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BOLŠEVIKAI UŽGROBĖ VILNIŲ
LIETUVA PAŠAUKĖ 
KARO TARNYBON 
DAUGIAU ATSARGŲ
Lietuva pasisako bus neutrali, 
gins šalies nepriklausomybę
PARYŽIUS, rūgs, 18. — gai Lenkijos. ,

Čia gauta patvirtintų žinių, ‘ Vyriausybė negali išgalvo- 
kad sovietų kariuomenės vie-1 ti, kaip ir kam ji turi iškelti
na koliumna užėmė Vilnių.

Kitos dvi sovietų koliuninos 
iš Vilniaus 'krašto išilgai ge
ležinkelio leidosi Pinsko mie
sto link.

(Paryžiuje pažymima, kad 
Vilnius esąs stambus “Lenki
jos miestas”. Prancūzai aps
imeta nežinėliais, kad Vilnius 
yra Lietuvos sostinė).

KAUNAS, rūgs. 18. — Lie
tuvos vyriausybė šiandien pa
šaukė karo tarnybon daugiau 
atsargų sustiprinti demarka
cijos liniją Ine pasienį) išil-

Lietuvos teisėtą reikalavimą 
Lietuvai grąžinti Vilnių ir 
Gardiną, kuriuos po pasauli
nio karo lenkai užgrobė. Šis 
lenkų grobuoniškumas šian
dien Lenkiją ir pragaišino.

Ministras pirmininkas Jo
nas Černius per radiją kalbė
damas 'pareiškė, 'kad Lietuva 
ir toliau pasiliks griežtai neu 
tralinė ir, prireikus, gins ša
lies nepriklausomybę.

Jis pažymėjo, kad šis jo pa 
reiškimas neturėtų būti inter
pretuojamas turįs agresyvio 
pobūdžio.

•i: \i<> nOi.Į-Ą ...  .... — ~
Šiuo žemėlapiu rodoma, kokiose vietose į Lenkiją įsiveržė sov. Rusijos kariuomenė. 

Juodieji Lenkijos plotai vokiečių okupuoti. (Acme telepboto).

ŠVENTASIS TĖVAS 
LABAI SUJAUDINTAS 
BOLŠEVIKŲ ŽYGIAIS

VATIKANAS, rūgs. 18. — 
Šventasis Tėvas Pijus XII la
bai sujaudintas gavęs žinių 
apie Rusijos bolševikų įsiver
žimą Lenkijon. Jo Šventeny- 
bės visos pastangos paneigtos 
sulokalizuoti karą. Karas ple
čiasi ir, kaip atrodo, greitai 
apsiaus visą Eluropą. Bus i- 
trauktos ir neutralinės valsty 
bes.

Jo Šventenybė labiausia su
sirūpinęs katalikybės likimu

Lenkijoje, kuri buvo katalikiš
ka valstybė. »

Naciai ir bolševikai yra at
kakliausi krikščionybės prie
šai. Ne taip daug krikščiony
bei buvo pavojingi veikiant 
jiems paskirai. Dabar šie prie 
šai susijungė.

Popiežius šalinasi nuo> 'po
litikos. Bažnyčios ir tikinčių
jų dvasiniai reikalai nėra po
litika.

TARP LENKU VADU 
VAIDAI SUSMUKDĖ 
LENKU KARIUOMENĘ

Lenkijos prezidentas, ministrai ir 
eiles valdininku pabėgo Rmnmijoi

ČERNAUTI, Rumunija, ją — vieni automobiliais, kiti 
rūgs. 18. — Lenkijos valsty- • autobusais ir daugybė pėsčių-

BOLŠEVIKAI SU NACIAIS 
PADARE KONTAKTĄ 
BREST LITOVSKE

BERLYNAS, rūgs. 18. — Lenkijos valstybės įsteigimas 
Šiandien — antrąją dieną,' klaidingai atliktas. Lenkų
sovietų kariuomenės kolium-! valstybėn įimtos svetimos te-j 
nos dar giliau į rytinę Lenki- ritorijos, milijonai kitų tautų 
ją nužygiavo, niekur nesutik- gyventojų. Iš anksto buvo nu 
damos jokio lenki] priešini- matyta, kad lenkai nėra koin- 
inosi. petentiški svetimuosius valdy

Čia pranešta, kad vokiečių ti ir tokia valstybė negali bū- 
ir bolševikų armijos Brest Lii ti patvari. Dabar tai visa išsi- 
tovsko apylinkėse padarė kon1 aiškino.

bei sugriuvus, pereitą naktį 
Rumunijon atvyko preziden
tas Ig. Moscickis, užs. reikalų 
ministras Beckas ir kiti lenkų 
ministrai ir valdininkai. Ru
munijoje jie rado anksčiau iš 
Varšuvos ir Lenkijos paspru
kusius svetimų šalių ambasa
dorius ir pasiuntinius.

Iš Lenkijos Rumunijon su 
Moscickiu perėjo 56 lenkų au-

Jei bus lemta ateityje Len- jkštieji valdininkai. Ministras 
ir kijos valstybei atsigaivelioti,IBeckas nusprendė šiandien 

tai ji bus maža, pasiliks kai- visus svetimų šalių amabasa- 
mynų globoje ir jausis laimin <lorius ir pasiuntinius sukvie- 

I sti susirinkiman ir formaliai

jų. Rumunijos siena bėgliams 
palikta atlapa. Tik patikrina
mi pasai, kuriuos, supranta
ma, ne visi turi įsigiję.

ta'ktą. Girdi, abiejų armijų 
vadai draugingai susitiko 
vieni kitus sveikino.

Vokiečių vyriausybės prane 
Šimu, padarytoj nacii] su bol
ševikais sutartyje yra nurody 
ta, kad po pasaulinio karo

BOLŠEVIKAI PADARE 
NESMAGUMŲ ANGLIJAI

BERLYNAS, rūgs. 18. — 
Nacių vadų sluoksniuose kal
bama, kad sov. Rusijos įsi
veržimas Lenkijon daugiausia 
nesmagumų sukėlė Anglijai.

VARŠUVOS GYNĖJAI 
VISGI ATSISAKO 
PASIDUOTI VOKIEČIAMS

BERLYNAS, rūgs. 18. — 
Vokiečių pranešimais, Varšu
vos lenkų gynėjų vadai atsi
sakė pasiduoti vokiečiams.

iVakar įvyko tarp lenkų va
dų ir vokiečių pasitarimai. 
Vokiečiai reikalavo besąlygi
niai pasiduoti. Ijenkai nus
prendė gintis ir verčiau žūti, 
nei negarbingai pasiduoti.

Vokiečiai sako, kad jei šian 
dien Varšuvos gynėjai neįsi
sąmonins pasiduoti, visas 
miestas bus išgriautas ir tuo 
būdu paimtas. .Vokiečiai sako,

džiaus pastangomis gen. Si
korskis ilgą laiką buvo atša- 
lintas nuo kariuomenės, nes 
jis buvo priešingas anųdviejų 
nusistatymui.

Šie ir kiti lenkų vadovybėje 
vaidai ir nupuldė lenki] ka
riuomenę. O lenkų kariuome
nė, imant apskritai, buvo nar

I RYGA, rūgs. 18. — Vokie
čiams paėmus Brest Litovsko 
tvirtovę, žymus skaičius lenkų 
generalinio štabo kai ininkų 
mėgino pasprukti į Pinsko ,st ir pasiaukojusi ginti savo
pelkynus. Tačiau jie sugauti. šaU- Tik jos viršūnės dau

giau rūpinosi poniškumu, nei 
Čia turima žinių, kad lenkų ^jieg gynimu ir reikaliąga 

tvarka.

Taip aiškina naciai. Tokios jiems pranešti, kad jų misija 
nuomonės yra bolševikai. 0au užbaigta, nes Lenkija bai

giama smaugti.

VOKIEČIAI IŠLEIDŽIA 
Iš VARŠUVOS SVETIMI) 
ŠALIŲ KONSULUS

BERLYNAS, rūgs. 18. —
Lenkų vadai apgultam Varšu
vos mieste nusprendė gintis. 
Bet vokiečiai sutiko iš miesto 
laisvai išleisti visus svetimų 
šalių konsulus su jų persona
lais.

Kaip tik konsulai apleis

ČERNAUTT, Rumunija. — 
[jenkijos vyriausybės nariai iš

Čia atvykusios lenkų vy
riausybės planai kolkas neži-

čia išvažinėjo į visas Balkanų ' ttomi. Kalbama, ka4 ji vyta į | ne su vienais naciais, bet ir
dalia. Prez. Moacickis išvyko į' Run’,ln'j"s Bukam- su bolševikais.
T, , .. . . ., . .. .1 tą, o iš tenai — gal kur kitur.
Bulgarijos pasienį. Atsisveiki

nnnt su Moscickiu ministras 1, T>enkų kariuomenės gausūs
Beckas susibarė su maršalu daliniai taip pat iš Lenkijos 

suburbėjo į Rumuniją. Rumu 
nų pasienio sargyba lenkus

Smigly-Rydz.

Jei Anglija nori laikytis su 
Lenkija padalytos sutarties, j kad jie lenkų pasidavimu no- 
ji dabar turi paskelbti karą išvengti miesto sunaikini- 
sov. Rusijai, nepaisant Lenki
jos negyvaviino. ,

Ar Anglija iš tikrųjų toliau 
kariaus už mirusią ir nesamą 
Lenkiją, tai klausimas. Bet 
jei ji kariaus, tai turės darbo

mo.

JAPONAI ATNAUJINA 
PUOLIMUS KINIJOJE

ŠANCHAJUS, rūgs. 18. — 
— Susitaikę su sov. Rusija dėl

SUSIRINKIMAS PRIEŠ
KONGRESO SESIJĄ

WASHTNCrTON, rūgs. 18. 
— Iš vakaro prieš atidary
siant kongreso nepaprastą se
siją neutralumo akto reikale 
prez. Rosseveltas sušaukia į 
Baltuosius Rūmus kongreso

kariuomenės vadovybėje su
sektas platus kriminališkas 
apsileidimas ir daugyliė va
dų, tarp jų generolų, paskuti
nėmis dienomis patraukta ka
ro teisman.

Lenkų, britų ir prancūzų 
generaliniai štabai dar prieš 
Vokietijos pakilimą turėjo pa
darę slaptą sutartį, sulyg ku
rios visų trijų šalių bombone
šiuose turėjo būti įtaisytos 
vienokios orinėms bomboms 
vietos. Anglija ir Prancūzija 
per lenkų uostą Gdynę. Len
kijai prisiuntė daug orinių 
'bombų. Jos turėjo būti su
krautos lenkų airportuose. 
yokietijoje sunaudoję savo 
pasiimtas bombas prancūzų 
ir britų bombonešiai nebuvo 
reikalingi skristi toli namo pa 
siimti naujų bombų, bet galė
jo jų gauti lenkų airportuose.

Kilus karui, vokiečių lakū
nai sunaikino eilę lenkų air- 
portų. Ten dingo daug ir ori-

Keliomis paskutinėmis die
nomis išsiblaškusios lenkų ka
riuomenės dalys nežinojo kur 
yra generalinis štabas ir ne
gavo progos su juo susisiekti 
ir gauti nurodymų.

vadų ir kitų žymiųjų politikų 
susirinkimą pasitarti, kas tu- |n’U bombų. Paskiau paaiskė- 
ri būti daroma su Amerikos '3°> kad daug tų bombų paliko

. • , sk»!bh.va ir ii^vo nn ' Mongolijos Mandžiuko pasie-'neutralvb« siaučiant karui Eu Gdynėje ir daug siunčiamų
LONDONAS. — Anglijos ' ‘ i, J nio japonai atnaujina puoli- rOnoje

namini atarta laikinoji stovykla. Žy- ... ............vyriausybe šiandien pareiškė, . . . mus prieš kinus pietinei cen-, i n •• .... nu dalis lenkų kareivių pasi- . . ,. ... .. .kad sov. Rusijos įsiveržimas , . x _. \ . tnnėj Kinijoj.
Lenkijon neteisingas ir nieku'w,k5 tur' P»sir>ž™o įstoti į 

miestą, vokiečiai sakosi tuo- „fpagrįKtas. Anglija sako/ svetimšalių legtjona Praneli
—  — m a .1 T _ i _ 1 .   A M J A X« - a a « A A 1»XXzv X a M a a Xs X zvLs A Xa a ajau praBėsię bombarduoti vi- kara8

są miestu. Iki Sieliai buvo V),k(lnma8
bombarduojamos tik kai ku
rios miesto dalys.

energingumu zijoje kovoti prieš Vokietiją.

yakar vakarą į Černauti 
airportą nusileido 132 lenkų

BERLYNAS. — Pranešta,' lėktuvai. Jie iš Tjenkijos ats-

SKANDINAVIJOS VALS
TYBES TURI PASI

TARIMUS
KOPENHAGENAS, rūgs. 

