
DRAUGAS
THB L.ITHUANIAN DAILY FRIKND

FUBIJHHED BY MARIAN OUILD, INC., 
aSS4 80. Oakley Avė.. Oltlcaco, Ullnola 

Telephone CANal 7790
The moat Influentlal Utbu&nl&n Daily 

In America.

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

Chlcago, Illinois, Ketvirtadienis, Rugsėjis-September 21 d., 1939

DRAUGAS
LEIDŽIA MARIJONŲ BENDROVE, 

M34 80. Oakley Avė., Cliicaco, Ullnola
Telefonas CANal 77»0

Vlenlntfllts tautines Ir tikybinis minties 
lietuvių dlenraAtls Amerikoje^.

VOL XXIII 3c a Copy Kaina 3c No. 222

Bus nutiesta nauja Lietuvos Lenkijos siena
ŠĮ DARBĄ ATLIKS 
LIETUVOS IR SOVIETŲ 
KARIUOMENĖS
MASKVA, rūgs. 20. — So

vietų oficiali žinių agentūra 
iš Kauno šiandien pranešė, 
kbd Lietuvos autoritetai įpa
reigojo savo kariuomenę pil
nai kooperuoti su sovietų ka
riuomene nustatyti naują Len 
kijos Lietuvos sienų.

(Atrodo, Lietuva nedrįsta 
tiesioginiai užimti jai grąžina 
nio ir siūlomo Vilniaus mies
to. Tuo būdu galėtų susilauk
ti nesmagumų su santarve. 
Bet iš kitos pusės — Vilnius 
yra Lietuvos sostinė. Lenkai 
viliugingu būdu Vilnių užgro
bė ir suviliosi).

LENKAI PER DVI 
VALANDAS SOVIETAMS 
NEPADAVĖ VILNIAUS

ŠIANDIEN ATIDAROMA 
KONGRESO SESIJA

WASHINGTON, rūgs. 20. 
— Rytoj atidaroma nepapras
ta kongreso sesija neutralybės 
akto reikale.

Šiandien Baltuose Rūmuo
se įvyko demokratų ir respu
blikonų vadų mitingas. Prezi
dentas susirinkusiuosius ragi
no darbuotis, kad ginklams 
embargo būtų atšaukta.

BRITAI NUMATO,
KOMUNISTAI GREIT
SUSIREMS SU NACIAIS Vienas Lenkijos laivų vokiečių nuskandintas Gdynės uoste. (Acrne teleplioto).
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V
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BLOKUOJA ESTIJOS 
PAKRANTES

MASKVA, rūgs. 20. — Rau 
donosios armijos generalinis 
štabas paskelbė, kad lenkai so 
vietams nenorėję paduoti Vil
niaus ir per dvi valandas ko
voję iki nugalėti.

Generalinio štabo praneši
me pažymima;

LONDONAS, rūgs. 20.
Nors sovietų Rusijos kariuo
menės įsiveržimas nepapras-,

. tai sukrėtė britus ir Anglijos j
iauriuose — vakarinėj u, vyriausybę, bet britai apsime-l STOKHOLMAS, rūgs. 20.

dijoj (Baltrusijoj), Ailniaus^, kad ~e sovįetų žygius ig- Estijos sostinės Talino Į
miestu po dviejų valandų to- noruoja Britų Bpauda praneSa, kad sovietų karo lai-

vai blokuoja Estijos pakran-vos; toliau užėmė Velika, Be- 
Irestovitsa, Pružanus ir Kob-A. 7
riną.

Pietuose — vakarinėj Uk
rainoj, miestus Vladimirų, Vo

KAIP BUS ATSTATYTA 
MEDVILNĖS PRAMONĖ 
LIETUVOJE
KAUNAS. — Apie 90 vi

sos medvilnės pramonės, kaip

CHAMBERLAINAS 
ATSAKO HITLERIUI: 
KARAS IKI LAIMĖSIANT

LONDONAS, rūgs. 20.
giau rūpinasi lenkų vyriausy teg goyįetaį uždugniję Talino lra^° “Tautos Ūkis”, buvo su-! Ministras pirmininkas Chain
bės likimu, nei raudonųjų su ;

Chamberlainas sakė, kad 
Hitleris po garsi Miunche-

Rugsėjo 19 d. raudonoji ar- lynski, Sokol, Broda, Bobrka, 
mija visu Lenkijos frontu pa Rogatin ir Dolina. 
darė žymių pažangų ir per j Kavalerijos ir tankų dali- 
dienų užėmė: iniai pasiekė Lvovo apylinkes.

naciais susibičiuliavimu.
Britų spauda nurodo, kad 

bepig bolševikų kariuomenės 
vadams didžiuotis, kai jie Len'.

prieplauką — neleidžia lai- k°nc®ntniota Klaipėdos kras-j berlainas šiandien parlamen-, no konferencijos visas laikas
.................. te. Buvo ’ gana stambios įmo- te denuncijavo smerktinų sov.!

Rusijos žygį Maskvoje ir pa
reiškė, kad santarvė nepa-

vams išplaukti, arba Įplaukti.
įnės su daugiau kaip 900 stak- m c1 -. • •
lių. Dvi jų turėjo net nuosa-Prieš Estiją imtasi 

priemonės dėl to, kad estų au 
kijoje nesusiduria su lenkų ?oritetai iS Talino Prieplaukos

Prancūzija sov. Rusijos reikalauja 
išaiškinti dėl savo žygiu Lenkijoje

KANADA PASIŲS 
KARIUOMENĘ 
EUROPOS KARAN

kariuomenės pasipriešinimu.

Britų spauda vakar staiga 
susidomėjo Tolimaisiais Ry
tais, kur japonai atsipalaida
vo nuo sovietų ir planuoja

leido pasprukti anksčiau ten 
pasislėpusiam. Jankų povande
niniam laivui “Orzel” (A- 
ras). Nežinia kur link tas lai
vas pabėgo.

Sovietų oficialių žinių agen

vas verpyklas. Netekus Klai
pėdos, netekome ir žios pra
monės. Atstatymui sudarytas 
planas, kuris jau patvirtintas 
ir pradedamas vykdyti.

Pagal tą planą, audyklos 
leista įrengti šioms firmoms 
ir asmenims;

“Ku-
praplėsti savo veikimą prieš ,
britus, kurie užimti karu Eu- ltūra Tass Prane5a> kad sovie’ I Akc' Bvei r1""**’

|tų Baltijos laivynas ėmėsi šių činskiui — Pabedinskams” i Je-I Į t
įpriemonių, nes Pabaltijo uos- “kurie apsiėmė įrengti atski- 

Kai kurie britai numato, I tuose slapstosi dar ir kiti len rų skyrių su 180 staklių. Akc 
kad artimoj ateityje bolševi- j.Jcų povandeniniai laivai.
kai su naciais neįstengs pasi

liaus kariavusi iki karas bus 
laimėtas ir paskiroms Euro
pos valstybėms užtikrinta lai
svė.

Hitlerio sielojimasis Danci
ge, sakė ministras pirminin
kas, nepakeis Britanijos nu
sistatymo ir pasiryžimo su-

neigė savo žadėjimus daugiau 
nesi'kišti į gretimų sau valsty
bių reikalus, tų valstybių ne
spausti ir nepulti. Jo žadėji
mai pasirodė melagingi ir juo 
niekas negali daugiau pasiti
kėti.

Ministras pirmininkas sakė, 
kad britų laivynas sėkmingai 
blokuoja Vokietiją ir jau ke-

naikinti hitlerizmų Vokietija-1 lėtą vokiečių povandeninių 
(laivų nuskandino.PARYŽIUS, rūgs. 20. —

Prancūzijos vyriausybė savo 
ambasadorių Maskvoje įparei 
gojo paklausti sovietų vyriau 
sybės išaiškinimo, kokiais su
metimais ir tikslais jos ka-
riuomenė įsiveržė Lenkijon. ! 0TITAWA, rūgs. 20. - Ka

Prancūzija turi užs. reika-|nados vyriausybė nusprendė 
lų komisaro Molotovo išaiš-'prisidėti prie karo Europoje 
kinimų, išleistų prieš pat rau-J— Anglijai padėti ten sutriuš 
donosios armijos veržimąsi kinti hitlerizmų.
Lenkijon. Bet ministras pir- Vyriausybė nusprendė pir
mininkas Daladieris tuo nepa miaugia ^mankštinti lakūnų 
sitenkina. ,regimentą ir vienų pėstininkų

dalinti Lenkijos grobiais -ir 
tarpusaviai pradės kautis. Bet 
britai užmiršta, kad be kitko 
naciai su bolševikais gali kar
tais pakirsti ir pačią Britani
jos imperijų.

LENKŲ KAREIVIŲ

_______________..... . _ BERLYNAS, rūgs. 20. —
vfmcdiia ddiima i fm .d’v’zM<'b Kita pėstininką (livi-iy^j^j^ karo vadoVybė pas- 
VENGRJH PRIIMA LEN- zi ja bus sudaryta ir mankšti- kelbė> ka(1 vakar Kutno apy.

1 narna kiek vėliau. 'linkėse ir kitose apsuptose
BUDAPEŠTAS, rūgs. 20. Sako, lakūnai ir pirmoji pė- vietose vokiečiai paėmė nelai- 

stininkų divizija iki Naujų svėn apie 50,000 lenkų karei-
rugs. 20. 

— Iš įžymesniųjų vengrų su

B-vei ‘Siūlui’ Biržuose, kuris 
įrengs skyrių su 100 staklių, 
“Masčiui” Telšiuose (Sav. 
Augustinavičius), kuris taip 
pat įrengs skyrių su 100 stak-

MOSCICKIS GAL APSIS
TOS PRANCŪZIJOJE

PARYŽIUS, rūgs. 20. —
Čia kalbama, kad, rasi, Lenki K. Deveikiui ir b-vei Uk- 
jos prezidentas Moscickis ir I mergėje, kuris įrengs naują 
kiti lenkų vyriausybės nariai Į fabriką su 100 staklių ir Akc.

i B-vei ‘Medvilnės Audiniams*

lenki) karisomenes vadas maišalas 
Smivly-Rvdz Komunijoje internuotas

AMERIKOS LEGIJONO 
SUVAŽIAVIMAS

CHICAGOJ

Amerikos Legijonas turėsvnirn?AiAi oacuc Rnnnn susiburs į Prancūziją ir čia .
VUKlbCIAI rAEME palaikys savo vyriausybę Marijampolėje, kuris įrengs nacionalinį suvažiavimą Chi-

______________ fabriką su 75 staklėmis. Iš cagoj. Prasidės ateinantį pir-

daryti komitetai rūpintis len-į Metų bus paruošta ir, prirei- vių. 
kais bėgliais. Vieno komiteto kus, pasiųsta karo frontan. ,
priešakyje yra Vengrijos re
gento Hortby žmona. Sis ko
mitetas rūpinsis lenkų moterų 
ir vaikų likimu karo laiku. 
Lenkėms su vaikais bus rasta 
vengrų šeimose prieglauda.

Tai ne viskas. Kanada nus
prendė tuojau statydinti visų 
eilę mažesniųjų įvairių rūšių

DU LENKŲ BATALIJONAI 
LENKIJOJE

BUDAPEŠTAS, rūgs. 20.

viso bus įrengta 555 staklės.
Be to, dar Kaune yra med

vilnės audvkla “Audimas”,
RYGA, rūgs. 20. — Iš Vii- kuri turi ftpie ]f)0 staklių Pa

gal planą leista įsteigti naujų 
“ tik 555 staklių, nors Klaipėdo

je buvo per 900 staklių.
Tatai padaryta todėl, kad plūdimas Cliicagoj. -Legijono 

netekus Kaipėdos, medvilnės :,netiniai 8Uvažiavimai visur 
medžiagų suvartojimas aP*© Į sutraukia gausybės svečių. 
20^ sumažėjo, o, be to, nau-

LENKŲ BATALIJONAS 
LATVIJOJE

niaus krašto Latvijon atbėgo 
lenkų batalijonas — apie 900 
kareivių. Latvijos autoritetai 
juos internavo.

