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VOKIEČIAI PAĖMĖ KROKUVA
VOKIEČIŲ ARK ŽAIBO GREITUMU NESULAIKOMAI VERŽIASI PER LENKUOS PLOTOS, VARŠUVAI PAVOJUS

LENKAI PRANEŠA, KAD 
VARŠUVĄ JIE GINSIĄ 
IKI PASKUTINIŲJŲ

Varšuvoj nelikę nė vieno 
lenko aukštesnio valdininko

BERLYNAS, rūgs. 6. — 
Vyriausioji 'karo vadovybė pra 
nešė, ikad vokiečių viena armi
ja šiandien paėmė svarbų Len
kijos istorinį miestų Krokuvą 
ir po trumpo stabtelėjimo lei 
(losi pirmyn paskui atsitrau
kiančių lenkų kariuomenę Lvo 
v o link.

Vokiečiai be didelių susikir 
t imu įėjo Krokuvon. Rado net 
sveikutėlius tiltus skersai Vis 
los.

Vokiečių armijos vadai ge
nerolai nuėję j Vavelj ir ten 
pagerbę lenkų maršalo Pil
sudskio palaidotus palaikus.

Vokiečių karo ministerija 
praneša, kad vokiečiai ketu
riais frontais “žaibo greičiu’’ 
veržiasi per Lenkiją. Rytinės 
Prūsijos fronto armija jau pa 
siekusi Varšuvose priemies
čius.

Uždarytam koridoriuje ir ki
tuose frontuose voikiečiams te
kę dešimtys tūkstančių lenkų 
nelaisvių ir dideli karo gro
biai, kurių apskaičiavimui ne
turima laiko.

Žiniomis iš Varšuvos, ten 
pasilikusi lenkų kariuomenės 
dalis nusprendusi pigiai ne- 
paduoti vokiečiams sostinės. 
Sakoma, bus ginama iki pas- 
'kutinųjų.

Pasklydo gandai, kad len
kų kariuomenės vyriausias 
vadas maršalas Smigi y Pyd
žius nusprendęs atsistatydin
ti. Jis kaltinamas už lenkų 
ikariuomenės nepavykimus.

Anot vokiečių, vakarų ka
ro fronte .(Prancūzijos pasie
nyje) ir toliau yra nevei'kla. 
Prancūzai neranda priemo
nių, kaip jiems įsilaužti į Vo
kietijos teritorijas. Jie galėtų 
tai padaryti tik Šveicarijos ir 
Belgijos pasieniais ir tai tik 
tų šalių teritorijomis, kurios 
šveicarų ir belgų stačiai už
barikaduotos.

Vokiečiai tikisi, kad jų Sie- 
gfriedo tvirtovių linija dar il
gai nebus įlaužta. Kai bus ap
sidirbta su Lenkija, tuomet 
Vokietija nepaisys 'prancūzų 
britų veikimo vakariniam 

i fronte.

Šis žemėlapis vaizduoja prieš keletą dienų vokiečių ka
riuomenės veiksmus Lenkijoje. (Acme teleplioto).

BRITANIJA VARŽO
DARBININKAMS 
DARBU PASIRINKIMĄ
LONDONAS, rūgs. 6. — 

Parlamentas pravedė karo lai 
kui priedinius įstatymus, ku
riais be kitko suvaržomi dar
bdaviai ir darbininkui.

Darbo ministerija autorizuo 
ta kontroliuoti darbininkų 
samdymų. Be ministerijos lei
dimo uždrausta darbdaviams 
ieškoti tinkamų sau darbinin
kų siūlant didesnius atlygini
mus. Darbininkams uždrausta 
iš vienų fabrikų nusikelti į ki
tus.

Toliau vyriausybė autori
zuota rekvizuoti importuotą 
mėsų skardinėse.

Išvykstantiems į užsienius 
asmenims leista ir Britanijos 
išvežti tik 100 dol. pinigais.

Vyriausybė nustato mėsai 
ir įvairiems valgomiems pro
duktams kainas.

Bus įvykdyta visų vyrų re
gistracija.

VOKIEČIAI PAĖMĖ 
DAUGIAU MIESTŲ; 
ARTI KROKUVOS

— šais puolikais.BERLYNAS, rūgs. G. — 
Naciai pripažįsta, kad vokie
čių kariuomenė dabar toli 
sparčiau veikia Lenkijoje nei 
prieš keletu dienų karo pra
džioje. Visuose ten frontuose 
daroma žymi pažanga.

wice ir Chorzow — pramoni
nius miestus ir veržiasi Kro
kuvos link, kur link atsimetu- 
si<»s lenkų kariuomenės svar
besniosios dalys.

Iš Varšuvos vakar paleista 
lenkų žinia, kad būk 30 lenkų

VYRIAUSYBĖ IŠDŪMĖ
IŠ VARŠUVOS; MATYT,
NUSIKĖLĖ Į LIUBLINĄ
BUDAPEŠTAS, Vengrija, 

rūgs. G. — Šiandien rytą gau
tose diplomatinėse depešose 
iš Varšuvos pažymima, kad 
vokiečių kariuomenės šarvuo
tos koliumnos nesulaikomai 
artėja Varšuvos link ir vo
kiečiai jau sunkiąja artilerija 
apšaudo miestą.

Sostinę jau apleido vyriau
sybė ir svetimų šalių pasiun
tinybės. Pats miestas dalinai 
sunaikintas. Vokiečių lėktuvai 
l>e paliovos svaido bombas į 
miestų ir apylinkes.

Kalbama, kad lenkų vyriau 
sybė paspruko j Liublinu — 
už 90 mylių vakarų link.

Vakar visų dienų ir perei
tą naktį mieste siautė liegali- 
nė pasiauba. Tūkstančiams gy 
ventojų pavyko apleisti mies
tą. Kiti negauna progos.

IŠ-LAIVAS “BREMEN ’ 
SIVADAVĘS

BERLYNAS, rūgs. 6. — 
Ilamburg American linijos di 
delis garlaivis “Bremen”, 
kurs New Yorko uoste be jo
kio reikalo porą parų buvo 
sulaikytas, gautomis žiniomis

Daug kas stebisi dėl lenku oro 
laivyno neveikta; gal jn nėra

RYGA,, rūgs. G. — Pabal
tijo valstybių kariniai žinovai 
ir stebėtojai pareiškia jie nie
ku būdu negali suprasti ir iš
aiškinti lenkų orinių pajėgų 
neveiklumo prieš vokiečius ir 
Vokietiją. Prieš karą buvo

pakliuvo į vieną neutralinį tvirtinama, kad Lenkija bl
uostų ir tuo būdu išsivadavo 
nuo užgrobimo.

ŠVEICARIJOJE VARŽO
MIS VIZITORIAI

ŽENEVA, rūgs. 6. — Vy
riausybė nusprendė, kad į 
Šveicariją atvykstantieji vizi- 
toriai turi turėti vizas ir per 
24 valandas įsiregistruoti po
licijoje.

Ikišiol vizos nebuvo reika
lingos ir per tris mėnesius ne 
reikėjo registruotis policijoje.

rinti iki dviejų tūkstančių ka
rinių lėktuvų. Tad jų neveik
ia iš tikrųjų nesuprantama. 
Kas įdomiausia, kad dar ne

seniai Lenkija buvo sakius ji 
turinti apie 200 airportų.

Aiškėja, kad lenkų oro ka
rinės pajėgos buvo tik ant po 
pieriaus pažymėtos. Lenkai 
tvirtina, kad vyriausybė savo 
lėktuvus laiko atsargoje ir su 
jais vokiečiams bus iškelta 
staigmena. Girdi, lenkų lakū
nai “nustebinsią” pasaulį.

Čia pažymima, kad tos kal
inis yra vien lenkų svajonės. Į

TILTŲ STATYBA
VILKAVIŠKIS. — Šiais 

i metais statomi trys bent kiek 
didesni tiltai. Vilkaviškio — 
Bartinftikų vieškelyje, Pūps- 
tapėd’žių k-me, ant Vembrės 
upelio statomas gelžbetoninis, 
8 mt. angos tiltas, kuriam da
bar jau dedamas viršus ir dar 
šį mėnesį galės būti atidary
tas naudojimui.

Antras gelžbetoninis tiltas 
statomas Kybartų — K. Nau
miesčio vieškelyje. Stanaičių 
k-me, ant Širvintos upės, 10 
nitr. angos.

Pilviškių — Alksnėnų — K. 
Naumiesčio vieškelyje, Alks
nėnų kone, ant Alksnenės li

pei io, jau užbaigtas statyti 
medinis tiltas.

Katowicų ir Chorzowo mie
stų visus svarbesniuosius ir 
stambesniuosius fabrikus len
kai turėjo paminavę, kad juos 
susprogdinti vokiečiams artė
jant. Tas neįvykdyta, nes len-

Aukšitosios Silezijos šone j kai neturėjo laiko. Jie turėjo 
vokiečiai vakar paėmė Kato-Į nešdintis, staiga pasirodžius 

vokiečiams.
Plotuose tarp Varšuvos ir 

Lodzės vokiečiai vakar numu
šė 11 lenkų lėktuvų. Per 48 
valandas lenkai neteko 65 lėk
tuvų.

Vokiečių karo vadovybė
lėktuvų puolę Berlyną ir iš praneša, kad visam Lenkijos 
tos “ekspedicijos” visi lėktų- fronte, pradėjus Rytine Prū

sija ir baigus Slovakijos pa
sieniu vokiečių kariuomenė pa 
žangiuoju. Kai kurios lenkų 
kariuomenės dalys nugalimos, 
kitos atsimeta Lenkijos gilu
mom

Naciai praneša, kad Pran
cūzija ir Britanija negalėda
mos nieku būdu lenkams pa
dėti, tai užsiima atsišaukimų 
skleidimu Vokietijoje. Gyven
tojai kurstomi sukilti ir su-

vai laimingai grįžę, pasirodė 
paprasta “antis”. Ko pana
šaus neįvykę. Vokiečiai parei
škia, kad vakar visą dienų ir 
iki pereito pusiaunakčio Ber
lyno padangėse nepasirodęs 
nė vienas priešo lėktuvas.

Pačiam Berlyne naktimis 
užgesinamos visos šviesos ir 
vokiečių lakūnai budėtojai ir 
žvalgai nuolat nardo padangė
mis pasirengę susikirsti su
pasirodžiusiais oriniais prie- griauti Hitlerio vyriausybę.

ČENSTAKAVO ŠVENTOVĖ 
IŠLIKUSI SVEIKA;
VISUR VOKIEČIAI

PRAHOJE PUOLAMI 
ŽYDAI

PRAHA, Bohemija, rugp. 
G. — Vakar vakarų čia minia 
susimetė prieš žydus. Apie 20 
parduotuvių sunaikinta.

KLAIPĖDA (Elta). 
Klaipėdos krašto gyventojai, 
turintieji sienai pereiti korte
les, pradeda vis dažniau atei
ti į Lietuvos pusę pavalgyti 
ir maisto produktų nusipirkti. 
Daug kur pasienio su Klaipė
dos kraštu miesteliuose vyks
ta net specialūs turgni, ku
riuose klaipėdiškiai perkasi 
maisto produktų.