18. — šiaurinių valstybių —

BELGIJA J AMERIKĄ 
SIUNČIA MISIJĄ

BRIUSELIS, rūgs. 18. — 
Belgijos vyriausybė į J. A. 
Valstybes siunčia finansinę 
misiją tartis karo skolų klau
simu ir gauti kredito.

vokiečių kariuomenė pradėjo 
smarkiau atakuoti Varšuvą, 
kad priversti pasiduoti.

VATIKANAS. — Vatikano 
organas “Oss. Romano” smer 
kia sov. Rusijos įsiveržimą 
Lenkijon.

krido grupėmis. Nusileidžiant Danijos, Švedijos, Norvegi- 
du lėktuvai sulūžo. Paskiau jos ir Suomijos užs. reikalų pro< *US 
vienas lėktuvas smogė į kitus ministrai turi pasitarimus iš- 
tris ir visi keturi sulūžo. Ru- laikyti savitarpį neutralumą 
munija internavo lėktuvus ir per Europos konfliktą.
lakūnus. Suomija gavusi iš Maskvos

Be to, tūkstančiai bėglių iš užtikrinimo, kad jos neutraly-
Lenkijos ėmė plūsti į Rumuni bė bus gerbiama.

UŽDRAUS IŠVEŽTI
MAISTO PRODUKTUS
BELGRADAS, rūgs. 18.— 

Jugoslavijos vyriausybė nus
prendė uždrausti iš šalies iš
vežti (eksportuoti) kai ku
riuos svarbesniuosius maisto

60 LENKŲ LĖKTUVŲ 
LATVIJOJE

RYGA, rūgs. 18. — J Lat
vijos miestą Daugavpilį ats
krido ir nusileido 60 lenkų 
lėktuvų. Lakūnai internuoti.

geležinkeliais nežinia kur din
go. Atskridę į Lenkiją pran
cūzų ir britų* bombonešiai ne
rado sau reikalingų bombų. 
Už tai kalta lenkų kariuome
nės vadovybė, lenkų viršinin
kų nepaprastas apsileidimas. 
Taip pat yra žinių, kad lenkų 

kariuomenės vyriausias va
das maršalas Smigly Rydz 
buvo tik paprasta figūra. Pir 
mąją karo savaitę jis savo 
vadovybę turėjo pavesti ge
nerolui V. Sikorskiui, pačių 
vokiečių ir prancūzų pripa
žintam strategikui. Ministro 
Becko ir maršalo Smigly Ry-

VOKIEČIAI NUSKANDI
NO BRITŲ LĖKTUVŲ 

NEŠĖJĄ

LONDONAS, rūgs. 18. — 
Anglijos vyriausybė .paskelbė, 
kad vokiečių povandeninis lai 
vas sutonpedavo ir nuskandi
no britų karo laivą lėktuvų 
nešėją “Courageous”, kaina
vusį 20 milijonų dolerių.

Laivas nuskendo su visais 
jaaire buvusiais (apie 48) lėk
tuvais. Jame būta 1,200 vyrų 
įgulos ir lakūnų. Dalis vyrų 
išvaduota.

Vyriausybė nepažymi, kur 
tas įvyko ir koks vyrų skai
čius išvaduota.

Tik pareiškia, kad kiti ka
ro laivai greitai nusisukę 
prieš vokiečių povandeninį lai 
vą ir, matyt, jį nuskandinę.

LATVIJA Iš MASKVOS
GAVUSI UŽTIKRINIMO
RYGA, rūgs. 18. — Latvija 

iš Maskvos gavo užtikrinimo, 
kad bolševikai neneigs Latvi
jos neutralybės.

ORAS
CHICAOO SRTTTS. — Nu

matoma giedra ir kiek šil
čiau.

Saulė teka 6:34, 
6:54.

leidžiasi
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Bendradarbiams Ir koreepondentama raktų neg rutina, 
Jei neprašoma tai padaryti Ir nepriaiunčlama tam tiks
lui pakto ženklų. Redakcija pasilaiko sau teise tai 
syti ir trumpinti visus prisiųstus raktus Ir ypač ko 
respondencijas sulyg savo nuožiūros Korespondentų 
prako rakytl trumpai Ir aiškiai (Jei galima rakoinaje 
maklnSle) paliekam didelius tarpus pataisymams ven 
glant polemikos Ir asuienlkkumų. Pasenusios korės 
pondenoljos lalk ratilo nededamo*

Skelbimų kalno* prisiunčiamo* pareikalavus 
JCntered a* Seoond-Clae* Mauer Maroh >1, 1#15. at

Ckioago, Ullnols Under the Aot of Marsh 1. 187#

rytų fronte įvyko tas, apie kų jau seniai bu-1 
vo spėliojama. Sovietų Rusija pasiuntė į1 
Lenkiją savo raudonąją armijų. Įsibricvė 
Lenkijon veik visu 600 mailių frontu, nuo 
Latvijos iki Rumunijos pasienių.

Nors, kaip sakome, sovietų Rusijos įsiver
žimas Lenkijon buvo pramatomas, tai vis gi 
faktinas jos įsiveržimas, sujudino visų pa 
šaulį. Kartu sukomplikavo ir Lenkijos rei
kalus, taipgi viso Europos karo išvaizdų ir 
galimybes.

Jau seniai vokiečių propagandistai leninis 
gąsdino padalinimu, jei jie vokiečiams nenu
sileis. Jau seniai vokiečiai, dar prieš paskei 
bimų sutarties su Maskva, užsiminė, kad Len
kija bus padalinta tarp Vokietijos ir Sovietų 
Rusijos. Kadangi tada naciai ir komunistai 
išrodė esu mirtini priešai, tai tos paskalos 
išrodė neįtikėtinos. Dabar gi jau išrodo, kad 
greičiausia prie to ir prieis. Sovietų Rusija 
pasiims gudus ir ukrainiečius, o Vokietija

Amerikos Liet. Kat. taip Vienyte 
Rezoliucijos

Priimtos Įvykusiam 14 d. rugsėjo seime, Hotel 
Astor, New York, N. Y.

duotį jau yra sėkmingai įvyk
dę:

į Todėl Kunigų Vienybės sei- 
Kunigų Vienybės seimas, gi- ,nas entuziastiškai sveikina 

liai įvertindamas garbingo Amerikos Tėvus Marijonus už' 
Ganytojo Jo Ekscelencijos jųjų išugdytų ir šiandie jau 
Lietuvos Metropolito, Arkivy- valstybiškai pilnai įteisintą 
skuipo Skvireckio, didelius kolegijų su teise teikti Baclie- 
nuopelnue Katalikų Bažnyčiai ior of Arts ir Bachelor of 
ir lietuvių tautai, Jo ganyto-! Science laipsnius; nuoširdžiai

I: Sveikinimas Lietuvos 
Metropolito Skvireckio

Prez. Roosevelt pašaukė Amerikos Kongre
sų nepaprastai sesijai. Kongresas susirinks 
ketvirtadienį rūgs. 21 d.

Jei nebūtų kilęs karas Europoje, tai Kon
gresas tebūtų susirinkęs po Naujų Metų.

Pirmas ir svarbiausias dalykas, kurį Kon
gresas svarstys, bus tai atšaukimas ginklų 
embargo kariaujančioms valstybėms. Dabar
tiniu laiku veikia toks įstatymas, kad drau
džiama iš Amerikos išgabenti karo reikme- 
nas bet kuriai kariaujančiai valstybei. Jokių 
karinių reikmenų iš Amerikos negali gauti 
nei Prancūzija su Anglija iš vienos pusės, 
nei Vokietija iš kitos. Yra varemasi, kad šis 
įstatymas būtų atšauktas ir kad būtų leista 
Amerikoj pirktis visiems ko tik kas nori. 
Tegu, girdi, Amerikoj perkasi ko tik reikia 
ir ko tik nori ir Prancūzija su Anglija ir 
Vokietija.

Kadangi Vokietija dabar jau užblokuota, 
tai dabartinė padėtis tik Anglijai ir Prancū
zijai negera. Dabar Amerika su savo embar
go įstatymu de facto talkininkauja Vokieti
jai.

Jei dabartinis embargo įstatymas būtų at
šauktas ir būtų leista AmeriKoj pirktis karo 
reikmenų abiem pusėm kariaujančių valsty
bių, tai tada Amerika de jure Aktų bešališ
ka, bet de facto liktų talkininkė prancūzų 
ir anglų.

Hitleris dabar sekdamas Dėdės Šamo žy
gius, jaučiasi padėtyje to negro, kurs meškos 
vejamas įsilipo į medį. Iūeška irgi į medį pa
skui negrų. Negras medžio viršuje būdamas 
ir tėmy damas, kaip meška artinasi prie jo, 
sušuko? “Viešpatie, jei nenori man padėti, 
tai ners meškai nepadėk”. Hitieris gali sa
kyti: “Dėdė Šamai, žinau, kad nenori man 
padėti, tai bent mano priešams nepadėk1'’.

Vieni sako, kad leidimas visiems pirktis 
karo reikmenų, padidintų Amerikai pavojų 
būti įveltai į karų. Tas žinoma, yra tiesa. Ki
ti įrodinėja, kad galima atsiekti ir vieno ir 
kito, tai yra ir platų biznį varyti su kariau
jančiomis valstybėmis ir išvengti karo. O pa
gunda pasipeunyti iš karo yra labai didelė, 
čia susigundo ne vien karo reikmenų gamini
mo kompanijos. Iš karinio biznio naudotųsi 
ir darbininkai ir apskritai visas kraštas.

Taigi prezidento sušauktasis Kongresas 
svarstys apie tai, kaip Amerika galėtų vie
nu šūviu du zuikiu nušauti, tai yra pasipel
nyti iš karo ir nebūti jin įtrauktai. Sekant 
kongresmanų pareiškimus, išrodo, kad gin
čai bus atkaklūs. Yra įtakingų kongresma
nų, kurie griežtai stovi prieš ginklų embargo 
atšaukimų.

Prez. Roosevelt ir visa administracija sto
vi už embargo atšaukimų. Veikiausia ginklų 
embargo įstatymas bus atšauktas ir visos 
kariaujančios valstybės be jokių varžymų 
Amerikoj galės pirktis ko tik norės. Milži
niška Amerikos visuomenės dalis stovi prieš 
Hitlerį ir simpatizuoja anglams ir prancū
zams. Kongresmanai supras, kad dabartinis 
įstatymas tinka Hitleriui, o jo atšaukimas 
padėtų alijantams. Taigi ginklų embargo at
šaukimas sutaptų su visuimenės opinija ir 
krašto nauda.

javinio 25-rių ir kunigystės žada jai visokeriopų paramų
fc-ktinad jauV^niė, ko reikalauja. Dalyki 40 inety Proga- maloniai prašo• ateityje kad galėtų augti ir 
artinasi prie liūdno Lenkijos galo. 1 ^arbmgų Ganytojų priimti plėstis, ir karštai ragina A-

Kunigų Vienybės seimo karš- merikos lietuvių katalikų tė- 
ciausius sveikinimus ir linko- VUs siųsti jon savo vaikus mo
jimus dar ilgai vadovauti Lie-

pne liūdno Lenkijos galo

Kaip paskelbimas sutarties tarp nacių ir 
komunistų sudarė pasauliui nepaprastų s,ur- 
pryaj, tai taip darosi ir su Senut, Rusijos Klltaliliiskaiai
armijos įsi veržimu Lenki] on. Iki paskutines 
minutes naciai ir komunistai kirtosi, kaipo 
aršūs priešai. Kimunistai niekino nacius, sme
rkė jų visus žygius, o štai iš Berlyno ir Mask 
vos paukšt ateina žinia apie tų priešų susi
draugavimų. Komunistai pc to vis dar smer
kė nacius, kaipo agresorius,- skelbė, kaip 
Lenkijos komunistai kovoju už nepriklauso
mybę, o štai šmakšt Sovietų Rusijos valdovai 
ir eina ranka rankon su agresoriais ir briau- 
jasi Lenkijon.

