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LIETUVA
VOKIETIJA PATARĖ 
LIETUVAI UŽIMTI 
VILNIAUS MIESTĄ

RYGA, rųgjs. 19. — Sov. Rusijos kariuomenė vakar už
ėmė vien Vilniaus priemiesčius, o šiandien ji ištraukta, kad 
duoti progos Lietuvos kariuomenei užimti miestų.

Lietuvos kariuomenės vyriausias vadas gen. S. Raštikis 
iš- Vokietijos grįžo į Kaunu, Vokietijos karo vadovybė jam 
nurodė, kad Lietuva gali užimti Vilnių.

Sovietų kariniai palydovai Kaune pripažino, kad vokie
čiai Vilnių atiduoda Lietuvai.

PILSUDSKIENE KAUNE
KAUNAS, rūgs. 19. — Pra Be to, Lietuvon įėjo apie 

nešta, kad daugiau kaip 20,-1 civilillil, lenklJ ir kitlJ. 
000 lenkų kareivių per demar
kacijos linijų įėjo Lietuvon. 
Jie visi išginkluoti ir internuo 
ti.

Hitleris pageidauja taikos, bet 
tiesioginiai nesiūlo Anglijai

DANCIGAS, rūgs. 19. —
Vokietijos diktatorius Hitle
ris čia šiandien kalbėjo. Kal
ba buvo transliuojama per ra 
dlją.

Jis atpasakojo, kaip praei
tų vasarų, Vokietija Lenkijai
įteikė reikalavimų taikinguoju , Britų kariniai specialistai, a- 
keliu grųžinti Dancigu. Lenki-; nalizuodami vokiečių kariuo- 
ja ne tik griežtai tai atmetė, menės greitų apsidirbimų Len 
liet dar pradėjo ginkluotis. įvijoje daro išvadų, kad tas at 

Pereito rugpiūčio gale, sa- likta dėka vokiečių generali-
kė Hitleris, Vikietija pakarto
jo reikalavimų ir kvietė Len- *r nepaprastam sumanin- 
kijos vyriausybės atstovus £umui. Karo vadovybės suda
Berlynan pasitarimams. T>en- 
kija tai paneigė iv pradėjo 
grasinti, spausti vokiečių tau
tinę mažumų. Tad .Vokietija
ir buvo priversta atsiskaityti ,ro vpdimo planų pagrinde 
su Lenkija. Šis atsiskaitymas svarbiausių vietų užima: žai- 
įvykdytas. |bo Rveičiu veikimas ir priešo

Sakė, Vokietija nepaskelbė, karmių pajėgų suskaldymas j 
karo Anglijai ir Prancūzijai. dads’ 8n kuriomis paskiau ne 
Bet tų valstybių puolama ji 8unku jau apsidirbti, 
ginsis, nors ilgiausius metus Taiga, vokiečių kariuome- 
prisieitų kariauti. Ne Vokieti- nė iš kelių šonų Lenkijon isi- 
ja nupuldė Lenkijų, bet tai veržė, lenkų kariuomenę sus-
padarė Anglija kurstydama 
lenkus prieš Vokietijų. Angli
ja sakosi, kad ji neturi pasi
ryžimo pulti civilinius, mote
ris ir vaikus. Bet tai daro Vo 
kietijų blokuodama.

Tiesioginiai nesiūlydamas 
taikos Hitleris pabrėžė, kad 
daugiAu nebus Lenkijos to
kios, kokia buvo sudaryta 
Versalio sutartimi, kad tarp 
sov. Rusijos ir Vikietijos nė 
ra

Ajiglijos karalius Eduardas
|(VII — "VVindsoro princas, paį8’°j° lėšomis pastatytas.
j aukštintas generolu majoru'------------------- •

jokio konniktoj' kad Voki. 'ir i va

tija neturi ryžtumo užgrobti 
Ukrainų, arba Uralus; kad 
britai karo mėgėjai įvėlė An
gliju karan ne vaduoti Lenki
jų, bet išgriauti nacių režimų 
Vokietijoje; kad britų karia
vimo metodai bus panaudoti 
prieš juos pačius.

Jis sakė, kad naciai su bol
ševikais patvarkys rytinę Eu
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Vienintelis tautines Ir tikybine* minties 
lietuvių dlenr&Atla Amerikoje.

3c a Copy

Tarp jų yra ir mirusio marša 
lo J. Pilsudskio žmona su 
dviem dukterimis.

(Acme teleplioto).

BRITAI PRIPAŽĮSTA 
NACIĮJ KARO VADU 
GENIALUMU
LONDONAS, rūgs. 19.

nio štabo genialinei vadovy-

ryti planai iki paskutinės rai 
dės įvykdyti ir tuo keliu lai
mėta.

Vokiečių karo vadovybės ka

kakle į dalis, perkirtusi tarp 
šių dalių susisiekimus, ir lai
mėjo.

VVINDSORO PRINCAS 
JAU GENEROLAS

LONDONAS, rūgs. 19. —
Grįžęs iš Prancūzijos buvęs

dovauti ten britų kariuomenei 
prieš Vokietijų.

ropų ir j tai niekas negalės 
kištis.

ČERNAUTI, rūgs. 19. — 
Apskaičiuojama, kad daugiau 
kaip 100,000 liėglių iš Lenki
jos suplūdo į Rumunijų: len
kų kareivių, valstiečių, žydų 
ir kitų, neskaitant valdininkų

Hitleris nušvietęs kaip vo- *r TO šeimų. Čia internuota 
kiečių kariuomenė sutriuškino 270 lenkų karinių lėktuvų, 
lenkų kariuomenę pareiškė, Į Černauti miestelis ir apylin 
kad Dancigas buvo ir visados įkės virto kaip ir kokis tarp- 
pasiliks vokiškas miestas. {tautinis plotas.

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

Chicago, Illinois, Trečiadienis, Rugsėjls-September 20 d., 1939 Kaina 3c

Britų karo laivas lėktuvų nešėjas “ Coura geous ”, kurį vokiečių povandeninis laivas nu
skandino.

Anglija neskelbs karo sov. Rusijai 
ir ves kara prieš Vokietija

LONDONAS, rūgs. 19. — 
Anglijos vyriausybė po ilgo 
galvojimo pagaliau paskelbė 
pareiškimų, kad sov. Rusijos 
kariuomenės įsiveržimas Len
kijon nekeičia Anglijos pozi
cijos.

MIRĖ PLIENO 
PRAMONĖS DIDIKAS 
C. M. SCHWABAS
NEVV YORK, rug??. 19. — 

Mirė plieno pramonės didikas 
milijonierius Charles M. 
Scbwab, 77 m. amž.

Šių metų pradžių mirė jo 
žmona. Iš susirūpinimo jis 
pats pradėjo sirguliuoti. Bu
vo išvykęs į Europų ir iš te
nai grįžo sirgdamas.

Mirusiojo brolis Edvardas 
»Schwab pranešė, kad gedulo 
pamaldos už mirusį įvyks čia 
Šv. Patriko katedroje.

Be minėto brolio mirusis 
paliko dvi seseris. Jų viena 
yra vienuolė — sesuo Cecilija, 
Karmelitų vienuolyne, Lore- 
tto. Pa. Šis viennolvnas miru-

1 i <

Vyriausybė pažymi, kad ji 
neskelbs karo sov. Rusijai ir 
kariaus iki hitlerizmas bus su 
triuškintas ir iki I^enkijai bus 
atkovota laisvė.

Anglija smerkia sovietų žy
gius Lenkijoje ir nusistato va 
duoti Lenkijų.

CHICAGOS KARDINOLAS 
MINĖS SUKAKTUVES

Jo Eminencija kardinolas 
Mundelein, Chicagps arkivys
kupas, rytoj, rūgs. 21 d., mi
nės savo 30 metų konsekravi
mo (vyskupavimo) sukaktu
ves. Švč. Vardo katedroje bus 
laikomos iškilmingos padeko- 
nės Mišios.

130,000 LENKŲ NELAIS- 
VIŲ VOKIETIJOJE

ROMA, rūgs. 19. — Italų 
korespondentai iš karo frontų
Lenkijoje praneša, kad iki va 'demokratų nacionalinio komi- 
kar Vokietija buvo paėmusi teto narius, kad jie darytų į- 

takos šalies vyriausybėje pas 
kubėti pripažinti architektų 
parūpintus karo laivų braiži
nius.

nelaisvėn apie 130,000 lenkų 
kareivių. Tikimasi dar apie 
100,000 paimti.

ROOSEVELTAS PATSAI 
KALBĖS KONGRESE

VVASHINGTON, mes. 19.— partamentams patikrinti, kad 
Kongreso nepaprasta sesija juose nebūtų įterptos kokios 
bus atidaryta ketvirtadienį, (nors šalies karo laivų, paslap-
Pranešta, prez. Rooseveltas 
asmeniškai skaitys kongresui 
savo pranešimų.

BERLYNAS, rūgs. 18. —
Okupuotuose Lenkijos plotuo
se naciai įsteigė darbo biu
rus. Lenkai darbininkai bus 
organizuojami ir siunčiami į 

I Vokietijų bulves kasti.

SOVIETŲ AGENTAS 
APMOKĖJO AMERIKOS 
DEMOKRATU VADUS
VVASIITNGTON, rūgs. 19. 

— Kongreso DieO komitetas 
vakar išklausinėjo Sumų Car- 
pį iš New Yorko. Ir atrado:

Carpis yra sov. Rusijos 
užs. reikalų komisaro Molo
tovo svainis. Jis gimęs Rusi
joje. Amerikon atvyko 1910 
metais. Prieš keletu metų jis 
pradėjo agentauti sovietų vy
riausybei. Šiam tikslui jis su
darė korporacijų vardu ‘Carp 
Export and Import’ New 
Yorke.

1936 metais sovietų vyriau
sybė per jo korporacijų ryžo

REIKALAUJA PAPIGINTI 
VAŽINĖJIMĄ GATVE-

KARIAIS

Chicagos vidurinių mokyk-
si Amerikoje pirkti apie 100 Jv mokiniai vakar nuvyko 

į Illinois prekybos komisijos 
susirinkimų ir iškėlė reikalą-

milijonų dol. vertės karo lai
vų ir kitų įvairių karinių rei
kmenų. Carpio korporacija iš 
Maskvos gavo didelius fon
dus, kad ji rūpintųsi pagrei
tinti to pirkimo sutarimų. 
Carpis riebiai apmokėjo du

iki 17 metų amžiaus gatvėka- 
riais važinėjimas būtų papi 
gintas iki 5 centų.

Komisija ateinantį mėnesį 
svarstys šį klausimų.

TURKIJA GLAUDŽIASI 
PRIE SOVIETŲ

ANKARA, rūgs. 18. —
Turkijos vyriausyliė neseniai 
padarė savitarpės pagalbos 
sutartį su Britanija ir Pran- 

valstybės ir karo laivyno de-jcūzija. Dabar čia kalbama, 
kad Turkija nusprendusi da
ryti draugingumo sutartį su

Šie braižiniai buvo patiekti

tys.
Tuo būdu komitetas iškelia 

aikštėn, kad kai kurie demo
kratų partijos vadai už gau
sius atlyginimus (žinoma, tei 
sėtai) tarnavo Maskvos bolše
vikams. Tas nepaprastai įdo
mu.

SKELBKITfiS “DRAUGE” asmenybę.

sov. Rusija.
Pranešta, kad turkų užs. 

reikalų ministras Sukru Sa- 
racoglu pakviestas į Maskvų. 
Matyt, Stalinas nori Turkijų 
atitraukti nuo santarvės.

LONDONAS, rūgs. 19. — 
Kalbama, kad gal čia atsikels 
iš Lenkijos pasprukusi lenkų 
vyriausybė, kad išlaikyti savo

No. 221

BOLŠEVIKAI SU NACIAIS 
TARIASI SUDARYTI 
LENKIJOS VALSTYBĘ

MASKVA, rūgs. 19. — So-, Vokietijos ir sov. Rusijos ten 
vietų spauda praneša, kad valstybe.

Savo keliu sovietų kariuo-
Maskva su Berlynu tariasi su 
daryti naujų Lenkijos vyriau
sybę ir paskiau jai padedant į menė užima vis didesnius pie- 
įsteįgiti naujų buferinę tarp j trytinės Lenkijos plotus.

