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Lenkai ryžtasi gintis ir nepaduoti V aršu vos
Dega Varšuvos geležinkelio stotis; 
tiltai skersai Vislos sugriauti

Jei kaip, lenkai gynėjai 
negaus progos nė pabėgti

VARŠUVA, rūgs. 7. — Len Vokiečių kuro vadovybės išlei- 
kų gausingos pajėgos iš Plon- stani komunikate pažymima, 
sko ir Pultusko franto atsime- kad Varšuvoje geležinkelio va 
tė arčiau Varšuvos ir nuspren karinė stotis dega ir kad visi 
dė vokiečiams nepaduoti mie- mieste skersai Vislos tiltai su 
to. griauti. Tai vokiečių lakūnų

Grįžusieji iš mūšių fronto darbas, 
tvirtina, kad lenkai kovoja j Kiek anksčiau vokiečiai pra 
kai liūtai ir vietomis sulaiko, nešė, kad paėmę Pultuską mie- 
vokiečių bangas. Istų netoli Bugo upės. Be to,

Sunku pasakyti, ar karty- paėmė nelaisvėn lenkų gen. 
giams gynėjams pasiseks su-iGųsiorovskį, divizijos vadų. 
laikyti vokiečius, kurie iki Vokiečiai yra nuomonės,
šioliai visur turėjo pasiseki
mo.

BERLYNAS, rūgs. 7. —

kad kai jie surems lenkus ties 
Varšuva, lenkai gynėjai ne
gaus progos pasprukti iš Var 
.šuvos, nes sugriauti tiltai.

Šis žemėlapis rodo, koOdas pozicijas vokieč»i Lenkijoje buvo užėmę rugsėjo 6 d.
(Acme teleplioto).

LENKAI NEUŽMIRŠTA 
VILNIAUS; BIJO, KAD 
LIETUVAI NETEKTŲ

Lenkų pranešimu, vokiečiai 
svaidę bombas Lietuvoje___

RYGA, rūgs. 7. — Žiniomis 
iš Lenkijos, Vilniaus mieste ir 
krašte plačiai paskleisti atsi
šaukimai, kuriais lietuviai ra
ginami darbuotis Lietuvai at
gauti Vilnių.

Lenkai Įtaria Vilniaus lie
tuvių vadus ir bando juoe iš
gaudyti.

LONDONAS, rūgs. 7. — 
Iš lenkų radijo stoties praneš-

VOKIEČIAI PAĖMĖ 
KIELCUS, VERŽIASI 
LIUBLINO LINK

BERLYNAS, rūgs. 7. —
Per pietvakarinę Lenkiją vo
kiečių kariuomenė greit žy
giuodama, anot oficialaus pra 
nešimo, paėmė savo žinion vi-
sų lenkų stambiųjų pramonę, 
visų zinko ir švino gamybų,: ta, kad vokiečiai lakūnai bom-

4 _

PniKuzai sakosi jie jau “įsiveržė” 
Vokietijos toritorijoo vakaro froote

PARYŽTUS, nigs. *7. —
Prancūzų kariuomenės išleis
tam vėliausiam komunikate pa 
žymima, kad prancūzų kariuo- nebus lengva prasimušti per 
mėmė jau “įsilaužusi” Votie- tokį plotų, kad pasiekti Vokie
tijas teritorij'on Šalia*Lūx?&m 
burgijos.

Sako, platesnis veikimas ten 
prasidėsiųs sulaukus britų ka 
riuomenės. Prancūzai vieni ne ! 
nori pradėti didžiulio puolimo 
prieš Vokietijų.

Stebėtojai nurodo, kad Vo-

MUSSOLINI SU 
VATIKANU DARO 
PALIAUBŲ PLANUS
ROMA, rug)s. 7. — Patirta, 

kad Vatikanas su Italijos dik- 
tus. Prancūzams su britais itatorium Mussoliniwdaug dir

kietijos Siegfriedo tvirtovių 
ruožas yra apie 20 mylių pla-

ba už karo nutraukimų. Sako
ma, daromi paliaubų planai,

BECKAS Į LONDONĄ; 
LENKAI ŠAUKIAS 
BRITŲ PAGALBOS

RYGA, rūgs. 7. — Lenkijos Vakar vakarų lenkų vyriau 
užs. reikalų ministras Beckas sybė išleido tokį komunikatų; 
vakar atvyko Rygon. Neužil-, “Priešas pasiekė kovos Ii- 
go išvyko į Stokholinų. Iš ten nijų tarp Ciechanovo ir Plon-

tijos neįginkluotų teritorijų. Į kurie būtų prieinaibi ^•***’‘
Sakoma, prancūzai “įsilau-jir Britanijai su Prancūzija.

žę” į Saar sritį ir apmaudų,Šį kartų su Lenkija jau nesis-
Ikai kuriuos vokiečių miestus. kaitoma. Paskelbus paliaubas

ŠILUMOS REKORDAS 
GHICAGOJE

(Iš Berlyno praneša, kad 
vakariniam fronte nėra jokių 
veiksmų ir Siegfriedo 
neį laužiama).

būtų išikelta taikos konferenci
ja.

linijai Vatikano ir Italijos tikslas 
lyra suturėti karo praplitimų.

____ , Britanija ir Prancūzija pas-

Ministras Beckks veža j 
Londonu Lenkijos prezidento 
Moscickio skubų atsišaukimų, 
kad Britanija kuo veikiau su
simestų padėti Lenkijai.

RYGA, rūgs. 7. — Varšu- kelbė karų /Vokietijai, bet ka-
vos radijo stotis šiandien štai 
ga nutilo. Vokiečiai užėmė sto 
M.

BERLYNAS. — Vokiečių 
viena koliunima iš pietvakari
nio šono pasuko paimti Lod
zės miestų.

ro veiksmų dar nė nepradėjo. 
Tad siekiama, kad jie nebūtų 
nė pradėti.

Suprantama, Vokietija taip 
pat turėtų nutraukti savo vei 
iksmus Lenkijoje. Sakoma, Hi
tleris turi jaustis patenkintas, 
nes jau pakankamai jis Len
kiją nubaudęs.

'liarduodami lenkus Lietuvos 
pasienyje keletu orinių bombų 
paleido į Lietuvos teritorijų.

NEŠVARUS ŠEŠUPĖS 
VANDUO

MARIJAMPOLĖ. — Jau

apia ,3a „atgins -.nuo Hvarbiaurtas
Varšuvos.

“Rytinės Prūsijos fronte
neįvyko atmainų. 

“Pietvakariniam fronte mū
sų kariuomenė stipriai laiko-

Min. Beckas pripažįsta, kad
Lenkijos vyriausybės pozicija 
šiandien virtusi tikrai despe
ratiška. Jei Lenkija greitu lai 
ku nesulauks kokios nors pa
galbos, valstybėje pasireikš 
netvarka ir ji neišvengs smū
gio. •

Visuose frontuose lenkų ka 
riuomenės dalys vis toliau at
simeta nuo besiveržiančių vo
kiečių gausių armijų. Paskui ,
atsitraukiančių kariuomenę de ! SAVO PAKRAŠČIUS
šimtys tūkstančių žydų viskų
palikę bėga, kad nepakliūti į Į VASHINGTON, rūgs

Prez. Roosevelto nuospren
džiu, J. A. Valstybių karo lai

apie 90 nuošimčių visų anglių 
kasyklų ir apie 50 nuoš. salie
tros gamybos plotų.

Naciai pareiškia, kad vokie
čių armija atsidūrusi netoli 
Jaslo. Sako, kai bus paimtas 
šis miestas, lenkai neteksiu an
gilių, salietros ir aliejaus ir to įkuria laikas pro Marijampolę 
liau neįstengsiu gamintis gin- tekančios Šešupės vanduo la
kių ir amunicijos. bai užterštas ir dumblinas.

Anot vokiečių, kaip tik len
kai neteko Aukštosios Silezi
jos, kur buvo jų karinės pra-

das, jų visa stambioji pramo
nė susmuko.
, Po Krokuvos lenkai tuojau 
paėmė Kielcus ir pasuko Liu
blino link, kur iš Varšuvos nu

si prieš gausingesnį skaičiumi įkėlusi lenkų vyriausybės da-
priešų.

“Warta-Ščercov- Kamiensk 
linijoje vyksta kova su stip
riomis priešo divizijomis.

“Šiauriniam fronte motori
zuotos priešo dalys pasiekė 
Plonsko apylinkes”.

U. S. PATRULIUOJA

Vakar Ciicagoj šiluma pa
darė rekordų. 3:00 popiet bu
vo 100 laipsnių. '

1924 metais liepos 24 d. Clii 
cagoj buvo 105 laipsniai šilu
mos.

Gal šiandien popiet šiluma 
(kiek nors nupuls.

Nenuostabu, jei vakar po
piet pietvakarinis vėjas dūmė 
lyg iš įkaitintos krosnies.
Lenkai bando apginti Varšuv1“

LENKŲ KUOPA DANCI
GE VIS DAR LAIKOSI

RYGA, rūgs. 7. — Gauta 
žinių, kad Dancige lenkų ka
reivių kuopa vis dar nenuga
lėta ir nemano gražiuoju pa
siduoti vokiečiams.

Tas yra Dancigo prieplau
koje W<esterplatte — lenkų 
municijos sandėlyje.

AVesterplatte yra maža tvir 
tovė, kurioje užsidarę lenkai 
atkakliai ginasi. Matyt, vokie 
čiai sandėlių nenori susprog
dinti.

^Vėliausiomis žiniomis, len
kai gynėjai pasidavė).

PARYŽIUS. — Čia praneš 
ta, kad Vokietija j Pareinį KAMPANIJA 
siunčia daugiau kariuomenės T1MŠALIU 
kovoti prieš prancūzų ir britų
įsiveržimų Vokietijon.

KUR JIE GALI 
RASTI SAVO NAMUS
ROMA, rūgs. 7. — Italų 

laikraščių karo koresponden
tai, kurie seka vokiečių armi
jas Lenkijoje, praneša, kad 
Hitleris lenkams sodiečiams 
patariąs grįžti namo ir užsi
imti žemės ūkio darbais.

PRIEŠ SVE- 
MŠALIUS ŠNIPUS

WASHINGTON, rūgs. 7. — 
Prez. Roosevelto įsakymu pra 
dėta kampanija visoj šaly iš
gaudyti svetimšalius šnipus.

Vyriausybė kviečia visus ša 
lies policinius autoritetus ko
operuoti su federaliniais agen 
tais prieš šnipus.

PRANCŪZIJOJE YRA 
DAUG AMERIKIEČIŲ

PARYŽIUS, rūgs. 7. — 
Prancūzijoje yra apie 10,000

Vienoje pamiškėje, Rytinės amerikiečių, kurių tik apie fi,- 
Prūsijos karo fronte, karinin-,500 yra atsišaukę į J. A. Val
kų lydimas Hitleris susidūręs I stybių konsulatus ir norėtų

PARYŽIUS. — Vokiečiai 
per radijų šiandien pranešė, 
kad jie jau apie 100,000 lenkų

su lenkų sodiečiais, kurie iš 
kaimų paliego į miškų. Hitle
ris pataręs jiems tuojau grįž
ti namo ir nebijoti vokiečių.

Deja, daug sodžių sudeginta 
ir žmonės negali rasti savo na 
mų.

grįžti į Ameriką. Kiti neturi 
noro apleisti Prancūzijos.

T. SĄJUNGA SUMAŽINO 
PERSONALĄ

ŽENEVA, rūgs 7. T. 
Sąjunga karo laikui sumažino 
savo personalų net 80 nuošim-

kareivių paėmę nelaisvėn, ‘ SKELBKITĖS “DBAILGE” Čių.

nacių nagus.
Vokiečiai per radijų pata

ria lenkams nesipriešinti vo
kiečių kariuomenei. Nurodo, 
kad lenkų priešinimasis dar 
daugiau pakenks Lenkijai. 
Girdi, Vokietija bus priversta 
pasikviesti scv. Rusijų suskal 
dyti Lenkijų į dalis.

Buvusiam lenkų Dancigo 
koridoriuje, Knlmo apylinkė
se, Hitleris priėmė bolševikų 
karinę misijų. Vokiečių gene
ralinis štalias pakvietė rusus 
atlankyti kai kuriuos vokiečių 
karo frontus.

Lenkijos vyriausybės na
riai apleido Varšuvą. Sako
ma, viena jos dalis nusikėlusi 
į Liublinu, kita gi — į Bres- 
tliktovskų.

i Lenkai nusprendė visomis 
priemonėmis ginti Varšuvą. 
Pereitų naktį visi sveiki vy
rai, nepaisant amžiaus, pašau 
kti apkasus dirbti aplink mie
stu.

vai ir jūriniai lėktuvai pradė
jo patruliuoti visus Atlantiko 
pakraščius pradėjus Naujaja 
Škotija ir baigus Panamos 
perkasu.

lis.I
Nuo Kielcų vakarų link yra 

Sandomieras miestas — len
kų ginklų fabrikų centras. 
Sandonmiere lenkai statydino 
milžiniškus ginklų fabrikus, 
kurie turėjo prilygti čekų Sko 
dos, arba vokiečių Kruppo fa 
brikams. Dabar tai visa teks 
vokiečiams.

Kai kas nurodo, kad lenkų 
kariuomenės dalys atsimeta 
Varšuvos pietų link ir tenai 
su vokiečiais turės įvykti le
miamosios kautynės.

Bet vokiečiai pastebi, kad

ir
Besimaudantieji nusiskundžia, 
kad tolks vanduo yra net perI
10 ir daugiau km. Šešupės 
▼afttkmį užteršia įvairių-įmo
nių užtvankos, kurių Šešupės 
aukštupyje yra labai daug. 
Be to, nemažai vandenį užter
šia pašešupiais gyvenantieji 
ūkininkai, bemaudydami ark
lius ir kitokius gyvulius. Net 
prie pat Marijampolės labai 
dažnai tenka matyti (kaitrio
mis dienomis) gyvulius, besi
maudančius žmonių maudyklė
se.

STATYS TIK MŪRINES 
MOKYKLAS

M ARIJAM POLĖ. — Mari
jampolės Apskrities Savival
dybė iki šiol statydavo mokyk 
las miestuose ir miesteliuose 
mūrines, o kaimuose medines. 
Dabar Savivaldybė pasiryžo 
visas mokyklas ir kitus pa-

, , . . _ . . .. status statyti tik mūrinius,lenkų kariuomenes atsimeti-. . / , v.Taip pat ir valsčių savi valdymą s visur yra netvarkingas ir 
jie niekur negalės pasitvarky
ti vokiečiams priešintis.

Anot nacių, vokiečių armi-
Sakoma, toks pat patrulia-. jos palaipsniui uždaro Poz-

vimas bus įvestas ir Tykiojo 
(Pacifiko) vandenyno pakraš
čiais.

Tuo keliu bus bandoma 
patirti kariaujančių pusių ka
ro laivų judėjimų Amerikos 
pakrantėmis ir imtis priemo
nių šalį apdrausti nuo įtrauki 
mo karan.

Baltuose Rūmuose pareikš
ta, kad radijo gali būti suvar 
žytas, jei iš Europos propa
ganda čia nuolat bus skleid
žiama.

naniaus teritorijų, kur yra 
daug lenki} kariuomenės. Ji 
paklius į vokiečių spąstus.