NUSIŽUDĖ BUVĘS LEN 
KIJOS PREMJERAS

madienį Coliseume.

Dienomis vyks sesijos, va
karais pramogos. Antradienį 
— milžiniškas gatvėmis para-

BUKAREŠTAS, rūgs. 20. 
— Vokietijai nurodant ir rei
kalaujant Rumunijos vyriau
sybė internavo pabėgusį iš 
Lenkijos vyriausiąjį lenkų 
kariuomenės vadą maršalą 
Smigly-Rydz.

Iš pradžių norėta jam pri
pažinti visiškų laisvę ir ne
trukdyti, jei jis norėtų apleis 
ti Rumuniją. Bet greitai susi- 

[ griebta, kad jis lygiai kaip irdas.

Numatytas gausingas legi-lkiti perėję Rumunijon lenkų 
jonierių, jų šeimų ir svečių su karininkai ir kareiviai turi 

būti internuotas iki karo ga
lo.

10 LENKŲ GENEROLŲ 
LIETUVOJE

KAUNAS, rūgs. 20. — Su 
lenkų kariuomene Lietuvon at 
pūškavo ir 10 generolų, kurie 
su kareiviais internuoti.

karo laivų ir Anglijai prista- — Vengrijon iš Lenkijos įėjo 
tyti karinių reikmenų, jei ka- du lenkų pėstininkų batalijo- 
ras užsitęstų. i nai, kad nepakliūti vokiečių

—-------------------- nelaisvėn. Vengrų pasienio
REMKITE. PLATINKITE sargyba lenkų kariuomenę su 

KATALTK fŠKĄ SPAUDI karina pagarba pasitiko.

SOVIETŲ KARIUOMENE 
PAĖMĖ LVOVĄ

BUDAPEŠTAS, rūgs. 20. jai statomos turės būti moder
— Žiniomis iš Vilniaus, nusi- niškos ir daugiau įstengs pa-
žudė buvęs Lenkijos minis- gaminti. Dėl to manoma, kad 
tras pirmininkas Aleksandras šio staklių kiekio bent pradžio 
Prystoras — maršalo Pilsuds-
kio bendradarbis.

JUGOSLAVIJA PRIPAŽINS 
SOVIETŲ RUSIJĄ

BELGRADAS, rūgs. 20.—
. , T . ... ; Jugoslavija su sov. Rusija bai]e pilnai pakaks. Jei vėliau! “ . d ' ’’

. igia pasitarimus dėl pastaro-pamrodys, kad esamas staklių, ' f

ČEKAI IR SLOVAKAI 
PRIEŠ VOKIEČIUS

LONDONAS, rūgs. 20. —
Britai gavę žinių, kad Bohe
mijoj ir Moravijoj tūkstančiai 
čekų sukilę prieš nacius. O

skaičius neįstengs pagaminti, "ios .reži,no PriP«*i"™<' * »e Slovakijoje slovakų karinome
ontorlino rm/lormnA _— _ , •1...• _ .Iii__ _

MUNKACS, Vengrija, rūgs. reikalingo medvilnės gaminių puolimo sutarties padarymo.
Iki šioliai Jugoslavija nebuvo 
pripažinusi sovietų vyriausy-

20. — Čia viešbutyje rastas kiekio, toms įmonėms, kurios 
negyvas vos vakar atbėgęs1 geriau įrengs fabrikus ir ge- .
Lvovo burmistras Al. Bitja, riau suorganizuos gamybų, |_"a ’^t_,arĘ a.HeJ’į. ,VaS?. _ĮU

nė sukėlusi 
vokiečius.

maištus — prieš

Iš VOKIETIJOS PABĖGO 
THYSSEN

PARYŽIUS, rūgs. 20. —

Praneša, iš Vokietijos į užsie
nį pabėgo plieno didikas vo
kietis Fricas Thyssen.

MASKVA, rūgs. 20. — Čia 

turimi nacių su sovietais pa

sitarimai galutinai išspręsti 

Lenkijos likimų.

Konferencijoje iškelta aikš

tėn, kad sovietų kariuomenė 
užėmė Lvovą, rytinėje Galici
joje.

Anksčiau iš Berlyno buvo 
pranešta, kad vokiečių karino 
menė buvo apsupusi Lvovą.

50 m. amž. Nusižudęs.

BERLYNAS, rūgs. 20. -
Vokietija su sov. Rusija dar- j

staklių skaičių bus leista pa

didinti.

neturėta jokių diplomatinių 

santykių.

Jugoslavijos žemės ūkio mi

nistras Voja Gorgevič pasku-

Sakoma, naciai 

šimtais žudą.

sukilėlius

SOFT.TA, rūgs. 20. — Bul 
Ibuojasi Lenkijoje nutiesti de- j garijon atskrido du lenkų ka tinėmis dienomis lankėsi Mas- 
markacijoa linijų ir jos laiki- riniai lėktuvai. Vienas lakfi- kvoje. Grįžęs ir vėl nežinia
nai laikytis. nas sužeistas. Internuoti. kur išvyko.

ORAS
CHICAGO SRi IS. — Nu

matoma giedra ir vėsoka.
Saulė teka 6:36, leidžiasi 

C;52.
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Bendradarbiams Ir korespondentams raktų negnpUna, 
tai neprašoma tai padaryti ir neprisiunCiama tam Uks
ini pakto ženklų. Redakcija pasilaiko sau teisų tai- 
■ytl ir trumpinu visus prisiųstus raktus U ypač ko
respondencijas sulyg savo nuožidroa Korespondentų 
prako rak) U trumpai Ir alkklal (Jei galima rašoma)* 
mnkinMe) paliekant didelius tarpus pataisymams, ven-

Bint polemikos Ir asmeniškumų. Rasenusios korės- 
ndeneljoa lalkraktln nededamos.

prie Lenkijos apgynimo nuo nacių, tai Mask
vos vyriausybė užsiminė, kad reikia imti glo- 
bon ir Pabaltijo valstybes. Tada Pabaltijo 
valstybės pareiškė nenorinčios Maskvos ap
gynimo.

Lenkijos Nelaimingas Likimas
Lenkijos karinio apsigyni- dos ir vergijos retežius, 

nio pagrindinis silpnumas gi-, Lenkijai niekuomet nebuvo 
Kai dabar Maskva prabilo apie savo pa-,nį Miuncheno konferencijoje, gana svetimų teritorijų iv jo- 

reigas rytinėj Lenkijoj ir kada aiškėja, kad j jvyĮiUsj(>jį nnraminįrno taikos1 mis galutinai paspringo. Ji

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareik įlavus. 
Kntered as Seeond-Class Matter Mareli 31, 1016 ai
Chicsgo, Illinois Under he Act ot Mūreli 3, 1879

spėjimas apie Lenkijos pasidalinimą tarp 
Rusijos ir Vokietijos gali išsipildyti, tai ir 
kyla klausimas — ar Pabaltijo valstybės bus 
paliktos ramybėje?

Maskvos ponų išsitarimas laike derybų su 
alijantais, kad reikią globos ir Pabaltijo val
stybėms, dabar pasidaro labiau įtartinas, ne
gu anuo laiku.

Buvo žinių, kad Pabaltijo valstybės neri
mavo dėl Sovietuose vedamos mobilizacijos. 
Taigi Pabaltijo valstybės yra baimėje, kad 
raudonosios armijos dalys nebūtų pasuktos 
prieš jas.

sutartis atnešė karą arti Len-' visuomet buvo ypatingos Lie-
kijos durų.

Čekoslovakijos suskaldymas,
Lenkijai padedant, atidarė 
Hitleriui vartus žygiuoti į ry-

luvos priešas. Kelis kartus ji 
buvo sutraukusi savo kariuo
menę Lietuvos pasieniu ir grą 
sino užpuolimu. Statė Lietu

tinę Europą ir išsprendė šian-į vai ultimatumą. Ji, rodos, vi-

Atsiminkime Uracho Laikus

Didžiojo Karo laiku Lietuva buvo vokie 
čių okupuota ir neturėjo susisiekimo su pa 
šauliu. Nežinojo, kaip Amerikos lietuviai yra 
nusistatę, nežinojo pasaulinės opinijos apie 
Vokietiją, nežinojo Amerikos vyriausybės nu
sistatymo tų laikų Vokietijai. Todėl Lietu
vos veikėjai buvo įsitikinę, kad Vokietija 
nenugalima, kad Lietuvos likimas nuo Vo
kietijos malonės pareina ,ir todėl Lietuvos 
klausimą rišant, tereikia atsižvelgi tik į 
Vokietiją. Lietuvos veikėjai jau buvo sutarę 
parsikviesti Lietuvai valdyti Vokietijos pri
ncą Urachą.

Amerikos lietuviai, sužinoję apie tokius 
Lietuvos veikėjų žygius, nustebo. Mes nega
lėjom ne tik pritarti, o dar gi turėjom griež
tai priešintis. Amerikos lietuviai katalikai 
tuo reikalu Europon siuntė tam tikrą dele
gaciją su advokatu B. Mastausku priešakyje.

Adv. Mastauskas (dabar Mast) jau buvo 
mobilizuotas. Bet reikalas buvo 'Joks svar
bus, kad Amerikos vyriausybė jį paliuosavo 
iš kariuomenės ir leido vykti Lietuvai svar
bią misiją atlikti.

Amerikiečių misija savo užduotį atsakan
čiai atliko.

Dabai* Lietuva vėl atsidūrė veik Uracho Į 
laikų gadynėje. Bet ji priklauso dabar ne 
vien nuo Vokietijos, o ir nuo Rusijos ma
lonės. Dabar, kaip ir Didžiojo Karo metu, 
reikėtų elg'As atsargiai ir skaitytis ne vien 
su Rusija ir Vokietija, o taipgi ir su Angli
ja ir Prancūzija. Dabar Lietuvai einant prie 
Vilniaus klausimo, reikia skaitytis ir su An
glija ir Prancūzija. Eidama prieš tų valsty
bių norą ir patarimus, po sėkmingo alijantų 
karo prieš Vokietiją Lietuva gali turėti di
delių bėdų.

Likimas Tyčiojasi Iš Lenkų
Likimas skaudžiai tyčiojasi iš lenkų.
Juo aukščiau žmogus yra iškilęs, tai juo 

skaudžiau jis atjaučia netikėtą susmukimą ir 
pažeminimą. Taip yra ir su tauta.

Lenkų Jauta, kaip visi žinome, labai aukš
tai save statė. Tad lengva įsivaizduoti, ko
kias karčias valandas lenkai dabar pergy
vena. Dabar, kad nesusilaukti nemalonaus 
incidento tai nebandyk asmeniškai lenką 
kalbinti ir tyčiotis iš Lenkijos likimo.

Jau pranešama apie tai, kad kai kurie len
kų patrijotai veikėjai nepemeša šios savo 
tautos tragedijos. Pranešama, kad nusižudė 
Lvovo gubernatorius Bitja, o Vilniuje nusižu
dė Prystor. Pastarasis ne vienam lietuviui 
yra žinomas. Jisai buvo maršalo Pilsudskio 
artimas draugas ir patarėjas. Jisai buvo Lie
tuvos prezidento Antano Smetonos mokslo 
draugas.

