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Prezidentas siūlo keisti neutralybės aktą
NUSISTATĘS AMERIKĄ 
GRIEŽTAI SAUGOTI 
NUO KARO EUROPOJE

VOKIEČIŲ KARO VADAS 
IŠ LENKIJOS VYKSTA 
VAKARŲ FRONTAN
BERLYNAS, rūgs. 21. - 

Nors Varšuva dar nepasidavu 
si, bet vokiečių karo vadovybė

\VASHINGTON, rūgs. 21. bargo, kariaujančioms valsty- 
— Šiandien atidaryta nepap- bėms būtų leista čia už gry-
rasta kongreso sesija, l’rez. nūs pinigus įsigyti ginklų ir | kaJ Ix.nkijoje kari.
Itooseveltas asmeniškai skai-.karo n«iaagos ir tegul jos n_ kainpanija jau užbai(rta. 
tė kongresui savo pranešimų vežasi kur joms tinkama be
neutralybės akto klausimu. , jokio Amerikos atsakingumo.

Prezidentas pasiūlė iš ,neu- Kreditan nieko neparduoti,
tralybės akto (įstatymo) vien nurodė prezidentas.
ištraukti ginklų ir karo me- Amerikiečių piliečių suvnr- 
džiagos embargo — uždraudi- žymas vykti j Europą karo 
mą tai visa parduoti kariau- laiku turi pasilikti, kaip akte 
jančioms valstybėms. Jis sa- nurodyta.
kė, kad tuo būdu šalis turės Prezidentas pasisakė jis 
daugiau progos apsisaugoti į- griežtai nusistatęs budėti 
sivėlimo karan. ' prieš J. A. Valstybių įsivėlimų

Sakė, kad panaikinus em- karan.

Daug vokiečių kariuomenės 
iš Lenkijos ištraukiama ir 
siunčiama į vakarinį frontų 
— prieš Prancūziją.

Iš Lenkijos į vakarų frontą 
su savo štabu išvyko ir vyriau 
sias vokiečių kariuomenės va
das gen. Brancliitsch.

LIETUVA, SOVIETAI 
VĖLIAVOMIS PAŽYMI 
PASIENIO DALIS

PRATĘSĖ VASAROS 
LAIKĄ

LONDONAS, rūgs. 21. — 
1 Anglijoj ir Prancūzijoj vasa
rinis laikas pratęstas iki lap
kričio 18 d.

Ši nuotraukia padaryta Dancige tomis dienomis ten lankantis diktatoriui Hitleriui, kurs strėla nurodytas atvaizde. 
Naciai Dancigą nupuošė swastikomis ir triukšmingai diktatorių pasitiko. (Acme telepboto).

KAUNAS, rūgs. 21. — Lie 
tuvos kariuomenė šiandien vė 
liavomis pažymėjo kai kurias 
neaiškias Lietuvos pasienio 
dalis išilgai sovietų užimtų 
Lenkijos teritorijų.

Pranešta, kad sovietų ka

riuomenė tą pat padariusi.
Sovietų karininkai Lietuvos 

karininkams pasienyje pareiš
kę, kad jie pasiryžę nepereiti 
Lietuvos sienų.

Pranešta, kad bėgliai iš 
Lenkijos vis dar plūsta į Lie
tuva.

POPIEŽIUS RŪPINASI 
BAŽNYČIOS LIKIMU 
LENKIJOJE

■ ■ ■

suima ir
žudo lenkus ir ukrainus valdininkus

VATIKANAS, rūgs. 21. — 
Šventasis Tėvas Pijus XII 
savo nuncijų Berlyne įparei
gojo prašyti vokiečių vyriau
sybės nepraplėsti savo antire
liginių priemonių okupuotuose 
Tjenkijos plotuose.

Jo Šventenybė ėmėsi šio žy 
gio po priėmimo kardinolo

Hlondo, Poznaniaus arkivys
kupo, su kuriuo apie 40 minu 
tų tarėsi.

Popiežius labai susirūpinęs 
Bažnyčios likimu sovietų oku
puotose Lenkijos teritorijose. 
Vatikanas su Maskva neturi 
diplomatinių santykių.

ČERNAUTT, Rumunija,| 
rūgs. 21. — Rumunijos vy
riausybės nuosprendžiu aklai 
uždarytas Rumunijos Lenki
jos pasienis. Lenkų bėglių 
daugiau neįsileidžiama. Visą 
pasienį Galicijoj apnyksta so 
vieti; kariuomenė.

NAUJAI LENKIJAI 
BUS SUDARYTA 
LIAUDIES PARTIJA

PARYŽIUS, rūgs. 21. — 
Žiniomis iš Berlyno, sov. Ru- 

Kilę gandų, kad rumunų au sija aneksuos Lenkijos terito- 
toritetai pasieniais susekę vo'rįjas, nustatytas po pasauli- 
kiečių nacių sąmokslą prieš nį0 ]<aro garsiąja Curzono li- 
rumunų autoritetus. Policija,1 nįja> Būtent, pradėjus Gardi- 
sakoma, sulaikius vokiečių nu linija tęsis Brest Litovsko 
grupėms visokią veiklą ir už- Hnk, o iš ten Bugo paupiu iki 
darius jų buveines. Tačiau šie Lvovo, Galicijoje. Prieš pašau 
gandai oficialiai nepatvirtina ljnį karą Galicija priklausė 
mi. 1 Austro-Vengrijai.

Kas kita yra lenkų valdytoj; Naujai Lenkijos valstybei 
rytinėj Galicijoj, kurią sovie-'bns palikta vien vadinama 
tų kariuomenė apnyksta. Te- |“kongresowka”, kurią prieš

CHICAGOS KARDINOLO 
VYSKUPAVIMO SU

KAKTUVES

Jo Eminencija kardinolas 
Mundelein, Cliicagos arkivys
kupas, vakar pamaldomis mi
nėjo 30 metų sukaktuves, kaip 
konsekruotas vyskupu.

Švč. Vardo katedroje per iš 
kilmingas dėkonės Mišias kar 
dinolas buvo soste.

Katedra buvo kupina tikin
čiųjų. Žymų skaičių sudarė 
kunigai ir vienuolės, taip pat 
nacionalinių katalikiškų orga
nizacijų atstovybės.

nai suimami nesuspėję į už
sienį pabėgti lenkai ir Ukrai
nai valdininkai ir sušaudomi 
dėl jų antikomunistinės veik
los.

pasaulinį karą Rusija valdė. 
Nacių autoritetų paskleistu

aplinkraščiu pažymima, kad 
naujos Lenkijos teritorija bus 
nacių globojama kaip Slova-

č)ia pažymima, kad nuo bol ki ja. 
ševikų to tikėtasi ir laukta, j Nacių nurodymais bus su
neš kur jie įsigali, ten tuojau daryta viena politinė lenkų 
prasideda raudonasis “valy- liau<lies partija. Kitos kurios 

lenkų politinės partijos netu- 
jrės vietos. Tik vienos vokiečių

mas

60,000 LENKŲ BĖGLIŲ 
RUMUNIJOJE

ČERNAUTI, Rumunija, 
rūgs. rūgs. 21. — Rumunų au 
tnritetai pranešė, kad per ke
turias paskutines dienas iki 
uždarysiant sienų Rumunijon 
atvyko apie 60,000 lenkų civi
linių, kariškių ir valdininkų.

! nacių mažumos partija turės 
teisę gyvuoti ir veikti naujo
je Lenkijoje.

LENKAI VALDININKAI 
TURI APLEISTI

RUMUNIJĄ

BUKAREŠTAS, rūgs. 21. 
Į,— Rumunija išleido Įstatymų, 
: kuriuo lenkų valdininkams bė
gliams leidžiama pasirinkti: 
arba į dvi savaites Rumuniją 
apleisti, arba pasilikti ir būti 
internuotiems.

>Tas liečia prez. Moscickį, 
ministrų Beckų ir kitus lenkų 
valdininkus. z

Maršalas Rmigly-Rydz in
ternuotas.

BERLYNAS, nigs. 21. — 
Vokietijos vyriausybė užgina 
užsieniuose skleidžiamas ži
nias apie čekų sukilimus Bo
hemijoj ir Moravijoj.

MASKVA ŠAUKIA 
KARO TARNYBON 
DAUGIAU ATSARGŲ
MASKVA, rūgs. 21. —

Pranešta, sov. Rusija mobili
zuoja daugiau atsarginių. 
Kalbama, kad norima didesnį 
skaičių kariuomenės pasiųsti 
į okupuotų Ukrainą — į Ru
munijos pasienį.

Sovietų generalinis štabas 
praneša, kad raudonoji armi
ja Lenkijoje paėmusi Gardi- 
;nų. Be to, paėmusi ir patį 
j Vilniaus miestų.
i Sovietai sakosi nelaisvėn pa 
ėmę apie 60,000 lenkų ka
riuomenės ir daugybę įvairių 
rūšių ginklų — 280 patranki; 
ir 120 lėktuvų.
, Lenki; ambasados štabas 
pasirengęs apleisti Maskvą, 
bet sovietai užtrunka išduoti 
vizas.

50 AREŠTUOTA

SOFIJA, Bulgarija,’ rūgs. 
21. — Čia sukelta antižydiš
kos riaušės. Apie 50 riaušinin 
kų vadų areštuota ir išsiųsta 
į koncentracijos stovyklų.

KARINIAI NELAISVIAI I 
ŪKIUS

BERLYNAS, rūgs. 21. — 
Vokietijos vyriausybė nus
prendė lenkų karo nelaisvius 
paimti į darbus žemės ūkiuo
se. Anot nacių, nelaisvėje tu
rima jau apie 420,000 lenkų 
kareivių. Ir dar daugiau tiki
masi sulaukti.

SKELBKITĖS “DRAUGE**

PARYŽIUJE SAKOMA, 
NACIAI NETEKĘ 
VILTIES TAIKAI
PARYŽIUS, nigs. 21. — 

Prancūzų vyriausybės sluoks
niuose Hitlerio kalba Dancige 
nesukėlė staigmenos tokios, 
kokios naciai tikėjosi, kadan
gi nacių diktatorius nieko y- 
patinga nepasakė, išėmus pa
sididžiavimus apie Vokietijos 
(galingumų ir nekeičiamų Vo
kietijos užimtų poziciją.

Hitlerio pasisakymas, kad 
jo unija su Maskva yra nesu- 
griaujama, prancūzų vyriau
sybės nė kiek nenustebina. 
Juk Hitleris ir susibičiuliavo 
su Stalinu, kad suklupdytos 
Lenkijos plotais pasidalinti, 
o lenki; tautai palikti tik tiek, 
kad ji tik figūruotų ir ateity
je naciams nedarytų nesma
gumų ir tik Hitleriui tarnau
tų.

Bet Hitleris Dancige kalbė
damas nutylėjo apie savo su
sitarimų su Stalinu. Tik nnro 
dė, kad tarp Berlyno ir Mas
kvos negali būti jokių nesusi
pratimu. Sakė, Vokietija ir 
sov. Rusija turi nuosavus rei
kalus ir kas sau gyvena. Vie
na į kitos reikalus nesikiša.

Po Hitlerio kalbos nacių 
sluoksniuose, kaip sužinota, 
netekta vilties atsiekti taikos 
iš santarvės. Dėl to ir Berlyne 
jau imta plačiau rūpintis ruo
štis žieminei kampanijai, kuri 
bus sunkesnė nei vasarą.

Stebėtojai pažymi, kad iki 
puolimo prieš Lenkiją Hitle
riui visų laiką sekėsi santar
vės valstybes nuvilti ir laimė
ti. Bet šį kartą nacių diktato
rius prašoko per didį savimi 
pasitikėjimą ir turės joti iki 
iš balno nebus ištrenktas, nu
rodo stebėtojai žinovai.

BUKAREŠTE NUŠAUTAS 
RUMUNŲ MINISTRAS 
PIRM. CALINESCU

BUK AREŠTAS, nigs. 21. 
— Po ministro pirmininko 
Calinescu nužudymo trys ru
munų generolai paskirti vy
riausybės priešakyje.

