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Belgų ir olandų valdovai darbuojas taikai
RAGINA BRITANIJĄ 
IR PRANCŪZIJĄ 
NUTRAUKTI KARĄ

HAGA, Olandija, lapkr. 7.
- Olandijos karalienė \\ illiel- 

bina ir Belgijos karalius Le
opoldas čia karalienės rūmuo
se atliko pasitarimus ir ben
drai kreipės j D. Britaniją, 
Prancūziją, ir Vokietiją ragin 
daini jas nutraukti karą iki 
koliai Vakarinė Europa karo 
baisybių dar neištikta. Valdo
vė ir valdovas pažymi, kad 
kai praplis karinis teroras,

Hitleris sn savo naciu partija 
neturės metiniu iškilmių Mene

BERLYNAS, lapkr. 7. - 
Nacių partija šiemet, lapkri
čio 8 d., Miunchene neturės 
iškilmių.

Įsigalėjęs Hitleris kas me
tai Buergerbrau salėje iškil
mingai minėdavo savo 1923 
metų .nepavykusio sukilimo 
sukaktuves. ,To sukilimo daly
vių susirinkime Hitleris saky
davo griausmingą kalbą, o ry 
tojaus dieną visados įvykdavo 
didelis nacių paradas.

Rytoj, kaip sužinota, susi
rinkimas įvyks, liet Hitleris

tuomet bus daugiau sunkumų 
karą sustabdyti.

Karalienė ir karalius tai
kos pasiūlymus ir raginimus 
pasiuntė telegramomis: kanc
leriui Hitleriui, Prancūzijos 
prezidentui Lebrunui ir Angli
jos karaliui .Jurgiui.

Jiedu sutinka kariaujan
čioms pusėms tarpininkauti, 
jei jos reikš noro betikslį karą 
nutraukti.

nekalbės ir rytojaus dieną pa
i rado nebus.
I
i Tad Miunchenas šį kartą ne 
Į turės nacių gausingo- suvyki- 
nio. Karas ir Hitleris su na
cių vadais užimtas svarbes
niais durimis.

Hitleris yra Berlyne, kur 
jis turi nuolatinius pasitari

amus su maršalu Goeringu ir 
kariuomenės vadais. Daromi

I kokie nors nauji karo planai,
1
'ypač prieš Angliją, kuri atsi
sako nutraukti karą.

Dalis džiaugsmo manifestacijos spalio 11 d., susirinkusios pas Respublikos prezidentą sostinėsVilniaus grąžinimo proga. Dešinėje matyti dalis 
organizacijų vėliavų ir kauniškių minios užplūdusios aikštę prie prezidentūros ir Kauno gatvės. Tokios minios nusitęsė nuo prezidentūros iki pat karo 
muziejaus. Spėjama, kad manifestacijoje dalyvavo mažiausiai pusė visų Kauno gyventojų, tai yra apie 60-70,000 žmonių. Balkone stovi; prez. A. 
Smetona, ministras pirmininkas ir kiti vyriausybės nariai. Apačioje, kairėje. Šaulių Sąjungos vadas pulk. Saladžius visuomenės vardu reiškia padėką 
vyriausybei už jos pastangas Vilnių atgauti ir siunčia per radijo sveikinimus broliams vilsieciarns. (Elta).

NE VISI ANGLIJOJE
PRITARIA KARUI
T/)NDONAS, lapkr. 7. — 

Anglijos pramonės centruose 
ir apylinkėse visur matomi 
lentiniai skelbimai su karo lai 
niėjimo šūkiais.

Daugiur šie kariniai skelbi
mai karo priešų suteršiami 
atvirkščiais šūkiais. Nurašo
mi: “Pakilk, Britanija! Sus
tabdyk šį karą!” arba “Mos- 
ley ir taika”.

Mosley yra britų fašistų 
žadas.

Anglijoje nutraukti priva
čių automobilių naudojimai. 
Negalima gauti gazolino. Vi
sas gazolinas surekvestruotas 
karo reikalams.

SUOMIJA IMASI SAUGU
MO PRIEMONIŲ

HELSINKIS, lapkr. - Ne
žinodama kokios bus pasėkos . w , , . . . . ..taip žeme kultivuota ir turėta is pasitarimų Maskvoje, Šuo- . . . ...

,. i * v- pigesnio pragyvenimo. Anglimi os vyriausybe valstybes.. . ». j. joie si idėja buvo paneigta,saugumo sumetimais šiandien ... » . . . Bet sunkieji laikai ir cia pn-jvede paštui, telegrafui ir te-, „ . .... • »x • vertė gyventojus imtis žemeslefonui su užsieniais griežtąją•
i įdirbimo žygių, cenzūrą. 1

Vyriausybė dar nepasiuntė
galntinų savo nurodvm, <lel«- GDYNIA SULAIKYTAS 
gacijai Maskvoje. ' Už MORGIČĮŲ

--------------------- 0TTAWA, Kanada, lapkr.
NACIAI PUOLA NEUTRA- 7. — Lenkų garlaivis Gdynia 

LINES VALSTYBES sulaikytas Kanados vienam 
BERLYNAS, lapkr. 7. — uoste už morgičių. Italija Len

Nacių spauda puola mažąsias Rijai pastatė Gdynia laivą. Da 
neutralinės valstybes, kad jos bar Lenkija negali už jį atsi- 
nekovojanč.ios prieš britų blo- lyginti ir Italija nori jį pasi- 
kadą. 'savlnti.

ANGLIJA NAMIE 
GAMINSIS MAISTO
BTRMINGHAM, Anglija, 

lakr. 7. — Tarp Londono ir 
Birminghamo visais pakeliais 
moterys ir vyrai kasinėja že
mę. Žemė priruošiama pava
sariui prisiauginti bet kokio 
maisto, kurio karo laiku jau 
šiandien stinga, o tolesniai 
bus blogiau, jei karas nebus 
nutrauktas.

Ilgiausiais metais nenaudo
jami ir dirvonavę vienur ir 
kitur dideli žemės plotai šian
dien paskirstomi į sklypus ir 
pavedami miestų ir miestelių 
darbininkų šeimoms juos kul
tivuoti. Tuo būdu, tikimasi, 
daug žmonių ateinantį pava
sarį pasigamins pigaus nuo
savo maisto1. Tai bus naujos 
rūšies ekonomija.

Kitose šalyse ir prieš karą

ITALŲ ATSTOVAS 
VATIKANUI

ROMA, lapkr. 7. — Italijos 
nauju ambasadorium Vatika
nui paskirtas Dino Alfieri.

MOLOTOVAS PUOLA
AMERIKĄ IR KITUS
MASKVA, lapkr. 7. — So

vietai turi trijų dienų iškil
mes. Mini dvidešimts dviejų 
metų revoliucijos sukaktuves. 
Turimi masiniai ir kiti susi
rinkimai. Kalba komisarai ir 
kiti komunistų vadai. Suruo
štas milžiniškas kariuomenės 
paradas.

' Sovietų premjeras ir užs. 
reikalų komisaras Molotovas 
savo kalboje puolė J. A. Val
stybes, Angliją ir Pranlūziją. 
Amerikai kliuvo dėl ginklų 
embargo atšaukimo, o Angli
jai ir Prancūzijai — dėl karo 
nenutrauk i mo.

Anot Molotovo, .T. A. Vals
tybių buržujai (kapitalistai) 
ginklų emjiargo atšaukimu ti
kisi daug pasipelnyti. Anglija 
ir Prancūzija gi tolesniu ka
riavimu tikisi laimėti domina
vimą pasauly.

Molotovas ragina Amerikos 
Anglijos ir Prancūzijos dar- 

jbininkus sukilti ir pasipriešin
ai karo vedimui. Darbininkai 
nieku būdu neturi remti bur 
žųjų ir imperijai istų karo, o 
komunistai turi atvirai pasisa 

j kyti prieš karą,

VOKIETIJA VYRAUJA 
ŠIAURĖS JŪROJE

BERLYNAS, lapkr. 7. —
Vokietijos lakūnai pareiškia, 
kad Vokietija šiandien vyrau
ja Šiaurės jūroje. Vokiečių la 
kūnai žvalgai retai kur gali 
ten užtikti vieną kitą britų 
karo laivą. Vadinasi, britų blo 
kada yra tik teorijoje. Lai
vams plaukioti visas pavojus 
yra povandeninės britų mi
nos, kurių visur prileista.

GANDHI NORI INDIJAI 
KONSTITUCIJOS

BOMBA JUS, Indija, lapkr. 
7. — Indiečių nacionalistų va 
do Gandbio pasitarimai su In
dijos vieekaraliutn nedavė gei 
stinų rezultatų.

Gandhi reikalauja paskelbti 
atstovų rinkimus Indijos su- 
sirinkiman ir šį įpareigoti su
statyti Indijos dominijai kon 

I stitueiją. Tas liūtų garantija 
laimėti dominiją ir Indija ga
lėtų remti Angliją šiame kare.

VOKIEČIAI ŠELPIA 
IŠBADĖJUSIUS

LAZDIJAI. — IŠ »Seinų ir 
Suvalkų gaunamomis žinio
mis, vokiečiai kai tik iš rusų 
perėmė šį kampą, tuojau pa
ėmę vietos valdžią į savo ran
kas, suėmę vietos komunistus 
ir atgabenę lauko virtuves 
pradėję išbadėjusiems gyven
tojams dalinti duonos ir šiltos 
sriubos, šiaip naujieji šeimi
ninkai laikysis gann korektiš
kai.

ESTIJOS KOMUNISTAI
JAU VYRAUJA
TALLINNAS, Estija, lapkr. 

7. — Estijos komunistai pirmą 
kartą šiandien čia nevaržomai 
mini Rusijos bolševikų 22 me 
tų sukaktuves.

Estų sovietų prekybos rū
mai vakar turėjo gausingą su 
sirinkimų.

Šiandien įvyksta masinis iš 
visų Estijos dalių suvykusių 
komunistų ir jų sekėjų susi
rinkimas.

Estų autoritetai yra bejė
giai sulaikyti komunistų pro
pagandą Estiją sovietinti.

LIETUVOS SUTARTIS SU 
SOVIETAIS

KAUNAS (E). — Šešta
dienio vakarą, spalio 14 d. 
seimas specialiame posėdyje 
po užsienių reik. ministro 
Urbšio pranešimo vienbalsiai 
ratifikavo Lietuvos sutartį su 
Sovietų Sąjunga. Respublikos 
prezidentui patvirtinus, sutar
tis įsigaliojo, Spalio 16 d. 
Kaune įvyko formalus ratifi
kacijos dokumentais pasikeiti
mas.

Spalio mėnesio gale į Kau- 
jną atvyko Sovietų Sąjungos 
! karinė misija tartis su mūsų 
, karo vadovybė dėl sutarties 4 
punkto nuostatų vykdymo-pa- 

' rinkimo vietos sausumos ir 
oro bazėms ir Sovietų Sąjun
gos kariuomenės tose bazėse 
apgyvendinimo.

VOKIETIJA VISKO 
GAUS IŠ SOVIETŲ

BERLYNAS, lapkr. 7. — 
Padaryta su sovietų Rusija 
prekybos sutartimi Vokietija 
iš bolševikų gaus daugiau 
kaip vieną milijoną metrinių 
tonų pašaro /Vokietijos galvi
jams, apie 900,000 tonų skys
tojo žibalo, 100,000 balijų me
dvilnės. Be to, dar galybes

ROOSEVELTUI NOBELIO 
DOVANA

OSLO, Norvegija, lapkr. 7. 
— Kalbainn, kad jei šiemet 
bus skiriama Nobelio taikos 
dovana (prizas), tai ji tik
sianti prezidentui Roosevei
tui.

LIETUVOS VOKIEČIAI 
LAUKIA JSAKYMO 

IŠSIKELTI

KAUNAS (E). — Lietuvos 
vokiečių laikraštis “Deutsche 
Nachrichten fur Lituaen” į- 
dėjo vokiečių Kultūrverbando 
atsišaukimą į Lietuvos vokie
čius, kuriame sakoma, kad 
35,000 Lietuvos vokiečių eva
kuacijos klausimas dar nesąs 
paaiškėjęs, dėlto prašoma vo
kiečių nesijaudinti ir palaukti 
autentiško Kulturverbando 
pranešimoj kurs, reikalui pa
aiškėjus, tuojau būsiąs pas
kelbtas. Dai m r Lietuvos vo
kiečiai laukia to paskelbimo.

sienojų, fosfato, sėmenų, man- 
ganeso ir platinos.

Vokietija už tai visa bolše
vikams duos: 17 prekybinių 
laivų, kurie šiandien yra so
vietų uostuose, mašinerijas iš 
anglių gaminti gazoliną, sun
kiąsias patrankas, lėktuvus ir 
kitų daiktų, kurių sovietams 
stinga.

LENKŲ KONSULAS 
KEIČIAMAS

Lenkijos generalinis konsu
las Chieagoj dr. W. Gawrons- 
kis laukia iš Paryžiaus savo 
vyriausybės įsakymo nusikel
ti kitur. Čia bus paskirtas 
naujas konsulas.

| KAUNAS (E). — Nors dar 
(oficialiai nežinoma, kaip bus 
su Lietuvos vokiečiais, bet, 
pradėjus vokiečius iškelti iš 
Estijos ir Latvijos į Vokieti
ją, nemažai susirūpino ir Lie
tuvos vokiečiai ir šiomis die- 

į nomis laivai gyvai aptaria sa- 
'vo ateitį, o kaikurie jau išsi- 
i parduoda. Daugelis Lietuvos 
Ivokiečių jau iš anksto ginasi 
vo'kiškumo.