Kitas lietuviams suprantamas faktas apie 
tai, kaip likimas skaudžiai iš lenkų tyčio
jasi, yra tai našlės Pilsudskienės su dviem 
dukterim pabėgimas į Lietuvą. Jos vyras 
buvo Juozas Pilsudskis, Lietuves dvarinin
kas, didžiosios Lenkijos įkūrėjas. Tas pat, 
kurs norėjo sukurti Lenkiją “od morza do 
morza”, kurs išplėšė Lietuvai Vilnių ir kurs 
bandė Lietuvą pasmaugti ir prie Lenkijos 
prijungti. O štai a .Įėjo suspaudimo ir paže
minimo dienos ir to skriaudiko šeimyna 
ieško prieglaudos jo nuskriaustoj ir panie
kinto j Lietuvoj.

dieninį Lenkijos likimą. Gal 
nebloga būtų čia prisiminti, 
kad tuomet lenkai ėjo Hitle
riui į talką, džiaugėsi jo lai
mėjimais, o jos kariuomenė 
greit įsiveržė į Čekijos val
stybės žemę. Kur vokiečių ar
mijos generalinis štabas mė

siškai nematė priešo nei iš 
rytų, nei iš vakarų pusės. Le
nkijos pasidalinimai praeity
je buvo išbraukti iŠ lenkų is
torijos ir užmiršti. Kuomet 
Lenkijos kariuomenė maršavo 
per tiltą į Čekiją, lenku ge
nerolas sušuko: “Lenki,jos ga-

džiojo žvėris Lenkijos girio- rbė yra nešama ant mūsų ka- 
ten dabar vokiečiai me- reivių durtuvų ir tegu kas 

pabando ją nuimti’’. Žinoma, 
nelaimingi čekai buvo Hitle
rio smaugiami ir lengva len
kams džiaugtis išpūstu Len
kijos galingumu. Dabar Hit
leris nuėmė Lenkijos didingą 
garbę nuo tą durtuvų, ir ne 
tik garbę, bet sykiu paėmė 
ir durtuvus ir sostinę Varšu
vą.

Dabartinis Lenkijos likimas

se
džioja lenkų išblaškytą ka
riuomenę ir jos generolus.

Tik 50 savaičių praėjo, kai 
čekai turėjo 50 divizijų gerai 
išlavintos ir tinkamai apgink
luotos kariuomenės. Pilsene 
buvo rytinės Europos didžiau
sia karo ginklų ir amunicijos 
dirbtuvės Skoda. Sudeteno ka
lnai ir milžiniškos fortifika
cijos buvo didelis kaulas Vo
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Lietuvos premjeras gen. Černius, kuriam vyriausias Lie
tuvos kariuomenės vadas gen. Raštikis, grįžęs iš Vokietijos 
į Kauną, pranešė, jog Vokietijos karo vadovybės pareiškus 
kad Lietuva gali atsiimti Vilnių.

kietijos gerklėje, kad maršuo- gali ištikti ir mūsų tėvynę 
ti pirmyn į rytinę Europą? Lietuvą. Tačiau, lai Lenkijos 
Prieš Čekijos užgrobimą ir, gyventojai dabar mato ir ži- 
R u sija, rodos, būtų kariavusi1 no jos valdovų padarytas
su Vokietija. Tačiau ,po Miun
cheno vadinamos taikos su
tarties, pasitikėjimas Anglija 
ir Prancūzija išnyko, kaip 
dūmai.

Tikrų Žinių Apie Vilnių
Laukime Iš Lietuvos

Nuo pau šio karo pradžios lietuviai ėmė 
jaudintis dėl Vilniaus. Tą, jaudinamąsi pas
taromis dienomis didina įvairios žinios apie 
Vilnių Amerikos laikraščiuose. Tų žinių bu
vo daug ir jos buvo prieštaraujančios.

Įdomiausia žinia apie Vilnių atėjo antra
dienio vakare. Buvo pranešta, kad Rusijos 
raudonoji armija esanti Vilniaus priemies 
tyje ir laukianti Lietuves kariuomenės atei
nant užimti jį. Toliau buvo pranešama apie 
tai, kad gen. Stasys Rašdkis sugrįžo Kau
nan iš Vokietijos, kur jam Vokietijos kari
nė vadovybė pasakius užimti Vilnių.

Sovietų atstovybė Kaune patvirtinus Vo
kietijos patarimą ir gen. Raštikiui pasakius: 
“Eik ir pasiimk ’.

Taigi išrodė, kad Vihiiaus klausimas ofi
cialiai buvo rišamas. Išrodė, kad Lietuva 
jį gauna su pritarimu Rusijos ir Vokieljos, 
nuo kurių Vilniaus likimas dabar priklauso.

Tačiau jau ant rytojaus pranešta, kad po 
mūšio raudonoji armija užėmus Vilnių.

Taigi priseina apsišarvoti kantrybe ir lau
kti pranešimo apie Vilniaus likimą iš Lie
tuves vyriausybės.

Karo Mokesčiai Kanadoj
Kanada, remdama Angliją, paskelbė Vcr 

kieti j ai karą. Po to paskelbė mokesčių pa
kėlimą. Pajamų mokesčiai įeina galėn nuo 
šių metų. Nuo asmeniškų pajamų karo rei
kalams kanadiečiai turės mokėti 20 nuoš. 
Karo mokesčiai įvesti kompanijoms, korpo
racijoms ir šiaip biznio įstaigoms. Bet jų 
mokesčiai įeis galėn tik sekančiais 1940 me
tais.

Nėra abejonės, kad jei Dėdė Šamas stotų 
karan, tai ir čia tnč tuojau pasirodytų karo 
mokesčiai.

• Kai kuriems saldu svajoti apie karo pel 
nūs. Tokie turėtų atsiminti ir apie karo mo 
kesčius.

Hitleris Dancige
Hitleris, lyg ir užbaigimui karo rytiniame 

fronte, atvyko į Dancigą ir pasakė prakalbą.
Savo kalboje Hitleris pareiškė, kad kitose 

Vokietijos dalyse jam pavykę Vokietijos sie- 
nas ištaisyti be ginklo. Su lenkais to nega 
Įėjęs padaryti ypač dėto, kad lenkus drąsinę 
anglai. Taigi karo kaltininkė esanti Anglija.

Pasakė, kad su Anglija ir Prancūzija ne
norįs kariauti ir neturįs reikalo tą daryti. 
Todėl taikai atdaros durys.

Anglija yra paskelbusi, kad ji rengiasi 
trijų metų karui. O Hitleris pareiškė galįs 
kariauti net septynis meJus.

Pavojus Lietuvai
Susijudinus Sovietų Rusijos raudonajai ar 

mijai, padidėjo Lietuvos rūpesčiai dėl jes li
kimo. Vienas ženklas rodo, kad Sovietų Ru
sija gali pasiūlyti “globą’’ Lietuvai ir vi
soms Pabaltijo valstybėms.

Kuomet alijantai dar tebevedė derybas su 
Maskva ir kvietė Sovietų Rusiją prisidėti

Bažnyčia Ir Kiti Reikalai
Amerikos katalikai, protestantai ir žydai 

turi bendrą organizaciją, kuri vadinasi Na
tional Committee for Religion and Welfare 
Recovėry.

Si organizacija paskelbė, kad Amerikoj 
karo reikalams išleidžiama dvigubai daugiau,

Mūsų kaimynas Lenkija po 
pasaulinio karo buvo pirmu-! 
tinė Europoje valstybė sulau
žyti tarptautinę nepuolimo su
tartį, padalytą Suvalkuose. 
Ji klastingai užgrobė mūsų 
sostinę Vilnių, pavergė vieną 
trečdalį Lietuvos. Lenkija nie
kuomet nesielgė žmoniškiau 
už Vokietijos diktatorių. Be
rašant šiuos žodžius man pri
simena ir gimtasis kraštas. 
Marcinkonys ilgus laikus iš
gyveno po rusų carų valdžia 
ir rusų žandarai niekuomet 
ten nevertė ir neniekino mar- 
cinkoniškių pastatyto kry
žiaus, kaip lenkai, pamatę lie
tuvišką tautinę spalvą. Tokie 
ir kitokie lenkų nežmoniški 
elgesiai ardė Lietuvos kaimy
ninius santykius su Lenkija. 
Žinoma, šlėktos tikėjo tik į 
savo branginamą laisvę, bet 
,ne į mūsų pavergtų brolių 
okupuotoje Vilnijoje. Reikia 
manyti,"kad dabartinėje Len
kijos kariuomenėje priversti
nai tarnaują daug ir Vilniaus 
lietuvių, ukrainų ir gudų. Jie 
kovojo ir daugelis žuvo už 
Lenkijos nepriklausomybę, bet 
ne už savo ir ne už savo tė
vynės laisvę.

Dabartinis rusų - vokiečių 
planas, sakoma yra išlaisvin
ti iš Lenkijos jungo 8 mili
jonus ukrninų ir 3 milijonus 
iialtgudžių. Tokiu, ar ne liks
iu Vokietijos ir Rusijon ar
mijos dabar užima visą Len
kiją, tik ateitis parodys. Da
bar jau nėra jokios abejonės, 
kad nei Ukrainai, nei gudai 
ilgai nevergaus Lenkijos dva- 
poniams. Jei Lietuva šiam 

kare pasi i’ks nepriklausoma 
valstybė ir jos vyriausybė*

skriaudas savo kaimynams. 
Karui pasibaigus, jei Lenkija 
vėl atgaus nepriklausomybę, 
tada, gal, neafkartos praeity 
darytų klaidų. Jie nesvajos 
apie galingą imperiją nuo jū
rų iki jūrų. Ji labiau užjaus 

I savo artimus kaimynus. Jcs 
nepasotinamas apetitas grobi
mui svetimų teritorijų atne
šė jai ne tik neapsakomus 
nuostolius, bet ir pražūtingą 
karą.

Tuo tarpu mes, lietuvi?!, tu
rėtumėm džiaugtis ir Inu. dė
kingi dabartinei Lietuvos val
džiai, kad i Ir šioliai išlaikė 
Lietuvos neutralitetą ir nesi
dėjo bendradarbiauti su Len
kijos dvarponiais ir, kad ne
įvyko antra Liublino unija. 
Reikia tikėtis, kad Lietuva pa
siliks nepriklausoma valstybė, 
atgaus savo sostinę Vilnių ir 
užtekės laisvės saulė visoje 
Rytinėje Lietuvoje

Adv. N. Valasinu

Penki Lenkijos jūrų skautai, kurie prieš vokiečiams įsi
veržiant į Lenkiją, mokomuoju laivu Iš Gdynia uosto buvo 
išplaukę į Amerikos Jungtines Valstybes. Atplaukus jiems 4 
New York imigracijos valdininkai sulaikė. Vidury sėdi ka
pitonas F. Tomczyk, šalę jo W. Henoch, stovi: M. \Vrublew- 
stri, L. Walasik ir J. Ramotowski. (Acme telephoto) 
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Ar Yra Pavojaus Liet. Nepriklaiisomyte
Buvo tpirmiau ir dabar yra 

rimčiausias Lietuvai pavojus 
iš Vokietijos nacių ir Rusijos 
bolševikų pusės. Lenkija da
bartiniu metu yra mąžiausiui 
pavojinga.

Štai argumentai: Hitleris y- 
ra seniai visiems žinomas me
lagis ir veidmainis. Prieš Če
koslovakijos pasidalinimą su 
Lenkija 1938 m., Hitleris per 
radio visam pasauliui šaukė, 
jokių teritorijų ir absoliučiai 
nieko nuo Lenkijos dabar ir 
ateity nenorįs. Jeigu jis būtų

planai, ’ką jis yra sugalvojęs 
ir parašęs, įvyks, to dar nie
kas nežino, bet kad žmoniją 
varge, ašarose ir kraujuose 
plukdo, tą jau matome. Visa 
tai turint prieš akis ir omeny, 
nėra ko tikėtis, kad Hitleris 
Lietuvos pasigailės.

Britanija - Prancūzija išėjo 
į karų prieš tų pasaulio pa-} 
baisų, ne tiek Lenkiją gelbė
ti, kiek save apsaugoti tų vi
su bendrą priešų — baubą, su
naikinus.

