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LIETUVA NUSPRENDĖ NEUŽIMTI VILNIAUS
MASKVOJE TARIAMASI 
DEL PABALTIJO 
VALSTYBIŲ LIKIMO

MASKVA, rūgs. 24. — 
Maskvoje šį kartą imta svars
tyti du dalykai: kokius atei
tyje santykius turėti su Pa
baltijo trimis valstybėmis ir 
kaip ekonominiai patvarky
ti sovietų okupuotas Lenkijos 
teritorijas.

Naciai su sovietais Lenki
jų pasidalino. Sovietams te
ko apie dvi trečdalys visų 
Lenkijos plotų.

Sovietų Rusija ypač akis

Visa Lenkija užimta 
gausi lenku karino

BERLYNAS, rūgs. 24. — 
Vokietijos kariuomenės vado
vybė vakar ipaskelbė, kad, 
išėmus Varšuvos nepasidavi- 
mų, karinė kampanija Lenki
joje užbaigta. Lenkų milijo
ninė kariuomenė nugalėta, pa
imta nelaisvėn, o liekanos iš
blaškytos.

Kiek anksčiau ipaskelbta, 
kad Modlino tvirtovė, už de
šimties mylių nuo Varšuvos, 
atkirsta.

Penktadienį vokiečiams pa
sidavęs Galicijos miestas Lvo
vas. 'Vokiečiai šį miestų pa-

falini sako, Lenkijos kfaitsima 
likvidavus laikas nutraukti kara

ROMA, rūgs. 24. — Fašis
tų partijos vadų iš Bologna 
susirinkime diktatorius Mus- 
solini pareiškė, kad atėjo lai
kas nutraukti kovas Europo
je ir gražinti taikų.

Anot jo, lenkų klausimas 
uždarytas. Europa dar nepra
dėjusi karo. Armijos dar nie
kur kautynių neturėjusios. 
Tad reikia nutraukti įžengia
mąjį karan sąjūdį.

Mussolini sako, kad jei Pa
ryžius ir Londonas nieko ne
veikia dėl sov. Rusijos paki
limo, tad nėra ir reikalo plės
ti karų, prieš kurį visas pa
saulis nusistatęs.

Italija sako diktatorius, 
laikysis neutralybės.

BERLYNAS, rūgs. 24. — 
Pranešta, Varšuvos fronte žu
vo žymus vokiečių kariuome
nės vadas, buvęs generalinio 
štabo viršininkas pulk. gene
rolas Werner von Fritsch.

BUKAREŠTAS, rūgs. 22. 
Rumunijoje internuota apie 
200 lenkų civilinių valdininkų 
— buvusios vy riausybės na
rių.

3c a Copy

nukreipusi į Estiją. Bolševi
kai labai norėtų įsigyti Ta
lino uostų ir kitas Estijos pa
krantes arti Suomijos įlan
kos.

Tais reikalais čia atvyko 
Estijos užs. reikalų ministras.

Praneša, sovietų okupuoto 
se Lenkijos teritorijose dva 
rai skaldomi ir žemė dalina
ma kumečiams, tarnams ir 
kitiems bežemiams.

, pareiškia naciai; 
nu sunaikinta

davė sovietų kariuomenei.
Bzura upės bare, vakarų 

Imk nuo Varšuvos, vokiečiai 
paėmę nelaisvėn le.nkų kari
uomenės liekanas. Nelaisvėn 
pakliuvo ir gen. Bortnowski 
su savo štabu.

Keletas tūkstančių karei
vių paimta nelaisvėn tarpe 
Varšuvos ir Modlino “kiše
nių je”,

Vakariniam fronte, anot vo
kiečių, vyksta tik artilerijų 
dvikova.

Vokietijoje įvesti dnonžen 
kliai. Tas reiškia, kad ruo
šiamasi ilgam karui.

ČEKIJOJ NĖRA SUKILIMO; 
DAUG AREŠTUOTŲ

PRAHA, rūgs. 24. — Bo
hemijos ir Moravijos nacių 
protektoratas pranešė, kad' 
Čekijoje nesama jokių sukili
mų. Tačiau krašto saugumui 
daug įtariamųjų čekų areš
tuota.