ORAS
CTTTCAGO SRTTTS. - Nu

matoma giedra ir kiek šalčiau. 
Į Saulė teka 6;31, leidžiasi 
4:36.
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Brangus Svečias

Vakar į Chicagų atvyko gerb. kun. dr. Jo
nas Navickas, MlO. Ohicagieftių HctttVių ka
taliku vardu galime jį pasitikti su populia
riu anglišku žodžiu — Welcome!

Gerb. Svečias atvyko čia, kaipo Marijonų 
Kongregacijos Provincijolas Amerikoj, ap? 
lankyti Chicagoj ir apylinkėj esamų tėvų 
Marijonų įstaigų. Tai tiesioginė jo pareiga. 
Tačiau gerb. kun. dr. Navicko vardas ne vien 
su žia garbinga vienuolija, bet su visa Ame
rikos lietuvių katalikų visuomene yra glau
džiai surištas, lis priklauso prie tų mūsų 
vadų grupes, kuriais remiasi visa mūsų or
ganizuotoji tautinė ir kultūrinė veikla Ame
boj. . vA-aMIJMM

Dar mokyklos suole būdamas, kun. dr. Na
vickas jau dirbo plataus masto veikėjo dar
bų. Jau tada (prieš apie 25 metus) jam rū
pėjo jaunimo organizavimas ir auklėjimas. 
Dėl to matėm jį katalikų moksleivių, L. Vy
čių ir kitose organizacijose dirbant tikrai 
kibių ir išganingų darbų. Jis dirbo ir Žo- 
dfiu ir raštu. Išėjęs aukštuosius mokslus, 
dar giliau pasineria į visuomeninius dar
bus: važinėja su prakalbomis, dalyvauja sei
muose, rašo laikraščiams straipsnius, įeina 
į mūsų idėjinių organisacijų valdybas ir vi
sur kelia mintį, kad Amerikos lietuviams 
yra reikalinga sava kolegija, kad jų nedel
siant reikia įsteigti.

Netrukus po įstojimo Marijonų vienuoli- 
jon, būtent 1926 m., gerb. kun. Navickas at
sistojo to darbo priešakyje, kurį troško dirb
ti, prie kurio taip uoliai ragino visuomenę ir 
kurį taip uoliai ir nuoširdžiai ir dabar teoe- 
dirba. nasbame apie Marianapolio Kolegi
jų, kuri jo pastangomis išauginta if kurios 
rektorium yra nuo pat tos mokslo įstaigos 
įsisteigimo.

Džiugu pabrėžti tikrai malonų faktų, kad 
gerb. Provincijolo ilgų metų pastangos ne
buvo tuščios. Marianapolio Kolegija ir iš jos 
ilaugusi Marijonų Kunigų Seminarija Ir vie
nuolijai ir mūsų visuomenei davė stiprių jė
gų, veikėjų ir vadų. Svarbiausia pažymėti
na tai, kad jis, palyginti trumpu laiku, iš
auklėjo nemažai talkininkų, kurie šiandien 
jau užima atsakomingas pozicijas ir kolegi
joj, ir seminarijoj, ir spaudos darbuose, ir 
misijose.

Sveikindami atvykusį į Chicagų Tėvų Ma
rijonų Provincijolų, linkime jam sveikatos 
ir ištvermės dar daug metų vadovauti ir 
švietimo darbui Amerikos lietuvių tarpe ir 
tai vienuolijai, kuri taip gražiai ir išganin
gai tarnauja mūsų visuomenei!

vartų. Nuo lietaus ir audrų paveikslas buvo 
saugomas specialių durelių.

1627 m. šalia tų vartų pastatyta šv. Te
resės bažnyčia ir didelis vienuolynas, kuria
me apsigyveno vienuoliai karmelitai. Ilgai
niui paveikslas tapo žinomas Stebuklais. Vie
nuoliai karmelitai prie vartų pastate koply
čių, o statymo metu paveikslas buvo perkel
tas į šv. Teresės bažnyčių. Kai 1671 m. kop
lyčios statyba buvo galutinai baigta, Vil
niaus vyskupui Aleksandrui vadovaujant, su 
ypatingai didelėmis iškilmėmis iš šv. Tere
sės bažnyčios paveikslas grųžintas į koply
čių. Po 35 m. aplink koplyčių ir vienuolynų 
pradėjo siausti gaisras. Vienuoliu bijodami, 
kad gaisras nesunaikintų Sv. Marijos pa
veikslo, perkėlė jį į saugiau besijaučiančių 
šv. Teresės bažnyčių. Bažnyčia gaisro lai
mingai išvengė. Po gairffo paveikslas tuo
jau buvo grųžintas į savo senųjų vietų.

Po devynerių metų vėl Vilniuje buvo gais
ras. Tuo metu sudegė ir koplyčia, kurioje 
buvo paveikslas, kuris nuostabiu būdu iš 
gelbėtas. Vėliau vienuoliai koplyčių atstatė, 
tik jau didelę, mūrinę. Ypatingai didelėmis 
iškilmėmis į altorių buvo įstatytas paveiks
las. Ola jis ir dabar tebėra.

iMlm Gyventajai tatai tras NUOTAIKA LIETUVOJE VILNIŲ ATGAVUS
KAUNAS (Elta). — “Su-'ir visi, kas gyvas, nusiskubi- 

laUkėhiet” buvo istorinės spa- no prie Karo Muziejaus pasi- 
Kaįp žinia, Londone kiek- kurio revolverio kulipkos...—, lių 11 dienos šūkis, išsiveržęs dalinti bendru džiaugsmu, 

vienas žmogus turi dujokau-. paaiškino tarnautojas. Tai ta- įš milijonų lietuvių širdžių Kaunas nebuvo dar tokios 
kę. Neužmiršti nė maži kūdi-j j-g tokiu balsu, tarytum būtų Kaune, visoj Lietuvoj ir toli-1 milžiniškos manifestacijos tu- 
kiai. Jiems karo pradžioje bu-) sakęs, kad aš sekmadienį ge- muose svetiniuose kraštuose,’ įėjęs. Organizacijos su šim- 
vo pagamintos ypatingos for-1 vai utrodysiųs naujuose dra- įr nemažiau pačiame Vilniuje j tais vėliavų ir neorganizuotų 
mos dujakaukės-dėžės. Kas bužiuose. Tiesa, lyg pasiaiš- įr Lietuvai grąžinamose Vii-. kauniškių minios užtvindė vi- 
turėjo norų, galėjo nusipirk- j kindamas jis dar pridėjo, kad niaus krašto srityse. Pir- sų didžiulę Vienybės aikštę ir 
ti kariškus šalmus: jie nėra |,per paskutines kelias dienas juosius žinios apie Vilniaus j aplinkines gatves. Netilpę

(Specialus laiškas iš Londono)

į-^i ni-n. : r..
ę r ę Ą11 Į > į

APŽVALGA
Del Molotovo Kalbos

Apie Sovietų Rusijos užsienių reikalų ko
misaro Molotovo kalbų ‘‘Darbininkas’’ tarp 
ko kito rašo:

“Bet didžiausias Molotovo netaktas yra 
tas, kad jis puola Amerikų už kų ji užtarau- 
ja Suomiją ir būk tai rodanti aiškų palan
kumų alijantams, t. y. Anglijai ir Prancūzi
jai. Dabartinę Amerikos politikų galima gir
ti ar peikti — tai įsitikinimo dalykas — pri
vatiniuose pasikalbėjimuose ar net spaudoj, 
bet svetimos šalies diplomatai oficialiai jų 
iškoneveikti, — tai jau grynai bolševikiš
kosios kultūros menas. Dėl grubijoniškumo 
gal netenka stebėtis, nes švelniau kalbėti 
bolševikų vyriausybė nemoka, bet kur gi pro
tas! Sovietai žūt-būt nori Amerikoj įsigy
venti. Kadangi jie be komunistinės propa
gandos nė dienos negali išbūti (tai jų esmi
nis uždavinys), tai ir kantriajai plačiamin- 

i čiai Amerikos visuomenei jie iki gyvo kati
lo jftu įsipyko. Protestai prieš komunistus 
aštrėja, ypač Stalinui susibičiuliavus su Hit
leriu. Dies komisija kemša jų vadus į kalė
jimų ir reikalauja nutraukti su sovietais san
tykius — ir tokiu momentu sovietų vyriau
sybės reprezentantas mėčioja Amerikos vy
riausybei neapgalvotus ir priešginingus prie
kaištus.

“Sovietų atžvilgiu būtų geriau, kad Molo
tovo kalba nebūtų buvusi paskelbta, bet A- 
merikos visuomenei gal bus naudos iš to 
gramozdiško išsišokimo. Greičiau bus nu
traukti su sovietais santykiai, ko visuomenė 
jau seniai pageidauja”.

labai brangūs. Dabar londo- 
niečiai galės įsigyti ir dar kai 
kų, būtent, modernius šarvus. 
Jie jau pasirodė rinkoje. Vi
sai atsitiktinai susidarė pro
ga susipažinti su tokiais šar
vais. Eidamas Pall Mali gat
ve, kuri, tarp kita ko, yra ga
rsi kaipo Londono puošniųjų 
klūbų centras, didelės ginklų 
parduotuvės lange pamačiau 
maždaug tokio turinio skel
bimų: “Jei brangini savo gy
vybę — tuojau įsigyk mūsų 
plieninę liemenę ”. Buvo .pri
segtas prie vienos tokios lie
menės, kuri tačiau iš tolo be
veik nesiskyrė nuo paprasto 
vyrų drabužių priedo.

Užėjau į vidų. Netrukus jau 
čiupinėjau vienų tokių lieme
nę... Iš pradžių pasirodė esan
ti gana sunkoka: svėrė aštuo- 
nius kilogramus! Toks įspū
dis pasiliko ir užsidėjus jų. 
Bet kai liemenė liko gerai su
segta, bematant visas jos svo
ris dingo. Mat kada svoris 
proporcionaliai atiteko visam

jų parduotuvė tokių liemenių grųžinimų Lietuvai buvo gau- gatvėse žmonės pripildė na-
purdavė net kelius šimtus. E- tos anksti rytų per radijų ir 
sų jos greitai tampa populia- 'sukilę kauniškiai vienas kitų 
riomis. Ji gali būti labai nau. džiaugsmingai sveikino ohal- 
dinga orinio puolimo metu. sįu “Sveikinu su Vilnium!” 
Revolverio knlipkos nepralei- iš pat ryto Kauno gatvėse ju- 
džia ir mažiau sverianti lie- dėjimas buvo daug didesnis.
menė. Ji gali tikti ir mote
rims. Sveria nedaugiau, kaip 
.penkis kilogramus.

Dar yra ir trečias modelis, 
kurs sveria tik tris kilog. Bet 
toji lirtnenė nėra saugi nuo 
revolverio kulipkų. Tiesa, ne 
viena iš tų liemenių neatlai
ko šautuvo ugnies. Tam jos 
šarvai nėra pakankamai stori. 
Esu galima pagaminti ir to
kius šarvus — liemenę, kuri 
nepraleistų šautuvo kulipkų. 
Bet tokia liemenė būtų tik
rai sunki ir jų nešiojus žmo
gus negalėtų laisvai judėti. 
Tuo tarpu 8 klg. sverianti 
liemenė puikiausiai atlaiko ri- 
košėto šūvius. Ji kaštuoja a- 
pie 50 dolerių. Aš paklausiau 
ar tokias liemeneš nebūtų pra
ktiška gaminti kariams? Sa-

Dvyliktų valandų ta proga į- 
staigos ir mokyklos užsidarė

kūnui, jis pasidarė mažiau: ko, kad negirdėjęs, kad šis

Aušros Vartai
Mūsų tauta džiaugiasi, kad Vilnius atgau

tas. Vilniuje, kaip žinome, yra daug mūsų 
šventovių.

Garsiausia Lietuvos šventovė ir daugiau
sia stebuklais žinoma vieta yra Aušros Var
tai mūsų sostinėje Vilniuje. Stebuklingasis 
Aušros Vartų Svenč. Tanelės Marijos paveik
slas šimtmečiai kaip traukia į save milijonų 
religingų lietuvių sielas ir širdis.

Meno atžvilgiu Aušros Vartų Svenč. Pa
nelės paveikslas subtiliai iavus. Jame Sv. 
Marija atvaizduota ypatingai švelni, malo
nios veido išraiškos, tarsi rūpesčių mintyse 
paskendusi. Rankos prie krūtinės sukrytiuo 
tos. Nuo truputį į dešinę parinkusios galvos 
trykšta skaistūs auksinių gijų spinduliai, 
kurių tarpuose spindi šviesios žvaigždės.

Paveikslas, pasak padavimų, turįs per 400 
metų. Jis pieštas ant ąžuolo lentų.