Sovietų raudonosios armijos įsiveržimas 
Lenkijon, komplikuoja karinius reikalus ir 
kartu sukelia komplikacijas idėjų lauke.

Ko Reikia Sėkmingam Karui

Svarbus Įvykis Rytiniame Fronte
Vakarų fronte vis nesant nieko ypatingo, 

rytų fronte kasdien įvyksta nepaprastų, jau
dinančių ir visų dėmesį patraukiančių įvykių.

Pereitų sekmadienį laikraščiai pranešė, kad

nei siekiant dar didesnių ir 
gražesnių laimėjimų Bažny
čiai ir Tautai.

II: Sveikinimas Ministerių 
Pirmininkui Gen. Černiui ir 
Generolui Raštikiui

Kunigų Vienybė džiaugiasi 
ir sveikina susidariusią Vie
ningų

Rytis bei auklėtis katalikiško- 
visuonie- je-lietuviškoje dvasioje.

Lietuvos vyriausybę 
su jos narsia kariuo

mene vadovaujama tauraus 
kariuomenės vado generolo 
Raštikio.

draug

Kunigų Vienybė džiaugiasi
Raštikio

u: “Kelio atgal nėra”, 
ir karštai prašo Lietuvos Vy
riausybės dėti visas įstan
gas išlaikyti Lietuvos griežtų

generolo garbinguSėkmingam karui reikia daug dalykų. Se
niau pirmas dalykas buvo turėti daug ka
riuomenės.. Bet šiais laikais skaičius ne kiek 
tereiškia. Jei skaičius nulemtų karų, tai per 
Didįjį Karų viena Rusija būt galėjus įveikti
Vokietijų ir Austro-Vengrijų. Nes tada Rusi-i neutralitetų dabartinėse tarji- 
ja turėjo daugiau kareivių, negu minėtos, dvi, tautinėse komplikacijose, 
šalys.

Dabar Vokietija prieš Lenkiją išstatė daug 
maž tiek kareivių, kiek jų turėjo Lenkija. O 
vokiečiai per porų. savaičių lenkams davė 
tikrų “kno-okout”.

Tonau sėkmingam karui reikia pinigų — 
didelės aukso atsargos. Karų, pradedant Vo
kietijos aukso atsarga buvo $94,000,000, o 
Lenkijos — $84,000,000. Nedidelis skirtumas 
Vokietijis naudai.

Prancūzijos ir Anglijos dabartinė aukso 
atsarga yra arti penkių bilijonų dolerių. Vo
kietija -prieš jas tai tiesiog elegeta. Kati ali- 
jantų resursai tai veik nerubežiucti, o Vo
kietijos tai labai apriboti. Nors dalykai taip 
yra, nors alijantai visokiuose turtuose be ga
lo viršija Vokietijų, bet adj antai nesako apie 
vokiečius taip, kaip anuome t rusai kad sake 
apie japonus — “ša-pkami zakidajem

Šiais laikais gyvename mašinų gadynėje.
Mašinos žmogui talkininkauja visuose dar- i ja, kud, generalinis konsulas 
buose: fabrikuose, kasykloje, ūkiuose, staty i p. Budrys savo nesąmoningu 
boję ir t.t. Kiekvienas darbininkas iš saveilaktu įžeidė visu katalikiš- 
patyrimo fino, kaip daug darbininkų dabar'visuol„enp vie5ai 
mašinas atstoja. Viena mašina dirba ui šim- da„m8 S|j vard k||rj< y.

III: Sveikinimas Lietuvos 
Katalikų Veikimo Centrui

Kunigų Vienybės seimas, į- 
vykęs rugsėjo 14 d., 1939, 
New Yorke, sveikina Lietu
vos Katalikų Veikimo Centrų, 
linki prie vieningos Tautos 
vadovybės dar labiau pagilin
ti ir .praplėsti Katalikiškosios 
Akcijos vagų ir pažada reika
le visokeriopų kooperavimų.

IV? Lietuvių Dienos 
Vadovybei

Kunigi] Vienybės seimas 
džiaugiasi ir dėkoja Lietuvių 
Dienos vadovybei ir daly
viams, tik labai apgaitestau-

Kunigų Vienybė prašo dva
siškuos paremti Tėvų Marijo
nų atstovų kuris lankysis jjo 

kolonijas rinkti aukų ir gauti 
naujų pašaukimų.

VI? Jaunimo Klausimu

Kunigų Vienybė, išklausiu
si kun. V. Masiulio praneši
mų kokiomis priemonėmis su
burti jaunimą į draugijas ir 
apsvarsčiusi jaunimo proble 
mas, užgiriu jojo pastangas 
telkti lietuviškų jaunimų į 
draugijų, kad sutelkus būtų 
lengviau išlaikyti jį katalikiš
ku ir lietuviškai kalbančiu. 
Šiuo reikalu Kunigų Vienybė 
įgalioja kun. Masiulį veikti 
Kunigų Vienybės vardu.

VII: Skautų Reikalu

Kunigų Vienvbf

tus ir tūkstančius darbininkų. Mašinos ne 
vien atstoja darbininkus, o ir be galo pa
greitina darbų.

Tas pat yra ir karo lauke. Ten viena ma
šina atstoja tūkstančius kareivių. Kas turi 
geresnes karines mašinas, tas ir laimi kau 
tynęs.

Senovėj Europij ėjo taip vadinamas 30 me
tų karas. Tas karas kilo besiplečiant protes
tantizmui. Liuteris tada Europai buvo it da
bar Leninas. Protestantai tąsyk buvo tas, 
kuo dabar yra komunistai. Tada tarp kata
likų ir protestantų kilo karas, kurs tęsėsi 30 
metų. Yra sakoma, kad jei viena iš anų lai
kų kariaujančių pusių būt turėjusi tik vienų 
modernišką kolkosaidį, tai tas 30 metų ka
ras būtų buvęs baigtas į vienus metus.

Dabar vokiečiai turėjo kur kas geresnes 
žudymo mašinas, negu lenkai. Ir gerai moka 
jas vartoti. Tai štai viena iš svarbiausių 
priežasčių, kodėl Lenkija taip greitai susmu
ko.

Ir vakarų fronte įveiks ne skaičiai, ne po- 
tencijalės kariaujančių pusių galios, bet ma
šinos. Katrie turi geresnes žudymo mašinas, 
tie ir bus laimėtojai.

soda varė griovimo darbų.

V: Tėvų Marijonų
Marianapolio Kolegijos 
reikalu

X
Kadangi Marianapolio Ko

legija yra konkretus realiza
vimas plačiosios Amerikos lie
tuviškosios - katalikiškosios 
visuomenės karštų norų turėti 
savų lietuviškų - katalikiškų, 
valstybiškai įteisintų kolegijų, 
kurių įkurti plačioji Ameri
kos katalikiškoji - lietuviško
ji visuomenė, per savo Fede
racijos Kongresus seniai pra
šė Amerikos Tėvų Marijonų 
apsiimti:

Kadangi Amerikos Tėvai 
Marijonai, nežiūrint daug ir 
didelių kliūčių, tačiau kata'i- 
kiškosios visuomenės ir josios 
garbingų Dvasios Vadų loja
liai remiami, savo sunkių už-

Antradienis, rūgs. 19 d., 1939

Vokiečiai, daugiausiai lakūnai, paimti lerikų nelaisvėn. 
Nuotrauka padaryta specialaus Acme fotografo ir iš Londo
no atsiųsta į Ameriką. (Acme telephoto)

jai, Kunigų Vienybė vienbal
siai nutarė, kad parapijiniai 
parengimai būtų be stiprių 
svaiginančių gėrimų.

X: Kunigų Vienybės 
Biuletenio, Tiesos Kelyje 
Amerikiečių Skyriaus Reikalu

Vidujinio Kunigų Vienybės 
stovio sustiprinimui, būtinai 
reikia leisti biuletenį regula- 
riai. “Tiesos Kelyje” skyrių 
pąlaikvti. Redaktorių suras 
Kunigų Vienybės Centro Vai 
dyba. -

XI: Kunigų Vienybės 
užgiriu L. Plėtojimas ir Vidujinės 

R. K. Susivienijimo Ameriko- drausmės reikalu 
je užsimojimų burti vaikučius
į skautus ir prašo Amerikos Kunigų Vienybės seimą:- 
lietuvių dvasiš'kijos nuošir- prašo Vienybės narių atgaivi- 
daus pritarimo tam sąjūdžiui, i nti ar naujas įkurti Provinci 

jas.VIII: Prof. Dr. K. Pakšto 
Maišruto reikalu Kunigų Vienybės seimuose

XIII: Pietų Amerikos 
Lietuvių Katalikų reikalu

Kunigų Vienybės seimai 
gerai suprasdamas ir įvertin
damas sunkias Pietų Ameri- 
kos lietuvių religinio ir tau
tinio - kultūrinio gyvenimo 
sąlygas, prašo visus Gerk 
Dvasios Vadus visomis gali
momis priemonėmis finansiš
kai paremti kilnias Šv. Pran
ciškaus Seserų ir Amerikos 
Tėvų Marijonų Kongregacijų 
pastangas kelti ir stiprinti 
Pietų Amerikos lietuvių reli
ginę ir tautinę sąmonę.

Tarp priemenių seimas nu
mato. tose parapije-se, 'kur vei
kia Seselių Pranciškiečių sky
riai, padaryti numatytų dieną 
Pietų Amerikos Seselių Pran- 

. ciškiečių ir Tėvų Marijonų 
i naudai rinkliavas ir raginti 
atskiras organizacijas bei jų 
skyrius visokiais joms gali-

teturi sprendžiamąjį balsų tik lna^8 būdais surinkti
pritaria • . • ...1 i pilnai užsimokėję nariai,

rengimui prof. dr. K. Pakšto XII; Pamaldų Vadovėlio 
maršruto ir prašo plačios lie- Įįey{aiu
tuvių visuomenės pasinaudoti'

Kunigu Vienvbė

proga geresniam katalikiškam Kunigų Vienybės seimas pa- 
ir lietuviškam įsisąmoninimui, geidauja, kad visi įsigytų vie

nodų Kunigų Vienybės užkir
tų maldų knygelę ir jos lai- 

Plintant girtybės epidemi- kytųsi pamaldose.

IX? Blaivybės Klausimu

pajamų
i finansiškai paremti minėtų 
■ 'kongregacijų Pietų Amerikoje 
dirbamų darbų.

Seime dalyvavo viso 39 ku
nigai. tarp kurių 3 prelatai 
ir 5 kunigai svečiai iš Lietu
vos. Sei'ino prezidijuinas buvo: 

(Tęsinys 4 pusi.)

Piuiečio Rūpesčiai
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PASAULINĖS PARODOS, NEW YORK, 
PREZ. WHALEN KALBA

Pasakyta J. W. Holmes, Spaudos Admin. 
Asistento, Lietuvių Dienoj, rugsėjo 10

M r. Chninman (Juozas I.au
diką. President, Litlmanian 
Diiy Comniittee)

M r. Miuister (Povilas Žu
dei kis)

M r. Comniissioner General 
(Jonas Budrys)

M r. S|M)fford
l-'riends of Lithuania and 

of t be New York NVorld’s 
Fa i r.