Areštuoti astuoni ministro 
pirmininko žudikai šiandien 
vakari* čia viešai sušaudyti 
toje vietoje, kur Calinescu nu 
žudvtas.

BUKAREŠTAS, rūgs. 21. 
— Šiandien čia popiet gatvė
je peršautas ir nužudytas au
tomobiliu važiavęs į karaliaus 

I rūmus Rumunijos ministras 
, pirmininkas Amand Calines
cu, atkaklus rumunų fašistų

SKIRIA LENKĄ NAUJOS
LENKIJOS STEIGIMUI

BUKAREŠTAS, nigs. 21. 
— Rumunijoje esantieji val
dininkai gavę žinių, kad na
ciai su bolševikais sutarę stei 
gti buferinę Lenkijos valsty
bę.

Taip pat, sakoma, sutarę 
lenkų vadą Lvove gen. Koz
lovskį skirti, kad jis tartasi 
su Vokietijos ir sov. Rusijos 
vyriausybėmis naujos Lenki- 

įjos reikale.
Be to, sužinota, kad bolše

vikai paskyrę karinę komisiją 
valdyti okupuotas Lenkijos 
sritis išilgai Rumunijos pasie 
nio. Šios komisijos būklė yra 
Sniatvn miestas, Galicijoje.

REMKITE, PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

INTERNUOTAS GEN. 
HALLERIS

BUKAREŠTAS, rūgs. 21. 
— Rumunijoje internuotas 
lenkų gen. J. Tlalleris, lenkų 
logijono organizuotojas Pran
cūzijoje pasaulinio karo lai
kais.

“geležinės sargybos” organi
zacijos lalininkas.

Keliolika sąmokslininkų 
žmogžudžių tuojau suimta. Jie 
veikė dviem grupėmis. Viena 
grupė nudagojo ministrą pir
mininką, o kita grupė tuojau 
po to įsiveržė į radijo stotį ir 
ten peršovė pranešėją, kurs 
rengėsi Rumunijai pranešti 
apie Calinescu nužudymą.

Tuojau iššaukta kariuome
nė saugoti visas valstybės įs
taigas, kad apsisaugoti per
versmo.

Karalius sukvietė tarybų į 
posėdį. Paskirtas naujas mi
nistras pirmininkas.

FORDAS PRIEŠINGAS
KEISTI NEUTRALYBĘ
DETROIT, Mich., rūgs. 21. 

J— Henry Fordas, garsus ka- 
Jro priešininkas, pareiškia, kad 
Į J. A. Valstybių kongresas ne j turėtų tampyti šiandieninio 
šalies neutralumo akto.

Sis aktas (įstatymas), sako 
Fordas, parašytas žmogaus, 
kuris susipažinęs -J karo bai
lumais. Jei kiek nors aktas 
būtų pakeistas, Amerika grei 
tai įsiveltų Europos karan. 
Karas gi milijonams žmonių 
sukeltų skurdą ir šalis būtų 
nublokšta tūkstantį metų at
gal.

Anot Fordo, dabartinis ka
ras Europoje nėra Amerikos 
reikalas ir Amerika neturi į 
tai kištis.

ORAS
CTITCAGO SRITIS. — Šian

dien giedra ir šilčiau.
Saulė teka 6:37, leidžiasi 

6:49.
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Prezidentas Už Ginklų Embarge 
Atšaukimų

Prez. Roosevelt sušaukė Kongresą specia
liai sesijai ir paprašė atšaukti ginklų ir amu
nicijos embargo įsJatymą.

1937 m. Amerikos Kongresas išleido įsta
tymą, draudžiantį pardavinėti ginklus ir a- 
municiją kariaujančioms valstybėms.

Dabar kilo karas Europoje ir tas įstatymas 
turi būt vykinamas. Ir jis yra vykinamas. 
Iš Amerikos negali gabentis ginklų nei An
glija, nei Prancūzija, nei Vokietija. Įstaty
mas lygus visiems.

Kadangi Vokietija yra užblokuoja ir ji vis 
tiek negali iš Amerikos nieko įsigabenti, tai 
dabartinis įstatymas negeras Anglijai ir Pra
ncūzijai, kurios galėtų sau karinių reikme
nų gabentis kiek tik nori. Tai prezidentas 
ir nori, kad ginklų embargo įstatymas būtų 
atšauktas ir kad alijantai galėtų sau reik
menų čia pirktis. Bet tuo atšaukimu Ameri
ka pasirodytų šališka. Ji pasirodytų alijan- 
tų rėmėja.

Tiesa, iš paviršio žiūrint, išrodo, kad iš 
ginklų embargo įstatymo atšaukimo Ameri
kai pavojaus nebūtų. Bet tie, kurie į daly
ką įsigilipo, nurodo, kad iš co Amerikai bū
tų labai didelis pavojus būti įtrauktai į Eu
ropos karą.

Apie tuos pavojus priminė kun. Cough- 
lin, senatoriai Borah, Vandenberg, Johnson 
ir kiti. Senatorius Vandenberg pareiškė: 
“Da’ykai blogėja, bet juo blogiau darosi, 
tai tuo svarbiau laikytis griežto neutralu
mo. Mes privalome būt prisirengę prie vis
ko, be J neprivalome su apsvaistymu daryti 
žingsnio karo link. 1917 metais mes sužino
jome, kad submarinų karas nesivaržo taisyk
lėmis. Atšaukdami neutralumo įstatymą, mes 
karą atsikviestume į savo kiemą. Submari- 
nai lukuriuotų iš Amerikos plaukiančių lai
vų ne vien už trijų mailių jūroje, bet jie 
imtų veikti ir mūsų pakrantėse

Kun. C'oughlin nurodo, kad ginklų embar
go įstatymo atšaukimą sektų sabotažo epi
demija. Ginklų ir amunicijos dirbtuvėse, lai
vuose ir plieno dirbtuvėse įvyktų pasibai
sėtini sabotažo darbai. O tokie dalykai ir 
vestų Ameriką -prie susierzinimų su Vokieti
ja ir statytų Ameriką į baisų pavojų būti 
įveltai į karą.

Daugelis iš ginklų embargo įstatymo at
šaukimo pramato Amerikai tik pelnus ir 
gerus laikus. Bet yra ir tokių, kurie prama
to baisų pavojų. Tad išrodo, kad Kongrese 
eis audringi debatai dėl ginklų embargo įsta
tymo atšaukimo.

bar projektuojamas rubežius yra apie 50 
mailių į vakarus nuo tos upės.

Prez. Wi Įso n reikalavo Lenkijos neginči
jamai lenkų apgyventos. Bet lenkai troško 
didelės Lenkijos, neklausė alijantų. Lenkai 
pastatė ant savo, padarė Lenkiją dvigubai 
didesnę, negu akijamai planavo. Ir tas len
kų perdidelis apetitas yra viena priežasčių 
jų dabartinės nelaimės.

Ką Veikia Anglijos Kolonijos
Jau nuo seniai Anglijos didžiulės koloni

jos ėmė vis mažiau skaitytis su Londono vy
riausybe. O Londono vyriausybė buvo labai 
tolerantiška ir leido kolonijoms vis daugiau 
savistovumo ūurėti.

Po Amerikos atsimetimo Anglija pasimo
kė švelniau ir taktingiau elgtis su koloni
jomis. Dabar daugelis kolonijų yra veik tik 
iš vardo priklausomos nuo Londono. Lon
dono vyriausybė dabar nei vienai kolonijai 
negali privalomų įsakymų duoti. To negali 
daryti nei karui kilus. Dabar štai Anglija 
įvelta į mirtiną kovą su Vokietija, o kolo
nijos talką teikia Anglijai lik iš malonės. 
Ir tik tiek, kiek pačios nusprendžia.

Po karo paskelbimo Kanada pirmutinė pa
siskubino Anglijai su talka. Bet priverstino 
ėmimo kariuomenėn neįvedė. Į Angliją siųs 
tik savanorius

Dabar ima įsijudinti Australija. Australi
jos kongresas svarstė siuntimą kariuomenės 
Bet nu Jare didinti naminį apsigynimą, o An 
glijai gelbėti tik maistu ir žaliava.

Afrikos kolonijos tyli ir nekruta

Lenkija Naujuose Rubežiuose
Jau pasirodė žemėlapiai, rodantys Lenkija 

naujuose rubežiuose. Sakoma, kad tuos ru
bežius nustatė bendrai Vokietija ir Rusija.

Lenkijai paliekama daug maž trečdalis to, 
ką ji iki šiol turėjo.

Vokietija pasiima tą, ką ji prieš Didįjį 
Karą turėjo.

Rytų krašte iš Lenkijos atimama Rusijos 
naudai dideli žemės plotai. Pagal tą žemė
lapį Lenkija su Lietuva nesusisiektų. Len
kijos rubežius paprūsyje prasidėtų maždaug 
50 mailių atstu nuo Lietuvos rabežiaus ir 
eitų Balts.bgės link. Baltstogė liktų Rusijos 
pusėj. Nuo Baltstogės rubežius eitų tiesiai į 
pietus, pro Liubliną ir Przemyslą. paliekant 
abu miestu lenkų pusėje ir atsidurtų Kar
patų kalnuose ten, kur sueina Vengrijos ir 
Slovakijos rubežiai. Taigi tame kampe su
sidurtų Lenkija, Slovakija, Rusija ir Ven
grija.

Yra spėjama, kad Vokietija ir Rusija ne
trukus sudarysiančios naują lenkų vyriau
sybę, sau palankią ir pavesiančios valdyti 
Lenkiją naujuose rubežiuose.

Tautų Aukso Atsarga
Daugumoj tautų aukso atsarga dabar yra 

žymini didesnė, negu buvo Didžiojo) Karo 
metu.

1914 metais Amerikos aukso atsarga buvo 
$1.904,700,000., O dabar — $16,500,(MM),(MK). 
Tais pnt metais Prancūzijos aukso atsarga 
buvo $1,200,000,01 M), o dabar — $2,574,000,- 
000.

Anglijos aukso atsarga 1914 m. buvo $830,- 
100.000, o dabar — $2,200.000,000.

Vokietijos aukso atsarga 1914 m. buvo 
$915,700,000, o dabar tėra tik $94,000,000.

Palyginant dabar nlijnntų aukso atsargą 
su vokiečių tai išrodo, kad proletarai kovoja 
prieš kapitalistus.

DRAUGUS
Naujoji Lenkija netun išėjimo j jurą. Tuo AM. L. K. KATALIKU FEDERACIJOS 

žvilgsniu ji būtų panaši į buvusią Oekoslo- VftNrDECn DCT7OI IT ir^TlTAC
vakiją. Naujoji Lenkija, norėdama prekiauti KErAJLiUVlJVFd
su plačiu pasauliu, turėtą elgtis taip, kaip i Aktualiai* Tauto* reikalais 
buvusioji Čekoslovakija, tai yra turėtą nau-'
dotis Vokietijos geležinkeliais ir jos uos- LKJ'v Federaeijos Kongre- 
tais. sas, išklausęs gerb. prof. dr.