VYSKUPAS SHEIL GRĮŽO 
CHICAGON

JE. auxilinis vyskupas B. 
J. Sheil grįžo chicagon. Vys
kupas buvo Europoje, kada 
tenai kilo karas. .Tačiau kaip 
jam, taip daugeliui kitų ame- 
rikiečių pavyko laimingai par 
vykti j New Yorkų britų gar
laiviu “Arandora Star”.

Jo Ekscelencija pasakoja, 
kad šis garlaivis normaliniais 
laikais veža apie 250 keleivių. 
Bet šį kartų jis turėjo net 
441.

Visu kelionės laiku per At- 
lantikų. naktimis visos šviesos 
laive buvo užgesinamos. Bu
vo uždrausta net cigaretų už 
sirūkyti ant denio. Laive visų 
laikų buvo paruoštos valtys ir 
gelliėjiniosi įtaisymai. Gavus 
žinių apie laivo “Athenia” 
nuskendimų keleiviai nerodė 
nusiminimo. Tarp visų buvo 
pakili nuotaika.

Vyskupas laive kasdien lai
kė Mišias, kurių klausyti ir 
melstis susirinkdavo ne vien 
katalikai, bet ir daug nekata- 
likų.

ITALIJA SUSIMETA 
VERTINTI MASKVOS 
RAUDONUOSIUS
ROMA, rūgs. 18. — Italų 

fašistų spauda įvertina sovie
tų Rusijos įsikišimų į Euro
pos konfliktų.

Prieš tai fašistai sveikino 
sovietų su japonais padarytas 
paliaulms. < .

Italija ilgų laikų, o ypač Is
panijos karo metu, karčiais 
žodžiais puolė bolševikus ir 
su jais nenorėjo kų nors ben
dra turėti.

Šiandien yra kitaip. Aiškė
ja, kad Romos Berlyno ašis 
dar nesulūžusi.

KUR YRA SUSKALDYTOS
LENKU ARMIJOS DALYS
BERLYNAS, rūgs. 19. —

Vokiečių karo vadovybė pas
kelbė, kad kampanija prieš 
Lenkijų jau kaip ir užbaigta. 
Tas atlikta per 18 parų. Lie
ka tik paimti suskaldytos len
kų armijos dalis.

Anot vokiečių, su tomis len
kų armijos liekanomis bus 
greit apsidirbta. Lenkų ka
riuomenės dalys ra: Varšu
voje, Lodzės Lvovo ir Balts
togės apylinkėse. Šios dalys u 
dar kovoja ir tai nuosavu pa 
sirvžimu, nes lenkų vyriausio-

vimą, kad visiems mokiniams jj vadovybė jau išnykusi.
.Vokiečiai sako, kad Varšu- 

i voje, Lodzės, Lvovo ir Balts- 
nė kova. Ten lenkai pasikirs
tų į dvi dalis: viena dalis no
ri vokiečiams pasiduoti, kita 
— kovoti, šis nuomonių pa
siskirstymas tarp lenkų sukė
lė ginkluotų savitarpę kovų. 
Vokiečiai lūkeriuoja, kuri pu
sė laimės.

RUMUNIJON PABĖGO
DAUG LENKŲ KUNIGŲ

BUKAREŠTAS, rūgs. 19. 
— Tarp pabėgusiųjų iš Lenki
jos Rumunijon civilinių yra 
daug kunigų, vienuolių vyrų 
ir vienuolių seserų.

ORAS
CHTCAGO SRTTTS. — Nu

matoma giedra ir šilčiau.
Saulė teka 6:35, leidžiasi 

6:53.
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Bendradarbiams ir korespondentams rastų negrasiua, 
Jei uepraSoiua tai padaryti ir nepnsiuuciama tam tiks
lui pašto lenktų. Redakcija pasilaiko sau teise tat 
aytl Ir trumpinti visus prisiųstus ralius ir ypač ko 
respondencijas tūly g savo nuoliams. Korespondentų 
prado ra&ytl trumpai Ir aUklal (Jei galima rašomąja 
msllnlle) paliekant didelius (arpus pataisymams, 
glant polemikos Ir aainenlAkumų. Pasenusios keras 
gondeneijos ištara Itin nededamos.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus. 
Entered as Sveond-Class Matter Murch 31, 1316 ai
Chicago, Illinois Under he Act o£ Mareli 3, 1673

Biznio Nuostoliai Dėl Karo

Prieš karą iš Amerikos karinių reikmenų 
būdavo išvažama už $35,000,000 kas mėnuo. 
Kadangi karui kilus, tam tikru įstatymu už 
draudžiama parduoti ginklus ir amuniciją 
visoms kariaujančioms valstybėms, tai mato
me, kad dėl karo Ąmerika neteko biznio su
moje $35,000,000 mėnesy.

Kad tą biznį atgauti ir dar gi jį žymiai pa
didinti, tai reikia minėtą įstatymą atšaukti. 
Tam reikalui ir šaukiamas Kongresas nepa
prastai sesijai, kuri prasidės rugsėjo 21 d.

Nuo to, kaip Kongresas pasiūlys su gink
lų embargo įstatymu, bus matyti, kaip Kon
gresas žiūri į Amerikos stojimą į karą. Jei 
to įstatymo neatšauks., tai bus aišku, kad 
Amerika tolinasi nuo įsikišimo į karą. Jei 
atšauks ir leis aJijantams pirktis Amerikoj 
visokios karinės medžiagos ir reikmenų, tai 
išrodys, kad Amerika krypsta karo link.

Paantrino Savo Žodį
Anglijęs premieras Chambenain, paskelb 

damas karą Vokietijai, pareiškė, kad karą 
tęs tol, kcl Hitleris bus nuverstas ir naciz 
mas sutriuškintas. -

Kadangi Lenkija greit susmuko ir kadan
gi vakarų fronte vis nebuvo nieko naujo, 
tai buvo pradėta spėlioti, kad gal būt An
glija dabar rengiasi eiti prie taikos su Hit
leriu. Bet štai Sovietų Rusija įsiveržia į Len
kiją ir ima labiau painioti dalykus. Išrodė, 
kad Anglija ir Prancūzija dar labiau pa
links prie taikos be siekimo užsibriežto tiks
lo. Tą prileidimą sunaikina Anglijos vyriau
sybės pareiškimas ir Londono • Times'' pa
stebi. Po rusų įsiveržimo į Lenkiją ‘Times’’ 
paiašė: “Karas baigsis, tik tada, kai bus 
sutriuškintas hitlerizmas ir ne anksčiau’’.

čia galima priminti, kad anuomet, kai Če
koslovakijos klausimas dar tebebuvo svarsto
mas, tai Londono “Times’’ užbėgo visiems 
už akių ir pareiškė, kad Čeke Slovakiją rei
kia palikti juodam likimui. Taip ir atsitiko. 
Londono “Times.’” tada išreiškė valdžics nu
sistatymą. Reikia spėti, kad ir dabar tas 
laikraštis išreiškia Ang'ujos vyriausybės grie
žtą nusistatymą kariauti prieš Vokietiją iki 
ten neliks Hitlerio ir nacizmo.

Lenkų Nusiskundimas
Lenkai visam pasauliui skundžiasi, kad vo

kiečiai be galo žiauriai elgiasi Lenkijoj. Gi
rdi, vokiečiai bombarduoja neapginkluctus 
miestus, miestelius ir net kaimus. Žūva nuo 
to civiliai žmonės, moterys ir vaikai.

Kad karas nėra piknikas, tai visi žinome. 
Visi pripažįstame, kad Lenkijoj vokiečiai pa
pildė daug žiaurumų. Bet čia daugelis lietu
vių žiūrės kritiškai. Daugelis lietuvių gra
žiai žino, kaip lenkai su lietuviais elgės. Dau 
gelis lietuvių žino faktų, kad Lietuvoj len
kai papėdė baisių žiaurumų be jokio patei
sinimo. Lietuviai gali įredyti, kad lenkai 
Lietuvoj buvo žiauresni, negu dabar vokie
čiai Lenkijoj.

Dabar lenkai šaukia, kad šitame jų kare 
su vokiečiais į apsigynimą įtraukti visi — 
vyrai, moterys ir vaikai. Kiekvienas mies
tas., kiekvienas kaimas, net kiekvienas na
mas turįs būti tvirtovė.

Ir buvo taip. Prieš vokiečius kariavo ne 
vien kareiviai, o ir civiliai. Užkariautose vie 
tose lenkai iš pasalų šaudė į vokiečius. Laik 
raščiuese esame matę ir paveikslus, rodan
čius, kaip kartu martuoja frontan vyrai, 
moterys ir vaikai. Tekiame atsitikime vo-

♦ ♦♦♦ ◄

APŽVALGA
Civilizacija Nepražus

VANDUO DEGA ŠALTA LIEPSNA
Dauge.is jaunų porų tsavOj Normalus vandens kritimo 

džiaugsmo pirmąsias savaites svoris yra 25,000 tonų per va- 

praleist važiuoja j Niagara. I landų, 222,400 kubinių pėde

Bet jie, gyvendami ir savaitę 
Viii nunažai tokių, kurie sako, kati jei ir ilgiau, daugiau nieko nema-

prasidėjusis pasaulinis karus užsitęs, tai pra
žus ir civilizacija. Žmones tada grįšią j bar
barizmą, j savo laukinį stovį, iš kurio ]>er 
dideles pastangas šimtmečių bėgyje iškopė.

Taip manantieji nurodo, ką padarė žmoni 
jai Didysis Karas. Dėl jo nupuolė į barba
rizmą Rusija, o iš dalies ir Vokietija. Ru
sijoj neliko žmoniško gyvenimo. Nedaug tė
ra geresnis ir Vokietijoj. Ir kitose tautose 
įvairūs morališki varžtai trūko ir gyvenimas 
palaidai eina. Tautų viršūnėse neliko pasi
tikėjimo vienų kitais. Nesilaikymas duoto 
žodžio, laužymas sutarčių, mindžiojimas pi
lietiškų teisių, smaugimas ir persekiojimas 
mažumų, netolerancija ir t.t. yra kasdieninis 
reiškinys daugelyje tautų. Tie visi blogumai 
paaršės, jei dabartinis karas užsitęs. Daly
kai gali tiek aršėti, kad mūsų brangioji ci
vilizacija tame chaose gali žūti ir žmonija
gali nugrimsti į barbarizmą.

Ne visi taiip pesimistiškai žiūri. Štai, ką 
pareiškė New Yorke ’kun. Robert 1. Gannon, 
Fordam universiteto prezidentas:

“Šis karas gali tapti proga išugdyti ge
resnę civilizaciją, negu tą, kuria dabar gė
rimės. Naujosios civilizacijos arena bus A- 
merika”.

Toliau kun. Gannon nurodė, kaip Europoje 
dalykai gali pablogėti ir foaiip Europa gali 
netekti kultūrinės vadovybės. Jei, sakė kun.

tu, kaip tik gražius, didingus 
vaizdus; jie giliau netyrinėja 
Niagaros jmslapčių, o tik 
džiaugiasi jos paviršiumi, tuo 
romantišku ūžimu.

Tačiau Niagaros upė su dau 
gybe įvairių vandens kritimų, 
salomis, upės pagrindu ir kai 
kurinis reiškiniais yra didelė 
problema įvairių sričių moks
lininkams.

Štai Kanados pusėje yra 
vienas šaltinis, 'kurio vanduo, 
prikišus degtuką, tuo užsilie- 
ipsnoja ir dega šalta ugnimi. 
Kokia to vandens sudėtis yra, 
dar iki šiol chemikams neiš
vyko ištirti.

per sekundę. Tai yra milžini- 
š.<a .jėga, kurios tik maža da
lelytė tėra sunaudojama elek
tros gamybai.-

Niagaros vanden'kričic su
sidarymo priežastimi esąs ga
linga srovė ir vėjus. Viršui 
buvęs kietas upės pagrindas 
— dolomitas, o žemiau daug 
minkštesnis.