Some of us met cn May 14 
in tlie ploasant task of forinal- 
I v opening t be Lithuanian Pa- 
vilion. Sineė tben bundreds of 
tbousands of Fair-goers buvę 
seen t be many revealing ex- 
hiliits brougbt to tbis Interna
tional exposition tbrougb tbe 
efforts of tbe Comniissioner 
General and bis associates. 
At tliat time I viieed tbe Fair 
Corporation’s appreeiation of 
Lithuania’s contributian to

tbe exposition. Today, wlien 
we laive befcre us tbe splendid 
įprogram arranged by tlie Li- 
t Įmania Day Conimittee, I ean 
onlv renew lity expression of 
thanks and add a few lieart- 
felt words expressive of our 
admiration for a smali count
ry tliat eanie to tbe Fair in 
a big wav.

I Tbe extent and nature of 
. todav’s program typify tbe 
jspirit of tbe Lithuanian ,peo- 
I ple. T)ue to conditions in En-I *
rope, tbis moment of our mee- 
ting mušt l>e trying for tliose 
of you \vlio are Lithuanian 
eitizens oi* descendents of Li
thuanians. And yet you bave 
conie kere with justifiable 
pride to put on a program 
tliat vili deligbt and instruct 
tbe publie.

Lithuania was for manv

Prancūzijos kreiseris Pluton, 'kuris nuskendo užėjęs ant jo paties nuleistų minų ties Casablanea, Moroko. Minoms eks- 
ploduvus laivų, žuvo 100 jūrininkų. (Acnie telephoto)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■£
Dešimtim Išpardavimas Radis Į 

IMiejaus Proga. i
DYKAI — didelis vilnonis Manketas, j 

vertas $10.00, su kiekvienu pečium.

years a suppressed nation, 
vvitbout scliools or riglit to 
develop along tbe lines of itsĮ 
own traditiun. Twenty-one 
years ago tbe Lithuanians re- 
gained their liberty. Tliev sėt 
out to modernize tbeir count
ry, and bave aeeonuplisred so 
mileli in tliat eomparativelv 
sbort period of time tliat it 
is a jov and a great privilege 
to bave tlieni bere as “ part
nere ” in tlie New 
World’s Fair.

LIETUVIŲ DIENOS KOMITETO PIRM. 
J. LAUČKOS KALBA

Pasakyta Lietuvių Dienoj, New York Pasaulinėj 
Parodoj, Rugsėjo 10 d.
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Lithuania’a acc/umplish- 
ments in tbe past tyo deeades 
are an exaniple vvortby of con- 
sideration by all tlie world. 
Need I add tliat it is an ex- 
ainple especially notevvortliv 
at tbis time. Tliere is pain at 
tbe tliought of wbat Lithua
nia lias done, because tlie cou- 
ntry’s aecomplishments show 
so elearly vliat people ean do, 
providing, tliey are perniitted 
to engage tbemselves constru- 
ctively ratlier tlian destructi- 
vely.

T.n passing, let me express 
to tlie jieople of Lithuania my 
personai admiration for tbe 
manner in which tliey bave re- 
tained their love of trndition 
and their old customs, des- 
pite their entliusiasm for mo- 
dern methods. Tbrougb nio- 
dernization tliev bave redoub- 
led tbe beauty and eliarm of 
tbeir country. Tliey bave wor- 
ked a most įpleasing combi- 
nation of tbe old witb tbe 
new.

T find it stated amony tbe 
doeuinents of tbe Fair tliat 
Lithuania, in partieipating in 
tbe exposition, \vished first of 
all to express her deep grati
tude to tlie United States,

When the Litbuanian Go
vernment aecepted the invi- 
tation of tbe President of the 
United States to partieipate 
in tbe Ne\v York World’s 
Fair, no one rejoiced in tliat 

York j as much as tbe American Li- 
I thuanians; tbeir joy was not 
' unfounded. Tbe older genera- 

tion of Lithuanians, which 
had einigrated from Litliua-

fuge for over a million Lith
uanians in the past century. 
No country’s expression of 
gratitude to another country7 
ever took more įpleasing fortu. 
A s far as T know, tliere was 
no expression of gratitude 
needed, for tliey contributed 
to our sočiai life as tliev went 
along toward American citi- 
zenship. Tbe people of Ame
rica, I am sure, will ahvavs 
be glad to receive tlie trustees 
of tbe ancient Lithuanians 
culture — particularly since 
Lithuania has shown tliat she 
knows tbe way of true prog
resą and how to live in fruit- 
ful accord witli her fellow na- 
ticns.

Mr. Chairman and Mr. Mi- 
nister, ’kindlv accept mv few

nia when she was oppressed 
made gigantic efforts before 
and during the World War to 
lielp their native land find a 
new dawn of. free life. Tbis 
undertaking was possible for 
theni because tlie American 
people understood the Litli- 
uanian ainis and efforts. The 
Lithuanians in tbis country 
tried always to be good citi- 
zens and tlius achieved a re- 
putable name and standing 
for tbemselves and the Lith- 
uanian nation. Thev helieved 
tliat Lithuania sliould become 
free and independent again. 
Tliev sent Lithuanian litera- 
ture from the land cf free- 
dom to suppressed Lithuania 
where people bad been forbid- 
den to ūse even Lithuanian 
prayer books. Tliev encourag- 
ed tbeir fatliers and brotbers 
to figbt unceasinglv for tbe 
freedom of their country. 
Tliey sent their mateliai sup-

lv for the opportune moment 
\vhen tbe people of tbe Uni
ted States could bave the 
chance of seeing what a smali 
nation, one of the oldest in 
the world, suppressed for cen- 
turies, could achieve with in- 
dependence. Tbis long await- 
ed moment arrived witb Lith
uanian particiipation at the 
New York World’s Fair. Here 
Lithuania put forth her ef- 
forts to show her achieve- 
ments as much as possible In 
education, industrv, commer- 
ce, agriculture and sočiai life 
during the twenty years of 
her independence.

Major uncertainties and i'a- 
ngerous International compli- 
cations combined to create in- 
sunnountable obstacles wbich 
handicapped tbe Litbuanian 
Pavilion in iportraying its 
country’s capabilities and a- 
cliievements adeąuately. Ame
rican Lithuanians, however, 
are quite satisfied with the 
resnlts achieved by the Lith
uanian Pavilion. Tliere tliey 
see tbe Lithuanian Creative 
po\ver exemplified and view 
its progress.

Lithuania has cliosen todav

nal and professional organi- 
zations \vhich bave aLvays 
been devoted to tbe United 
States, tlie Lithuanian nation, 
and Lithuania. Tre conimittee 
rectdved advice and sugges- 
tive leudership from tbe llon. 
Jonas Budrys, Consul General 
iit Xe\v York. Lithuanian 
press lias sliovvn courtesy arui 
given suppcrt to tbe \vork of 
the ccnimittee. And today we 
are glad to witness tbe resnlts 
of tbe cooĮierative efforts of 
tbe American Lithuanians and 
tbe conimittee. On belialf of 
tbe Conimittee, I wisli to ex- 
press my sincere gratitude to 
all-who hel]>ed to mukę tbis 
Litbuanian Day possible and 
a real success. Today, Ameri
can Lithuanians commeinorat- 
ing Litbuanian Xational Day 
at tbe Fair send tbeir most 
hearty and cordial greetings 
to Lithuania, her leaders, gta- 
tesmen and her popnlace and 
sincerely wisli a briglit future, 
peacefnl living conditions, and 
Įierpetual cultural progress.

Žvelgti aukštyn,
dar daugiau, 
kilti!

stengti:
mokytis 

s visada
Pasteur

5KE LOŠT 20
FOUNDS 0F FAT

------- (
Keel full of pep and possesg tha

Blender form you crave—you can’t 
lf you llsten to gossipers.

To take off excess fat go light on 
fatty meats, butter, cream and sug- 
ai y sweets — eat more fruit and 
v< getables and take a half teaspoon- 
ful of Kruschen Salta In a glass of 
hot water every mornlng to elimi- 
nate excess waste.

Mrs. Elma Verille of Havre do 
Grace, Md., writes: “I took off 20 
lbs.—my clothea fit me fine now."

No drastic cathartics—no conatl-

fiation—būt bllssful daily bowel ac- 
ion when you take you r little daily 
dose of Kruschen.

port. Tliev strove tliat their
new country, the United Sta- į to display its culture to Ame- 
tes of America, sliould be one
of the first nations to recog-

: nize tlie independence of a 
' rebom Lithuania which rose 
i from the bloodv fields of bat

as tlie Fair Corpora- j tie. The dreams and the hoipes 
of American Lithuanians be- 
came a reality vvhen Litliua-j 
nia declared her invlependence ! 
on Fehrnary 16, 1918 in Vil
na, the historic capital of Li
thuania. As she progressed 
step by step, the American 
Litliuanians \vaited impatient-

tion’s thanks for the sp'endid 
program you liave brougbt 
liere tliis afternoon. May Lith
uania knew uninterrųpted pro 
gress. May she find it possible 
to express herself as fullv at 
every future Court of Peace 
as she lias expresso:l herself
at tlie Xe\v York AVorld’s --

rica. To fulfill the program 
for tbis special day, Lithuania 
has invited American Litrua- 
nians to do their part. For 
tbis cooperative undertaking 
the World’s Fair Lithuanian 
Day Conimittee is formed of 
tlie nati'cnal cultural, frąter-

SKELBK1TFS “DRAUGE”

F O R
I T C H I N G~T*.

SKIN

T Ar kenčiate niežiejimą, 
nudegimą, arba odos ligą? 
Nekentčkit! Žemo per 30 
metą gelbėjo žmonėms. Pa
šalina eczema. išbėrimus, 
spuogus ir kitokius odos 
negalavimas. Pirk Žemo 
šiandien! Visuose aptieko- 
Re. S5c. 60c, SI .00.zemm

which lias been a haven of re-Į Fair 1939. SKELBKITĖS “DRAUGE”

z*

J

More plu* fealuret are built inlo ibiu new Quaker ii.. | 
in any other heater made. Especially designed f | 
<Juaker’» Golden Anniveraary it bringa yoo these mai | 
tiipe and money aaving featurea: Air-Floie Top to tpe< H 
up circulation ... Fitual Conlrol Dial for fingerli | 
eontrol on the front of the heater... Pyrei F lame Pam || 
to bring the glow of the flnme inlo the room ... Econo ■ 
miaer Burner for loweat turndown . . Radiadort foi I
“»pot” heat .. . and Aerote* Bate to reduce floor drafl | 
to a minimom. Nowhere elae ean you get aueh thrilliii) Bj

beauty, to many outatanding featurea, turi H 
dependahility! And you'II be aurpriaed t< 
find how little it cotta to Qwn tliia beatinc 
matterpiecel

Jos. F. Budrikį
FURNITURE HOUSE f

3409-3421 South Halsted Street
Tel. Yards 3088 l

ifHn Metu Rndin Modeliai Iškrauti Parodai.

BUDRIKO RADIO PROGRAMAI:
\VCFL 970 k. nedėlios vakare 9 valandų.
\YAAF 920 k. pirmnd. ir penktadieniais 4:30 popiet. ■ 
\YHFC 1420 k. ketverge kaip 7 valandų vakare.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■£!

Vienas civilių Varšuvos gyventojų mirtinai sužeistas vokiečių lakūnams miestų bombar
duojant nešamas į artimiausių ligoninę. Nuotraukų padarė oficialus Acine fotografas E. Cal- 
erat ir iš Londono per radio atsiųsta j Amerikų. (Acnie telephoto)

KLAUSYKITE

New City Furniture Mart
RADIO PROGRAMO

ANTRADIENIO VAK., 8:00 VALANDĄ, iš stoties 
WSBC — 1210 kilocycles.

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

Lietuviškas Viešbutis
2435 So. Leavitt St. Chicago, III.