PARYŽIUS, rūgs. 22. — 
! Prancūzi joje imta organizuo
ji čekų armija kariauti prieš 
Vokietijų. Tikimasi sudaryti 
divizijų.

Steigiamas uaaoaaliiis komitetas 
prieš neitralrlKs įstatymo keitimą

WASHINGTON, rūgs. 23.; 
— Priešingi neutralybės ak
to keitimui kai kurie senato
riai turėjo susirinkimų sena
toriaus Boralio raštinėse. Ta
rėsi sudaryti nacionalinį ko
mitetų saugoti Amerikų nuo 
įsivėlimo karan Europoje. O 
šiai saugai reikalinga kon
gresų įpareigoti, kad jis ne
panaikintų ginklų embargo.

Į nacionalinį komitetų nu

SOVIETAI NORI GAUTI 
IŠ LIETUVOS JAVŲ 

GRŪDŲ

RYGA, rūgs. 24. — Sovietų 
kariuomenė Lenkijoje neima 
nelaisvėn lenkų kareivių. Juos 
tik nuginkluoja ir siunčia na
mo. To priežastis — sovie
tams trūksta maisto. Tas ofi
cialiai patvirtinta Kaune.

Kadangi šiemet iš Pabaltijo 
tik viena Lietuva turėjo pui
kų javų derlių, tai bolševikai 
norėtų iš Lietuvos gauti ko 
daugiausia javų grūdų ir už 
tai Lietuvai siūlo anglis, naf
tos produktus ir kitus daik
tus.

PRANCŪZIJOJE IR 
ANGLIJOJE PANEIGTA 
VISOKIA LAISVĖ

LONDONAS, rūgs. 22. — 
Prieš dabartinį karų Anglijo
je ir Prancūzijoje nebūta vi
suotinos gyventojams laisvės, 
kokia turima J. A. Valstybė
se. Nepaisant to, šios šalys bu 
vo vadinamos demokratiško
mis. Tai neteisingas buvo pa
vadinimas. Šalis negali būti 
demokratiška, jei gyventojų 
laisvė vienaip, ar kitaip yra 
varžoma.

Dabar karo laiku visokis, 
kad ir mažiausias, demokra
tiškumas išnyko. Karo laiku 
reikalingi suvaržymai, bet jie 
turi būti protingi. Šiandien 
Anglijoje ir Prancūzijoje gy
ventojams visiškai panaikinta 
žodžio, rašto ir susirinkimų 
laisvė. Visur sukelti karo tei
smai. Bijoma, kad' ir pasibai
gus karui žmonės jau negalės 
atgauti kiek nors prarastos 
laisvės.

J. A. Valstybės tikrai gali 
didžiuotis laisve ir tikra de
mokratija. Pasaulinio karo 
laiku Amerikoje buvo įvesti 
kai kurie suvaržymai. Bet ne 
varžytas žodis ir susirinkimai. 
Tik svetimomis kalbomis lei
džiami laikraščiai buvo cen
zūruojami.

Deja, Europoje demokrati
jos sąvoka yra kitokia.

REMKITE, PLATINKITE 
KATALIKIŠKA SPAUDI

matyti kai kurie senatoriai o- 
ponentai ir šiaip žymieji ša
lies asmenys. Tarp kitų nu
matyti: buvęs prez. Hooveris, 
lakūnai Rickenhackeris ir 
Lindberghas, buvęs Wiscon- 
sino gubernatorius La Follet- 
te, Henry Fordas ir kiti.

Kalbama, kad Henry For
das pasiryžęs komiteto veik
lų finansuoti.

Užkariautoj ir užgrobtos Lenkijos žemėlapis. Viduriu nu
rodyta taškubta linija, tai nacių su sovietais išvesta demar
kacijos linijai Kairiųjų (vakarinę) jos dalį valdo vokiečiai, o 
dešiniųjų (rjftinę) — bolševikai. (Acme telephoto).