BRITANIJA IšTEiSĖJ A
KOMUNISTy IR
FAšISTįĮ PARTIJAS
LONDONAS, rūgs. G. — 

Vidaus reikalų ministerija iš
teisėjo Britanijoje komunistų 
ir fašistų partijas.

Raudoniesiems ir fašistams 
uždrausti susirinkimai, demon 
stracijos ir visokia veikla.

Paskelbus vyriausybės nuo- 
sprendį, komunistai uždarė vi 
sus savo partijos skyrius ir 
raštines.

PA RYŽIUS. — Prancūzijo
je gyvenantieji vokiečiai sui
mami ir siunčiami j koncen
tracijos stovyklų.

KLAIPĖDOJ VISKAS 
REKVIZUOTABANKO PLĖŠIKAS GREI 

TAI SUIMTAS
DEJTROIT, Micb., nigs. G. si benzino tankai, naftos bei 

— Plėšikas čia vakar dieną tepalų cisternos visame Klai- 
pagrobė 2,500 dol. iš Nacio- P?<los kraMp rekvizuotos. Nuo 
natinio Detroito banko vieno

auto-

I KLAIPĖDA (Elta). — Vi-

skyriaus. Pastebėta jo 
mobilio numeris ir neužilgo 
jis suimtas.

Pasirodė esąs George Ea- 
bian Larson, 32 m. amž., pa
liegęs iš Obio valstyliės kalė
jimo, apsimetęs federaliniu 
agentu ir vedęs Miebigano u- 
niversiteto filosofijos prof. 
Sellars dukterį.

VARŠUVA. — Lenkų ka
riuomenė apylinkėse aipsikasa 
ir nusiprendusi “nepasiduoti”

vokiečiams.

šiol jas valdys specialus ko
misaras. Surašyti visi krašte 
esu privatūs automobiliai ir 
sunkvežimiai kurie būsiu rek
vizuoti klaipėdiškiams ekskur 
santams pervežti į įvyksian
čias Tannebergo mūšio sukak 
ties iškilmes.

(Šios iškilmės neįvyko).

BERLYNAS, rūgs. G. — 
Vakar vienam korespondentui 
teko aplankyti vokiečių užim
tų Čenstakavą, kur yra stebū- 
klingas Dievo Motinos pavei
kslas.

Korespondentas praneša, 
kad šventovė nenukentėjusi. 
Išlikę sveiki vienuolynas ir 
bažnyčia.

Čenstakave lenkai civiliniai 
iš pasalų puolę nukovė keletą 
vokiečių karininkų. Kaip be
matant suimta daugiau kaip 
30 lenkų įtariamųjų. Apie jų 
likimą nereikia nė aiškinti.

Čenstakavo gatvėse vokie
čiai turi išrikiavę patrankas 
ir kulkosvaidžius. Nelaimė 
lenkams, jei jie priešintųsi.

PARYŽIUS. — Prancūzijos 
vyriausybei leidus čekai trem 
tiniai sudaro nacionalinę ta
rybą tikslu atkovoti Čekijai

--------------------- nepriklausomybę. Be to, orga
LONDONAS. — Vakar ry- nizuojama ir čekų karinome- 

tų vokiečių bombonešiai ban- nes vienata.
dę užpulti Londoną. Bet už --------------------------------------

kokių 30 mylių nuo Londono ROMA. — Ttali.ja pasisakė 
britų lakūnai užpuolikus su- neutraliam šalimi, bet karo 
laikė. Vokiečiams nepasisekė, mašina yra perdėm paruošta 
Keli britų lėktuvai nukentėjo, ir užtaisyta.

AMERIKOJE MAISTAS 
BRANGĖJA

WASHINGTON, rūgs. 6. 
— Kilus karui Europoje, A- 
merikoje maisto produktai 
staigu pradėjo brangėti.

Maisto produktų ’ trustai 
naudojasi proga. Jei jie ne
bus pažaboti, šaly kils rimtas 
nerimas. Mažumas susitkraus 
milijonus, o daugumas alks.

Iš Baltųjų Rūmų pranešta, 
kad vyriausybė “kuo veikiau’ 
imsis priemonių prieš pelnin- 
kautojus (įprofiterininkus).

SOVIETŲ KARO VIRŠI
NINKAI TARIASI

MASKVA, rugp. — Čia tu 
ri svarbius pasitarimus sovie
tų kariuomenės ir karo laivy
no viršininkai.

Apie tai nieko oficialiaus 
nepranešta.

BERLYNAS. — Čia pas
kelbus Krokuvos paėmimų, 
gatvėse imta šūkauti: “Dabar

\r v i Harsuvų!

ORAS
CHTCAGO SRITIS.— Ne

pastovus oras; numatomas lie 
tus; popiet vėsiau.

Saulė teka 6:21. leidžiasi 
7:15.
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Lietuvių Diena

Sekmadienį, rugsėjo 10 d., Lietuvių Diena 
pasaulinėj parodoj New Yorke.

Toji diena įvyksta ypatingai svarbiu mo
mentu. Tai priduoda jai daug didesnę reikš
mę. Įvykiai Europoje, opi Lietuvos padėtis, 
neabejojame, paakstins mūsų tautiečius tik
rai gausingai dalyvauti Lietuvių Dienoj. Vi
si jaučia, kad jei pirmiau buvo svarbu su
daryti didingą, Lietuvių Dienos programą, ir 
sutraukti dešimtimis tūkstančių lietuvių, tuo 
svarbiau yra dabar, kuomet Europoj jau 
liepsnoja karo ugnis ir grasina uždegti visą, 
pasaulį.

Ypatinga Lietuvos padėtis (jos buvimas 
tarp dviejų karo ugnių), atkreipia į lietu
vius Amerikos visuomenės dėmesį. Be abe
jojimo, Lietuvių Diena domėsis amerikiečiai 
ir jų spauda. Dėl to labai yra svarbu, kad 
toji diena ir savo programa, ir kalbomis, ir 
publikos gausingumu būtų tikrai pažymė
tina. Reikia neužmiršti, kad dabar bus aky
lai sekami lietuvių darbai ir žygiai. Reikia 
dirbti planingai, apgalvotai. Tą, amerikie
čių susidomėjimą, reikia išnaudoti Lietuvos 
gerovei.

Federacijos Kongresas
Po Lietuvių Dienos, būtent rugsėjo 12 ir 

13 dienomis įvyksta A. L. R. K. Federaci
jos XXVII kongresas.

Iš paskelbtos programos turėjome progos 
matyti, kad šių metų Federacijos kongre
sas bus ypatingai svarbus. Kilusis visuoti
nas Europoje karas kongreso svarbų dar la
biau iškelia.

Kaip 1914 m. šaukėme visuotinus seimus 
organizavimui fondų nuo karo nukentėju- 
siems lietuviams šelpti, kaip kūrėme tary
bas, kad vesti kovą, už Lietuvos laisvę, taip 
ir šiuo momentu turime gyvai rūpintis savo 
tautos reikalais, šis kongresas tuos reikalus 
svarstys.

Tiesa, dabar Lietuva nepriklausoma ir dėl 
to nereiks dėl jcs kovoti, bet reiks stipriai 
susiorganizuoti, kad padėti ją išsaugoti, nes 
pavojų yra daug ir didelių. Tiesa ir tas, 
kad mums, lietuviams katalikams, nereiks 
steigti naujų fondų ir tarybų, nes ir fondą 
(Tautos Fondą) ir tarybą (A. L. R. K. Fe
deracijos Tarybą) turime, bet vis dėlto, at
sižvelgiant į begalinę momento svarbą, reiks 
ir fondą ir tarybą žymiai sustiprinti.

Tad, ir Lietuvos ir vietiniai mūsų visuo
menės reikalai šaukte šaukia, kad visi žy
mieji mūsų veikėjai ir organizacijų vadai 
gausingai suvažiuotų į svarbųjį Federacijos 
kongresą.

APŽVALGA ]
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LIETUVOS PASIUNTINYBES ŽINIOS
1. Visa Lietuva budi savo 
Laisvės sargyboje

Akyvaizdoje siaučiančios au 
droš netolimoje kaimynystėje, 
visa Lietuva budi savo lais
vės ir nepriklausomybės sar
gyboje — su kariais ir šau
liais pirmose eilėse; išnyko

PKor.

7. 1939

Koks Bus Rytojus?
Svarstydama šį klausinių, “Amerika” sa

ko: “į dabartinę Euroipos tragedijų reiktų 
žiūrėti ne vien grynai dviejų susikirtusių 
tautų hegemonijos ir gyvybės akimis. Jau 
atėjo valanda, kai turi būti sprendžiamas 
tam tikrų pastovių dėsnių klausimas. Ne-j bergždžios srovinės varžyti- 
svarstykini ir nereiSkini nuomonės, kam tu-
ri priklausyti Dancigas ir Rytprūsiai, bet 
žiūrėkim į patį kovos būdų: ar gi visada 
valstybių gyvenime turės viešpatauti tiktai 
jėgos dėsnis, argi ten tiesa, kur jėga f Šis 
klausimas pasidaro dar opesnis, kaip prisi
meni dabartinio Vokietijos vado dažnus pa
reiškimus praeityje.

1934 metais Vokietijos vadas pareiškė, kad 
Vokietija neturi jokių teritorinių siekių, iš
skyrus Saaro kraštų. Tų kraštų vokiečiai at
gavo, bet kas buvo toliau f Sekančiais me
tais jis pareiškė, ir labai iškilmingai, kad 
Vokietija visiškai nenori nei kištis į Aus
trijos vidaus reikalus, nei jų prisijungti, 
bet 1938 m. laisvos Austrijos jau nebuvo. 
Pernai rudenį jis reikalavo Sudetų krašto ii 
visam pasauliui iper radijų pareiškė, kad tai 
paskutiniai jo teritoriniai reikalavimai. Jis 
gavo Sudetus, bet ar to užteko! Šių metų 
kovo mėnesį išnyko iš nepriklausomų val
stybių tarpo ir rudenį Nudraskytoji Čekoslo
vakija.

Šiemet kovo mėnesį jo žvilgsniai buvo nu
kreipti į Lietuvą ir ji turėjo būti nepaso
tinamų troškimų auka. Prieš kiefk laiko iš 
Lenkijos reikalauta tik Dancigo ir laisvo 
nuolatinio susisiekimo kelio per Koridorių, 
o šiandien kaip sųlyga bet kokioms dery
boms statomas besąlyginis Dancigo ir Kori
doriaus atidavimas. Kas gali būti užtikrin
tas, kokie reikalavimai bus rytoj!

Taikų mylinčiai žmonijai tenka reikšti pa
sitenkinimų, kad karas dar nepradėtas, o kol 
jis nepradėtas, tol ir viltis yra jį pašalinti, 
tačiau taikos, teisingumo ir žmonijos meilės 
šalininkai laukia ir tikisi daug daugiau. 
Vien vilties neužtenka — reikia susilaukti 
tokių sąlygų, kad tautų sugyvenimas būtų 
tvarkomas ne grasinimais jėga. Bet ar galė
sime susilaukti šviesesnio rytojaus, jei žmo
nija degs tik kerštu, neapykanta, jei didžio
sios tautos nuolat glemš mažąsias, kurios 
turi tų pačią teisę būti savarankiškos, kaip 
ir didžiosios!