Dabar Niagaros vandenkri- 
tis yra paruoštas visokioms 
pramogoms, nuotykiams. Ua 
Įima pasivažinėti, laivų krin
tančio vandens sukeltose mig
lose, galima pėsčiam lentiniais 
takais pasivaikščioti ir pasi
vaikščioti tuose rūkuose ir 
palįsti ,po krintančiu vande
niu, galima išsivažinėti speci-
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Taip pat geologistai daug alinis autobusais visas įdo- 
turi vargo nustatyti vanden-; miausias vietas, galimu dary

ti mokslinę ekskursiją, kurio
je viskas išaiškinama.

Niagaros vandenkričiai da
ro grandiozišką įspūdį. Kai. 
nusileidęs prie jo apačios, pa
žvelgi į viršų, į tą milžiniš
ką krintančią vandens masę,

kričio susiformavimo priežas
tis, kada jis susiformavo. Spė
ja, kad tas įvyko prieš 50,000 
metų ir mano, kad dar jis iš
silaikys apie 20,000 metų.

Niagaros vandenkritis yra 
ant Niagaros upės, kuri jun

Pasiskelbęs Amerikos lakūnas Col. Crarles A. Lindbergli 
kalba per radio tinklą. Jis atsišaukia į Amerikos gyventojuos 
dėti pastangų, kad Jungtinės Valstybės nebūtų įveltos į da
bartinį Europos karą. (Acine teleplroto)

gia viršutinį ežerą Erie, aukš- . ......
----- ------------------  ------ -■-----  —. -------------  v- , . v . .. . z-. i atsnnusus i olas ir 8xlindan-
Gannon, karas užsitęs ir Vokietija bus įveik- *,au uz žemutini On- yan(lpns dale, j puto

tano ežerą 325 pėdomis. ‘
Didžiausias vandenpuolis y

ta ir jei tada alijantai, kaip ir Versaliuose, 
ims, kasti naują duobę, kad palaidoti Vo
kietiją, tai ta duobė bus tokia didelė, kad ra Amerikos pusėje — jis tu- 
jon tilps ir patys alijantai. i ri 165 pėdas aukščio ir 1000

Sunku mums vienaip manyti apie Hitlerį,! i*fP°» imant ii Luna sa-
o kitai,p apie Vokietiją, aiškino kun. Gan-' as vandenkrieio viršu-
non. Bet vis gi galų gale reikia pripažinti,į tinis krantas yra išlankstytas, 
kad Vokietija turi tokią pat teisę gyvuoti, pirma sulinkęs į pasagos for-
kaip ir kitos tautos. Ji ekonomiškai negali 
būt smaugiama. Reikia pripažinti, kad Ver
saliu sutarties gamintojai niekuomet nepri
leido minties, kad Vokietija tautų tanpe tu
ri lygias teises. Alijantai Vokietijai tos tei
sės nepripažino tol, Kol jie buvo galingi.

Veik kiekvienas bešališkas dalykų žino
vas pripažįsta, kad šių laikų Europos bėdų 
šaltinis yra netikusi Versaliu taigos sutar
tis.

kiečiai savo žiaurumus gali teisinti tuo, kad 
Lenkijoj yra visi kareiviai — vyrai, mote
rys ir vaikai. Jų visi miestai, kaimai ir na
mai tvirtovės. 0 karo taisyklėmis prieš vi
sus pasipriešinimus ginklu ar net kumštimi 
valia ginklas vartoti

Lenkai gi, įsibriovę į Lietuvą baisiau el
gėsi, negu vokiečiai Lenkijoj. Lenkų karei
viai eidavo pas lietuvius ūkininkus rekvizi
cijos daryt. Ir jei lietuvis švelniai žodžiu 
paprašydavo neimti taip daug, tai būdavo 
durtuvu perveriamas.

Reiškiant tad lenkams užuojautos., verta 
priminti jiems apie jų elgesius Lietuvoj.

mą, paskui prie nuo'kričio pri 
eina Luna sala. kitame salos 
šone vėl eina tiesus vandens 
puolimas. Vanduo upe atiteka 
besirisdamas per olas, per ma
žesnius vandenkričius, tartum 
nuolaidžiais laiptais.

jantį, garuojantį, kunkuliuo
jantį vandens baseiną, į did
žiulius šonuose vaivorykščių, 
tenka rimtai susikaupti ir pa
galvoti apie Kūrėjo galybę ir 
didybę. Tuomet žmogus tam
pi tik mažučiu protaujančiu 
nykštuku. Kyla mintyse tos 
didžiosios, sunkiai išsprend
žiamos pasaulio problemos. 
Nieko nelieka, tik nusilenkti 
Visagalinčiam ir jam atiduo
ti imgarbą, melstis.

A. Skirius

of its right to a better and 
more gloriuos future in t\<* 
we all believe and to which 
World of Tomornnv in which 
we aspire in spite of the dark 
clouds hovering over Europe 
now.

J extend to you my niost 
i cordial felicitations and best 
wishes to the future of our 
friendly neighboring nation — 
LITHUANIA.

Estijos Konsulo 
J. Kaiv Kalba

Mr. Chairman, Your Excel-
lency, dear Colleagut 
and Gentlemen:

Ladies

LATVIJOS KONSULO A. DINBERGS 
KALBA

Pasakyta Lietuvių Dienoj, Pasaulinėj Parodoj, 
Rugsėjo 10 d.

lt is indeed a pleasure and Į s,pečiai day, Lithuania Day 
honor for me to attend this: at the VVorld’s Fair will con- 

vince all present as well as 
the "VVorld of Tomorrow, that 
the achievements of Lithuania 
and its .ipirit is the best proof

great assembly — Lithuania 
Day at the World’s Fair — 
and to great ydų in the name 
of the Latvian Government 
and myself.

I wish to assurc you that i 
the whole Latvian nation sha-1 
les with the greatest of in-1 
terest and slncerity, the achie-! 

{ vements of the Lithuanian !
Pietinė — didžioji Airijos dalis su sostine people in the different bran-

Susiskaldymas Airijoj

Dublinu yra katalikiška. Siaurinė mažoji Ai
rijos dalis yra protestantiskr. Ta protestam 
tiškeji Airijos dalis vadinasi Ulsteriu ir jo 
sostinė yra Belfast.

Pietinė katalikiškoji dalis griežtai yra nu
sistačiusi prieš Angliją ir varosi prie visiš
kos nepriklausomybės. Ulsteris prie to nepri 
sideda ir laikosi prie Anglijos. Tekiu būdu 
Airija yra susiskaldžius. Airijos protestan
tiškas Ulsteris taip yra nutolęs nuo pieti
nės Airijos, kaip Klaipėdos kraštas nuo Di
džiosios Lietuvos.

Kadangi Anglijos vyriausybė palaiko pro
testantišką Ulsterį, tai Anglijos vyriausy 
bė tuomi sudaro daug negerumo Dublino 
vyriausybei.

Kai dabar Anglija įsivėlė į karą su Vo
kietija, tai Dublino vyriausybė paskelbė neu-

clies that is, the ipolitical, 
economieal and cultural.

One of the outstanding a- 
chievernents, as you see, is 
the Lithuanian pavillion at 
the "VVorld’s Fair, in which 
Lithuania can be proud to 
show the great progresą at- 
tained in its econonnical fiekl 
during the coniparatively 
short time of this independ
ence, from the entl of the lašt 
"VVorld VVar to the present 
time.

Today, we witness sciūc of 
the Lithuanian achievements 
in its other branch<‘s — thetralumą. Prezidentas De Valera sakė, kad iž 

visų išgalių rūpinsis neįsivelti į karą. Tuo; cultural and spiritual. llere, 
tarpu Ulsterio vyriausybė paskelbė remsianti i Lithuania can present us not 
Anglijos karo žygius ir varysis prie to. kad
Ulsteryje būtų organizuojama kariuomenė 
eiti Anglijai talkon.

Tckie reiškiniai didina nesusipratimus tarp 
Dublino ir Ulsterio ir kartu didina piktu 
mus tarp Dublino vyriausybės ir Anglijos.

onlv ils best ereated in the 
latter ptuiod, būt also its na- 
tional spirit and cultural pro- 
gress of centuries ago.

t

I have no doubt that this

I have the ho::cr and plea
sure to convey the congratu 
lations and best \vishes of 
my country on the Lithuania 
Day at this AYorld’s Fair.

We, Estonians, Latvians 
and Litluianians have lived 
side bv side since time iinine-

people feel as neighboors. Re
lations bet\veen our nations 
have ahvays been the best 
and during the independence 
there has been a elose coope- 
ration in cultural as well in 
other fiehls.

I am convinced that thi* 
spirit of mutual understand- 
ing and coo.peration is ,pre- 
vailing not only* in polities 
of our countries būt it exists 
as well between the indivi- 
dual meinbers of our people 
— and it sliould be estaMish- 
ed too, in the relations bet- 
ween the members of Baltic 
nations residing abroad.

I \vould eone ude m y brief 
address of congratulation hv 
summnrizing the feelings of 
Estonians by saying:: Long 
live Lithuania and long live 
tlie friendship and coopera- 
tion between our nations.

Gyvenimas nors trumpas,
.... , A bet doras yra daug geresmamonal. And we have to live ' » .. , ’ . , °uz ilgą, bet blogą.tcgether thousands of years 

to conie.

Our neighborhood is no': 

only geographical one būt

Jei nori, kad gyvenime tau 
sektųsi, turė’k viltį, ištvermę 
ir drąsos savo sumanymą iš
pildyti.

HEALTHY, WEALTHY AND WISEI

fllCCOUGHS ARE FREQUFNTLV 
cavseo e>y eadng too
PAPIDLV, OR EL5E BV 
EATING MIGULY SEASONED, 
VE«y HOT OR VERY 
COLO FOODS...

As CHILDREN ARE 

PART1CULADLV SUSCEPT1 BU 
-TO DI5EASE CONTAGtOM, 
CH!LDREN'5 PARTIES SHOULD 
BE EKTREMELV R ARE...

►ELERz
SHOULD BE THOOOUGHLy 
CWEWED, 51NCE IT 
CONTrAlNS A GREAT 
DEAL OF FIBRE , WHICH 
M/V FOR.NV AN 

TO INDlGESTlėLE RES1DUE..
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BAŽNYTINIAI CHORAI
akordai prie 
. atsiminiau 

žodžius, ku- 
gimė jame iš los pakel

ius dvasios nuolaikos įmiuihI- 

<lu metu bažnyčioje. Sugau
džia vargonai, susiūbuoja ke- 
lurbalsis mišrus choras, visų 
tikinčiųjų širdys pakyla iš 
rūpesčių ir vargų, visi šven
tai susikaupia maldai ir pa
dėkai Kūrėjui. Eikime kiau
rai iš tautos į tautą, kurios 
ir medinius “dievus“ nusi- 
drožę garbina, kurioms medis, 
saulė, žvaigždės yra ‘dievai’, 
ir jos įvairiais lalavimais ir

“Gražu, kai 
Dievo pakyla’*... 
šiuos F. Klišos 
rie

li draugai sumą atgieda, o 
šiaip puiku, kad ir vienas 
“Dievo muzikantas“ atšūkau- 
ja, gi jis tam pasamdytas!

Kodėl pas jus nėra cho
ro? — paklausk vargoninin
ką.

— A, 'klebonas muzikos ne
mėgsta... sako gana vargonų 
— negi dabar prieš jį šiau
ši uos!

Tuo tarpu parapijietis grį
žęs iš pamaldų atsiliepia: 
“Ot, seniau prie ano vargo- 
ninko (jis tik kelius mėne
sius tebuvęs!), tai koras bū
davo bažnyčia drebina — ki-

vamzdžiavimaif 
ir turi “dievą“ — muzikos 
globėją!

G žvilktelėkim Į mūsų lais
vąjį katalikiškąjį kraštą, įei- 
kiin pamaldų metu į mūsų pa
rapijos bažnyčią (čia aš nelie
čia miestų ir didesnių mies
telių)... Vienur kitur atsilie
pia. kad ir nekoks choras, ki
tur vargonininkas ir jo ke

šlovina juos j ta ir malda; o dabar ne kas
iš vargonininko’’... Žodžiu, ši 
tas reikalas mūsų kai kurio
se eilinėse parapijose pašli
jęs, ir bažnytiniai chorai kai 
kur palaidoti. Rimtai čia kal
tė tenka primesti tiems gerb. 
Klebonams, kurie visai nepa
remia to nė paprastu gale 
pamokslo žodeliu, jau nekal
bant apie kitus galimumus.

duotę į platybių platybes ir; pat ir visi žmonės Dievo uuo- 
teikia sielai skaidraus džiaug- ta balsu gali Jam šaukti Tb s- 

santia! Didi giesmės galybė! 
Amžiais ji skuba ten, kur Jva 
sios kultūros žmogus gyvi- 
ir teikia jam tikro džiaug 
mo ir ramybės...