TURKAI SKUBIAI DIRBA 
MUNICIJĄ

ISTANBITLAS, nigs. 7. - 
Turkų vyriausybė padvigubi
no darhų municijos fabrikuo
se. Darbas vykdomas visas 
septynias savaitės paras.

Istanbulo visi muziejai ap
tuštinami. Meno daiktai išve
žami Turkijos gilumon.

Turkų spauda aštriais žod-
OTTAWA, Ont., rūgs. 7.— žiais puola Vokietijų, Pareiš-

Kanados vvriau'sybė paskelbė, 
.kad ji įstoja karan prieš Vo
kietijų.

kia, naciai siekia dominuoti 
pasaulį brutaline jėga ir bar
barizmu.

bės paskatintos visokių staty
bų vykdyti tik mūrinę.

NUSKANDINTAS BRITŲ 
LAIVAS

LISABONA, Portugalija, 
rūgs. 7. — Portugalijos pa
kraščiuose sutorpeduotas ir 
nuskandintas britų prekinis 
7,242 tonų laivas Manaar. Iš 
88 vyrų įgulos 41 dingęs.

LONDONAS. — Jugoslavi
joje paskelbta visuotina mo
bilizacija.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — šian

dien debesuota; numatomas 
lietus; vakaro vėsiau.

Saulė teka 
7:14.

6:22. leidžiasi
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Žmonės nei taikos laiku negyvena be gan
dų, prasimanymų, paskalų ir visokių spėlio
jimų. 0 karo metu visokie gandai ir spė
liojimai padaugėja ir paįvaireja. Gandai ir 
spėliojimai kartais nueina su vėjais, o kar
tais ir išsipildo.

Pavyzdžiui Vokietijos nacių ir Rusijos ko
munistų susiartinimas. Išrodė, kad tai buvo 
amžini priešai, nesuderinami elementai. Na
ciai ir komunistai vieni kitus ėdė per eilę 
metų. Bet jau seniai buvo daroma spėlio
jimų, kad ateis laikas, kada naciai ir ko
munistai paduos vieni kitiems rankas ir eis 
išvien. Matome, kad spėjimas išsipildė.

Taigi kai kurių spėliojimų ir gandų igno
ruoti negalima. Į juos verta įsigilinti ir juos 
sekti, o progai esant prieš netikusius gan
dus tinkamai reaguoti.

Dabar laikraščiuose rašoma ir privatiško- 
je kalboje šnekama apie įvairius svarbius 
dalykus. Vienas iš tokių spėliojimų yra tas., 
būk dabar prasidėjusis karas labai greit 
baigsis. Sakoma, kad kaip tik vokiečių jė
gos parklupdys Lenkiją,, tai ir baigsis ka
ras, nes Anglijai ir Prancūzijai nebūsią pra
smės kraują lieti ir rizikuoti savo gerovę, 
kad atsteigti parblokštą, Lenkiją. Be to sa
koma, būk Prancūzija ir Anglija Vokietijai 
karą skelbė ne tam, kad ištikrųjų prieš ją, 
kariauti, bet tik tam, kad pasirodyti, jog 
laikosi sutarties, padarytos su Lenkija.

Jei vokiečiams taip seksis Lenkijoj, kaip 
ligšiol, tai Lenkija bus greit sutriuškinta ir • 
tada pamatysime, ko vertas minėtas spėji
mas. Matysime ar tada baigsis paskelbtai, 
bet dar neprasidėjęs, karas vakaruose, ar ne.

Antras svarbus gandas yra tas, būk Vo
kietija ir Sovietų Rusija esančios susitaru
sios pasidabinti Lenkiją. Apie tai buvo ir 
anksčiau skelbiama. Tuo ganau vokiečiai 
gąsdino lenkus ir ragino prie nusileidimų. 
Dabar, kad dar labiau lenkus demoraliza
vus, vokiečiai per radio skelbia šį pianą..

Netolima ateitis parodys, ko vertas šis 
gandas.

Toliau skelbiama, būk Vokietija ir Rusi
ja ragina Japoniją pasilikti prie Romos - 
Berlyno ašies. Kaip žinome Japonija veikė 
vienybėje su Vokietija ir Italija. Bet kai 
Vokietija susiuostė su Sovietų Rusija, tai 
Japonija pamanė esanti apgauta. Japonijos 
ministerių kabinetas atsistatydino ir buvo 
sudarytas toks kabinetas, kurs eitų prie su
siartinimo su Anglija ir Amerika. Bet, kaip 
eina gandas, Sovietų Rusija ir Vokietija, iš 
visų jėgų bandančios palaikyti Japoniją sa
vo pusėje.

Dar vienas didelis gandas yra tai tas, būk 
■Sovietų Rusija ir Vokietija iš visų jėgų ban
do atkalbinti Prancūziją nuo vienybės su 
Anglija. Sakoma, būk Vokietija ir Rusija 
prižada Prancūzijai duoti visokias garanti 
jas, bi tik ji atsimestų nuo Anglijos. Jei 
Prancūzija paklausytų, tai Didžiosios Brita
nijos imperijos įrimas būtų nesulaikomas. 
Griūvančios britų imperijos skeveldrais pa
sidalintų Vokietija, Rusija ir tos valstybės, 
kurios eis su jomis.

Ir šio gando tikrumą parodys netolima 
ateitis.

Taigi visuotinoji istorija nuo šių laikų ga
li pradėti visai naują lapą.

Vietoj Šventosios - Anga
“L. Ž.” bendradarbis, siūlydamas pakeis

ti Šventosios uosto vardą, rašo:
“Palikti jis tuij;>, kaip šiandien vadina

mas, negalima. Vardas iperilgas, paskiau tai 
ne vien tik Šventosios upės uostas, bet Lie
tuvos uositas. Puti šventosios upė gali turė
ti savo krantus, savo anlkrantes ir net savo 
uostą, bet tai bus ne jūros uostas, bet Lietu
vos uostas. Tokiam miestui su savo uostu 
reikėtų pasikeisti savo vardais. Lenkai su
rado trumpą vardą savo uostui — Gdynią.
Gal reikėtų ir mums prasimanyti. Kažkas 
išvedžicja, kad Palangos pavadinimas sudė
tas iš dviejų žodžių: palei angą — Palanga, 
tai vieta, per kurią išeinam į jūrą, kaip du
rų, langų anga. Jeigu taip, tai patį Švento- pripratę, jau
sios uostą tinkamiausiai būtų pavadinti An
ga. Vardas trumpas ir tinkamas. Artimiau
sias mūsų uždavinys būtų sukurt savo Angą 

- į pasaulį. Gal kiti įstengs surasti dar geres
nį vardą, tepasvarsto, o aš primetu tik sa
vo dvylekį”.

Prof. K. Pakštas siūlo šį uostą (pavadinti 
Gintaru.

Geroji Ir Negeroji Pasaulio 
Kryptis

Niekas iš mūs nesidžiaugė Vokietijos na
cių ir Sovietų Rusijos komunistų kryptimi. 
Nei vienas, ne kitas judėjimas neina žmoni
jai pageidaujamu keliu. Nacių ir komunistų 
judėjimai eina imperializmo, laisvės panei
gimo ir priespaudos keliu.

Tinkama kryptimi eina gyvenimas Ame
rikoj ir Didžiosios Britanijos imperijoj. An-

Europa pergyvena kartastro- 
fiškas valandas. įvykiai kei
čiasi valandomis ir minutė- 
aus. Žinios sensta, kaip gry
bai. Kus rytą -buvo naujiena, 
vakare jau niekas apie tai ne
bekalba. Kaune niekas kitos 
kalbos neturi, kaip tik apie 
karą. Net vaikai mačiau žai
džia karo žaidimus. Labiau
siai visus slegia netikrumas,’ 
kas bus su Lietuva. Apie jos 
likimą didžiosios valstybės 
visiškai tyli. Tik nežymiai 
primena nepriklausomybės 
garantijas. Iš kitos pusės mes 
prie karo pavojaus jau esame 

kelintą kartą

Wilsonas Ir Rooseveltas
Jei Europoje karas ims įsismaginti, tai 

Amerikoje ims didėti baimė, kad ir vėl mū
sų kraštas gali būt įtrauktas į tą verpetą. 
Todėl dabar prisimena Didžiojo Karo laikų 
prez. Wilson ir norisi palyginti jį su dabar
tiniu mūsų prez. Rooaeveltu.

Prez. Wilson neišsaugojo Amerikos nuo 
karo. Ar geriau sugebės tą padaryti prez. 
Rooseveltas?

ypač švietimo ministerį Dr. 
L. Bistrą. Vėl pasikartojo 
Teologijos-filosofijos fakul
teto puolimas. Vairininkai yra 
tipingi -Lietuvos fašistai, ku
rių principai šie: paimti val
džią į savo rankas, paimti 
yaldžią nesiskaitant su jokio
mis priemonėmis ir “mes ir 
daugiau niekas”.

Apskritai entuzijazmas, bu
vęs pavasarį, praėjęs. Vyriau
sybė buvo labai humaniška ir 
lojali, greičiausia dėl to tau
tininkai sugebėjo išlaikyti se

pašonėje buvo aliarmas. Kar
tą tas pavojus gręsė tiesiogi
niai mums. Todėl Kaunas ir. < t
kaimas, kuris dabar pasken
dęs savuose lauko darbuose, 
laikosi šaltai. Iki šiol jokio 
karinio atsargumo nesiimta. 
Net perdaug tuo atžvilgiu ra
mus. Gyventojai visai nepa
ruošti karui. Niekas neturi
dujokaukių, retai kur užtiksi 
priešlėktuvines slėptuves.

Lietuva pasiryžus išlaikyti 
neutralumą. Kaimynai, vokie
čiai ir lenkai norėtų ir vieni 
ir kiti turėti savo pusėje. Vo
kiečiai visiškai pasitiki laimė
jimu. Kiekvienas vokietis, su 
kuriuo tenka kalbėtis mums 
siūlo Vilnių. Lenkai iki šiol 
dar vis negalvoja realiai. Jie 
platina atvirukus su žemėla
piu, kuriame Lietuva ir Len-

Išrodo, kad dabar su prez. Rceseveltu esa
me saugesni. Prez. Wilson jautėsi esąs lyg 
koks “mesijošius”, skirtas vairuoti viso pa
saulio likimą. Dabartinis mūsų prez. Roose
veltas, nors visada pagatavas pasitarnauti
taikos reika.la.Tns, bet pirmoje vietoje stato kija sudaro Lietuvos-Lenki 
šio krašto saugumą ir šio krašto reikalus. ,j°s sąjungą-uniją.

Didžiojo Karo metu Amerikos didysis ka
pitalas buvo daug galingesnis, negu jis da
bar yra. Tada stambieji kapitalistai dikta
vo prez. Wilsonui. Kapitalistai, norėdami 
pasipefcnyti, taip prez. Wilsonui diktavo, kad 
jie turėtų kuo didžiausius pelnus.

Dabartinis prezidentas kapitalistų dikta
tūrai nepasiduoda. Todėl dabar mūsų kraš 
tas yra saugesnėse rankose, negu buvo Di
džiojo Karo metu.

Dabar karui pilnai dar neprasidėjus, o kai 
kurie maisto produktai jau pabrango. Miltų 
ir cukraus kainos kilo pirmiausia. Kainas 
pakėlė ne krautuvininkai, o stambieji urmi
ninkai (olselninkai). Kainų pakėlimui nėra 
jokios svarbios priežasties. Vra tik kapita 
listų noras pasinaudoti proga ir pasipelnyti. 
Bet kadangi tai buvo tik dirbtinas kainų 
pakėlimas, tai reikia tikėtis greit puls.

• ą •
Gražumo kontestai būna ne vien mergi

noms, o ir vyrams. Europoj vyrų gražumo 
konteste laimėjo tūlas Oscar Heidenstan. 
Bet su savo gražumu negali nieko pelnyti.
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Po Svietą Pasidairius
Čikagos lietuviškų halšavikų 

popiera pranašauja savo ta- 
vorškos Naujynų išgaišynią, 
kam jos parašė, kad po Stali
no su Hitleriu pasibučiavimo 
“tūkstančiai narių bėga iš ko-

nM’pozidjB.’KėL.ar’vėl da- munist« Balšavihj
mn pana.ua kai karime ari- P°Piera figeriuoja, kad tok.

pasakymas rodo Naujynų 
sinertelną ligą. Esą, panašia 
liga buvo sirgus llearsto po
piera ‘llerald and Exaniiner’. 
Kaip tik Stalinas su Hitleriu 
pasibučiavo ir toji popiera 
parašė, kad dabar “visos ko
munistinės partijos išgaiš”, 
tuojau ir atsigulė ant lentos.

Iš mano kampely ana dien 
įdėto pikčerio atrodo, kad ir 
pats Stalinas greit gali atsi
gulti ant -lentos. Jis jau su 
Hitleriu vienoj lovoj guli. Hi
tleris yra ant visko mandres- 
nis ir Staliną gali pasmaugti.

Kas kart laLiau pastebima 
kultūrverbandoakcija. Po kra
štą valkiojasi įtartini agentai 
platindami įvairias kontraban
dines prekes ir erzindami gy
ventojus. Neatsilieka lenkai. 
Dažnos jų ekskursijos aplan
ko sulenkėjusias vietoves, ra
gina laikytis tautinės vienybės 
ir pan. Buvo atsitikimų, kad 
ten, kur yra kiek lenkų, užsi
manė gauti lenkiškas pamal
das ir kai jų prašymas nebu
vo patenkintas pakėlė triukš
mą, skundėsi Varšuvos len
kams. Reikia pasakyti, kad 
“pagerėjus” santykiams, 
miestuose lenkiškai kalbančių 
jų skaičius padidėjo, ir visi 
pasijuto labai drąsūs. Tas y- 
pač krinta į akis Kaune. Len
kiškas gaivalas yra priemies
čių gyventojai, proletarijatas. 

Vieningo darbo vyriausybėJis yra bedarbis. Reiškia, kad gyvenime tu 
rėti pasisekimą nepakanka gražumo — rei-'M* dalies atsiranda nepasiten
kia turėti ir kitokių privalumų. Gražumas 
yra vienas menkiausių žmogaus privalumų.

kinitno. Buvo daugiau tikėta 
si. Vyriausybė, sprendžiant iŠ 
ministerių pareiškimų, yra 
susiduri su kliūtimis, kuria 
neturėtų būti. Vyriausybė nu 
sistačius nebranginti tų kė 
džių, kuriose sėdi, jeigu įsiti
kins, kad esamose sąlygose 
negalės padaryti tai, kas lni- 
tiniausia. Vyriausybė nustatė 
mažesnes derliaus kainas, ne
gu pernai. Ūkininkai raginami

glo-saksų vadovaujamose šalyse yra laisvė 
ir tautinė ir tikybinė ir spaudai ir tt. Lais
vę mylintieji žmonės eina su Anglija ir A- 
merika ir baisėjasi tuo, ką daro komunistų- 
nacių frontas.

Mes lietuviai daug ko turime prikišti len
kams. Jie yra pridarę mums daug neteisy
bių. Kai nacių karinė mažina dabar pradėjo 
terioti Lenkiją, tai ne vienas lietuvis tazė:
“Tekenčia ir už mums padarytas skriaudas”.