Vatikanas praneša, Lenkijos vyskupai 
pasilikę savo vietose ir pavojuje

VATIKANAS, rūgs. 24. — 
Šventasis S<^as pamf amule
tas, kad nuteriotoj ir okupuo- 
toj Lenkijoj katalikų vysku
pai pasilikę savo vietose. 
Bažnyčios, bažnytiniai pasta
tai ir įvairios katalikiškos 
įstaigos skaudžiai nukentėju
sios vokiečių okupuotose Len
kijos dalyse. Bet neturima ži
nių iš bolševikų okupuotų 
Lenkijos teritorijų. Nežinia, 
kas ten darosi.

KAI KURIE NACIAI 
TIKRAI BIJO STALINO
AMSTERDAMAS, Olandi

ja, rūgs. 22. — Žiniomis iš 
Berlyno, nacių viršūnių sluo
ksniuose nuomonės pasiskirs- 
čiusios dėl bolševikų kariuo
menės įsiveržimo Lenkijon, y- 
pač santarvės valstybių žvil
giu.

Viena nacių grupė optimis
tiškai žiūri į ateitį. Ji pareiš
kia, kad sovietų akcija britus 
ir prancūzus padarys sukalba 
mesnius, kai jiems bus pasiū
lyta taika.

Kita grupė yra priešingos 
nuomonės ir sako, kad Vokie
tija turi pasirengti ilgai ko
vai su santarve.

“Westfaelische Zeitung” 
pareiškia, kad lenkų teroras 
prieš rusų rasines grupes Len 
kijoje paskatino Stalinų imtis 
žygių vaduoti tas grupes. Ta
čiau jo žygių motyvai yra gi
lesni ir tolokai atgal siekian
tieji. Kaip žinoma, sovietai 
buvo priešingi Versalio tai
kos sutarčiai, kurie Lenkijai 
'pavedė Rusijos imperijos di
delius plotus.

Šventojo Sosto pastangomis 
gretimose-Lenkijai valstybėse 
organizuojamas ten lenkams 
bėgliams šelpimas. Rumuni
joje šiuo darbu užsiima nun
cijus Lenkijai J. E. arkivys
kupas F, Cortesi, kurs yra 
Bukarešte.

Lenkų kardinolas Hlond, 
Poznaniaus arkivyskupas, yra 
Romoje. Jis sirguliuoja. Pas
veikęs žada grįžti į savo ar
kivyskupijų, kaip tik susisie
kimas bus atidarytas.

AMERIKA TURI LAIKYTIS 
NEUTRALYBĖS

Šiandien Chicagoj atidaro
mas Amerikos Legijono nacio
nalinis suvažiavimas. Dešim
tys tūkstančių legijonierių ir 
svečių suvyko į Chicagą. Ir 
vis dar plūsta daugiau. Ap
skaičiuojama, kad šių savai
tę Chicagoj viešės iki 250,000 
legijonierių, jų šeimų narių 
ir pašalinių svečių.

Vakar ir užvakar prieš su
važiavimų legijonierių tarpe 
paskleista šūkis: Amerika tu
ri laikytis griežtosios neutra
lybės!

VENGRIJA ATNAUJINO 
SANTYKIUS SU MASKVA

BUDAPEŠTAS, nigs. 24. 
— Vengrija atnaujino diplo
matinius santykius su sov. 
Rusija. Santykiai buvo nu
traukti Vengrijai prisijungus 
prie Vokietijos Italijos Japo
nijos antikomunistinio pakto.

KARALIAUČIUS, Rytinė 
Prasi ja, rūgs. 24. — Iš vokie
čių apgulto Varšuvos miesto 
čia atvyko apie 1,300 svetim
šalių, tarp kurių 55 amerikie
čiai.