Karo laivas — lėktuvnešis H. M. S. Courageous smarkiai nukentėjęs nuo vokiečių 
marino torpedos. (Acine telephoto)

sub-

Reikia laukti ir tvirtai Ii 
keti, kati išnyks nešusi pi ati} 

su protėvių sukurtas brangus mai ir apsnūdimai
parapijų ir visų darbo žmo
nių padėka Dievui liesis skai
dria harmonija. Turi suhi 
dideli ir geri chorai, negi 
21 metus tikrai prie to 
augome! Iš laikinosios 
nes inteligentija, pa^it 
džiusi po tėviškes vass 
turėtų nustebt išgirdusi «u, 
bažnytinį chorą, o ne stc 
šventoriuj, kati jo negin

palikimas verta taip užmiršti, 
paminėti. Giesmė ir daina iš
laikė mūsų tautines savybes 
ir nedavė užgesti ištisais ši
mtmečiais tautinei ugnelei. Iš 
mūsų sodiečių, eilinių parapi
jiečių argi galima visa tai 
išvogti, užjucdinti jo širdy 
dar esantį paskutinį jautrų 
kampelį!

Didieji kompozitoriai Sut
vėrėjo garbei paliko gražiau-

jinį “aš“, lyg tyras šaltinio kurinių: Mozarto “Requi- 
vanduo ištroškusį. Ir žmogus, Ieni”, Bacho 5 mišios, trys o-

: Dešimtinis Išpardavimas Radis : 
: lubiliejans Proga. Į
JJ DYKAI — didelis vilnonis bknketas, JJ 

vertas $10.00, su kiekvienu pečium.

Gražioji senovė
Pasidairykime tuo reikalu 

| po senovę. Nekalbant plačiau 
1 apie kitas seniau pagoniškas 
j tautas (kiniečius, egiptiečius, 
l graikus, germanus, gotus ir 
I 1.1.), kurie jau 3000 m. prieš 

Kr. garbino, kaip minėjau, 
savo “dievus“ giesmėmis, pa
žiūrėkime tik į besišaiknijan- 
čią krikščionybę. Pirmieji kri
kščionys negalėjo sukurti stai
ga originalas skirtingo gie
dojimo, turėjo giesmių žod-

novo ir skleidėjo, autoritetin
go vardo senovės bažnytinis 
giedojimas . yra vadinamas 
grigor i joniškas ar grigališkas 
giedojimas.

Taip paamžiui bažnytinis 
giedojimas vis plėtojosi. Bu
vo surastas “organuni“, pri
mityviausias dviejų balsų gie
dojimo būdas su vargonais. 
Maždaug tryliktam šimtmety, 
kada labiau ir labiau pradė
jo reikštis daugbalsis giedo
jimas, buvo sukurta menzu-

žius pritaikyti savo senoms, ralinė gaidų sistema, kur bu- 
įiprastoms melodijoms. .Jau! vo nurodomas gaidos aukš- 
ketvirtame šimtmety vysk. tumas ir jau ilgumas. Daug- 
šv. A’nihroziejus Milanietis balsis giedojimas aukščiausi 
(333—397) pasižymėjo dide- laipsnį pasiekė prie XVI šimt-

Morc plu* frtlorr* are buitį Into itiia new Quaker tlu 
in any other healer made. Eapeeially designed f» 
Quaker'a Colden Anniveraary it brings you theae mai. 
time and money saving featurea: dir-Floie Top to apee H 
up eireulalion ... Fitual Control Dial for fingerti) H 
eontrol on the front of tbe healer... Pyrex F lame Pone. H 
to hring Ihe glow of the flame into the room ... Econo 
tniter Burner for loweat tumdown . • Radiadort foi
“apol” heat.and derovex Bate lo reduce floor draflc 
to a minimom. Nowhere elae ean you get aueh thrilling L 

beauly, ao many oulalanding featurea, aueh I 
drpendahilityl And you'll be aurpriaed to 
find how litile it coaU to pwn thia bealing ■ 
maalerpiecet

- -

Jos. F. Budriki
Ii■ ■ 
s

liais nuojMdnais bažnytinio 
giedojimo patobulinime. .Jis 

j niekė giedoti, organizavo jau 
tada chorus, pats komponavo 
giesmes ir himnus. Himnas 
“Te Deum laudamus“ j>ris- 
kaitcinas jam. Taigi jo buvo 
padarytas didelis žingsnis mu
zikos ir giedojimo plėtojinnui- 
si.

Dar vėliau (540 —604) po
piežius Grigalius Didysis su
tvarkė bažnytinę liturgiją ir 
giedojimą. .Jis surinko visas 
bažnytines melodijas į vieną 
knygą, pavadino “Antifona- 
rius Cento“ (“šimtas antifo
nų ). Pats steigė mokyklas 
ir pats mokė vaikus ir jau
nimą giedoti. Į giedojimą žiū
rėjo labai griežtai; prasižen
gusiems prieš nustatytas tai
sykles kartais net bausmę j>a- 
vartodavo. Nuo jo, kaip di
džiausio tų laikų muzikos ži-

mečio žymesniųjų kūrėjų: Or- 
lando Lasso ir Palestrinos. 
Palestrinos dėka liko neišme
stas daugbalsis giedojimas iš 
Katalikų Bažnyčios. Anais 
laikais tebuvo mokoma tik 
bažnytinio giedojimo. Buvo 
giedama atmintinai — moky
klų jaunimas privalėjo visas 
bažnytines giesmes mokėti. 
Gražus giedojimas kelia 

O ką mes matome dabar. 
Nekalbant apie giesmių mo
kėjimą ir jų giedojimą, kaip 
besilanko jaunimas bažnyčio 
st? ? O choras ar čia padėti 
negali? — Gali! Jei bažny
čioje pamaldų metu šventa
dieniais gieda geras choras, 
ten lankosi daug žmonių ir 
nemaldingųjų, nes gražus gie
dojimas ragina susikaupti, 
melstis, tiražių giedojimų ly
dima, nuoširdi malda žmogų 
sustiprina, atgaivina jo vidų-

FURNITURE HOUSE
3409-3421 South Halsted Street 
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BVDRIKO RADIO PROGRAMAI: L.
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grįžęs šventadienį iš bažny
čios, kur girdėjo gerą chorą, 
jaučiasi lyg pasisėmęs naujų 
jėgų. O nueik bažnyčion, kur 
nėra geros muzikos, choro, ne
bus kas sužadina maldingu
mo ir nuotaikos, ir iš bažny
čios nedaug teparsineši.

Todėl be galo svarbu yra, 
kad bažnyčiose būtų ne tik 
geri vargonai (vargoninin
kas), bet ir geras bažnytinis 
choras giedotų. Bažnytinis gie 
(lojimas susijęs su pamaldų į 
mistiškumu, labai gaivinai 
žmonių sielą, dvasią ir, jei j 
kalbama, kad dabar žmonės 
mažiau lanko bažnyčias, tai 
gal ne paskutinė iš priežas
čių — apleistas bažnytinis 

I giedojimas ir muzika. Štai, 
kur choras gali padėti! Jau
nimas susiorganizavęs į cho
rą kultūringai ir naudingai 
praleis laiką meniškose repe
ticijose, o ne prie pusbonkio. 
Savo skardų jauną balsą (jį 
turi beveik kiekvienas) išeik
vos Dievo garbei, o ne šlykš- i 
čioins ir biaurioms prietemą ‘ 
dainoms! O geras choras ha-1 
žnyčioje, kaip gėlė gražiau-j 
šia bukiete. Į

Tai nėra prasimanymas. Tą K 
gali patvirtinti kiekvieno ti
kinčiojo širdis, kuri, tikrai 
žinau, suvirpa akordų palies
ta ir pajunta tą dievišką švel
numą, tą Jo meilę žmogui 
ir savo menkystę. Mokslinin
kai. profesoriai, pedagogai i 
(Russo, Pestnlozzi, Kebus ir! 
kt.) ragina lavinti jaunimo 
klausą ir balsą. Muzikos rit
mas pri duodąs gyvumą, lank
stumą ir nuotaikos pakilimą.

Žmogus sudėtas ne tik iš 
matomosios medžiagos — kū
no. bet ir iš nematomos — 
sielos. Kaip kūnas savo egzis
tencijai palaikyti reikalauja 
išeikvotas jėgas papildyti, 
taip ir siela. Siela visuomet 
siekia grožio, tiesos, laimės! 
Žmogaus siela, kūno jausmų 
padedama, patiria grožį ir jo 
amžinai siekia, trokšta. Ma
nas — grožis. Jis j žmogaus 
sielą skverbiasi per kūno po
jūčius ir tobulina visą žmo
gų, jį auklėja ir švelnina jo 
prigimtį. Kada žmogus paju
to gamtos grožį, stengės su
rasti tiesą, tuomet jisai su- 
kultūrėjo; ir juo žmogus žmo-

ratorijos (Kristaus gimimas, 
prisikėlimas ir dangun žengi- kč

Tik geri chorai kelia iš 
kos realybės, jungia su 
pasauliu mūsų sielas, o 
augame, tobulėjame, žmoi1 
včjanic... (P. G)1

Naujausios Lietuviškos Knygos
VISOS YRA RINKTINĖS DVASIŠKO TURINIO

Dvasiškijai jos yra ypatingai įdomios, skaitytinos

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

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

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

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

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

ŠVENTASIS RAŠTAS, Senojo ir Naujojo 
įstatymo. Išleido Kauno Arkivyskupas-Metro- 
politas Juozapas Skvireckas. Ketvirtas Tomas,.. $4.00

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

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

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

KLAUSYKITE

New City Furnitūra 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.
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Lietuviškas Viešbutis
2435 So. Leavitt St. Chicago, III.

Tel. ROOSEVELT 3552
Linksma girdėti, kad atvažiavus

VChicagą, surandi Lietuvišką 
iešbutį pernakvojimui. Nagi, 
Ijaure, ar aš tau nesakiau, kaiV 

kaip atvažiuosi j Cbicagą, tai ra
si WALTERI0 NEFFO Viešbu
tį! Jums kiekvienas lietuvis pa
sakys, nes jį žino. Mat jis turi 
puikiausius ir gerinusius kamba
rius Vestsidėje. Kambarini šva
rūs. Galima privažiuoti iš visų 
dalių miesto ir jis jums patar
naus dieną-naktį, nes į). ^Valteris 
yra prielankus žmogus, senas gy-

Vfalter Neffas. sav. ventojas Chicagos miesto.



“DRAUGO” RAPORTERIŲ IR AGENTŲ 
ISVA2IAVIMAS 1 PIKNIKAS

Pereitų sekmadienį 17-IX 
tSunset iuik — “Vilniaus Ka-J 
Ine iuos“ buvo trečius meti-i 
uis •‘Draugo’’ ltuporterių, A- 
gentų ir bendradarbių - bizH 

ierių išvažiavimas. J šį išva-Į 
iavimų atvyko žynius skal
ius “Draugo’’ įprietelių ii 
jasidarė tikras piknikas. La-

i buvo malonu sutikti įvai
riu kolonijų “Draugo“ Ka 
porterius, pasidalinti žinioiiii.- 
jr smagiai draugiškai pralei
sti dienų. Tokiomis progomis 

raugo“ bendradarbiai ar- 
susipažįsta su biznieriais 

ų pageidavimais.
Budriko skardus garsia

is labai daug pasitarna- 
skelbdamas pranešimus, 
ikų, kalbas ir dovanų lai- 
imus. Garsiakalbį sunia- 
tvarkė A. Milkintus. Bet 

jis turėjo tarpais sustoti,
s garsus “Šakar-Makar“ 
selandieeių biznierkų cho- 

s neišsemiamomis dainomis 
ipildė visus “Vilniaus Kal

elius“. Po valandėlės paši
ldė seniai lauktos “Šurum- 
urum Sesulės”. Ir vietoj pi 
niko, turėjome tikrų koncer- 
ų, nes vos vienas pabaigia, 
itas choras pradeda. Jaunuo

lių muzikantų orkestrą, “The 
To'ppers“, ne vien šokančius 
linksmino, bet protarpiais ir 
visų publikų pavaiketinėdami 
po “V, Kalnelius“.