Mes lietuviai negalime pamiršti mums pa- javus sunaudoti gyvulininky- 
darytų lenkų skriaudų, bet mes privalome stei, paukštininkystei, nes par 
atsiminti kokiais keliais eina tie, kurie da
bar terioja Lenkiją. Mums nepakeliui ko
munistų nacių frontas. Mes su anglo-pran- 
cūzų frontu.

Mums pageidautina, kad dabar savo sus
paudimo valandoje lenkai atsimintų lietu
viams ir kitoms mažoms tautoms darytas 
skriaudas. Teatsimena, kad kaip jiems da
bartiniai smūgiai yra skaudūs, tai buvo 
skaudūs ir lietuviams lenkų drožiami smū
giai.

duoti užsieny neapsimoka. Be 
abejo, tai naujas krašto ūky
je dalykas, jis ne visų tinka
mai įvertintas, -todėl kyla ūki
ninkų nepasitenkinimas pačia 
vvriansvbe.

lyse, kaip buvęs. Pav. laikraš
čių cenzūra labai griežta.

Lietuvos Aidas” yra kartu 
tautininkų organas ir -oficio
zas. Jis cenzūruojamas.

Laikraščiuose nieko negali
ma rašyti apie žydus, net žy
do vardas neminimas. Bet 
krašte antisemitinis judėji
mas auga. -Sunku net patikė
ti, kad lietuviai, kurie taip 
gerbė žydelį, juo labiau pasi
tikėjo, negu lietuvių, dabar 
pasidarė "tokie aintisemitai. 
Net kaimas. Buvo aštrių inci
dentų. Žydai kai kuriuose 
miesteliuose nukentėjo. Reikia 
manyti, kad eitas •bendras Eu
ropos antisemitiškas nusista
tymas augs ir toliau ir vieną 
dieną žydams pasidarys tokia 
pat padėtis, kaip Vokietijoje. 
Negalima sakyti, kad tai yra 
tautinis judėjimas, bot tai yra 
bendra fatališka Europos ten
dencija, kurią sunku išaiškin-1 
ti. Panaši tendencija, kaip fa
šizmas, kuris plečiasi gaiva
liškai visuose kraštuose.

Mūsų kariuomenės dalys 
mini šiemet 20 m. sukaktuves. 
Rytoj, šeštadienį, sukaktuves 
švenčia 9 pp. pulkas Marijam
polėje. Rugsėjo 1 d. gaisrų 
pulkas Kaune. Mūsų kariuo
menės kiekvienas pulkas- turi 
labai garbingą įstoriją, kūrė 
si fronte, pergyvenęs kauty
nių ugnį -pačiose pirmose die
nose, daugelis vyrų Tėvynei 
paaukoję gyvybę, daugelis pa
sižymėję kautynėse ir apdo
vanoti Vyčio Kryžiais. Ka
riuomenė dabar tautoje popu
liari. Kritiškais momentais 
tautos akys nukrypsta į ka
riuomenę.

“XX .Amžiaus” redakto
rius kun. Prunskis pasitraukė 
iš redaktoriaus pareigų. Nuo
latinis redalktorius bus Dr. 
SkrupSkelis, kuris ddbar yra 
išvykęs į Genevą. Daliai- re
daguoja pasivaduodami ko
lektyvo .nariai -Dr. Diėlininkai- 
tis, Dr. Mantvydas, Ambraae- 
vičius. Kun. Prunskis vakar 
išvyko į Varšuvą, nes Varšu
vos 'korespondentas K. Uni- 
hražiūnas, kaip Lenkijos pi
lietis yra mobilizuotas. Jis ten 
suras naują korespondentą. 
Grįžęs vadovaus Katalikų 
spaudos biurui, kuris veikiu 
prie K. V. C.

“Vairas” tautininkų akty- 
Ivistų organas labai nštriai ir 
nevaldomas puola “XX Am
žių” tiesioginiai vyriausybę

BRITANIJA BLOKUOJA 
VOKIETIJOS PAKRANTES

LONDONAS, -rūgs. 4. - 
Sužinota, britų karo laivy
nas ėmėsi blrikuoti Skagerrn- 
ką — sąsiaurį į Baltijos jūrą, 
ir visas Vokietijos pakrantes.

Laisvumaniai ir visokie bal- 
šavikai sako, kad žmogus at
sirado iš monkės. Ale, ar kas 
yra girdėjęs bent vieną lais
vamanį sakant, kad iš žmo
gaus atsirado monkė. Tiesa, 
šnekoj kai kada pasakoma: 
“ei, tu monkė”, “ektini, kaip 
monkė”, ale žmogus vis palie
ka žmogum. Bet Indijoj, Bu- 
ddh-Kava mieste, tikrai yra 
žmogus-monkė. Jis ir vaikšto 
ant visų keturių — rankų ir 
kojų.

įdomų būtų pamatyti kurį 
ir nuųūškių laisvamanį virtu
sį'nionke ir vaikštant strytu 
ant visų keturių,

Viuteniberge Vokietijoj, 
teismas priteisė vienam dar
bininkui kalėti mėnesį, kalėji-

J

lito už tai, kad jis tingėdamas 
dirbti daro nuostolius Vokie
tijos ūkiui.

Lenkijos karo vadovybė skelbia, kad savo sostinės vokie
čiams pigiai neatiduosią. Lenkai įsistiprina išilgai Vistula 
upės krantais, kaip pažymėta taškais linija. Vilyčiomis pa
žymėtomis vietomis vokiečiai eina pirmyn į Varšuvą. (Acme 
telephoto)

Liublino miesto centras. Kairėj miesto rotušė (City Hali), 
o toliau dešinėje seni vadinamieji Krokuvos vartai. Liubli
nas yra už 90 mylių nuo Varšuvos. Pabėgus iš Varšuvos čia 
laikinai apsistojo lenkų vyriausybė. 6ią nuotrauką suteikė 
Gdynia - American (laivų) linija. (Aome teleghoto)

pana.ua
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LABDARIŲ DIRVA
Centro Piknikas

Labdarių centro piknike 
skaitlingai dalyvavo labdary
bei užjaučianti žmonės. Tas 
priduoda daugiau energijos 
•kaip centro, taip ir kuopų va
ldyboms darbuotis prieglaudų 
statybos fondo kėlimui.

Reikia pasakyti, kad kuopų 
valdyboms, o ypač centro va
ldybos nariams, nelengva už
duotis. Ji rei'kalauja nepapra
sto pasišventimo, pasiaukoji
mo įvairiuose darbuose, kurių 
randasi daug ir dažnai neti
kėtų.

Užtenka perskaityti pasta
rojo Labd. Sų-gos centro su
sirinkimo protokolų, tilpusį 
“Draugo” No. 204, rugp. 30 
d., kur aprašyti tik patys sva
rbieji darbai. Kiek ten pasi
šventimo, pasiaukojimo ir rū
pesčio valdybų ir komisijų, o 
ypač centro.

Vajaus ir statybos reikalu
Kada pavienis žmogus ryž

tasi pasistatyti sau namus, 
jis pats, savo nusimanymu su
daro planus, juos perstato ar- 
kitektui, kuris už kelis dol. 
pagamina planus. Turėdamas 
pinigų, o jei kiek ir trūksta, 
jis gauna paskolos ir pradeda 
statybų. Ir, žiūrėk, už kelių 
savaičių, daugiausiai už poros 
mėnesių, jau gyvena nuosa
vam name.

Su T^abdarių Sų-ga kas ki
ta. Labd. Sų-ga nėra privatus 
asmuo, o organizuotas kūnas.

Fondui sukelti jau paskelb
tas vajus. Išrinktos įvairios 
komisijos įvairiems darbams?

Ir visa tai iš rankpelnių žmo
nių.

Susisiekimams reik pašvęs
ti daug laiko nuo darbo. Vi
sa tenka atkelti daugiausiai 
centro valdybai ir svarbesnių 
pareigų komisijoms. Na, ir 
už tai niekas negauna atly
ginimo.

Susisiekimai pasitarimams 
retenybė tikslui atsiekti ir i- 
nia daug laiko kol ateina pro
ga susisiekti su reikalingu as- 

i meniu. Ir sunkiausioji tos naš
tos dalis tenka atkelti centro 
valdybai. Na, ir praeina me
tai su labai mažomis sėkmė
mis ir ateina vėl seimas užtvi
rtinimui nuveiktų darbų ir 
paraginimui centro valdybos 
ir komisijų prie dar didesnės 
veiklos. O prieglaudos kaip 
nėra, taip nėra. Ir visiems, tur 
būt, aišku, kad prieglaudų 
nebus iki statybos fonde ne
bus užtektinai pinigų. Oi fon
do niekas kitas nesukels, kaip 
tik plačioji visuomenė.

Fondo kėlimui gali daug 
prisidėti visi susitaupę judo- 
mų ir nejudomų turtų testa
mentu paaukodami labdary
bei, ypač kurie neturi kam 
palikti po mirties savo sun
kiai sutaupyto turto, kuris 
dažnai be testamentų nueina 
į niekam naudos nenešančias 
rankas.

Testamentams sudaryti rei
kia kreiptis į adv. J. Grišių. 
Jis viskų reikiamai sutvar
kys. Adv. J. Grišiaus adre
sas: 4(131 So. Ashland avė. 
(Tel. Boulevard 2800). Namų

adr. 6515 So. Rockwell St. 
(Tel. Republic 9723).

Grįžkim prie pikniko
Pradėjęs kalbėti apie pik

nikų nusviraus į statybos rei
kalus todėl, kad vajus jai 
dar mažai pažangos padarė, 
išskyrus gražių pradžių, ku
rių padarė 3 kuopa, Cicero, 
ir iš dalies buvusi 15 fkp., So. 
Chicago.

Piknikas fondo naudai gra
žiai nusisekė. Daug žmonių 
dalyvavo, daug ir mūsų gra
žaus jaunimo buvo. Todėl 
džiugu matyti jaunimų mūsų 
tarpe. Daug kas prisiobuolia- 
vo ir prisiriešutavo. Jaunimas 
gražiai žaidė vad. K. Sriu- 
bienės, Al. Šruipšienės ir kitų.

Hitleris, apsuptas rytų (Lenkijos - Vokietijos fronto) ka riuomenės vadų, lanko užgrobtas Lenkijos vietas, ši nuo
trauka iš Berlyno radio atsiųsta į Amerikų. (Acme telepho to)

Gerų muzikų turėjo 5 kuopa, 
Bridgeport, ir 7 kip., West 
Side. Daugelis šoko ant pie
vos, lyg ant žalio kauro.

Biznius svečiams vaišinti 
skaniais užkandžiais ir 'gėri
mais turėjo 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
ir 23 kuopos. Chorai linksmi
no svečius liaudies dainelė
mis. Brighton Park choras, 
vad. L. Žiuriio, West Side 
Panevėžiečių, vad. Budavičie- 
nės, Zanavykų, vad. R. An- 
dreliūno, Rožių ir Lelijų iš 

1 Dievo Apvaizdos parap. ir k.
Labdarių centras ir visos 

kuopos reiškia širdingų pa
dėkų katal. visuomenei, kuo
mi nors prisidėjusiai prie pi
kniko pasisekimo, i

Daugelis turėjo malonumo 
pasimatyti ir pasikalbėti su 
Labd. centro raštininku P. 
FabijoAaičiu daug mėnesių 
sunkiai sirgusiu ir ligos me
tu gyvenusiu pas savo seserį 
Kenosha, Wis. Ligonis jau 
gali pavaikščioti. Tad džiugu. 
Petras Fnbijonaitjs daugiau 
neturi giminių Amerikoje. 
Kad lengviau būtų pasimaty
ti su jam brangiais bendrada
rbiais, žada vėl grįsti į Chi
cago. Tada ir ir Labd. centro 
valdybai ir kitiems palengvė
ti} su ligoniu susisiekimas ir 
jo lankymas ligoje.

J. Šliogeris

SKFLBKITFS “DRAUGE’

Klaidos Atitaisymas
“Draugo” No. 204 įvyko 

klaida “Labdarių Dirvos” ka 
mpelv. Parašyta; Prieglaudos 

(vajuj aukojo J. Žvibas, o tu
rėjo būti: aukojo $10.00 Jo
nas Švabas.

2 klaida: parašyta žadėjo 
aukų sekantieji ir t.t., o tik
renybėje visi sumokėjo visa, 
kas buvo skelbta ir visi pini
gai priduoti kun. A. Linkui 
(vajaus vedėjui).
Cicero žengia toliau

Štai, Grant Works judomų- 
jų paveikslų teatro savinin
kas V. Babitz, pažadėjo pa
aukoti vienos dienos įeigas 
prieglaudos statybos fondui!

J. Š.

Iš Parengimų Senelių 
Oak Forest Prieglaudoj 
Naudai

Roselando ir apylinkės drau 
gijų atstovų Oak Forest lie
tuvių senelių naudai įvyku- 

I šiam susirinkime, 25 d. rug- 
piūčio, išduotas raportas pi
kniko ir parengimo. Pasirodė, 
kad:

Pikniko įplaukų buvo $145.- 
59.

Išlaidų — $113.72.
Pelno liko — $31.87.

Parengimo įplaukų buvo — 
$67.35.

Išlaidi} — $56.91.
Pelno liko — $10.44.

Už serijas įplaukė — $96.- 
80.

Aukų — $42.40.
Nuo visokių smulkių lai

mėjimų įplaukė — $23.25.
1938 m. likusių pinigų bu

vo — $31.88.
Viso įplaukų — $407.27.
Išlaidų $170.63.
Ižde lieka — $236.64.

Su šiais pinigais bus ap
lankyti Oak Forest lietuviai 
seneliai. Paskirta komisija su
žinoti, kada bus galima juos 
aplankyti. Diena bus pranešta 
vėliau. -"•H

Ši atskaita užgirta visų 
draugijų atstovų. Komitetas

Prašo Sušelpti
Redakcija gavo laiškų nuo 

A. Danuno, 47 Walnut St., 
Mobawk, N. Y., kuriame pra
šo visuomenės paramos. Ser
gąs reumatizmu, o neturįs lė
šų gydytis, ar bent vaistų nu
sipirkti, nes seniai nedirbus.

Savaitinio
“LAIVO” LINKSMAS Rūtos

Darže
West Side, 2329 W. 23 PI. Sekmad., Rugsejo-Sept. 10 d. Prad. 4 p. p

Smagiai praleiskite šį Sekmadieni, remdami katali

kišką spaudą. Atsilankiusieji bus svetingai priimti ir 

pavaišinti. Giliukingjeji gaus dovanas: 1-tna - Jau

nas Jautukas, 2-ra - Mažas Bekonas, 3-cia - Aštuo- 

nianvtis Lovos Uždangalas. Tikietai 10c.

Klasiškų lietuviškų ir tarptautinių šokių pašoks1 Ge

novaitė Brazaitytė ir Edvardas Oksas.

Piknike dalyvaus taipgi ir Raseinių Magdė.

Kvečiami atsilankyti seni ir jauni

“LAIVO” PIKNIKO RENGĖJAI

West Sidietis ANTANAS 
BUDRIS, Palangos ir Že
maičių Orkestrų vedėjas, Lui- 
vo skaitytojų piknike palink
smins pikniko dalyvius.

Taipgi bus šokėjų Kontes- 
tas. Kuri pora gražiau pa
šoks, gaus dovaną.