Bolševikų - komunistų tiks-

tada savo planus 'pasakęs, Le- ,as 
nkija su Čekoslovakija būtų > W Paramoje numatytas.

Visose valstybėse komunistai

Lietuvos kariuomenės vy
riausias vadas gen. S. Rašti
kis, kuriam vokiečių karo va-

įsigalėti visame pasauly-1 ‘l’ovybė pareiškus, kad Lietu
va gali atsiimti Vilnių.

prieš Vokietijos nacius susi
jungus. Klaipėdos krašto Hit
leris taip pat iš kalno neža
dėjo atplėšti. Matomai, Klai
pėdos vietiniai naciai viskam 
ruošėsi su Vokietijos vadų ži
nia, o Hitleris Lietuvos vv- 
riausybę įtikinėjęs, kad nie
ko apie tai nemanąs. Užtat 
mūsų valdžia klaipėdiškius 
lietuvius rami.no iki paskuti
nių dienų, kad perversmo ne
būsią. Vokietijos autoritetui 
tikėdama, Lietuvos vyriausy
bė iki paskutinhj dienų vyk
dė Klaipėdos krašte visus da
rbus ir pinigus dėjo į įrengi
mus ir užpirkimus. Jau 1935 
m. buvo aikštėn iškelti Klai
pėdos vietos liitlerininkrj dar
buotojų Neumano, Zaso ir dau 
gvbės kitų siekimai prisijung
ti prie Vokietijos. Jų veikimas 
ir Vokietijos pagalba jau se
niau buvo pradėta, negu 1935 
m. Po šių iš kitų veikėjų pa
leidimo iš Lietuvos kalėjimo, 
minėtas dak. Neumanas vėl 
iš naujo pradėjo savo misijų, 
bet viešai. Tai buvo tik tąsa 
pirmo slapto ru-ošimosi visus 
suorganizuoti prieš Lietuvą.

Hitleris savo protu, ar drau 
gų pamokytas, nusistatęs su 
mažais objektais apsidirbti be 
karo. Daug geriau, kad patys 
atiduoda, jaim lieka daugiau 
jėgų karui su didesnėms val
stybėms. Kada Hitleris ka
riauja su Lenkija ir k., tai 
Lietuvai gerinusi, užtikrinda
mas nepriklausomybę. Būtų 
negmlri Lietuvos valdžia, kad 
tam tikėtų. Tuo pačiu apgau
lingu sumetimu Hitleris pa
darė nepuolimo sutartis su ki-. 
tomis Pabaltijo valstybėmis. 
Jam lengviau atskirai pavie
niai valstybes užkariauti ir 
pavergti. Su viena apsidirbęs,/ 
jis atsisuks į kitų. Hitleris' 
jau kelinti metai pasekmin
gai vykdo savo planus be ka
ro. Tai plebiscitu, tai grąsi- 
nimu, prievarta ir apgaule pa
vergė ne vienų kraštų. Hitle
rio parnšytoj knygoje: “Mein 
Kampf” — (Mano kova) yra 
išdėstyti planai, ką jis mano 
padaryti ateity Vokietijos iš
plėtimui. Tuos planus jau jis 
kelinti metai pradėjo vykdy
ti minėtais nekariavimais. Il
gų laiką, prieš pradėdamas 
tuos žygius, ruošėsi, vien ka
riuomenę ginkluodamas, pa
būklus steigdamas ir sienas 
tvirtindamas. Kada Vokietijos 
kariuomenė, karo priemonės 
buvo geležimi ir plienu sustip
rinusios, tada Hitleris, tas jė
gas /patikrinęs, ėmė pasauliui 
šūkauti ir statyti savo reika
lavimus grąsinimais. Ar jo

veikia su Maskvos žinia. Ir 
Lietuvoje nuo pat nepriklau
somybės atgavimo laikų karts 
nuc karto būdavo atrandamos

ma valstybe galima išlaikyti 
tik šių kombinacijų atsiekus.

Prie šios progos turiu pri
minti Lietuvos mažą rūpestį

komunistą gūžtos ir suseka-' karių ir civilių priešdujine 
nii atskiri veikėjai. Seniau ko-Į apsauga ir nuo kitų kariškų 
"muistai žymiai plačiau veikė naikinimų apsisaugojimu. Rei- 
Lictuvoje. Juos palaikė žydai • kia kariuomenės, Skaitlingų 
ir Sovietų Rusija. Stalinas su| šaulių būrių ir visokios ru-
Ilitleriu susitardamas ne už 
dyką sutartį pasirašė. Iš to 
ir bolševikams turi būti ko-
kia nors nauda. Pabaltijosi viai prie visko priprato ir ne- 
kraštai jiems ir be to rūpi, bijo. Čia pat kaimynystėje žūt
ims Rusija juos valdė prieš butinis karas eina, o Lietuva 
Didįjį Karą. Galimas dalykas,! kad ką darytų nieko negir- 
kad bolševikai norės užimti; dėt. Valdžia turi į liau- 
vieni Lietuvą, arba pasidalins dį siųsti instruktorius-žinovus 
su naciais. Nežinia, kaip yra pademonstruoti paruošti slėp- 
numatę padaryti su Lietuva tuves civiliams ir pamokyti 
ir kitomis Pabaltijo valstybė- juos dujakaukes vartoti. Da-
mis abu “draugai” Stalinas- 

l Hitleris per “savo draugiš
kus” pasitarimus ir sutartis.

Todėl ne tik Lietuva, bet ir 
kitos Pabaltijo valstybės turi 
susirūpinti ir tartis tarp sa
vęs ir su Anglija dėl apsigy
nimo ar globos. Tikėtis už
tikrinimų nėra ko. Paskui ga
li būti iper vėlu šauktis ar tar
tis. kaip lenkų ultimatumo ir 
Klaipėdos įvykių laikais. Lie-

bar laikas ne “darbo talkai”, 
bet prieškarinei apsaugai tal
ka reikalinga. Šaulių Sąjun
ga per vietos šaulių būrius 
turi tas instrukcijas pravesti 
ir tuojau sukurti specialų lė-

kiai kasdieną keičiasi.

šies ginklų, bet taip pat yra 
būtina tikra žmonių apsauga. 
Stebėtis tenka, kaip tie lietu- Lietuvos kariuomenės motorizuotoji, pilnai aprūpinta da

lis vyksta į Lenkijos pasienį budėti tėvynės nepriklausomy
bės sargyboje ir būti pasiruošus, vyriausybei įsakius, užimti 
Lenkijos atplėštų Vilniaus kraštų su sostine Vilniumi.
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Vienas Lietuvos kariuomenės pėstininkų pulkų, šalę kurio ir dalis motorizuotos ka

riuomenės, traukia į karo vadovybės nurodv tas pozicijas. Visų veiduose rimtis, nes įvv-

METINIŲ PROGA SUSILAUKĖ DAUG 
SVEIKINIMŲ

Praeitų mėnesį suėjo lygiai į vas laimino, nes tarpe visų 
metai, kaip penkios Šv. Pran-' lietuvių, kurių širdyse ruse-
ciškaus Kongregacijos sese
rys, atsisveikinusios su moti
niškuoju namu, Pittsburgh, 
Pa., ir visomis seserimis 
Šiaurės Amerikoj, pasivedu
sios save ypatingai Dievo glo-

šų fondų. Valdžia turi duoti hak i5vNko i Piet/J Anieriką 
darbuotis tenykščių lietuvių 
tarpe. Brazilijoj jos pirmiau
sia įsikūrė Sao Paulo mieste 
ir pradėjo burti lietuvių vai
kučius ne tik mokslui, bet 
ir auklėjimui. Jų darbų Die-

kariškus žinovus kaimui. Tik 
Amerikos ir kitų šalių išei
viai lietuviai jautriai šiam 
reikalui pritars ir prisidės, 
savo giminėms Lietuvoje du-

tuvos noras būti nepriklauso-1 jakaukes nupirkdami. S. J.

Tik nnplėškite ta raudo 
najs juostele viršuj nuo 

pakelio...

Juostelė nusiauga aplink 
viriu — perplauna dvi 

eiles Gellophane...

Viršus nusiimu 
bar Amerikos švies 

tai ir Uh«v»«»»

Auklėdamos jaunąją kartą, 
į.sJkiepilikite jai mūsų Tėviš
kės dainų meilę.

L K.J.S.B. • Vyčiai" Choras
Pirmosioms M isijonierėms 

lietuvėms Seserims, atvyku
sioms iš laimingo Amerikos 
krašto su mumis drauge Bra
zilijoje dirbti, kovoti ir gy
vybiniais kataliku lietuvių 

(Tęsinys 5 pusi.)

Matjkite BtD GOID’S NAU- 
jl “ZIP-TOP" Pakeli!

PADVIGUBINKITE savo rūkymo nmagumun nu llkral 
Sv:eilal» clgactnls — tikrai patogiam pakely Old 
Gold ne vien kad duoda Juma puikinusi tabaką koki tik 

pintini gali nnplrkll, bet Ir dvlgulml iihmtspniKliinja Jų 
Ivtežu skoni Ir kvapą su 2 cll?m Cellonhane vietoj vie
no. Ir dabar tas išimtinas dvigubas Cellophnne at-klnro 
dvlKiiltnl gn'k'laii! Pabandykite “Zlp-Top" pakel) labiau 
suSvelnlnti) Old Oolds Šiandien — bet kurtoj elgaretų 
krautuvėje.

ORO JUNGOMIS kss antradieni: "Melody and Mndneaa"
•u Artlo Rlinvr'a Orkestrą, NTV’ Netsrork.

dabar
Dvigubas

'-eiiopnane

Atsidaro 
Dvigubai Greia
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NA VIENU YPU! (

---- —ky r. LoniurS co.

na Dievo ir tėvynės meilė, ra
nda paramos. Tai liudija vi
sa eilė sveikinimų, kurie iš
spausdinti Sao Paulo lietuvių 
laikrašty “Šviesa”. Žemiau 
dedama tik keletą:

Švento Pranciškaus Sese
rims, baigusioms pirmuosius 
ir sunkiausius darbo metus 
Sao Paulo lietuvių Kolonijo
je, linkime ir ateityje tų pa
čių nuostabia ištverme ir jo
kių kliūčių nebijančia pasi
aukojimo dvasia įveikti visas 
mūsiškio gyvenimo sunkeny
bes. nešti, kaip nešusios, į sku
rdų mūsų tautiečių gyvenimą 
šviesos ir vienuoliškos širdies, 
auklėti jaunąją lietuvišką ka
rtą ir įskiepyti jai meilę Die
vui, prieraišumą Bažnyčiai, il- 

: gesį Toliniaiai Tėvynei ir iš- 
' tikimuma šiam kraštui. Oera- 
! sai Dievas savo Tėviška Ran
ka telaimina Jus ir Jūsų kil
nius užsimojimus!

Kolonijos Kapelionai

Trietuvėms Šv. Pranciškaus 
Seserims, pirmosioms darbo 

į Pionierėms lietuvių Koloniio- 
Į je Brazilijoje, vienerių metų 
sukakties proga linkime ge
riausių pasisekimu dirbti mū
sų išeivių ir visos mūsų Tau
tos gerovei.

M. ir S. Remenčiai

Kilniosioms mūsų vaikučių 
Auklėtojoms ir pasiaukoąu- 
sioms Misijonierėms Seselėms 
Pranciškietėms, vienerių me
tų, gražiausiais darbais išda
bintų, kuriuos jos drauge su 

i mumis praleido besidarbuoda
mos Bažnyčios ir Tėvynės la
bui, sukakties proga už įdėtą 
triūsą mūsų mokyklą beku- 
riant ir jai tokiu sėkmingu
mu bevadovaujant dėkojame 
ir iš širdies linkime geriau
sios kloties ateities darbams.