Buvo laukiama šokėjų po
lį ros: 'Genovaitės Brazaitvtės ir 
R Edv. Okso, bet gauta žinia. 
| kad šokikė susirgo. Todėl tas 

programos punktas nukeltas 
kitam kartui.

Pikniko pabaigoj kun. d-ras
K. Matulaitis pasveikino vi
sus ir pasakė bėgamais pa
saulio įvykiais įdomių 'kalbų.

Toliuu sekė dovanų trauki
mas. Laimingiausi pasirodė 
šie: Veronika Jusevicienė, 
2139 — 23 PI., laimėjusi gyvų 
kalakutų. Stebėtina, kad ji 
neu/.silvidžia laimėje savo vy-! 
rili, Longinui, laimėjusiam 
“Laivo“ skaitytojų piknike 
“Būtos“ darže 1O-1X gyvų! 
žųsį. Antrų dovanų raibų gai
dį laimėjo Ant. č'esna, 4501 S. 
Paulina St., seniausias town- 
oflakieėių prausėjas, nes jo 
turimas maudynes visi žino. 
Trečių dovanų buvo laikrodi
ninko ir radio krautuvės sa
vininko K. Andreliūno, 633*1' 
S. Westein Avė. plunksnų lai-Į 
mėjo Kazimieras Šūkis, 4659 
W. Jackson Blvd. Ketvirtų 
dovanų J. Budriko, Bridgepor i 
to biznieriaus, laikrodis - bu
dintojų laimėjo A. Radzevi
čius, 2231 W. 23 PI. Jis dėkin
gas už dovanų aukotojui ir i 
“Draugo“ Raporterianis. Pe-' 
nktų dovanų davė muzi'kališ- 
kų instrumentų ir laikrodžių 
krautuvės savininkas A. Le-' 
kas. Jų laimėjo Olga Zazdrau- 
skienė, 2511 W. 45 PI. Su ta 
plunksna laimėtoja žada pa
dėt Baiporteriams žinias rašyt. 
V. Kubaičio dovanas laimėjo 
E. Prielgauskienė, 4010 So. 
Brigliton PI., ir Ant. Kava
liauskas, 5041 S. Artesian av.

Visi rapirteriai nuoširdžiai 
dėkoja atvvkusiems į piknikų 
septyniems dvasios vadams, 
biznieriams, kurių buvo arti 
kapos, buvusios Rusijos, da- 

I baltinės Lietuvos ir Ameri
kos eks-kareiviams, vadovau
jamiems J. Miokeliūnui ir
vestsaidiečiui Ant. Judikai- 
čiui ir visiems atvvkusiems 
pasigrožėti smagiu mūsų pik
niku. Pikniko Rengėjai

--- —
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Kur nors Galicijoj“ Hitleris šiltai sutinkamas vokiečių karininkų. (Acme teleplioto)

KELIONES Į LIETUVĄ REIKALU
Kai,p ir kitos Trans-Atlan- 

tinės linijos. Švedų Amerikos
Linijos raštinė New Yorke 
praneša, kad laivakortės nuo 
rugsėjo 6 d. pabrangintos dėl 
žemiau nurodytos priežasties.

Prie esamos kainos, galioje 
dabar, dar reikalinga įprinio- 
kėti priedinis mokestis. Iš
plaukimams iš New Yorko į 
Gotbenburgų: kabin klase $75, 
turistų klase $55, trečia kla
se $45. Išplaukiant M. S. 
Kungsholm ir Gripsholm. Ka
bin klase $60, trečia 'klase $45, 
— išplaukiant S. S. Drottning 
holui. Išplaukimams iš Go- 
thenburgo į Ney Yorkų: kabin 
klase $110, turistų klase $S0, 
trečia klase $70 — išplaukiant 
M. S. Kungsholm ir Griips- 
liolin. Kabin iklase $90, trečia 
klase $68, išplaukiant S. S. 
Drottningholm laivu.

tik laikina ir gal greit grįš į 
normalę padėtį.

Švedų Amerikos Linija, dėl 
atsargos ir palaikymui laivų 
kursavimo, rado būtinu reii

i kalu prisilaikyti kariaujančių 
valstybių nurodymų: laikina? 
nukrypti nuo reguliarės lini-! 
jos arti Britanijos salų ii' 
Šiaurės jūres. Š. A. L. laivai 
iki vėlesnio pranešimo pa
kryps daugiau į Šiaurę, į No
rvegijos ir Švedijos teritori
jos neutrales jūras. Dėl šio 
pakeitimo apskaičiuojama ims 
daugiau laiko perpladkti At
lantu, todėl ir prisėjo padary
ti kaip kurių Š. A. L. laivų 
išplaukimų pakeitimus.

Turizmo žinios

Ir Mažam Miestely 
Pilna Įdomių Žinių

Trečiadienis, rūgs. 20 d., 1939

žasčių. Tada bonų pirkėjai tu- j LIETUVIAI DAKTARAI
rėjo atsiimt savo pinigus. To- ,--------------------- ---------- - —

1 kiu būdu Spring Valley mi-
' nėtos dirbtuvės nebus.

Cial Mining Co. atidarė ša
ltų No. 3. Daugelis angliaka
sių pasidarys pragyvenimų. 
Taip pat atidaryta dvi kasyk
los Peru, III. Ima darbinin
kus ir Zinc Co., L)e Pue, ir 
La Šalie, 111. Mat, cinkas 
(zinc) reikalingas gaminimui 
parako, taip pat reikalinga 
ir vata. Pramatoina geresni 
laikai.

J Tow.nship liigh scliool šie
met įsiregistravo virš 400 
studentų. Tai rekordinis įkai
čius.

niko, nes pats visur dirbo. 
Padėka taip pat priklauso

ir visiems, kurie atsilankė. 
Piknike matėsi ir svetimtau-
v •cių.

Pri š kiek laiko rašiau, kad 
bus statoma “overauzių“ di
rbtuvė. Savininkas S. Mikel- 
sonas, žydas, iš Jowu vaisty
tos sutiko, kad visuomenė pa
statys dirbtuvę, kurios pasta
tymas kainuos š37,000. Spring 
Valley žmonės išpirko bonais 
$37,IKK). Bet žydas, matyda
mas esųs prispirtas prie sie
nos. pasisakė, kad jisai, neno
ri tos dirbtuvės dėl tūlų prie-

"KIDS”

bE fl/NT Blėr 
EHOU&H ,YET, 

Pont yuh 
vynu tiul 
HE. Geows 
BIGGER_

The Poe 
A/NT 
BlG- 

enough 
CflrtT YOH 
-^JSEE

WHy PONCHfl 
ft PIČCZ 

mest in
rRONT OF Hirvf 

MEBBE
hep ao

Šis žingsnis buvo būtinai 
reikalingas padengimui kolo
saliu pabranginimo ąpdrau- 
dos, kuria linijos dabar pri
valo mokėti už laivus Trans- 
Atlantiniam plaukiojime ir 
pabrangintų atlyginimų dar
bininkams laive. Jei ne šis 
įpriedinis mokestis Švedų A- 
merikos Linija būtų privers
ta panaikinti laivų tvarkraštį 
ir sulaikyti išplaukimus. Ir 
tokiu būdu vienintelis tiesio
ginis susisiekimas tarp Ame
rikos ir Švedijos ir tarp Šve
dijos ir Lietuvos susilaikytų. 
Manoma, kad ši padėtis bus

SPRING VALLEY, ILL. — 
Rugsėjo 3 d. įvyko Šv. Onos 
parapijos piknikas, kuris ga
lima sakyti, buvo sėkmingas, 
nes, kaip klebonas kun. Kvie- 
činskas paskelbė, gryno pelno 
liko $585.00. Sukėlus dar $1,- 
500, jau bus galima remon
tuot bažnyčia.

Didelis ačiū priklauso mū
sų klebonui už surengimų pik-

Sweeps away surface deposits...
breaks up dūli, ūgly tooth filiu
likemagic. You'd nover bclleve how fist 
the NEW Usterine Tooth Pante cleijis 
and tx>lisho« teeth. lis new, mlraclc-clea įs- 
lng ingrcdient. Lustcr-Foam deterĮfe.it, 
whisks away ūgly surfaco deposits In a jiffy.

The instant hrush and sallva touch aranz- 
Ing Luster-Foara deiergent. it surges Into 
a irom of tiny. actlve bubbles. wblch sweeps 
loto and cleans pits and eraeks so minuto 
et en water may not enter them . . . leaves 
your wholo niouth tingling with lifo . . . 
starta your tooth sparkling wlth new luster.

Get tbe big 25< tube. or better štili, tho 
douhlosizo 4Oe tube containing moro lliau 
}į pound at any drug countor. Lambert 
l*harmacal Co., St. Louls. Mo.

• THI NEW POBMULA

LISTERINE TOOTH PAŠTE
supt-rchargcd wilh

UIS1ES-P0AM
////^ m » t •* • 4 A

Tel. 7arda 3148.
VALANDOS: Noo 11 iki 13;

2 iki 4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais* 2 iki 4 ir 7 iki 8 

šventadieniais: 11 iki 12

OR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAI 

ir akinio# pritaiko
3343 S. Halsted Street

Buvo pakilę kainos ant val
gomųjų produktų. Dabar vėl 
puola žemyn.

Per pastarąsias dvi savai
tes buvo labai karštas oras. 
Termometras, atsuktas į sau
lę, rodė daugiau šimto laips
nių. Nugelto medžių lapai ir 
pievos, nubalo ir ant laukų 
komai. A. P.

SKELBKITĖS “DRAUGE“

LIETUVIAI DAKTARaT~ 

TEL. YARDS 5567

DR. FRANK C. KWINN
lUVLUCLNSKAls)

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:30 Vukare,

ir Pagal Sutartį.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais ar 
Seėtadieniai*

Valandos: 3—8 P. M.

Tel CANal 6969

OR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS:

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 v ak ai*
ir pagal sutartį.

(BEINARALSRAS1 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1612.

Kės. — Y arda 3955.
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popieC 7 iki 9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais

pagal sutartį.__________

DR. A. J, MANIKAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

VIKginia 1116 4070 Archer Av*
Valandos: 1—3 ir 7—8 

Kasdien išskyras Seredų 
Scrcdomia ir Nedėl. pagal sutartį.

DR. F. G. WINSKDNAS
PHYSICIAN AND SURGEOM 
2158 W. CERMAK ROAO

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

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

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

2-tros lubos 
CllICAGO, ILL.

Telefonas MIDway 2880
OFISO VALANDOS:

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

Sekrnad. nuo 10 iki 12 vai. ryte

‘rūdMiaB
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2415 W. MARquette Rd.

Ofiso valandos:
10—12 vaL ryte 

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

Susitari us.

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

Tek YARds 0994 
Res. Tel. PLAza 3200

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliontis nuo 10 iki 12 vai. dieną.
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THE AWFUL PRICE TOU PW FOR EEIHC
NERVOUS

VALGiy GAMINIMAS : 
IR

NAMįl PRIŽIŪRĖJIMAS
vairių valgių gaminnnni,< 
pyragų pajų ir duonų kepi 
mui; įvairių konservų ii 
preservų darymai, paukft

Didelė 223 puslapių knyga k 
su naujausiais receptais į 
tienos kepimui ar virimui, 
daržovių ir vaisių užlaiky
mai, ir tt. Taipgi yra vi ;;

; šokių naudingų patarimų 
šeimininkėms.
M knjft gauti per p*«-
M arba raMn»>:

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE 
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rųiies nanjns namas ant 
lengvų mėnesinių iimokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbų be jokio cash ;moke 
jlmo, ant lengvų mėnesinių iimokėjimų.
(Ugannu geriaosį atlyginimą ii Fire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Daran paskolas ant naujų ii 
senų namų, ant lengvų mėnesinių iimo 
kėjimų nuo 6 iki 20 metų. Reikale kreip 
kitos prie:

JOHN PAKAL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

■■

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
6958 So. Talman Ava 

Res. TeL GROvehiM 0«17 
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaL »—4 ir 7—» vak.
Ketv. ir Nedeliomis sasitaraa 

2423 W. Marųuette Road

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN and BUKOKOM 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS i

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

Office TeL YARoa 4787 
Namų TeL PROspect IBM

Ehrek Brlow And See If You Ilave 
Any Of Tbe Slgna

Uuteerlrf n»wa «an make ynu nM and 
įaar-ir-* Inoldng. eranky and hard to Kva 
Unth — ean k-ep you a*akn nlghta and rob 
jron «( good hnalth, good tlmen and inba.

r>on t l.t yourvif "gn” likę that. Start 
kaking a gona, reliable tonlc—one audė uyo.
HnUy fot vmįn. And cnuM you ank (or any- 
tbing wknae be.iadu bare boen battar prnvad 
Iban wnrid-famoua I.ylia E. I’inkham a 
vacettMa CompoundT . , .