“Rūtos” Darže prie šokių salės kalbasi du dzūkeliai; policmonas Simonas Pileckas 
ir Brolis Vladas Cibulskis, kaip būt galima greičiau praplatinti Katalikiški laikraščiai 
dienraštis “Draugas”, “IAivas”, ir knygos po visas Cbicagos lietuviškas šeimynas.



CICEROS LIETUVIU NAUJIENOS
-------------—

Ruošiasi Piknikui

Cieeriečiai uoliai ruošiasi 
prie savo parapijos paskuti
nio šių metų pikniko, kuris 
įvyks sekmadienį, Vytauto 
parke. Šis parapijos piknikas, 
girdėt, bus labai įvairus. Ja
me bus ir iš Lietuvos nese
niai atvykusių keliolika sve
čių. Svečiai pateiks žinių apie 
Lietuvos padėtį ir nusistaty
mų link dabartinio Hitlerio 
su lenkais karo.

Piknike, be vietinių chorų, 
dalyvaus Chicagd kolonijų, 
chorai: “Šunim - Burum’f, 
Panevėžiečių, Bulvariškių ir 
kiti.

Ciceros lietuviai biznieriai 
(bučeriai) nutaiė sekmadie
niais uždaryti savo biznius. 
Sako, visi važiuos į parapijos 
piknikų, bendrai suvalgyti tas 
vištas, kurias suaukojo: J. 
Bečiiinas, P. Putrimas ir kiti. 
Paraipijonai sako: “Visi au
kojame, visi važiuosime ir 
valgyti parap. piknike”. Biz
nierius Krank Zajauskas sako: 
“Prie valgio Teįkia apetito, 
todėl, sako, duodu Visų^bač- 
kų gero alaus”. O kur da ki-’ 
ii biznieriai...

Piknike bus duodama daug 
dovanų. Bus “Gate Prizes”. 
Antanas Globis iš Richmond, 
III., įpiknikui aukojo net ver
šį, Kas jį laimės, bus laimin
gas.

“Tegul parapijonai ir svečiai 
važiuodami į mūsų ,parap. pi- 
"knikų namie valgio nesitai- 
so; mes paruošime visiems’’. 
M y kolas Jakubauskas sako: 
“Pagaminau tokių skanių 
sūrių ir tiek daug, kad val
gysim ir norėsim, ir jų ne
truks’’.

Kun. S. Vai įlėk is, buvęs ci- 
cerietis, žadėjo didelį lietuvi 
škų skilandį iš Town ot' Lake 
atvesti. Ačiū.

Piknike turėtų dalyvauti 
visa Chicagos visuomenė, nes 
čia, Vytauto parke, minėsime 
ir oro bangomis transliuosime 
'‘Lietuvių Dienų’’ “in tlie 
Fair of Cicero’’. Tad kvie
čiame visus.

Biznierių Permainos

Pikniko Šeimininkės ir au
kų rinkėjos žada paruošti 
skaniausių valgių. Jos sako:

J. Perminąs, 1307 So. 48 
Ct., kuris turėjo tpcr kelis me
tus grosernę ir darė biznį, da
bar pardavė čikagiečiui J. Bu
rbiškiui. Nedaug teko kalbė
tis su nauju biznierium, bet 
iš visa iko galima spręsti, kad 
ir jam biznis seksis. Moka la
bai mandagiai patarnauti ko- 
strimeriams ir užlaiko švie
žias prekes. Cieeriečiai tik 
ir pageidauja tokių rimtų biz
nierių.

J. Perminąs dabar nusipir
ko ūkį adresu 207 R. No. 2, 
Three Oaks, Mieli.

Pasisekimo geriems “Drau
go” rėmėjams.

Cicerietė į Chicagų

M* Meškauskienė, (pagarsė
jusi Ciceroj kaipo gera siu
vėja moteriškų rūbų persi 
kėlė į Chicagų ir nusipirko

Vokiečių subrnarinų smtorpeduoto keleivinio laivo Atheuia sužeistieji, atgabenti į uostų 
“kur nors Škotijoj” ambuT^nsais vežami į lig eninę. Nuotrauka, britų cenzūros leista, at
siųsta iš Londono. (Acme telephoto)

Londono vaikai, saugumo įvelti į krašto gilumų, padeda ūkio darbuose. (Acme
telephoto)

DR. STRIKO
FH78I0IAN and 8URG90V 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.

DUBEžtS
2291 W. Cermak fhmtf 

Valanda*: 1—8 popiet ir 7—8 V.

6631 S.
REZIDENCIJAn— a_Comomta Avė.

Office Pbone
PROspeet 1099 
Vai: pp. ir 7-9

Res and Offloe9 Leavtft A 
CANal 0769

DR. J. J. KOWAR
(K0WAR8KA8) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Chicago
Trečiadieniai* ir Sekmadieniai* 

pagal sutartį.

PKTTTBIB

“Kur nors Lenkijoj” Hitleris lanko Raudonojo Kryžiaus traukinį, 'kur teikiama pirmoji 
pagalba sužeistiems kareiviams ir paskui gabenami į ligonines. (Acme telephoto)

biznį adresu 3856 So. Wash- 
tenaw avė.

Gerai “Draugo” rėmėjai 
linkime pasisekimo naujoj, vie
toj ir naujame bizny. vietų. Detroito įvairenybės E, 

Šaknytei labai patinka.Dėmesio!

Nuo rūgs. 10 (L, sekmadie
niais valgomųjų daiktų krau
tuvės (grosernės ir bučernės) 
bus uždarytos visų dienų 
Grant VVorks ir Parkhohue 
d i strik tuose. Taip yra nusta
tyta Grant and Parkholme 
Business Men’s League. Būtų 
labai gerai, kad visi biznie
riai laikytus tos tvarkos.

Šeimininkės nepamirškite 
šeštadieniais pasipirkti sek
madieniui. Žinoma, nebus va
rgo rūgs. 10 d. jei ir neturė
sime namie ko valgyti. Galė
sime visi važiuoti į Vytauto 
parką, kur įvyks parapijos 
piknikas. Ten visko gausime. 
Dar viena didelė diena

Rūgs. 4 d. buvo “Draugo” 
diena, o rūgs. 10 d. bus ci- 

ceriečių diena.

Visi gerai žino, kad cice-

WEST SIDE
Rugp. 27 d. Šv. Antano ba 

žnyčioj susituokė Teofilius Grybų piknikų rengia Šv. 
Šilaikis su Izabele Bendoriū-1 Antano parapija, rūgs. 10 d., 
te. Jaunų veiklių i>orų surišo!ĮBeechnut Grove. Klebonas ir 
kun. I. F. Boreišis. Apie šių j rengėjai kviečia ne tik para- 
porų parašysime plačiau. i pijonus, bet ir kitų kolonijų

I lietuvius dalyvauti.

Viešnia čikagietė Elzbieta; Kiek patėmijau, tai žmonės 
Šuknytė svečiavosi Detroite. “Draugo” dienraštį gaudo 
pas gimines biznierius P. Be- paskaityti. Patartina užsisa- 
c'ker ir V. Vamackienę. Ta Ryti; gausite kas dienų naujų 
proga aplankė daug Detroito žinių. Koresp.

riečiai yra labui vaišingi. 
Kad taip, tai norėtij matyti 
savo parapijos piknike visus 
tuos svetelius, kurie buvo

vienas nesigailės atvažiavęs 
rūgs. 10 d., į Vytauto iparkų. 
Programa sudaryta labai įdo
mi. Na, o kas įlar bus dau-

“Draugo” jubiliejiniam pik-igiau, tik tie sužinos, kurie at- 
nike. Nėra abejonės, ikad nei | važiuos. Rap.

KLAUSYKITĖS
t

nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

6A LT I M I E R O
RAD1O PROGRAMŲ IŠ STOTIES WHIP (1480 K.) 

Kas Vakarų Nuo 6:30 Valandos.

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ĖST ATE 
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rųSien naujus namus am 
lengvų mėnesinių iftmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbų be Jokio cash įmokė 
jlmo, ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(IAgannu geriansį atlyginimų ii Fire In 
snrance Compaiujų dėl taisymo apdegu- 
šių namų). Darau paskolas ant naujų ir 
senų namų, ant lengvų mėnesinių limo-

ALEX ALESAUSKAS & SONS
Wholesale Fumiture Co.

6343 So. Westenn Avenue
REPVBLIO 0051

Penktadienis, rūgs. 8 d., 1939

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

Kad padaryti biznį, pirma 
reikia investuoti pinigų. Pasi- 

1 skelbimus “Drauge” yra ge
ras kiekvienam biznieriui in- 
vestmentas bizniui padaryti.

l’anteonas graikų deivės A- 
tenos namai pastatyti 124 me
tais prieš Kristų, dar ir šian
die laikomi gražiausiu pasta- 
‘U.

FOR DEUCIOUS 
SNACKS ...

LIETUVIAI DAKTARAI

T*l. Yard* 8146.
VALANDOS: Nuo 11 iki 12j 

2 iki 4 ir 7 iki 9
Pirmadieniai*: 2 iki 4 Ir 7 iU ■ 

Šventadieniai*: 11 iki 1>

OR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS irf CHIRURGAS 

ir akiniu* pritaiko
3343 S. Halsted Street

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniai*, Ketvirtadieniai* ir 

Madinei et*
Valandos: 10-12 ryte. 2-6. 7-9 p. M. 
3147 S. Halsted St, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Seėtadieniai*

Valandos: 3—8 P. M.

KRAFT 
CHEESE SPREADS
• Just bring out Severai vari- 
eties of Kraft Cbeeae Spreada 
and crackers .. . and company 
refreahmenta are all ready! 
Theae Spreada are grand for 
aandwichea, appetizera and 
aalada, too. Notioe the amart 
new circle-dot deaign on the 
Swankyawig glassea Kraft 
Spreada come in. •*

LIETUVIAI DAKTARAI
TEL. TARDS 6667

DR. FRANK C. KWINN
(KVIEGINSKAS)

GYDYTOJAS IR OHIRURGAN 
1651 West 47th Street

OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:30 Vakare,

ir Pagal Sutartį.

T*L OANal

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS:

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

DR. F. G. fftNSKUNAS
PHYS1CIAN AND SURGEOH 
2158 W. CERMAK ROAD

Ofiso teL Ganai 2346 
Ofiso VaL 2—4 ir 7—9

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

DR. CHARLES SE6AL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avė.

2-troa lubos 
CHICAGO, ILL.

Telefoną* JCBway 2889
OFISO VALANDOS:

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

Sekniad. nuo 10 iki 12 vai. ryta

DR. P. X BEINAR
(BEINARAUSKA8J 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1612.

Res. — Yard* 3955, 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare 
Trečiadieniai* ir Sekmadieniai* 

pagal sutartį.

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4076 Arabu Avė
Valandos: 1—3 ir 7—8 

Kasdien i&skyius Seredų
Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį.

Telefoną* SBlfioek 6986

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2415 W. MARąuette Rd.

Ofiaa valandos:
16—12 vaL ryte 

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

Susitariąs.

DR. MAURIGE 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. 
Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
0958 So. Tadmao Ava.

Re*. T*L GROveUU 0617
TeL KElfioek 4649

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. 2—4 ir 7—9 
Ketv. ir Nedėliomis

2423 W. Marųuette Road

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

756 West 35th Street
Ofiso Tel VTRUnia 0036

Rezidencijos tel BEVerly 8244

OR. 1BUMBULIS
4157 Archer Avenue

Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P. M.

So. Obnamt Ava. 
Valandos 2-10 A. M.

Nedėliomis pagal sutartį.

b* Tel PROspeet 0689

DR. P. Z. ŽALATORIS
GTDTTOJAB IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

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

t iki 9 vakare 

£t’ K2W
DANTISTA8

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

VsL: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
snt*rt|

DR. V. E. SIEŪLINSKI
DAJTOOTAS♦fd South Archer Avenue 

Telefoną* Lafayette 1660 
Antradieniai*, Katvirtadisniaia 9
4631 So. Ashland Avė.

Te YABds 09M
Pirmadieniai*. Trečiadieniai* ig * 

geitadiemaia.



Penktadienis, nigs. R d., 1939

kleb. kun. AI. Urbonavičius, 
vurg. J. Brazaitis ir 1. Saka
lus, kurie taip ]*it pareiškė 

AVEST S1DE. — Moterų1 gražių minčių apie sąjungų ir

Vakarėlis Atstovėms 
Pagerbti

Sąjungos 55 kp. yra veikli, 
tik mažai garsina savo vei
kimų.

Kadangi kp. pirm. Al. Pet-
raitienė buvo išvažiavusi sei- turėdama savo tarpe veiklias
niuoti, tai mėnesinį susirinki
mų vedė vice įpina. Al. Aitu- 
tienė. Padaryta daug gerų nu
tarimų ir, be to, nutarta su
rengti pagerbimų pirm. Al. Pe- 
traitienei, Vyčių centro iždi
ninkei, ir S. Sakalienei, “Alo- 
terų Dirvos” redaktorei, kuri 
taip pat atstovavo seime ir 
mūsų kuopų.

Vukarėlis įvyko Jasnauskų 
svetainėj. Šeimininkaujant Al. 
Jaonauskienei ir Al, Linkevi
čienei, prie gardžios vakarie
nės pasakyta ir gražių kalbų 
bei linkėjimų ir padainuota 
“Ilgiausių metų”. Vakaro ve
dėja buvo 11. Mazeliauskienė. 
Sykiu su sųjungietėmis’ vaka-

rėdama savo tarpe tokių ga
bių narę, kuri per ilgus me
tus taip gražiai veda “Me

rely dalyvavo ir jų prieteliai: terų Dirvų” ir savo gražiais

Specialiai sukonstruktuotain automobiliuje Hitleris lanko rytų frontų ir stebi vokiečių 
kariuomenės deginamų ir naikinamų Lenkiją. (Acme teleplioto) I

’ n?'
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Buto Delegacija
Lietuvių Vaizbos Buto (Li- 

thuanian Chamber of Com- 
nieroe of Illinois) delegacija 
važiuoja į New Yoiik daly
vauti Amerikos Lietuvių E- 
konominio Centro 'konferenci
joj, į kurių suvažiuos atsto
vai iš visų Amerikos Lietu-

...................................... didelis draugiSkuums. Kaip j Vaizbos Būt,. Konferen-
gamzacijos veikime labai su- • - •• , oija bus po Lietuvių Dienos° . .... ; senas priežodis sako: * Kur J * *
mani ir moka gražiai susirin- • ,,vienybe, ten ir galybe . Ca-

linkėjimus. Nuo kuopos Al. 
Jasnau.<i<ienė įteikė atstovėms 
dovanėles.

Al. S. 55 kuopa didžiuojasi

narcs. Al. Petraitienė, kuri
užima pirmininkės vieta mū- •> • . ,1 . f Pasirodo, kuopoj gyvuoja
SU kuopoj, yra jauna, bet or- , ,

kimus vesti. Jai vadovaujant 
susirinkimai esti skaitlingi iš 
to esti naudos organizacijai. 
Jos veiklumas nesibaigia kuo
poj; veikia ir apskrity ir, be 
to, yra apskr. iždininkė.

Kų naujo galiu parašyti a- 
pie S. Sakalienę. Ji plačiai 
žinoma, 'kaipo redaktorė ir LONDONAS, rūgs. 5. — 
veikėja Moterų S,jungoj. To-,K Zuri , Sveicarijo8) gau^ 
dėl musų kuopa džiaugiasi tū

patarimais ir darbais skatina JsvazillOja *Vaizbos 
visas prie darbo.