Dabartinė Europos padėtis verčia lietuvius 
akiliau jų stebėti ir būti pasiruošusioms bet 
kuriam galimumui. Lietuvoje vieningas pa
siryžimas išlaikyti nepriklausomybę. Kiek 
tik galime, padėkime savo Tėvų Žemei, nors 
ir nežinom, ką žada rytojus”.

Veidmainiškai Išsisukinėja
Lietuvių komunistų laikraščiai šaukia gel

bėti Lenkiją ir kovoti prieš Vokietiją, kaipo 
agresorių.

Kažin ar Stalinui patiks tokia lietuviškų 
bolševikų agitacija. Jok Sta’inas, kuris pa
darė sutartis su Hitleriu, kaip tik padeda 
Vokietijai kovoti prieš Lenkiją ir ją sutriuš
kinti. z

Iš lietuvių komunistų raštų išrodytų, kad 
jie stoja už Lenkiją ir eina prieš Hitlerį. 
Bet taip nėra. Tai paprastas savo pasekėjų 
mulkinimas. Komunistai, žinodami, kad pa
saulis pasmerkė Stalino-Hitlerio susitarimą 
ir jų imperialistinius užsimojimus, nedrįsta 
pasakyti, kad jie eina su ašim, bet veidmai
niškai sakosi stoją už Hitlerio užpultuosius.

Kas. poga’iau, kaltas dėl Hitlerio impe
rialistinių žygių?

Kalta Sovietų Rusija. Jei ji nebūtų pa
davusi ranką Vokietijai kritiškiausiu Euro
pos tarptautinės politikos momentu, Hitle
ris jokiu būdu nebūtų išdrįsęs pradėti karą. 
Karas prasidėjo ir Lenkija buvo užpulta dėl 
to, kad Stalinas atėjo Hitleriui į talką.

nės, nubluko asmeninio pobū 
džio ambicijos, o liko tik svei
kas lietuvių tautos vienybės 
ir gilus atsakomybės jausmas, 
netolimos praeities patyri
mais užgrudytas ir senovės 
vargais išbandytas.

Lietuva šiuo tarpu turi 
Vadą - prezidentą, kuris gir
di tautos balsą ir žino jos

'kitę savo talkos pastangas; 
tikėdami į Lietuvos laimės 
žvaigždę, vienykimės apie Lie' 
tuvą, kaipo visų lietuvių įkvė
pimo centrą.

2. Lietuvos santykiai su
Meksika

Rugpiūčio 29 dieną Vašing
tone pasikeikta Lietuvos-Mek- 
sikos draugiškumo sutarties 
ratifikacijomis.

Pirmasis sutarties posmas
skamba taip: »T e □ ■ ,..rn .5 . _ ... .Luater per devyniasdesnntslarp Lietuvos Respubli- ... » ., . , . . ,, f i dienų išbuvo užmerkęs vienąkos ir Jungtinių Meksikosl ,.
Valstybių Respublikos, o taip

troškimus; Lietuva turi vie- drauĮ.isku„las
ningą vyriausybę, kuri supra
nta ir pildo tautos valią. To
kioje vadovybėje ir pavojai 
mažėja, nes ten viešpatauja 
rimtis, pasiryžimas ir viltis. 
Lietuvių tauta yra jau aukš
tui susipratusi, įsilavinusi ir 
organizuota; ji yra taipgi pa
siryžusi prie pasiaukaviino va
rdan savo respublikos nepri- 
gulmybės. Lietuva eina nei- 
tralunio keliu. Lietuvos di
dieji kaimynai yra pažadėję 
tą neitralumą gerbti. Nėra 
pagrindo tiems .pažadams ne
tikėti. Bet atsargumas gėdos 
nedaro: Lietuva turi budėti, 
turi sustiprinti savo apsaugą 
ir neitralumą ginklu parem
ti. Lietuva ginsis visomis jė
gomis jei kas bandytų ją iš 
neitralumo kelio išstumti. Tat 
ir viso pasaulio lietuviai tu
rėtų susirūpinti ir subrusti: 
vienykitės savo tarpe, vieny-

Ap ie Planingą Darbą
“L. Ž.” rašo: “Atrodo, kad visuomenė 

išjudo iš stovimosios inercijos taško ir drau
ge su iškeliamais projektais rimtai yra pa
siryžusi remti visas tas jėgas, kurios ryž
tasi greičiausiu tempu stumti pirmyn viso 
keriopą mūsų krašto pažangą.

Jei kuriant planus neišsitenka sąmatos, ar 
ne jxits laikas apsidairyti, kas mus galėtų 
finansiškai 'paremti.

Spauda ir visuomenė jau yra iškėlusi pa
kankamai daug gerų projektų, kuriuos te
reikia sistematizuoti ir paversti planais, o 
planus — vykdyti!

Negalima tvirtinti, kad ir iki šiol nekurti 
planai ir nebandyti jie vykdyti. Bet visuome
nėje jie vis būdavo skeptiškai sutinkami.

Savanaudiškumas, tik savos 'kišenės meilė, 
griaužė visus mūsų projektus ir planus.

Planingas darbas turi prasiskinti sau ke 
lią valstybiniai visuomeniniuose rėmuose. Vi
sos valstybės, viso krašto nauda turi nuga
lėti savanaudiškumą. Kol bus galvojama, 
kiek iš to projekto aš, tu ir jis turėsim pel
no, tol Lietuva ašaros į tokį darbą žiūrėda
ma. J visus planų 'kūrimus, į jų vykdymų 
turi būti įtraukta kiek galima didesnė tau
tos dalis ne tik kaip darbo jėga, bet ir kaip 
šeimininkė, kad daugis galėtų pasakyti; mes 
kuriame, mes statome ir mums iš to bus nau
da, tautai, liaudžiai bus nauda.

Tad sukim darbą šia kryptim, ištieskim 
jam laisvų ir platų kelią. Gamtos turtų ne
turime, todėl viskas, kas sudaro mūsų turtų 
— yra darbas. Juo valstybiškiau, visupme- 
niškiau, planingiau ir sparčiau dirbsime, tuo 
būsime turtingesni, greičiau pasieksime auk
štesnio kultūros laipsnio ir gerovės”.

bu.

pat tarp abiejų šalių pilie
čių, viešpataus nelaužoma tai
ka ir nuoširdus bei amžinas

Antrasis sutartis straipsnis 
kalba apie diplomatinių ir 
konsulariuių santykių sudary
mą.

Trečiasis straipsnis 'kalba, 
'kad susitariančios šalys pasi
žada pavesti išspręsti konsi- 
lijacijos ir arbitražo tvarka 
visus ginčiamus klausimus, 
kokie jie nebūtų.

Ketvirtasis posmas sako, 
kad sutartis įsigalioja trisde
šimts dienoms praėjus po ra
tifikacijomis pasikeitimo.

Pasirašyti to akto protoko-

Po Svietą Pasid-aintlS šavikų užklausęs, ar guli jis 
iženytis katalikų bažnyčioj, 

Neseniai vienoj angelskoj' tai’ba|javikijkų artikulų aiŠ- 
poperoj buvo parašyta knitėjas Zigmas Angarietis
dyvas, kad koks tai lleinrich griežtai atsakęs; Noser! Jis 

užginė jam ir savo merginą 
“pana” vaidinti; palik, girdi, 
tą žodį buržujams ir buožėms. 
Kitas balšavikas paklausęs,ar 
gali būti kuopeles sekreto
rium tas, kas būdamas LKP 
(Lietuvos Komunistų Parti
jos) nariu ženijos bažnyčioje, 
tai balšavikų “dvasiškas tė
vas” Z. Angarietis atsakęs,

, yv t, , , , kad ne tik negali būti kuopele re, tavorsciai! Patys bal- . 1
v ... . . v. . i , , lės sekretorium, ale net par-savikai prisipažįsta, kad da- .. __ , ’ 1
bar visi jų poteriai susimaišę.

Mažas dyvas, tavorščiai, jai 
lyginus su lietuviškais balša- 
vikais, kurie visą laiką esti 
užmerkę abi akis. Kažin, ar 
Stalino su Hitleriu pasibučia
vimas neatmerks jiems akių!

Apie tai rašo Bruklyno bal- 
šavikų popiera.

Pastaruoju laiku, sako toji 
popiera, balšavikai labai daug 
yra šnekėję apie ištiestą ka
talikams ranką. (Betiesdami 
katalikams jie ištiesė fašis
tams, pro f. Kamp.). Ale ne 
visuomet taip buvę. Toji po

lą buvo įgalioti iš Lietuvos Įpiera randa, kad dar 1929 
pusės: Povilas Žadei'kis, Lie- jmetais balšavikų vieros arti- 
tuvos Pasiuntinys ir įgalio- kulai buve kitokie, negu dabar.
tas Ministras Vašingtone, — 
iš Meksikos pusės: Ambasa
dorius Francisco Castillo Na- 
jera.
Washington, D. C.
1939 m. rugsėjo mėn. 1 d.

Lietuvos Ir Lietumi Tautos Garbe Tane 
‘ Saikia

Besirūpinant,, savo 'kasdie
niais reikalais ir ruošiantis 
iškilmingiausiai Amerikos lie
tuvių šventei, ji taip pasku
bom prislinko, kad net nesu- 
skubom reikiamai išsijudinti 
šiam entuziastingam momen
tui sutikti. Be nuolat mus, 
Pabaltijo krantų kilmės žmo
nes, jaudinančių žinių dėl 'ka
ro i»vojų, buvo ir kitų mūsų 
pasiryžimą slopinančių reiš
kinių, besirengiant šiai pirma
jai, ir gal vieninteliai tokio 
mąsto Amerikos Lietuvių Dai
nų Šventei, kuri įvyksta New 
Yorko Pasaulinėj Parodoj 
1939 m. rugsėjo 10 d. Jai, vis- 
tik, ruoštasi daug ir stropiai. 
Kai bent kiek pradėjo aiškė
ti, kokias pareigas teks at
likti, komitetas ėmėsi prie
monių savo 'pareigą atlikti ir, 
palyginamai per trumpą lai
ką, teko kelti lietuviuose ū- 
j>ą, teko judinti atskiras ko
lonijas, teko rūpintis lėšomis 
to viso darbo įvykdymui. Te
ko parūpinti chorams dalį 
gaidų, teko rūpintis sudary
mu galimybės vyriausiam di
rigentui aplankyti visus cho
rus. Daug kartų per spaudą 
ir kitomis priemonėmis krei
ptasi į draugijr l>ei asmenis 
paramos reikalu.