Tel. ROOSEVELT 3552

Walter Neffas, sav.

Linksma girdėti, kad atvažiavus 
j Chicagų, surandi Lietuviškų 
Viešbutį pernakvojimui. Nagi, 
I/aure, ar aš tau nesakiau, kad 
kaip atvažiuosi j Chicagn, tai ra
si ^VALTERIO NEFFf)’Viešbu
tį t Jums kiekvienas lietuvis pa
sakys, nes jį žino. Mat jis turi 
puikiausius ir geriausius kamba
rius Vestsidėje. Kambariai šva
rūs. Galima privažiuoti iš visų 
dalių miesto ir jis jums patar
naus dienų-naktį, nes p. ^Valteris 
yra prielankus žmogus, senas gy
ventojas Chicagos miesto.

______________
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IR ŽMOGUS
Kiekvieno žmogaus siela ar liueiperis. Todėl ne visiems 

yra nematomas, labai pashųr- vienodai pasaulis atrodo, ne 
tingus, į i nas užburiančio gro-^ visiems yya pat> ne vi
žlo kraštas, kuris turi metų 
laikus, dienas ir naktis; yru 
tai kraštas, per kuri texn ga
lingi — vandenys, pučia šal
ti ir šilti vėjai, kurio padan
gėse naktį mirga nesuskaito
ma daugybė žvaigždžių, kurio

suose sukelia tokį pat susi
žavėjimų ar išgąstį. Jis į mū
sų sielų tuip veikia, kaip j jį 
žiūrime, toks yra, kokių sėk
lų jame sėjame, toks atrodo, 
kaip esame viduje nusiteikę. 
Tai yra tikra. .Juk kai esame

dangaus mėlynę kartais den-1 džiuginami išvidinės šviesos, 
gia niūrūs debesys.

Kaip įvairūs kraštai nevie
nodi, taip ir žmonių sielos. 
Yra sielų svajingų ir vienišų, 
be tvarkos ir lygsvaros, kaip 
išrizgę pasenusio sodo med
žiai. Yra sielų, kurių viduje 
nuolat spindi džiaugsmo žvai
gždės; yra sielų, kurios iš
skleidžia puikius žiedus ir! 
juos iškelia į dangaus mėly-! 
nę; yra sielų tuščių ir šaltų 
panašių į apleistus kalnagūb
rius, kyšančius iš sniego šal
tų žiemos naktį. Tokios šie-, 
los nieko nežino apie žiedus, Į 
apie brendimų ir palaimintų 1 
pjūtį. Per vieno žmogaus sie
los klonius keliauja grožis ir 
barsto savo dovanas ant ke
lių bei takų, ant laukų ir pie
vų, kai tuo tarpu kito siela 
minta neapykanta ir vaidais, j 
ydomis bei nuodėmėmis, iš j 
kurių sunku pabėgti ar išsi
vaduoti.

Ir pasaulis, kuris prieš mū
sų akis dirba ir kruta, ardo 
ir kuria, tas neišmatuojamas 
pasaulis yra mūsų pačių vi
daus atspindys, yra veidrodis, 
kuris surenka mūsų sielos šil
tus ir šaltus spindulius, yra 
laukas į kurį kiekviena siela 
beria kviečius ar rauges, Vy- 
nuoges ar erškėčius, meilę ar 
neapykantą. Pasaulis yra sce
na į kurių šaukiamas Kristus

kai išvidinis džiaugsmas iš-. I
skleidžia sparnus, kai Dievo 
ir artimo meilė švelniai gla
monėja, kai sąžinė gieda ra
mybės himnų, tada mums pa
saulis mirga vaiskioje švieso
je. tada kvėpuoja šventa, gry
na laime, džiaugsmu. Kai į 
mūsų sielų pasipila šaltas lie
tus, kai pasibeldžia .niūrus liū
desys, kai priešo klastinga 
ranka uždengia paskutinius i 
laimės spindulius, tada mums 
žemė dejuoja iš skausmo ir 
nevilties, tada ji skęsta ne
apsakomoj vienumoj, tada vi
sur kalena dantimis klastin
gi vilkai.

Ar iš dailininkų, poetų, mu
zikų kūrinių neatsispindi vis 
kitoks pasaulis? Kaip sudva
sintų, skaidrų, su Dievybe su
sijusį, lengvų, kaip pūkelį 
vaizduoja Čiurlionio .paveiks
lai. Kokį liūdnų piešia Vai
čaičio lyriniai eilėraščiai, ko
kį klastingų Šekspyro dramos. 
Kokį skambų, dainuojantį ga
rsina Mocarto, Šopeno melodi
jos. Koks kalnuotas, didingas 
kyla iš Betoveno simfonijų, 
kurios veržias
fontanai.

Britų atsarginiai, pašaukti karo tarnybon, “kur nors Anglijoj” maršuoja į paskirtų vie
tų. (Acnie teleplioto)

visa tai, kas žmogiško, net į si išviršinė žemė pateks į Aukso Grūdeliai
pačių sielą, ir padaro iš jos 
kaltybių laukų. Kur turėjo 
vaikščioti kilnumas, tobulybė,

džiaugsmą, jei čia prisiartin
sime prie Dievo tobulybės, at
gaus žemė dėl mūsų puolimų

ten kaltybė gieda priešingą prarastų išaukštinimų, rojų 
dainų.

Kaip mes galime išvengti 
šių klaidų, kur rasime taisyk
les, pagal kurias reikia tobu
linti sielų, kurių laikydamies, 
prisiartinsime prie Aukščiau
siojo Gėrio ir Grožio? Kadan
gi Dievas rūpinasi kiekvieno 
mūsų likimu, tai ir čia nepa

A. L. K. Kunigų Vie
nybes Rezoliucijos

(Tęsinys iš 2 pusi.)

pirmininku kun. K. Vasys, 
\Yoreester, Mass., vice pirmi
ninku kun. .J. J. Simonaitis, 
Elizabeth, N. J., raštininkais: 
kun. C. E. Paulonis, Brooklyn, 
N. Y., kun. J. Dambrauskai, 
MIC.

Kezoliucijų komisijoj: kun. 
Pijus Juraitis, Atliol, Mass., 
kun. Pranas M. Jurus, Law- 
renee, Mass., kun. Juozas Va
škevičius, MIC., Thompson, 
Conn.

Naujoji K. V. valdyba: įpir- 
mininkas kun. Norbertas Pa
kalnis, Brooklyn, N. Y., sek
retorius kun. Pranas M. Ju
ras, Da\vrence, Mass., iždinin
kas kun. dr. Vincas Martuse- 
vičius, Philadelphia, Pa.

Kun. Paulonis,
Seimo raštininkas

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. Yarda 3146.
VALANDOS: Nuo 11 iki 12;

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

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

ir akinius pritaiko
3343 S. Halsted Street

DR. P. ATKOČIONAS
DANTI8TAB

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

Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte. 2-6. 7-9 P. lt 
3147 S. Halsted SL, Chlcago

Pirmadieniais, Trečiadieniais u 
šeštadieniais 

Valandos: 3—8 P. M.

isąs sukuria pragarą? Nu
tolimas nuo Dievo nustatytos

jei vėl atsinaujinsime Kristų-j nu^°'s^a ml° 
je. Kai žmonija joje bėgs ir

tvarkos. Juo žmonės labiau 
Dievo nustaty- 
juo gyvenimastos tvarkos

suksis, mis iš dieviškų šalti- į pasidaro sžaudesnis, juo la- 
nių kai iš savo sielos paša- ^iau prieš musų akis atsisto

• VT* • V! v __ —
lins keršte, neapykantos sėk 
las, užnuodijančias pasaulį 
tada visi daiktai sublizgės pa- va 
slaptinga šviesa.

ja pragaras. Visi šios žemes 
žmonės yra Dievo vaikai. Die- 

yra visų žmonių Tėvas, 
pasaulio žmonės savo tarpe

yra broliai ir sesers. Tai ne 
žmonių išsigalvojimas, bet pa
ties Dievo nustatyta tvarka. 
Kas iš šios tvarkos išsiver
žia, iš sveikatos žengia į li
gą, iš gyveninio į mirtį.

(Kun. J. Stankevičius) į

LIElUVlAl DAKTARAI

Tel. OANal 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS:

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

DR. F. G. WINSKUNAS
PHYSICIAN AND SURGEOM 
2158 W. CERMAK &OAO

Ofiso teL Ganai 2345 
Ofiso Vai. 2—4 ir 7—9 

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

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

2-tros lubos
CU1CAGO, 1LL.

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

Sekrnad. nuo 10 iki 12 vai. ryto

TEL YARDS 5557

DR. FRANK G. KW1NN
(RVI£XJINSRAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

OFISO VALANDOS:
2—1 ir 7—8:30 Vakare,

ir Pagal Sutari;,
Čia išsipildys žodžiai, kad 

lieka vienos besiblaškančios, j mes, žmonės, turime išganyti 
kaip galingi ieškančios sielos, bet parodo ' žemę, nes ji dėl mūsų įkaitės 

pastatytą ant aukšto į yra prakeikiama arba išgano
ma. Jei kovosime po Viešpa
ties karalystės vėliava, žemė 
pražydės naujais žiedais ir 
neš naujų vaisių, nes ji yra 
mūsų sielos atspindys, mūsų 
veikimo, mūsų sėjos laukas. 

J. Grubliauskas (ž. P.)

Taigi, visur apsireiškia toks į kalno — Dievo karalystę, ku- 
pasaulis, kokią savo pradžią j ri mums atsako į visus rūpi
turi žimogaus sieloje.

Klaidos, kaip tos pasakų
raganos, įsivelia į pasaulį, į

THINGS THAT NEVER HAPPEN

mus klausimus. Kai Kristus 
žengė į dangų, ši karalystė 
buvo tik mažas daigelis, ku
ris iki mūsų laikų išaugo į 
didelį medį — Kat. Bažny
čią. Mūsų sielos siekimas tu-:
ri būti šis: visą pasaulį pa-j Žinojimas, kaip gerai ir 
dėti po šiuo medžiu, kad dėl ( naudingai sunaudoti laikas y-
inusų klaidų daugiau nekla 
jotų tamsybėse ir bedugnėse, ■ žmogui.
bet būtų nugalėtas to Dievo----------
malonės, kuris nusileido j $ 
ašarų žemę, kad mus išva
duotų, kuris mūsų tarpe gy
vena paslaptingu būdu, (kuris 
gyvena mumyse pačiuose. Ir

ra begalo svarbu kiekvienam!

SPFieiKNT

Ute only one level <ea« 
tpoonfui to a eup of sifted

flour for mot* redpet.

BAKING 
POWDERj

Samepricetoday 
as 48 years ago
25 ounces *or 25<r
Manufactnrcd kv baltinę pow<f«r 
ipacialitts who malta nolSinę būt 
balunf pew4«r—und«r supanritian i 

į •( taperi ckamials •( nalienal J
repuUlion.

MILLIONS OF POUHDS HAVE BFtN.- 
USEū BYOUR GOVERNMENT

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE 
INSURANCE AND LOANS

DR. P. J. BEINAR
IBEINAItAUSKASJ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1612.

Res. — Yards 3955. 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popieC 7 iki 9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Avė
Valandos: 1—3 ir 7—8 

Kasdien išskyrus Seredų
Sercdoims ir Nedėl. pagal sutartį.

Telefonas HHMlock 6286

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

Ofiso valandos:
10—12 vai ryte 

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

Susitartus.