Aušros Vartų vardo kilmė kiekvienam lie
tuviui puikiai žinoma: tai vieni iŠ kelerių 
miestų supančių mūrų vartų. Jie yra kelyje 
į Almenu. Anuomet dabartinis stebuklais gar
sus paveikslas buvo įleistas į įduobų viršum

Del Vilniaus Sienos
“L. Ž.”, Lietuvos liaudininkų dienraštis, 

rašydamas dėl sienos tarp Lietuvos, ir So
vietų Rusijos, savo vedamajame sako:

“Jeigu yra tiesa, kaip ligšiol pranešta, 
kati siena tarp Lietuvos ir Sovietų Rusijos 
šiuurėje išvesta nuo Drūkšių ežero ligi Dys
nų ežero ir toliau į pietus — Švenčionėlius 
ir taip Švenčionių, tai ši siena būtų ne tik
tai nesuprantamų, bet ir labai skaudi Lie
tuvai bei lietuvių tautai. Juk tokiu būdu 
liktų atskirtos nuo Lietuvos daugiausia lie
tuviškom, lietuvių gyvenamos sritys: Daugė
liškis, Tverečius, Melagėliai, Adutiškis, Ka
majai, Švenčionys, kuriose beveik visas šim
tas procentų gyvena lietuvių, nekalbant apie 
tokias vietoves kaip Pelekai, Apsas, Ger
vėčiai, Vidžiai ir k., kame lietuviai ne pas-

Ikutinėj vietoj.
“Pakanka tiktai konstatuoti faktų, kaip 

atkakliai, kaip ištvermingai ir kaip sųmonin- 
gai kovojo, žiauriose sųlygose Daugėliškio, 
Tverečiaus, Švenčionių lietuviai su Lenkijos 
priespauda ir persekiojimais. Tai ne tiktai 
lietuvių gyvenamos vietovės, bet tai tiesiog 
lietuvių kultūros ir kovos tvirtovės, tai yra 
lietuviškiausios vietos, visų laikų gyvenu
sios atkreiptomis ir akimis, ir protu, ir šir
dimis į Lietuvų visus dvidešimt metų. Ir, 
štai, kai išmušė lemiamoji valanda, jie ne
gali susijungti su jų išsvajotąja Lietuva. Tai 
būtų didelė jų tragedija.

“Mes tatai rašome juo plačiau, nes mano
me, kad greičiausia, tos sienos bus koks ne
susipratimas šioje daly. Jeigu gi taip pasi-

jaučiamas ir tokiu būdu su
sidarė įspūdis, kad liemenė 
palengvėjo. Pasiūta iš gra
žios vilnonės medžiagos. Sto
rokas pamušalas. Plienas ar
ba patys šarvai yra paslėpti 
viduty. Tiesa, iš arčiau pa
žiūrėjus tuojau matai, kad ši 
liemenų net labai skiriasi nuo 
paprastos liemenės.

Jų tenka užsidėti per gal
vų. Nors liemenės priešakyje 
yra prisiūtos visos reikalin
gos sagos bei kišenės, tačiau 
ji ncatsisega, kaip kitos lie
menės. Užsidėjus, toji lieme
nė susisega iš šonų. Be to, 
Stipriai suvaržoma. Tačiau 
liemenė ne kiek nevaržo žmo
gaus judesių.

— Mūsų liemenė jus apsau
gos nuo šrapnelių, nuo įvairių 
kitokių skeveldrų ir nuo bet

klausimas būtų populiarus an
glų kariuomenėje. Bet esu a- 
pie tai buvo daug kalbrtma 
per -didįjį karų, ypač 1918 
metais. ,

Tada anglų visuomenėje bū
tų kilęs didelis sąjūdis nž tai, 
kad kariams būtų duodami 
vienokios ttr kitokios formos 
šarvai. Tų sąjūdį sukėlė įvai
rūs pasakojimai apie tai, kaip 
kartais kario gyvybę išgclb- 
sti kortos, piniginės, papiro
sų dėžutės ir t. t. Tais laikais 
spauda kasdien pranešdavo 
tokius atsitikimus. Viena? iš 
to sąjūdžio vadų, berods, bu
vo garsusis rašytojas Arthu; 
C. Doyle... Bet jiems bepasi
sekė kų nors padaryti, nors 
karo pabaigoje vokiečių ir net 
amerikiečių armijose buvo pa
sirodę tam tikri šarvai i

rodytų iš tikrųjų, tai dar nevėlu būtų jas 
pataisyti. Mes taip rašome todėl, kad Sovie
tų Sųjunga parodė gerų savo valių ir tikrų 
mūsų tautos ir valstybės interesų suprati
mų. Jeigu Sovietų Sųjunga galėjo Lietuvai 
grąžinti Vilnių jau antrų kartų, tai nėra ir 
kalbos, kad ji neatsižvelgtų į teisingiausius 
lietuvių troškimus. Negi norės tokia milži
niška valstybė tokiu jai menku dalyku pa
likti kartumų tame didelio masto veiksme 
bei tikrai žmoniškame geste, kaip Vilniaus 
grąžinimas”.

Deja, taip yra. Lietuviškosios Vilniaus kra
što sritys, kaip jau prieš porų savaičių mū
sų buvo rašyta, pasilieka Sovietų Rusijos 
pusėje. ų

Lietnvos katalikų dienraštis “XX Amž.” 
tuo pačiu klausimu taip rašo:

“Deja, reikia pasakyti, kad dideli lieti- 
vių plotai palieka dž sienų ir į pietvakarius 
nuo Vilniaus. Valstybių siena, rodos, yra taip 
nustatyta: nuo Buivydžių per Tabariškes, 
Šalčininkėlius, Eišiškes iki Ūlos. Tokiu būdu 
didelė dalis kito lietuvių masyvo tūrėtų su 
skaudama širdimi palikti už naujai pravesto 
rubežiaus. Tai’ būtų Marcinkonys, DftwkiHiti- 
kal, Ratnyčia, Porvalkos, Parieėė, nekalbant 
jau apie kitus plotus į rytas, kaip Rudnia, 
Rodūnė, Dnbyčiai, Pelesa, net Žirmūnai ir ki
tos-lietuvių gyvenamos arba maišytos vie
tos, kurio toly rytuose išlikusios salos, kaip

mų Imlkonus, langus ir stogų 
platformas. Visuomenės atsto
vai prie Nežinomojo Kareivio 
kapo, atiduodami pagarbų žu- 
vusiems už Vilnių karžygiams, 
sudėjo daugybę gėlių ir vai
kų. Generolas Nagius (Nage] 
vičius) ir Vilniui Vaduoti Sč 
jungos pirmininkas dr. Juška

Esu ilgų laikų nieko nebu- ppr garsintuvus pasakė kal- 
vo girdėti apie šarvus. Ta-p,as< pabrėždami lietuvių tau- 
čiau paskutiniuoju laiku bu- tai svarbių dienų ir su šios 
vo kalbama, kad kažkc'kius <henoš džiaugsmu surištas a- 
neperšaunamus drabužius yra teities pareigas. “Mūsų sielo- 
išradę japonai. Kažką pana- ję šiandien šventa, mes žengia 
šaus į šarvus kartais dėvi ja-įme per skausmus ir gyvenimo 
ponų policija. patyrimus į gražių Lietuvos

---------- - 'ateitį, kurioje visiems žmo-
Praėjo kelios dienos irao"'‘ms «era ir i*“k“

atsilankymo į Pall Mali gink-'™lti, kar neMt’i nei skriaa- 
l„ parduotuvę. Ir Mai anglų «hMuniwų nei skriaudžianėių- 
spauda, remdamasi Romos ra- JM. ^es eisime į Vilniaus kra-
dijo praneši,„ais, paskelbė se-!8**- neMa'"i kar0 ir sunki,l 
ns.cij„, buk vakarų fronte katastrof,l Paliestai liaudžiai 
buvo pastebėta, kad atskiri !.»*>>«»« pagalbų ir visoms ten 
vokiečių kurtai dėvi kaiko- ^enunčlonu, tautoms išties- 
kius ypatingus šarvus! lto-h ra,lk»”> I*‘re'ik' Ke"' Na

rnos radijas pirmiausia pra-^,ns'
nešė tokį faktų. Vienų lieti#-Į Vilnių” ir orkestrų lydimos 
gų dienų Prancūzijos pusėje su vėliavomis nutraukė prie 
pasigirdo dujų pavojus. Pra-J po, minois giedodanios “į 
ėjo kuris laikas, bet dujos'-uų oiaįojb}< ofouiourzo^ aud 
taip ir nepasirodė. Pirmose ūiuouidjaa ūSoĮuisncf oj 
linijose buvę prancūzų kariai prezidentūros pasveikinti Re- 
pastebėjo savotiškas figūras, spublikos Prezidento ir vyriau
Jos judėjo. Tai buvo ne tai 
šarvais apsivilkę žmonės, ne 
tai metalinis dėžės. Pradžioje 
buvo pamanyta, kad tai yra 
kokie nors cilindrai su dnjo-

sybės, kur visų vardu kalbų 
pasakė Šaulių Sųjungos vadas 
pulk. Saladžius ir į džiaugs
mingus minių sveikinimus at- 
akvdainas Respublikos Prezi

mis. Bet per susišaudymų pa- .(lentas bekt. pareiškė: “Vil-
aiškrjn, kad tos figūros tik
rai buvo žmbttės.

Manoma, kad vokiečių ka
riai buvo užsidėję šarvus. Per 
;ų pasirodymų taip arti pran
cūzų linijų, matyti, buvo ba
ndomi tie Šarvai. Tenka pa
stebėti, kad toji pati anglų 
spauda gana kritiškai Žiūri į 
bet' kokių šarvų naudojimų 

i fronte. S. Tel.

niaus atgavimas yra didelis 
džiaugsmas mūsų tautai. Ta
tai matyti iš jūsų veidų, iš jū
sų džiūgavimų. Bet nepamirš
kite, vieno visų svarbiausio 
dalyko, kad mes į Vilnių turi
me netik teisę, bet mes Vilniu
je tnrinre daug, ne galo daug 
pareigų. Mūsų pareiga — at
jausti Vilniaus krašto gyveni
nių ir jam padėti ne tiek Žo
džiais, kiek savo darbu ir au
komis. Šitas darbas ii 
tos aukos turės būti dedamo! 
ant mūsų visų, pečių nuo ma-

Žirmūnai, liieveniškis, Benšakainys, net Laz-
dūnai, parodo, kad tas sulenkininias yra la-
tai nesenos datos, tart*. Wtti pilei U. Ka- (fc ,w dMa „„„
ra dar žymiai didesnis. Ir iš tiesų prof. Roz-1,. . . . . . ,i ugi turtingiausio, visi, kiekwado^Tskio zenielftpvje, kuris, yra, palyginti, . . v
gana objektyvus, lietuvių kalbos riba eina įgalėdami, tnrės pakelti šitų
daug plačiau į rytus, negu parodo naujau- na*^4» kuri įvairiomis paiei- 
sieji lenkų duomenys. Šito lietuvių etninio pasi reškia ’. l’o to, n-
ų loto tik šiaurinė dalis su Varėnos ir Val
kininkų plotais, kurie yra atmintini 1920 m. 
kovomis, atitenku Lietuvai, nes čia negalime 
išskaičiuoti visas lietuviškas sritis bei lietu
vių apgyventas vietas, kaip kad nebuvo ga
lima sūinibėti visų lietuviškų Švenčionių sri
ties vietų. Pirmoje eilėje čia reikia .paminėti 
Marcinkonių plotų, apie kurių kovas dėl lie
tuviško kryžiaus, daugelis gerai pamena. Ši
tie pakraščiai, kur vykusiai buvo vedamu 
svetinio elemento penetracijn, ypač turėjo 
atlaikyti didelį spaudinių. Čia ranka į rankų 
ėję ir dvilinė ir bažnytinė vyresnybė, kad 
lietuviškasis elementu, kuris dAr XIX amž. 
pradžioje pilnai turėjo susisiekti su žvenčio 
nfų masyvu, pūtų SufniuiUŪrtas. Šitie sįhno- 
ningteji ir veiklieji lietuviai, nuolatinėje ko
voje ne mažiau užgrūdinti kaip švenčioniš- 
kiai, pasiliktų už durų. Jie taip pat su liū
desiu turės žiūrėti, kaip jų broliai į šiaurę 
yra įjungti į tų nepriklausomų Lietuvų, į ku
rių atvykę jie jaudindavosi iki ašarų. O jie 
patys lieka toliau ne Lietuvoje”.

merikiečių lietuvių aukotam 
Laisvės Varpui skambinant ir 
orkestrams pritariant, visų bu 
vo sugiedotas Lietuvos him
nus ir minios, laisvai dainuo
damos Vilniaus dainas, vėl už- 
tvindžiusios viso Kauno gat
ves pamažu kirstė.

Birštone Buvo 
30,000 Svečių

BIRŠTONAS (K) — šių va
sarų svečių Birštone buvo re- 
kbhlinie skaičius. Antobusų 
stotyje už.registrliotu apie 30.- 
IMK) per visų sezonų atvyku
siųjų. Vien ligonių gydyti*. 
būta per 3.000. Kurorto gy
dyklose per šį sezonų išduo
tu vonių uiti 35,000.

w t
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Administratoriaus Pranešimas!'
Sulaukus “Draugo” 30-tles metų gyvavimo malonu pasi

džiaugti jojo nuveiktais Bažnyčiai ir Tėvynei darbais. Taigi 

lapkričio 19 d., Shoreland Hotel. ruošiama bankietas, kuria

me prisiminsime mūsų katalikiško dienraščio 30-ties metų 

darbuotę ir kartu bus atidaromas vajus praplėsti mūsų dien

raščio Įtekmę į lietuvių visuomenės gyvenimų. Bankieto ti

kietai po $2.00.