Ir reikia pasidžiaugti, kad, 
pagalinu, kaip dabar aiškėja 
ir komiteto pastangos ir ko 
mpoz. J. Žilevičiaus kelione 
kolonijose davė bent jau to

kį dabar matomą vaisių, kad 
visa Amerikos lietuvija yra 
išsijudinusi ir nekantriai lau
kia momento, kada specialūs, 
lietuviškom vėliavom papuoš
ti ir lietuviškos dainos siū
buojami traukiniai, autobu
sai, automobiliai, ir net lėk
tuvai sujudės, susiūbuos New 
Yorko link. O ta laukiamoji 
diena jau atėjo I

Ir štai, 'komiteto žiniomis, 
atvyksta 59 chorai, su 2906 
dainininkais. Chorai atvyksta 
iš šių konip. J. Žilevičiau 
aplankytų vietų:

Massachusetts: Athol, Gar- 
dner, So. Boston, Brockton, 
Cainbridge, Lawrence, Nor- 
wood, Westfield, Worcester. Į

Connecticut: Hartford, Bri- 
dgeport, New Haven, New 
Britain, Stamford, AVaterbu- 
ry, Ansonia.

Rhode Island: Providence.
New York: Binghamton, A- 

msterdam, Utica, Brooklyn. 
New York City.

New Jcrsey: Elizabeth, Ha 
rrison, Jersey City, Newark, 
Patterson.

Pennsylvania: Easton, Gi- 
rardville, Mahanoy City, Mi- 
nersville, Pittsburgh, Phila- 
delphia, Shenandoah, St. Claii 
Taina<|un, Kingston, Llzerne, 
Pittston, AVilkes-Barre, Ply- 
mouth.

Illinois.- Chicago.
(Tęsinys 4 pusi.)

tijos nariu.
Balšavikų popiera dėl to 

sako:

“Reiškia, ščyras komunis- 
tas negali vesti savo paną į 
bažnyčią — smertelnas grie- 
kas! Bažnyčioje apsivedęs 
Stalino parapijomis negali 
būt ne tik sekretoriumi, liet i»- 
partijos nariu. •7 J

“O dabar?

“Well, dabar visi komunk. 
Esą, kai tuo metu vienas bal-nio poteriai susimaišė”.

Svarbus dokumentas. Tai įprez. RooseveJto paskelbtas Ame
rikos Jungtinių Valstybių neutralumas dabartiniam Europos 
kare, taip pat atsišaukimas dėl ginklų ir amunicijos išveži
mų draudimo abiem kariaujanč.iom pusėm. (Acme teleplioto)
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Londono laikraštis “Daily Mirror” įdėjo nuotrauką tokio 
išleisto ir tūkstančiais egzempliorių paskleisto plnlkato. (Pa
našus plakatas buvo neseniai išleistas ir Amerikoje. Plakutą 
čia buvo išleidus Hollyuood Anti-Nazi League for the de- 
fense of American Democracp). (Acme telephoto)
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PinSBURGH LIETUVIŲ ŽINIOS
Kraitis

Kiekvienas protingas tėvas 
ir motina rūpinas savo vaika
ms sudėti kokį nors turtą bei 
palikimą. Vieni taupo pinigus, 
deda 'krūvon centą prie cen
to, kad palikti vaikučiams ši
mtus, o, kartais, ir tūkstan
čius dolerių. Tai neblogas da
lykas. Bet iš patyrimo žino
me, 'kad dažnai vaikai neįver
tina tėvų turto: kurie daugiau 
pinigų palieka, ten mažiau 
tėvai yra atmenami, net nei 
šv. Mišių neužprašo už tėvų 
sielas.

Kiti tėveliai stato vaikams 
rąžius namus, o po tėvų ‘mi

rties ten kyla vaidai, nesuti- i kiekvienam prieinamos sąly 
kiniai ir bylos.

Kai kurie tėvai perka vai
kams gražius automobilius, 
kuriuos jie greitai suvažinėja.

Atėjo laikas, kada kiekvie
nas jaunuolis (bernaičiai ir 
mergaitės) privalo eiti moky
klon. Klausimas, kur ir į ko
kias mokyklas? Kaip kata
likams ir tautiečiams tėve
liams privalo rūpėti vaikučių 
ateitis, todėl privalo siųsti sa
vo vaikelius į katalikiškas 
mokyklas.

Miestuose, kur tik yra ka
talikiška parapija, ten yra ir 
mokykla. Negana pradžios 
mokyklų, bet, ačiū Dievui, tu
rime jau ir aukštesnių.

Šv. Pranciškaus Akademi
ja, Pittsburgb, Pa., yra gra
žioj ir sveikoj vietoj, aukštai 
ant kalno, toli nuo miesto ir

Tadgi, lietuviai negali rū- 
goti, kad neturime savo mo
kyklų. Turime, ačiū Dievui, 
tik reik remti jus, leisti į jas 
savo vaikelius. Tokiu būdu 
tėveliai, mylinti savo vaike
lius, sudės jiems kraičius, ku
rių niekas nuo jų (vaikų) ne-; 
atims; jis bus amžinas tur
tas, duotas tėvų savo vaikams.

Kun. J. V. Skripkus

PraneiSkietės vadovauja taip 
Lietuvoj, taip ir Pietų Ame
rikoj. Bus tūbai įdomu ma
tyti, kaip gerb. Motinai M. 
Aloyzai įteiks Ordiną, kuriuo 
Lietuvos valdžia apdovanojo 
už rūpestingą darbavimųsi.

Kapelionas

Gražu ir malonu matyti, kad 
tėvai rūpinasi apie savo vai
kus, ne tik dabar, bet ir jų 
ateitim.

Garbingi tėveliai, kurie my
lite savo vaikelius, sudėkite 
jiems, (vaikams) tokį kraitį, 
kuris pasiliktų ant viso gyve
nimo.

Ir kas gali būti viso gyve
nimo turtas? Niekas kitas, 
kaip doras katalikiškas moks
las!

gos.
Šv. Kazimiero, Pittsburgb, 

Pa., yra aukštesnė mokykla 
bernaičiams ir mergaitėms.

Šv. Kazimiero, Chicago, III. 
— mergaitėms.

Pbiladelpbijoj yra Šv. Juo
zapo Marijos aukštesnė mo
kykla vedama seserų Kazi- 
mieriečių.

Yra ir Šv. Juozapo aukš
tesnė mokykla, DuBois, Pa., 
bernaičiams ir mergaitėms.

Tėvų Marijonų yra ne tik 
aukštesnė mokykla, bet ir ko
legija Marianapolv bernaičia-

ms- . Uit

Seimas
šiais metais Rytiečiai tu

rėjo geros progos patraukti 
visus seimus, iš priežasties 
Lietuvių Dienos, kuri bus ru
gsėjo 10 d., New Yorke.

12 ir 13 d. rugsėjo bus Ka
talikų Federacijos seimas. 
New Yorke; 14 d. — Kunigų 
Vienybės seimas; o 17 d. — 
Šv. Pranciškaus Vienuolyno 
Rėmėjų seimas.

Aišku, kiekvienas iš vaka
rų delegatas keliaus namo iš 
New Yorko. O kadangi Pitts- 
burghas yra pakeliui į Clii- 
cagą. kiekvienas traukinys bei 
automobilius turi grįžti per 
Pittsburglią. Todėl nuošir
džiai, kaip sesutės, taip ir rė
mėjai, prašo visų sustoti Pi- 
ttsburgbe 17 d. rugsėjo, ku
rioje bus skaitlingas Šv. Pra
nciškaus .Vienuolyno Rėmėjų 
seimas. . • ’ • *

Kiekvienam bus įdomu iš
girsti čionykščių mokyklų sto
vį, kaip žemesnių, taip ir 
aukštesnių, kurioms sesutė-

North Side
Rugsėjo 2 d. Moterystės Sa

kramentą priėmė James Lo 
Bosco ir Salvartice M. Verdi. 
Pabroliais buvo Krank Lo Bo
sco ir Josepliine Larocca. A- 
bu italai. Mūsų choristai nu
tarė vykti New Yorkan penk
tadienio vakarą. Vaizb. Buto 
ekskursija vadovaujant Pike
liui apleidžia Pittsburglią še
štadienio vakarą. New Yorke 
choristai pasitiks Vaizbos Bu
to ekskursantus, kartu nusi- 
fotografuos ir susipažins su 
raporteriais, kurių pora bus 
ant stoties. Manoma, kad pi- 
ttsburgiečių dalyvaus, lietuvių 
dienoje apie 300. Gana daug 
northsaidiečių dalyvavo You- 
,ngstowno lietuvių piknike ru
gsėjo 3 d., kur turima daug 
pažįstamų ir giminių. Kas 
met keletą automobilių vyks
ta kun. Petrei'kio rengiaman 
išvažiavimam Kun. Petreikis, 
Youngstowno lietuvių klebo
nas, turi North Side artimų 
giminių.

Mūsų piknikai beveik jau 

(Tęsinys 4 pusi.)

Įvairenybės
Mes sakome, kad svaras 

J svarui lygus, liet svaras plun- 
I ksnų daug daugiau sveria ne- 
J gu svaras aukso. Dėl to plun
ksnos yra sveriamos prekybos 
svaru — 1G uncijų, o auksas 
sveriamas gružlio svaru — 12
uncijų.

Did. Britanijos parlamento rūmų, Londone, bokštas, ku
riame yra garsus vadinamas “Big Ben” laikrodis. Minia 
londoniečių žiūri, kai rugsėjo 3 d., laikrodžiui mušant 11 vai., 
ryto Did. Britanija paskelbė Vokietijai karą. (Acme teleph.)

M ____________ -_______-__

Naujausios Lietuviškos Knygos
VISOS YRA RINKTINĖS DVASIŠKO TURINIO

Dvasiškijai jos yra ypatingai įdomios, skaitytinos

LEKCIJOS IR EVANGELIJOS — Antroji
pataisyta ir papildyta laida, su kirčiais..................$2.25

NAUJASIS TESTAMENTAS — Antroji patai
syta laida, su kietais viršeliais..................................$1.50

TIKĖJIMO SKYDAS — Parašė Kun. J. Žida-
navičius. Autoriaus leidinys ..................................... $1.00

NUOSTABUSIS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIE
ČIO GYVENIMAS — Juozo Pavilionio
vertimas iš Kun. D. Danveau, O.F.M.........................$0.50

KANČIŲ LIUDININKAI (Septynios Evangeli
jos Legendos) ■— Parašė Giovanni Papini;
vertė Vetusius ................................................................. $0.50

KENČIANTIS KRISTUS (Mąstymai) — Parašė
Kun. J. Aleksa, M.T.C., Kauno Seni. Dv. Tėvas... .$0.50

ŠVENTOJO ANTANO ŽIEDAI — Vertimas iš 
Italu kalbos. Išleido Pranciškonai..............................$050

TEISYBĖS PAVEIKSLAS — Vertė Kun. Dr.
V. Brizgvs ................................................................ $0.50

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

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

PEČIAI
Sun Flame Oil Burner 3, ar 
4 kambariams, vertus $39.

už #19.50
Norge Oil Burner, 3 ar 4 
kambariams, vertas $59.00

UŽ #3950
Pasirinkimas. — Quaker, 
Monogram, Modern Air I- 
ron Master, su aliejų ir ga
su — Combinacija, vertas 
$149.00,

£8900
Su angliais ir gasu kombi
nacija,
po #69.00 ir auk.
Norge, Univcrsal, Crown, 
1940 metų Pečiai parduo
dami su didele nuolaida. 
Aplaikvtas didelis užsisa
kymas ant orderio Pnrlor 
Setų Kroehler, Fenske, Pul- 
lman, Union ir parduoda
ma žemiau perkamosios 
kainos. Išmainykite savo 
seną radiją ant naujos 19- 
40 metų modelio, o girdė
site visas vėliausias žinias 
tiesiog iš Europos ir gera 
muzika. Pamatykite visas 
1940 metų radijas viena ša
lę kitos, su stebėtinais 'pa
gerinimais — Pliilco, RCA 
Victcr, Zenitli gražiuose 
kabinetuose
po #49.00 ir auk.
Nuolaida duodama už seną 
radiją.