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. 
Nedėliotais nuo 10 iki 12 vai. dienų.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

W0MEN!
read how thousands have been able to

GET NEW ENERGY
IMPORTAM Mtdical T«tJ tmil WHY Fimout lydis E VophMe Con-
Moad Hm Btw HoMleg Wtik. IMm Nem« Wamn Far 0w HaN A Cartiry!

i VALGIU GAMINIMAS 
IR

įNAMĮĮ PRIŽIŪRĖJIMAS
►

"vairių valgią gaminimui 
pyragų pajų ir duonų kepi 
mui; įvairių konservų ii 

;; preservų darymai, paukš

;; Didelė 223 puslapių knyga 
Įsu naujausiais receptais į 

tienos kepimui ar virimui,
daržovių ir vaisių užlaiky
mu, ir tt Taipgi yra vi
sokių naudingų patarimų 
šeimininkėms.
8ių kartą galima gauti par paš
tų Arba raktinėje:

Statau visokios rųSies naujus namus ant 
lengvų mėnesinių Umokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbų be jokio cash įmokė 
jimo, ant lengvų mėnesinių išmokėjimų. 
(Ifigannn geriansį atlyginimų ii Fire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir 
senų namų, ant lengvų mėnesinių iimo 
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie:

V
■ X

v v

JOHN PAKAL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

If you feel tired out, limp, listless, 
moody. drprr«sed—if your nerve, 
nre eon.tantly on edge and you're 
lotine your boy frienda to more at- 
trertive. peppy wnmen—SNAP OUT 
OF ITI No man likęs a dūli, tired, 
eranky woman.

Ali you may need U a good reliable 
tonic. If »o try fnmou. Lydia E. 

• Pinkliam'* Vegatabla Compound. 
Let it .Hmul.te gaatric Juico* to help 
digeat and assimilate more whole-

•ome food whlch your body usea 
dirtetly for energy—to help build 
up more physical rematance and thu» 
help calm jittery nervea, lesten te
matė functional dlstreaa and glve you 
joyful bubbling energy thnt ia re- 
flerted thruout your who1e being.

Over 1,000,000 wo».en have re- 
ported marvelou* benefita from 
Pinkham's Compound. Resuits 
•hould youl T elephor e your
druggist right now for a bottle.

KAŪfA SU PlRSlUHTmU

£1.10 
RAsnneJB 

£1.00

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė.

CHICAGO, 1LL
>... «-> j. <J» ...>.e.a»-a*e-<

Res. 6958 So. Talman Ava.
Res. Tel GROvehiU 0617 
Office Tel HEMlock 4848

DR. j. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketv. ir Nedėliomis susitarus 

2423 W. Marųuette Road

Tel YARds 5921
Rea.: KHNwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN and SURGlOH 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Nedėliotais pagal sutartį. 

Offioa Tel YARda 4787 
Namų Tel PROspect 1980

Ofiso Tel VIRginia 0086 
Rezidencijos tel BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue

Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P. 1L

Resideseija
8989 So. Claremcnt Ava.

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

ALEX ALESAUSKAS & SONS
Wholesale Fumiture Co.

6343 So. Western Avenue
REPUBLIO 6051

Tel OANal SUS.

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

REZIDENCIJA
6631 S. Callfornia Avė. 

Telefonas REPublic 7868

Tel OANal 0257
Rea. Tel PROspect 6659

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

Rezidencija 6600 So. Arteeian Avė. 
VALANDOS: U v. ryto iki 3 popiet 

6 iki 9 vakare

Office Phone Res and Offiee
PROapect 1028 8859 8. Laavitt St
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Chlcago
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį,

Tel YARda 2246

DR. C. Z. VEZEL'IS
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Reredbį pagal entartj______

DR. V. E. SIEDLINSKi
DANT9BTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefoną* Lafayette 8650

Antradieniais, Ketvirtadieniais iŠ 
Penktadieniais

4631 So. Ashland Avė.
Tel YARds 0994

Pirmadieniais, Trečiadieniais ig
fieštadieaiaia.

V
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A. A. Gabrielius Girdžiūnas
Po trumpos, bet skaudžios, 

ligos Šv. Kryžiaus Išaukštini
mo Šventėje, Dievas pašaukė 
pas Save a. a. Gabrielių Gir- 
džiūnų. Velionis turėjo palin
kimų savo jėgas paaukoti Die
vo tarnybai. Jis net bandė į- 
gyti mokslo ir tapti kunigu.

Atsimenu, kada dienraštis 
“Draugas” buvo 'keliamas iš 
Šv. Kryžiaus parapijos į Au
šros Vartus, Gabrielius sykiu 
su Marijonų broliais pasidar
bavo ir daug padėjo katalikų 
dienraščiui naujoje vietoje 
susitvarkyti.

Statant Tėvų Marijonų Se
minarijos koplyčių Gabrielius 
ir čionai prisidėjo auka vie
nam koplyčios langui. Jo at
mintis Tėvų Marijonų Semi
narijoje pasiliks ant visados.

Prieš mirtį darant paskuti
nį testamentų Gabrielius labai 
pavyzdingai pareiškė savo va
lių. Jis paskyrė dalį savo tur
to savo broliui ir savo sese
rims, antrų dalį Tėvams Pran
ciškonams Šventoje Žemėje, o 
trečių dalį Tėvams Marijo
nams Amerikoje.

Gailestingasis Dievas šį Ga
brieliaus testamentų priėmė ir 
jam už jojo aukų Katalikų' 
Bažnyčios įstaigoms, tikimės,' 
parodė daug pasigailėjimo. 
Nors Gabrielius pats Kunigys
tės Sakramento nedasiekė vis

gi jo testamento auka Tėvams 
Pranciškonams ir Tėvams Ma
rijonams prisidės keletu ne
turtingų jaunuolių išleisti į 
kunigus. Tada Gabrieliaus 
džiaugsmus danguje įgys nau
jo pobūdžio ir jis seks jo auka 
išleistų jaunuolių į kunigus 
darbuotę.

Čia prisimena Kristaus pa
mokymas: “Rinkite turtus, 
kurių vagys neišvagia ir kan
dys nesuėda”. Katalikų Baž
nyčia turi dvejopų turtų: dva
sinį ir medžiaginį. Dvasinį tu
rtų žmogus nešasi į dangų; 
medžiaginį palieka kitiems 
šioje žemėje. Jeigu žmogus 
palieka savo medžiaginio tur
to Bažnyčios reikalams, tada 
Dievas, be abejo, jam atlygi
na dvasiniu turtu. Kristus yra 
pasakęs: Kokiu saiku seikėsi
te bus ir jums atseikėta”. Die 
vas yra gailestingas ir teisin
gas. Kada žanogus savo kokiu 
geru aktu, kaip auka Bažny
čiai, pastato pagrindus Dievo 
gailestingumui, tada Dievas 
pagal tuos pagrindus savo gai
lestingumu pastato tam žmo
gui puikiausius mūrus.

Tikimės, Gabrielius šių tie
sų gerai suprato ir pagal jų 
savo gyvenimų tvarkė. Pasku
tinis testamentas rodyte rodo 
jo pasitikėjimų Dievo gailes
tingumu. Gabrielius, be abejo,

DKaTTGag

Vokiečių Karininkai, didžiumoje lakūnai, dalyvauja laido- 
žuvo 'kovoje su vokiečių lakūnais. (Acine telephoto)

ji_ ....
Nuotrauka iš vakarų fronto 

tuvėse prancūzų lakūno, kuris

norėjo, 'kad tas Dievo gailes
tingumas būtų ne jam vienam, 
bet kad pasiektų plačiau vi
sų žmoni jų. Jis, tartum, matė 
prieš savo akis Jeruzalės mie
stų, kur Kristus savo mirti
mi Dievo gailestingumo duris 
mums atvėrė; jis, tartum, ma
tė Tėvų Marijonų darbus sa
vo taufiečiams. Ir, štai, jis 
pagal savo išgalę dedasi auka 
prie šių Dievo gailestingumo 
šaltinių.

Nors Katalikų Bažnyčia nu
stojo brangaus nario šioje že
mėje, Dievui pašaukus Gabri
elių į amžinų gyvenimų, visgi, 
tikimės, kad jo auka Bažny
čios reikalams padės daug jo 
sielos karštus troškimus įkū
nyti.

Lai visamatųs Dievas būva 
gailestingas Gabrieliaus sie
lai ir lai išklauso mūsų mal
dos už Gabrieliaus sielų. Te
gul Gabrieliaus siela ilsisi am
žinoje šviesoje ir amžinoje ra
mybėje.

Kun. J. Mačiulionis, MIC

CICEROS ŽINIOS
Dėmesio!

Šv. Antano Parap. Namų «a-

Is Politikos Laiko
LIETUVIŲ NEPILIECIŲ 
DĖMESIUI

11-to Wardo Lietuvių De
mokratų Organizacija steigia1; 
pilietybės kursus, kuriuose 
lietuviai nepiliečiai bus ruo
šiami prie pilietybės ir pade
dama išgauti pilietybės popie- 
ras. Pamokos bus lietuvių ir 
anglų kalbomis. Užsiregistruo
ti reikia pas Frank Naujokų, 
3334 S. Parnell Avė., Bruno 
Jakaitį, 826 W. 34 PI., arba 
Antanų Gudaitį, 833 W. 33rd 
Place. Registracija pageidau
jama iš anksto dėl to, kad no
rima žinoti, kiek Bridgeporto 
lietuvių bus susidomėję tos 
rūšies kursais. F. N.

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINES 

MINTYS
H angliško vertė

Knn. Ant. M. Karužiikia

Rugsėjo 19 Diena
Mylimasis buvo atsitraukęs 

nuo savo Numylėtinio, ir Nu
mylėtinis ieškojo savo Myli
mojo su savo atmintimi ir su
pratimu, kad jis gulėtų Jį my
lėti. Numylėtinis surado savo 
Mylimąjį, ir jis klausė Jo kur 
Jis buvo. “Tavo atsiminimo 
nešime”, atsakė Mylimasis, 

ir tavo supratimo nežinoji-i i

me

URBA
Posėdžiauja Sus. Liet.
R. K. Amerikoj 
Centro Valdyba

WILKKS BARRE, PA. -
Rugsėjo 18, 19, 20 dd. įvyks-'j vininkų klubas laikys susirin- 
ta A. L. R. K. Susivienijimo kimų rugsėjo 19 d., 8 vai. va- 
Pildomojo komiteto susirinki- kare, parap. svet. Susisinki- 
mas. Daugelis Susivienijimo | mas yra labai svarbus, nes at- 
komiteto nariai iš Federaci-1 silankys kitataučių organiza- 
jos seimo vyksta į šį susirin-' cijų atstovai. Ciceros lietu- 
kimų. Susivienijimo pirmini- viai yra gerai susiorganizavę, 

lietuvių

Vienas pamokslininkas į 
klausimų, kas yra tiesų, davė 
tokį atsakymų:

— Tiesa — tai duona, ku
riai reikia labai stiprių dan
tų J yra tai knyga, kurios nie
ks nemėgsta skaityti, yra tai 
vanduo, kuriame nieks nenor 
praustis, yra tai valgis labai 
sunkiai virškinamas, yra tai 
gėralas, kurio nieks nemėgsta 
įgerti, yra tai jietis, kuri sun
kiai sužeidžia...

Marvin Ward — Amerikos Golfininkų - Mėgėjų naujas 
čempijonas, laimėjęs pereinamųjų dovanų nacijonaliam turna- 
mente North Shore Country Club aikštėje, netoli Cbicago. 
(Acine teleproto) ~ ■

Shes prefly as 

a pieture,

būt..........
No onc ran toierato halitosis (bad breath). 
It can ruin almost any girl’s popularity 
... ber closest friendships.

Food fermentai ion in the mouth ia snid 
by soma authoritiea to be a mainr raute of 
halitoeii. And the insidious tning abnut 
thia offensive ronditioh ia that anyonfc 
may have it and never realize it. Frienda 
know, of courae ... only too well. Būt, un- 
fortunatdy, it ia such a delicate aubject 
they won’t telk

So don’t gamble witb your aocial nppor- 
tiinitlea and your happlneaa by taking un- 
necoaaary chancea. It ia ao aimple to tako 
prreautiona by gargling with pleaaant- 
tasting Liaterma Antlaeptlc—mouth fer- 
mcntatlon Is ųuickly checked and ita 
odora are overenme.