Tėvų Komitetas

Galingos lietuviškos dainos 
Mėgėjas ir Mokytojas, mūsų 
Bendruomenės mokyklos Kū
lėjas ir Vedėjas’ kilnias pri
augančios kartos Auklėtojas 
vienerių metų mūsų tarpe be
gyvenant sukaktį švenčian
čias, sveikiname,

L.R.K. Bendruomenės choras

Storulis: — Na, kūmai, tai 
pats išaugai kaip smilga, — 
nei “Draugo” Rąporterių pi
knike nemačiau.

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

Storulis: — Nemeluok!
Plonasis: — Atvyk į “Rū

tos” daržą spalių 22 d. ir pa
matysi kaip sustorėsiu.

ITeumatism
Pain—Agony S tart s To Leave in 

. 24 Hours
Happy Daya Ahead for You
Think of lt—how thls old world 

does m ak e progresą—now comes a 
prescrlptlon whlch 1b known to phar- 
maclsts as Allenru and wlthln 48 
hours after you start to take thls 
swlft actlng formula paln, agony and 
Inflammatlon caused by ezcess urlo 
ocld has atarted to depart.
• Allenru does Just what thls nutlce 
oays lt will do—lt is guaranteed. You 
can get one generous bottle at lead- 
Ing drugstores everywhere for 85 
cents and if lt doesn’t bring the Joy- 
ous results you expect—your tnoney 
irhole heartedLy returoad.

KLAUSYKITE

New City Fornitiire Mari
RADIO PROGRAMO

ANTRADIENIO V AK., 8:00 VALANDĄ, iš stoties 
AVSBC — 1210 kilocycles.

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

Ko Reikalaujate... ir Ką Rizikuojate 

Kada Paskiriate 

Draugą Testamento Išpildytoju

JEI paaklriate draugų arba biznio bcndradatb| Jftaų 
teatamento lėplldytoju, Jfia uždedate didelę nnfttų 
ant Jo peėlų. .f Ag galite paaltlkėtl, žinoma. Jo tel- 

alngumu Ir gerom Ir Inteneljdmla. Gal pnaitlkl Jo 
geru aupratlmu flnanaų. Bet Ir gnbinualua biznierius 
tam dnugumna Ir |va|rumaa teatamento Ižpiblytojo 
pareigų, dažnai auklaldlna.

Ką tik JOaų teatamento Iftplldytojaa vykdo. Jla turi 
vykdyti pagal komplikuotu* Jatatymua. Jla turi tu
rėti ge-ų aupratlmu valatljoa Ir tallea takaų Jla tu
ri laikyti tinkamu* rekordu*, padaryti kolektaa Ir 
pnalrūplntl IžmokėJImala Ir tvarkyti JOaų real ea- 
tnte arba blznj, arba abu.

Jei Ir turite draugų, kuria. JOaų nuomonėjo, yra 
tinkamas atlikti vlaaa Alna užduoti*, ar galite IA Jo 
vlaa tai reikalauti? Ar Jla turi atliekamo įniko nuo 
aavo reikalų? Atalmlnklte. Idant JOaų įpėdiniai bū
tų pilnai apaaugotl. kad JOaų teatamento lAplldyto- 
Jaa turi vlauomet būti auataleklmul prieinama*—Ir Jfla 
neturite Jokio užtikrinimo klek Ilgiau už Jus Jla gy
vens.

Jei paskirsite trust kompanijų kaipo Jūsų teata
mento Iftpltdytoju. JOaų palikimų tvarkya grupė ape- 
clallatų. turintieji prityrimo tvarkymo viaoklų nuo- 
aavyblų. Tokioje organizacijoje JO* raalte bepu*!A- 
kunių, aumanumų. pa at o v urnų Ir flnanalžkų atsako- 
mumų, kuria padaro teatamento lAplldytoJų kompe- 
tentlAku.

Mea tinkamai apkalbėalme au Jumla Ir JOaų ad
vokatu nauda*, kurias gaunate IA mūsų teatamento 
lAplldytoJo ir trustlsto patarnavimo.

TRU8T DIVIflTON

CTTTCAOO TTTLE & TRUST COMPANY
West VVaablngton Street 

Cbleago

rami.no
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PITTSBURGH LIETUVIŲ ŽINIOS
tų kolonijų mėgėjai skaitlin
gai suvažiuos į pramogą.

vairių ilsėti h ir gydytis. Pa
veikslą dailininkus nupiešė są
ryšy su japonų laimėjimais 
Kinijoj. Kitoj vietoj septy
nios japonų merginos tiek 
persiėmė savo tautiečių žy
giais Kinijoj, kad vienam, 
grįžusiam iš kovos lauko, pul
kui išsiuvinėjo gražią vėliavą, 

, kurioj savo krauju išdažė te
kančią saulę — Japonijos val
stybės ženklą.

GARSINKITE “DRAUGE'’

nigs. 21, 1939

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel Y.rds 3148.
VALANDOS: Nuo 11 ikA 12;

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

Šventadieniais: 11 iki 12

DR, V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*

ir akinius pritaiko
3343 S. Halsted Street

North Side
Rugsėjo 12 d. moterystės 

luoman įstojo John Tisza, sla- 
vokas iįj Homestead, su Ma
tilda Busiliūte. Pabroliais bu
vo Paul Janosko ir Margaret 
Tisza. Geriausios kloties.

Rugsėjo 17 d., tuojau po 
pirmųjų šv. Mišių, šešios nau
jos narės įrašytos į Tretinin
kių ordeną: trys lietuvės ir 
trys lenkės. Lietuvių vardai: 
Šaulienė, Razminienė ir Ven
ckienė. Tretininkių būrelis 
mūsų parapijoj nors nedide
lis, bet gyvas ir kuklus. Save 
tobulindamos, nepamiršta ir 
parapijos gerovės. Linkiu tre
tininkių būreliui augti ir puo
štis gerais darbais.

Ilelen Bučniūtė grįžo namo 
iš Šv. Jono ligoninės ą>o sun
kios ąpendiko operacijos. Ei

na sveikyn pas savo močiutę. 
Jos draugės Sodalietės nepa
miršta jos lankyti ligoje ir 
palinksminti, nunešdmnos gė
lių ir kitų mažmožių. Tarpu- 
savė meilė yra girtina ir sek
tina. Kaip būtų gražu, kad 
visoj mūsų parapijoj pražy
dėtų meilė ir vienybė. Darbai 
parapijos ir bažnyčios naudai 
pasidarytų šimterioi>ai našes
ni. Dalykas galimas — reikia 
prie to eiti. Priekabių ieško
tojų ir pikčiurnų niekas ne
mėgsta. Beje, TIelen Bučniūtė 
yra ne tik sodaiietė, bet ir 
mūsų choro narė. Kartu su 
choru rengėsi vykti Lietuvių 
dienon ir dikčiai tam tikslui 
darbavosi, tačiau jos svajo
nės neišsipildė — paskutinę 
dieną vietoj važiuoti į New 
Yorką, nuvažiavo į ligoninę 
Gaila.

gio radio pusvalandis gerėja, dar pusė bėdos — galima ra- 
Svei'kintina. Visu bizniu ir po-, Syti, bet jei jis įsikabina į 
litikavimu paremti dalykai rankas, j viršugalvį, tai tuo- 
žmonėms galop nusibosta ir ^yk bėda. Manau, kad su Be
pradedą smukti. Reikia turi-
nio. Tenesibijo P. Dargis leis 
ti ir katalikų veikėjams, ypač', kas truputį .padirbėti 
iš Lietuvos, tarti žodį-kitą per
jojo radio. O gal tas užkenk
tų jojo pažiūroms, o gal jojo 
bizniui? Nemanau. Jojo pikni-

Klebonas ir parapijos ko-
de, Kiku, Artimu taip blogai |niitetas nusistatę “bingo” va- 
nėra. Atostogos pasibaigė, l^ai' karus ruošti kiekvieną sek- 

\ madienį, 4 vai. popiet, .moky
klos svetainėje. Manoma, kad

AKIŲ GYDYTOJAS

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais 

Valandos: 3-8 P. M.

West End
vietiniai ir iš apylinkės juos 
noriai lankys.

Rugsėjo 17 d., Sodalietės 
kari yra kviečiami ne vien so-'ėjo bendrai prie šv. Komuni-
cial denio k ratai, bet ir 
srovių žmonės. Taigi...

Girdėjau, kad Povilo Bar

THINGS THAT NEVER HAPPEN

To' IF IT5 0OST 
Th£ 5 AM E- To 
YOOJP Jusr 
£5 50OR HAV£ 

ny 5tonau<

| KNOVV YOO vVOOLPNT 
/VšK Tok ONYThiN^ 
f AT IF YOO 
HON6KY, H£R£S Ą 
CHKKeM poK you

NlCEj

*iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiitiiiiiiiiiimimmmmiiMiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiii|ii||||B

LEO NORKUS, Ir.
DISTRIBUTOR

OF

AMRROSIA & NECTAR
B E E R S

vis
kitų jos.

Mūsų darbščios moterys 
prašo Dievulio, kad spalių 1 
d. labai neatšaltų ir kad jos 
galėtų turėti paskutinį savo 
rudeninį išvažiavimą Lietuvių 
Country Club. Northsaidiečiai 
tą išvažiavimą vadina “laši- 
nuočių pikniku’’. Mat, North 
Side moterys pagarsėjo ska
niai .pagamintais lašinuočiais 
ir gardžiu kugeliu. Na, reikės 
ir man savo senus kaulus nu
nešt spalių 1 d. į Country 
Club, 'kad nors vieną lašinuotį

Espleno mušbolistai vyrai 
smarkiai supliekė šeridenie- 
čius. Smarkus buvo susirėmi
mas, nes praeitais metais še- 
rideniečiai supliekė esplenie-, 
čius, tat dabar ritlerišku sma-! 
rkumu espleniečiai į ožio ra-1 
gą suvarė šerideniečius. Loši
mui užsibaigus suruošta jiems 
draugiškas vakarėlis. Lošime 
ir vakarėlyje dalyvavo klebo
nas, kuris pagyrė espleniečius 
ir paaiškino parapijos reika
lus, tad dalyviai ir sumetė 
virš trisdešimt dolerių nupir-

Darbų
da, tad ir visokios rūšies 
pramogas labui parapijos bus 
smagiau ruošti. Vietinis

dauginu atsiran-

Įvairenybės
— Japonai yra dideli patri

otai. Vienas japonų dailinin
kas Hikozo, norėdamas pager- 

Ibti mikado (imperatorių) nu
tapė jo portretą, kuriam vie
toj dažų panaudojo savo krau
ją. Pabaigęs tą kruviną pa
veikslą, dailininkas buvo tiek 
nusilpęs, kad turėjo porą sa-

DR. VAITUSH, OPT.
SPKCIAL1S1AS 

OJnOMKTHICAEEY AKIU
L.LETUV1S

SuvlrS 20 mėty praktikavimo 
Mauo Gantu La \ liua»

Palengvins akių įtempimą, kas es
ti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių įtempimo, nervuotu- 
tno, skaudamą akių karšt}, atitaiso 
trumparegystę ir tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsili
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias k lai 
daa SpecialS atyda atkreipiama ) 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos.

Valandos: nuo 10 Iki 8 vaL va k. 
IsedSlioJ pagal sutarti.

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

Telefonai YARds 1373

LIETUVIAI DAKTARAI^

bei virtinį suinaumoti. Šalta- dovanų “bingo” vaka-
me ore šiltas lašinuotis visai rui- Mušbolistų “bingo” va-
tiktų. karas įvyks spalių 1 d., mo

kyklos svetainėje. Garbė inuš- 
bolistams vyrams, kad nepa
miršta parapijos reikalų.

Ofta/iu/ac&iAecC 
bif Hakintf 

<Specicdi6t&, 'wfurmaJce, 
bivt, T$aJcisvq 
CbnttoUedby

TEL YARDS 6567

DR. FRANK C. KWINN
(KV1K<J1NSKA>, 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 West 47th Street

OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:30 Vakare,

ir Pagal Sutartį.