Negaliu nepaminėti mūsų 
geraširdės narės Al. Attutie- 
nės, kuri šiam vakarui auko
jo “pillow alips”, lėšoms pa
dengti. Ačiū Al. Aitutienei už 
duosnumų, taipgi Al. Jasnau- 
skienei už leidimų dykai nau
dotis savo gražiu svetaine.

liu drųsiai sakyti, kad 55 ikuo
... , , _ cagos delegacijoj bus sekaupoj yra ir vienybe ir galybe, i . . ° J d

E. C. Jurkstienė,
Kuopos raštininkė

ZEPPELINŲ FABRIKUO
SE SPROGIMAS

ta žinia, kad vokiečių zeppeli- 
nų fabrikuose, Friedriuhscha- 
fene, įvykęs didelis sprogi
mas.

rugsėjo 11, SLA salėje, 193 
Grand St., Br.ooklyne. Iš Chi-

•tieji: konsulas P. Daužvardis, 
D. Kuraitis, K. Sabonis, J. 
Mockevičius, centro pirminin
kas, L. Šimutis, Juozas Poš
ka ir J. P. Rakštis. Jonas 
Kaledinskas, Buto pirminin
kas, įgaliavo vice pirmininkų 
J. P. Rakštį būti Chicago de
legacijos vadu. X.

Prašome Paremti
BRIDGEPORT. — Kadan

gi seselių Pranciškiečių rė
mėjų seimas jau netoli, tai 
mūsų veikėjos, norėdamos se
seles pasveikinti ir įteikti ke
letu centelių, sumanė sureng
ti “bunco” ir kortavimo va
karų A. Sniagurienės namuo
se, 3348 S. Lowe avė., rūgs. 
9 d., 7:30 valandų.

Po žaidimo bus duodamas 
užkandis. A. Smagurienė yra 
gera virėja.

Visi prašom atvykti ir pa
remti vakarėlį seselių Pran
ciškiečių naudai. Jų yra daug 
ir iš Chicago.

Vakarų rengia A. Smagu
rienė, A. Sebelskienė ir AL 
Ambotienė. Korespondentė

REMKITE. PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

Viena Po Kitos 
Vestuvės

Pereitų šeštadienį, Šv. A-« 
loyzo bažnyčioj, Roylton, III. 
apie 340 mailių nuo Chicago, 
Jurgis Norbutus, čiikagietis, 
vedė Oną Bultrušytę. Puota 
buvo jaunosios namuose. O 
pirmadienį Chicagoj jaunave
džio tėvelių namuose buvo 
jaunųjų priimtuvės. Norbutai 
yra pavyzdingi lietuvių vei
kimo rėmėjai. Tų patį galima 
pasakyti ir apie jaunuosius.

Ateinantį sekmadienį, Die
vo Apvaizdos parap. bažny
čioj 9 vai. ryto, Jonas Da
manskis ims šliūbų su Prane 
ŽitJkiūte. Palydovų bus devy
nios poros. Puota įvyks 'pa
rapijos svetainėje. Jaunasis 
yra geras, vytis ir sėkmingai 
veda biznį. Pranė per kele
tu metų buvo ra’štininke ar 
kasininke Vyčių 4 kuopos, 
daug pasidarbavus lietuvių 
pareiginiuose. Žitkai ir Da- 
mauskienė yra veiklūs kelio
se draugijose.

Abiem porom širdingiausių 
linkėjimų! Tose

*
Lietuviai Žvejoja 
Silkes

ŠVENTOJI (E) — Nauju 
pajūrio viršininku paskirtas 
inž. Paulius Variakojis. Jam 
pavesta tvarkyti Šventosios 
uostų, jo statybų, miestų ir 
žvejybų. Šiomis dienomis du 
Šventosios žvejų kuteriai (mo 
torinės 50 arklių jėgų valtys) 
“Neris” ir “Jūragis” išplau
kė į Gotlandu silkių žvejoti, 
kur truks apie 3 savaites. Tai 
pirmas mūsų žvejų išsi'kėli- 
mas į tolimesnius vandenis 
silkių žvejoti.

Lietoms Vytie Ctoras tsrazinoja
Šiandien, 3-čių valandų po piet Chicagos laiku, iš La Ša

lie st. stoties L. Vyčių Choras išvyksta į New Yorkų, daly
vauti Lietuvių Dienoj Pasaulinėj Parodoj. 55 choristai links
mai dainuodami keliauja. Tas tai yra tikras įrodymas, kad 
mūsų Liet. Vyčių Choras (atdaręs sumanymų jį vykdo. Vi
si choristui dėjo visas pastangas savo užsimojimų įvykdinti.

Apart choristų važiuoja ir daugumas kitų žymesniųjų iš 
jų yra: adv. ir ponia Grisiai, p-nai Alilauckai, Ciceros biz
nieriai, p-nia Pallulienė, taip Ciceros biznieriai, p-nios Ma- 
les ir G ūkas iš Roselundo ir kiti.

Lietuvos Vyčių Choras tikrai dėkingas plačiai Chicagos 
visuomenei, Chicagos Apskričio Federac. ir Susivienyjimui 
ir kitoms draugijoms už stambias aukas ir paramų. Taipgi 
dėkingi dienraščiui “Draugui” už rūpinimąsi, kad ekskur
sija sėkmingai išvyktų.

AJ—PK.

Gėlės Mylintiems, 
Vestuvėms, B&ukie- 
tams, Laidotuvėms, 

:ir Puošimams.

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 
Phone LAFayette 5800

SHE LOŠT 20 
POUNOS 0F FAT

Feel full of pep and posseas tha
Slender form you crave—you cant 
lf you listen to gossipers.

To take off excess fat go llght on 
fatty meats, butter, cream and sug- 
ary sweets— eat more frult and 
Vegetablas and take a balf teaspoon- 
ful of Kruschen Salta ln a glass of 
bot water avery morning to eUml- 
nate excess waste.

Mra. Elma Verille of Havre de 
Grace, Md., wrltea: “I took off 20 
lba.—my clothes flt me fine now."
V No drastic cathartlcs—no constl-

fiatlon—būt bllssful daily bowel ac- 
lon when you take your llttle daily 
doae of Kruschen.

REMKITE, PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

AMERiCA’S 
O LEADER AT

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINES 

MINTYS
Iš angliško vertė 

Kun. Ant. M.

Rugsėjo 8 Diena
Dangaus Karaliene! Tavo 

Sūnus dėl dviejų priežasčių 
yra Viešpats ant visų sutvė
rimų: pirma, tame lkad Jis y- 
ra Dievas; antra, tame kad 
Jis yra Žmogus prisitaikęs 
prie Dievo ir padarytas vienu 
su Juo. Tuomet ‘kadangi tayo 
Sūnus yra dvigubai viso pa
saulio Viešpats, tu pati dėl 
dviejų priežasčių turi būti j- 
žymiausia ponia ant viso pa
saulio: Pirma, tame kad tu 
esi Dievo Motina; antra, ta
me kad tu esi Alotina to Žmo
gaus, kurs yra — vienas As
muo su Dievu.

ppOįBAK P
7

Lenkijos kareiviai paimti vokiečių į nelaisvę. Vokiečiai sako, kad paimti į nelaisvę len
kai esu begalo “linksmi”, naciškai vokiečiams saliuotuoja ir t. p. (Acme telephoto)

Vokiečių karo laivas Gneisenau, kurį nuskandinę britų lėktuvai Šiaurės jūroje. (Aamej 
telephoto} ... . .

e
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SKOLIN A M P INI 69 S 
ANT 1-Mįl MORGIČty

= Kiešrvienae ypatee padėti pinigai yra apdranati iki >6000.00 pat 
5 Faderal Savings and Loan Inaorance Oorpų po United 8tetea 
= Govemueat priešiūra.

LAHJOTimy OfflHTOKAI

Mokame Už 
Padėtus Pinigus 31%

s Ofiso vai.: 0:00 vai. ryto iki 6:00 vak. Pirmadieniais, Ketvirta- 
s dieniau ir Šeštadieniais iki 8:0€ vak.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASS8GHITI8N
JOBN FAKEL, Prea.

= 6816 S. Westem Avė. Phone GRO. 0306
uimiHtniiiiiiiiiiiiiiintiiiiutiiiiiniiiiriiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiufNHiiHHiiudttHiiHHiuS

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

1UDI1I A Ii f1 C PATARNAVIMAS AMU U L Ali U L DIENĄ IR NAKTĮ

Dv c A T KOPLYČIOS VISOSE 
I N n 1 MIESTO DALYSE

Astiony B. Mta 6834 So. Western Avė. 
GRGvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109

flABT, oro. LAIDOTUVIŲ DIKESTOBIAI
KEiNER-PRUZIN 

Bariaaaiaa Pakanuvimaa — lloUrla patananja 
Pho»e 8000 00 W. 1M Ut

LAIDOTUVIŲ DIREKT0KHJ5

Jeb F. Eudnkis
SHUAirSIA m DUdOAUSIA LAIDOJIMO jrama

. AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

4447 South Ealrfleld Avenue
____________ Tel. LAFAYETTE 0727__________

n V ST A I koplyčios visose J. Chicagos dalyse
J i

1U»ux>1Uu- mūuŲ Lietuviu nulio pnogrnmo Antrarilrrdo Ir 
ScmUmIKvUo vakanUH. «:H0 valandą, iš WHIP -doUcs (1180 K.)

I’. š.Vl/miULUAS *

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

tlidnias
S. P. Mazda

4348 So. California Ąve. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avenue 
Phone YAKda 1138-1139

ABtaas M. PhiBįps 3307 Lituanica Avė. 
Phone YADde 4.908

l.l.Zdp J646 Weet 46th Street 
Phone YARds 0781-0782

Mrat V. Petkas 4704 S. Western Avė. 
Tel. LAFayette 8024

P. J. Raikąs 3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419

Skelbimai “Draugo” CLASSIFIED Skyriuje 

Yra Pigūs Ir Pelningi. Pabandykite.

lf f



Penktadienis, nigs. R d., 1939

PIKNIKAS-FINALIS KARNIVALAS ŠV. ANTANO PAR., 
CICERO, ILLINOIS

Įvyks Sekmadienyje, Rugsejo-September 10 d., 1939 m. Jb#
Vytauto Darže 115 Gat., arti Pulaski Road

PRADŽIA 12 VAL. NOON. Piknike bus puiki muzika, skanūs pietūs. Gate ir Casb Prizes. Gyvi paršiukai. Jau
ni veršiukai etc. Dainos “Šurutn-Burum,’’ — Panevėžižkių ir Buivariškių Korai.
Širdingai kviečiame visus, visus Oiceros, Chicagoj ir Apielinkėa lietuvius. Mes užtikriname Jums Real Good Time. 
P. S. Koks oras nebūtų — Piknikas bus Vytauto Darže. KLEBONAS IR KOMITETAI

DIENRAŠČIO “DRAUGO” 30 METŲ 
JUB. PIKNIKAS IR MŪSŲ JAUNIMAS

Ką čia kalbėsiu apie mūsų 
jaunimą. “Draugo” piknike, 
tas pat matosi ir visuose lie
tuvių katalikų .parengimuose.

“Draugo” 30 metų sukak
ties jubiliejų švenčiant Dar
bo dienoje, Vytauto parke, 
senimas visą dieną buvo pa
skendęs lietuviško katalikiško 
jaunimo jūroje. Stebėtinas ir 
gražus mūsų jaunime reiški
nys.

Dar neseniai tokius, ir vi
sus kitus panašius, parengi
mus lankydavo veik vieni se
niai. Gi šiandien “Draugo” 
piknike seniai buvo visai ne
žymūs, kaip ir liepos 4 d., 
Lietuvos Vyčių dienoje.

Jaunimas lengva suklaidin
ti, bet lengva ir iš klaidų at
versti (žinoma, ir čia esti iš
imčių). Visi žinom skelbtą 
100 nuoš. amerikonizmo idė
ją. Mūsų jaunimas tos idėjos 
iš syk nesuprato. Nesuprato, 
kad yra du amerikonizmai: 
amerikonizmas ir “amerikoni
zmas”.

Pirmas 100 nuoš. ameriko
nizmas, kuris šalį budavoja, 
sugedimą taiso, dirba šaliai ir 
jos piliečiams visiems lygiai

gerovei, laisvei, lygybei ir lai
mei. Žodžiu, demokratijos pa
remtais principais.

Antras 100 nuoš.- ameriko
nizmas yra tas, kuris tempia 
šalį į šiandieninės Vokietijos, 
ar Rusijos, stovį, kad Ame
riką apversti aukštyn kojo
mis.

Iki mūsų jaunimas pažino 
klaidingąją ainetSk'onizaeijos 
propagandą, buvo pradėjęs iš
sigimti. Niekino visa, kas lie
tuviška: kalbą, papročius; bė- 
go ir ieškojo laimės “100 
nuoš.” skelbiamos, būtent:
“kas tik lietuviška, tas nieko 
neverta; kas svetima, tas vis
kas brangu, gražu, linksma ir 
malonu*”. Bėgo ieškoti ttos 
“laimės” iki nusivylė. Laiką 
ir jaunystę veltui išeikvojo ir 
tos laimės pas svetimuosius 
neradęs šiandien sugrįžo pas 
savuosius. Tik gaila, kad ne 
visas!

Kaip praeity Bažnyčia, tau
ta, o ypač tėvai į jaunimą bė
gantį nuo lietuvybės ir liet. 
kalbos žiūrėjo su skaudama 
širdimi, taip šiandien džiau
gsmingai žiūri į grįžtantį jau
nimą. Tik, sakau, gaila, kadGARSINKITĖS “DRAUGE”

Vyčių Choras
Taria Ačiū

Vasaros prakaitas išlietas. 
Darbas baigtas. Tikslas at
siektas. Ir šiandieną Vyčių 
choras, puikiai nusiteikęs ir 
atsakančiai prisirengęs, vyk
sta New Yorkan atstovauti 
Chicagos lietuvius Lietuvių 
Dienoje, ateinantį sekmadie
nį.*

Choras ir visa Vyčių orga
nizacija didžiuojasi, kad savo 
žygiu pajėgė užpildyti naują

DIDELIS PIKNIKAS
Šakar-Makar Radio Choras 

rengia rudeninį “Barbecue” 
pikniką, sekin. rugs.-Septem- 
ber 10 d. 1939, Birutės dar 
že, prie 79-tos ir Archer gnt.

Pradžia 10 vai. ryto. Įžan
ga 10c ypatai.

Bus daug dovanų išlaimėji- 
mui su kiekvienu tikietu. Vi
sokie barbecue užkandžiai 
bus kepami atvirame ore, 
kaip tai: aviena, spareribs, 
hot dogs, silkės, bulvės ir

Pranešimai
T0WN OF LAKE. — Ne

kalto Prasidėjimo Panelės Šv. 
mergaičių sodalicijos mėnesi
nis susirinkimas įvyks rugsė
jo 9 d., 1 vai. popiet, mokyk
los kambary. Valdyba

Standard Clnb

Nacionalio Lietuvių Aero 
Klūbo nariai: lakūnai J. Kri
vis ir A. Rauskinas prie savo 
lėktuvo, kuriuo pasiryžę skri
sti iš Cliicago į New York 
Lietuvių Dieną, Pasaulinėje 
Parodoj. Rytuose jie užmegs 
artimus ryšius su Dariaus 
Girėno Aero Klūbo nariais.

dar ne visą lietuvišką jauni
mą pasiekė Dvasios Šv. dova
na — išmintis!