Naujosios Lenkijos rytiniai rubežiai ne K. Pakšto turiningą paskaitą 
kiek tesiskiria nuo alijantą proponuoto ra- apie mūsų tautos aktualiuo- 
bežiaus laike taikos konferencijos. Taip va-' sįU8 klausimus — tarptautinę 
dinama Curzono linija, ženklinanti Lenkijos įr vidaus Lietuvos padėtį, 
rytinį rabežią, ėjo vakaruose Bugo upės. Da- Lietuvos kataliką organizaci-

Jaunino klausimu

LRK Federacijos Kongre
sas, išklausęs kun. V. Masiu
lio referatą jaunimo organi
zavimo reikalu, vienbalsiai 
reiškia referentui nuoširdžią 
padėką už dedamas pastan
gas ir patiektus planus jo su
organizavimui.

ną, galicijonai — sykiu su
(“maršalkų” į Komuniją, o 

Nors iš kitą nelaimės neva- tikrieji lenkai — “do liasu”. 
Kongresas prašo kun. V. lia juoktis, bet ką tu padary- Spėliojimai, gal, ir turi tie- 

už' Masiulio, kooperuojant su Fe- si žmonėms: negi užčiaupsi sos nes j§ tikrąją, nieko ne- 
deiacijos įsteigta jaunimo at- bumus. »Stai, vienas mano girdėt apie pirmiau skelbtą 
stovybe, paimti vadovybę or- kampelio tavorščią A. 1’. ra- ler»kų kariuomenės narsumą, 
ganizuoti liet. jaunimą Ame- šo, kad mieste, kur jis gyve- jos kanuolių baisumą, aropla- 

na, dabar visi juokiasi iš len- nų greitumą ir kitokius karo 
ką. Sako, Lenkija gyrėsi tu- pabūklus. Ot, tai tau ir “marš 
rinti du milijonus kariuome
nės, liet naciai jos niekur ne
gali rasti. Varsavą naciai pa
siekė beveik Ine didesnio mū
šio. Prie Yarsavos vokiečiams

jas ir ją vadus, Amerikos lie
tuvių tautinis likimas, nuta
rė —

a) padėkoti referentui 
gražią paskaitą;

b) užgirti Lietuvos dabar
tinį nusistatymą laikytis nuo
šaliai kilusioje Europos kri
zėje;

c) sveikinti pradėtąjį dar
bą vienyti tautą, atstatyti no
rmalę vidaus politikos padė
tį ir traukti prie valstybės 
vairo geriausias tautos jėgas;

d) kooperuoti visuose dar
buose ir reikaluose su orga
nizuotąja Lietuvos kataliką 
visuomene;

rikoje ir podraug prašo gerb. 
kleboną ir vadą nuoširdaus 
su juomi kooperavimo.

Skautų reikale
A LRK F Kongresas su džinu 

gsmu priėmė žinią, kad LRK
SA rūpesčiu pradėtas liet. ka-|ėmė priešintis, bet ne armija, 
taliką parapijose ūkautų są- 0 moterys ir vaikai.. Pats Hit\ 
jfldis. Pradžia padaryta Chi-'^er's aroplanu visą Lenkiją
cagos apskrity, vadovaujant

e) stiprinti Amerikos lietu-j J. Rakščiui. Kongresas nuo- 
vią tautinę sąmonę per orga- širdžiai užgiria skautų orga
nizacijas, spaudą, mokyklas ' nizavimą ir šiam darbui pa- 
ir kitais galimais būdais; • žada moralinę paramą.

f) rengti prof. K. Pakštui
prakalbų maršrutą po visas Visuomenės Blaivinimo 
Amerikos lietuvių kolonijas; reikalu

g) lietuvių mokyklose Ame
rikoje sustiprinti lietuvių ka
lbą, istoriją ir geografiją, pra
šant tam reikalui ir Lietuvos 
paramos;

h) suruošti Lietuves ir A- 
merikos lėšomis vasarines ek-

Kongresas kreipia dėmesį į 
Į mūsų įvairią įstaigų ir orga- 
i nizacijų vadovybes, kad jos 

pradėtų rūpintis mūsų visuo
menės blaivinimo reikalais. 
Šiuo atžvilgiu mūsų veikėjai 
daug kuo pasitarnautų, jei 
stengtus surengti išvažiavi
mus, piknikus ir šiaip jau

skursijas į Lietuvą baigu-
Indijoj užsimenama apie tai, kad jei An ! h^e,IIS lietuvių mokyklas A- 

glija kariauja už Lenkiją ir kitų tautų lais-1 trikoje ir gavusiems geriau-pramogas salėse kiek galima
vę, tai ji pirmiausia privalėtų tą laisvę su- s^us lietuvių kalbos požymius; blaivesnius, būtent, ne vien Dėl Pasaulir.Ts Parodos 
teikti Indijai. Į prašyti Lietuvos stipen-’ paprastam “išsigėrimui” iri Lietuvių Dienos

Tad šiuo ;ūrpu Anglija iš savo užjūrinių (jįju Kaune baigusiems Ma- “pašokimui” bet su tam ti-J *
žemių daug mažiau talkos tegauna, negu rįanapolio Kolegiją, Seserų kron,is programomis
per pereitą Didįjį Karą. _ Kazimiei •iečių ir Pranciš'kie-

Jungtinese Amerikos Valstybėse ir sako- .- , .. .., , ...... ... 1 <*ių Akademijas ir kitas he
mą. kad, girdi, jei Anglijos dominijos ir ko-| . . . . ... , „
lonijos neina jai į talką, tai kodėl Dėdė "'H‘ '•* ,l 1'll l)tUaPbm au s-
Šamas tą turėtų daryti. Ar Jungtinės Vai tesnes mok?klas Amenkoje, 

rekomenduojant dvasios

kurio-
mis būtų keliama žmonėse 
blaivumo ir lietuviškumo kul
tūra.

stybės labiau priklausomos nuo Anglijos, ne
gu Kanada, Australija, Naujoji Zelandija/ <kuns-

va-

Pietų Afrika?
Taip dalykams esant, Anglijos padėtis la

bai rimta, jos kova sunki ir ateitis netikra.

Apie Sukilimus

Okupuotų Lietuvos Kraštų 
Vadavimo reikalais

ALK Katalikų Federacijos 
Kongresas, išklausęs redakto
riaus Mato Zujaug referatą

Pranešama, kad čekai sukilę prieš vokie- pavergtų Lietuvos kraštų va- 
čių vyriausybę. Sukilimas persimetęs ir i (lnvil,10 reikalai3, iSrci5k, 
Slovakiją. .

Ar tokie sukilimai gali sudaryti Vokieti- "
° i n’utnrc *jai rimto pavojaus? Išrodo, kad ne. Čekų x . __ A

tauta yra visiškai nuginkluota. O ką begink-' a Il,aruK° 1 Ka a 1 e‘ 
liai sukilėliai gali padaryti? Nieko kito? Aeracijos Tarybą prie Tautos 
kaip tik išstatyti save sunaikinimui. ondo įsteigti atskirą fondą

Jei kardais ir pavyktų žymiam čekų skai- v*en tik rėmimui pavergtų 
čiui pasigrobti ginklų, tai ar ilgai jie gale- Lietuvos kraštų lietuvių tau
tų išsilaikyti? Prie dabartinio momentalio
susižinojimo ir ginkluoti sukilėliai neilgai 
tegyvuotų. Jie iš orlaivių būtų išnaikinti.

Sukilimai tada galėtų turėti pasisekimą 
jei pati Vokietija pradėtų būt sudemorali- 
zuojama.

Taigi bent kol kas žinių apie sukilimus 
rimtai nereikia imti.

ferentui nuoširdžią padėką ir

tinių, kultūrinių ir labdarin
gų reikalų; taip pat leidimui 
knygų, brošiūrų, žemėlapių 
varymui propagandos paverg
tų kraštų reikalu;

b) Spalių mėnesį skirti va
jų rinkimui aukų fondo nau
dai ;

c) paraginti visus Federa
cijos skyrius pagyvinti akci
ją pavergtų kraštų vaduotės 
reikalais;

d) atsišaukti į visus klebo
nus, kad savo parapijose, kur 
dar nėra, įsteigtų Federaci
jos skyrius, kurie tuo pačiu 
laiku yra ir okupuotų kraštų

i vaduotės skyriais;

e) sekmingesniain darbo 
varymui, K. F. Taryba suda
ro speeialę pavergtų kraštų 
vadavimo reikalais sekciją.

organizacijoms turėti nuola 
tinį, keliaujantį iš kolonijos
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Po Svietą Pasidairius

ną Kowno”.

aplekiojo, ir visur tik mote
rys ir vaikai, o kareivių, ku
rie prieš kiek laiko šaukė: 
“Marsaalku, prowadz nas na 
Kowno” niekur neinate. Ir 
pats “maršalkų”, užuot “pro 
\vadzic” savo armiją — “daj 
Bog nogi do Komuniją”. Ki

I išnyko dėl to, jog; lietuviai 
; pabėgo į Lietuvą, gudai — į

Strytkariu važiuoja kuni
gas. Šalę jo sėdįs bedievis su- 
mislijo pasijuokti iš kunigo ir 
garsiai tarė:

— O, kad aš turėčiau tams- 
tos pinigus...

— O, kad apturėčiau tams
tos razumą..., atsakė jam ku
nigas.

— Tai ką mudu tada turė
tumėm ? — paklausė bedievis.

— Gi nieko.
— Kaip tai nieko?
— Nes aš neturiu pinigų, o

ti sako, kad Lenkijos armijai tamsta razuino
Bedievis nuraudo ir, lyg 

musę kandęs, nuėjo toliau nuo
į Gudiją, Ukrainai — į I krai-; kunigo.

liedami, stijuintų atskirų or- Lietuvos ir kitus svečius da 
ganizacijų skyrius ir bendrą- lvvavusius Lietuvių Dienoje, 
jį ir.ūsų veikimo centro — Fe- Padėka
derucijos veikimą ir platintų 
lietuvių katalikų spaudą.

LRK Federacijos Kongre
sas nuoširdžiai dėkoja gerb. 
kun. Norbertui Pakalniui it 
visiems prisidėjusiems prie 
surengimo šio XXVII Federa
cijos Kongreso. Taipgi kon
greso dalyviai reiškia gilią 
padėką posėdžių vedėjams ir

'’edeiacijos Kongresas džiau
giasi Pasaulinės Parodos Lie- 

; tuvių Dienos (rugsėjo 10) pa
sisekimu ir dėkoja visiems prelegentams, 
tos dienos rengėjams ir pro-' 
gramo.š dalyviams už gražų; 
darbą, tik apgailestauja, kad1 Nereikia mokytisOrganizatorių reikalu . , , .. . , ,, v . ... .| darbą, tik apgailestauja, kad1 Nereikia mokytis bofseviz- 

Kongresas pageidauja, kadį taip iškilmingos dienos pro-Į mo ar humanizmo, kad niokė-
Federacijos Taryba stengtus ga generalinis konsulas įžei- tume žmogui atiduoti tai, kas 
sudaryti galimybes visoms! dė katalikus suminėdamas tikėjam priklauso. Užteks išmokti 
mūsų centralinėms idėjinėms Šliupo vardą, kuris visą gy-Į katalikiškos kalbos. Kada apie 

venimą kovojo katalikus ir; kiekvieną paprastą žmogų 
ardė Amerikos lietuvių vieni-Į pradėsim katalikiškai galvoti, 

į koloniją organizatorių, ar ngą prakilnų darbą, o suig- tada pradėsim kalbėti ir kata- 
organizatorius, kurie, bevaži- noruodamas tikrai garbingus' likišką meilės kalbą.
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MIŠKAS, KURIAME GYVENO ATSISKYRĖLIS 
IR VIENAS ŠIURPIUS PASAKOJIMAS

Tirkšliai yra valsčiaus mie
stelis, teturįs apie 870 gyven
tojų. Prie paties miestelio iš 
pietų pusės prieina gražus 
tiesialiemenių pusių šilas, ku-

kol užplakė, bet vis tiek nieko 
nepatyrė.

Priešų iš krašto išvarius, 
dvarininkas Važinskas grįžęs 
į savo rūmus rado juose iš-

rio galėtų pavydėti ne viena daužytus baldus, brangius in- 
vasarvietė. Į Tirkšlius kiek- 'dus ir liūdinčių žmonų su ke- 
vienų vasarų atvažiuoja vasa-i tūriais vaikais. Sužinojęs apie 
rotojų. šilas ir netoli mieste-1 ištikimojo tarno mirtį toje 
lio trys upės —.Viešėt?, Ven- j vietoje, kur jis buvo nukau
ta ir šerkšne — kiekvienam bintas, pastatė koplytėlės pa
vasarotojo! suteikia puikias vidalo paminklų su išpiešto-
poilsio sąlygas. Pats miestelis, mis penkiomis širdimis.
kaip ir daugelis kitų, nieku
ypatingu nepasižymi. Daugu
mas trobesių yra seniai staty
ti, mediniai. Tik kiekvieno čia 
pirmų kartų atvykusio dėme
sį pinuiausia atkreipia mies
telio aikštėje stovinti nedidelė 
balta koplytėlė. Ji aptverta 
akmenine tvora. Iš balto kop
lytėlės fono jau iš tolo visu 
ryškumu į akis krenta raudo
nų širdžių eilė. Vienoje koply
tėlės pusėje išdažytos penkios 
širdys. Užeini iš ldtų dviejų 
pusių ir vėl matai po eilę to
kių pat širdžių. Tš viso tame 
kolonų pavidalo pastatėlyje 
yra penkiolikų vaiskiai raudo
nų širdžių.