Cnt the uholnaoroe barba and mota of 
Plnkbam'a Conapound help Natūra ralm 
your ahrlelrint norma, tone up your ayatem, 
* iroa faaaala funo-

M ak. a nota lfOW to gat a botUa of thįa 
P— puma Plakhau'a Compound TODAY

udthont (afl trom your drurglat. Over a mll- 
Uon aromau kam nrrittan Inlatuiu reporting 
aronderful baneflte. di-lu.-'.

Why not I«t lt hilp YOU?

KAINA SU PERSIUNTIMU

£1.10
KA1TINBJB

£1.00

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė.

CHICAGO, ILL.

»♦♦♦>-« >J» « »« *.« ♦ ♦ > »jt

ALEX ALĖSAUSKAS & SONS
Wholesale Fumiture Co.

6343 So. Western Avenue
REPUBLIO 6051

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

Telefonas REPnblic 7868

Office I*hone Res and Offioe
PROspect 1028 8369 8. Leavltt St
Vai: 24 pp. ir 7-9 vak. CANal 0708

DR. J. J. KOWAR
(KO W ARS KAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St, Chlcago
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

TeL YARds 6921 
■s.: RRNwood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofise TeL VIRginia 0088
Residencijog tel REVerly 8241

OR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue

Ofiso vai.: 3—4 ir 6—8 P. M.

Beaideaeija
8989 So. Claramont Avė.

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

Te) OAMal 0257
Rea TeL PROspect 6659

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

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

6 iki 9 vakare
TeL YARds 2246

DR. C. Z. VEZEL'IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Roredoj Įtfural sutarti

DR. V. E. SIEDLINSKI
DAHTB8TAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonai Lafayette 86M

Antradieaiaia Ketvirtadieniais « 
Paoktadieaiaia

4631 So. Ashland Avė.
Tel YARds 0894

Pirmadieniais, Trečiadieniais ig
Seitadieniaia

_____ yJ

deter%25c4%25aefe.it
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Trečiadienis, rūgs. 20 d., W
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Trys Piknikai
Sakoma, jog pasaulyj nie

ko naujo nėra, tačiau, kai 
žmogus netyčiomis pasižiūri 
į paprasčiausius įvykius pro 
kitokius akinius — viskas at
rodo ir nauja ir įdomu.

Sekmadienį netyčiomis te
ko užkliūti trijuose lietuviš
kuose suėjimuose — pikni
kuose. Ir, Dievaži, tiek daug 
juose naujo ir įdomaus atsi
rado!

atidaryti. Tikrai sveikintinas 
ir remtinas užsimojimas. Rei
kia tikėtis, jog visi lietuviai 
tai supras ir aiškiai pareuns 
moraliai ir materijaliai.

TT. Marijpnų ūkyj, Hins- 
dale, 111. Atšalusi saulė žiūri 
į žemę ir piktas šiaurys nera
miai nešioja dulkes ir gels
tančius lapus. Manytum čia 
žmonių jau tikrai neprisirinks, 
nes, kibą, jie nematę galvijų, 
ūkio ar, pagaliau, pačių ūki
ninkų. Bet kur tau! Miesčio
nių prigūžėjo pilnas ūkis. Kur 
dar taip neseniai dobilai žy
dėjo šiandie sustatyti automo
biliai žvilga. Vaikai pešioja 
ir erzina senį avinų, ožkas 'ko- 
rnais peni ar mažiukų poni 
jodinėja, moterys karves žiū
rinėja, derina lašinius ir rū
gusį pienų, o vyrai pasidžiau
gę arkliais susirinko prie ba
ro ir sprendžia “svarbius” 
gyvenimo ir politikos klau
simus. Kad nuo jų priklausy
tų Lietuva šiandie būtų did
žiausia valstybė, o Amerikoj 
ne Morganas, o koks nors Bal
sys ar Ažys būtų turtingiau
sias žmogus.

J Sunset Park “Draugo” ra-' 
porterių suėjimas. Minia jei 
ne didesnė, bet <laug įvaires
nė, nes čia jau daug daugiau 
jaunųjų, kuriuos čia sutraukė' 
šokių salė ir “The Toppers” 
orkestrą.

Parke skamba tikrai lietu
viška daina, kuri visų publi
kų pagauna. Už tai tenka pa
sveikinti Šurum-Burum sesu
tes ir Šakar-Makar choristes.

Estradoje kalba svečias iš 
Londono, kun. dr. K. Matu- 
laitis. Kalboje svečias .palie
čia opiausius lietuvio, ypač 
ateivio, šių dienų 'klausimus. 
Dabartinė Lietuva ir jos atei
tis. Vilniaus ir Klaipėdos li
kimas. Tada gal nevienas lie
tuvis pasvajojo sugrįšiųs į pa
didėjusių ir šį kartų nuo karo 
nenukentėjusių Lietuvų.

'Giliau parke vyrai mėgina 
savo taiklumų. Pasitaiko ir 
labai gerų šaulių, bet ir to
kių, kurių kulkos visais Ketu
riais vėjais nušvilpia.

_____ t
Bendrai, šis suėjimas kaip 

ir visi jam panašūs atnešė 
dvigubos naudos. “Draugui” 
materijalės paramos, o apy
linkės lietuviams moralės.

Čia galima sutikti įvairiau
sio luomo ir užsiėmimo žmo
nių — nuo gydytojo iki gra- 
boriaus, nuo kunigo iki pa
prasto žmogelio, nuo biznie-* •riaus, kuris pats sau ponas 
(šalia žmonos) iki paprasto 
darbininko. Visi jaučiasi ly
gūs, visi savo namuose.

Susitinku naujųjį seminari
jos rektorių kun. dr. A. Jag
minų. Aplinkui sukinėjasi ke
letas jaunų klierikų, Kurių 
keli ledus pardavinėja.

— Kiek pas jus šįmet klie
rikų! — klausiu jaunų ir be
sišypsantį rektorių.

— Ne taip jau daug — 21.
Čia man jau tenka maloniai 

nustebti, nes nesitikėjau, kad 
taip dar jaunutėj įstaigoj bū
tų tiek žmonių. Pasirodo, jog 
tikimasi ir high school šįmet

Vienas žemaitis, atvykęs į 
Pasaulinę Parodų, pažiūrėjo į 
Nev Yorko dangoraižius ir su
šuko: “Vien mūra, vien niū
ra — tap kap Telžia!”

Taigi ir užsukau į Aušros 
Vartų parapijos “Rūtos” da
ržų pažiūrėti žemaičių žemai
tiško pikniko.

Čia žminių mažiausia, bet 
linksmiausia. Gal būt, dėl to 
kad jau vėlokai. Linksmiau
sia prie baro ir šokių platfor
mos, 'kur šoka jauni ir seni 
prie lietuviško orkestro (smui 
ko, trubos ir garmoškos) ir 
lietuviškas polkas, suktinį ir 
kt.

Žemaičiai dirba sušilę, kad 
palaikytų Telšių bažnyčioj 
nuosavų altorių.

Jon. Ptfipauskas

SKELBKITĖS “DRAUGE”

THINGS THAT NEVER HAPPEN
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Vokiečių karo laivai — minų naikintuvai. — Nuotrauka padaryta nuo Amerikos prekybi
nių laivo Scanyork, kuriam šie laivai pravedė kelių pro nuleistas į vandenį vokiečių minas 
Baltijos jūroj. (Acine telephoto)

Dar Apie
A. A. G. Gudžiūną

Rugsėjo 18 d. iš Aušros 
Vartų pnrap. bažnyčios palai
dotas Gabrielius Girdžiūnas, 
pasižymėjęs gražia dvasia ir 
darbingumu. 1914 ir vėliau 
buvo panorėjęs būti vienuo- 
liu-marijonu. Buvo įstojęs į 
bandymų, bet norėdamas grei
tesniu laiku tapti kunigu, pa
sitraukė ir ėjo į seminarijų 
Cincinnjti, Oliio. Bet dėl ne
jauno amžiaus nepajėgė su 
jaunais klierikais susilyginti, 
tad išstojo ir ėmėsi dirbti 
prie gatvėkarių, nenutraukda
mas gerų ryšių ir pažinties 
su Marijonais.

Darbai velioniui gerai sekė
si ir jis buvo visų gerbiamas.

Marijonai jį palaidojo su 
penkeriom šv. Mišioms ir pa
mokslu, kurį pasakė vice-pro- 
vincijolas Gerb. Tėvas J. Ma- 
čiulionis, J.C.L., MIC., ir ka
puose tarė dalyvavusiems ve
lionio vardu atsisveikinimo 
žodį.

Laidotuvėse dalyvavo gra-

Šį Vakarą Marijonų 
Rėmėjų Chicagos 
Apskrities Sus-mas

Šį vakarų 7:30 vai. malo
nūs Tėvų Marijonų Chicagos 
apskrities kolonijų . atstovai 

į prašomi kuo skaitlingiausiai j suvažiuoti į “Draugo” namą, 
1 2334 So. Oakley Avė. šaukia

mų susirinkimų, kuriame tu
rėsime pasitarti ateities dar
bais, ypač seimo reikalu, na, 
žinoma, rasis ir naujų daly
kų. Taigi, oras jau atvėso, 
nepatingėkite, nes prieš akis 
matosi daug įvairių ir para
mos reikalingų reikalų. Nuo
širdžiai visi rėmėjai ir šiaip 
Marijonų prieteliai laukiami 
ir kviečiami dalyvauti. J. K.

lės linksmintis prie geros mu
zikos. Įžangos nebus. Nuva
žiuot lengva. Nuo Sacramen- 
to Avė. (111 gatve) iki Šv. 
Kazimiero kapų pradėjo kur
suoti gatvėkarių kompanijos 
busui. Gatvėkarių transferai 
geri ir busu važiuoti. X.

Proga Laimėt $15.00 į 
Už 1 centą

INemanykit, kad čia kalba
ma apie kokį naujų “specia
lų”. Visai ne. Bet ARI) pik
nike, Vytauto jNirke, rugsėjo 
24 d., kas “investuos” tik 
vienų centų į rėmėjų platina
mas knygutes, galės tikėtis 
laimėt vienų iš $15.00 cash: 
vienas $5.00, o keturi po $2.50.

Be to, mėgiantieji šokti, ga-

GIESMYNAS
Įsigykite Naujų Gleemynų. Jame 

rasite Visiems Metams Bažnyčios 
Oiesmea.

Giesmes Ir muzikų patvartė 
Ant. S. Pocius.

Išleido C. L. R. K. Vargoninin
kų Provincija.

Knygos kaina — 50 centai, pri
dedant 10 centų persiuntimui.

Atsiprašom
Praeito sekmatlienio išva

žiavime Marijonų ūkyje per 
apsirikimų liko praleista ne- 
kurie darbininkai ir dovanų 
aukotojai. Taigi, nenorėdami 
ir nemanydami tai padaryti 
labai atsiprašome.

Viršui inėtam išvažiavime 
pasidarbavo vestsaidietis Ci-1 
prijonas Druktenis; o skanių,' 
juodų duonelę aukojo Cicero 
žymus biznierius ir plačiai ži
nomas Chicagoje, p-nas Mi
liauskas.