šeštadienį prieš bankietų bus išleistas padidintas “Drau

go” numeris, į kurį prašome mūsų biznierių patalpinti savo 

pagarsinimus, nes jie bus dedami papiginta kaina.

Taip pat bus įvesta į mūsų dienraš.į JAUNIMO ir MO 

TERŲ skyriai ir tad prašome mūsų prietelių paramos mūsų 

dienraščiui šioje naujoje kūryboje.

“DRAUGO” 30 METŲ GYVAVIMO PAMINĖJIMO 

NUMERIO APGARSINIMŲ SĄLYGOS

1. Skelbimai 50c už colį.

2. Su kiekvienu skelbimu $5.00 vertės gausite vienų tikie

tų į Bankietų ir paminėjimų “Draugo” Boosterių kam

pelyje.

Su kiekvienu skelbimu $2.00 vertės gausite ir paminė

jimų “Draugo” Boosterių kampelyje.

Kiekvienas mokantis $2.50 už 30 metų Paminėjimo Ban

kieto tikietų, bus paminėtas “Draugo” Boosterių kam

pelyje.

5. Vien paminėjimas “Draugo” boosterių kampelyje ne

mažiau $1.00.

6. Bankieto takietas $2.00.

Jums labai dėkingas,

KUN. J. MAČIULIONIS. M I C..

“Draugo” Administratorius

P. S. Tikietus jau galima gauti “Draugo” ofise. Skubėkite 

nusipirkti ar užsakyti telefonu: CANai 7790.

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.

nttAUHAS

KAUNAS (E) — 
daryta žygių, kad

Prez. "Roosevelt pasirašo neutralumo aktų, kurį perleido kongresas. (Acme telephoto)

H

Vilniaus Miesto Kooperatyvai Aprūpinti 
-Maistu Ir Reikmenimis

slėptu-
dienis. Aplink joks garsas ne-j vę. Bet nakčiai atėjus atsar- 
drumstė liūdnos laukų tylos.! giai išlindo iš jos ir plakančia

Atsikėlus huvo beveik vidų-'Jis greit įšoko į savo 
i

Vadas šnaffas išalko. Pradė
jo žiovauti ir mušto apie deš
ras, kurias duoda kareiviams. 
Atsikėlė, pastebėjo jog labai 
silpnas, vos gali paeiti. Atsi
sėdo ir vėl galvojo apie kų 
tik praėjusius įvykius. Paskui 
atėjo jam labai praktiška min
tis: pažiūrėti, gal, kartais

širdimi nuvyko tiesog į tų di
delę statybų, nes bijojo eiti į 
kaimų.

Langai buvo apšviesti viso
kiomis blizgančiomis švieso
mis, kurios gražiai švietė pas
tato pirmų aukštų. Vienas iš 
langų buvo atdaras ir iš jo 
ėjo stiprus keptos mėsos kva-

4—
Guy de Maupasani

Ifaroivin Vapln inricndlCIVIU idllU olldlllf I)
Vertė Kun. A. M. švedas

—

koks kaimietis praeitų pro pa% kurig pasiek5 pa(-qas §na. 
[šalį, tada jis galėtų pribėgti,ffo skilvio gelmfts> kutenda.

mas visus jo dirksnius, vers-

(Tęsinys)
Atsistojo ir be jokio atidė

liojimo nutarė realizuoti savo 
planų. Bet jis stovėjo nejudė

tų, jei tektų susidurt su šau
liais. Tie nepripažįsta jokios 
drausmės ir įstatymų l>ei tvar
kos. Sušaudytų jį, kad smagiai

damas, nes jj vargino nejoju- Į11 ^n^srna^ praleisti valandų.
Jiems būtų progos pasijuokti 
pamačius jo pilnų išgųsčio

tos mintys ir nauji karo veik
smai. Kur ir kaip jis taps ne- 
laisviu? Kokiu būdu? Šiurpu
lingi vaizdai dygo jo galvoje. 
Šioje apylinkėje, suprato, kad 
labai rizikinga keliauti, ypa
tingai su spygliuotu kareiviš
ku šalmu. Kas, jei teks sutikti 
kaimiečius? Jie, matydami ne
ginkluota, paklydusį prūsų ka
reivį, nudės it kokį šunį! Jie 
jį be jokio pasigailėjimo nu
kankins šakėmis, daiginus ir 
kastuvais. Iš jo jie tik sriu
bos padarytų. Gi kas atsitik-

veidų. Jis įsivaizdavo stovįs 
prieš mūrų ir keturi kareiviai 
ruošias, kaip kokį šunį, nudė
ti.

ir pasiduoti. Padėjo geležinį 
šalmų ant žemės, iškišo galvų, 
žvalgydamas ar neina koks 
žmogus. Nieko nematė, gi de
šinėje pusėje matė mažų kai
melį, kuriame iš vieno name
lio kamino vertės dūmų ka
muoliai. Kitoj pusėj, alėjos 
gale, pamatė labai didelį pran
cūziškų namų. Pasiryžo lauk
ti iki vakaro alkdamas, nieko 
nematydamas kaip tik lekian
čias varnas, nieko negirdėda
mas kaip tik gurgflliavimų sa
vo vidurių. Atėjo naktis, ir 
Vadas vėl išsitiesė ant ženiės. 
ir vėl užmigo, bet jo miegas 
buvo alkstančio žmogaus įrie

damas jį sunkiai alsuoti, ir 
vylingai traukdamas ir pri
duodamas jam drųsos prisiar
tinti prie to lango. Staiga, ne- 
apsimųstęs, spygliuotu savo 
šalmu ant galvos, jis pasiro
dė prie vieno lango. Tuo metu 
aštuoni tarnai valgė pietus. 
Atsitiko kad tuo laiku viena 
tarnaitė pažvelgė į atdarų 
langų, kur išalkęs Vadas sto
vėjo. Stiklas kurį laikė iškri
to iš jos rankų. Visi pažiūrė
jo į tų pusę. Jie pamatė savo 
priešų! Dieve apsaugok! Prū
sai namų atakuoja! Suskam
bėjo vienas ryškus šauksmas,

O jei tektų sutikti 
prancūzų kariuomenę, 
avanpostas jį užpultų.

pačių
Pulko
manv-

gas, pilnas baimės ir nerarnu-. kuriame gi^ėjosi aštuoni at
skiri garsai. Kylo sumišys irmo. ”1

Tšaušo rytas ir vėl jis iSki-'™ baimės pagauti, stringal- 
damas, kad jis yra koks žvai-’ šęs galvų pasižiūrėjo, bet nie-. v*ais vertės į duris. Paskui 
gas, arba koks įsidrųsinęs, lie ko nematė. Jo širdyje nauja šiurpulingas ir triukšmingas 
baimės kareivis, išėjęs šnipi-Į kaime atsirado, būtent, gal,
nėti priešo apylinkės. Jie pa
leistų į jį šūvius. Jo vaizduo-

teks jam iš liado numirti. Jis
sumišimas. Visi kartu stengės 
pribėgti prie durų, kad galėtų

buvo bepradedųs įsivaizduoti pabėgti nuo įsiveržusių prfi-
tė taip smarkiai veikė, kad kad begulįs

. . « ♦ ♦ ♦ ♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

VALGIU GAMINIMAS 
IR

•AMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS
Didelė 223 puslapių knyga 
eu naujausiais receptais j 
vairių valgių gaminimui 
pyragų pajų ir duonų kepi 
mui; įvairių konservų i 
preservų darymai, paukš 
tienos kepimui ar virimui 
daržovių ir vaisių užlaiky 
mai, ir tt. Taipgi yra vi 
šokių naudingų patarimų 
šeimininkėms.
ftią knyga galim* gantl par pal
ty arba raštinėje:

rodėsi jog kareiviai jį peršovė 
ir laukuose jo lavonas guli 
žemėje, kruvinas, sunkiai su
žeistas.

Jis įpuolė į desperacijų. Jo 
baisi padėtis atrodo be vil
ties. Slėgė jį jo nupuolusioji 
dvasia. Naktis buvo apsiniau
kusi ir miglota. Jis buvo la
bai susijaudinęs, nuvargęs, iš
siblaškęs. ir labai nusiminęs, 
Jei kiškutis sukruto, jį taip 
nugųsdino kad norėjo bėgti. 
Bet kur pelėdos riksmas jį 
taip sukrėsdavo, kad jo vei
das nubalsdavo. Po ilgų skau
smo ir lūkesio valandų jis pa-

visų žmonių apleistoje vieto
je, toli nuo saviškių; paskui 
visokie gyvuliai ir maži vaba
liukai pradėjo godžiai ėsti jo 
sustingusį lavonų. Paskui di
delė juoda varna savo aštriu • 
snapu išplėšė jo akis. Jis vos 
iš proto neišsikraustė bemąs
tydamas, kad reiks jam apal
pti ir taip badu numirti. Po 
tokių galvojimų jis pasidarė 
toks neramus, nuvargęs, iš
blaškęs, nusilpęs ir nusimi
nę8* jog beveik buvo įsitiki
nęs kad negali vaikščioti. Bu
vo jau pasiryžęs eiti j tų kai
mų ir pasiduoti, nežiūrint kas

duobėtoje, SU- i*er dvi sekundes kamba

rys liko tuščias ir stalas pa
liktas su visokiais skanumy
nais prieš Vadų Šnaffų, ku
ris stovėjo, negalėdamas su
sivokti, kas atsitiko.

Kiek laiko paabejojęs, neži
nodamas kų daryti, įlipo į 
kambarį ir prisiartino prie 
stalo. Jis taip buvo išbadėjęs, 
kad pradėjo drebėti iš baimės 
ir susijaudinimo, negalėdamas 
pats susivokti, kų daryti! Jis 
atydžiai klausės, kaip visi 
žmonės bėgo ir skubėjo. Stai
ga, viskas nutilo, viešpatavo 
gili tyla, ramumas.

Vadas Šnaffas atsisėdo 
prie stalo ir pradėjo valgyti. 
Valgė godžiai. Jo burna buvo 
pilna valgio, lyg • bijodamas, 
kartais kas nesutrukdytų puo
tos. Jis abiem rankom pilte 
pylė it į kokių prarajų. Viskų 
prarijo be jokio kramtymo. 
Kartais sustodavo ir atrodė 
lyg koks užsikimšęs vamzdis 
laukdamas sprogimo valan
dos. Tada pagriebęs ąsotį sti
prios giros numaukdavo go
džiais gurkšniais. Viskas, kas 
buvo valgoma, jis suvalgė, iš
tuštindamas visas lėkštes, iš
gerdamas visų gėralų. Apsun
kintas tiek daug valgio, išgė
ręs tiek daug gėrimo, įkaušo, 
veidas paraudo, pradėjo žag- 
sėt, net negalėdamas nei vie
no žingsnio paeiti, nei žmo
giškai kalbėti. Atsisagstė savo 
uniformų, kad galėtų laisviau 
kvėpuoti. Akys užsimerkė...

Jau pa 
Vilniaus 

miesto kooperatyvai ir krau
tuvės, kai ti'k bus perimtas 
kraštas ir miestas, būtų 
rūpinti visais maisto produk
tais ir būtinomis reikmenimis, 
kad tuojau galėtų tiekti gy
ventojams. Tam parengiami 
miltų, sviesto, mėsos ir kt. 
produktų transportai. Lietu
vos kariuomenė į Vilnių įžy
giuos, kaip numatyta, k:.i tik 
Maskvos sutartis bus ratifi
kuota. Lietuvos Raudonasis 
Kryžius jau organizuoja visų 
aparatų, kurs vy'ks į Vilnių 
teikti gyventojams sanitarinę 
pagalbų. Kadangi norinčių ap
lankyti Vilnių yra tiek, kiek 
yra pasaulyje lietuvių ir tūk
stančiai norėtų tuojau ten nu
vykti, tai privačių asmenų į-

leidimas numatomas tik pngal 
nustatytų tvarkų, organizuo
tai. — Centro valdžios įstai
gas numatoma kelti i sostini*

, palaipsniui, o geroka jų dalis 
pasiliks ir ateityje Kaune, kur 
joms yra pritaikytos patalpos 
ir įprastos sųlygos. — Seimo 
posėdyje pirmininkas inž. Ša
kenis pranešė, kad seimas ti
kisi greit matyti savo tarpe 
ir Vilniaus krašto atstovus ir 
posėdžiauti tikrojoj savo sos
tinėj, Vilniuj. — Valstybės 
radiofono atstovai greičiausiu 
laiku vyksta į Vilnių, patai
syti Vilniaus radio stotį, kad 
jau kariuomenės įžengimo die
nų visa Lietuva ir užjūriuo
se gyvenantieji lietuviai galė
tų išgirsti lietuviškąjį žodį ir 
daina iš savo tautos sostinės.

Protas aptemo... T stalų nus
linko galva, rankos nudribo ir 
jis greitai užmigo.

(Bus daugiau)

Banditizmas Bolševikų 
Okupuotose Srityse

ŠVENČIONYS (ė) — Čia 
gyventojai lenkų paskutinė
mis dienomis nemaža nuken
tėję nuo anarchijos ir bandi
tų, kurie buvę pradėję plėšti 
žmones, ypač lietuvius ūkini
nkus. Maskvos laikraščiai ske
lbia, kad tokie banditai esu iš
gaudyti ir atiduoti teismams.