Apie tų koplytėlę pinami j

širdys simbolizuoja žuvusiojo
seno tarno išgellsėtus penkis 
mylimus žmones: keturis vai
kus ir žmonų.

Nudžiugo dvarininkas, ra
dęs savo mylimuosius asme
nis. Tačiau senelio tarno pa
slėptųjų pinigų ir brangeny
bių niekur nerado, nes ir žiau
riai nukankintas jo ištikima
sis valdinys nepasakęs tos 
vietos.

»RXtTOXS

Vienas Lietuvos kariuomenės kavalerijos pulkų karo vadovybės įsakymu, prajoja pro 
apskrities miestų į paskirtas pozicijas.

Po Varžinskų mirties ilgų 
laikų daug kas kasinėjo jo rū
mų sode, rausėsi rūsyje bran
genybių ieškodami, lxd niekas 
nerado. Vietos seni žmonės a- 
pie ištikimojo tarno paslėp
tuosius turtus dar ir dabar

vairiausi pasakojimai. Senais .kalba, nors slenkąs laikas jau 
laikais Tirkšliuose gyvenęs ^^ai toli nunešė anų dienų į- 
viskuo pertekęs dvarininkas vykius, privertusius tas bran
Važinskas. Jo rūmai, su dau
gybe paslaptingi! rūsių, sto
vėję toje vietoje, kur dabar i 
yra vietos valsčiaus savival
dybė ir pradinė mokykla. Sep
tynioliktajame amžiuje šve
dams užplūdus šiaurinę Lie
tuvos dalį, dvarininkas pik. 
Važinskas stojęs kovoti su atė 
jūnais. Išvykdamas į karų tas 
dvarininkas savo mylimų žmo
nų ir keturis vaikus paliko rū
pestingo ir ištikimo seno tar
no globai. Kai švedai pradėjo 
artėti prie Tirkšlių miestelio, 
dvarininko Važinsko tarnas 
savo pono didelius turtus pa
slėpęs tik jam vienam žino
moje vietoje, o ponių su vai
kais apgyvendinęs neįžengia
mo miško viduryje.

Švedai, užplūdę Tirkšlius, 
ir žinodami, kad prieš .juos 
kovoja dvarininkas Važins
kas, norėjo pagrobti visus jo 
turtus, žmonų ir vaikus. Ta
čiau rūmuose nerado nei tur-

genybes slėpti.
“Če Gyveno Pnstelninkas 
Tadeušas Drazdauskas. ”

Gražusis Tirkšlių pušynas 
yra apipintas įvairių pasako
jimų. Iš jų pats ryškiausias — 
apie čia gyvenusį atsiskyrėlį 
Drazdaųskų, kurį vietos žmo

imdavęs. Atsiskyrėlio namely- . Miręs atsiskyrėlis buvo pa- Įr Žvejoti Reikia 
je nebuvo jokio baldo. Ir, laidotas pačiame miško pa- << « - . 
krosnies jis neturėjo įsiren- kraštyje. Praplečiant Tirkšlių šokėti 
igęs. Dėl to ypač stebėjosi žmo kapines, dalis jo kapo pateko
nes, kaip, jis gali ištverti šal
tomis žiemomis.

Atsiskyrėlis nešiojęs juodos 
spalvos ilgų apsiaustų, kuriuo 
priekyje buvo išsiūtas baltas 
kryžius, o nugaroje — kauko
lė. Valgęs tasai žmogus labai

į jas, o per kitų eina kapinių 
tvora.

Apie Tirkšlių miške gyve
nusį atsiskyrėlį vietos senes
nieji žmonės daug .pasakoja į 
vairių varijantų pasakojimų, 
o daugis tų žmogų — as&eta

prastą, valgį ir nuolat eidavęs j laiko šventu.
į bažnyčią melstis, savo na- m x m- i »rTas pats Tirkšlių miškas
mėlynė tepalikdamas vienintelį • • • , •1 1 siejamas ir su kitais musą

j praeities įvykiais. Sako, kad 
'šiuo pušynu nekartų žygiavu

įnami — juodų katinų.
Tirkšlių miške gyvenęs at

siskyrėlis Tadas Drazdauskas 
mirė 1811 metais. Jo namelio

nės pfistelininku vadina. Atsi- / vietoje buvęs pastatytas medi-
skyrėlis T. (Valančiaus “Pa
augusių žmonių knygelėje” 
jis vadinamas Tomu) Draz
dauskas atsikėlęs į Tirkšlių 
pušynų gyventi antrojoje aš
tuonioliktojo amžiaus pusėje,

uis kryžius su įrašu “Šioje
vietoje gyveno atsiskyrėlis 
Tadeušas Drauzdauskis. 1835 
<m. čia norėjo aipsigyventi 
pūstelninkas Palčiauskas, bet 
užėję neramūs laikai sutruk-

apie 1780 m Anais laikais to-, dė”. Pirmasis medinis kry- 
kie atsiskyrėliai nebuvo nau-! žilis buvo statytas 1835 m.,
jie.ua. Dažnai miškuose, toli' greičiausia to paties Palčiau- 
nuo žmonių, apsigyvendavo sko, kuris norėjo apsigyventi 
vieniši asmenys ir žmonėms į atsiskyrėlio Drazdausko gy

ventoje vietoje. Tirkšlių mie
stelio 83 metų gyventojas A- 
domas Juozapavičius atsime
na tą meilinį kryžių. Kai jis 
nugriuvo, tai A. Juozapavi
čius kryžiaus dalį su įrašu 
buvo paslėpęs bažnyčios var-z

si Mindaugo kariuomenė į 
karų su kardininkais. 11863 m. 
sukilimo dalyviai, žemaičių 
sukilėliai, tame pušyne rodę 
gerų apsaugų. Tų pačiu metų 
rugpiūčio 13 d. pušyne Že
maičių sukilėliai susišaud'ę 
su rusų raitelių būriu. Susi
šaudymo metu žuvę 9 žemai
čiai, senieji laisvės minties 
kėlėjai..

tepasi rodydavę eidami į baž
nyčių, Sakoma, kad} Drauz- 
dauskų žemaičių vyskupas 
Giedraitis į Tirkšlių miškus 
atsiuntęs tik dėl to, kad šis 
žmogus savo gyvenimu liau

•i • x i ,£iau gyventojų patrauktų j 
T""8 ™,V“. kataliku tikėjimą.

Atsiskvrėlis Drazdauskassenų tarnų. Jie iš karto tarnų 
geruoju klausinėjo, kur yra 
Važinsko šeima ir jo bran- 
gcnybės. Bet ištikimasis tar
nas sakėsi nieko nežinųs. I 
Jis tesaugojus namus, o ne 
pono šeimų ir jo brange- 
nybes. Tada švedų kariai se
nų tarnų pradėjo plakti. Jį 
miestelio aikštėje tol plakė,

pinėje. Paskui jų išsitraukę 
elgetos ir naudoję suolo vie- 

miške pasistatęs medinį, be j toje atsisėsti ir nežinia kur 
langų namelį ir jame gyveno, i pražudę.
naktimis miegodamas ant drė- Šiandien atsiskyrėlio Draz-' 
gnos aslos. Daug žmonių no- dausko gyventoje vietoje vie- 
rėdavę užeiti pas atsiskyrėlį, toje, {Mikelėje vykstant į Se-
l>et jis 
Jei kas

nieko neįsileisdavęs. 
atnešdavo vienišam

stovi akmeninis 
“Ce

GARSINK1TES “DRAUGE'

dų, 
su įrašu:

kryžius 
gyveno puste- Pradeda kelionę į Piknikų 

Pabaigtuves Spalių 22 d., 19- 
39 — visiems pažįstamas Tel
šių Kupčius.

žmogui kokio maisto, tai jis Įninkąs Tadeušas Drazdaus- 
atstumdaves sienoje buvusį kas ir mirė 1830 m”. (Kiti 
iškirstų langelį ir dovanų pri- teigia, ’kau miręs 1811 m.).

FACTS YOU NEVER KNEW} ''
A_____________ — ^ONTRAPSHUN^>£Pf-

feet;

jXr_^£Bx2taE

A MAOAME MAUPIN,WWO UVED DORINO 
KING LOO1S 532'S REtGN IN FRANCE,
PERSI3TED IN DEFEND1NG HER OWN 

HONOR IN DOELS.. SME W0N EVERV DUBU, 
SINCE THE FRENCHMAN’S CH IV AL R Y VVOULD 
NOT ALLOW A LAOy TO BE DEFEATEO....

FROM
OOMMONICATE 

INVENTOR
t ’PEDAL. 

CALjORIFICATOO *.
FROM HlM yOO 

WILL OOTAIN A 
CUP SHAPED 

MOOTHPtECe 
O CONVEV 
VOOR GX- 

HAUEO ' 
BREATH

THROUGH 
L>©es TO.

Įvairenybės
— Suaugusiam 

dienų išbėga bui

torius ir daktaras prisižvejo- 
jo pilnų dėžę vėžių. Ką jie 
vartojo dėl “baits”, paklaus
kit jų pučių — ašnežinau.

Žinau tik, kad grįžome į E- , iki 700 gramų s< 

lizabetb pas kun. J. Simonai- ! 
tį dainuodami, linksmi ir kad > n‘iknlingos tam,1kird 
kitų dienų per pietus gardžiai Į suvirškinti maistų, l’as 
valgėme vėžius. Koresp. P,Us Beiliu būna dpi^gii

pač daug seilių būnA

lGen. Konsulai 
Prašymas

NEW YORK, rugsėjo 16 d. 
—Per Lietuvos Dienos iškil
mes tiek Court of Peaee, tiek 
kitose Parodos vietose (ties 
L. Paviljono, Lagoon of Na- 
tion) daug fotografų mėgėjų 
fotografavo. Pilnam vaizdui 
sudaryti fien. Konsulatas pra
šo visus fotografus .neatsisa
kyti išsiųsti po vienų kopijų 
nuotraukų adresu:

Consulate General of 
Lithuania

«-

Kai cbicagiškiai kepė 'karš
tuose saulės spinduliuose, 
prakaitavo ir dulkes bei dū
mus gėrė, mes nutraukėme į 
Atlanto vandenyno vasarvie
tę — Ausbury Park. Dr. A. 
Rakauskas ir L. Šimutis pa
nori būti bent trumpi} laikų 
žvejais.

Tuoj išsitiesė dvi naujos 
meškerės į vidurį Atlanto 
tarp sūriųjų pūtuojančių ban- 

Keturios akys blykčioja jgy.
ir siela judančia plūdę. Kuris 
čia galas dabar, kad tvirtai 
neužkimba nė joks banginis 
ar ryklys? — klausia dakta
ras.

— O gi užmiršote, daktare, 
atsivežti savo “baits” — ko
kių “tonsilų ar apendikų” — 
nusišypso redaktorius.