Kaipo Toksai. “ Drangas” Užsipelnija Jūsų Pilnos Paramos 
Katalikiškas Laikraštis Yra Jūsų Geriausias DraugasLenkijos koridoriaus civiliniai gyventojai vokiečių karino menės varomi iš gyvenamųjų vietų į koncentracijos stovyk

las ir priverstiniems darbams. (Acme radiophoto)

Per pusiau apgriautą Lenkijoj tiltą (vieta karo cenzūros išbraukta) vokiečių kariuomenė veržiasi gilyn į Lenkiją. 
Nuotrauka iš Berlyno radio atsiųsta į Ameriką. (Acme radio photo)

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

ŠALTIMIERO
RADIO PROGRAMŲ Iš STOTIES WHIP (1480 K.) 

Kas Vakarą Nuo 6:30 Valandos.
T!---,————- —J-J-J_rrr*’

----------------------------------------
NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ĖST ATE 
INSURANCE AND LOANS

8t»t»n vUtokloB rąftee nanjns namns ant 
lengvi, mėnesinJą ikmokėjimą. Darau vi- 
aoki taisymo darbą be jokio casb jmokė- 
Jimo ant lengvi, mėneainlą iėmokėjimą 
(I&gannn geriantį atlyginimą ii Fire In 
rarance Oompaniją dėl taisymo apdegu
sią namą). Darau paskolas ant naują ir 
seną namą, ant lengvą mėneainlą limo 
kėjimą nuo S iki 20 metą. Reikale kreip
kite! prie: '

JOHN PAKAL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

Radija ir Automatiška Vic- 
trola, pati permaino rekor
dus. Kaina

Č149OO
Nuolaidos už seną Š50.00. 
Trumpam laikui

tik £99.00
12 gražių rekordų dykai.

Columbia nauji lietuviški 
rekordai nupiginti

iki 49 centų

los. F. Budrik
Firnitore Hoiise.

3409-21 So. Halsted 
Street

Tel. YARds 3088

Budriko Programai:
AVCFTt—970 k. nedėlios va
karais 9 vai.
WHFC—1420 k. ketvirtad. 
kaip 7 vai. vak.
WAAF—920 k. Internatio
nal Pot-Pouri pirrnad. ir 
penktad. 4:30 po pietų.
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Pittshurgho Žinios West End

(Tęsinys iš 3 pusi.) 
pusibuigė. Jei pusituikins gra
ži diena, tai manome dar vie
nį turėti spalių 1 d. Neku- 
rie mūsiškių purūgoju, kad

Rugsėjo 3 d., moterėlės po Į 
» • »globa Sv. Marijos Nepersto-1 

junčios- Pagulbos ėjo bendrai 
prie šv. Komunijos.

Rugsėjo 3 d. mirė Adomus Lietuvos ir Lietuvių 
Garbė Tave ŠaukiaSlavinskas.

I Šv. Vincento choras ir No-j 
| rtlisaidės stropiai ruošiasi į 
' Lietuviu Dieną. Nors dviejų' į

(Tęsinys iš 2 pusi.) 

Canada: Toronto, Montre-

ba mūsų gražioji daina, ruo-l —• 4,500 gr., 'kepenys — 1,819 
šėsi jaunimas dainų šventei.' gr., smegenys — 1,436 gr.,
Jie daug dirbo, daug naktų 
nemigo, kad, atvykę į didįjį 
pasaulio metropolį — New

Kr!\ irtadicnis, rūgs. 7, 1939

LIETUVIAI DAKTARAI

, 4. . .................chorų važiavimas j New Vor-
I askutinis parapijos pikiu- , . ,. . .. . . į ką sunkokas, bet biznierių pi-

perdaug piknikų rengiame hy<a* gana gerai pavyko. Žino-1 į.^ g._

dėlto jie esti neskaitlingi. Gal niU suvažiavo daug. Tarp jų
tiesa, tačiau neturint ' amt;si kun. J. Misius su bū- 

įo. relių nortlisidiečių. Pelno liks
tas ir
savos svetainės nėra už 
daugiau nusitverti, kad su- v*rs šimtukas parairijos labui.
kėlus kiek lėšų (pataisymams. -----------
Jei sudėję rankas saldžiai už- Moterėlės Šv. Vincento Jdfl- 
migsime, tai iš to negalėsime bo subruzdo ir karštai dar- 
pasidžiaugti nei patys, nei buvjasi su pramoga, kuri į- 
kiti. Dabokimės, kad neatkris- vyks rugsėju 24 d., mokyklos 
tumėm j senąją ligą, kuria svetainėje.
sergame pęr 25 metus. Vietoj 
gudragalviauti, geriau visi 
nuo širdies vienybėje padirbė
kime, kad galėtumėm šį-tų 
palikti savo įpėdiniams. Jei 
turi gerą sumanymą, duo'k jį 
čia — vietoj kritikuoti dir
bančius.

lhii sėjo 3 d. mirė š. a. Pe
tras Abramavičius. Velionis 
daugel metų priklausė prie 
Šv. Vincento choro. Velionis 
paliko dideliame nuliūdime 
mylimą žmoną, dukrelę ir sū
nelį.

nitus dolerių palengvins jiems 
nuvykti į Lietuvių Dieną. 
Choristai-ės džiaugiasi, nes 
turės progos pamatyti Pasau
linę Parodą ir dalyvauti su 
jaunimu iš kitų kolonijų Lie
tuvių Dienoje. Vietinis1

Darbininkų
Organizatorių
Paskelbs Šventuoju

Kovine vyskupijos dvasinė 
vadovybė praneša apie pra
dėtus žygius, kad didelis dar
bininkų prietelis - Ad. lvolpin- 
ga būtų paskelbtas šventuoju.

fcju choristais keliaus ir jau
ni lietuviškų liaudies šokių 
šokėjai, kuriuos ip-lė Baronai
tė yra kolonijose suorganiza
vus ir priruošus. Prie jų pri-
sidės ir ištvermingi lietuviš- 

bei

T-

JSEF s •

skilvys — 1,364 gr., pluučiai- 
Lnkstai — 305 gr., širdis —

! 301 gr., liaukų sistema — 232 
Yorką, prieš minias galėtų] gr., tulžis — 163 gr., nugnr- 
purodyti tautiškus lietuvių kuulis, nervų šaknys ete., — 

gro-j 100 gr., akys —šokius, lietuviškos dainos 
žį ir galią. Garinė tam jauni
mui, garbė jų vadams, garbė 
ir visiems tiems, kurie darbu 
ar pinigu sudarė sąlygas cho
rams į šią Lietuvių Dieną at-

27 gr. Viso
— 63,314 gramą.

Kad padaryti biznį, pirma 
reikia investuoti pinigą. Pasi
skelbi mus “Drauge’’ yra ge- 

vy'kti. Neabejojami“, kad be ras kiekvienam biznieriui in- 
vestmentas bizniui padaryti.

kų 'katpelijų muzikantai 
drausmingi legionieriai, 
visus pagarbos vertus Lietu
vių Dienos programos daly
vius, maršuojant prie Lietu
vos paviljono, parodos aikš
tėj (priims Lietuves ministe- 
ris, garbės svečiai ir komite
to atstovai.

Taigi, iš visų Jungtinių 
Amerikos Valstybių ir net 
Kanados miestų, iš mažų mie
stelių ir ūkių, kur tik lietu
vių gyvenama, kur tik skani- reiks kelti savo halsą ir ki-

®lu0j tų garbingų ir laukiamų dai
nininkų ir kitų programos da
lyvių, daugybė atvyks ir šiaip 
lietuviško jaunimo ir senimo. 
Visus kviečiame, visų laukia-į 
me. Jūsų garbė ir pareiga 
jus, brangūs lietuviai, šaukia 
rugsėjo 10 d. būti New Yorko 
Pas. Parodos Lietuvių Die
noj.

Be iš anksto numatytos ir 
ruoštos programos, čia gal

AKIŲ GYDYTOJAS

tais mūsų 
klausimais.

tautai svarbiais

Kazys P. Vilniškis

Tel. Yards 8146.
VALANDOS: Nuo 11 iki 12;

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

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir akinius pritaiko
3343 S. Halsted Street

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
Sefttadieniaia

Valandos: 3—8 P. M.

EFFICIENT

U»« enly on« Icvel tea- 
ipoonful to a eup of sifted

flour for mot t rcdptt.

If^BAKING
HVP0WDERj
Samepricetoday 
as 48 years aįo
25 ounces for 25<
M«nuf«turt4 by tekiny powder 
specialiste wb« mali* nothing būt 
bikiny powd«r— under sup«nrisi»n i 

Į ©f ©apert cbemiste oi nstisnal J 
reput«ti©n.

>d!LL10NS OF POUNDS KAVE BEtN 
USEP BV CUR GOVERNMEJ4T

Iš Ko Susideda 
Žmogaus Kūnas?

Žmogaus kūną sudaro: Van
dens — 65 proc., Proteino — 
15 proc., Riebalu — 14 proc., 

5 proc., kitu orga-Į 
proc.

Kiek kas sveria žmogaus 
kūne: raumenys — 28,732
gramus, riebalai 11.765 gr., 
kaulai — 11,575 gr., kraujas

DR. VAITUSH, OPT. I
SPECIALISTAS 

OFTOMETK1CALLY AKIŲ 
LIETUVIS

Su virš 20 metų praktikavimo 
Alano Carantuvtmas

Palengvins akių Įtempimą, kas es
ti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių {tempimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karšt), atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Vteuose atsili
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialfi atyda atkreipiama 1 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos.

Valandos: nuo 10 Iki 8 vai. vak, 
Nndfilioj pagal sutart).

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos t>e akinių. Kainos pigios kaip 
pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ.

Teb CANal 5969 K

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS:

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

DR. F. C. WINSKUNAS
PHYSICIAN AND SURGEOM 
2158 W. CERMAK ROAD

Ofiso tek Canal 2345 
Ofiso Vab 2—4 ir 7—9

.Res. 2305 S. LEAVITT SV 
Res teb Canal 0402

Telefonas YARda 1373 
LIETUVIAI DAKTARAI

Druskų - 
niškt.i dalyku — 1 DR. FRANK G. KWINN

(KVIEC1NSKAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 

1651 West 47th Street
OFISO VALANDOS:

2—1 ir 7—8:30 Vakare, 
ir Pagal Sutarti-

»tllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIUi:illll(l!lllllllillllllllll£ DR. P. J. BEINAR

\ okietijos submari.nai Atlanto vandenyne. lokia nuotrauka gauta Londone prieš kelias — 
dienas nuo sutorpedavimo Cunard-AVbite linijos keleivinio laivo Athenia. (Acme telepb.)