■noį/usiq 
k A0UK&A

= GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Cbicagoj. Visi geria ir mėgsta 
5 AMBRO8IA Aly, b<>t, prie to išdirbėjai nusprendė padirbti dar ge- 
3 resnį alų, kurį užvardino NECTAR. Šis Alus yra pagamintai! iš im- 
3 portuotų pirmos rūšies produktų.

= Urmo (wliolesnle) kainomis pristato į alines ir kitas įstaigas. Vi- 
3 suomet kreipkitės pa* NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą patar- s 
| Davimą.

| 2423 West 64th St. Tel. Hemlock 6240 |Į

s7llllllllillllillllllllllllillllllllllllllIillllUllUllllllll|||||||||||llllllllllllllllllllllll!llllll£ uju........................

Nortrsaidiečiai pasigenda 
žinučių iš Šv. Kazimiero pa
rapijos ir iš Homestead. Home ——-
steado “Dėdė” skundžias incerd° moterų klū-
“reumatu”, tai, mažuni, dar^)as jau P*'na^ pasiruošė su 
smarkesnė “kvaraba” jį pa-įsavo renS*ailia koitavimo pra- 
sigavo. Reikėtų sušaukti Pitts ,no£a> kuri įvyks rugsėjo 24 
burgro Žinių korespondentus | (^» ^^0 popiet, mokyklos sve- 
krūvon pasitarimams. Mažum Klubietės pilnai pa-
pavyktų išgydyti visus “reu- s^iki. kati North- Side ir ki- 
matizinus” ir kitas “kvara- 
T>as”. Pittsburgho Žinias rei
kėtų palaikyti, jos jau įgijo 
pilietybės teises — žmonėms 
jos patinka. Jei “reumatas” 
įsimeta į kojas, strėnas tai

(o,fcrECONOMY and 
SATISFACTION ūse 

T)ouble lėstedfDoubteAdionf
IT f* BAKING 
RlV POWDER

Šame Price Today as 45 }earsAqo 
25 ounces for 254 

Full Pack ••• No Slack Filling
MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN* 

USED BVOUR GOVEPNMFNT

DR. P. J. BEINAR
tBEINARAUSKASJ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1612.

Res. — Yarda 3965. 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiei, 7 iki 9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais

pagal sutarti.

Tek OANal 6969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS:

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakai*
ir pagal sutartį.

DR. F. C. WINSKUNAS
PHYSICIAN AND SURGROH 
2158 W. CERMAK ROAO

Ofiso teL Canal 2346 
Ofiso V aL 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
CHICAGO, 1LL.

Telefonas MIDway 2880
OFISO VALANDOS:

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

SekuiaiL nuo 10 iki 12 vai. ryte

Telefonas HEMIock 8286

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

Oiieo valandos:
10—12 vaL ryte 

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

Susitarius.

DR. A. J. MANIKAS
G k D y TO JAS IR CHIRURGAS 

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

Kasdien išskyrus Seredą
Sercdoiuis ir Nedėk pagal sutartį.

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

Tek YARds 0994 
Rez. Tel. PLAza 3200

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

į VALGIU GAMINIMAS 
IR

NAMĮĮ PRIŽIŪRĖJIMAS:
vairių valgių gaminimui, 
pyragų pajų ir duonų kepi 
mui; įvairių konservų ii 
preservų darymai, paukš

Didelė 223 puslapių knyga 
su naujausiais receptais į- 
tienos kepimui ar virimui, 
daržovių ir vaisių užlaiky
mas, ir tt Taipgi yra vi 
šokių naudingų patarimų 
šeimininkėms.
8lą knygą galima gantl p«r puš
tą arba raštinėj*:

RAIMA SU PERSIUNTIMU

£1.10 
BASTIN £JB 

£1.00

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė.

CHICAGO, 1LL

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rųšiea naujus samus ant 
lengvą mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio cash įmokė- 
jimo, ant lengvų mėnesinių išmokėjimų.
(Išgauna geriausį atlyginimą iš Tire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių samų). Dana paskolas ant naujų ir 
senų namų, ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo 6 iki 80 metų. Reikale kreip
kitės prie:

JOHN PAKAL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

ALEX ALESAUSKAS & SONS
Wholesale Fumiture Co.

6343 So. Western Avenue
REPUBLIC 6051

Res. 6968 So. Talman Ava.
Res. TeL GROvehiU 0617 
Office TeL HElflock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaL a-4 ir 7—8 vak. 
Ketv. ir Nedaliomis susitarus

2423 W. Marquette Road

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN aad SURGBON 

4645 So. Ashland Aveaue
07180 VALANDOS:

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

Offioe Tek YARds 4787 
Namų Tek PROspeet 1888

Tel OANal 8188.

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

REZIDENCIJA
6631 S. Callfornia Avė. 

Telefonas REPubUc 7868

Office Phone Ree and Offioe
PROspeet 1028 2869 8. Leavitt St
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706

DR. J. J. KOWAR
(K0WAR8KAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Chicago
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

TeL YARds 6921
KENwood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiso Tek VIRginia 0036 
Rezidencijos tel BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue

Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P. M,

Resideseijs
8989 So. Clarsmont Ava.

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

Tel OANal 0267
Res. Tek PROspeet 6669

DR. P. Z. ŽALATORIS
OYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street

Rezidencija 6600 So. Artesian Ava 
VALANDOS: H v. ryto iki 3 popiet 

6 iki 9 vakare

Tek YARds 2246

DR. C. Z. VEZEL'IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

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

DR. V. E. SEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas Lsfsyettė 8660

Antradieaiais, Ketvirtadieniais u 
Psnktadieaiaia

4631 So. Ashland Avė.
Tel YARds 0994

Pirmadieniais. Trečiadieniais ig
6e4tadxeaiaia
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CICEROS LIETUVIU NAUJIENOS
Apie Viską Po Truputį

R. R. Klūbo metinis paren
gimas (šokių vakaras) 21 d. 
spalių, Liuosybčs svetainėje. 
Šokiams orkestrą samdoma 
brangesnė. Kaip visiems ži
noma, šiemet Raudonos Rožės 
Klubas mini sidabrinį jubilie
jų. Ta proga ir rengia nepa
prastas iškilmes. Po šokių va
karo tuojau bus bankietas. 
Tai bus antspauda jubiliejui.

Praeito šeštadienio vakarę, 
ir visų naktį, buvo nepapras
tas ūžesys pas Al. Tamalunus, 
1447 S. 49th Avė. Utility Sa
les and Engineering Co. de
monstravo alų kuris bėga iš 
statinių be jokių coils. Be to, 
buvo šauni muzika. O jau tų 
svetelių, svetelių. Blogų lai
kų nėra, ir dar kaip!

Draugystė Lietuvos Karei
vių vakarę rengia 18 d. lap
kričio. Programų išpildys jau
noji “Birutė”.Taip raporta
vo komitetas: J. Pocius ir A. 
Andrijauskas praeitam sus
inę. Į komisijų darinktas K. 
Liaudanskas vietoj S. Pasec- 
kio. Matomai, be Liau-dansko 
negalima apseiti.

Klovainiečių Klūbo susirin
kimo šių nedėlių nebus. Prie
žastis — svetainė užimta. Na
riai, turėkite kantrybės, gau
site atvirutę pakvietimui, nes 
atostogų laikas jau baigėsi. 
Laikas pradėti rūpintis apie 
namus. K. P. Deveikis

..y

Metiniy Sukaktuvių 
Proga

(Tęsinys iš 3 pusi.)

reikalais sielotis, nuoširdžiai 
dėkojame ir sukaktinių prog'is 
jas sveikiname.

Lietuvių Rymo Katalikų 
Šv. Juozapo Bendruomenė- 

Valdyba ir Taryba
Gerbiamoms Seselėms Pr.ui- 

ciškietėms vienerių metų mi
sijų Brazilijoje sukakties pro

Sekmadienį Rinksis 
LRKSA Kuopų 
Atstovai

Per porų mėnesių Liet. R. 
K. Susivienijimo Amerikoj 
Chicago apskritys nelaikė su
sirinkimų. Kuopų valdybos ir 
veikėjai atostogavo. Bet ato
stogos jau pasilmigė ir vėl at
siveria platūs darbo dirvonai. 
Taigi, pirmas LRKSA Chi
cago apskr. poatostogįnis su
sirinkimas įvyks sekmadienį,

ga linkime visokeriopos sek- įrūg8gj0 24 d., 2 vai. popiet,

Sidabrinės vestuvės vedu- 
siems -nemaža iškilmė. Šį sek
madienį, Šameto svetainėj, 
1500 S. 49th Avė., bus vis
kas papuošta sidabru. Ten 
bus atžymėta 25 metai vedy
binio, laimingo gyvenimo An
tano ir Onos Balčiūnų, 1402 
S. 48tli Ct. Jubiliatų Mišios 
šv. tų sekmadienį, bus 7:30 
vai. ryto, Šv. Antano bažny
čioj. Va'kare giminės, drau
gai susirinkę Šameto svetai
nėn suvalgys skanių vakarie
nę, iškels taures aukštyn su 
linkėjimais Balčiūnams sulau-J 
kti auksinio jubiliejaus. Ju
biliatai atrodo sveiki, žvalūs.1 
A. Balčiūnas turi gerų darbų,' 
yra veiklus narys Kareivių; 
Draugijoj. Balčiūnienė taipgi 
.prilklauso prie kelių draugi
jų. Yra išauklėję dvi gražias 
dukteris. Sūnus dar lanko pra 
džios mokyklų.

Sidabrinį jubiliejų vedybi
nio gyvenimo kitų šeštadie
nį, 30 d. rugsėjo, minės ir 
Stašaičiai, 1605 S. 49th Avė. 
Iškilmių puota bus Demokra
tų svetainėj, 16 gatvė ir Ci
cero Avė. Bus šauni muzika 
ir daug svečių. Stašaičiai, se
ni vietos gyventojai, turi gra
žų namų ir vasarnamį prie 
Gage Lake. Abu išrodo tvirti.

Iš Labdarių Kuopos 
Susirinkimo

Labdarių Sųjungos 3 kuo
pos susirinkimas buvo rug
sėjo 17 d. Susirinkimas buvo 
labai neskaitlingas. Net pusė 
valdybos narių neatsilankė, 
taip pat ir viešosios rinklia
vos komisija, kuri žadėjo tiek 
daug padaryti. Taigi, rink
liava atidėta kitiems metams, 
reiškia, šiais metais jau ne
turėsim. Žmonės, kurie buvo 
įėję į komisijų, žadėjo daug 
padaryti: laiškus draugijoms 
tuo reikalu išsiuntinėti ir pa
sidarbuoti suorganizavimu au 
'kų rinkėjų. Kaip atėjo pas
kutinės dienos, pasirodė, kad 
nieko nepadaryta. Tai taip 
pas mus visados yra. Kurie 
yra aukštai statomi ir ger
biami, visados žiūri, kad kiti 
darbus atliktų. Komisija bu
vo išrinkta sausio mėn., šių 
metų. Vadinas, turėjo gra
žaus laiko, o vienok nieko ne
nuveikė. Taip veikdami, aiš
ku, niekad nieko nenuveik- 
sim. Gražiai kalbančių pas 
mus yra daug, bet darbais pa
sirodyti — mažai.

Susirinkimas, pasitaręs tuo 
reikalu, nutarė padaryti pra
nešimų Federacijos skyriaus 
susirinkimui ir prašyti, kad 
jis padėtų kitais metais su
rengti viešųjų rinkliavų.