Ir vėl abu pusvalandį savo 
akimis gano Atlanto vande- 

i nyno žuvis, praplaukiančius 
laivus ir amžinai besidaužan
čias bangas, bet kaip nekim- 
ba, taip nekimba. Tik staiga 
vienam kyla geniali mintis — 
keiskime žvejojimo taktiką. 
Kam mums mesti meškerę į 
vidurį Atlanto, ten kur visi 
meta, kur žuvys išbaidytos ir 
išgaudytos? Meskim čia pat! 
Ir du kabliukai pliumptelėjo 
į vandenyno pakraštį. Tr tuoj 
sujudėjo plūdės... Pasiseki-1 
mas. Su plakančia širdimi re
daktorius kelia meškerę su di
deliu vėžiu... deja, nuo puš
kelio jis su visu džiaugsmu 
pliumteli atgal į vandenį. Bet 
tas nemunuša ūpo ir tuoj iš
kelia iš karto du vėžiu. Taip 
per keliolikų minučių redak-

Bob Dart

guocius. 
na po 
diena.

l’as ari
keliasdi mt Ii

H0W TO CIEANSE •

TIRE
STRAINEC

• Don’t sufTer fromburn-1 
ing. smarting ęyes.l. 
Murinę bringa you 
quick,ama*inj nlut. 
Murine’s siz eztra in-j 
gredienta conip7ef«/fl 
wash a\vay eya irr/faJ 
O'on-make your eyea fea 
clean.fresh.alive I Ūse S 
•Eye strain due toduat ,driv

16 AVest 75 Street 
New York City

f For p t 
Your L

AT ALL DRUG

Naujausios Lietuviškos Kny
VISOS YRA RINKTINĖS DVASIŠKO TU

Dvasiškijai jos yra ypatingai įdomios, skait;

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

NAUJASIS TESTAMENTAS — Antroji patai, 
syta laida, su kietais viršeliais 

‘ TIKĖJIMO SKYDAS — Parašė Kun. 
navičius. Autoriaus leidinys

KANČIŲ LIUDININKAI (Septynios Evangelil 
jos Legendos) — Parašė Giovanni Papini;

vcrtč Vctusius........... . ............................ ........ .KENČIANTIS KRISTUS (Mąstymai) — Parai 
Kun. J. Aleksa, M.I.C., Kauno Sem. Dv. Tėvas.® 

ŠVENTASIS RAŠTAS, Senojo ir Naujojo | 
įstatymo. Išleido Kauno Aikivvskupas-Metro- 
politas Juozapas Skvireckas. Ketvirtas Tomas,.

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

Skubėkite pirkti šias knygas kol jų dar yra, n® 
nės beveik pusę jau išpirko. Kreipkitės šiuo adr®

DRAUGAS PUBLISHING CO.
2334 So. Oakley Avė., Chicagd*

Lietuviškas
2435 So. Leavitt St. Chicagoj

. Tel. ROOSEVELT 3552

Vfalter Neffas. sav.

Linksma girdėti, kad atvi 
į Chicagų, surandi Liet 
Viešbutį pernakvojimui. 
Laure, ar aš tau nesakiau! 
kaip atvažiuosi į Chicagų, tį 
si WALTERIO NEFFO Vi 
tį? Jums kiekvienas lietuvi 
sakys, nes jį žino. Mat 
puikiausius ir geriausius k« 
rius Vestsidėje. Kambariai | 
rūR. Galima privažiuoti iš 
dalių miesto ir jis jums 
naus dieną-naktį, nes p. 
yra prielankus žmogus, sent 
ventojas Chicagos miesto.

KLAUSYKITE

Wal

New City Fmitiire Mart
RADIO PROORAMO

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

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

Temykite BiznieriŲ Bargenus “Drauge

jie.ua
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ROITO LIETUVIŲ 2INI0S
Svarbus Susirinkimas

Detr. Liet. Katalikų Veiki
mo Centro svarbus susirinki
mas įvyks rūgs. 28 d., 7:30 
vai. vakare, Šv. Jurgio para
pijos svetainėj, VVestminster 
ir Cardoni.

Prašomi draugijų atstovai, 
ivieniai darbuotojai-jos šia-

ras, šv. Pranciškaus pa rup. 
klebonas, iš Lawrence, Mass. 
Jaunavedžiai yra seni para- 
pijonai, veiklūs katalikų dar
buotojai.

Dr. A. J. Andrews sugrį
žęs vėl priima pacientus.

Einant karui Lenkijoj ir 
rusums užėmus Vilnių tenka

t
- i s .... . . (išgirsti daug visokių ginčų,tesime nustatyti visa tvar- , • . ... ,

, . Lietuviai lenkams neturi pa-
l pikni’kūi, kuris įvyks spa-1 • ..... . • _, ’ . * ; ,, sigailejimo uz jų sostines pa-■LS d., Beeeli Nut Grove. „ ,• .| verginių. Kalbama, ar lietu

viams būtų geriau po rusais

įe susirinkame dalyvauti, nes •J ; išgirsti daug visokių

kitokių svarbių reika- 
^ėpios sezono apkal-
B Dalyvis-Narys

BTSIDE
E* DeTTTOT biznieriai dalyva
vę Lietuvių Dienoj New Yor- 
'ke: Pijus Grybas su šeima, 
Juozas Miškinis su šeima, Ka
zimieras Ąrmonas su šeima 
betikėtai susitikę Pasaulinėj 
Parodoj ir sykiu apgailesta
vę, kad anksčiau nesusitikę; 
būtų galėję dalyvauti ir Pa
rodoj Detroito vardu.

P. Grybas sako, Lietuvių 
do porų savaičių: \Vaterbu- 
ry, So. Boston, New Yorke
ir kitur. Patėmiję, kad Ry- i •

• • • • I J'“'tuose lietuviai daugiau dar- i 
buojasi lietuvybės reikalais. '

P. Grybas sako Lietuvių 
Diena Pasaulinėj Parodoj gra
žiai buvo prirengta. Išpildy
ta turininga programa. Cho
ras galingai, žavėjančiai dai
navo irĮšokėjai tikrai 'klasiš
kai &>k}.

ar vokiečiais. Daugiau tenka 
girdėti, kad po rusais lietu
viams būtų geriau. Daugelis 
betgi griežtai stovi, kad Lie
tuva būtų nepriklausoma.

Kore&p.

Viešnia Iš Lietuvos
Savaitė atgal atvyko Ge.no- 

1 vaite Marcinkevičiūtė. Vieš
nia paeina iš Dzūkijos, Šven
težerio valsčiaus, Teizų kai
mo, Seinų apskrities. Apsi
stojo pas savo giminaičius 
Tumus. Viešnia turi brolį 
Vaclavų Toronte, Kanadoje, 

turės progos ir kito-
ialyje paviešėti. Genovai

tė papasakojo, kaip baisu bu
vo plaukti jūromis, kada ka
ro audra visur siaučia.

Linkime jaunai lietuvaitei 
laimės šioje šelyje.

Taigi

Lietuvos paviljonas įdomus. 
Didelė, matyt, pažanga Lietu
vos gyvenime. Paviljonas Lie
tuvą, išgarsino.

Sugrįžę iš atostogų perei
tų sekmadienį išvežė sūnų Si
ūlų į Dayton universitetų. Ta 
proga kalbėjosi su Daytono 
katalikų darbuotojais ir sma
giai laikų praleido.

Dr. A. J. Andrews su žmo
na, M. Andriliūnaitė, M. Ru
činskienė, 0. Adomaitė su 
motina buvo nuvykę į Athol, 
Mass., dalyvauti vestuvėse 
Povilo Sratos su Antanina A- 
ndriliūnaite, kuriuos moterys
tės ryšiu surišo kun. P. Ju-

Magd. Verbauskaitė, ižd. A- I LIETUVIAI DAKTARAI
domas Makalauskas, korespo-,---------------------- ------- - —
ndentas J. šakočius ir soc.
rašt. M. Černauskaitė.

Kuopa turi 40 narių ir su
sirinkimus daro kas mėnuo.
Savo veikimu visoje Studentų 
Sųjungoj Pittston kuopa yra 
pirmoji. A. S.

■T/* BAKING 
IYV POWDER|

Sime Price lodau,
, Js 45 yiarsAqo

25 ounces254
Praeitų ketvirtadienį Detroite, Briggs stadijone, įvyko kumštynės už pasaulinį čempijo-1 ^^ukleActlon.

natų tanp laikančio tų garbę Joe Louis ir Bob Pastor ls Kew York. Šioj nuotraukoj mato----------
me Pastor parmuštų pirmam rounde. Iki H roundo jis buvo net šešis syk Louiso permuš

tas. (Acme teleplioto)
millions of pounds have been 

UStD BY OUR GOVERNMENT

TeL Yards 8146.
VALANDOS: Nuo 11 iki 12;

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

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

ir akinius pritaiko
3343 S. Halsted Street

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte. 2-<L 7-9 P. M. 
3147 S. Halsted St, Chlcago

Pirmadieniais, Trečiadieniais tr
Seėtadieniaia

Valandos: 3—8 P. M.

Adolfas Urbanavičius iš 
Toronto, Kanada, svečiavosi 
savaitę pas savo gimines ir 
pažįstamus Detroite. Per tų 
laikų turėjo .progos susipažin
ti su Detroito miesto įdomy
bėmis.

A. Urbanavičius yra veikė
jas Toronte lietuvių katalikų 
tarpe. Rugsėjo 18 d. išvyko 
atgal. Jaunikaitis

Bolivijoje yra kalnas Cerro 
de Potosi. 1345 m. vienas in
dėnas ganydamas ožkas, su
klupo, išvirto ir virsdamas iš
vertė krūmų — pasirodė po 
krūmo šaknimis sidabras! 
Tarp 1545 ir 1825 111. tas kal
nas davė Ispanijos karaliams 
milijonus dol. vertės aukso. 
Salomėja Narkeliūnaitė

NEVER HAPPENTHINGS /. kee b A

Bob Pastor 11 rounde taip buvo sudaužytas, kad referee sulaikė kumštynes ir paskelbė 
Joe Louis knokautu nugalėjusį oponentų. Pasirodo, Joe Louis kol kas neturi sau lygaus 
kumštininko. Bob Pastor jau kelintas iš eilės kėsinęsis nuimti nuo Joe Louis galvos čenipi- 
jonato vainikų. Kumštynių žiūrėjo apie 38,000 žmonių. (Acme teleplioto)

Lietuvių Kalbos 
Pamokos Jaunimui

metų lietuvių kalbos pamo
kas jaunimui.

I į pirmųjų pamokų susirin- 
Kugsė- ; apįe 35 jaunuoliai. Panio-

tuvių Piliečių klubo vadovy
bė. Pamokos įvyksta kas pir
madienio vakarų. Jaunimo su
sidomėjimas lietuvių kalba y- 
ra didelis. Galėtų ir kitos ko-

PITTSTON, PA.
jo 19 d. Jonas Savukynas ir koms patalpas nemokamai,
Jonas šakočius pradėjo šių duoda Pittstono Amerikos Liei ^uo ©l‘ižiu patjzdžiu

__________________________________________________ Į pasekti.
Tuos lietuvių kalbos kur

sus suorganizavo ir veda A. 
L. K. Studentų Sų-gos Pitts
ton kuopa, kuriai vadovauja: 
pirm. J. Savukynas, vice pir
mi,n. M. Bernotaitvtė, rašt.

ALEX ALESAUSKAS & SONS
Wholesale Fumiture Co.

6343 So. Western Avenue
REPUBLI0 8051

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE
INSURANCE AND LOANS

Sutan visokios rųilee naujas narnos ant 
lengvų mėnesinių Iimokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbų be Jokio cash (mokė
jimo. ant lengvų mėnesinių iimokėjimų.
(Iigaann geriansį atlyginimų ii Fire In 
suraaee Companljų dėl taisymo apdegu
sių namų). Daraa paskolas ant naujų Ir 
senų namų, ant lengvų mėnesinių limo 
kėjimų nno 6 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie:

JOHN PAKAL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

— -------- -------- -J

► -rf/

b r

į VALGIU GAMINIMAS 
I IR 
NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS
vainių valgių gaminimui 
pyragų pajų ir duonų kepi 
mui; įvairių konservų i 
preservų darymai, paukš

Didelė 223 puslapių knyga 
su naujausiais receptais į 
tienos kepimui ar virimui 
daržovių ir vaisių užlaiky 
mai, ir tt. Taipgi yra vi 
šokių naudingų patarimų 
šeimininkėms, 
ftių knygų galima ganti per peė- 
ų arba mėtinėje:

KAINA SU PERSIUNTIMU

01.10
RASTINSJB

01.00
“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Ava.