LEO NORKUS, Jr.
D1STRIBUTOR

OF

AMBROSIA & NEGTAR
B B E R S

(BEINARAUSKAS1 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1612.

Res. — Yards 3955. 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais

pagal sutartį. 

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

2-tros lubos 
CHICAGO, ILL.

Telefonas MIDway 2880 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v. 

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryte

Telefonas HEMlock 6286

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

Otuui valandos:
10—12 vai. ryte

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

Susitartus.

DR. A. J. MANIKAS
J- | GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chieagoj. V,si gena ir mėgsta | ^^A^he^ A^e

S AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nusprendė padirbti dar ge- = Valandos: 1 3 ir 7 8
£ resnį alų, kurį užvardino NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš im- 5

j = portuotų pirmos rūšies produktų.
Kasdien išskyrus Seredą

Ę | Scrcdomis ir Neuėl. pagal sutartį.
—:—

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

Tel. YARds 0994 
Rez. Tel. PLAza 3200

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

= Drmo (wholesale) kainomis pristato j alines ir kitas jstaigns. Vi- = AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 
s suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingų patar- E ------- '*

"*' ~ ' * mib YARds 5921
KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
= Res. 6958 So. Talman Avė. 
= Res. TeL GROvehiU 0617

= navimą.

1 2423 West 64th St. Tel. Hemloek 6240 I' TeL ““

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

fflIlIlIlIlIlIlIlIlIlIIHUIIIIIIIIIIllllllllMlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30

756 West 35th Street

r

fe

*

Ramiai, be jokios panikos (‘pratybom metu), sirenoms pranešus apie priešo puolimą iš oro, 
gyventojai vit*no Anglijos miesto (vardas karo cenzūros išbrauktas) sueina į požeminę slėp- 
tuvę. (Acme telepboto)

.o ■ S

DAR VIENAS PIKNIKAS
West Sidėj — Rugsėjo-Sept. 10, Rūtos Darže
BUS LINKSMAS LAIVO’ SKAITYTOJŲ PIKNIKĖLIS

“Kristaus Karaliaus Laivas” yra dvasinio turinio 
laikraštis. Jame tel{>a. gražių pasiskaitymų. Cbicagoje Jis 

turi daug skaitytojų ir rėmėjų.
Šio Pikniko pelnas bus skiriamas išleisti gražiems 

1940 m. kalendoriams.

Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
Ketv. ii Nedėliomis susitartu

2423 W. Marųuette Road

M-

DR. STRIK0L1S
PHYSICIAN and SURGEOM 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office TeL YARde 4787 
Namų Teb PROspect 1980

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Rezidencijos tel BEVerly 8244

DR. T. DUNDULI
4157 Archer Avenue

Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P. M.

Reaideaeija
8989 So. Claremont Ava

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

ALEX ALESAUSKAS & SONS
Wholesale Fumiture Co.

6343 So. VVestern Avenue
REPUBLIO 6051

Te) OANal 6128

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 ▼. v 

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

Telefonas REPnblic 7868

Tai OANal 0257
Rea TeL PROepect 6659

DR. P. I. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Rezidencija 6600 So. Artesian Ava 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet 

6 iki 9 vakare

’ Office Pbone Res and Office
PROspect 1028 2359 S. Leavitt 8t
Vai: 2A pp. ir 7-9 vak. CANal 0706

DR. J. J. KO WAR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Chicago
Trečiadieniais ir Sekmadieniai? 

pagal entartį.

Teb YARde 2246

DR. C. Z. VEZaiS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Seredoj pagal aptarti______

DR. V. E. SIEOUNSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonai Lafayatta 8660

Antradieaiaia Kstvirtadiemaia ta 
Peoktadieaiais

4631 So. Ashland Avė.
Tel YARda 0994

Pirmadieniais, Trečiadieniais ix
fieitadieniaia.

t
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CICEROS LIETUVIŲ NAUJIENOS
Apie Viską Po 
Truputį

Praeitų sekmadienį čia bu
vo pora šaunių vestuvių, bū
tent Antano Lutkaus ir Jono 
Kai'kario. Abu vaikinai čia 
augę ir mokslus ėję. Gerų lie
tuvių vaikai sau už žmonas 
pasirinko taipgi {lietuvaites 
ir, nėra abejonės, jog jiems 
seksis gyvenime.

Lutkaus vestuvių puota bu
vo parapijos svetainėje, o J. 
Kaikario Community SVetai- 
Uėj.

sienis kitiems bus malonu su
sirinkti.

Vietos biznierius Kuz. Pa
lubinskas, 49th Avė. ir 12 ga
tvė, po kelių savaičių “ato
stogų’’ ligoninėj grįžo namo. 
Dar nėra visiškai sveikas, bet 
diena iš dienos eina stipryn. 
Biznį - tavernų prižiūri ir pui
kiai veda jo žmona l’alubins- 
kienė. Vadinasi ligoniui nėra 
ko rūpintis.

Sekančių nedėlių bus šau
nus piknikas L. L. N. Ben
drovės, Liberty G rovė, Kurie 
neturi kuo nuvažiuoti, atei
kite prie svetainės, o bus kas 
nuvež. Piknikai, laukuos pa
silinksminimai jau baigiasi; 
prasidės parengimai svetainė
se.

P. Bernadišiaus anglių san
dėlis pilnas anglių įvairių rū
šių. Pristato arti ir toli. Be 
to, čia yra lietuvių anglių iš
vežiotųjų: A. Ignatavičius, 
Leo {Stančikas, 11. AVastak ir 
P. Jakštas. Jie turi gerus tro
lius ir mandagiai patarnauja..

Vakaras Lakūnams 
Išleisti

Nacionalis Aero klubas bu
vo surengęs lakūnams išleis
ti vakarų, rugsėjo 2 d., Šv. 
Mykolo parapijos salėje. Iš
leistuvėse dalyvavo daug pu
blikos. Konsulas P. Daužvar- 
dis savo kalboje įrodė svar
bumų aviacijos ir ragino vi
sus prife jos prisidėti. Kiti ka
lbėtojai buvo kun. J. Šaulin- 
skas, V. Įlėkus, adv. Savic
kas, Stroga, Evans, lakūnai 
J. Krivis ir Al. Ilauskinas ir 

‘kiti.
Kuopa ir išleistuvių vaka-

_________________ro komitetas linki lakūnams
Vieno Lenkijon miesto (vardo cenzūra nepraleido) geležinkelio stotis po vokiečių bom-j laimingos kelionės, kad sek- 

bardavimo iš oro. Nuotrauka gauta Berlyne, 0 iš ten radio atsiųsta į Amerikų. (Acme ra- niingai surištų ryšius su New 
diophoto) 1 -r . te

tikra slaugė. Klovainiečių klu
bo nariai, lankykite savo sek
retorių. K. P. D.

______ SLmJ

Liet. Liuosybės svetainės ir 
viso namo tvarkytojai - dire
ktoriai puikiai atnaujino ma
žųjų svetainę. Viskas tik žvil
ga. Vadinasi, patiems ir vi-

P. Staišiūnas, 1430 S. Ci
cero Avė., Klovainiečių Klu
bo sekretorius ir vietos namų 
taisytojas - kon t r aktorius, jau 
trečia savaitė kaip nebepri
ima jokių orderių, nes guli 
lovoj — turi skaudamų kojų. 
Yra stropioj priežiūroj gydy
tojų ir žmonos, kuri yra kaip

___
Vaizdas iš Londono, kur Did. Britanijai paskelbus karų 

Vokietijai, gyventojai liūdnai žvelgia į išstatytų laikraštį, 
paskelbusį tų žinių per visų. puslapį. (Acme telephoto)

- lt > 1
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Krank Fuller iš San Franciseo, Calif., laimėjęs r.'acionales 
oro lenktynės, ir padaręs naujų greitumo rek’Grdj. Iš Bur- 
bank., Galit'., į Cleveland, Ohio, jis atlėkė per 7 vai., lb mi
liutų ir 19 sekundų. (Acme telephoto}

palaiminto RAMONO 
LULL KASDIENINES 

MINTYS
IS angliško vertė

Kon. Ant. M. Earužiikia

Rugsėjo 7 Diena
Mylimojo ženklas yra mato

mus Numylėtiniame, kurs va
rdan meilės randasi sielvar- 
tose, dejavimuose ir ašarose, 
ir mintyse, ir yra laikomas 
žmonių paniekoje.

Draugai, kuriuos už pini
kus perki, gali būti atpirkti 
ir nuo tavęs.

URBA

Šį Vakarę Renkasi 
Marijonų Rėmėjai

CICERO. — Šį vakarų 7:30 
vai. renkasi Marijonų Rėmė
jai, “Laivo” skaitytojai ir 
šiaip geros valios prieteliai į 
parapijos mokyklos kambarį, 
kur turėsime įvairiais reika
lais pasitarimų. Būtų labai 
malonu matyti, kad kuo dau
giausiai susirinktų, ir ne pro 
šalį, jei ir naujų narių atsi
rastų, kurie prisidėtų prie 
kilnios organizacijos darbų. 
Prašome visų ir laukiame.

Valdyba

Sporto Žinios
Planuojama 
Basketball Lyga

pašaukite Virginia 1975.
Ar jūsų kuopa dalyvaus?

Red Cherry

Yorko Dariaus-Girėno Aero 
Klubu. Komitetas

SKELBK1TĖS “DRAUGE”

Gėlės Mylintiems, 
Vestuvėms, Bankie- 
tams, Laidotuvėms, 

" -----Puošimams.

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 
Phone LAFayette 5800

Liet. Vyčių C’bicagos Aps. 
Athletic Association, kaip tik 
prasidės Bowling Lygos sezo
nas, paskutinį trečiadienį šio 
mėnesio, tuojau imsis 
Basketball Lygų.

Darbas jau pradėtas. Jonas 
Juozaitis turės svarbų prane
šimų šį ketvirtadienį, rugsėjo 
14 d. Lygoje galės dalyvauti 
vyrai ir mergaitės. Lyga at
dara vien tik dėl Vyčių.

Dėl platesnių žinių ar už
registravimo rinktinių (tymų)

RHEUMATISM

ŠAKAR - MAKAR CHORO 
DIDELIS PIKNIKAS

T tA. A.
A * ? 

JUOZAPAS OERYBA
mirė rugsėjo 5. 1939, 10:50 vak. 
puses amz.

Gltnęg Lvtuvoje, Telšių apsk., 
Upynų parap., Klemkų kaime.

l’altKo dideliame nuliūdimo 
moterį Aneię po tėvais Bllkū- 
nailė, sūnų Juozapų, 2 dukte
ris: Brunislavų 1< risti, žentų
Ben ,lr Onų, anūkų James, švo- 
gerj Btanistuvų ir jo šeimų, pu- 
sseserj Soti jų Bagavlčtenę, jos 
vyrų Steponų ir jų šeinių, pu-
sseserj Liudvikų v’ainavičlenę 
ir jos seimų ir gitnmes. Lietuvo
je paliko brol) Stanislovų ir jo 
šeimų, seserį Felicę, švogerj 
i’riinciškij Gricių ir Jų Seimų, 
švogerj Kazimierų Venckų ir 
jo šeimų.