Šalę dangaus, aišku, kad 
čia daug veikia ir lietuviška 
prigimties Dievo dovana lie
tuvių tautai suteikta, būtent: 
švelnus, judrus, malonus ir 
kantrus būdas. Plunksna

lapą choro gyvavimo istorijo-p. t. Bus tikro lietuviško 
je, bet sykiu supranta, kad 
jokiu būdu nebūtų galėjęs tai 
padaryti be geraširdės visuo
menės paramos.

Užtat, gerb. choro rėmėjai, 
jums priklauso didelė garbė.
Jūs suteikėt progos Chicago 
lietuvių katalikų jaunimui į-

krupniko ir kitokių skanių 
gėrimų.

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

Rap.

Lietuvių kalbos, muzikos ir 
akrobatiškų šokių mokyklos 
išvažiavimas bus rūgs. 10 d., 
Spaičio darže, Archer avė.. 
Willow Springs, III.

Piknikas prasidės 10 vai. 
ryto, o muzikos ir akrobatiš
kų šokių programa 2 vai. po
piet. Pikniko ruošėjai turės 
namie gamintų valgių. Visus 
kviečia —Ona Dovgin.

švelni Degtinė—100 Proot 
BOTTLED IN BOND 

Nėra Geresnės Degtinės
už Tokią Kainą 

tik 91.00 pt.*« r n 
4-6 Kvortos...

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS

TAVERNOJ
15c. prinksas

MUTUAL LIQUOR OOMPANY
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Boulevard 0014

y vykdinti svajonę.
Išvažiuodamas choras nuo

širdžiai ačiuoja visiems, ku
rie kokiu r.ors būdu rėmė jo 
darbą. Jei ne kuo kitu, tai 
lietuviška daina choras steng
sis už tai ntsilyginti. Nitą

UTILITY LIOUOR 
DISTRIBUTORS

Inoorporated

Tel. Trospect 0745-0746
Wholesale Only

6931-33 So. Ashland Avė.

Švč. P. Marijos Šiluvos Pavei kslo Kopija, Kuri Yra švč. P. 
Marijos Gimimo Bažnyčioje, Chicago, Illinois.
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švenč. Panelės Marijos Gimimo diena šiemet pripuola penktadienį, rugsėjo 8 d. Nuo ket
virtadienio, rūgs. 7 d. mišparų švč. P. Marijos Gimimo bažnyčioje Marųuette Park (Ohica- 
goj) prasidės iškilmingoji oktava arba šilinių atlaidai ir baigsis rugsėjo 15 d. vakare. Per 
tas aštuonias dienas pamaldos bus sekančiai: rytais šv. Mišios 5:30, 7, 8, ir 9 vai. snma 
su įstatymu švenč. Sakramento. Vakarais 7:30 iškilmingi mišparai ir pamokslas. Laike šių 
atlaidų žymus pamokslininkas misijonierius tėvas dr. K. Matulaitis, M. I. 0., rytais ir va
karais saky3 pamokslus. Norintieji įsigyti Šiluvos atlaidus, tori atlikti išpažintį ir priimti 
šv. Komuniją, o taipgi atlankyti bažnyčią ir išklausyti nors penkis pamokslus. Visus dva
siškius ir lietuvius katalikus kviečiu į Šiluvos atlaidus pagarbinti stebuklais šlovingąją Ši
luvos švenčiausiąją Panelę Mariją bei įsigyti sau ir sieloms skaistykloje atlaidus.

KUN. A. P. BALTUTIS, kleb.

Choro Busteriai
Štai, ir vėl nauji rėmėjai 

Vyčių choro, kuris Chicago 
apleidžia rugsėjo 8 d. Vyksta 
į New York. iipti dalyvumą 
Lietuvių Dienoje sekmadieny
je.

L. R. K. Fed. Chicago aps
kritis — $50.00; Lietuvos Vy
čių 36 kuopa — $10.00; kun. 
Ig. Albavičius — $5.00; Pau
lauskas, buvęs Lietuvos Vy
čių centro pirmininkas — $3; 
A. S. Prečinaufdkas — $2.00; 
Jonas Lopša $2.00. Po $1.00: 
Al Mattas, Zigmundt Gedvi
las, Kortų grojikai, Mrs. Stu- 
činskas, Miss Benaitė, V. Ši
lingas, Petras Ūselis, Frank 
Norbut, A. Bacevičius, Z. Ba- 
rtkaitė, Mr. Puplesis, P. Bal
čiūnas, A. Zubas, "kun. Urba, 
Motiejus Janavičius, Ona Zda- 
nevičiūtė, Mr. Svirnelis, kun. 
Kelmelis, Frank Gudelis, An- 
ton Gabutis, Chas. Bason, Be
atriče Brown, Mrs. B. Sukus.

Visiems lietuvišką ačiū ta
ria choras. Jei dar kas norė
tų paremti jaunimą, gali tai 
padaryti per S. Šimulį, 2150 
S. Hoyne avė., Chicago. Nitą

Pas mus galima gauti tikrai 
Lietuvišką Importuotą Valstybinę 
Degtinę.

Mes ir Visi Mūsų Darbininkai 
Esame Lietuviai. Pp. F. ir M. 
Dslmldal, 8avlninkal.

teles 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
CHICAGO, ILL.

PASKOLOS ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ

Duodamos nuo 1 iki 15 metų. 
“ Lengvi išmokėjimai. Dėl platesnių 
■ ’ informacijų kreipkitės pas Chas. 
* Zekas, Secretary.

GEDIMINAS BLDG. & LOAN 
ASSOCIATION

4425 South Fairfield Avė. 
Lafayette 8248

CLASSIFIED
PARDAVIMUI NAMAS

2 aukštų mūrinis namas Brlgepor- 
. te; « Ir 6 kambariai. Kaina $2.500? 
, $1.000.00 casb, balansas $16.00 J 

mėnesį. Savininkas: 3236 So. Kals- 
ted Street, telefoną. CAlnmet 4113.

REIKALINGA MERGINA
REIKALINGA mergina nuolatiniam 
namų darbui. Paprastus valgius pa
gaminti, skalbimas; 2 vaikučiai; pa
silikti vakarais: kambarys su kita. 
Atsišaukite: BEVeriy 8633.

REIKALINGOS DARBININKĖS 
PATYRUSIOS Moterys sortuotl sku
durus. Nuolatinis darbas. Geras at
lyginimas. Atsišaukite: 1801 No. Le- 
avitt St. Telefonas BRL'nswtck 3811 
* " > i ■ i » ** ■— -

K-

Renduojame salę vestuvėms, susi
rinkimams, šokiams Ir kitokiams 
parengimams. Naujai Ir moder
niškai (rengta. Maža nuoma. Dėl 
susirinkimų kllūbams duodame 
dykai. Kreipkitės.

SULLT’8 SVETAINĖ 
4400 So. Waabtenaw Avė.

Tel. LAFayette 5054 
Jonas Zepaltas. savininkas ..

Liiten to and Advertite over

PAUUIOECH’S YUfiOSUV'RADlO
Folk Songs and Music 
Tambmritsa Orchestra

štatioa* WWAK, Kvery Sandą/*1 to I 
KM 8. Clark St, Chicago — Har. SOOt

TURTAS VIRŠ--------------- $3,500,000.00

ATSARGOS KAPITALAS - $250,000.00
Dabar mokam 31/z% už pa
dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 m.

PARDAVIMUI RAKANDAI
Iš priežasties ligos, parduodame 6 
kambarių gražius rakandus. Matyki
te Iki 6 valandos vakaro. 7036 So. 
Artesian Avenue. antras aukštas.

PARDAVIMUI NAMAS
Bizniavas namas — Storas ir fletas 
pagyvenimui: yra 2-karų garadžlus. 
Parsiduoda pigiai. Dėl platesnių In
formacijų kreipkitės ,: Chas. Zekas, 
4425 So. Fairfield Avenue.

STANDARD
FEDKRAL
SAVINGS

and
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

4192 ARCHER AVENUE
8AVINOS FEDERALLT 

INSURED
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS
parašė

Kun. Dr. Jonas Starkus, Marianapolio Kolegijos Prof.
Gramatika gerai sutaisyta ir patartina kiekvienam 

lietuviui ją įsigyti, ypač labai puikus vadovėlis mo
kykloms.

Knyga apdaryta kietais, patvariais viršeliais. 
Kaina >1.00 

Užsakymus siųskite:

DRAUGAS PUBLISHING 00.
2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IMMOKUIMAI8

Barskis Furniture House, Ine.
“THE HOME OF FINE FURNITURE” RINGE 1>O4

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

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

PARDAVIMUI NAMAS
PARDUOSIU pigiai už cash. medin: 
namą. Pečiais apšildomas, kieto me
džio aptalsymal Ir grindys. 2 6 kam 
bariu fletal ir 1 4 kambariu fletas 
Geras Investmentas. Matykite savi
ninką po num. 6714 So. Green St

GERA PROGA
REIKALINGAS Vvras. Pageidau- 

lama, kad būtų teisingas, gaus kam
barį veltui, bet liuosu laiku turės 
pasidarbuoti prie namo.

Greitai atsišaukite: PlTImnn 6906
• ANT PARDAVIMO

ROSELANDE. 2 namai parsiduo
da prieinama kaina Iš priežasties li
gos.

Atsišaukite: 10753 Ro. Wahn«h A v.

Į REIKALINGA MERGINA 
REIKALINGA mergina nuolatiniam 
namų darbui. Atsišaukite penkta 
dieni 6 vai. vak. arba šeštadienį vi
są dieną.

Telefonas CRAwford 5151

PARDAVIMUI ARBA MAINYMU 
1 AUKŠTO kampinis mūrinis narna? 
su 4 pagyvenimui kambariais užpa
kalyje. Vanios, belsmontas ir pas- 
toee. 2600 Inither Street.

Imsiu $500.00 imokėjimą arba lo
tą B5th to Pulaski Rd. apielinkėje. 
Agentai pageidaujami.

Atsišaukite: Al. C. Rope, 1700 W. 
21st Street.

Remkite Savuosius 

Biznierius

UNTVERSAL
RESTAURANT

Veetuvėm, Krikštynom Ir Kito
kiem Banktetam Sutelktam Pa

tarnavimą.
Linksmas Patarnavimas Visiems

750 W. 31st Street
JL X. NORKUS, sav. 

Tel. Victory 9670

Poeahnntaa Mine Rtm (Hcremed), Tonas $7 >š| 
Smulkesniųjų — Tonas $7.00; Petroleum Oar- 
bon doke. perkant B ton. ar dangian. Ton. $7.2».



šeštadienis, rūgs. 9 d., 1939 CKITTOZB

DAR APIE “DRAUGO” PIKNIKĄ
ir muzikantais. Pasidarbavo 
J. Stumbris, Ig. Kryževičius,
L. Jusevičius, P. Ribickas, lp. 
Alelekauskas ir kiti.

“Rūtų Darželį” globojo Ig. 
Benešiūnas.

Straikerį skambino Antanas 
Fabijonas.

Lazdeles dalino: And. Ra
dzevičius ir J. Jankauskas. 
Boivlling alley tvarkė:K.Bo 

guslovas, Konst. Boguslavas, 
Ant. Kūniekas; jiems padėjo:
M. Juzėnas, D. Kaminskas ir 
B. Zalatorius.

Labdarių skyriai, gražiai 
pasidarbavę gausiame savo 
piknike 3 rūgs. d., atvyko į 
“Draugo” piknikų: Brighton 
Parko, West Sidės, Bridgepo- 
rto, AVest Pullmano su savo 
dovanų vežimais. “Draugas” 
jiems visiems yra labai dė
kingas už gražių talkų.

Town of Lakiečiai J. Li
sauskas ir sūnus Jonas gra
žiai administravo “bankų”.

J. Brazauskas iš Brighton 
Parko smarkiai jodinėjo su a- 
įkliukais. Monkes šokino Jo
nas Paulius ir Pr. Malakaus
kas. Prie mažesnio rato dirbo 
cicerietės: P. Malakauskienė, 
B. Kučienė. Prie didesnio ra
to — 18-ietės: M. Kavaliaus
kaitė ir Vaitkaitė.

Cicero “Draugo” agentas 
VI. Šemetulskis ir 18-os ko
lonijos agentas Petr. Varaku- 
lis net piknike lenktyniavo, 
beieškodami taškų už serijas.

Jubiliejinis “Draugo” pik
nikas sutraukė tūkstančius 
žmonių. Vienų automobilių 
kai kas priskaitė į 2000. Vi
suomenė parodė didelį “Drau
gui” prielankumų ir suteikė 
gražios paramos. Iš tikrųjų, 
gerų spaudų palaikyti yra ge
ras ir garbingas darbas.

Dalyvavo visų kolonijų sta
mbiausieji veikėjai biznieriai, 
žodžiu, visi “Draugo” skai
tytojai ir jo nuoširdūs drau
gai - rėmėjai.

Be galo esame dėkingi vi
siems, kurie savo darbu, pa
turimu, paskatinimu ir visais 
kitais būdais parėmėte 
“Draugų.”

Prie šios progos norėtume 
ėkoti pikniko darbini,n- 
18 daug pasidarbavusioms 

'piknike Akademijos Rėmėjo
ms G skyr. iš Brighton Parko.
.Daug dirbo: EI. Pautienė, M.
Anužienė, B. Rimkienė, A.
Apčeliauskienė, O. Kazragie- 
nė, A. Ereienė, O. Rudokienė,
B. Lindžienė, Am. Graibiemė,
P. Kvietkienė, E. Rudienė, O.
Šakūnienė; valgius nešiojo. E.
Pauliūtė, S. Pauliūtė, S. Jac
kūnaitė, C. Kvietkaitė, S. Ju- 
cikaitė, J. Zonaitė, P. Eidim- 
taitė, M. Starikiūtė.

Šeimininkėms pagelbėjo: A.
Lindžius, J. Paulius, Jr. V.
Tereikis, V. Kulikauskas.

Rožių žemės veikėjos vik
riai patarnavo prie skanios 
šaltukošės, būtent: Ein. Čepu-
Banienė, Urš. Stasevičienė, M. Bridgeportietės A. Vaišvi- 
Bubinienė, Urš. Mikolaitienė, lienį su pogclbiuiAęu,is ir 
Pr. Pii'kavičienė ir prie sal- j Saltėnienė s„ savo

Į vienų I)id. Britanijos uostų (vardas britų 
cenzūros uždraustas skelbti) atgabenta dar 

viena išgelbėtų keleivių — senyva moteris — 
nuo vokiečių submarino sutorpeduoto kelei

vinio garlaivio Athenia. (Aeme telephoto)

karštį nugalėti. F. Paukštis ir 
V. Paukštis sėdėjo prie kasų 
ir prakaitavo pinigus keisda
mi.

Atskiras programas ruošė 
saviesiems AVest Baidės Pane
vėžiečių choras, Šakar-Makar 
choras ir keletas kitų.

Ant Budris, AVest Sidės 
“Rūtos” daržo muzikantas, 
sudarė nepaprastų orkestrų, 
kad vos ant vidurinės plat
formos sutilpo, šoko jauni ir 
seni.

Jaunuolius linksmino ir šo
kino L. Šimučio, Jr. sudary
toji “The Topper” orkestrą 
salėje. Salė buvo kupina šo
kančių. Visi gyrė muzikų.