Kaina 3c '

BIJO PAKLIŪTI Į ,
BOLŠEVIKŲ SPĄSTUS, 
ARBA ĮŽEISTI LENKUS

RYGA, rūgs. 23. — Chicago reikalinga vaistų ir kitų me- 
Tribūne spaudos tarnyba). —[ dikamentų, nes bėglių tarpe 
Lietuva neturi pasiryžimo o-i yra įf sužeistųjų, kurie reika- 
kupuoti Vilnių ir 10-ies mylių j lingi gydymo ir slaugojimo. 
pločio ruožų teritorijos, kurių' Visos Lietuvos ligoninės ir 
lenkai užgrobdami Vilnių pa- sanitorijos yra kupinos siužei- 
sisavino. Įsiveržusi Lenkijon' stųjų lenkų kareivių, o bėglių 
sovietų 'kariuomenė susilaikė plūdimas į Lietuva* neapsisto- 
nuo Vilniaus ir to ruožo ūžė- ja. Lietuvon perėjusių lenkų 
mimo ir kvietė Lietuvų, kad kareivių tikras skaičius neži- 
ji tai visa atsiimtų. nomas. Sakoma, būsią tarp »

Jei sovietų vyriausybė ir 20,000 ir 60,000.
Vokietija nustatytų Lenkijai1! Lenkai žemvaldžiai Lietu- 
naujas sienas ir Vilnių su tuoj voje įpareigoti į savo dvaras 
žemės ruožu ir podraug su ir ūkius priimti nustatytų 
Suvalkų sritimi paskirti} Lie- lenkų kareivių skaičių, 
tuvai, Lietuvos vyriausybė
pasirengusi priimti mandatų, 
iki užsibaigsiant karui su sų
lyga, jei šiam žygiui pritartų 
lenkų vyriausybė.

Pranešta, kad sovietų ka
riuomenė per visų parų susi
laikė užimti \ ilnių ir minėtų pa<Į 'korespondentas nuvy-
žemės ruožų, laukdama Lietu 
vos akcijos. Šios akcijos kar
štai pageidavo Vilniaus lietu
vių ir lenkų organizacijos. Jos 
šaukėsi Lietuvos vyriausybės. 
Bet ši neskubėjo.

Lietuvos vyriausybė pasita 
rė su Fr. Cbarwatu, lenkų pa
kų vyriausybė. Cbarwatas at
buvo palankus Lietuvai užim
ti Vilnių, bet Lietuva tuo ne
pasitenkino ir reikalavo, kad 
šiam žygiui pritartų pati len
kų vyriausybė. Crarwatas at
sakė, kad jis negali susisiekti 
su savo vyriausybe. To atsi
žvelgus, Lietuva nusprendė 
nieko neveikti Vilniaus klau
simu ir laukti tolesnių įvykių, 
nors lietuviij patrijotinėse ir 
jaunimo organizacijose reikš
ta gilaus nesitenkinimo tokiu 
vyriausybės nusistatymu.

Tikrai tarius, Vilniaus atsi
ėmimo pasiūlymu Lietuva bi
jo bolševikų viliugybės. Jei 
Lietuva pasiųstų kariuomenę 
užimti Vilnių, pakelyje ji ga
lėtų susidurti ir gal susikirs
ti su sovietų kariuomene. Ši 
gautų progos susimesti ne tik 
prieš Lietuvų, bet ir prieš vi
sų Pabaltijį. Nors stebėtojai 
randa, kad ši baimė bėra pa
kankamai pamatuota, bet Lie 
tuvos vyriausybė laikosi grie
žtojo atsargumo.

Lietuva lenkų bėglius dabar 
išlaiko su nepaprastu nuolan
kumu ir užuojauta. Bet vy
riausybė, išleidusi dideles su
mas mobilizacijai saugoti šalį 
nuo ginkluotų gaujų užplūdi
mo, turi didelius finansinius 
sunkumus ir reikalinga paša
linės pagalbos.

Amerikos atstovas Lietuvai 
J. C. Norem pasiuntė telegra
mų Amerikos Raudonojo Kry
žiaus Paryžiuje atstovams. Saulė teka 5:40, leidžiasi 
Jis nurodė, kad lenkų bėglių' 5:46 (centralinis standardinis 
priežiūrai Lietuva skubotai [ laikas),

No. 225

Daug žymesniųjų lenkų bė
glių įgyvendinta vasarinėse 
vilose ir sveikumo rezortuose.