Get the t.,storine Antlaeptie hab(t. TTae 
lt ... . moming and night, and before all 
important engagementa. Lamhert Fhar- 
rnacul Compahy, St. Lonit, Mirtorti.

LI8TBHINB 

f« HALITOSIS
* (*Afc BMlATa)

Turi kų parduoti, ar nor! 
kų pirkti, pasiskelbk “Drau
go” Classified skyriuje, ku
ris duoda gerų rezultatų.

DON'T BE GRET

Gėlės Mylintiems, 
Vestuvėms, Baukie- 
tams, Laidotuvėms, 
ir Puošimams.

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 
Phone LAFayette 5800

nkas L. Šimutis ir vyr. 'Susi
vienijimo 'kvotėjas dr. Rakau
skas, vykdami į \Vilkes-Barre, 
padarė vizitų pas Elizabetb, 
N. J., klebonų, Vargonininkų 
Sų-gos dvasios vadų Kun. J. 
Simonaitį ir pas komip. J. Ži
levičių. Taip pat L. Šimutis 
ir dr. Rakauskas, vadovau
jant kun. J. Šerniui, aplankė 
Atlanto pajūrį ir Asbury Pa
rkų. A. S.

Dėkingumo šilima pripildo 
kataliko širdį, kad Dievas jam 
suteikė tų patį tikėjimų, kaip 
ir tiems, kurie giliai miega to
li po Romos miestu. (Š).

net svetimtaučiai iš 
veikimo ima pavyzdį. Neuž
mirškite vakare ateiti į par. 
svetainę. Reikalaukim kad 
Vilnius būt atiduotas Lietu-, 
vai. Dabar yra proga!

A. F. Pocius,
Cicero, liet. laikrodininkas

Kidneys Musf 
Clean OufAdds

Excess Aclda and polsonous w»stes ln your 
blood are removed chlefly thru 9 mlllton tlny 
delicate Kldney tubes or Uiters. And non- 
organic and non-systemlc dlsorders of the 
Kidneys or Bladder may cause Oettlng Up 
Nlghts, Nervousness, Leg Palns, Clrcles Un
der Eyes. Dizzlness, Backache, 8wollen 
Ankles. or Buming Passages. -In many such 
cases the dluretlc actlon of the Doctor's pre- 
acnption Cy.tex hrlps the Kidneys clean out 
Excess Aclds. Thls plūs the palllatl’ ---------*xcess Aclds. Tbls plūs the palllatlve work of 
Cystrx may easlly make you feel likę a new 
persod ln just a rew days. Try Cyatex under 
the guarantee oi money back unless com- 
plttely satlsfled. Cyatez costs only 3c a dose 
at drugglsts and the guarantee proteets you.

» mimiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiinniiiiiiiiiitnmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiNitiiiiiiiK

SKOLINAM PINIGUS 8 
ANT 1-MŲ MORGIČIŲ

= Kiekvienos ypatoe padėti pinigai yra apdrausti iki $5000.00 pax = 
: Federal Savings and Loan Insurance Oorp., po United Statas = 

5 Oovaramaat priežiūra.

Mokame Už
Padėtus Pinigus ^-^2

5 Ofiso vai.: 0:00 vai. ryto iki 6:00 vak. Pirmadieniais, Ketvirta- 
5 dieniais ir Šeštadieniais iki 8:0? vak.S CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION _

JOHN PARKO, Prcs.

5 6816 S. Westem Avė. Phone GRO. 0306 |
giiiiiiiniiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiimmiiiiiiimnnii3

31%

•ART, IKD. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
K E L N E R — P R U Z I N 

OcrtouiM Patanavtmai — Sotarla patamaaja 
Fh<m« #000 8J0 W. IMK Ava.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
■BEIAUBIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAI»A

AMBULANCEDIENĄ IR NAKTĮ
Visi Telefonai YARDS 1741-1742

4605-07 So. Hermltage Avė.
4447 South Falrfleld Avenue

___________ Tel. LAFAYETTE 0727_____________

YVAI koplyčios visose 
■*’ ** Chicagos dalyse

Klausykite mfiaų I.lctnvly radio peneramo Antradienio Ir 
Šeštadienio vakarai#*, SlSO valandą, Iš WIIIP stoties (1480 K.)

Pranešėjas P. ŠATTIMIERAS ,

Doo*t talente gny hair. Orey bab 
■Mkee yoo look old and (ed old. 
Try the 'Modetn* Method te Col> 
oriu* Hair . .. CLAIROL. Votfl 
appredato the ętdek, plėnim treek 
aaent. No bleaching requirtd ta 
aoften the hair whan you uee 
CLAIROL. YooTl leve the reeuha 
aa your hair—beeotiful, natūrai* 
tooUnf color tfaat dafiea deteettek 
Sae yoursetf ae you voold Bka ta

NOW.( 
Nat*raūy —

teaMtateš šarOkkasvbd 
«O«UWCWbWeedtteMa

farfae* ef ftch

eotr
JOAN OAOt. OABOLtea
aZJmak.NoYirt.B.1 i

Y
-k

r --------—7------------
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A. A.
MARIJONA
GAIDELIENĖ

(po tėvais Mockaitė)
Mirė rūgs. 16 d.. 1939 m„

12:45 vai. ryto sulaukus pu
sės amžiaus.

Gimus Lietuvoje, Raseinių 
apskrityje, Skaudvilės parapi
joje.

Amerikoje išgyveno 2 5 met
Paliko dideliame nuliūdime: 

vyrų" Antaną, sūnų Virgilų 
dukterį Esther, tris seseris: 
Stelių, Josephinų ir Ona. Ir
švogerius; Bruno Belunskls, 

Stanislovų Lukošų ir Anufrą 
Naruševičių ir jų šeimynas ir 
daug kitų giminiu ir pažįsta
mų.

Kūnas pašarvotas 4530 So. 
Honore Street, telefonas Lu- 
fayette 3525.

Laidotuvės įvyks trečiadieny, 
rūgs. 20 d., 1939. Iš namų 8 
vai. ryto bus atlydėta j Šv. 
Kryžiaus parap. bažnyčią, ku
rioje ixyks gedulingos pamal
dos Ož Velionės sielų. Po pa
maldų bus nulydėta į Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs-, 
tanius-as dalyvauti šiose laido
tuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Sūnus, IHik- 
tė, Seserys ir 6voveriai.

Laidotuvių direktorius J. F. 
Eudeikis, tel. YARds 1741.

Skelbimai “Draugo” CLASSIFIED Skyriuje 
Yra Pigūs Ir Pelningi. Pabandykite.

KASIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMD III A M P C patarnavimas HItIDULHIiul dieną ir naktį 
DYKAI KOPLYČIOS VISOSE 

MIESTO DALYSE

Antbofly B. Petkus
Lachawicz ir Simai 
J. Liuleiritius
S. P. Mažeika 
Antanas M. Phillips
LLZolp 
Albert V. Peikus

6834 So. Western Avė. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Čourt 
CICero 2109

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270
4348 So. California įAve. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avenue 
Phone YARds 1138-1139

3307 Lituanica Avė, 
Phone YADda 4<)08

J646 West 46th Street 
Phone YARds 0781-0782

4704 S. Western Avė. 
Tel. LAFayette 8024

3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419



Antradlenlfų rūgs. 10 d., 3939

IŠVAŽIAVIMAS MARIJONŲ ŪKYJE 
GRAŽIAUSIAI PAVYKO

Praeitų sekmadienį gyvuliu, 
paukščių ir įvairių produktų 
iparoda praėjo kuo gražiau
siai. Daug dirbta ir rengtasi, 
ir ištikrųjų reikia pasidžiaug
ti, nes suvažiavo gružus bū- 
rvs geraširdžiu lietuvių ir 
maloniai pralėkto laikų. ir 
pasidžiaugė gražia Tėvų Ma
rijonų ūkyje ne vien tik j>a- 
rotla, bet ir maloniu, tyru o- 
ru atgaivino sveikatų ir su
stiprino savo jėgas. Apart to, 
gražiai pasivaišinta, 'pasilink
sminta, na ir padaryta gra
žaus pelno, iš kurio bus pa
dėti panašūs paminklai kaip 
ir įprie kitų Tėvų ir Brolių 
Marijonų mirusių ir palaido
tų Šv. Kazimiero kapuose, 
greitu laiku bus ir prie a. a. 
Tėvų V. Kulikausko ir A. Bū- 
blio. Reiškia žmonių noras ir 
pageidavimas bus galutinai 
patenkintas.

Šiame išvažiavime labai 
gražiai ir nuoširdžiai darba
vosi Tėvų Marijonų ūkio už
vaizdu brolis Tadas, jų įna
miai — Simonas Kvietkus ir 
kiti. Jiems į talkų atvyko 
Town of Lake kolonijos vei
kėjai — Petronėlės Turskienė 
su savo sflnais, O. Sriubienė 
ir kita moterėlė, kurios vardo 
nesužinojau. Taip ųvat suva
žiavus daugiau žmonių, ati
daryta antras skyrius, kuria
me darbavosi p-nai Gedvilai 
su sūnum. Taip .pat E. Ged
vilienė iškepė skanaus kuge
lio ir aukojo šiam išvažiavi
mui.

Vienas sunkiausių ir did
žiausių darbų buvo valgykla, 
kurioj taip gražiai ir malo
niai skaitlingus svetelius vai
šino Bridgeporto kolonijos 
moterys - veikėjos vadovybėj 
p-nios Okonienės. Nors šiame 
išvažiavime buvo apsiėmus 
valgykloj dirbti p-nia Vaišvi
lienė, bet buvo pakviesta į 
vestuvių pokylį, savo visų da
rbų kuo gražiausiai prirengus, 
pervedė savo draugei Magda
lenai Okonienei, kuri sau į 
talkų pasikvietė šias gerąsias 
moterėles: O. Jaekienę, M. A- 
nulienę, B. Jogelienę, O. Ber- 
dauskienę, A. Jackaitienę, F. 
Jenevičienę, M. Paulaeaitę ir 
F, Garbužaitę. Prie stalų ipa- 
tnrnavo jaunos, gražios Šv. 
Jurgio parap. Jaunų Moterų 

z Klubo narės: A. Tanke, F. 
Rutavicb, S. F/zerskis ir 1. 
Ezerskis. Reikia pasakyti, kad 
bridgeportietės, nors ir labai 
pavargo, bet begalo maloniai 
ir kukliai vaišino svetelius.

Už tai Marijonų Rėmėjų dr- 
ja visiems darbininkams beį 
darbininkėms nuoširdžiausiai 
dėkoja.

Po visų biznių ir darbvme-1 
čio, buvo visi sukviesti į val
gyklų bendrai vakarienei, į 
kurių prisirinko pilna gerada
rių. Skaniai pasistiprinę ir 
pasisotinę, neužmiršta ir pa
sidalinti įspūdžiais iš visų 
metų darbuotės, f vakarienę 
atsilankė gerb. kun. A. Jag
minas, seminarijos rektorius, 
kun. V. Černauskas ir ku.n. 
Švedas, kurie labai gražiai ir 
nuoširdžiai sveikino ir stoko
jo visiems susirinkusiems, ir

tikisi, kad ir ateityje neuž
mirš. Taip pat kalbas pasa
kė apskr. pirm. A. Bacevi
čius, A. Švilpauskienė, kon- 
traktoiius K. Vilimas, biznie
rius Kilus ir kiti.

Baigdamas šias kelias min
tis, vardu Marijonų Rėmėjų 
Dr-jos Chicagos apskrities- 
nuoširdžiai dėkoju visiems at- 
silankusiems svečiams, gerb. 
kun. J. Vaičūnui ir jo broliui, 
Tėvams Marijonams, geriesie
ms biznieriams, visiems darbi
ninkams ir darbininkėms, ii 
visiems kitiems, kurie tik kuo 
nors taip gražiai ir nuošir
džiai parėmėte. J. K.