Labai Džiaugiasi
“Draugo” jubiliejiniame 

piknike, Labor Day, giliukin- 
gi buvo prie gražių dovanų 
su serijų tikietais. Dovanas 
laimėjo: No. 94 — Bill Sele- 
nah, 842 Lenox, AVaukegan, 
111., naujausios mados parlor 
setų, išmtų iš Progress Fur- 
niture Co.

No. 16914 — Joakimas Pi- 
varūnas, 22 E. 101 Place, lai
mėjo AVasliing Maytag maši
nų, imtų iš Peoples Furniture 
Co.

4743 Bo. Roc'kwell St., laimė
jo Cocktail setų, J. Kass, 4216 
Areher Avė., dovanų.

No. 13886 — Auna Klusas, 
4506 Bo. Albany Avė., laimė
jo “Draugo” prenumeratų 
metams.

No. 6296 — Lily M. Hogg, 
2909 W, 64th Bt., laimėjo 
“Laivo” prenumeratų met. 
Prie vartų tikietų dovanos:

Majentic radio, 1940 model, 
Rooseveit Furniture kompani
jos, 2310 VVest Rooseveit Rd. 
laimėjo No. 4833, Tony Skliu
tas, 2140 Alice Place.

Bedroom chair, New City 
Furniture Mart, 1656 AV. 47tb 
St., laimėjo No. 581, Elzbie
ta Vienažindis, 2108 AV. 24th 
St.

Lempų, Barskis Furniture 
House, 1748 AV. 47th St., lai
mėjo E. Mineika, 3447 Enic- 
rald avė., No. 1090.

“Draugo” prenumeratų me
tams laimėjo No. 3524, Mrs. 
A. Papleska, 2321 Bo. Hoyne 
avė. •

“Laivo” prenumeratų me
tams laimėjo Anton Vaičekau
skas, 2149 AV. Coulter St.

Rap

bus spalių 1 dienų, Vytauto 
parke. Visi kviečiami pasi
grožėti vasaros rudeniu.

Parapijiečiai ne tik pasi
rengę dirbti, ir dalyvauti pi
lk nike, bet tpraeitam sekm.,! 
parapijos sus-me, nutarė, kad 
kiekviena šeiniyia paaukotų' 
nemažiau $5.00 bažnyčios at
naujinimui iš lauko pusės.

Pradžios mokykla jau pra
sidėjo. šiemet mokinių skai
čius pralenkė praeitų metų 
skaičių. Mokytojauja Šv. Ka
zimiero seserys.

Muzikas varg. K. Gaubis

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

' —’r Puošimams.

GĖLININKAS
4180 ARCHER AVENUE 
Phone LAFayette 5800

t

išvyko į New Yorkų. Jį baž
nyčioje pavaduoja T. Plu'kiū-
tė. Nemuno Sūnus

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINES 

MINTYS
Iš angliško vertė

Kun. Ant. M. Karušiškis

Rugsėjo 9 Diena
Numylėtinis sakė: “Mano 

Mylimojo paslaptys įmanė ka
nkina, nes maJio darbai jas 
apreiškia, o mano burna tyli 
ir jų niekam neapreiškia.

Rugsėjo 10 Diena
Tasai, kurs parduoda išpa

žintį nuodėmę perka.

dainių — E. Deveikienė ir 
llraugelienė.

VVestsaidietės karaliavo 
prie “bingo”. Joms daug pa
gelbėjo “Raseinių Magdė” — 
S. Kvietkus.

Pasidarbavo Aušros Vartų 
moterų ir merginų dr-jos pir
mininkė D. Gasparkienė, Jur
gis Skrickas su savo žmona 
Anele, M. Dobrovolskienė, E. 
Karlavičienė, Klara Urbonie
nė, B. Motiejaitytė, Iz. Samo- 
lytė ir Purimskaitė.

Sūrius su saldainiais dali
no: Ei. Aleknienė, V. Juse-

’,žienė.
Užkandžius teikė: J. Zala

torienė ir M. Stumbrienė.
AVest Saidos labdariai turė

jo savo užeigų su įvairiais

bininkėmis surašinėjo taškus 
už gaunamas serijas, o jų bu
vo tūkstančiui. Ačiū joms.

L. Vyčių apskrities choras 
padainavo daug gražių dainų. 
Chorui vadovavo muz. J. Sau- 
ris.

Kalbų pasakė redaktorius 
L. Šimutis ir iš Lietuvos sve
čias kunigas, kun. Ad. J ėsk c-J 
vičius, MIC., “Draugo” ad
ministratorius.

Gen. Brazaitytė ir Edv. Uk
sas pašoko tautinių ir kito
kių šokių. Visa programa sve
čiams ]>atiko.

Diena pasitaikė labai gra
ži, bet karšta. Tad daug vy
rai prakaitavo prie baro. Bet 
buvo parinkti stiprūs vyrai 
patarnauti, kuriems vadova-

No. 7516 — J. AVilkes, 5542 
So. Carpenter St., radio 1940 
m. model, imtų iš Peoples Fu- 

Prie vartų bilietus patikri rniture Co.
no J. Amionas, A. Trakšelia. | No. 5975 — Mr. N. Saučū- 
A. Bambalas, A. Stugis. Ma- nas, 4440 So. California Avė.,
šinas tvarkė An. Steponavi
čius, J. Mikolainis.

• .7
Laidotuvių direktorius J. 

LiUlevičius iš Brighton Park 
buvo prisiuntęs jaunų vyru
kų basebolo komandų.

laimėjo Lounge kėdę, J. Ka 
zik, 4140 Archer avė., dovanų.

No. 17917 — Charles Zabel

Neramu Ir Mūsų 
Kolonijoj

BO. CHICAGO. — Sukruto, 
subruzdo Šv. Juozapo para
pijos nariai — nesvarbu, kur 
kas gyvena: Englewood, Bu- 
rinsaidėje, Arendelyje, Estsai- 
dėje, Ant Kalniuko, ar pačioj 
Sočikagoje — rengtis pirie ru
deninio parap. pikniko.

Parapijonų pasiryžimas di
rbti iš vien, paskatino ir šei
mininkes susiorganizuoti: Ra
dzevičienę, Teličenienę, O. ir 
I. Živatkauskienes ir daugiau 
jų pagelbininkių. Piknikas

A A /
JUOZAPAS OERYBA

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

Ulinięs Lbtuvoje, Telšių upsk.. 
Upynų parap., Klenlkų kaunu.

i'aliKo dideliame nuliūdime 
moterj Aneię po tėvais Silkū- 
nailė, sūnų Juozapą, 2 dukte
ris: Uronislavą Krlsh, žentą 
Heli ,ir Oną, aliuką James, švo- 
gerj Stamsiovą ir jo šeimą, švo- 
gerj Steponą Bugavičių, jo mo
terį Zoliją ir jų šeimyną, pu-
sseserį Liudviką Vainavičisnę 
ir jos šeimą ir gunmes. Lietuvo
je paliko brolj Stanislovą ir jo 
šeimą, seserį Felicę, švogerį 
Pranciškų Gricių Ir Jų šeimą, 
švogerį- Kazimierą Venckų ir 
jo šeimą.

Kūnas pašarvotas 132 4 So. 
50th Court, CiceroJc. Laidotu
vės įvyks pirmadienį, rugsėjo 
11 d. iš namų 8 vai. ryto bus 
atlydėtas į Šv. Antano parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą. I’o pamaldų bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero kapnes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pa^ys- 
tamus-mas dalyvauti laidotuvės.

Nuliūdę Moteris, sūnus. Duk
terys, Anūkas, Krolis, Sesuo, 
švogerial, Pusseserės ir Gimines.

Laidotuvių Direktorius Anta
nas Petkas, Tel. CICERO «1«9T

DOMININKAS RADVILAS
Persiskyrė su šiu-o pasauliu 
ltugs. 8, 6:40 vai. ryto, 1939, 
sulaukęs pusčs amz., gimęs 
14etuvoje — Jaunelių kaime, 
Gruždžių vals., Šiaulių apskr., 
Gruzdžių parap. Amerikoje iš
gyveno 3 4 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
Mortą Gudienę, po tėvais Kri- 
stinaitę, švoger) Antaną Gudą 
ir šeimyną Joną, Oną, Mari
joną, Antaną, Anelę, seaers sū
nų Praną Adomaitį; pusbro
lius: Kazimierą Radvilą, Pet
rą Radvilą; pusseseris Barbo
rą Ruteli-onienę ir jų šeimą; 
Lietuvoje brolius; Antaną ir 
Kazimierą Radvilus: seseris: 
Anielę Adomaitienę ir Elzbie
tą Beniušienę i,r jų šeimas. Ir 
daug draugų, pažystamų ir gi
minių.

Priklausė organizacijose: 
Chicagos Lietuvių Draugijos ir 
Susivienijimo Brolių ir Seserų 
Lietuvių.

Kūnas pašarvotas randasi 
Antano ir Mortos Gudų na
muose, 1816 So. ltuble St. Te
lefonas Ganai 6378.

Laidotuvės įvyks Antradienį 
Rugsėjo 12, 8:30 vai. ryto iš 
namų į Dievo Apveizdos par. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Domininko Radvi
lo giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame. Seserys, 
Broliai ir visi Gnnii/-s.

Izildotuvėse patarnauja Lai
dotuvių Direktorius Simonas 
M. Hkudas, 718 W. 18th St 

-Tek Monroe 3377.

largumynais, savų programų vo C. Druktenis, tad pajėgė

PRANCIsKUS DRUKTAINIS
6824 8. Talman Avė.

mirte Rūgs. 8 d., 1939 n,., 6:30 
vai. ryto zulnukęn puaės am?.. 
Gimęs Lietuvoje — Roncinių 
apskr.. Kelmės parap., Juk- 
miškių kaimo, Amerikoje iš
gyveno 35 rnettia.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Eleną, aūnų Pranciš
kų, 2 podukrea: Eleną Ir Ste
lių, poHūnį W4lllam, brolj Ka
zimierą Ir Jo Seimą, seserį 
Aleksandrą (Lietuvoje), Svo- 
-ger| Juozapą Itaugenį ir daug 
kitų giminių Ir pažystamų.

Kūnas pašarvotas koplyčio
je 6884 8. Weatern Avė.

Laldotuvča (v.vka plrrnAdlen), 
ItiigH. 11, 1989. IS koplyčios
8 vai. ryto bus atlydėtas į 
Svenč. Panelės Gimime parap. 
bažnyčią, kurioje Jvyka gedu- 
llngoa pamaldos už velionio 
Sielą. I’o pamaldų hua nuly- 
dčtas j šv. Kazimle.ro kapines.

Nuožlrdžlal kviečiame visus 
gimines, dmugus-ges Ir pužya- 
tamus-maa dalyvauti Sloae lai
dotuvėse..

Nuliūdę1 Moteris, Sūnus, 1V»- 
rtnkim,. Ilrūnė'.i*. Itroll.H. Kė
sini, Avogerl'i ir Giminės.

Laidotuvių Direktorius J. F. 
Eudelkls, Tel. TAItds 1*41.

PADĖKONĖ

A.+ A.
VINCENTAS BRIEDIS

kuris mlrč Rugsėjo 1 d., 1939, 
Ir tapo palaidotus Rugsėjo 6, 
Ir dabar Ilsis fiv. Kazimiero 
kapinėse amžinai nutilęs ir ne
galėdamas atidėkoti tiems, ku
rie sutelkė jum paskutinj pa
tarnavimą Ir palydėjo ) tą ne- 
Išvenglanią amžinybės vietą.

Mes atmindami tr apgailė
dami jo prasIAalinimą ift mūsų 
tarpo dėkojame ftvenč. Pane
lei, Olmlmo parapijos dvastA- 
kljal už gražių gedulingųjų 
pamaldų attalkymą. Toliau dė
kojame. visiems giminėms, kai
mynams Ir draugams už atsi
lankymą J koplytėlę Ir už pa- 
reikš! na užuojautos žodžius, už 
ftv. Mišių aukas Ir gėlių vaini
kus. Taip pat reiškiame nuo
girdų ačiū kun. laikošiul, ku
ris atlaikė gedulingas pamal- 
dtLs. Nuoširdžiai dėkojame gra- 
hncšlamn. Dėkojamo graborlul 
Jos. Mc Phee, kuris savo goru 
Ir maldingu patarnavimu gar
bingai nulydėjo j) ) amžlnae- 
tj. o mums palengvino perkęs- 
tl nuliūdintą Ir rūpesčius.

I»ar kartą tariame ačiū v|. 
slems už atsisveikinimą ir pas
kutini patarnavimą sutelktą 
mūsų mylimam tėveliui. O tau, 
mūsų mylimas tėveli, tariame: 
Ilsėkis Viešpatie* Ramybėje.

Nuliūdę lieka: Kūnus Alber
tas Ir Duktė Birutė.

Trokais ir automobiliai = 
pagelbėjo piknikieriug ir daik- = 
tus gabenti į daržų: Ant. Tu- 
nionis, Bt. Fabijonas, A. Stu
gis, S. Gotautas, P. Norkus,
J. Lesis, Peoples Furniture 
kompanija ir kiti.

Ačiū visiems už talkų.
Pikniko Rengimo Komisija

Hiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiįi

pKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MŲ MORGIČiy

£ Kiekvienos ypatoe padėti pinigai yra apdrausti iki $6000.00 pet £ 
£ Tedera! Savings and Loan Insurance Oorp^ po United States £ 

Ooversment priežiūra.
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Mokame Už 
Padėtus Pinigus 31%

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

S CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION I
JOHN PAKEL, I’rcs.

nori, kad gyvenime tau | g w Ave. phone GRO. 0306
sektųsi, turėk viltį, ištvermę - 
ir drąsos savo sumanymų iš
pildyti.

iiiiiiiiiiiiiiiiiimimiimimiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimimimimimiiiiiimmiiiiiiiii

DON’T BE GREY
Cray halr. Oray bdr 

raahas ysa look old and fed oM. 
Try tba ifoAarn* Ifsthod for CoL 
«rta< Halr . . . CLAIROL. Tart

rasot. No bleachiag reųulred te 
taftos ths halr vhaa yoa ase 
CLAISOL. YoaTl ths rasok* 
«e yaor hsir — bssotifal, natursl> 
lonHng eoler thst dsfias dstsedora 

Kits te

M0W.,
fk/ — -O..lVA>Mcr<IXiTa< • VFmH

’• • e •

. CUMt,tra. 
t ta. IU. Tara. BU <

OABT, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
K E L N E R — P R U Z I N 

CtariMulM Pktaruvtmu — MoUria paUrnavJa 
PhoM 9000 6S0 W. 16tk Ava.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
8EHIAU8IA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (8TAINA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

4447 South Fairfield Avenue
____________ Tek LAFAYETTg 0727_________

I~\ Y V’ A T koplyčios visose 
Lz X IV. 1 Chicagos dalyse

Klausykite mūsų Lietuvių nulio programo Antnultmlo Ir 
ftcšGulkviJo vakarais, t:3O valandą, 15 UIIIP stoties (1180 K.)

rraneAėJas F. A.U.TIMIERAS

AMD III AMPC PATARNAVIMAS 
HmDULANbL DIENA IR naktį

DYKAI
DIENĄ IR NAKTĮ
KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

Aitlmiy B. Petkus
6834 So. Western Avė. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109

Lachawicz ir Simai
2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270

1.