(Cliicago Tribūne korespon
dentas Donald Day šių žinių 
iš Kauno siuntė rugsėjo 20 d., 
bet Lietuvos cenzūra sutruk-

kęs į Rygą ir iš tenai pasiun
tęs).

UKRAINAI ŽUDO 
TAUTOS IŠDAVIKUS

LONDONAS, rūgs. 23. — 
Žiniomis iš lenkų valdytos 
Ukrainos, o šiandien sovietų 
kariuomenės okupuotos, tenai 
ukrainų nacionalistų organi
zacija pradėjo žudyti nesuspė 
jusius pabėgti ukrainus valdi
ninkus, kurie per ilgus metus 
bendrai su lenkais smaugė na
cionalistų sąjūdį.

Ukrainai nacionalistai pa
reiškia, kad susidėjusieji su 
lenkais Ukrainai yra savo tau 
tos išdavikai ir jie neverti 
gyventi.

Nacionalistų gaujos tranko
si po lenkų valdytos Ukrai
nos apylinkes ir suradusios iš 
davikus tuojau juos nužudo.

Sovietų kariuomenė paten
kinta gaujų žygiais, nes jos 
žudo ne kitką, tik buvusius 
valdininkus — buržujus, ku
rie, anot bolševikų, neturi bū 
ti pakenčiami.

RUMUNIJOJE APIE 400
ASMENŲ SUŠAUDYTA

BUKAREŠTAS, nigs. 24. 
— Karaliui liepiant rumunų 
generolų vyriausybė atkerši
jo * vyriausybės priešams už 
ministro pinnininko Calines- 
cu nužudymų. Apie 400 “ge
ležinės sargybos” vadų ir na
rių per dvi paras išžudyta.

ORAS
CHICAGO SRTTTS. — šian

dien numatoma giedra ir šil
čiau.
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Alijantu Padėtis Sunkėja
Alijantu padėtis sunkėja ne vien dėl to. 

kad Lenkija susmuko.

Alijantu padėtis sunkėja ypač dėl Rusijos 

įsikišimo. Rusijos žygis gąsdina visą pašau-! 

lį, o ypač mažesniasias tautas. Tautos, ku

rios norėjo būti visai neutraliomis, dabar iš Vilniaus reikalais 

baimės krypsta į nacių pusę. Vengrija, Ju- 

gos,'arija, Rumunija ima linkti Berlyno link.

Sekretoriaus Raportas A.L.R.K. 
Federacijos XXVI! Kongresui

GYVENKIM KOL GYVENAM

(Tęsinys)

i vEtiiVini

Gyvenkim kol gyvenam, 
kol jėgos dur nemiršta; 
kol nut savo kojų einam 
per šios žemės vargų tirštą;

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareik davus. 
Entered as Seeond-Class Alalter Mareh 31, 1916 ai 
Chicago, Illinois Under lie Act ot Mareh 3, 1679

Amerikos pramonininku organizacija, ku-

NC\YC rūpi ir kitų kraštų 
katalikų reikalų gynimas. Jei! ,iar a|<ys mato žeme
kur veriamas katalikų perse- 

Vil.niaus reikalu būtų gali-1 Ujt ji,nas, NCAVC daro tinka-
Turkija, buvusi palanki alijantams, dabar nia.dau" ka> l>a>ak>ti. Tačiau , mus žygius, daro pareiškimus, isb|a§ko dva>ics n,įegų. 

ėmė svyruoti. Italija, Vokietijos sąjunginin- 1 pamušimo netaiysiu, m s protestuoja. Einant Ispanijos
kė, laikėsi neutraliai. Buvo net vilties, kad ^PČJU> kad šiame kongrese bus civiliniam karui, Amerikos'(jyV(lll|;įlu koj likimas
ją pasigaus alijantai. Rusijai įsikišus, Itali- nustatyta nauja veikimo kry- raUclonieji stengėsi kiek ga-j svajoniu jUOf.(a audžia,
ja greičiausia susilaikys nuo atsimetimo nuo Ptls ' ilniaus utvaduvnną. iėdanij 'paremti Ispanijos ko •
t. i Vnirv ii.„vn • . ...... „ 'kol Kilnus žmogaus troškimasBerlyno. Kaip žinome, lJoS m. kovo numigtus ir darė stiprius zy-