CHICAGO. ILL
HKiti t

LIETUVIAI DAKTARAI

A. J E N KI N S
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 West 63rd Street
OFISO VALANDOS:

N uo I — 4 ir nuo 7 — 9 vakare 
Taipgi pagal sutartį.

Ofizo telefonas PROspect 6737 
Namų telefonas VIRginia 2421

TEL YARDS 6567

DR. FRANK G. KWINN
(RULLI.\SkA>)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:30 Vakare.

ir Pagal Sutartį.

DR. P. J. BEINAR
(BEINARAUSKASj 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1612.

Res. — Yards 3955. 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popieC 7 iki 9 vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Kasdien išskyrus Seredų
Scrcdomis ir Nedėl. pagal sutartį.

TeL CANal 6969 ■

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS:

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

DR. F. G. WINSKUNAS
l'HYSICIAN AND SURGEOM 
2158 W. CERMAK ROAD

Ofiso teL Canal 2346 
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
ClllCAGO, 1LL.

Telefonas MIDway 2880
OFISO VALANDOS:

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

Sckmad. nuo 10 iki 12 vai. ryte

Telefonas HEMlock 6286

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

Ofiso valandos:
10—12 vaL ryte 

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

Susitarius.

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

TeL YARds 0994 
Rez. Tel. PLAza 3200

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Res. 6968 So. Talman Ava.
Res. TeL GROvehill 0617 
Office TeL HEMlock 4848

DR. j. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaL 2—4 ir 7—# vak. 
Ketv. ir Nedėliomie rasi tarne

2423 W. Marųuette Road

TeL YARds 6921
Ree.: KENvood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. STRIKŪL’IS
PHYSIOLAN and SURGBOK 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak
Nedėliomie pagal ■atarti, 

Office TeL YARda 4787 
Karnų TeL PROspect 1988

Ofiso TeL VIRginia 0086 
Rezidencijos tel BEVerly 8244

ŪR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue

Ofiso vaL: 2—4 ir 6—8 P. M,

Resideneija
8939 So. Claremont Ava.

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

Tel OAKal SUK

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

REZIDENCIJA
6631 S. Callfornte Avė.

■ Telefonas REPnblic 7868

Tai OAKal 0267
Res. TeL PROspect 6669

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

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

6 iki 9 vakare

Offiee Phone Res and Office
PROspect 1088 2369 S. Leavitt St
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 9708

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS j 

2403 W. 63rd St, Chlcago
Trečiadieniais ir Sekmadieniais

pagal sutartį.

TeL YARda 2246

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

VaL: nno 9 ryto iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutartį_____

DR. V. L SIEOLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas Lafayette 8660

Antradieaiaia, Ketvirtadieniam ii

4631 So. Ashland Avė. 
Tel YARda 0994

Pirmadieniais. Trečiadieniai. įj
Šeitadieaiauk
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IŠ MARIJONŲ RĖMĖJŲ DRAUGIJOS 
CHICAGOS APSKRITIES SUS-MO

r

Rugsėjo 20 d. įvyko Tėvų 
Marijonų Rėmėjų Draugijos 
Chicugos apskrities susirinki
mas “Draugo” name, į kurį 
suvažiavo skaitlingas būrys 
narių.

Visų pirma pinn. A Bace
vičius atidarė susirinkimų, 
kviesdamas nutarimų raštini
nkų perskaityti protokolų, ku
ris vienbalsiai priimtas.

Po to sekė raportas iš iš
važiavimo rugsėjo 17 d. Ma
rijonų ūkyje. Pasirodė, kad 
padaryta gražaus pelno ir y- 
ra džiaugsmo, kad šio išva
žiavimo pelnas paskirtas mi
rusiųjų Tėvų. Marijonų, am
žinos atminties kun. V. Ku
likausko ir kun. A. Bublio 
paminklams Šv. Kazimiero 
kapuose. Turiu pranešti, kad 
gerb. kun. P. Biskis, MIC. 
tuo reikalu rūpinasi ir trum
poj ateity darbas biu įvykdy
tas ir žiTonių troškimai bus 
pikiai patenkinti.

Toliau sekė kolonijų skyrių 
atstovų raportai:

North Side — pi.ni. A. Ba
cevičius pranešė, kad rengia
masi prie vakaro, kurio die
na dar nenumatyta, bet tru
mpoj ateity paaiškės.

West Side — lg. Kryževi
čius ir C. Druktenis pareiškė, 
kad rengiamasi prie vakaro.

Cicero — A. Valančius, O.
Rimkienė ir K. Sriubienė pa
reiškė, kad irgi turės pramo- draugijos reikalais, 
gų, bet kada, ateityje paaiš
kės. Taip pat p-nia Rimkienė 
gavo naujų narę, būtent Elz- 
bietų Lankauskienę, kuri sa
vo narystės mokestį 1 dol. į- 
mokėjo šiame susirinkime.

Town of Lake — P. Turs- 
kienė ir E. Gedvilienė parei
škė,kad' dabartiniu laiku dar 
vyksta įvairūs išvažiavimai į 
laukus, bet ateityje irgi reng- 
sis prie vakaro.

Brijhton Park — VL Na
vickienė ir Pr. Vaičkauskas1 
pareiškė, kad rengia pramo
gų, kurios diena dar nenuma
tyta.

Marquette Park — B. Ne- 
nartonis ir A. Pukelienė pra
nešė, kad dabar labai užimti 
parapijos narnlai rengiamu va
karu, kuris įvyks spalių 22 
d. ir kvietė apskritį neužmir
šti atvykti ir dalyvauti.

Dievo Apvaizdos parap. — 
M. Bukantienė, O. Bukantai- 
tė, Juk Grigaitė ir Pr. Iva
nauskienė pareiškė, kad da
bar prasidėjo parapijos buža
ms ir visos parapijos veikė
jai ir draugijos deda visas 
galimas pastangas, kad kuo 
daugiau padėti parapijai, na, 
ir žinoma, pusi baigus baza- 
rui rengsis prie kokio nebūtų 
vakaro.

Taigi, iš kolonijų skyrių at
stovų raportų gana aišku, kad 
visur įvyksta susirinkimai ir 
rengiamasi prie įvairių pa
rengimų.

Nors Marijonų Rėmėjų Dr- 
jos seimas dar toli ir diena 
nenustatyta, bet tikimės, kad 
atvykus gerb. Tėvui Provin
cijolui kun. dr. Navickui vi
sas reikalas bus sutvarkytas. 

Didž. gerb. Provincijolas da
bar labai užimtas įvairiais rei
kalais Rytuose, bet tikimasi, 
prieš Kalėdas bus Cliicagoje, 
ir tuo reikalu Marijonų Rėmė
jų Chicagos apskritis, jei bus 
patogus laikas mano sureng
ti pagerbimo bankietų.

Ant galo gražių ir turinin
gų kalbų pasakė gerb. kun. 
J. Mačiulionis ir kun. P. Ci
nikas, iš kurių paaiškėjo, kad 
rėmėjai susilauks darbštaus ir 
energingo dvasios vado asme
nyje gerb. kun. Juozo Danį-1 
forausko, kuris vien rūpinsis' 

Tai tik
rai maloni žinia, ir tikimės 
kad taip bus.

Taigi, baigdamas, tariu nuo 
širdžiai ačiū visiems malo
niems atstovams taip skait
lingai suvažiavusiems, ir tu
riu didelio džiaugsmo, kadi 
visi skyriai jau rengiasi prie1 
žieminio sezono įvairių dar
bų. J. K.

Pramoga Pavyko
T0WN OE LAKE. — Šv.

{ Pranciškaus Vienuolyno Rė
mėjų 3 sk. “biuico party” 
nigs. 14 d., Sudeikių namuo
se pavyko. Visi, kurie atsi
lankė, buvo apdovanoti gra
žiomis dovanomis. Be to, M. 
Sudeikienė dar visus pavai
šino.

Pagerbs Atstovę

Svečių buvo ir iš kitų ko 
lonijų: 1 sk. pirm. A. Auk- 
sutienė ir 1 sk. rast. J. Puke
lienė, iš Cicero M. Vaič.ūnie- 
nė su dukrele ir Juškienė, bu
vo ir Kazragienė.

Rėmėjų 3 sk. dėkingas Su
deikiams už priėmimų pramo
gos į sa\o namus ir už vai
šes. Taipgi visiems už atsilan
kymų ir už dovanas.

Pelno padaryta virš $30.00. 
Pridėjus viešos rinkliavos 
aukas, pasidarė $90, kurie 
pasiųsti Šv. Pranciškaus se
serims į Pittsburgh, Pa.

R-jų 3 sk.

Triumfališkai sutiktas Hitleris Danzige suko kalbų istori
nėj Artusrof salėj. (Acnie telephoto)

REMKITE. PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINES 

MINTYS
Iš angliško vertė 

Kun. Ant. M. Karužiškis

MARQUETTE PARK. —
Moterų Sųjungos 6? kuopa, 
kaip jau buvo pranešta, ren
gia bankietų Albinai A. Poš
kienei, kari atstovavo mūsų n -• »-a-kuopiĮ praeitame M. S. sei me, I RugSel° 21 Dlena 

pagerbti. Bankietas bus spa
lių 11 d., 7:30 vai., Rowan- 
tress Hotel, 500 W. Engle- 
wood avė. (pusė bloko į žie
mius nuo G3rd ir Normai gat
vių).

Komisija: O. Butkienė, O. 
Jonaitienė, K. Kliaugienė, V. 
Trust, F. Burbienė ir M. Pau- 
lienė deda pastangų, kad vis
kas būtų tvarkoje ir sėkmin
gai.

Tikietai jau platinami. Vie
ta yra graži ir patogi priva
žiavimui. Valgis bus kuo ge
riausias. Rengimo Komisija

Atgailavimas yra užgana- 
padarymo brolis.

Mūsų laikais žmogaus nu- 
krikščionėjimas smarkiais šuo 
liais kyla ir plinta. Kokios gi 
priežastys priveda prie šio? 
Anksčiau buvo stengiamasi 
sudaryti lyg sistemų, kuri ga
lėtų suprantamai išaiškinti 
žmogaus gyvenimų, bet vis
kas buvo- veltui. O kas galėtų 
duoti tokių sistemų? Trumpas 
atsakymas — krikščionybė!

X Rūgs. 24 d. Vytauto pa
rke bus Akademijos Rėmėjų 
piknikas. Keps laimėtų “Drau 
go” piknike bekonų.

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

Puošimams.

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800

»

ARD 1-mo Skyriaus 
Kvietimas

T0WN OF LAKE. — Šv. 
Kazimiero Akademijos Rėmė
jų 1 skyr. nuoširdžiai kviečia 
seselių prietelius atvažiuoti 
rugsėjo 24 d. į Vytauto -par
kų, kur įvyks rudeninis pik
nikas.

Rėmėjos 1 sk. piknike dar
buosis prie baro. Vadovaus 
sk. pirm. J. Čepulienė.

Rėmėja

Dievo Apvaizdos 
Parapijos Žinutės

Praeitų sekmadienį prasidė
jo parapijos bužams. Pirmoji 
diena buvo tikrai sėkminga. 
Žmonių buvo pilna svetainė. 
Būriai sustoję prie gražiai iš
puoštų būdų darė biznį ir ba
ndė savo laimę. Kiti daly va-į 
vo įvairiuose žaisluose. Jau-j 
nimas smagiai linksminosi 
prie geros muzikos. Šiais me
tais bazaras labai įvairus ii 
bus tęsiamas dar keletu šeš
tadienių ir semadienių. Tarp 
skaitlingai atsilankiusių sve
čių iš toliau teko sutikti ba- 
zare taip pat dr. Žekų su žmo- 
nair tėveliais iš AVaukegano. 
Ateinantį sekmadienį ypatin
gu būdu kviečiamos į bazarų 
parap. draugijos.