So. Chicago Žinutes
Spalių 1 d. įvyks Šv. Juo

zapo parap. rudeninis pikni
kas Vytauto parke. Moterys 
organizuojasi iš įvairių kolo
nijų ir kolektuoja parap. pik
nikui. Parapijonai nuoširdžiai 
prašomi prisidėti auka.

Daug dirba M. Teličėnienė 
ir Vitkauskienė iš Burnside. 
kad parap. .piknike pavaišinus 
svečius skaniu užkandžiu.

Rūgs. 9 d. M. Vištartienė 
šventė vardadienį. Ta proga 
susirinkę artimi draugai pa
sveikino ir palinkėjo sveika
tos darbščiai veikėjai, Šv. Ka
zimiero Akad. Rėmėjų skyr. 
pirmininkei.

Kleb. kun. M. Švarlis daug 
dirba parapijos reikaluose. 
Štai, nutarta bažnyčių apmuš
ti naujos mados asbestos. Pra
šo parapijom) tam tikslui au
koti po $5.00.

V. Vitkauskas duoda gražų 
pavyzdį. Jis aukoja visų ma
liavų tvorai nudažyti. Daugiau 
tokių parapijom)!

S. B. Vasiliauskai išvyko 
atostogoms į ITot Springs. Li-

'ji
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Baigsime Vasarėlę
Kur? O gi, Vytauto parke, 

ARI) piknike.

Kada? Rugsėjo 24 d.
Kas ten bus? Daug vienuo

lyno prietelių, lėmėjų. Bus 
graži muzika. Bus skanių už
kandžių ir bus laimėjimas 
$15.00 “casli” tik už t centų.

— Kad neturiu automobi
lio, — sunku nuvažiuot.

Visai ne. Nuo rugsėjo 11 
d. gatvėkarių transferas bus 
geras ir busui. Nebereiks mo
kėt 10c. ekstra; nnvažiuošftt 
piknikan už 7c.

O, jei taip, tai tikrai būsiu 
ARD piknike, rugsėjo 24 d.

Visus 'kviečiame ir prašo
me. Įžangos nebus. Pasišoksi
te, pasisvečiuosite ir parem- 
site kilnių įstaigų. Prašome 
.nuoširdžiai su rėmėjomis “va
sarų pabaigti”. N.

likime gerai praleisti, o pasil
sėjus ir grįžus namo vėl dar
buotis parap. labui.

J. Jakštas, vienas pavyzdi
ngi) parapijom), niekuomet 
neatsisakąs paremti parap. 
parengimus, ir įvairias kata
likiškas įstaigas, yra dienraš
čio “Draugo” ir “Laivo” 
skaitytojas.

J. T. Miciūnai gražiai išde- 
koravo seselių mokytojų na
mų. Yra uolūs veikėjai. Augi
na du sūnus Jonų ir Ričardų. 
Pastarasis kas sekmadienį 
prie bažnyčios platina “Drau
gų” ir “Laivų”. Rap.

Pranešimai
D. L. K. Vytauto draugijos 

mėnesinis susirinkimas įvyks 
antradienį, rugsėjo 19 d., 7:30 
vai. vakare, Chicagos Lietu
vių auditorijos svetainėj. Su
sirinkimas svarbus, todėl kie
kvienas narys privalo būtinai 
atsilankyti, nes turime svar
bių klausimų svarstymui.

P. K., sekr.

s:-
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Akimirka iš arklių lenktynių Havvtborne. Challedon vardo arklys prie pat finišo linijos 
laimėjęs $15,000 “Crobk-Cuip”. (Acme telephoto).

Marijonų Rėmėjų 
Chicagos Apskrities 
Susirinkimas

Rugsėjo 20 d. “Draugo” 
name, 2334 So. Oaklev Avė., 
įvyks Tėvų Marijonų Rėmėjų 
Draugijos Cliicagos apskrities 
susirinkimas 7:30 vai. vakare. 
Nuoširdžiai prašau malonių 
kolonijos skyrių atstovų kuo Į 
skaitlingiausiai suvažiuot, nes 
turime svarbių reikalų aptar
ti. Vienas svarbiausių šiame! 
susirinkime klausimų, Ibus pa
sitarimas seimo reikalu, taip 
rasis ir kitų naujų dalykų.

Valdyba

RADIO
PEOPLES RADIO 
PROGRAMA

Šį mėnesį sueina lygiai 10 
metų, kaip Peoples bendrovė 
pradėjo leisti lietuviškas ra
dio programas. Dėlto šiandie 
bus specialiai graži programa 
pažymėjimui 10 metų sukak
tuvių. Dainuos Granadierių 
radio trio, bus speciali muzi
ka, patarimų ir visokių įdo
mybių. Taigi nepamirškite už
statyti savo radio ant stoties 
WGES, 7 valandų vakaro.

Niekad neužmirškite dra
mos “Kraujo kardų sūnūs” a- 
pie slaptingų Indijų. Dalyvau
ja S. Kubilius, J. Būdžius, L. 
Jagminas, I. Sirtauto, A. Plie- 
nis, V. Tarutis, čiuras, Mrs. 
Čiuras, Ieva Širvaitis, Stella 
Bartkus ir kiti.

Nepamirškite šį vakarų at
sukti savo radio ant 1210 kil., 
WSBC stoties, 8 valandų.

Žinantis

NEW CITY FURNITURE 
MART Iš STOTIES WEBC !

New City Furniture Mart 
gerų rakandų krautuvės radio' 
valanda transliuojama iš Sy- 
rena salės, 4270 Archer, per 
WSBC stotį, kas antradienio 
vakarų 8 vai. Publika kviečia
ma atsilankyti ir pamatyti, 
kaip programos leidžiamos o- 
ro bangomis. Bilietų galima 
gauti dykai New City Furni
ture Mart’s krautuvėj, 1652

W. 47tb St., ir Syrenn Cafe, 
4270 Archer bei programos 
dalyvių.

Komedijanfal Sank Lui Lu- 
is su Tgnacėliu tiek prijuo
kins, kad pamiršite visas bė
das. Eva Širvaitė ir AVbitney,4.
Taručio solo ir duetai suža
vės visus.

Visi kas nesijaučia Kristaus 
ir Jo Bažnyčios draugai, yra 
jų priešai. Net yra pats pasa
kęs: “Kas ne su manim, tas 
prieš mane”.

Kol maži buvom, tėvai mus 
sergėjo. Kai užaugome, Die
vas įsakė sąžinei mus sergė
ti. Klausykime to vadovo.

Tiktai tuomet pakilsime 
aukščiau kultūroje, kuomet iš
moksime naudingai laikų su
naudoti.

Listen to and Advertise over

PALANDEGH’S YU6QS1AV*RADIŪ
Folk Songs and Muac 
Tambaritza Orchestra 

Station WWAE, Every Sunday* 1 to S 
536 S. Clark St., Chicago — Har. 3006

turėtų įsigyti j
| Vyskupo Petro Pranciš- į 
J kaus Bučio, M.I.C. para-S 
jšytą

PAMOKSLŲ į
j 400 puslapių knygą. 

Kaina #1.75 J
“DRAUGAS” { 
2334 So. Oakley, Avė. 8

Chicago, III.

Kunigai

Švelni Degtinė—100 Prool 
BOTTLED DT B0ND 

Nėra Geresnės Degtinės 
už Tokią Kainą

TIK $1.00 PT 01 P fl 
4-5 Kvortos ..vLOU,

Reikalaukit
SAVO APYLINKĖS

TAVERNOJ

Reviduojame salę vestuvėms, susi
rinkimams, šokiams Ir kitokiams 
parengimams. Naujai Ir moder
niškai įrengta. Maža nuoma. Dėl 
susirinkimų kliūbams duodame 
dykai. Kreipkitės.

SULLY’S SVETAINĖ 
4400 So. Washtenaw Avė.

Tel. LAFayette 5954 
Jonas Zepaltas, savininkas ..

15c. DR1NKRAS

MUTUAL LIQUOR COMPANY
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Boulevard 0014

Nuotrauka iš kumštynių tarp Tony Galenta ir Lou Nova. 14 rounde kumštynės buvo su
laikytos, nes sumuštas Ix>u Nova jau nebegalėjo kumščiuitis. Galento laimėjo ‘knockoutu’. 
Kumštynės įvyko Philadelphia, Pa. (Acme telephoto)

UTILITY L!QUOR 
DISTRIBUTORS

Ineorporated

Tel. Prospect 0745-0746
Wholesaie Only

5931-33 So. Ashland Avė.

Pas nlus galima gauti tikrai 
Lietuvišką. Importuotą Valstybinę 
Degtinę.

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

Charles Yiishis
CARPENTER 

— ir —
CONTRACTOR

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

Tel. CANal 7514
CHICAGO, ILL.

R
PASKOLOS ANT PIRMŲ 

M0RGI6IŲ
Duodamos nuo 1 iki 15 metų 

!! Lengvi išmokėjimai. Dėl platesni! 
informacijų kreipkitės pas Chas

' Zckas, Secretary.
GEDIMINAS BLDG. & LOAN 

ASSOCIATION
4425 South Pairfield Avė. 

L&fayette 8248

CLASSIFIED
P.ARDAVTMTT NAMAS 

4 fl. modernišką namą esame pri
versti parduoti už 2 fl. kaina. Na
mas randasi prie Marąuette Parko,

i gražiojoj Lietuvių apieiinkėj. Namas 
I man kainavo $24.500 o dabar pri

verstas atiduoti tik už $12,200. Val
džios morgičius yra $6,700. Įmokėt 
reikalinga $5,000. Rendų neša $150 
) mėnesį, kuris duoda gerą pelną. 
7207 So. Franelseo Avė. Pašaukite: 
Tel. Prospect 3140 kad būčiau na
mie.

DABAR LAIKAS UŽSISAKYTI: 
ANGLIŲ KAINOS NETRITCFS 

PAKU,S
Black Oold Lump Or Egg ..$5.75
Mine Run ........................................ $5.50
Stoker Nut ................................... $5.50
Poeahontas Mine Run .... $7.25

GRINDY MINING COMPANY, 
CANAL 7447.

TURTAS VIRS--------------- £3,500,000.00

ATSARGOS KAPITALAS - £250,000.00

PARDAVIMIT
Tikras bargenas. GrosernS, dellca- 
teesen Ir namas, arti bažnyčios Ir 
mokyklos. Biznis išdirbtas per daug

, metų. Kalną ir pardavimo priežastį 
Ištirslte ant vietos. Savininkas: 1325 
So. 50th Court. Cicero. Illinois.

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

Storiai

Ad
4192 ARCHER AVENUE

SAVINOS FEDERALLT 
INSTTRED

JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IAMOK UJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
"THE HOME OF FINE FURNITURE” RINGE 1904

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

F?ANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avė., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022

REIKALINGAS DARBININKAS 
Reikalingas darbininkas ant ūkės, 
nereikia patyrimo, užmokestis geras, 
dėl daugiau Informacijų kreipkitės 
šiuo adresu:

1314 So. Cicero, Avė. 
Cicero, Illinois

PARDAVIMIT NAMAS
Blznlavas namas — Storas Ir fletas 
pagyvenimui: yra 2-karų garadžlus. 
Parsiduoda pigiai. Dėl platesnių In
formacijų kreipkitės J: Chas. Zckas, 
4425 So. Falrflekl Avenne.

PARDAVIMUI NAMAS 
PARDUOSIU pigiai už eash. medin: 
namą. Pečiais apšildomas, kieto me
džio aptalsymal Ir grindys. 2 6 kam 
barių Betai Ir 1 4 kambarių fletas 
Oeras Investmentas. Matykite savi
ninką po num. 6714 So. Green St

UNIVERSAL

RESTAURANT
Vestuvėm, Krikštynom Ir Kito
kiem Bankletam Sutelktam Pa

tarnavimą.
Linksmas Patarnavimas Visiem*

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

Tel. Victory 9670

Poeahontas Mine Rnn (Rereened). Tonas t7.J«| 
Smulkesniųjų — Tonas S7.00; Petroleum Car- 
hon Coke, perkant 5 ton. ar daugiau. Ton. |7.J».