Sovietų Rusija į Lenkiją įsibriovė tuoj, 19 d. įvykis — priėmimas gįUS) kad Jungtinių Valsty-

o darbai auginu tliegų. 
kurs saulėtų dangų remia

Gyvciikim kol dur laimė 
rasos lašely tviska, 
kol drųsa naikina baimę 
sielos džiaugsmui tverti viskų. 
O jau vilčiai nusileidus 
Į juodos versmės gilybę, 
mes uždenkim savo veidus 
su ugnies šventa galybe.

Lenkijos ultimatumo privedė |,įų kongresas nuimtų vadina- 
prie Vilniui Vaduoti Sąjun-' ginklų embargo, t. y. kati 
gos visiško likvidavimo Lie- panaikintų įstatymų, kuriuo 

draudžiama išvežti ginklus 
bet kuriai kariaujančiai pu-

Gy venkim kol retežiai
nevaržo mūsų kojų,
kol iš meilės gimę žodžiai

. . ... skleidžia šypsantį rytojų;
nei vargų audroj nesnaudžia; ...... ,

kol dausų skaisčioji saulė
kol tvirta mintis išmano, .• . . , .ir į musų langus žiuri,
kaip tarnauti plotas gali į kol jį kalbiu šį pasaulį, 

tiems kų krašto laisvę gano . knis su ja gyventi turi.

kaip tik ji baigė savo nesusipratimus su Ja

ponija.

Japonija buvo užmezgusi bičiulystės ry

šius su Vokietija ir abi buvo pasiryžuslos tuvoj. Tai palietė ir mus, A-

kovoti prieš komunizmą ir komunistus. Kai merikos lietuvius. Pradžioj 
ri vadinasi National Association of Manu- j naciai paskelbė savo sutartį su Sovietų Ru- , . • - • .

facturers, išleido pareiškimą, kur griežtai is- Į sija, tai Japonija pamanė esanti apgauta ir v.. . , . * , . v suomiu .puurnų
sireiškia prieš Amerikos įsipainiojimą į ka- ! ėjo prie susiartinimo su Anglija, Prancūzi- . ,uau> a 'ada'ln,ą peike i komisijų, kuri energingai vei-

rą. Nurodo, kad karo geruosius laikus seka ja ir Amerika. Bet vokiečių diplomatams vei- * Amci ikų, tačiau, mum vi- j.a> kad embargo įstatymų pa-
sunkios depresijos. Amerikos pramonininkai, i kiant, Japonija pasiliko su naciais. Japoni- suol"vlle, užsikrėtusi beviltis- ,laikyti. Ir kova buvo laimė-

ja tikisi pasinaudoti piovynėmis Europoj. Ti- kuinu, karsto pritarimo tam fa į komisijų įėjo ir Fe- 

kisi užkariauti Kiniją ir išvyti iš ten an- ! sumanymui neparodė. \ isas deracijos sekretorius, kūriau 
glus ir prancūzus. Jei Anglija bus labai su- durbas buvo vedamas taip, teko nemažai tuo svarbiu rei- 

trukdyta Europoj, tai Japonijai bus progos kaip ir pirmiau. Dar galima kalu padirbėti. , v. .

atiminėti ne tik visas anglų ir prancūzų ken- priminti ir tai, kad veiklų už' . žiav imas, įv >kęs 19,13 m. gruo

oosijas Kinijoj, bet taipgi užiminėti rytuose Vilnių susilpnino ir iškilęs federacijos sekretorijatasj džio m. 15 d., Pittsburgb, Pa.,

pareiškime sakoma, nekenčia karo, o myli 

taiką. Europos ar kitų šalių problemos A- 

merikes neliečia ir prie jų išrišimo Ameri

ka neprivalo dėtis.

Panašių balsų esame daug girdėję ir būt 

gerai, kad jų girdė „ūme dar daugiau, nes 

yra ir tokių, kurie nori Ameriką įtraukti 

į karą.