KAUNAS (ė) — Vilniaus 
atgavimo proga vyriausybė 
gauna daugybes sveikinimų iš 
visos Lietuvos ir užsienių lie
tuvių ir Lietuvos draugų.

į PAMOKSLŲ
Kunigai turėtų įsigyti

J Vyskupo Petro PranciŠ-
I D.“.Skaus Bučio, M.I.C. para- 
pytą
I 

į

400 puslapių knygą.

Kaina #1.75
! “DRAUGAS”

2334 So. Oakley, Ave.

J Chicago, III.

Naujausios Lietuviškus Knygos
VISOS YRA RINKTINĖS DVASIŠKO TURINIO

Dvasiškijai jos yra ypatingai įdomios, skaitytinos

BAKING 
POWDER

Ssme Price Todaų, 
js 45 Years Aqo 
25 ounces254

*°ubk T‘A Action!,/
MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 

USED BY OUR GOVERNMENT.

Kam Kankintis?

GAUKITE 

M CSŲ! • -. i
TIIFRMIO

PEKMANENT

WAVE

Mes pasižymėję sn mūsų 
“Maehlneless Waves,” nes sn- 
gergeniuoja Ir švelniausius plau
kus ir tas gerbenhojlmas laiko
si tol kol plaukai išauga.

Mes garantuojame mūsų 
“permanents.”

$4.75 ir ankščiau 
kiti $2.50 ir ankščiau

Mūsų Specialybės 
CLAIROL Plaukų Dažymas 

Kūno Masažas

BERNICE’S BEAUTY 

S H OP

1725 WEST 47TH STREET 
Kamp. Hermitage. Tel. Yards 2771

16 metų patyrimo.

PASKOLOS
Greitai ir Pigiai ant

1-MĮį MORGfčlĮĮ
INSURED

tėmijo, kad aušra brėkšta. Tai su juo atsitiks, kuomet paina- 
jį padrąsino, ir neužilgo iš tė tris kaimiečius su šakėmis 
nuovargio įpuolė į gilų miego. I ant pečių einančius į laukų.

KAUTA SU PERSIUNTIMU

5(1.10
KAITINĖJĘ

#1.00

“DRAUGA S”
2334 So. Oakley Ave.

CHTCAGO. ILk TIHOf

JOY!
What ■ joy to get relief from a cough due to 
a cold. Get it with Smith Bros. Cough Drops. 
Black or Menthol, M. Both taste delicious.
Smith Bros. Cough Drops are the 
only drops containing VITAMIN A
Vitamin A (Carotene) raises the resistance of 

mucous membranes of nose and throat to
cold infections, when lack of r. stat

ant* is due to Vitamin A defleit-ntv. (t MARK

LEKCIJOS IR EVANGELIJOS — Antroji 

pataisvta ir papildvta 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 

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

ŠVENTASIS RAŠTAS, Senojo ir Naujojo 

įstatymo. Išleido Kauno ATkivyskupas-Metro- 
politas Juoząpas Skvireckas. Ketvirtas Tomas,.. .$4.00

PAŠAUKIMAS Į DVASINĮ LUOMĄ —
Parašė Kun. P. Vaitukaitis.........................................................................................................$0.25

Skubėkite pirkti Sias knygas kol jų dar yra, nes žmo

nės beveik pusę jau išpirko. Kreipkitės šiuo adresu:

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

ai

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

OFISO VALANDOS: Antrad. Ir Trečiad. nuo 9 v. ryto Iki 5 v. v. 
Plrmadienj, Ketvirtadieni ir SeštadienJ nuo 9 v. ryto Iki 8 v. v.

St. Anthony’s Lithuanian Parish 
Building & Loan Association

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

W0MEN!
read how thousands have been able to
GET NEW ENERGY

IMMITANT Mateli Tarta tonai «NV Fa 
Hm Im Hefpiiig Wtik RmdowR N

If you feel tired out, llmp, liatleaa, 
moody, depreaaed—if your nervea 
•re conatantly on edge and you’re 
loeing your boy frienda to more at- 
trartive, peppy women—SNAP OUT 
OT ITI No man likea • dūli, tired, 
eranky wom»n.

All you may need ia • good reliable 
tonie. If ao try famoua Lydia E. 
Pinkham’a Vegetable Compound. 
Let it (timuiate gaatric juicea to help 
digeat and •(•imi U t e more whoie-

Lytia L PlaMan's VaptaMa Caai- 
Namas Waawa For Ovar Kalt * Ctatapl

•ome food arhich your body uaea 
dinctly for energy—to help build 
up more phyaical reaiatance and thua 
help calm jittery nervea, leaaen fe
male functional diatreaa and give you 
joyful bubbling energy that ia re
fleeted thruout your whole being.

Over 1,000,000 wo*>en have re- 
ported marveloua beneflta from 
Pinkham’a Compound. Reaulta 
ahould d»liįht youl Telephone your 
druggist right now for a bottie.
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LABDARIŲ DIRVA
j?

gražiaiJ seimų atvyko ir 
delegatas pasveikino tolimi 

Kazimieras l*akš- 
l'niversiteto pro- 
kun. dr. Kazimie-

Šaunus Labdarių

Sąjungos Seimas
CJ f svečiai,: dr
Lietuvių Ii. K. Labdarių fas<

Sujungus jubiliejinis seklias, fesorius ir
įvykęs praėjusį sekmadienį. rdS Matulaitis, MIC., Londo- 
lu,pk ličio mėn. 5 d.. Dievo Ap- no (Anglijos) lietuvių parąp. 
vaizdus parapijos salėj, pra- klebonas. Jiedu abudu savo 
ėjo šauniu ,pasisekimu. Jis bu- laiku yra buvę labdarių sų- 
vo gausus delegatais ir aukš- jungos centro valdyboj. Dėl
tais svečiais. to džiaugsmingai juodu sei

mas pasitiko ir vienbalsiai iš
rinko seimo garbės pirminin
kais.

Pažymėtina, i<ad šiame ju-
, r> ai„i i „4 I biliejiniame labdarių seime bu
tanas Bacevičius. Maldų at- d *
kalbėjo gerb. kun. Ig. Alba
vičius, sujungus dvasios va
das, kuris seimų pasveikino,

Po iškilmingų pamaldų baž
nyčioj ir po bendrų pietų, sei
mas prasidėjo 2 vai. Jį atida
rė sujungus pirmininkas An-

palinkėdamas jam geriausio 
pasisekimo.

Pirmininku seimo tvarkai 
vesti išrinktas adv. Ch. Kai, 
Chicagos miesto valdžios pa
reigūnas. .Jo padėjėjais — Ko 
trina Sriubienė ir P. Veriga. 
Raštininkais — Ona Ivinskai-

40 akerių 'kernų lauke, netoli Lawrence, Kas., šiomis dienomis įvyko nacijonalis kor- 
nų lukštenimo kontestas. Iš lėktuvo padarytoj nuotraukoj matome kontestininkus darbe. 
Apačioje Laurence (Slimp) Pitzer iš Attica, Ind., laimėjęs pirmenybę. Per 80 minutų jis 
prilu’kšteno 28.39 bušelius kornų. (Acme tele photo )4

Remkite Savuosius 

Biznierius 

AKIŲ GYDYTOJAS

OR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIAI DAKTARAI

TaL Tards 8146.
VALANDOS: Nno U iki 12,

2 iki 4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais* 2 iki 4 Ir 7 ifel 9 

Šventadieniais: 11 iki lf

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

ir akiniu pritaiko
3343 S. Halsted Street

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

Penktadieniais 
10-12 ryte. 2-6. 7-9 F. A

SPECIALISTAS 
OPTOMETKICALLY AKIU 

LIETUVIS
Suvlrė 20 metų praktikavimo 

Mano Garantavimas
Palengvina aklų J tempimų, kaa

ii priežastimi galvos skaudėjimo,' Valandos * 
svaigimo, aklų Įtempimo, nervuotu-' o , c
mo, skaudamą akių karštj, aUtalso 014/ O. MalSted SL, llllCagC 
trumparegystę lr tollregystę. Prlren- pirmadieniais, Trečiadieniais irgla telelDg&l akinius. Visuose ateiti-i 
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klal. 
daa Speciali atyda atkreipiama j 
mokyklos valkua Kreivos akys ati
taisomos.

Valandoa: nuo 10 iki 8 vai. vak. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12 vai.

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigios kaip 
pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Telefonas YABds 1873

šeštadieniais 
Valandos: 3—8 P. M.

LIETUVIAI DAKTARAI

vo daug kunigų klebonų. Bu 
vo atvykęs ir J. M. gerb. prel. 
M. Krušas ir nuoširdžiai sei
mų pasveikino.

Dr. Jonas Poška pasakė ka
lbų apie reikalingumų senu 
liams prieglaudos, apie gali
mybes jų pastatyti ir užlai
kyti. Apie vajaus planus pla
čiau kalbėjo kun. Anicetas 
Linkus.

Mandatų komisija savo ra
te ir A. Sriubas. Mandatų ko-j purtė į astebėjo, kad savo at- 
misija — M. šiųpšienė, O. > stovus į seimų prisiuntė 53 
Rudžius ir J. Motekaitis. Re-■ draugijos. Viso buvo 200 at- 
zoliucijų — L. Šimutis, kun. [stovų. Su mandatais aukų į- 
Ig. Albavičius, adv. J. (Iri- plaukė $749.25, seime surin'k- 
šius, dr. A. Rakauskas ir A.' ta iš atstovų $58.30. Viso 
\ alančius. Tvarkdariai — A. $807.55. Aukos skiriamos se- 
Grišius ir česnavičius. nuliams prieglaudos fondui.

CICEROS LIETUVIU NAUJIENOS
Kviečiame Pas Mus

Jubiliejinis M. S. 2 kp. ba
nkietas jau čia pat — sekim, 
lapkr. 12 d.

Rengimo kom., su pirm. K. 
Sriubiene priešakyje, džiau
giasi gavusios pasižadėjimų 
dalyvauti bankiete iš sekan
čių asmenų: kons. P. Dauž- 
vardžio ir jo žmonos, dain. K. 
Sabonių, jų duktės pianistės, 
daili. M. Janušauskienės, Mo.- 
ndeikos mergaičių trio, o su
vės Jainci vyras dainuos solo.

Veikams 4"Nepatiko vištie
na”, stropiai rengiamas Mas- 
.tolaičių, bus tikrus “tryt”.

Dalyvaus ir visa eilė dva
siškių ir inteligentų: kp. dv. 
vadas gerb. kun. J. Vaičūnas, 
;u pagelbinin'kais, kun. A. Ba
ltutis, kun. A. Linkus, kun. 
Valuckas, kun. Valančius, dr. 
A. Rakauskas, “Draugo” red. 
Šimutis su žlnona, “M. D.” 
red. S. Sakalienė, A. Nausė
dienė, adv. Grišius su žmona, 
A. Poškienė, centro ižd. JT. 
Statkienė, Labd. veikėjas A. 
Bacevičius ir daug kitų.

Pasisotinę gardžia vakarie
ne, turėsime progos pasigerėti

Gautas laiškas nuo Dariaus- 
Girėno Pusto 271. Kviečia į 
iškilmingų atidarymų posto 
namo lapkr. 11 d. Nutarta iš 
kasos skirti $5.00 ir išrinkta 
komisija dalyvauti iškilmėse 
iš: Pr. Vitkus, ,J. Šileikis, Ed. 
Mikutis, J. Mikolainis ir J. 
Stašaitis.

į Liet. Kareivių dr-jos pa
rengimų, kuris įvyks lapkr. 118 
d., išrinkti šie nariai (žinoma, 
su $5.00): Pi-. Vitkus, J. Gry
bauskas, Z. šrupšas, Ed. Mi
kutis ir J. Stašaitis.

J Raudonos Rožės klubo ju
biliejinę vakarienę, išrinkti 
šie: dr-jos rašt. Pr. Vitkus, A. 
Kandratas, Pr. Matas, J. Sta
šaitis ir M. Marcin'kus. Jubi
liejinė vakarienė įvyks gruod. 
3 d., Liuosybės svet. Klubas 
mano sutraukti virš 500 žmo
nių, nors tikietai yra $1.25.

Taip pat vienbalsiai nutar
ta iš kasos skirti $0.25, t. y. 
užimti pusę stalo.

Į Motery Sų-gos 2 kp. ju
biliejinį iparengimų nutarta 
visus prisiųstus 5 tikietus nu
pirkti (po 50c). J komisijų į- 
einu: Pr. Vitkus, J. Mikolai

jjF

TeL Cicero 1484.

DR, S. R. PALUTSIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

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

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

Res. 1625 So. 50th Avenue
Tek Cicero 1481.

TeL OANal 6969

OR. WALTER J. PHILUI
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Romi
OFISO VALANDOS:

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakaaa
ir pagal sutartį.

dTf. g. WINSKUNAS
THYSICIAN AND SURGEON 
2158 W. CERMAK ROAD

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

Res. 2305 S. Leavitt Su 
Bes tel. Canal 0402

meno kūriniais bei pasiklau-, nis, M. Marcinkus, J. Gry-
svti įdomių 'kalbų.

Užprušome, kaip vietinius, 
taip ir tolimesnius ypač. sų- 
junghdes.