Kūnas pašarvotas 1324 So. 
5(ith Court, Cicerojc. Laidotu
vės (vyks pirinadienj, rugsėjo 
11 d. iš narnų S vai. ryto bus 
atlydėtas j šv. Antano parap. 
bažnyčia, kurioje (vyks gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lų. Po pamaldų bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapnes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, d ra u gus-ges ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti laidotuvės.

Nuliūdę Moteris. Sūnus, IMik- 
terys. Anūkas, Brolis. Sesuo, 
šiogerlal. Pusseserės ir Giminės.

laidotuvių Direktorius Anta
nas Petkus. Tel. CICERO 2109.

Šakar-Makar Radio Choras 
rengia rudeninį “Barbecue”

steigti Panikų, sekm. rugs.-Septem- 
* ° Į ber 10 d. 1939, Birutės dar- 

’že, prie 79-tos ir Archer gat.
Pradžia 10 vai. ryto. Įžan

ga 10c ypatai.
Bus daug dovanų išlaimūji- 

inui su kiekvienu tikietu. Vi
sokie barbecue užkandžiai 
bus kepami atvirame oi e, 
kaip tai: aviena, spareribs, 
bot dogs, silkės, bulvės ir 
1.1. Bus tikro lietuviško 
<rupniko ir kitokių skanių 
gėrimų.

Bus išpildytas naujas, įdo
mus programas, o šokiams 
grieš gera orkestrų.

Atsilankykite visi, nesigai
lėsite. Rup.

ANTANAS
gyveno po nuni. 501 

37lli Street

BIVAINIS
West

Geras Šeimininkas,
Pavyzdinga Tvarka

MAHANOY CITY, PA. —
Kur tvarka, ten ir gyveni
mas. Šv. Juozapo parapijoj,
Malianoy City, Pa., pavyzdi
nga tvarka. Ne tik bažnyčia 
gražiai užlaikoma, bet taipgi 
mokykla ir seserų namas.

Kuomet seserys Pranciškie- 
tės sugrįžo po vasarinių atos
togų, rado savo namus nau
jai nudažytus, išpuoštus. O 
jau mokykla — net akį trau
kia. Vaikučiai nenorės nei na
mo eiti po pamokų. Labai bū
tų gražu, kad visi lietuviai 
naudotųsi ta gražia mokykla.

Garbė geram klebonui, kuu.
J. Česnai! Garbė ir parapijų _

kiXnuŽ Vieniai!* Teik^^ 1 6816 S. Westem Avė. Phone GRO. 0306 j
__________________ ^IIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIk

Vengrijoj Prisnigo
Vengrų telegramų agentūra 

praneša, kad Vengrijoje jx> 
ilgai užtrukusio karščio tem
peratūra taip atvėso, kad vie
tomis net pasnigo. Budapeš
te vidurdienį buvę tik 13 lai
psnių Celsijaus. Aukštesnėse 
vietose temperatūra buvo nu
kritusi iki penkių laipsnių.

Į I01I0VI PAIN IN FIW MINUTES
To relieve the torturine pain of Rheuma- 

1 tism, Ncuritlg, Neuraleia or Lumbago, in a 
i few minutes, eet the Doctor'a formų,a 
I NITRITO. Depcndable-—no opiatea, no nar- 

cotica. Does the workg«kkly—mušt relieve 
worst pain. to your aatiefaetinn in a few 
minutes or money bark at Druggiats. Don't 
auffer. Ūse NURITO oo this guarautee today.

mirė rugsėjo 4, 1939, 1 1:20
vakaro, sulaukęs pusės atnž.

Gintė Lietuvoje, Utenos aps. 
Tauragnų parap. ir miestelio 
Amerikoje išgyveno 30 metų.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Antaninų, dukterį An
taniną, pusbrolį Kazimierų, jo 
moterį Angelių ir šeimynų 
Apčelauskų, ir daug kitų gi
minių ir draugų.

Kūnas pašarvotas J. Liulc- 
vičiaus koplyčioje, 4348 So. 
Calit'ornia avė.

Laidotuvės įvyks penktadie
nį, rugsėjo 8 d. iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į 
Nekalto Prasidėjimo švč. Pa
nelės Marijos parap. bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielų, l’o 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai Kviečiamo visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamua-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Moteris, Duktė, Pu
sbrolis ir Gimlniės.

Laidotuvių Direktorius J. 
Liulevičlus, Tel. LAFayette 
3572.

K-

M-

Renduojamf' aalę ventuvėma. Hilai- 
rtnkimama, šok lamu Ir kitoktania 
parengimams. Naujai Ir moder
niškai (rengta. Maža nuohia. I»«M 
ausi rinkimų kllūbamg duodame 
dykai. Kreipkitės.

SULLY'S SVETAINĖ 
4400 So. Waahtenaw Avė.

Tel. LAPayettr 5®.VI 
Jonas Zepallas, savininkas . .

»iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:-:

I 4Š& SKOLINAM PINIGUS
I ant 1-MĮĮ MORGIČiy
= Kiekvienos ypatoe padėti pinigai yra apdrausti iki >6000.00 pei
E Federal Savings and Loan Insnranca Oorp., po United States 
5 Government priežiūra.

31%
Pirmadieniais, Ketvirta-

CHIGAGO SAVINOS & LOAN ASSOCIATION

Mokame Už
Padėtas Pinigas

Ofiso vai.: 0:00 vai. ryto iki 5:00 vak. 
dieniais ir šeštadieniais iki 8:0? vak.

JOHN PAKE L, Frcs.

OART, UTD. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KELNER-PRUZ1N 

Geriausias Patarnavimai — Moteris patarnauja 
Phone 0000 620 W. I5th Avė.

a

Litlen to and Advertitc over

PMAHOECH'S YUGOSLAV RADIO
Folk Songs and Music 
Tambaritza Orchestra

8tatjon*WWAE, Every Snnday*l te t 
686 S. Clark St., Chicago — Har. 8006

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
BEKIAU8IA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

4447 South Fairfield Avenue
_________ Tel. LAFAYETTE 0727_______

Y Tf A T k°P*yčios visose 
** Chicagos dalyse

Klaoayklte m&eq Lietuvi? radio programo Antradienio Ir 
Bftadlmln -r1-—7:00 valanda, U WHIP etotlna (1460 KJ

P. AALTIMIEKAR

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMD III A M P T PATARNAVIMAS AlflDuLAIlbL, DIENĄ IR NAKTĮ

DYKAI KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

Anthony B. Petkus
Lachawicz ir Simai 
I. Liuleiicius
S. P. Mažeika 
Antanas M. Philliįis
LiZolp_ _ _
AM V. Petkos

G834 So. Wcstern Avė. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
I’hone PULlman 1270

4348 So. California jAvc. 
I’hone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avenue 
Phone YAKds 1138-1139

3307 Lituanica Avė. 
Phone YADda 4908

J646 West 46th Street 
Phone YARds 0781-0782

4704 S. Westem Avė. 
Tel. LAFayette 8024

P. 1. Ridikas 3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419

Skelbimai “Draugo” CLASSIFIED Skyriuje 

Yra Pigūs Ir Pelningi. Pabandykite.



n 15RXTTSXSLJ

/

Ketvirtadienis r”<v7 7 1031

Veiklus ARD Skyrius

BRIDGEPORT. - Rūgs. 1 
d. įvyko skaitlingas ARI) 2 
skyr. sus-mns, parap. svet. 
Pasidžiaugus pranešimais iš 
ARI) centro pikniko ir para
pijos piknike gražaus, sutar
tino veikimo, skyrius ARDce 
ntro piknike davė pelno $105, 
o 'parap. pikniką $330) dva
sios vadas kun. S. Petrauskas 
ir pirm. A. Vaišvilienė šir
dingai dėkoja visoms už pa- ■ 
sidarbavimą. Taip pat parei
kšta padėka visiems aukoto
jams ir kuomi nors įprisidė- 
jusiems. Ta pačia proga dva
sios vadas kun. S. Petraus
kas savo turiningoje kalboje 
širdingai dėkoja už pasidar
bavimą parapijai, nes šiemet 
ypač padidėjo parap. išlaidos, 
įsteigus aukšt. mokyklą.

Į
Sus-mas nutarė pasiųsti 

sveikinimą ALRK Federaci
jos 27 kongresui, Ne v York, 
rūgs. 12-13 <ld., ir dalyvauti 
Labd. Sa gos centro ir “Drau
go” piknikuose.

Nutarė parap. bazare, kuris 
prasidės spalių 1 d., turėti 
būdą. Geraširdžiai savo au
kas būdai prašomi atnešti į 
kleboniją, pažymint, kad tai 
ARI) 2 sk. būdai. J. Šliogeris

M. Brenzaites Vaišės 
Lietuvos Svečiams

Svečiams iš Lietuvos pa
gerbti, M. Brenzailė rugp. 30 
<1. suruošė (puotą So. Sliore 
Country klube. Garbės sve
čiais buvo majoras L. Zibavi- 
čius su žmona — buvusia clii-

SAVAITRAŠČIO

Linksmas Piknikas

‘RŪTOS” DARŽE 

West Sidėje 

2329 - W. 23rd PI.

RUGSĖJO-SEPT. 10, 1939

“Laivas” yra katalikiškas savaitraštis. Einu 19 

metų. Pilnas gražių katalikiškų žinių, straįps- 

nįų. Jis kaštuoja $2 metams.

i

cngiete, duktė dr. ir ponios 
Juozaičių — dabar Irena Zi- 
bavičienė ir operos dain. B. 
Darlvs (Draugeiienė). Su sve
čiais vaišėse buvo: kun. M. 
Urbonavičius, broliai Bronzai 
su žmonomis, A. Nausėdienė, 
V. Byanskienė, dr. Juozaitis 
su žmona, .1. Kazanauskus su 
žmona. Vaišės prasidėjo M. 
Brenzaites puošniam aparta
mente ant ežero kranto, o bai
gėsi bankietu South Sliore 
Country Club.

Smagiai ir draugiškai pra
leidę vakarą, įdomi kompa
nija skirstėsi kas sau, dėkin
gi M. Brenzaitei už gražias 
vaišes ir svetingumą. V.

RADIO
BUDRIKO RADIO 
PROGRAMA

Pereitą sekmadienį Budri ko Į 
I radio programa buvo pami
nėta dešimties metų lietuviš
ku radio programų leidimo 
sukaktis. Instrumentinę prog
ramos dalį išpildė orkestrą iš 
penkiolikos muzikantų, o vo
kale M. Scbultz, sudainuoda
ma kelias klasiškas dainas.