Sveikai mąstantieji biznieriai, pramoninin

kai, finansininkai nenori karo biznio. Neno

ri pelnytis iš kitų nelaimės, o ir tas pelnas 
yra Vik laikinis. Pelningus laikus seka viso 

krašto susmukimas.

Pagrobtoj Lenkijoj Komunistai 
Įveda Sovietus

Rusijos Sovietų vyriausybė iš anksto ži- 

nejo, kad jai teks ukrainiečių ir gudų ap

gyventos Lenkijos žemės. Todėl į tas žemes 

iš anksto buvo pasiųsta agitatorių prirengti 

raudonajai armijai dirvą ir pasitikimą. Dau

gelyje vietų tas, žinoma, pavyko. Daugelyje 

vietų raudonoji armija įėjo ne tik nesutiku

si pasipriešinimo, o dar gi triukšmingai bu

vo pasveikinta. Tik Vilnijoj ir apie Gardiną 

buvo susirėmimų. Tose vietose praėjusią sa

vaitę raudonoji armija paėmė nelaisvėn €0- 

000 lenkų kareivių, 280 armo.ų ir 120 orlai

vių.

Užimtose vietose komunistai tuoj pasiro-

po sodybų pilnų šalį. 9-21-39 Eglės šaka

tais metais kongreso nešauk- jo į visas kolonijas. Spaudoj 
ti, pamatuodama tuo, kad tuo 1 taip p»at stipriai raginta drau- 

taupu nieko nebuvo ypatin-‘ gijos siųsti atstovus į kongre- 
gai svarbaus sušauktam kon- sų. #
gresui svarstyti. Federacijos 
valdyba laikėsi Tarybos pa- 

i rėdymo. Kitas Tarybos suva-

anglų ir prancūzų kolonijas.

Maskvoj jau kalbama ir rašoma apie An- 

glijis imperijos suskaldymą ir jos žemių pa- rpikalų padidino Klaipėdos at-

reikalas dirbti ir aukas rink- ir šiai,P > dažnai susirasi- nutarė šaukti kongresų 1939 
ti Lietuvos apsigynimui. Tų np-įa su NCWC įvairlais Ka’ m. rugsėjo 11 ir 12 dd., Broo-

dalinimą.

Apie Didžiosios Britanijos suska’dymą ir 

jos kolonijų pasidalinimą jau seniai kalba

ma. Italai laike savo avantiūros Abisinijoj 

sakė, kad jei Anglija bandys jai kelią pa

stoti, tai Anglijai būsią blogai. Italų mokslo 

vyrai ir laikraštininkai išredinėjo, kad girdi 

Didžioji Britanija jau atgyvenus savo die

nas, jos saulė jau leidžiantis; Italija, gircįi, 

nebijanti jos jėgų, Italija galėtų ją įveikti 

ir pasiimti jos kolonijas.

Jei viena Italija taip drąsiai galėjo kal

bėti apie Anglijos imperijos pakrikdymą, tai

plėšimas nuo Lietuvos.

Vis dėlto, kiek sąlygos lei- Garsinomės

do, dirbome. Svarstyta Vil
niaus reikalai Tarybos suva
žiavimuose, vesta tinkama 
publikacija spaudoje, minėta 
Vilniaus užgrobimo diena — 
spalių 9 d., rinkta aukos, pla
tinti Aušros Vartų Dievo Mo
tinos ipaveikslai. Taryba ma
tė reikalo šį svarbų klausi
mų plačiau svarstyti kongre-

tulikų Akcijos ir socialinio 
veikimo reikalais;

klyn, N. Y. Šis nutarimas į- 
vykdytas. Taryba nustatė pro
gramų ir patarė kokius asme
nis kviesti su referatais. Visi 
numatytieji asmenys apsiėmė, 
išskyrus gerb. kun: J. Miliau
skų, kuris atsisakė, paduoda-

Sekretorijatas Federacijos 
darbus stengėsi kiek galima 
plačiau garsinti. Dažnai bu
vo siuntinėjami rašiniai į lie-, nias rimtas priežastis, 
tuvių katalikų laikraščius A-Į 
menkoje apie Federacijos vei
kimų ir šiaip įvairiais aktua
liais mūsų visuomenės reika
lais. Visi mūsų laikraščiai, be 
išimties, Federacijos raštams

Kad kongresų geriau išgar
sinti ir kad jis būtų gausin- 
vesnis, sekreterijatas atspaus 
di.no kelis tūkstančius laiškų
draugijoms ir juos išsiuntinė padarymo brolis.