Bilietus reikia užsisakyti iš 
anksto pas nares ar telefonu: 
Cicero 6222, arba Cicero 1488.

A. d.

Iš Šv. Antano Dr-jos 
Veikimo

Draugijos šv. Antano mė
nesinis susirinkimas įvyko la
pkričio 5 d.

Šiame siP-me gauta 9 laiš

kai su įvairiais reikalais.

bauskas ir Wm. Grigaliūnas. 
Sųjungiečių vakaras įvyks 
lapkr. 12 d., parap. svet.

J Visų šventųjų moterų ir 
vyrų dr-jos vakarienę išrink
ti šie; A. Kandratas, J. Gry
bauskas, M. Marcinkus, Er. 
Matas ir J. Pocius. Ir čia dr- 
ja Šv. Antano užėmė pusę 
stalo. Vakarienė įvyko lapkr. 
5 d.

Dr-ja nuturė ir ragino sąro 
narius dalyvauti ir “Draugo” 
bankiete, kuris įvyks lapkr. 
19 d.

Dr-jon įsirašė trys nauji
nariai: J. P. Grybauskas, Jr.,

Šv. Antano Paskolos b-vės ra 
štinin'kas. Jis yra dr-jos kasi
ninko sūnus ir sėkmingai ve
da b-vės reikalus. Kitas nau
jas narys Fr, D. Kay (Kaka- 
nauskas), jaunas advokatas, 
gyvenus adr. 1539 S(j. 50 av. 
Trečias naujas narys Juozas 
Žukauskas.

Dr-jos nariai: Pr. Zajaus 
kas ir Ignas Zimontas, išsirgę 
po 2 savaites, pasveiko.

Iš buvusios vakarienės ra
porto pasirodė, kad, atmokė
jus visas bilas, liko $138.10. 
O kai visi nebuvusieji nariai 
užsimokės ir kotai. surinks ki
tas įeįgas, bus -202.00 pelno. 
Kaip dr-ja gyvuoja, dar pir
mų sykį taip pasisekė vaka
rienė. Mat, buvo gabi komi
sija, būtent A. Kandratas, P. 
Vitkus, J. Mikolainis, Al. Ma
rcinkus ir Pr. Stanislovaitis.

Šiame sus-me matėsi mūsų 
kleb. kun. Vaičūnas, adv. S. 
Kizas ir daug kitų biznierių.

Rap.

Žmogus yru mėgstųs grum
tis gyvulys. — <7. Papini

Kidneys Mušt 
Clean Ouf Acids

Bxce«« Acldi and polaonoua vaite. ln your 
blood ar. removed chlifly thru S mllllon tlny 
Bdlcate Kldney tūbai or fllteri. And non- 
oiyanle and non-iyttemlc dliorderi of tha 
Kidneys or Bladder may cause Oettlnf Up 
Nlghts, Nervouineta, Lee Paini, Girelei ūn- 
---------------------------- ėaelcaclie, flvollen

at drugglsti and tha guarantee proUcta you.

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rųėies nanjns namai ant 
lengvų mėnesinių iėmokėjimų. Daran vi
sokį taisymo darbų be jokio caah įmokė- 
Jimo, ant lengvų mėnesinių iėmokėjimų 
(Iėgannn geriausį atlyginimų ii Fire In 
rarance Companijų dėl taisymo apdegu 
šių namų). Daran paskolas ant nanjų b 
senų namų, ant lengvų mėnesinių iimo 
kėjimų nuo 6 iki 20 metų. Reikale kreip 
kitos prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

KLAUSYKITE

New City Furniture Mart
RADIO

ANTRADIENIO VAK., 
WSBC —

PROGRAMO
8:00 VALANDĄ, iš stoties 

1210 kilocycies.
Prograine dalyvauja St Louie-Louie Komediška Grupė

ir didelė eilė kitų radio žvaigždžių.

KAS RYTELJ. . . KLAUSYKIMĖS. . . KAS RYTELI

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

(1480 Kilocycies)

Kaimiečių Kapelija * Aidų Aidai Kvartetas *
Pipirai * Šuruin Boram Sesutės * Trys Lietuvaitės *
Bartkų Šeimyna * Dėdė Brukąs * Poezijų Vainikas * 
Algirdas Brazis * Florencija Balsiutė * Elena Peėiukaitė * 
Jonas Rukštaln * Mikas Overlingas * Kristina Kriščiūnaitė • 
ir Juzutė Mileriutė *

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

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

Taipgi pagal suta/.į.
Ofiso telefonas PROspw-t 6737 
Namų telefonas VIRginia 2421

TEL. YARDS 5567

DR. FRANK C. KWINN
(KV1KO1NHKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 VVest 47th Street

OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:30 Vakare,

ĮT Sutarti.

DR. P. J. BEINAR
(BEINARAUSKA81 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1612.

Rea. — Yards 3955. 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakar* 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

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

2-tros luboa
CHICAGO, ILL

Tel. MIDway 2880

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vaL ryto
alefonas HEMloek 0286

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

Uftao valandos:
10—12 vaL ryte 

2—4 ir 6 —8 vaL vakare. 
Treeiadienais ir Sekmadieniais

Susitarius.

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

TeL YABds 0994 
Rez. TeL PLAza 3200 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUO1JOS NARIAI

-tęs. 6968 So. Talman Ava. 
tęs. TaL GROvaUU 0617
Office TaL HEMloek 4848

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. 2—4 ir 7-9 vak.
Ketv. ir Nedėliomia raaitams

2423 VV. Marąuette Road

TaL YABds 6981
Ras.: KENvood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso TaL VIRginia 0036 
Rezidencijos tai BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS ė
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Resideaeija
8939 So. Claremont Ava 

Val&ndoe 9—10 A. M. 
Nedėliomia pagal sutartį.

DR. STRIKOL’IS
PHY8I0IAN and SURGEOH

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office TaL YABds 4787
Samų TaL PROspeet 1916

TM OANal 0267
Rea. TaL PROspeet 9666

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

Resideneija 6600 So. Artesian Ava. 
VALANDOS: U v. ryto iki 3 popiet 

6 iki 9 vakare

M OAHal 6128.

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 VV. Cermak Road
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. X.

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė.

Telefonas REPnblie 7868

TaL YABds 2246

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th 8treet

VaL: nno 9 ryto iki 8 vakaro 
Seredoj nagai entarti

Offiee Phone Ree aad Offiee
PROspeet 1028 2869 S. Leavitt St
Vai: 2-4 pp. ir 7-6 vak. CANal 0706

DR. J. J. KOWAR
(K0WAR8KAB) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Chicago
Treėiadianiais ir Sekmadisniah |

aagal satartL

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Talef onaa Lafayette 8660 

Antradieaiaia. Ketvirtadiaiiab U 
Panktadieaiaia

4631 So. Ashland Avė.
Tai YARds 0994

Pirmadieniaie, Treėiadianiais b
Aaė tądien urna



Trečiadienis, lapkr. 8 d., 1939
$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 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 New England State Express, kursuojąs tarp Chicago ir Boston, netoli Westfield, Mass., 

nušokęs nuo bėgių. Sužeista keliolika keleivių. (Acme telephoto)

KAS GIRDĖT CHICAGOJ
J

Roselando Zinutės
Spalių 23 d. prof. K. Pakš

tas turėjo paskaitas Visų Šve
ntųjų parapijos svetainėj a- 
,pie Lietuvos pažangų, Vil
niaus atgavimų ir Lietuvos a- 
teitj. Žmonių buvo gan skait
lingai susirinkę. Paskaitomis 
žmonės labai patenkinti ir dė
kojo prof. už moksliškų ir 
nuoširdų pakalbėjhnų. Buvo 
rinkliava vilniečių lietuvių 
reikalams. Aukojo sekantieji: 
klebonas kun. J. Paškauskas 
5 dol., Kostas Draugelis 2 
dol. Po 1 dol.: P. Rusteikai
tė, K. Jonelienė, A. Paliulis, 
J. Čutro, Pr. Malakauskas, J. 
Pįyarunas, J. Romanas, V. 
Rekšius, Anicetas Bobelis, P. 
Určinas, V. Mitkus, St. Šim
kūnas, J. Jogminas, Mot. Pet- 
rušionis, M. Veidmonienė, L. 
ir L. Javrai ('maži vaikai), O. 
Lobis, St. Šidlauskas, J. Stru
mila, V. Jenčius ir dr. J. An- 
dersi finas. Po 50c: M. Petrei- 
tkienė, K. Butkus, D. Dagins- 
kas ir J. Žukauskas. Viso su
rinkta 40 dol. ir 70 centų. Au- Į 
kos pasiųstos Į ALRK Federa
cijų.

lienė ir Alp. Matulionis stai
gia mirtimi. Rytų abu buvo 
sveiki, o pietų metu jau bu
vo mirę. Gydytojai spėja, kad 
buvusi širdies liga. Abu buvo 
kaimynai iš Lietuvos ir vienas 
kitų labai gerbė ir abu vie
noje koplyčioje buvo pašar
voti.

Lapkričio 4 d. mirė Monika 
Adomėnienė. Velionė buvo gy
vo tikėjimo. Laidotuvės įvyks 
trečiadienį, lapkr. 8 d., iš Vi
sų Šventųjų bažnyčios į Šv. 
Kazimiero kapines. Rap.

Kokios mūsų pareigos link kai ir svarbesnės tos dienos Prof. K. Pakšto 
Lietuvos? 'pasaulio žinios. Bus svarbu p « «»

Atsilankykite šio penkta- pasiklausyti. Radio Mėgėjas ** a 
dieniu vakare Lietuvių Audi-
torijon ir išgirsite gyvu žo- ŠALTIMIERO RADIO 
džiu mūsų veikėjų atsakymų PROGRAMOS
į šiuos ir kitus klausimus. Pa- j 
sitarsime, o, gal, ir Lietuvai į 
pagelbėsime.

Visus atsilankyti kviečia,
Lietuvai Gelbėti Fondo

Komitetas

Visų Šventųjų parapijos: 
klebonija jau baigiama sta-1 
tyti. Už mėnesio kunigai per
sikels jon gyventi. Roselando 
lietuvių parapijos klebonija 
bus gražiausia iš visų lietu
viškų klebonijų ne tik Chica
goj, bet ir visoj Amerikoje. 
Ne tik lietuviai, bet ir visi 
svetimtaučiai gėrisi gražia 
lietuvių įstaiga.
Staigi mirtis

Spalių 29 d. mirė K. Rože-

Paminėkime Karo 
Paliaubų Dienų
Lietuvai gelbėti Fondo 
Kom. pakvietimas

Lapkričio 11 d. bus vėl mi
nima Pasaulinio Karo paliau
bų diena. Prieš 21 metus to
je dienoje kariaujančios val
stybės padėjo ginklų — nu
traukė kruvinų karų, bet jį 
tęsė prie diplomatinio stalo, 
kad, neilgam trukus, griebtis 
dar ginklo kruvinesniam ka
rui.

Tuose paminėjimuose bifls 
pasakyta daug karčių žodžių 
diktatoriams ir pareikšta sim
patijų karo sunkenybes neša
nčiai liaudžiai. Juo labiau, 
kad šiuo laiku ir vėl pleška 
karo gaisras, grasindamas ne 
vien daug žmonių gyvybių, 
praryti, bet net daugelį val
stybių nuo žemėlapio nubrau
kti.

Kas laukia mūsų tautų?
Kaip mes, amerikiečiai, ga

lime savo džiaugsmų parody
ti Lietuvai, savo rubežius ga
rbingai plečiant?

Liūdnas Atminimas
MARQUETTE PARK. - 

Gimimo Panelės Šv. bažny
čioj yra užprašytos šv. Mi
šias už Juopapų Leškę, lap
kričio 10 d., 7:30 vai. ryto.

Jau suėjo lygiai devyni me
tai, kaip negailestingoji mir
tis išplėšė iš mūsų mylimų vy
rų ir tėvelį.

Prašctme gimines ir pažį-

Šaltimiero lietuviškos radio 
programos girdimos kas ry
las nuo 10 iki 11 valandos iš 
stoties WHIP, (1480 k.).

Kiekvienos dienos progra
ma yra rūpestingai prireng
ta. Jose dalyvauja žymesni 
dainininkai, dainininkės, mu
zikantai, komedijantai. Be to, 
groja šauni orkestrą lietuviš
kus 'kūrinius.

Atsisukite savo radio bile 
dienų, 10 vai. ryto,

Radio Mic

KAUNAS (ų) — Spalių 1
Lietuvoje buvo 59,393 įie-

.. P“*4 gistruoti radio abonentą'. Per stamus dalyvauti pamaldose ° ...paskutinius 3 mėnesius radijo
Amžinų -atilsį- suteik jam, 

Viešpatie.
Kazimiera Aučūnienė

abonentų padidėjo 1,494.