Kita graži Budri'ko radio 
programa dainų ir akordijo- 
nų muzikos bus ketvirtadie
nio vakare, nuo 7 iki 8 vai., 
Cbicagos laiku, iš stoiies AVI T 
FC, 1420 k. Be dainų ir mu
zikos, bus dar asmenų ir drau
gijų pranešimai, juokai ir sva
rbesnės dienos žinios iš viso 
pasaulio. Nepraleiskite pro
gos pasiklausyti.

Radio mėgėjas

a a.

B
< Wgįe - ' ‘ ’ "B: ii? J

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAM IŠMOK ĖJIMAM

Barskis Furniture House, Ine.
‘THE HOME OF FINE FURNITURE” BTNCE ItO4

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

Gerb. kun. dr. Jonas Navickas, M.I.C., naujas Tėvų Ma
rijonų Provincijolas Amerikoje, aplankęs Lietuvą, sugrįžo 
ir pradėjo eiti savo atsakomingas pareigas. Šiomis dieno
mis į Marianapolio Kolegiją, sušaukė provincijos tarybą svar
biems ipasitarimams.

Pranešimai
BRIDGEPORT. — Moterij 

Są-gos 1 kp. susirinkimas į- 
vyks pirmadienį, rugsėjo 11 
d., 7:30 vai. va!k., parap. svet., 
ant 2-trų lubų. Visų narių' 
prašoma atvykti susirinkiman 
būtinai. Taipgi jei randasi na
rių, kuries nori keltis į kitas 
kuopas, prašome atvykti į 
susirinkimą ir paprašyti pa- 
liūdijimo persikėlimui.

VaJdyba

Sportininkų Šokiai
Lietuvos Vyčių Cbicagos 

Apskričio Athletic Associa- 
tion kviečia visus dalyvauti 
jų sportininkų šokiuose, rug

sėjo 30 d., Aušros Vartų par. 
salėje, 2323 W. 23rd Place.

Komisija: Kaz. Saunoris, J. 
Valaitis ir V. Gailius užtik
rina visiems gerą laiką prie 
geros muzikos. Visi dalyvau
kite. Tame pat vakare bus 
įteikta Indoor Lygos laimė
tojams dovanos. Dovanas pri
ims kuopų pirm. iš Marąuette 
Park ir North Side.

Red Clierry

Aukų Pakvitavimas 
Nr. 16
1) Apsigynimo reikalams:

J. F. Baltramaitis, Brook- 
lvn, New York — $5.00.

Aušros Vaidų parapijos ir

Lietuvių R. K. Federacijos 33 
skyriaus, AVorcester, Mass., 
surengto išvažiavimo pelnas 
(per Juozą Glavicką) $75.00.

Kun. kleb. Konstantinas Va 
svs, VVorcester, Mass. (per J. 
Glavicką) — $5.00.

Anupras Katinas, Montreal, 
Kanada — $2.50.

V. V. S-gos Skyrius, New 
Britain, Conn. (per J. Petke
vičių) — $15.00.

Kazys Braciška, Cleveland, 
Ohio (per savaitraštį “Lie
tuvių Žinios” — P. A. Šu
kį) — $10.00.
2) šaulių Sąjungai:

Frank Lulevičius, Philadel- 
■pbia, Pa. (per dienraštį ‘Vie
nybę’ — A. S. Trečiokų) $1.

Povilas Jaugulis, N. Graf- 
ton, Mass. — $1.00.
3) Šventosios Uosto statybai:

N. N., N. Graftom, Mass. —
$3.00.

4) Klaipėdos Tremtiniams:
Martynas Veiveris, N. G.ra- 

fton, Mass. — $3.00.
Vera Treigienė, Simcoe, 

Kanada — $5.00; per V. Trei- 
gienę aukojo: H. A. Freeman 
— $5.00; E. Pakėnas, A7. Vo- 
lek, John C. llunselman, P.

UTILITY L!QUOR 
DISTRIBUTORS !

Incorporated

Tel. Prospect 0745-0746
Wliolcsale Only

5931-33 So. Ashland Avė.

Pas mus pillma pinti tikrai 
Lietuviškų. Importuotą. Valstybinę 
Degtinę.

Mes Ir Visi Mūsų Darbininkai 
Esame Lietuviai. Pp. F. Ir M. 
Dzlmldai, Savininkai.

TURTAS VIRŠ----------------- 03,500,000.00

ATSARGOS KAPITALAS - 0250,000.00K
Dabar mokam 31/2% už pa
dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 m.

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

and
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

[f LIETUVIŲ KALBOS 1

GRAMATIKA
SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS

parašė
Kun. Dr. Tonas Starkus, Marianapolio Kolegijos Prof.

Gramatika gerai sutaisyta ir patartina kiekvienam 
lietuviui ją įsigyti, ypač labai puikus vadovėlis mo
kykloms. v

Knyga apdaryta kietais, patvariais viršeliais. 
Kaina $1.00 

Užsakymus siųskite:
DRAUGAS PUBLISHING CO.

2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois
.....................—..................

Karačauskas, Air. and Mrs., 
A. Rosettis, T. Gindrėnas, Į 
Jobu Janus, A. G. McGaugan, j 
AV. G. Curuiinglmm, \Y. Durg- 
huty, II. Ileatli, Joy’s Gulage, 
Stelbi Snms, T. E. Barton aml 
Son — po $1.00; dr. E. \V. 
Zumstein — $2.00; A. Šamas 
— $1.00; M. Ilinat, J. M. Cun- 
ningliani, Carroll Bros. — po 
$0.50, P. Peskarskis, C. R. 
George — po $0.25; K. Mote
lis — $0.15.

A. ir O. Kūniučiai — $2.00; 
per A. Kūniutį aukojo: A. 
Augutis, J. Samulevičius, S. 
Balčiūnas, A. Butkus — po 
$0.50.

Per O. Dagilienę aukojo: 
J. lapaitis — $1.00; A. Rim
ša, Z. I 'žerneckienė, po $0.50; 
R. Ožas — $0.25; J. Gudaitė 
P. Jerašiūnas — po $0.20; J. 
Šiaučiūnas, B. M. ir P. Dau
gėlai — po $0.10.

Per E. Frenzelienę aukojo: 
J. Grubevičius — $1.00; J. 
Conrad, A. Kazlauskas, Po- 
dolskis, E. Kacevičiūtė — po 
$0.25.

J. Bieliauskas — $0.25; (per

Charles Yushis
CARPENTER

— ir —
CONTRACTOR

2223 West 23rd PI.
Atlieka visokius medžio 
darbus, didelius ir mažus, 
už prieinamą kainą. Paka
la namus šingeliais. Deda 
stogus. Turi 35 metus pa
tyrimo.

Tel. CANal 7514
CTTICAGO, ILL.

4192 ARCHER AVENUE
SAVINGS FEDERALLY 

INSURED
JUSTIN MACKIEHTCH, Prcs.

J. Bieliauską aukojo: J. Ra- 
guckis — $0.25; V. Meldažie- 
nė — $6.10.

Iš viso prisiųsta (per S. L. 
A. 236 kuopos, Toronto, Ka
nada, iždininką M. F. Jokū- 
bynienę — S. L. A. sekreto
rių dr. M. J. Viniką) $38.70.

.1. F. Baltramaitis, Brook- 
lyn, Ne\v York — $5.00.

Amerikos Lietuvių Kongre
so Skyrius, Canibridge, Mass. 
(per ižd. Joną Kairaitį) — 
$25.00.

V. V. S-gos Skyrius, New 
Britain, Conn. (per J. Petke
vičių) — $15.00.

Viso — $204.20.
Ši suma 1939 m., rugpiūeio 

mėn. 30 dieną, išsiųsta atitin
kamoms įstaigoms Lietuvoje 
čekiu Nr. 1387.

Standard Club

15c.

Švelni Degtinė—100 Proot 
B0TTLED IN BOND 

Nėra Geresnės Degtinės 
už Tokią Kainą 

TIK $1.00 PT.®4 n a 
4-5 Kvortos...® ■•□U

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS

TAVERNOJ
DRINKSAS

MUTUAL LIQU0R COMPANY
Distribntoriai

4707 S. HALSTED STREET
Ptione Bonlevard 0014

K ♦ ♦♦ ♦♦♦♦♦<
’ PASKOLOS ANT PIRMŲ !

M0RGI6IŲ į
Duodamos nuo 1 iki 15 metų.į 
Lengvi išmokėjimai. Dėl platesnių’, 
informaciją kreipkitės pas Chas.; 
Zcka?, Secretary.

GEDIMINAS BLDG. & LOAN 
ASSOCIATION

4425 South Fairfield Avė. 
Lafayette 8248

: ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ j.j

CLASSIFIED
Parsiduoda Forklozerių 

Bargenai
15 lietų mūrinis namas. mfn. ren- 

da $450.00. Kaina — 913.250.00
Du namai po 4 lietus mūriniai; 

vienas $5750.00; antras 9344&O.OO
Medinis namas, du fletal; pirmas 

fletas apšildomas, su 2-karų gara- 
džiumi 82,950.00.

Gasolino stotis, gyvas kampas, ge
ras biznis, tik 94500.00

Turime visokių gerų mainų: didžių 
Ir mažu namų, biznių ir farmų vi
sur. Tikriname teisingą ir draugiš
ka patarnavimų.

CHAS. URNICH /Urnikas)
2500 W. 63rd St., Chicago

(2nd Floor, Hoom 4)
Telefonas PROspect <1025, Rytais
Notaro prlespaudas Ir reikale tei

singi patarimai dykai.

REIKALINGA MERGINA
' REIKALINGA mergina nuolatiniam 

namų darbui. Paprastus valgius pa
gaminti, skalbimas; 2 vaikučiai; pa
silikti vakarais: kambarys su kita. 
Atsišaukite: BEVerly 8033.

REIKALINGOS DARBININKES 
PATYRUSIOS Moterys sortuotl sku
durus. Nuolatinis darbas. Geras at
lyginimas. Atsišaukite: 1801 No. Le- 
avilt St. Telefonas BRUnswlck 3811

PARDAVIMUI RAKANDAI
Iš priežasties ligos, parduodame 6 
kambarių gražius rakandus. Matyki
te iki fi valandos vnkaro. 7038 So. 
Artesinn Avenue, antras aukštas.

PARDAVIMUI NAMAS
Blznlavas namas — Storas Ir fletas 
pagyvenimui; yra 2-karų garadžlus. 
Parsiduoda pigiai. Dėl platesnių In
formacijų krelpkltčs J: Chas. Tekąs, 
4425 So. Fairfield Avenue.

PARDAVTMUT NAMAS
2 ankštų mūrinis namas Brlgepor- 
te: I Ir 6 kambariai. Kaina $2,500; 
$1 ,000.00 cash, balansas $15.00 J 

minės). Savininkas: 3230 So. Hals- 
ted Street, telefonas CALumet 4118.

UNIVERSAL
RESTAURANT

▼estuvčm. Krikštynom Ir Kito
kiem Banktefam Sutelktam Pa

tarnavimu.

Linksmas Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avė., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022 PorahontlM Mine Rnn (Reremed), Tonas <7.2Kį 
Smulkesniųjų — Tonas $7.00; Petroleum Car- 
bon Ooke, perkant 5 ton. ar daugiau, Ton. 97.25.