Nutarta surengti vakarę 
gruodžio 3 ct

Iš Labdarių centro padary-

George A. Eastwood, nau
jas Armoūro kompanijos pre
zidentas. Buvęs prezidentas 
Robert H. Cabell rezignavo. 
(Acme teleplioto)

mės, ypatingai lietuvių jau 
nosios kartos auklėjime, kad 
ji pamėgtų lietuvių kalbų, pa 
pročius ir dainų ir išėjusi iŠ 
mokyklos suolo papildytų mū
sų organizacijos eiles. 

L.K.J.S.B. ‘Vyčiai’ Valdyba

Mylimoms Seselėms, lietuvi
škajam jaunimui aukojančio-

Aušros Vartų parapijos sa
lėj, \Yest Side. Susidėjo daug 
svarbių reikalų svarstymui. 
Be to, bus grįžęs iš Pildomo
sios Tarybos pirm. L. šimu
tis, kuris patieks daug svar
bių pranešimų. Visų Chicago 
apskr. priklausančių kuopų 
atstovai bei valdybų nariai 

ras savo jėgas, patyrimų ir prašomi skaitlingai susirinkti.
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ta pranešimas, kad centrą: 
rengiasi prie didelio bankieto, 
per kurį bus pradėta vajus 
prieglaudos statybos fondui. 
Be to, pranešta, kad neužilgo 
įvyks ir Labd. Sųjungos sei
mas Dievo Apvaizdos parapi
jos salėj. Nutarta visomis ga- 
lėmis remti visus centro su
manymus.

Pranešta, kad Labd. Sų-gos 
centro piknikas, savam ūky, 
gerai pavyko. A. Valančius

Federacijos Skyriaus 
Susirinkimas

Federacijos 3 skyriaus su
sirinkimas įvyks rugsėjo 24 
d., 1 vai. popiet, parapijos 
salėj. Visi draugijų, skyrių, 
klubų atstovai kviečiami-su
sirinkti. Susirinkime bus iš
duotas raportas iš Federaci
jos Kongreso. Reikės pasitar
ti apie minėjimų Spalių 9 die
nos ir kitais svarbiais reika
lais. A. Valančius

laikų, iš visos širdies dėkoja
me ir vienerių metų sukakties 
Brazilijoje proga linkime kuo- 
gražiausio pasisekimo bedir
bant su mažaisiais ir jaunimu 
ir berodant jiems kilnaus gy
venimo kelių.

L. R. K. B. Jaunimo 
Sekcijos Valdyba

Visas Seseles, kurias mes 
labai mylime, o ypač Seselę 
Marcelinų, mus jau ištisi me
tai gražiai bemokančias, labai 
sveikiname ir prašome Dievu
lį, kad Jis ilgai ilgai Jas svei
kas mums laikytų. Kai mes 
užaugsime, tai mūsų choras 
bus pirmutinis visų chorų, o 
Seselė Marielina ir tada bus 
mūsų Dirigentė. Tai mes la
bai gražiai išgiedosime baž
nyčioje ir salėse. Mūs choras 
gaus pirmų premijų. Pamaty
site!

Seselės Marcelinos Choras

Valdyba

Jei nori, kad gyvenime tau 
sektųsi, turėk viltį, ištvermę 
ir drųsos savo sumanymų iš
pildyti.

GIESMYNAS
Įsigykite Naują Giesmyną. Jame 

rasite Visiems Metams Bažnyčios 
Giesmes.

Giesmes Ir muziką pa t v a* ė 
▲nt S. Pocius.

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

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

LIETUVIŠKAS
MIŠOLĖLIS

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 viršaia. 
kaina — 8.75. Reikalaukite U

DRAUGAS PUB. OO 
2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, Illinoia
—

Yra žmonių, kurie suklys
ta ir tikrąjį tikėjimą keičia į 
burtus ir visokius kerėjimus. 
Tai grįžimas į stabmeldybę. 
Burtais ir kerėjimais savo 
tikėjimą praktikuoja stabmel
džiai. Kai šiandieniniuose ka
talikuose labai susilpnėja ti
kėjimas, juose atsiranda tam 
tikra tuštuma, kurių reikia 
kuo nors užkišti.

(Kun. J. Stankevičius)

SKELBKITES “DRAUGE”
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Konsulato New Yorke 
Aukų Pakvitavimas 
Nr. 17
I. Apsigynimo Reikalams:

Rochester, N. Y., lietuviš
kųjų organizacijų bendro pik
niko pelno pusė (per Geo. Šve
dę) — $106.32.

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 5 kuopa, Philadel- 
iphia, Pa., (per Jonę S. Rai
nį) — $5.00.

II. Klaipėdos Tremtiniams:

R. Stasys, Cambridge, Mass. 
(per dienraštį “Laisvę”) — 
$12.50.

Preol, N. J., lietuvių pikni
ko pelnas (per J. Kalinaus
kų) — $5.25.

Rochester, N. Y., lietuviš
kųjų organizacijų bendro pik
niko pelno pusė (per Geo. Šve
dę) — $106.32.

VISO — $235.39.

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINES 

MINTYS
Iš angliško verto 

Kun. Ant. M. Karužiskis

Rugsėjo 21 Diena
Jie klausė Mylėtinį apie 

Jo Mylimojo Meilę. Jis atsa
kė: “Ji yra džiaugsmo ir liū
desio, uolumo ir baimės“.

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

Tasai, kurs turi tiesų, turi 
daug prietelių.

Gėlės Mylintiems, 
Vestuvėms, Banke
tams, Laidotuvėms, 

-ir Puošimams.

GĖLININKAS
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LATayette 5800
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KAZIMIERAS STANKUS

(gyv. po numeriu 3151 South 
Halsted Street)

Mirė rūgs. 19 d., 1939, sulau
kęs 32 meeų amžiaus.

Gimęs Chlcagoje.
Paliko dideliame nuliūdime: 

motiną Moniką, tėvą Ignacą, 2 
brolius: Petrą ir Joną, švoger- 
ką Ruth, 4 seseris: Isubell Le
po, švogerj Juozapą, Marie 
Madley, švogerj Ivor, Sophie 
Sinith, švogerj Joseph, ir Koše 
Kerr, švogerj Andrew ir kitas 
gimines.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioje. 3319 Lituanica Avė.

laidotuvės jvyks šeštadienj, 
rugsėjo 23 d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas j Šv. 
Jurgio parap. bažnyčią, kurioje 
jvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas j Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame vuius 
gimines, draugus-ges ir paljs- 
tamus-as dalyvauei šiose laido
tuvėse.

Nuliūdę: Motin*, Tėvas, Bro
liai, švogork.1, Seserys, švoger- 
kos ir Giminės........................................

Laidotuvių direktorius S. P. 
Mažeika, tel. YARds 1138-39.

A. "f" A.

MARIJONA ZAREMBIENĖ 
(po tėvais Palcikattė)

gyveno po num. 3249 South 
Green Street

Mirė rūgs. 19, 1939 m.,9:30 
vai. vak., sulaukus pusės am
žiaus.

Gimus Lietuvoj, Raseinių ap. 
skrityje, Kvėdarnos parapijoje, 
Klobų kaime.

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrą Juozapą, 4 dukteris: Alice 
Russell, žentą VVilliam, Sophie 
Stengei, žentą John, Josephine 
Corpuz ir Bertha Zaremba, sū
nų Juozapą, marčią Stellą, 14 
anūkų, sesers sūnų Juozapą 
Kukniauską ir daug kitų gimi
nių.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioje. 3319 Lituanica Avė.

Laidotuvės jvyks šeštad., rug
sėjo 23 d. Iš koplyčios 5.30 
vai. ryto bus atlydėta j šv. Jur
gio parap. bažnyčią, kurioje j- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta j Šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuošiirdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažjs- 
eamus-as dalyvauti šiose laido
tuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Dukterys,
Sūnus Marti. Anūkai, Sos rs 
Sūnus Ir Giminės.

laidotuvių direktorius S. P. 
Mažeika, tel. YARds 1138-9.

SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MŲ MORGIČIĮĮ

INSIIRED

Kiekvienos ypatoe padėti pinigai yra apdrausti iki $5000.00 pex 
Federal Savings and Lota Insurance Oorp^ po United Statos 
OovermMBt priežiūra. ___

Mokame Ui 1 (Z/
Padėtus Pinigus ^^2 ' ®

Ofiso vai.: 1:00 vai. ryto iki 5:00 tok. Pirmadieniais, Ketvirta- 
_ dieniais ir šeštadieniais iki 8.*01 vak.

Į CHICAGO SAVINGS & L0AN ASSOCIATION |
JOHN PAKEL, Pres.

1 6816 S. Westem Avė. Phone GRO. 0306 | 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiminiiHiiiniiiimiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiŠ

IA1T, DTD. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
K E L N E R — P R U Z I N

PfcOM 9000

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F, Eudeikis
IŠRAUSIA n D1DCAU8IA LAIDOJIMO ISTAllA

AMBULANCEDIENĄ IR NAKTĮ
Viii Telefonai YARDS 1741-1742

4005-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Falrfleld Avenue

__________ Tel, LAFAYETTE 0727________

JA V YĄT koplyčios visose 
* Chicagos dalyse

Klausykite Lietuvių ratilo pmgramo Antradienio ir
ftešMUlirihlo vakarais, fl:30 valandą, Ii UIIIP stoties (1480 K.) 

Pranešėja-, P. flALTTMIF.RAS

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

SdotuviTI
■'ir
rv

DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMD III A M P C PATARNAVIMAS AlflDULAIlIlL DIENĄ IR NAKTĮ
KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSEDYKAI

Antkoay B. Petkos
6834 So. Western Avė. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109

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

J. Liuleviciirs
S. P. Mažeika

4348 So. California |Ave. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avenue 
Phone YARds 1138-1139

Antanas M. Phillips 3307 Lituanica Avė. 
Phone YADda 4908

I. J. Zolp J646 West 46th Street 
Phone YARds 0781-0782

Aibert V. Petkus 4704 S. Westem Avė. 
Tel. LAFayette 8024

P. J. Ridikas 3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419
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Naujausios Žinios iš Lietuvos
Lietuva Uždarė 
Administracijos 
Liniją Su Lenkija

KAUNAS, rugsėjo 17 d. —
Lietuva saugumo sumetimais 
pašaukė 'kitų atsarginių dalį 
Be to, uždarė administracinę 
linijų su Lenkija.

t Lietuva Tvirtai 
į Nusistačiusi Laikytis 
I Neutralumo

KAUNAS, rugsėjo 17 d. — 
Lietuva tvirtai nusistačiusi 
laikytis neutralumo ir, reika
lui esant, jį ginti visomis 
priemonėmis.

Sovietų Rusija Gerbs 
Lietuvos Neutralumę

KAUNAS, rugsėjo 17 d. — 
Sovietų Rusija patikrino ge
rbsiantį Lietuvos neutralumų

Generolo Černiaus 
Pareiškimas

KAUNAS, rugsėjo 17 d. — 
Ministras Pirmininkas Gene
rolas Černius pareiškė, kad 
sustiprinimas apsaugos prie
monių nėra rengimasis agresi
jai. Nors ir turime neišspręs
ti} problemų, bet rūpinsimės 
jas tik taikingu būdu spręstiį

Taipgi nuoširdžiai ačiū Pe- 
oples Furniture Co., kurie da
vė pasirinkti pagal mūsų no
rų ir pristatė į namus dykai.

Už tad mes ir toliau būsim 
jūsų kustumeriai: pirksim sau 
reikmenų ir kitiems -patarsi m, 
<am bus reikalinga rakandų, 
kreiptis į Peoples Furnitun

Pranešimai
TOWN OF LAKE. — Na

mų Savininkams šiuomi pra
nešame, jog pirmas šiame se
zone susirinkimas įvyks rug
sėjo 26 d., 7:30 vai. vak., par.