S. P. Mažeika
4348 So. California Ąve. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avenue 
Phone YAKtls 1138-1139

Antanas M. Phillips
IJJolP_ _ _ _
Altert V. Petkus

3307 Lituanica Avė. 
Phone YADuhs 4908

J646 \Vcst 46th Street 
Phone YARds 0781-0782

4704 S. Western Avė. 
Tel. LAFayette 8024

P. J. 3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419

Skelbimai “Draugo” CLASSIFIED Skyriuje 

Yra Pigūs Ir Pelningi. Pabandykite.

Kazimle.ro


Šeštadienis, mes. 9 d„ 1939PEąPgSB

PIKNĮKAS^FINALĮSKARNIVALAS
Įvyks Sekmadienyje, Rngsejo- September 10 d., 1939 m. 4/

Vytauto Darže 115Gat., arti Pulaski Road wįjf

ŠV. ANTANO PAR., 
CICERO, ILLINOIS

PRADŽIA 12 VAL. NOON. Fiknike bua puiki muzika, skanūs pietūs. Gate ir Cash Prizes. Gyvi paršiukai. Jau
ni veršiukai etc. Dainos “Šurum-Burum,” — Panevežiškių ir Bulvariškių Korai.
širdingai kviečiame visus, visus Ciceros, ChicagO3 ir Apielinkės lietuvius. Mes užtikriname Jums Real Good Time. 
P. S. Koks oras nebūtų — Piknikas bus Vytauto Darže. KLEBONAS IR KOMITETAI

Iš Rėmėjų Siis-mo Į ‘Draugo’ Bendradarbių Sužeista Elzbieta
TOWN OP LAKE. — ARI), 

1 skyr. skaitlingas sus-mas1 
įvyko rugsėjo 4 d.

Iš centro raportavo S. Bart- 
kaitė, kad centro sus-me dau
giausiai buvo kalbama apie 
pikniką, būsiantį rugsėjo 24 
d., Vytauto parke.

Pirm. J. Čepulienė prane
šė, kad praeitame sus-me iš
rinkta komisija iš jos, Mar- 
tušienės ir Sriubienės; šiame 
sus-me darinkta daugiau: Pau 
kštienė, S. Bartkaitė, E. Ged
vilienė, P. Turskienė, M. Su- 
deikienė, S. Šimkienė, P. Meš- 
kienė, B. Alužienė, B. Cicė- 
nienė. Užkandžio prie baro 
žadėjo aukoti Čepulienė, Meš- 
kienė, Alužienė, Sudeikienė, 
Gudinskienė ir Vaznienė.

Rėmėja

GARSINKITES “DRAUGE”

Didelė Nuolaida, Perkant Dabar
200 gražiausių Parlor Setų, padarytų ant užsakymo, verti po $125.00, 
už $5900 ir dar duodame nuolaidą už seną setą.

Angliniai Pečiai, Aliejiniai Pečiai, Gaziniai ir Elektriniai Pečįaį — 
ant jų sutaupoma vienas trečdalis.
Naujos 19-10 meti) Radios parodomos Budriko Krautuvėje. Visų ge
riausių Amerikos išd'irbysčių ir kainos prieinamos — nuo

*5*95 *99*00
Senos radijos yra pataisomos. Pašaukite: YARds 3088.

JOS. F. BUDRIK
FURNITURE HOUSE
3409-21 South Halsted Street

Eudriko Radio Programai:
\VCFLr—970 k. nedėlim vakarais 9 vai.
WAAF—920 k. Panedėliais ir Pėtnyčiomis 4:30 po pietų. 
WHFC—1420 k. Ketvergaia, kaip 7 vai. vakare.

Piknikas
Rugsėjo 17 d., Sunset par

ke bus “Draugo” bendradar
bių piknikas. Kiekvienoj Chi- 
cagos kolonijoj randasi “Drau 
go” agentas ir žinių rinkė
jai. Kiekvieną dieną “Drau
go” agentas, išnešiodamas lai
kraštį, paskleidžia teisingų 
žinių.

Taipgi visose kolonijose ra
ndasi daug biznierių, kurie 
remia “Draugą” skelbimais, 
atsilankymu į pramogas ir 
teikia dovanų. Visi jie užsi
pelno pagarbos. Tat jų pager
bimui ir rengiamos vaišės ru
gsėjo 10 d., Sunset parke.

Rap.

Turi ką parduoti, ar nori 
ką pirkti, pasiskelbk “Drau
go” Classified skyriuje, ku
ris duoda gerų rezultatų.

Sereikaitė
TOWN OF LAKE. — Sun

kiai automobilio nelaimėje su
žeista Elzbieta Sereikaitė ra
ndasi Šv. Kryžiaus ligoninėj 
dr. A. Rakausko priežiūroj. 
Visos Elzbietos draugės ir 
draugai prašomi ją aplankyti 
(kamb. 214).

E. Sereikaitė yra amžina 
narė visų įstaigų ir, be to, 
dedasi prie kiekvieno kilnaus 
darbo.

TOWN OF LAKE. - Šv. 
Pranciškaus Vienuolyno Rė
mėjų 3 s'k. turės rinkliavą 
sekmad., rugsėjo 10 d. Mer
gaitės ir moterys stovės per 
visas šv. Mišias prie bažny
čios durų ir rinks aukas. Visi 
seserų prieteliai ir geradariai 
prašomi neatsisakyti nuo au- 

* kos. Rėmėja

*

r
-------- Į! !

Pas. Paroda Pagerbs 
Lietuvą

Pas. Parodos lankytojai ži
no, kad prie Lagoon of Na- 
tions yra Fountain Displav, t. 
y. kombinacija muzikos, fon
tanų ir fajerver'kų. Rūgs. 10 
d. per tą laiką Pas. Par. pa
gerbs Lietuvą apie 9 v. 20 m.; 
fontanai bus apšviesti Lietu
vos tautinėmis spalvomis, gel
tona, žalia, raudona, o į mu
ziką įpinta Lietuvos himno 
meliodija.

Pirmas Toks Piknikas
WEST SIDE. — “Rūtos” 

darže rugsėjo 10 d. bus dide
lis piknikas savaitinio “Lai
vo” skaitytojų.

Jau 19 metų kai “Laivas” 
plaukia su gražiais straips
niais ir žiniomis, kurios stip
rina 'kiekvieno skaitančio jį 
dvasią.

Piknike bus gera proga ne- 
mačiusiems “Laivo” gauti 
dovanų po keletą egzemplio
rių. O norintieji galės ir už
sisakyti sau arba giminėms.

“Laivo” kaina metams $2. 
Adresas: “Laivas”, 2334 So. 
Oakley ?Ave., Chicago, III.

RADIO
PROGRESS iRADIO 
PROGRAMA

Primintina radio klausyto
jams pasiklausyti reguliarės 
nedėldienio programos, leid
žiamos pastangom Progress 
Furniture Co. krautuvės, ry
toj, 11 valandą prieš piet iš 
stoties *WG ES.

Kaip ir visuomet, progra
ma susidės iš rinktinių ir 
gražių dainų, muzikos ir vi
sokių žinių, patarimų ir pra
nešimų. Dalyvaus žymūs dai- 
nininkai-ės.

Reikia pastebėti, kad šiomis 
dienomis Progress krautuvėje 
eina didelis rudeninis išpar
davimas visokių namams reik
menų. Apie tai bus labai sva
rbu išgirsti visiems klausyto
jams. Taigi, nepamirškite pa
siklausyti. Rap. XXX

REMKITE, PLATINKITE 
KATALIKfŠKĄ SPAUDĄ

►K
Renduojame salę vestuvėms, susi
rinkimams, šokiams ir kliokiama 
parengimams. Naujai Ir moder
niškai (rengta. Maža nuoma. Dėl 
susirinkimų kllūhama duodame 
dykai. Kreipkitės.

SULLY’S SVETAINĖ 
4400 So. Waahtenaw Avė.

Tel. IAFayette 5954 
Jonas Zcpaltas, savininkas . .

Litten to and Advertisc over

PMJUOECH’S YUfiOSUV RUIO
Folh Songi and Mane 
Tambaritza Orchestra 

St*ti«s*WWAE, Every Sandą y*1 U 1 
186 S. Clark 8t., Chicago — Har. 8006

BUDRIKO WCFL
RADIO PROGRAMA

Rugsėjo 10 d. 9 vai. vakare, 
Chicagos laiku, radio klausy
tojai turės progos pasiklau
syti didelės orkestrus, kurii 
grieš lietuvių liaudies melo
dijas, ir daininkės Onos Juo
zaitienės bei kitų dainuojant 
rinktinius lietuvių muzikos 
kūrinius.

Programa bus dedikuojama 
Lietuvių Dienai, New Yorke 
Pasaulinėj Parodoj, rugsėjo 10 
d. Užsistatykite radio ant 
Voice of Labor stoties, WCFL 
970 k., ir pasiklausykite gra
žios programos, kurią leidžia 
Jos. F. Budrikas, savininkas 
lietuvių didžiulės rakandų ir 
radio krautuvės, 3409 S. Hal
sted St.

UTILITY L!QUOR 
DISTRIBUTORS

Incorpo  ratili

Tel. Prospect 0745-0746
Wholesale Only

6931-33 So. Ashland Avė.

Pas mus galima gauti tikrai 
Lietuvišką Importuotų Valstybinę 
Degtinę.

Mes Ir Visi Mūši, Darbininkai 
Esame Lietuviai. Pp. F. Ir 11. 
Dzimldal, 8avlninkal.

TURTAS VIRŠ----------------
ATSARGOS KAPITALAS
Dabar mokam 31/2% už pa
dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 m.

STANDARD
FEDERAL 
SAVINGS

and
LOAN ASSOCIATION 

OP CHICAGO

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS
parašė

Kun. Dr. Tonas Statkus, Marianapolio Kolegijos Prof.
Gramatika gerai sutaisyta ir patartina kiekvienam 

lietuviui ją įsigyti, ypač labai puikus vadovėlis mo
kykloms.

Knyga apdaryta kietais, patvariais viršeliais. 
Kaina $1.00 

Užsakymus siųskite:
DRAUGAS PUBLISHING GO.

2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIG I AUS IA KAINA — CASH ARBA

I.ENGVAIH IMMOK ĖJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
'THE HOME OF FINE FURNITURE” RINCE 1904

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

Pranešimai
WEST SIDE. — Šv. Knz. A- 
kademijos Rėmėjų 10 skyriaus 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
rugsėjo 12 d., mokyklos kam
bary, 8 vai. vak. Visos rėmė
jos prašomos susirinkti, nes 
yra daug svarbių reikalų sva
rstymui. Valdyba

BRIGHTON PARK. — Dr- 
ja Gvard. Pirma Div. Šv. Ka 
ziiniero Karai, laikys susirin
kimą sekmadienį, rugsėjo 1C 
d., parapijos svetainėje, 2 va
landą popiet. Visi nariai kvie
čiami laiku susirinkti, nes v- 
ra ^svarbių reikalų svarstyti. 
Taipgi prašome atsilankyti 
dar nepriklausą dr-jai, ir įsi
rašyti. Valdyba

Clurtes 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

CinCAGO, ILL.

$3,500,000.00 

- $250,000.00

4192 ARCHER AVENUE
SAVINOS F EDE R AI.L Y 

INSURED
JUSTIN MACKIEVVICH, Pres.

=^1

Švelni Degtinė—100 Proot 
BOTTLED IN BOND

Nėra Geresnės Degtinės 
už Tokių Kainų 

TIK $1.00 p n
4-5 Kvortos... '»«V

Reikalaukit 
8AVO APYLINKĖS 

TAVERNOJ

15c. DRINKSAS

MUTUAL LIQUOR OOMPANY
Sistribntoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Boulevard 0014

PASKOLOS ANT PIRMŲ 
M0RGI6IŲ

• • Duodamos nuo 1 iki 15 metų 
Lengvi išmokėjimai. Dėl platesnių

■' informacijų kreipkitės pas Chas. 
Zekas, Secretary.

GEDIMINAS BLDG. & LOAN 
ASSOCIATION

4425 South Fairfield Avė. 
Lafayette 8248

CLASSIFIED
PARDAVIMUI NAMAS 

2 aukStų mūrinis namas Brigepor- 
te; 6 Ir 6 kambariai. Kaina $2,500?

• $1,000.00 cash, balansas $15.00 J 
mSnes). Savininkas: 3236 So. Hals
ted Street, telefonas CALumet 4118.

REIKALINGA MERGINA
REIKALINGA, mergina nuolatiniam 
namų darbui. Paprastus valgius pa
gaminti. skalbimas: 2 vaikučiai; pa
silikti vakarais; kambarys su kita. 
Atsišaukite: BEVerty 8633.

REIKALINGOS DARBININKAS
PATYRUSIOS Moterys sortuoti sku
durus. Nuolatinis darbas. Geras at
lyginimas. Atsišaukite; 18OI No. Le- 
avltt St. Telefonas BRUnswlck 3811

PARDAVIMUI RAKANDAI
Iš priežasties ligos, parduodame 6 
kambarių gražius rakandus. Matyki
te iki 6 valandos vakaro. 7036 So. 
Artc«inn Avenue. antras aukštas.

PARDAVIMUI NAMAS
Bizniavas namas — Storas ir Getas 
pagyvenimui; yra 2-karų garadžius. 
Parsiduoda pigiai. Dėl platesnių in
formacijų kreipkltčs i: Chas. Zekas, 
4425 So. Fairfleld Avenue.

PARDAVIMIT NAMAS
PARDUOSIU pigiai už cash. medin; 
namą. Pečiais apšildomas, kieto me
džio aptaisymai ir grindys. 2 6 kam 
barių fletai ir 1 4 kambariu fletas 
Geras investmentas. Matykite savi
ninką po num. 6714 So. Green St

GERA PROGA
REIKALINGAS Vyras. Pageidau

jama. kad būtų teisingas, gaus kam
barį veltui, bet liuosu laiku turė! 
pasidarbuoti prie namo.

Greitai atsišaukite: PlTjimen 6906

ANT PARDAVIMO
ROSELANPE, 2 namai parsiduo

da prieinama kaina Iš priežasties li
gos.

Atsišaukite: 10753 So. Waboxh A v.

REIKAI.INGA MERGINA 
REIKALINGA mergina nuolatiniam 
namų darbui. Atsišaukite penkta
dieni 6 vai. vak, arba šeštadienj vi
są dieną.

Telefonas CRAwford 5151

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI 
1 AUKŠTO kampinis mflrlnls narna* 
su 4 pagyvenimui kambariais užpa
kalyje. Vantos, beismontas ir pas
togė. 2600 iMither Street.

Imsiu $500.00 (mokėjimą arba lo
tą 5!>th Ir Pulaski Rd. apielinkėje. 
Agentai pageidaujami.

Atsišaukite: Al. C. Ropa, 1700 W. 
21st Street.

Remkite Savuosius 

Biznierius

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom Ir Kito
kiem Bankletam Suteikiam Pa

tarnavimą.
Linksmas Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avė., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022 Pocahontaa Mine Rrm (Rcrrmcd), Tona. 87.28| 
Rmiilkcsnlųjų — Tona. 87.00; Petmlenm Gar* 
bon Foko, perkant B ton. ar daugiau, Ton. 87.26.

Tas

»