A. A A.
JUOZAPAS BALČIUS

Mirė lapkričio 6 d., 1939 m., 11:15 valandų ryto, sulaukęs 
pusės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje, Tauragės apskr., Šilalės par., Dargaliij kaime
Velionis Amerikoje išgyveno 31 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: moterį Marijonų, jm» tėvais Kem- 

prtiaitė, seserį Oną T'rbikieUę, švogerį Kazimierą. ir ją šeimą, brol, 
Povilų, švogerkų Agotą Grigotienę, jos vyrą. Joną ir ją šeimą, įmui- 

kis pusbrolius: Jurgj Braznuskį, Jonų ir Antanų Arnionių,, Vih 
eų Rimką ir Simoną Brazanskį (iš Gary, Ind.) ir ją šeimas ir 
tris pusseseres: Emiliją Petkienę, Marei joną Pukelienę, Juzefą 
Montvilienę ir *ją šeimas, dvi pusbrolienes: Oną Brazauskienę n 
Oną Brazauskienę ir daug kitą giminią, draugi] ir pažįstamą. Jae- 
tnvoį imliko brolį Liudvikų ir seserį Emilijų Druktenienę ir ją šeimas.

Priklausė prie ApitStalystės Maldos Dr-jos ir Tretininką.
Kūnas pašarvortas 2745 VVest 43rd Street. Laidotnvės įvyks 

jM'iiktadienį, lapkričio 10 d. TS namą 8 vai. ryto bus atlydėtas į 
Nekalto Prasidėjimo Panelės Švenčiausios jtar. bažnyčių, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas j Šv. Kazimiera kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus giltines, draugus-ges ir pažįstaiuus- 
as dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Seserys, Broliai, Pusbroliai, Pusseserys, 6vo« 
gėriai, Svogcrkos ir Pusbrolienėa.

Laidotuvių direktorius J. F. Eudeikis, tcl. YAJtds 1741.

Aukso Grūdeliai
Laimingas, kurs atmeta nuo 

savęs visa, kas gali jo sųžinę 
sutepti arba apsunkinti.

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

Eina gyvenimo keliu, kas 
laikosi drausmės; kas gi ne
įžiūri sudraudimų, paklysta.

I Nesunku tiems nugalėti ki
tus, kurie yra nugalėję save.

Kiekviename darbe ir min
tyje turi užsilaikyti, lyg kad 
šiandien turėtumei mirti.

į

Nebūk greitas pykti, nes1 
rūstybė ilsisi paikojo antyje, i

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 val.l 
bak. i

Lapkr. 9 d., ŠŠ. Petro iri 
Pauliaus parapijoj, West Pull
mane, 7:30 v. v.

Lapkr. 10 d., Nekalto Prasi
dėjimo par. salėj, Brighton i 
Parke.

GARSINKITE “DRAUGE”'

KAUNAS (E) Kaune pra-1 
eiti žinomo “Baudžia

vos” autoriaus majoro Petro 
Ruseeko leidžiamas savaitraš
tis “Spinduliai.”

CUTS-BURNS-SCAlDS
should be ąuickly treated to ...e ven t bad after- 
effects aa well as relieve pain. Ūse OiL-of-SALT. 
Wonderful too for Bore. tired feet. At your 
drugįist's—mdrtey back if not satisfied. For 
freesample write Mosso Laboratories, 215South 
leavitt Street, Chicago.

OOICK REUEF FOR FEEf
Hiiiiiiiiiiniiiiiiimiiiiiif'iiiiiniii)iimiininiiiiiii]iiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiii]iiiiiiiimii»

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINES 

MINTYS
Iš angliško vertė

Kun. Ant. M. Karuži?kii>

Lapkričio 8 Diena

Daugiau meilės vertas yra 
darbas 'kurį Dievas atliko ta
vyje nekaip kas nors kų tu
gali Jam atlikti.

Gyvenimas nors trumpas, 
bet doras yra daug geresnis 
už ilgų, bet blogų.

URBA
■C

Gėlės Mylintiems. 
Vestuvėms, Baukie 
tams, Laidotuvėms 

~~ ir Puošimams.

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 
Phone LAFayette 5800

DON’T BE GREY
Doa*t tolerate grey hair. Ore/ bok 
Mkea ynu look old and feel oU 
Try tba iSodera* Method for Cofc

Hair . . . CLAIROL. Totrtl 
I the ųtlick, Įr—f-

No bleaching reqolred te 
•often the hair whan you tna 
CLAIROL. You’U leve the resulta 

yrar mur — oeatitinu, na turo 
looking color that defies dettifilmą 
Ste yonreelf aa yoa «oaM fiks ta

NOW.

utį ,SuM«v Torių M. R

.t

RADIO
BUDRIKO RADIO 
PROGRAMA

Pereitų sekmadienį Budri
ko oro teatras — Makalai pa
darė labai gerų įspūdį į klau
sytojus. Radio orkestrą davė 
gražius muzikos numerius. J. 
Gricaitė gražiai padainavo 
kelis operetinius dalykus, mo
terų choras padainavo kelias 
liaudies daineles ir Makalų 
grupė gerai suvaidino trage
dijų įvykusių paskendus jū
roje laivui plaukiančiam iš 
Europos į Amerikų.

Kita Budriko programa bus 
ketvirtadienio vakare, nuo 7 
iki 8 valandos, iš stoties WH 
FC, 1420 k. Bus gera akor- 
dijonų muzika, gražios lietu
vių liaudies dainos, asmenų 
ir draugijų pranešimai, juo-

& SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MŲ MORGIČIŲ

S

JURGIS WALEVICZ 
(VALEVIČIUS)

Mirė lapkr. 6 d., 1939 m.
6:0d vai. ryte, sulaukęs puses 
amžiaus.

Gimęs Lietuvoje, Suvalkų ap
skrityje.

Amerikoje išgyveno 30 metų.

I’aliko dideliame nuliūdime: 
sūnų Antanų ir daug kilų gi
minių, draugų ir pažįstamų.

Velionis gyveno po numeriu 
10500 So. Edbrooke Avenue.

Kūnas pašarvotas Lachawicz 
koplyčioje, 44 East lOSth St.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį, lapkr. 9 d. Iš koplyčios 
S:30 vai. ryto bus atlydėtas į 
Visų Šventų parap. bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta J Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnus, Draugai, Pa
žįstami ir Giminės.

I,aid. direktoriai: Lachąwicz 
ir Sūnai, tel. 2515.

GIESMYNAS
įsigykite Naujų Giesmyną. Jam* 

rasite Vlaiema Metama Bernyčio* 
Giesmes.

Glenmea ir mualkų patvarkė 
Ant. 8. Pocius.

UHetdo f}. L. R. K. Vargoninin
kų Provincija.

Knygos kaina — KO centai, pri
dedant 10 centų persiuntimui.

LIETUVIŠKAS

MI80LELIS
Šlovinkim Viešpatį.

MIMoe Ir Mišparai, Ltetuvillcal
Ir Lotyniškai, visiems Sekmadie
niams Ir SventAms, Ir kitos Mal
dos Ir Giesmė*. Antras pataisytas 
leidimas. Parašė Kan. Ad. Saba
liauskas. Stipriais odos virtais, 
kaina — 1.75. Reikalaukite tt:
DRAUGAS PUB. 0 0. 

2334 So. Oakley Avė., 
Chicago, Ulinoia

■ Kiekvienos ypatos padėti pinigai yra apdrausti iki $8000.00 pei 
s Federal Savings and Loan Insoranos Oorp-, po United States

ftovsnunent prisfiora.
Mokame Už 

Padėtas Pinigas

Ofiso vai.: 9:00 vai. ryto iki 6:00 vak. Pirmadieniais, Ketvirta
dieniais ir Šeštadieniais iki 8:09 vak.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
JOHN PAKEL, Prea.

6816 S. Westcm Avė. Phone GRO. 0306
nniiiiniiimtimiiiiniininniiMimiMiiuiinimiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiviiumiintV
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•ART, om. LAIDOTUVIŲ DIUKTOBIAI 

KELNER-PRUZIN
•sriaaslaa Pataraavtanaa — Koteria patarnauja

Phoae 9000 620 W. lfith Ava

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
■SRIAUBIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO I8TAISA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

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

4447 South Fairfield Avenue
Tel. LAFAYETTE 0727

H Y V A I koplyčios visose 
* Chicagos dalyse

Klausykite mii/uj nulio programo Antradienio Ir 
ReStadlenlo rytais 10.Ot valandą, H WHIP stoties (1480.)

fln Povilu

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMD III A M P C patarnavimas 
AmDULANbL dieną ir naktį

KOPLYČIOS VISOSE 

MIESTO DALYSEDYKAI

Aittaiy B. Peikus
Ladmcz ir Simai 
lLiuleviciiis
S. P. Mažeika
Antanas M. Plrillips
I. J. Zalp

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

2314 West 23rd Place 
Phone CANaI 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULbnan 1270
4348 So. California [Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avenuo 
Phone YARds 1138-1139

3307 Lituanica Avė. 
Phone YADds 4908

1646 West 46th Street 
Phone YARds 0781-0782

4704 S. "VVestern Avė. 
Tel. LAFayette 8024

3354 So. Halsted St. 

Telefonas YARda 1419

Skelbimai “Draugo” CLASSIFIED Skyriuje 

Yra Pigūs Ir Pelningi. Pabandykite.



B
DEDIKACIJA “DRAUGO” RADIO 

PROGRAMOS ŠV. JURGIO PARAPIJAI
Kalba kun. J. Mačiulionis, MIC., pasakyta iš 

WGES radio stoties
Chicagos lietuviams yra ge- į šv. Jurgio bažnyčių sekma-

American Legion Darius-Girenas Post 271 Namo Statymo Komitetas

rai žinoma šv. Jurgio para
pija. Didžiai gerbiamas prer*'

M vkola>latas kun. 
šios parapijos klebonas, jau 
per virš 20 metų sėkmingai 
darbuojasi Šv. Jurgio para
pijonams. 1933 metais jis mi
nėjo savo sidabrinį kunigys
tės jubiliejų. Kiek būta džiau
gsmo, laimės. Prelato pastan
gomis išvyko Šv. Pranciškaus 
Seserys į Brazi Ii jų dirbt to 
krašto lietuviu gerovei. 
Daug prelatas prisidėjo ii 
prie Tėvų .Marijonų vykimo į 
Argentina. Prelatas myli sa
vo parapijomis, jis myli visus 
tikinčiuosius ir jam labai rū
pi jų dvasiniai reikalai.

Šv .Jurgio parapijoje dar
buojasi jau apie septyni me
tai energingas ir darbštus, 
kun. Stanislovas Petrauskas, 
kilęs iš Šv. Antano parap., 
Cicero. Neperseniai atvykęs 
stojo klebono pagalbon kun. 
Stanislovas (Jaučius, kilęs iš 
Chicago Heights, Šv. Kazimie
ro parapijos.

Muzika, muzika — laimė 
parapijai turėti*Šv. Jurgio , Šitas kilnias pastangas ir sten-

tok, gabv „raZ,kQ, kotnpozitorj Kalba dienr “Draugo”! gėsi atsilyginti “Draugui” sa-
Tių Antanų Pocių. Nuvazmol; ° m* ? * 1 vo visokeriopa parama. Tos

^Itehing. Cit R eu t F 
I IhisFistVfiŲ 

_’-or Money Beck
Forquickrtlief from itehing of eezema, pimples, 
athlete's foot. seabies, rashes and other ex- 
temally caused skin troubles. ūse world-famous, 
coohng, antiseptic, liquid D.D.D.Prescription. 
Greaseless, stainless. Soothes irritation and 
ųuiekly stops intense itch.ng. 35c trial bottle 
proves it, oryour money back. Ask your 
druggist today for D. O. O. PRESCRIPTION.

Kada Vaikai Bijo 
Priimt Liuosotoją
Kai kurie tėvai nežinodami suerzina 
savo vaikus, dažniausiai nugąsdiną 
juos priverčiant nuryti stipru, neska
nų liuosuotoją jų jaunulėms gerk
lėms. Tai yra klaida — ir tai visai 
nereikalinga!
Kai jūsų vaikams reikalinga liuosuo
tojas. laimėk jų pasitikėjimų duo
damas jiems Ex-Lax! Jie tikrai pa
mėgs, nes Ex-I.ax yra gardus, kaip 
šokoladas. Tr ne vien tik tai, Ex-Lax 
yra švelnus liuosuotojas — malonus 
mažyčiams vidurkiams. Jis paliuo- 
suoja vidurius užtikrintai, bet palo- 
giai, be jokių pilvo skaudėjimų arba 
nusilpimų.
Nepamiršk, kad Ex-T.ax yra veiklus 
suaugusiems taip pat ir vaikams. Vi
sose vaistinėse po 10c. ir 25c. dėžu
tės.

SAt GOKITKS PAMCr.DMOJDIV! 
ATS1SAKVKIT J( PAKKIėlANCIV! 
Gaminama tik vienas tikras 
Ex-Igix! įsidėmėkite raides 
"E-X—I,-A-X" ant dėžutės ir 
kiekvienos plytelės. Kad gau
tumėt geras pasekmes reika
laukite originaliu Ex-Lax.

/ ■ 

'"*3
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ALEX ALESAUSKAS & SONS
Wholesale Furniture Co.

6343 So. VVestern Avenue
REPUBLIC 6051

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS įmOKftJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
“THE HOME OF FINE FURNITURE" HlNCE 1904

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

dieni sumai, štai, kaip operoj, 
girdėsi kompozitoriaus Po- 

Krušas. i ciaus gerai išlavintų chorų,
giedant gražiausias bet sun
kiausias mišias. Kompozito
rius Pocius yra įkvėpęs daug 
muzikos dvasios Šv. Jurgio 
parapijos jaunimui.