Neseniai sugrįžo iš Lietu
vos peš savo mamytę Sofija 
Vištartaitė. Ji kuo ne visus 
metus praleido Lietuvoje ir 
mokė anglų kalbos Pagėgių 
gimnazijoje. Lietuvai prara-

WHAT ore You A ' 
CRYlKC Fof< t i_lTTg.e 

? Poesnt yooK 

Tane. Yoor 
Port ?

Tha’s WMY ik 
cryin’, m e just 
TOOK NY PORT 
OF OOR CArtpy 
- HK5, 700, 

?--------------------

dus Klaipėdos kraštų svečia
vosi pas savo gimines ir lan
kė įžymesnes vietas. Dabar 
prieš pat prasidėjus karui lai
mingai parvyko į New Yerkų. 
Čia aplankė pasaulinę paro
dų ir taip pat dalyvavo tarp
tautinės Studentų Katalikų 
organizacijos “Pax Romana” 
konferencijoje AVashingtone ir 
New York e.

RHEUMATISM
RILIIVI PAIN IN FIW MIKUTIS

_ To relieve the torturing pain of Rheuma- 
tism, Neuritia, Neuralgia or Lumbago, in a 
few minutes, get tne Doctor's fortnula 
NURITO. Dcpcndabte—no opiates, no nar- 
eoties. Docs the worlc quicldy—mušt relieve 
cruel pain, to your satisfaction in a few 
minutes or money back at Druggist's. Don't 
suffer. Ūse NURITO on this guarantee today.

GIESMYNAS DON’T BE GRE!
įsigykite Naują Giesmyną. Jame 

rasite Visiems Metams Bažnyčios 
Gieumes.

Giesmes ir muziką patvartė 
Ant. S. Pocius.

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

Knygos kaina — 50 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 viriais, 
kaina — 8.7 B. Reikalaukite U:

DRAUGAS FUB. OO 
2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, Dlinoii

i grey hair. Cray bab 
■sakas yoo look old and laal aM. 
Try the 'Uodern* llethod for CoL 
asine Hah ... CLAIROL. YooTI 
appraeiats ths ąnick, pleassnt traaM 
Bent. No bUaching reąuirrd ta 
soften the hair wh*n yoo om 
CLALBOL. Yoo*U Vva the rasota 
aa yoor hair—beautilul, natnral* 
laokinc color that defiea detectioB 
Saa yoantlf as yon vrOoM Bka ta
'k* tal . - N0W«

Ikmssts IseO fsrlMianvO 
CDOMrCbMsetfe Utt

frTks psrfse* MoMaMiaa «t rtek «O. Saa 
Ąessa m6 Mka. caior du* caak ks 
}. . . a Mmd dus «otr CtaM usrslB
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i SKOLINAM PINIGUS
= +1 ANT 1-MĮJ MORGIČiy

jJOAM CMa OkBOL hM. 

InlTktlliiMiVhlii n IiĮ

.-d —A
<

MACARONI- 
. AND-CHEESE. 
READY IN 9 MINUTES

Remkite Savuosius 

Biznierius

Kiekvienos ypatoe padėti pinigai yra apdrausti iki $5000.00 pei 
Federal Savings and Loaa Insurance Oorp^ po United 8Utea 
Govanment priežiūra.

' *! Mokame Už
Padėtus Pinigus ^-^2

Ofiso vai.: 9:00 vai. ryto iki 5:00 vak. Pirmadieniais, Ketvirta
dieniais ir Šeštadieniais iki 8:0? vak.

31% UUDOTUViy DIREKTORIAI

Mirė Bridgeponieu, j CHICAGO SAVINOS S, LŪAN ASS0GIAT10N Į
Vakar ryte, Cook Apskri

ties ligoninėje mirė bridge- 
portietis Pranciškus Young, 
kuris gyveno po numeriu 950 
West 35th Place.

Mirdamas paliko moterį, sū
nų, 4 augintinius, brolį ir se
serį.

A. a. Pranciškus bus laido
jamas pirmadienį, rugsėjo 25 
d., iš A. M. Phillips koply
čios bus atlydėtas į Šv. Jur
gio par. bažnyčių. Po pamal
dų bus palaidotas Šv. Kazi
miero kapinėse.

Užsisakykite ir remkite 
dienraštį '‘'Draugų”

RHEUMATISM
Pain—Agony Starta To Leava b 

• 24 Houra
Happy Dayi Ahead for Yoo
Thlnk nt it—how thla old worM 

makft pmarrcAR—now coitim a 
preacrlption whtch Ir knnvn to phar- 
maclats aa Allenru and wlthln 48 
boura after you atart to talca thla 
Klft ketina formula pain, aaony and 
Inflammatlnn rauaed by rzreaa urlo
nc-ld haa atarted to drpart.
• Allenru dora Just what tt.la UOtlea 
aaya tt wlll do—lt la aunranteed. Ynu 
can gat ona reoernun bottle at Inad- 
Ing druartorea everywhera for 85 
centą and If lt doean't brlng the Joy- 
aua raaulta you ezpect—your saonaz 
arhola haartadiy raturoaA

JOHN PA&EL, Prcs. =

| 6816 S. Westem Avė. Phone GRO. 0306 |
SiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmuiiiiiimiiimiiiiimiiuMiuuMMiiiiuujiiuiiiuuiiuiiMMiiuiiis

•AKT, LSD. LAIDOTUVIŲ DIKEKTOBIAI 
K E L N E R — P R U Z I N 

•drinulM PntannylmM — Hoterii patarnnnja 
Phone 9000 620 W. l#th Av*.

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A U D III AMHC PATARNAVIMAS 
A m D U L A n U L DIENĄ IR NAKTĮ

DYKAI KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
BEBIAU8IA IK DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ISTAICA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

4447 South Fairfleld Avenue
__________ Tel. LAFAYETTE 0727________

TA V Y A T koplyčios visose L-' A. Iv a» A Chicagos dalyse

K landykite mū«nj Lk-Uivlu radlo proRramo AnlrMlhvtlo Ir 
fic»ta<Hmlo vakarais, 6:30 valandą, Iš WHIP atotlea (1480 K.)

Pran«V-Ja« P. ŠAI/HMIERAS ,

Antlmy B. Petkus
Ladiawicz ir Suaai 
1. Imlevicius
S. P. Mažeika
Antanas M. Phillips 
1.1. Znį
AĮcrt V. Petkus 
P. I. Ridikas

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

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

3319 Lituanica Avenue 
Phone YABds 1138-1139

3307 Lituanica Avė. 
Phone YADds 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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D. G. R. ŽINIOS
J. Pilipauskas

TEN. KUR KASDIEN 
GIMSTA 20 NAUJŲ

PILIEČIŲ

Prieš daug metų j Chicagą 
atvykęs pirmasis lietuvis ir 
sunykęs pasmirdusiose sker
dyklose (stockyarduose) gal 
net nė svajote nesvajojo, kad 
j>o keliasdešimt metų šiam di
džiajam vakarų mieste paplis 
daug daug jo brolių. Nusteb
tų, maloniai nustebtų, tas pir
masis senelis suradęs tūkstan
čius lietuvių, keliolika para
pijų, mokyklų, laikraščių, li
goninių ir įvairiausių lietuviš
kų organizacijų ir biznio įstai
gų sambūrį.

I •" DttSTTGTS

Respublikonų lyderiai: Alf. M. Landon, Col. Frank Knox ir Joseph Martin dalyvavę prez. 
Roosevelt nepartinėj konferencijoj prieš susirenkant kongresui specialėn sesijon neutraly- 
bės akto reikalu. (Aeme teleproto)

Tolokai Cicero, kur kryžiuo-----------------------
jasi Harrison St. ir Central liau virtuvė su milžiniškais 
avė., stovi didinga graikų or- refrigerat.oriais ir kiekvienam
todoksų bažnyčia. Šalia jos 
astuonių aukšti) pastatas pla
čiais langais žiūri į puošnų 
Columbus parkų. Čia nuolatos 
eina kova su žiauriomis bak
terijomis, kova tarp mirties 
ir gyvybės. Čia renkasi viso
kio amžiaus ir luomo žmonės 
ieškodami sveikatos, naujo gy
venimo ir gyvybės pratęsimo.

Tai naujoji lietuvių įstaiga 
— Loretto ligoninė.

aukštui skiriamais garo šildy
tuvais, kurių pagalba ligo
niams visados pristatomas 
šviežias ir šiltas maistas. Di
džiulė skalbykla, kurioje dir
ba nuolatos 10 moterų. Viso 
darbininkų yra 25, kurių pen
kiolika lietuvių.

DAUŽVARDIS LIETUVOS PAVILJONO 
1940 M. REIKALU

Bendrai ligoninė įrengta pa 
gal pačius paskučiausius me
dicinos reikalavimus galinti 

'talpinti 175 ligonis, t. y. tu- 
Aštuntajame ligoninės auk- ri 175 lovas, kurių 65 yra pri-

šte seserų kambariai ir slau
gių valgykla. Ligonius aptar-

vatūs kambariai. Gydytojų pe
rsonalų sudaro septyniasde-

nauja penkiosdešimt regist- šimt prityrusių medicinos da 
ruotų slaugių ir dvidešimt vie ktarų. 
na seselė. Tam pačiam aukš
te saulėtas ligonių poilsio (so- 
lariumas), kur svedkesni ligo- 
nys praleidžia bendrai besi
šnekučiuodami. Čia jie viens 
kitam pasakojasi savo vargus, 
ligas, džiaugiasi dovanomis, 
klausosi piano muzikos etc.

Septintajam aukšte opera
cijų kambariai, kurių yra visi 
devyni: du svarbiausioms o- 
peracijoms ir septyni menkes
nėms. Čia taip pat randasi ir 
respiratorius — plaučių ligo
mis sergantiems dirbtino kvė
pavimo aparatas. ,Tokių ajųr- 
ratų visoj Cbicagoj yra vos 
keli.

Lietuvos konsulas Cbicagai 
P. Daužvardis šiomis dieno
mis išsiuntinėjo daugeliui bi
znierių, įprofesijonalų ir drau
gijų, laiškus, kuriuose prašo 
bendromis jėgomis palaikyti 
Lietuvos paviljonų New York 
Pas. Parodoj. Žemiau telpa 
gerb. konsulo laiško nuora
šas:

Rūgs. 20 d., 1939 m.

“Didžiai Gerb. Tamsta:

“Šiuo raštu kreipiuosi į 
Tamstų ypatingu ir jautriu 
reikalu, prašydamas Tamstų 

pagelbėti jį realizuoti.
“Pasaulinėje Parodoje New 

Yorke Lietuva įsteigė nedi
delį, bet labai vaizdingų pa
viljonų. Tame paviljone su
glaustai atvaizduota Lietuva 
ir jos visokeriopa pažanga. 
Tų paviljonų lanko tūkstan
čiai žmonių, ypatingai po la
bai pasisekusios Lietuvių Die
nos. kurių gražiai aprašė an
glų, lietuvių ir kitų tautų

Ligoninę seserys Kazimie- 
rietės perėmė valdyti šių me
tų sausio 16 d. Pirma dabar
tinė Loretto ligoninė vadino
si Austin Hospital, bet jai 
bankrutuojant jų perėmė žy
dai ir pavadino Mary Willard 
Hospital ir štai pagaliau šia
ndie ji jau lietuvių rankose.

' Šalia viso kito, dabar ligoni
nėj būna ir visos Cbicagos ka
talikų ligoninių inspektorius) spauda New Yorke. Paviljonų
3r. Barrett.