Tikimės, kad p-nai Miliaus-

DON'T BE GREY
i grey hMr. Orey b«b 

■mime jrm look old and (eel 
Tky the iloden* Method for Col»

...CLAIROL. Yoa'l

aseot. No bleachln< reąolred ta 
eoftea the hair whe« 
CLAIROL. TeoH t>e the i 
ea yeor hair — beaotifn], BatoraU 
lookiiic coloc that deSee detectiom 
tee yoonelf ae yno waoM 6he ta

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINES 

MINTYS
Iš angliško vertė

Kun. Ant. M. Karuiiškis

Rugsėjo 20 Diena
Tasai, kurs turi tiesų, turi 

daug prietelių.

Tašui, kurs yra nusižeminęs 
nesijuokia kuomet išdidus 
žmogus verkia.

kai palaikys už gerų ir atei
tyje irgi neužmirš. J. K.

URBA Gilės Mylintiems, 
Vestuvėms, Banke
tams, Laidotuvėms, 

— įr Puošimams.

GĖLININKAS
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800

A. "Į" A.
MARIJONA
GAIDELIENĖ

She’s prettg as 
a picture,

būt.........
No one can tolerate halitosis (bad brratb). 
It ean rota aimoet any giri'. popuUrity 
... her closest friendahips.

Food fermontation ta tbe mouth ts said 
by aorrre authorltiea to b* a mamr can*e 
halitoais. And the insidioua tning about 
tbia offeesive mndition ta that aayonc 
rnay kava it and never reetūc it. Friends 
know, of course ... only too well. Būt, un- 
fortunatriy, it ls auch a delicate subject 
they won't teū.

So don't sambie with your sočiai oppor- 
tunittaa and your happinena by u kiny un- 
neoeasary chances. It ia no aimple to tako 
preeantions by tarylinc eith plmsant- 
tasting Liaterine Antiaeptic—mouth fer- 
mentation is ųuickly checked and its 
odom are overoome.

Got tbe Listertae Antisoptic habit. TToe 
it. . . . aaomiag and night, and betom all 
important engageroents. Lambcrt Phar- 
maeal Compaay, S(. Loma, Miifturi.

LĮSTE 
for HALITOSIS

• (IAB »«CAT«)

PAIN IN BACK
HADE HER

Marica este so tore 
•hrcnuMtatdlytouch I 
thsm. Itard lirahna Wlaarr1 Oil Lintment and 
ioand ronderful relief. Try it today K your 
tnoKlca are srtff. tore. adiy Rub lt on thnrouih- 
ly. Keri its pirmini urarnunu action asw pain; 
hrmt aorrthiar relicf. P'lommt odor. Wiit not 
itain. Monry back rt guarantee at all dru< storaa.

HAMIINS
VVIZARD OIL

LIHIMKNT
F«r Mt'SCUI AR ACHfS «rd nAINS 

rhiumatic pain —lumbago

žus būrelis žmonių. “Draugo” 
Raporteris pasinaudąjo proga, 
išdalino visų pundų “Studen
tų Žodžio”, “Draugo” ir 
“Laivo” numerų, pažymėda
mas, kad velionis, net studen
tu būdamas, rėmė katalikišką 
spaudų. Paliko gražų susipra- 
tusio kataliko pavyzdį. Buvo 
pilnas blaivininkas. Rap

LIETUVIŠKAS
MIŠOLELIS

Šlovinkim Viešpatį.
Mišios ir Mišparai. Lietuviškai 

ir Lotyniškai, visiems Sekmadie
niams ir Šventėms, ir kitos Mal
dos ir Giesmės. Antras pataisytas 
leidimas. Parašė Kan. Ad. Saba
liauskas. Stipriais odos vlršals. 
kaina — 3.75. Reikalaukite 1d:

DRAUGAS PU B. 0 0. 
2334 So. Oakley Are., 

Chicago, Illinois

M0W.{ 

Mtfarsffjr

»iiiiiimmmmiimiinmmiiRiimiiminmiiimmmmiimmmiiiiiniiimimiimiij;

SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MĮĮ MORGIČiy

= Kiekvienos yp&toe padėti pinigai yra apdrausti iki $5000.00 pei 
: Federal Savings and Lotrn Insnrancg Oorm po United States 

s Govenmeat prieiiūra.

Mokame UžSI Padėtas Pinigas
31%

s Ofiso vai.: 0:00 vai. ryto iki 6:00 vak. Pirmadieniais, Ketvirta- 
g dieniais ir Šeštadieniais iki 8:0? vak.

1 GHIGAGO SAVINGS & LOAN ASS0G1ATIŪN
JOHN PAKKL, Pres.

| 6816 S. Westem Avė. Phone GRO. 0306
šiiiiiiuiiiMiiiiuiiiiiiiiiiiiHHiiiiiMHHiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiHiiiiNnNimiimtiin a

=

•ART, DTD. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER—PRUZIN

Oeriaulas Pataraavtmae — Moterie patarnauja 
W00 680 W. IMK Ava.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
4PHAU8IA IR DIDttAUSIA LAIDOJIMO ĮRRIRA

AMBULANCEDIENĄ IR NAKTĮ
Visi Telefonai YARDS 1741-1742

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

____________ Tel. LAFAYETTE 0727 :

pt VZ 1Y A T k°PlyCios visose 
Chicagos dalyse

Klausykite mum, Lietuviu nulio pmgnuno Antradienio ir , 
AeMadimio vakarais. <:3O valandų, iš YVHIP stoties (l4ftO K.)

PmneAėJas P. AALTTM1ERA8

'r

(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 niet.
Paliko dideliame nuliūdime: 

vyrų Antanų, sūnų Virgilų 
dukterĮ Esther, tris seseris: 
Stelių, Josephinų ir Onų, Ir 
švogerius; Bruno Belunskis, 

Stanislovų Lukošų Ir Anufrų 
Naruseviėių ir jų šeimynas ir 
daug kitų giminiu ir pažįsta
mų.

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

Laidotuvės įvyks trečiadieny, 
rūgs. 20 d., 1939. Iš namų 8 
vai. ryto bus atlydėta į Šv. 
Kryžiaus parap. bažnyčių, ku
rioje iįįyks gedulingos pamal
dos už velionės sieių. Po pa
maldų bus nulydėta į Šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, Sūnus, Duk
tė, Seserys ir Švogeriai.

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

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

LAIDOTUViy
» s

1 F DIREKTORIAI
NARIAI CHICAJGOS, 0ICER0S LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A U D III A M P C PATARNAVIMAS A m D U L H n b L DIENĄ IR NAKTĮ
KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSEDYKAI

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

Ladiaincz i Snai
2314 West 23rd Placc 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270

J. LMevičiiis
S. P. Mažeika
fletanas M. Phillips 
1.1. Zalp 
AHieit V. Petkos
P. 1. Ridikas

4348 So. California Ąve. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avenue 
Phone YARds 1138-1139

3307 Lituanica Avė. 
Phone YADda 4908

J646*West 46th Street 
Phone YARds 0781-0782

4704 S. Western Avė. 
Tel. LAFayette 8024

3354 So. Halsted St 
Telefonas YARds 1419
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Generalinei Kapitulai išrin
kus d. g. kun. dr. J. Navickų, 
M K’., Amerikos Tėvų Mari
jonų provincijolu, Generalinė 
Taryba išrinko j Amerikos 
Tėvų Marijonų vadovybę se
kančius: kun. .J. Mačiulionį, 
MIC., vice provincijolu, kun. 
dr. A. Jagminų, MIC., antru 
patarėju, kun. J. 1‘auliukonj, 
MIC., trečia patarėju, kun. 
dr. Vaškų, MIC., ketvirtu pa
tarėju, kun. dr. Biskj, MIC., 
ekonomu ir sekretorium.

Amerikos Tėvų Marijonų 
taryba susirinkusi Marianatpo- 
lio Kolegijoje išrinko vado
vauti Tėvų Marijonų dar
bams sekančius: kun. dr. Pau- 
liukonj, MIC., viršininku Tho- 
mpsono namui, kun. J.' Ma
čiulionį, MIC., viršininku Chi- 
cagos namui, kun. dr. P. Bis- 
ki, MIC., viršininku Hinsdale 
namui, kun. J. .Jakaitį, MIC., 
viršininku Argentinos namui. 
Seminarijos rektorium išrin
ko kun. dr. A. Jagminų, MIC., 
“Draugo” administratirium 

kun. J. Mačiulionį, MIC. Pro
vincijolas, d. g. kun. dr. J. 
Navickas, MIC, liekasi ku
riam laikui Marianapolio Ko
legijos rektorium.

TTeMaAIenls, rūgs. 20 <t> 1939

Jonas Pilipauskas, buvęs 
“Studentų Žodžio” redakto
rius atvyko Cbicagon užimti 
“Draugo” generalinio rapor- 
terio vietų. Jis tebėr jaunas, 
bet smarkus ir jokia naudin
ga visuomenei žinia nepra- 
ąprnks pro jo akis. Paskaity

kite jo aprašymų apie tris 
piknikus ir laukite daugiau 
panašių nprašymėlių bei ži
nių.

Trumpos Žinios
\Vest Sidės biznierius J. Ne- 

vedomskis pirko naujų namų 
rezidencijų 3005 W. 55 St.

X Aušros Vartų .parap. vi
karas kun. V. Andriuška, M.- 
I. C. išvyko mokyto jaut į 
Marianapolio kolegijų rūgs. 
17 d. Vakare buvo jo išleistu
vės.

X Naujas Aušros Vartų vi
karas kun. M. .Jodka, M. I. C., 
pradėjo eiti savo pareigas pe
reitų sekmadienį, rūgs. 17 d.

X Biznierius M. Kamins
kas grįžo iš Wisconsino val
stybės. Buvo išvykęs atosto
gų-

X Prasidėjo 'kalėdinių įplot- 
kelių kepimas. Į Baltimore 
kun. d-ras L. Mendelis parei
kalavo 4000. Jis pradeda lan
kyti parapijų spalių 9 d.

X Cicero stambus biznie
rius J. Arlauskas su šeima 
dalyvavo “Dr.” raporterių 
piknike ir suėjo su jais į pa
žintį. Jis yra uolus “Draugo” 
skaitytojas.
• X Biznierius Petras Paliu
lis buvo davęs “Dr.” rapor- 
terių piknikui dovanėlių, bet 
pats buvo sutrukdytas ir ne
atvyko, todėl piknikų pabaig
tuvėse (prie durų uždarymo) 
bus “Rūtos” darže, spalių 

22 d. Jam pagelbės “duris

NATI0N.AJ

Rugsėjo 25 d. Cbicagoj prasidės Amerikos Legijono metinis 
suvažiavimas. Legijono viršininkai (adjutantas Frank E. Sa- 
muel, adjutanto asistentas H. L. Plummer ir direktorius Le- 
g’jono sūnų) jau ruošiasi tam suvažiavimui. (Acme telepli.)

uždaryti” patys stipriausi ko
lonijų vyrai.

X Spalių 3 d. Vladas Nef- 
fas West Side biznierius ren-

nes kolonijos raporteriai už
snūdę.

X Nors “Draugas” mini 
savo gyvenimo 30 metų su-

gia džiaugsmo sukaktuves. Į kaktuves, o “Laivas” 19 me- 
Džiaugiasi pernai buvęs Lie- J tų, bet pasitaiko gerų katali- 
tuvoj ir laimingai grįžęs. kų, kurie pirmu kart pamato

X Sekmadienį smarkiai su
žeistas 'kun. P. Gasiūnas. Ki
tas jam įvažiavęs automobi
liu. Sulaužytas smakro kau
las.

X Marquette Parke per bu
vusias Šiluvos Oktavos Misi
jas daug žmonių pirko “Drau
go” leisti) knygų. Katalikiš
kų laikraščių skaitytojai pa
dės “Draugui” ir “Laivui” 
gausiau paplisti apylinkėje.

X Brigbton Parko ketur- 
dešimtė praėjo nepažymėta,

THINGS THAT NEVER HAPPEN
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r-j| VOHT 
THlNK Yoo

yioove coti 
ūwhjl 

sifine ’

ILk ,0PNIT 
I PONT KNOtf
WITH Vot>. 
cive yoo 5ortc.^ 
PILIS. THEyLL 
EITHCfę COREL-
YOO OR KlLLy<X)
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Storulis: — Na, kūmai, tai 
pats išaugai kaip smilga, — 
nei “Draugo” Reporterių pi
knike nemačiau.

katalikiškų laikraštį. Koloni
jų agentai prašomi tokius pas 
save surasti.