Šv. Jurgio parapijos moky
kla, šv. Kazimiero Seserų ve 
dama, daug prakilnios dva
sios teikia jaunajai kartai. Pa
klausk mokykloje mažučio, net 
pirmamečio, o jis tau atsakys, 
kad jį Dievas Tėvas sutvėrė, 
Dievas Sūnus atpirko, Die
vas šventoji Dvasia pašventė.

Iš Šv. Jurgio parapijos yra 
kilę žymių vadų: kun. Myko
las Švarlis, Šv. Juozapo pa
rapijos klebonas, So. Chica
goje. kun. Kazimieras Juozai
tis, Augustijonas, Šv. Petro 
ir Povilo parapijos klebonas, 
Rockford, 111. Kiek mokytojų 
seserų, kiek visokių profesi
jonalų ir kitų nebeišvardinsi.

Linkiune Šv. Jurgio parapi
jai, jos vadams ir veikėjams 
geriausios kloties.

B-ves Pirmininko 
Kun. Ig. Albavičiaus
Gerb. radio klausytojai!

Po ilgesnės pertrau'kos 
dienraščio “Draugo” leidė
jams ir man, kaipo “Drau
go” bendrovės pirmininkui, 
tenka garbė sveikinti radio 
klausytojus, atnaujinant šias 
programas, kurios kas antra
dienį iš šios radio stoties la
nkys jūsų namus. Šia proga 
pakviestas pratarti keletu j- 
žangos žodžių, stengiuosi šių 
pareigų atlikti.

Per 30 metų “Draugas” di
rba didelį lietuviškos ir ka
talikiškos 'kultūros darbų ir 
toliaus tų darbų pasirengęs 
yra tęsti, nepaisant visų sun
kenybių, kurias teko, tenka ir 
ateityje teks sutikti. Jis va
dovavo mūsų visuomenei, rė
mė mūsų parapijas, mūsų švie 
timo įstaigas, mūsų organiza
cijas ir draugijas, mūsų eko
nomines ir biznio įstaigas, mū
sų politiškų darbų šioje šaly
je ir viskų kas lietuviška, ka#s 
kelia mūsų tautos vardų, kaly 
po šio krašto gyventojų ir pi
liečių. Visuomenė įvertindavo

To komiteto pastangomis, 
Memorial Hali pastatyta ir 
lapkričio 11 ir 12 dienomis 
oficialiai bus atidaryta su į- 
vairia programa, muzika ir 
šokiais.

Šis įvykis tikrai stebėtinas. 
Prieš keturis mėnesius tik 
svajonės apėmė visus, buvo 
ginčai tarp narių, skirtingos 
mintys, nes kasoje nei cento 
tam tikslui, o kalbama apie 
namo statymų.

Pasirodžius gerai vienybei 
pas visus geram ūpui, sušau-
kta'm pirmam komisijos susi- wi,cz ir komandierio Wm. B.

paramos ir kooperacijos 
“Draugo” leidėjai ir toliau 
prašo. Leidžiant šias progra
mas “Draugas” nori patar
nauti mūsų visuomenei ir to
dėl stengsis atskiras valandas 
dedikuoti — pavesti mūsų pa
rapijoms, organizacijoms ir į- 
staigcims, kad tokiu būdu tos 
programos bus įdomesnės it 
įvairesnės. Gerb. klebonai, va
rgonininkai, organizacijų ir 
įstaigų vadai galėtų daug pa
gelbėti toms programoms pa
ruošti, pateikiant reikalingų 
žinių iš tų įstaigų ir organi
zacijų gyvenimo ir pakvie
čiant savo geriausias menines 
ir muzikales jėgas.

Mes 'kreipiamės į mūsų gerb. 
biznierius ir profesijonalus, 
prašydami finansinės paramos 
šioms programoms. Įvairiais 
skelbimais “Draugas” steng
sis jiems atsilyginti.

Pradedant šias radio prog
ramas ir dar sykį sveikinant 
klausytojus, mes norime pri
minti, kad gyvename svar
biais laikais, kuomet mūsų 
lietuviškas darbas turi būti

Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus 

naudotis mano patarnavimu.

Midwest Service Station
PATARNAUJA LIETUVIAI

Range Aliejus,
Gasas, Aliejus, Lubrikacija 

ir Mašinų Plovimas.

Tire ir Battery Service - 
24 valandų Patarnavimas.

Vic Jaknia, aav.

2335 South VVestern Avenue
TELEFONAS OANAL S7M 
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rinkime sudėta virš $300.00.
Dienoms, savaitėms bėgant, 

su didesnėmis aukomis pasi
rodė komisijos nariai bei įžy
mesni biznieriai ir namo bu
davojimo darbas prasidėjo bi
rželio 9, 1939.

Pažymėtina, kad nno pir
mos darbo dienos daug atsi
rado liuosnorių, kurie stojo 
į talkų ir iki šiol energingai 
ir nenuilstančiai darbuojasi. 
Todėl ir eina darbas taip sėk
mingai. Dėka “Bulding Coin- 
mittee”, pilim. B. R. Pietkie-

Sebastian sumanymui ir visų 
kokiu nors būdu prisidėjusių, 
šiamlien svajonės virto tikre
nybe*.

Taigi, visi kviečiami į Me
morial Hali atidarymų lapkr. 
11 ir 12 dienomis, pamatyti 
ir įsitikinti, kad skelbimai 
per laikraščius arba vpatiš- 
kai nebuvo apgavingi ir au
kojusių aukos nenuėjo veltui. 
Žemiau telpa sąrašas aukoju
sių nuo pradžios iki šios die
nos. Wm. J. Kareiva,

4644 S. Paulina St., 
Chicago, III.

labiau sustiprintas ir todėl 
mes nuoširdžiai kviečiame vi
sus mūši) tautiečius prie šio 
darbo prisidėti.

Iš ARD 2 Skyriaus 
Susirinkimo

buvo skaitlingas. Aptarus vi
sus reikalus, parapijos vaka
rienę, kuri įvyks lapkr. 12 d. 
6 vai. vak. (įžanga $1.00), 
taip pat vakarienę pagerbi
mui viet. kunigų; Petrausko 
ir Gaučo, kuri jvyks lapkr. 
19 d., (įžanga 50c), nutarta 
“bunco party”, gruod. 3 d..

Šį vakarą kalba prof. 
K. Pakštas

i
Vieta: Davis Park Salėje, 

Town of Lake
Šį vakarų Town of Lake 

lietuviai renkasi j Davis Pk. 
salę, kad išgirsti dr. K. Pakš
to, Lietuvos Universiteto pro
fesoriaus, 'kalbos apie atgaib- 
tųjų Vilniaus kraštų ir apie 
aktualius mūsų tautos reika
lus. Prašomi atvykti į šias 
prakalbas ir kitų kolonijų lie
tuviai.

I

6 vai. vak. akad. naudai. Įža 
nga 25c.

Ant galo skaityti kvietimo 
laiškai. Į labdarių seimų įga
liota atstovai su auka $3.00.

Apgailėta, kad dr-ja nega
lėjo .prisidėti prie “D.” jubi
liejinio bankieto, kuris jvvks ■

BRIDGEPORT. — Sus-mas lapkr. 19 d.
Į dr-ją Įsirašė ir užsiino'kė- 

jo Ona Ačas ir viena jauna 
inteligentiška panelė, kurios 
vardo nesužinojau.

J. Šliogeris

Nebūk prietelis tajam, kurs 
neturi artime meilės.

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom lr Kito
kiem Bankletam Suteikiam Pa

tarnavimu.
Linksmas Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670
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ĮTURTAS VIRS------------- $3,500,000.001
| ATSARGOS KAPITALAS - $250,000.00j
= Dabar mokam 31/2% už pa-

= dėtus pinigus. Duodam pa-
= skolas ant namą 1 iki 20 m.

ISTANDARD 
S FEDERAL!
I SAVINGS

and
LOAN ASSOCIATION 

OF CHIOAGO

Trečiadienis, lapkr. 8 d., 1939

Klausykite ‘Draugo’ Radio Programų

Hi

Ateinantį antradienį, lapkričio 14 d., pro
grama dedikuojama Švento Antano parapi
jai, Cicero, III. Tą dieną programoj daly
vauja Eleonora Kandrataitė.

WGES - Kiekvieną Antradienį - 7:30 v. vak.

KAUNAS (E) — Kazio 
Binkio veikalų “Atžalynas’- J 

spalių 15 d. sn dideliu pasi
sekimu suvaidino Rygos mies- j 
to rusų dramos teatras.

Kišeninis
Lietuviškai—Angliškas 

ir
Angliškai—Lietuviškas

ŽODYNĖLIS

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 KAS 
DIENĄ _ IR VAKA- 
RAIS IR SEKMA

DIENIAIS 
Telefonas

VICTORY 3488
504 WEST SSRD STREET 

CHICAOO, ILL.

4192 ARCHER AVENUE
SAVINOS FEDERALLT 

INSURED
JUSTIN MACKIEWICH, Prea.

Antradieniais
WGES (1360 kil.)
7:30 valandą vak.

Įdomūs pranešimai.
Žinios. Muzika, Dai
nos. Dalyvauja ge
riausios meno jėgos.

Lieten to and Advertūe over
PALANOEGH’S YU60SUW*R*DI8
Folk Songa and Mane
j dmocvnrzci vzFC/iewra

Btati«a*WWAS, Evwy Sotoay’l to I
(36 S. Clark St., Chicago — Har. S0M

Standard Club

11.60

Švelni Degtinė—100 Proot 
BOTTLED IN BOND 

Nėra Oermnėa Degtinės 
nž Tokia Kaina

TIK |1.00 PT. (
4-5 Kvortos.

Reikalaukit 

8AV0 APYLINKĖS
TAVERNOJ

15C. DRINKSAS

MUTUAL LIQU0R COMPANY
Distributoriai

4707,8. HALSTED STREET
Phone Boulevard 0014

CLASSIFIED
PARDAVIMUI NAMAS

..3 fletų bargenas, 7314-16 South 
Rockwell St. 3 fletai po 6 kamb. 
Rendos $150.00. Kaina $9,250.00 
Agentas ant vietos nuo 1 iki 4 vai. 
popiet Sekmadienj. Tel. Stewart 6230.

RENDON KAMBARIS 
Brighton Parke, pas gerų šeimy

ną., randasi kambarys su visais 
patogumais ir apšildomas. Tinka
mas vaikinui ar merginai.

Atsišaukite: —
4408 So. Campbell Avė.

Tel. Laf. 9438

PARDAVIMUI TAVERNAS
Kampiniame name; didelis sta

kas; pilnai įrengtas; gera apielin- 
k&; parduosiu pigiai. Turiu kitą 
biznį. Atsišaukite:

5300 So. Prineeton Avė.

PARDAVTMUI KEPYKLA
Seniai (steigta kepykla, geroj vietoj. 
Parduosiu pigiai. Priežastis pardavi
mo — liga. AtsISaukite; “Draugas”, 
2334 So. Oakley Avė., Chicago. Rl. 

PARDAVTMTTI
Pardavimui nnujna Cooler Keg Sys
tem, alaus šaldytuvas ir washboard 
dSl užeigos. Parsiduoda pigiai. Atsi
šaukite telefonu: ROlTlevard 4552.

.REIK AT,PNG AS DARBININKAS
prie senų drapanų taisymo Ir pro- 
sijimo Kuo greičiausiai kreinkitės 
šiuo adresu: M. Bluden, 4540 So. 
Califomia Avė., lel. LAFayetfe 1312.

PARDAVTMUI TAVERNAS
Pardavimui pilnai (rengtas tavernas. 
Prie geros transportacijos ir kasamo 
'subway’. Parsiduoda pigiai. Priežas
tis pardavimo — liga. AtsISaukite: 
1505 Clyboum Avė., tel MOHawk 
3200. 

TURI BŪTI PARDUOTA SI MĖNESI 
Parsiduoda tavernas už nebrangią 
kainą. Įsteigta 6 metai; gerai einasi 
blšnis. Kampinis namas — didelis 
Storaa — užpakalyje yra (rengtas di
delis kambarys. Galima vartoti dėl 
svetaines. 6 gyvenimui kambariai 
viršuje. Nebrangi renda. Verta pa
matyti 0550 So. State Street.

IŠPARDAVIMO BARBENAI 
Už $6,700 galima nupirkti 2 fletų 
mūrinį namą 7315 Prineeton Avė. 
Už $8.000 galima nupirkti gražų 2 
fletų plytų namą Marąuette Road 
Salia Westem Avenue.
Už $6,760 galima gauti patrauklu 6 
kambarių plytų btingalow, Callfor- 
nla Avė., netoli 62nd Street.

LACF.Y, 8741 LaSalle Street 
Phone Engleiveod 1080.
PARDAVIMUI NAMAI 

Vienas dviejų-aukštų, 4S21 South 
Campbell Avenue; antras taipgi 
dviejų-aukštų, 4157 Marmora Avė. 
Krelpkltča į TArns Marijonus. 2334 
So. Oakley Avė.. Chleago, Rltnols.

_ _

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avė., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022 r
POCAHONTAS Mine Run Iš gelauslų mainų; 
daug dulkių Išimta Perkane 6 tonus ar dail
iau už toną ............................................ $7 OS
’ETROI.EtTM CARBON COKE. perkant 6 'to

nus ar daugiau, tonas... .>7.40. Sales Tas Eksta.