1 svet. l’o susirinkimo bus gė- 
i rimo ir užkandžio dykai. Pra-

Co., kuri remia visas lietuviš-p"1 atsivesti savo kaimynus, 
kas įstaigas, nežiūrint ar jai' Klubo valdyba
iš to yra naudos, ar ne. Mū-
>ų, lietuvių pareiga dėl to re-k Kunigai turėtų įsigyti $ 
luti savus biznierius, “brau-, j Vyskupo Petro PrancIS-5 

u, to J kaus Bučio, M.l.C. para-J 
rein'|!šytą į

gas” tai labai dažnai karto 1 
ja. Ir juo įneš daugiau 
sim savus biznierius, tuodau-,, 
giau jie rems mus. Pirkdami | 
iš svetimtaučių mes jokios J 
naudos negaunam savo įstai- s 

’goms.
J. Pivarunas,

22 E. 101 Place I 
Cliicago. TU. i

PAMOKSLŲ
400 puslapių knygą. 

Kaina #1.75

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley, Avė. 

Chlcago, III.

*

Pradeda kelionę į Piknikų 
Pabaigtuves Spalių 22 d., 19 
39 — visiems pažįstamas Tel
šių Kupčius.

Rengiasi Prie Pikniko
BRTDGEPORT. — Sekmad. 

rugsėjo 24 d. Vytauto iparke 
įvyks Šv. Kazimiero Akade
mijos Rėmėjų Dr-jos pikni
kas. Tos dr-jos 2 skyrius uo
liai prie to pikniko rengiasi. 
Trokas su pi'knikieriais išeis 
10 vai. ryto nuo Gudų krau
tuvės, 901 W. 33rd St. Visi 
norintieji troku važiuoti Bū
kite laiku. Kelionė į abi pusi 

• n-25c.

SIOPPEO mtcnn iv • • n —

Jei tų dienų lyti} arba šiaip 
jau būtų netikęs oras pikni
kui, tai pramoga įvyks Šv. 
Jurgio parap. salėj.

Teisėjas K. M. Landis (sėdi) su kitais National ir American basebolo lygų viršininkais 
diskusuoja planus 1939 “world series” žaidimams, kurie prasidės spalių 4 d. Iš kairės į 
dešinę: Ed Barrov, New York Yankee prezidentas; Warren Giles, generalis menedžerius Cin- 
cinnati Reds ir William Walsingham iš St. Louis Cardinals. (Acme telepliito)

Iš Politikos Lauku
Iš Politikos Lauko
13-to Wardo Demokratų 
Klubas Veikia

Praeitų sekmadienį įvyko 
Marąuette Parko Lietuvių De
mokratų Klubo regularis su-

Klūbas pritarė Lietuvių De- Nuoširdžiai Ačiū
mok ratų Lygos nusistatyunui 
— remti dabartinį prezidentų 
F. D. Rooseveltų J. Valstybių 
prezidentu į trečių terminų. 
Išvažiavimas į Paw Paw Lake 

Daug klūbo narių žada va
žiuoti į Lygos pasitarimų ir 
išvažiavimų, kuris įvyks šeš
tadienį ir sekmadienį, rūgs.

brinkimas, kuria,,, padaryta 23 (, Nort|| Park Hote,
keli svarbūs pranešimai. Vte

NEURITIS
BELIEVE PAIN IN FEW MINUTES

To relieve thc torturing pain of Neuritis. 
Rheumatism. Ncuralgia or Lumbago in a 
few minutes, get the Doctor’s formula 
NURITO. Dependable—no opiutes. no nar- 
cotics. Does the work nuickly—mušt relieve 
won t pain, to your satisfaction in a few 
minutes or money back at Druggista. Don't 
aufTer. U3e NURITO on thia guaranteO coday.

Listen to and Advertise over
PAUNDEGN’S YUGOSUV’RMIIO
Folk Songs and M ašie
Tambaritza Orchestra

Btation’WWAE, Every Sundaj^l to t 
536 S. Clark St., Chicago — Har. 3006

Standard Club Renduojame salę vestuvėms, susi
rinkimams. Šokiams ir kitokiams 
parengimams. Naujai ir moder- 
niSkat (rengta. Maža nuoma. Dėl 
susirinkimų kliūbams duodame 
dykai. Kreipkitės.

SULLY’S SVETAINĖ 
4400 So. Washtenaw Avė.

Tel. LAFayette 5954 
Jonas Zepaltas, savininkas ..

Švelni Degtinė—100 Proot 
BOTTLED IN BOND 

Nėra Geresnės Degtinės 
už Tokią Kainą

TIK $1.00 PT.A« n n 
4-5 Kvortos...^ I'ŪU

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS

TAVERNOJ
15c. DRINKSAS

MUTUAL LIQU0R COMPANY
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
PTione Boulevard 0014

Jubiliejinio “Draugo” pik
nike, Darbo Dienoje, Vytau
to parke, ir man teko gilin
kis — laimėti antrų dovanų 
— AVasliing Maytag mašinų, 
imta iš Peoples Furniture Co. 
4183 Archer avė.

Nuoširdžiai ačiū “Draugui” 
už taip puikius parengimus,

Resort, Coloma, Mieli. 1 kur galima ne tik smagiai
Klubo iždininkui mirus, laikas praleisti, bet ir proga 

šiam susirinkime išrinktas- kų nors laimėti. “Draugas” 
naujas iždininkas biznierius savo geru patarnavimu vi- 
Silvestras Rekštis, 6915 So.
Washtenaw Avė., kuris per 
daug metų buvo nariu ir daž
nai lankė susirinkimus.

nas buvo, kad klūbo ofisas, 
kuris randasi adr. 6912 So. 
Western Avė., bus atdaras 

Tie, kurie esate kų nors ,pa- klūbiečių reikalams pirmadie
nių ir 'ketvirtadienių vaka
rais nuo 7 iki 9 vai., o kitas, 
kad klubas steigia pilietybės 
pamokas kas ketvirtadienio 
vakarų ir kad klūbo sekreto
riai pildys nariams įvairias 
aplikacijas: “Pensions”, “W. 
P. A. Relief”, “Citizsnsbip”, 
taksų protestų ir kitas klūbo 
ofise minėtomis dienomis. 

Klubas ragins visus pilie-

žadėję piknikui, tai atneški 
te į Gudų krautuvę.

Valdyba

siems Įsigijo daug bičiulių bei 
rėmėjų. Už tad ateityje ne tik 
patsai, bet ir kitus raginsiu 
remti “Draugų” kiek galima.

B ♦
PASKOLOS ANT PIRMŲ 

MORGIČIŲ
Duodamos nuo 1 iki 15 metą 
Lengvi išmokėjimai. Dėl platesniv 
informacijų kreipkitės pas Chas 
Zekas, Secrctary.

GEDIMINAS BLDG. & LOAN 
ASSOCIATION

4425 South Faarfield Avė. 
Lafayette 8248

VIENAS Iš TUKSTtHCiy CHICAGOS
Gesu

Apšildomų 
Mažų Namų

Pranešta, kad klube randas 
visi 5 šio Wardo precinktų 
kapitonai: Juozas Lenkartas, 
Antanas Vyšniauskas, Jonas 
Juozaitis, AVm. Birgelis ir 
Antanas Mosteika. Klūbo va
ldyba neužilgo turės posėdį

eius užsiregistruoti ateinan- ir nustatys 1940 m. veikimo
tiems rinkimams. Klubas, kaip 
ir iki šiol, domėsis namų sa
vininkų klausimais ir taksų

projektų. J. L.

UTILITY L!QUOR 
DISTRIBUTORS

Incorporated

Tel. Prospect 0745-0746
Wholcsale Only

5931-33 So. Ashland Avė.

protestais. fšfl
Geriau laiku pradėti, negu 

darbe skubėti.

Vis didesnis Chicagos mažų namų skaičius ap
šildomas gesu. Dabar, daugiau negu pirmiau, 
Chicagos šeimynos supranta, kad neprilygina
mas smagumas ir patogumas sutinka su šei
mynos mažu budžetu. Pavyzdžiui: Čia namas 
ALENO TOMASCHEK, 7044 Tmlay Avenue, 
5 kambarių medinis namas su geso deginan
čia karšto vandenio sistema. Gaso šilima per 
8 šildymo mėnesius 1938-39 metais šiame na
me tekainavo maždaug ....

$050
MfiNESJ

IŠ VISO PER SEZONĄ TIKTAI $76.
Tdefonuokite WARash fiOOO dėl Užtikrinto 
Aprokavimo Kainos Pilnai-Automatiškos

Geso Šilumos Jūsų Name
MOOIAM COOAIAV CONITAMT MOT WATM tllfKT HMtOMATIOM . OAt MAUMO

Pas mus galima gauti tikrai 
Lietuvišką Importuotą Valstybinę 
Degtinę.

Mes ir Visi Mūsų Darbininkai 
Esame Lietuviai. Pp. F. ir M. 
Dzimldal, Savininkai.

Mes Yusiiis
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.

CLASSIFIED
REIKALINGAS JAUNAS VYRAS

It.ii,alingas jaunas vyras vairuoti 
automobll) Ir prižiūrėti namą dėl 
daktaro. Turi būti geras automobi
lio vairuotojas. Atsišaukite ketvir
tadieni. 11 vai. ryto, J 4740 Drei<‘I 
Blvd., arba šaukite KENtvood 7302.

PARDAVIMUI NAMAS 
4 fl. modernišką namą esame pri
versti parduoti už 2 fl. kaina. Nai
nio s randasi prie Marąuette Parko, 
gražiojoj Lietuvių aplellnkėj. Namas

j man kainavo $24,500 o dabar pri- 
' verstas atiduoti tik už $12,200. Val- 
I džios morgtčlus yra $6.700. Įmokėt 
Į reikalinga $5,000. Rendų neša $150 
i ) menes), kuris duoda gerą pelną.

7207 So. Franclsco Avė. Pašaukite: 
Tel. Prospect 3140 kad būčiau na
mie.

L the peoples gas light and coke company
Michig^n Avenue, Chicagoj, ipapuošta Amerikos Legijono 

metinio suvažiavimo proga. Suvažiavimas prasidės pirmadie
nį, rugsėjo 25 d. (Acme telephoto)

TURTAS VIRS----------------- ^3,500,000.00

ATSARGOS KAPITALAS - #250,000.00
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

PARDAVIMUI
Tikras bargenas. Grosernė, dellca- 
tessen ir namas, arti bažnyčios ir 
mokyklos. Biznis išdirbtas per daug 
metų. Kainą Ir pardavimo priežastį 
tštirsite ant vietos. Savininkas: 1325

1 So. 50lli Court, Cicero, Illinois.

r-

4192 ARCHER AVENUE
SAVINOS FEDERALI.T 

INSTTRED
JUSTIN MACKIEUICH, Pres.

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

1314 So. Cicero, Avė.
Cicero, Illinois

PARDAVTMIJT NAMAS 
Riznlavas namas — Storas ir fintas 
pagyvenimui; yra 2-karų garadžius. 
Parsiduoda pigiai. Dėl platesnių in
formacijų kreipkitės ): Chas. Zekas, 
4425 So. Falrficlil Avenue.

PARDAVIMUI NAMAS 
PARDUOSIU pigiai už cash, medin; 
namą. Pečiais apšildomas, kieto me
džio aptnlsymal ir grindys. 2 6 kam 
barių fletai Ir 1 4 kambarių fletas 
Geras Investmentas. Matykite savi
ninką po num. 5714 So. Green St

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IAMOKPJTMA18

Barskis Furniture House, Ine.
“THK HOME OF FTNK FURNITURE” 8INCE 1904

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

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom Ir Kito
kiem Bukietam Suteikiam Pa

tarnavimą.
Linksmas Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avė., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022 POCATIONTAS Mine Run Iš griausiu mainų? 
daug dulkių Išimta. Perkane 5 tonus ar dau
giau, už toną .......................................................S7.40

PETROLEUM CARRON COKE, perkant R to
nus ar daugiau, tonas... .$7.40. Sales Tax Eksta,