Nuo šių metų sausio 16 die
nos iki š. m. rugsėjo 16 die
nos ligoninę perėjo du tūks
tančiai ligonių, kurių vos tik
vienas nuošimtis t. v. 20 te-

Sėtajam aukšte moterų pa- ;,)UV0 liotuviai> nors jiems ap-
talpos. Tai Ha kasdien pirm, tarnauti ir liatuvi„ dak. 
kart, įSvysta pasaulį mažiau-L jr s,augiy Cia ki].
šia bent dvideš.mt naujų p.-' ,jk dvi iSva(1o8 _ &rba 
liečiu. Tie naujieji piliečiai 1^. |abai mBŽai arba
gal nė nežinodami reiškia bai
siai daug pretenzijų ir nuo
latos triukšmauja. Tiesa, mo-

eina į nelietuviškas ligonines. 
Pirmu atveju tektų tik pasi
džiaugti, bet antruoju — 1a

tinoms ta, jų trinkimas gra- baj |r apgai,c9tauti.
žiausia muzika. Seserims ligo
ninę perėmus pirmasis gimęs 
kūdikis buvo žydas, o lietuvių 
per tuos aštuonis mėnesius 
vos trys.

Penktajame aukšte chirur
gijos (surgical) patalpos ir 
jau žemesniuose aukštuose li
gonių kambariai, daktarų kny 
gynas, kunigio kapeliono kam
bariai, koplyčia, ofisai ir lau
kiamasis.

Skiepe elektros pagalba gy
domos įvairiausios odos ligos, 
tikrinamas ligonio kraujas, 
haktereologijos departamen
tas, priimami staigūs nelai-

Buvo laikai, kai mes nė sa
vo gydytojų neturėjom, jau 
nekalbant apie ligonines, ta
čiau dabar, kai ir savas ligo
nines turim, neremti savųjų 
ne tik nepaoru, bet ir neleis 
tina.

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

Geriau laiku pradėti, negu 
darbe skubėti.

Laimingas, kurs atmeta nuo 
savęs visa, kas gali jo sąžinę 

mingi atsitikimai etc... Paga-1 sutepti arba apsunkinti.

“Bv kokia Tamstos para
ma bus nuoširdžiai įvertinta 
ir tautiniai kompensuota. -

“Skubus atsiliepimas lau
kiamas ir prašomas. Nuo Ta
mstos ir kitų atsiliepimo pri
klausys paviljono ateitis.

“Reiškiu didžių pagarbų,

“P. Daužvardis,
“Lietuvos Konsulas’’

New York Pasaulinės Pa
rodos Chicago Lietuvių Ko
mitetas, kiek teko girdėti, sa
vo posėdy, rugsėjo 20 d., kon
sulato patalpose, nutarė, kai? 
Lietuvos paviljonas būtų už
laikomas iki parodos uždary
mo ir pažadėjo teikti medžia
ginės paramos. Tikimosi, kad 
ir visi Chicago lietuviai bus 
tokios nuomonės ir padės ko
mitetui sukelti kvotų, net su 
kaupu, Lietuvos paviljono iš
laikymui.

Iš Politikos Lanko
LIETUVIŲ DėMOKRATŲ 
IŠVAŽIAVIMAS

Penktadienį ir šeštadienį 
Lietuvių Demokratų Lyga iš
važiuos su savo šeimynomis 
ir draugais į Nortb Bark Be- 
sort, Paw Paw Lake, Coloma, 
Mieli. Komisija yra surengus 
įdomių programa.

Kurie norės, galės arkliais 
pajodinėti, golfų, ping-pong, 
shuffleboard, ir 1.1, žaisti. Ku
rie norės pasirinkti obuolių, 
grašių, vynuogių, lai atsive
ža maišus ir dėžes.

Bus rodomos “movies”, ir 
kitokio pasilinksminimo.

Visi kviečiami atvažiuoti ir 
atsivežti savo draugus, nežiū
rint nariai, ar ne. Išvažiavi
mas rengiamas visiems už 
labai mažų kainų. Vietos bus 
užtektinai visiems.

Nortb Park resortas yra ti
ktai 100 mylių nuo Chicago. 
Reik važiuoti Route 12 iki 
Coloma, Mieli., paskui pasukt 
į kairę iki resorto. Vieta yra 
tiktai 10 mylių nuo Benton

Tasai, kurs turi ties*, turi 
daug prietelių.

užlaikyti kainavo ir kainuo
ja apie pusantro šimto dole
rių į savaitę. Iki šiol visas 
išlaidas padengė Lietuva, bet 
dal ar, užėjus karui ir pasun
kėjus Lietuvos ekonominei 
padėčiai, jos tolimesnės pa 
ra.nos nebegalima tikėtis. Pa
viljoną tenka arba uždaryti 
arba patiems Amerikos lietu
viams užlaikyti.

“Paviljono uždarymas da
bar būtų didelis smūgis ir 
Lietuvai ir Amerikos lietu
viams — gražusai kūrinys, 
kaip materialinis taip ir mo
ralinis, būtų katastrofiniai 
parblokštas ir vėliau jį atgai
vinti būtų sunku.

“Jeigu Čekoslovakai savo 
didelį paviljoną užlaiko per 
visą sezoną, tai lietuviai sa
vo mažą paviljoną lengvai ga
li užlaikyti per vieną (pasku
tinį) spalių mėnesį.

X

“Turėdamas aukščiau pa
sakytą galvoje, kviečiu Tams
tą lietuviškon talkon — pa
galbai Lietuvos paviljoną iki 
sezono galui Užlaikyti ir gar
bingai bei iškilmingai jį už
daryti.

Storulis: — Na, kūmai, tai 
pats išaugai kaip smilga, — 
nei “Draugo” Reporterių 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.

WEST SIDE HALL
Buv. Meldažiaus Svetainė
Dabar renduojame šokiams, 

baliam# ir bankietams

R. S. GIRČIUS 
2244 W. 23rd PI. 

Tel. SEEly 9083

is puikiausių ežerų 
valstijoj.

1 farbor ir randasi ant vieno bus rugsėjo 24 d., 2 vai. }*>- 
Micbigan piet, parapijos salėj. Dabar, 

Z. kuomet jau oras atšalo, visi
---------------------- klūbo nariai prašomi susirink-

Marųuette Park Lietuvių A- ti. Yra daug svarbių reikalų 
merikos Piliečiu Klūbo mėne- svarstymui. Be to, bus kalba- 
sinis susirinkimas įvyks sek- ma taksų ir politikos rei'ka- 
madienį, rugsėjo 24 d., 2 vai. lais. E. Birgelis, sekr.
Įiopiet, parapijos salėj. Visi 
nariai kviečiami būtinai atsi
lankyti ir atsivesti savo kai-v

Tas yra niekšas, kas, val-
, v . . dono galybę turėdamas savo 

mynus, pažįstamus įsirašyti i ,, . . . . . sidraugavau su ųlvienri lietu-klūbų. Susirinkime reikės ap
kalbėti daug dalykų mūsų 
apylinkės gerovei. Daug gat
vių yra blogam padėjime ir 
reikalinga jas taisyti. Be to, 
išgirsime daug pranešimų į- 
vairių komisijų. Vasara jau 
pasibaigė, tat visiems reikia 
sukrusti į darbų.

John D. Simans, vice pirm.

pageidimams vergauja.

SKELBKITES “DRAUGE”

Marųuette 
Piliečių klubo

Park Lietuvių 
susirinkimas

CUTS-BURNS-SCALDS
Bhould be ąuiekly treated to prevent bad after- 
effecis as well as relieve pain. Ūse OIL-of-SALT. 
Wonderful too for aore, tired feet. At your 
druggist'f.—money back if not satislied. For 
free sample write Nlosso Laboratories, 215 South 
Veavitt Street. Chicago.

QUICK RELIEF FOR FEEf

i Kunigai turėtų Įsigyti
į Vyskupo Petro Pranciš- „ 
j kaus Bučio, M.I.C. para-S
Įsytą 4 I
J PAMOKSLŲ
į 400 puslapių knygą. 

Kaina #1.75

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley, Avė. 

Chicago, Iii.

Standard Clob

L

MILLIONS PREFER

UIILITY L!QUOR 
DISTRIBUTORS

Incorporatod

Tel. Prospect 0745-0746
Wholesale Only

6931-33 So. Ashland Avė.

Pas mus galima gauti tikrai 
Lietuvišką Importuotą Valstybinę 
Degtinę. — ,<i

Mes Ir Visi Mūsų Darbininkai 
Esame Lietuviai. Pp. F. Ir M. 
Dzlmldal, 8avlninkai.

Švelni Degtinė—100 Prool 
BOTTLED IX BOND 

Nėra Geresnės Degtinės 
už Tokią Kainą

TIK $1.00 PT.«-i p n 
4 5 Kvortos

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS

TAVERNOJ

15c. DRINKSA.S

MUTUAL LIQUOR COMPANT
Di stributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Plione Bonlovard 0014

Charles Yiishis
CARPENTER

— ir —
CONTRACTOR

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

Tel. CANal 7514
CHICAGO, ILL.

TURTAS VIRS----------------03,500,000.00

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

4192 ARCHER AVENUE
SAVINOS FEDEUALLY 

JNSUUED
JUSTIN MACKIEAVICH, Pres.

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

I.F.NOVAIS IMMOKftJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
"THE HOME OF FINE FURNITURE” KINCE l»O4

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

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

Listen to and Advertise over

PAIĮNDEGH’S YUGOSUV’rMIŪ
Folk Songs and Masic 
Tambaritza Orchestra

Station* WWAE, Every Sandari t® 1 
536 S. Clark St., Chicago — Har. 300*

K
Renduojame salę vestuvėms, susi
rinkimams, šokiams ir kltokiama 
parengimams. Naujai Ir moder
niškai Įrengta. Maža nuoma. Dėl 
susirinkimų kllūbams duodame 
dykai. Krelpklt&s

SULLY’S SVETAINĖ 
4400 So. Washtenaw Avė.

Tel. LAFayette 5954 
Jonas Zepaltas, savininkas ..

PASKOLOS ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ

į Duodamos nuo 1 iki 15 meti} 
i! Lengvi išmokėjimai. Dėl platesnė 
''informacijų kreipkitės pas Chas. 
‘ Zekas, Secretary.

GEDIMINAS BLDG. & LOAN 
ASSOCIATION

4425 South Fairfield Avė. 
Lafayette 8248

CLASSIFIEP
PARDAVIMUI NAMAS

4 fl. modernišką, namą esame prl- 
l versti parduoti už 2 fl. kaina. Na- 
į mas randasi prie Marųuette Parko, 

gražiojoj Lietuvių apielinkėj. Namas 
man kainavo $24,500 o dabar pri
verstas atiduoti tik už $12,200. Val
džios marginius yra $6,700. Įmokėt 
reikalinga $5,000. Rendų neša $150 
j mėnesi, kuris duoda gerą pelną.
7207 So. Franclscn Avė. Pašaukite: 
Tel. Prospect 3140 ka<l būčiau na
mie. i r

PARDAVnn’I
Tikras bargenas. Grosernč, delica- 
tessen ir namas, arti bažnyčios Ir 
mokyklos. Biznis išdirbtas per daug 
metų. Kainą Ir pardavimo priežastį 
ištirslte ant vietos. Savininkas: 1325 
So. 50tli Conrt, Cicero, Illinois.

REIKALINGAS DARBININKAS
■Reikalingas darbininkas ant ūkės. 
nereikia patyrimo, užmokestis geras, 
dšl daugiau lnformaclj.ų krelpkttės 
šiuo adresu:

1314 So. Cicero, Avė. 
Cicero, Illinois

«
PARDAVIMUI NAMAS

Bizniavas namas — Storas Ir fletaM 
pagyvenimui; yra 2-karų garadžlus. 
Parsiduoda pigiai. Dėl platesnių In
formacijų krelpkltčs ): Chas. Zekas, 
4425 So. Fairfield Avenue.

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

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom ir Kito
kiem Bankletam Suteikiam Pa

tarnavimą.
Linksmas Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

rOCAHONTAS Mine Run Iš gelauslų mainų? 
daug dulkių Išimta. Perkane 5 tonus ar dau
ginu. už toną .................................................... $7 40

PETROLEUM CARBON COKE. perkant 5 to
nus ar daugiau, tonas... *7.40. Sales Tax Eksta.