X Pasitaiko kolonijose ge
rų katalikų, kurie net nežino, 
kad nedera jiems remti Kata
likų Bažnyčios priešų ir jų 
spaudos garsinimais, prenu
merata ir kitais būdais. Labai 
skaudu matyti pasityčiojimų 
iš mirusių, dedant gerų kata
likų laidotuvių pranešimus į 
netikinčių laikraščius. Tuomi 
nieko gero nepasieksite.

JAU SUGRĮŽO
Daugelis Chicagiečių, buvu

sių Ne\v Yorke dalyvauti Lie
tuvių Dienos programe, jau 
sugrįžo. Sugrįžusių tarpe yra 
adv. J. Grišius. Jis buvo iš
vykęs su žmona. Kelionė bu
vo laiminga. Taipgi sugrįžo 
dr. Simonaitis. Buvo kilęs 
gandas, kad jį ir jo šeimynų 
buvo ištikusi didelė nelaimė. 
Bet pasirodė, kad tai buvo 
laiminga nelaimė — visi iš
lik osveiki.

Iš Raporterių Vaišių
Rūgs. 18 d. vakare buvo 

“Draugo” raporterių vaišės. 
Linksmoj nuotaikoj beužkan-, 
džiaujant Jg. Sakalas pradė
jo vakarų įdomia kalba, pri
simindamas br. Vlado nuopel
nus “Draugo” piknikuos. Tų 
patį patvirtino naujas “DrafC 
go” adininistrutirius, d. g. 
Tėvas J. Mačiulionis, MIC. 
Keletą minčių patiekė svečias 
kun. d-ras Matulaitis, MIC., 
kun. P. Cinikas, MIC., ir ilgė
liau kalbėjo apie savo pasise
kimus ir vargus, beruošiant 
piknikus, brolis Vladas, MIC.

Paaiškėjo, kad šiemet yra 
25 nnet., kai brolis Vladas dar
buojasi Chicagoje. Tad per 
šiuos “Draugo” jubiliejaus 
metus tartasi padėti br. Vla
dui jo naštų nešti. Būtent no
rima įtaisyti jam naujų ad
resų mašinų, kad lengviau ga
lėtų jiasiekti visus sandarbi- 
nininkus.

“Rūtos” daržo įkūrėjai ir 
kareiviai tarėsi tuo tikslu, už
darant iki ateinančio pavasa
rio “Rūtos” daržų, suruošti 
piknikų pabaigtuves. Tai bus 
spalių 22 d. Publika linksmin
sis “Rūtos” darže ir salėje. 
Bus įdomi programa. Rap.

RADIO
BUDRIKO RADIO 
PROGRAMA

Pereitų sekmadienį Budrike 
rakandų krautuvė savo prog
ramoj gražiai juiminėjo de
šimties metų sukaktį nuo to 
laiko, kaip pirmutinė pradė
jo leisti lietuviškas radio pro
gramas.

Sis įvykis buvo paminėtas 
Lietuvos himnu, gražiu mar
šu, dainomis, muzika ir tru
mpa lietuvių radio programų 
lcidimi istorija, kurių pasakė 
Valančius.

Programoj dalyvavo simfo
ninė radio orkestrą ir gerais 
balsais dainininkai. Visi nu
meriai iššjo gerai, bet geriau
siai man patiko Lietuvos hi
mnas, “Plaukia'sau laivelis”, 
šokių melodija ir “Du bro
liukai kunigai”.

• • •Kita Budriko radio progra
ma bus ketvirtadienio vaka
re, nuo 7 iki 8 valandos, Cbi- 
cagos laiku, iš stoties WIIFC, 
1420 k. Bus gera ukordijonų

muzika, liaudies dainos, as
menų ir draugijų pranešimai, 
juokai ir svarbesnės tos die
nos žinios. Nepamirškite pasi-
klausvti. Radio Mėgėjas

Geriau laiku pradėti, negu 
darl>e skubėti.

Tas yra niekšas, kas, val
dono galybę turėdamas, savo 
sidraugavau su įdviern lieįu- 
pugeidimams vergauja.

Laimingas, kurs atmeta nuo 
savęs visa, kas gali jo sąžinę 
sutepti arba apsunkinti.

NEURITIS
BILIIVI PAIN IN FIW MINUTI3

To relieve the torturing pain of Neuritis. 
Rlieumaąism, Neuralgia or Lumbago in a 
few minutes, get the Doctor'a formula 
NURITO. Dependable—no opiatea, no nar- 
eotiet. Doea tlie work quickly—mušt relieve 
cruel pain, to your satigfaction in a few 
minutes or money back at Druggist’s. Don’t 
suiter. Ūse NURITO on thia guarantee today.

Listen to and Advertise over

PALANOEGH’S YUfiOSLAV’RADIO
Folk Songt and Mane 
Tambaritza Orchestra

Station' WWAE, Every Sund«y* 1 te I
636 S. Clark St., Chicagro — Har. 3006

I

s

Kunigai turėtų įsigyti I
Vyskupo Petro Pranciš- J 
kaus Bučio, M.I.C. para-j 
šytą {

PAMOKSLŲ
400 puslapių knygą. 

Kaina #1.75

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley, Avė. 

Chicago, Iii.

S

UTILITY L!QUOR 
DISTR1BUT0RS

Incorporated

Tel. Prospect 0745-0746
Wbolesale Only

5931-33 So. Ashland Avė.

Standard Clah

$1.60

15c.

Švelni Degtinė—100 Proot 
BOTTLED IN BOND 

Nėra Oeresnės Degtinės 
už Tokią Kainą

TIK $1.00 PT.
4-5 Kvortos..

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS 

TAVERNOJ
DRINKSAS

MUTUAL LIQU0R COMPANY
Bistribntoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Bontcvard 0014

Plonasis: — Patekau tarp 
dviejų storulių ir matai — iš- 
tysau.

Storulis: — Nemeluok! Isu atnaujinta energija eina
Plonasis: — Atvyk į “Rū- 8avo profesijos pareigas

tos” daržų spalių 22 d. ir pa---------------------------------
matysi kaip sustorėsiu.

Abu profesionalai — adv. 
Grišius ir dr. Simonaitis pa
tenkinti kelione. Abu veikėjai

Cfiarles Ynshis
CARPENTER

— ir —
CONTRACTOR

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

Tel. CANal 7514
CHICAGO, ILL.

\

Pas mus galima gauti tikrai 
Lietuvišką Importuotą Valstybinę 
Degtinę.

Mes Ir Visi Mūšy Darbininkai 
Esame Lietuviai. Pp. F. Ir M. 
Dslmldat, 8avlnlnkal.

Užsisakykite ir remkite 
dienraštį “Draugą0’

i

IMPORTANT!
medical tests reveal 
how thousands of W0MEN

H AVĖ BEEN 

ABLETO GET NEW ENERGY
I( you feel tired out, limp, listless, 
moody. depressed—if your nervea 
are constantly on edge and you're 
loaing your boy frienda to more 
attractive, peppy toram—SNAP 
OUT OF IT! No man likęs a dūli,

• tired, croaa woman—
Ali you may need ia a (food reliabla

tonic. If ao, juat try famoua Lydia E. 
Pinkham'a Vegetable Compound 
made especially for tornm. Let it 
atimulate gaatric juicee to help digeat 
and aaaimilate more whdeeome f6od

whieh your body uaea dirtefly for 
energy to help build up more phyai- 
cal reeiatanee and thua help calm 
jittery nervea, leenen female func- 
tional distreea and give you Joyful 
bubbling energy that ia refleeted 
thruout your whole being.

Over 1,000,000 vromen have re- 
ported marveloua benefits from 
Pinkham'a Compound. Reaulte 
■bould deliįhl you! Telephone your 
druggiat right now for a bottle. _

WELL W0RTH TRYING. *

^Scratching
// lilLIIVB ITCHINC SKIN 0</AAĄ- 

E ven the moet stubbom ltching of erzama, 
blotehes, plmples, athlete’n foot, rasliee and 
otber eztemally cauned skin eniptlona. 
ąutekly yields to pure. cooling. antlviptic. 
lUiuid B.B.D. HtMCftirrioM. cienr, pasas- 
hss and .talnlees—drieo faet. Iu gentie 
0U1 soothe the lrritation. Stopa the moet 
ta t eonS ltching ln ahurry. A 35c trial bot
tle. at all rfnig itnrea. provee lt—or your 
money back. Aak for O.D J>. PimcRimoN.

TURTAS VIRŠ----------------^3,500,000.00

ATSARGOS KAPITALAS - £250,000.00
Dabar mokam 31/2% Pa‘ 
dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 m.

STANDARD
FEDKRAL
SAVINGS

and
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

4192 ARCHER AVENUE
SAVINOS FEDERALLT 

INSURED
JUSTIN MACKIEHTCH, Pres.

Tėmykite Biznieriy Bergenas “Drauge”.

MACARONI- 
-AND-CHEESE. 
REAOV IN 9 MINUTES

BAKIHG 
POVVDER

Svne firice Todu^ 
t ^iarsAt/o

>25 ounces25<

MILIION5 OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IAMOK ĖJIMAIS

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

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

Renduojamę salę vestuvSms, susi
rinkimams, šokiams ir kitokiams 
parengimams. Naujai Ir moder
niškai Įrengta. Maža nuoma. Dėl 
susirinkimu kllūbams duodam* 
dykai. Kreipkitės.

SULLY’S SVETAINĖ 
4400 So. Washtenaw Avė.

Tcl. LAFayette 5954 
Jsnas Zepaltas, savininkas ..

K

-a

PASKOLOS ANT PIRMŲ 
M0RGI6IŲ

Duodamos nuo 1 iki 15 metu 
Lengvi išmokėjimai. Dėl platesni) 
informacijų kreipkitės pas Chas |

11 Zekas, Secretary.
:; GEDIMINAS BLDG. & LOAN 

ASSOCIATION
4425 South Fairfield Avė. 

Lafayette 8248

CLASSIFIED
REIKALINGAS JAUNAS VYRAS

Reikalingus Jaunas vyras vairuoti 
nulonicbili Ir prižiūrėti namą dėl 
daktaro. Turi būti geras automobi
lio vairuotojas. Atsišaukite ketvir
tadienį, 11 vai. ryto, Į 4740 Drei'l 
Rlvd., arba šaukite KENtvood 73B2.

PARDAVIMUI NAMAS 
4 fl. modernišką namą esame pri
versti parduoti už 2 fl. kaina. Na
mas randasi prie Marąuette Parko, 
gražiojoj Lietuvių aplelinkėj. Namas 
man kainavo $24,500 o dabar pri
verstas atiduoti tik už $12,200. Val
džios marginius yra $6.700. Jmokėt 
reikalinga $5,000. Rendų neša $150 
Į mėnesj, kuris duoda gerą pelną. 
7207 So. Franelseo Avė. Pašaukite: 
Tel. Prospect 3140 kad būčiau na
mie.

PARDAVnilT
Tikras bargėnas. Grosernė, deliea- 

, tcssrn Ir namas, arti bažnyčios Ir 
mokyklos. Biznis Išdirbtas per daug 
metą. Kainą ir pardavimo priežastį 
ištirsite ant vietos. Savininkas: 1325

f So. SOtli Conrt, Cicero, Illinois.-

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

1314 So. Cicero, Avė. 
Cicero, Illinois

PARDAVIMUI NAMAS
Bizniavai namas — Storas ir fletal 
pagyvenimui; yra 2-karų garadžlus. 
Parsiduoda pigiai. Dėl platesnių In
formacijų kreipkitės J: Chas. Zekas, 
4425 So. Fairfield Aventie,

PARDAVIMUI NAMA8
PARDUOSIU pigiai už casb. medin; 
namą. Pečiais apšildomas, kieto me
džio aptalsytnal Ir grindys. 2 6 kam 
barių fletal Ir 1 4 kambarių fletas 
Geras lnvestmentas. Matykite savi
ninką po num. 0714 So. Green St

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom ir Kito
kiem Bankletam Sutelktam Pa

tarnavimą.
Linksmas Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

Pocahontaa Mine Rnn (Rcreened), Tona. g7 2Sj 
Rniulkesnlųjų — Tonas 87.00; Petrolenm Car- 
bon Coke, perkant B ton. ar daugiau, Ton. 87.9*.

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