Kur žmogus gali nueiti, kai 
pasirenka klaidingų kelių, vi
siems aišku. Dar blogiau bū
va, kai apsirinka vaistinin
kas. O tokių apsirikimų — 
klaidų įvyksta. Vaistininkas 
per klaidų vietoj gaivinančių 
vaistų įpila nuodų. Ligonis 
tuos vaistus geria su viltimi 
priešingai. Ligonis ietoj svei
katos išgeria mirtį. Bet žmo-

i
nės kartais suklysta ir* tikė
jimo dalykuose: Tikėjimo kiai 
dos žmonijai atneša dar dau
giau žalos.

(Kun. J. Stankevičius)

Atgailavimas vra užgana-

ką jau besakyti, kuomet susidaro bičiulystė se ir de\ to niltarev PrasyB neskundė savo brangios vie

tarp Italijos, Vokietijos, Sovietų Rusijos ir 

Japonijos, neskaitant jau mažesnių valsty

bių, kuries linksta prie jų iš baimės.

Anglijai ir Prancūzijai pavojus yra dide

lis. jij padėtis blogėja ir sunkėja. Anglijos 

ir Prancūzijos padėtis dar labiau ims blo

gėti ir sunkėti, jei ryšiai tarp Vokietijos, So-

dė su savo laikraščiais, savo propaganda, sa- j vietų Rusijos, Japonijos ir Italijos ims tvir-

vo judemais paveikslais. Taipgi tuoj ėmė 

steigti sovietus. Pirmas daiktas., tai, žino

ma, dvarai konfiskuojami.

Jei po kiek laiko Vokietija ir visiškai bū 

tų pergalėta, tai atsteigiant Lenkiją į jos 

lubežius neįeitų tos vietos, kurias dabar So

vietų Rusija paėmė. Vieni lenkai nei manyti 

negalėtų apie raudonosios armijos iskrapšty- 

mą, o alijantai tai dar mažiau rūpinsis tas 

žemes Lenkijai atkariauji. Dabar išrodo, kad 

didžiausia šiame kare laimėtoja bus Rusija.

tėti. Galų gale karas gali baigtis tuo, kad

Žmonija Kryžkely ie

red. M. Zujų paruošti refe-
įiitų, kini.", neabejoju, duos jiems. Fedcraeijps reikalai b 
medžiagos diskusijoms ii pa- vo gaišinami per laiškus ir, 
lengvins nustatyti kryptį atei. kur sekreterijatas galėjo as-, 
ties akcijai už pa\ eigtuosius meniškai pasiekti, per radi-i 
kraštus.

Federacijos laiškai

Kad Federacijos skyriai li

l'ž tat reikia ištarti ačiū 
u-

jo. Toks garsinimas Federa- 
ciją palaikė gyva ir kėlė jos 
autoritetų. Dėl to su Federa-
cijos autoritetu rimtai skai- 

D. Britanija liks,, kaip-Švedija, o Prancū- j apskritys būtų geriau infor- ttu,,asį ne tjj. lda Amerikoj, 
zija — kaip Ispanija. niuoti centro valdybos ir, aps- jjet įr Lietuvoj

kritai, mūsų visuomenės dir-. 

bamais darbais ir aktualiais XXVII Kongresas 

dienos klausimais, Federaci-j Sis kongresas turėjo įvykti 

jos sekretorijatas spausdino Perna>- Bet ALKK lederaci- 

ir siuntinėdavo laiškus. Be *ics ^ary',a savo smažiavime 

kitko laiškuose skelbiama 111

kiek ir iš kur aukų prisiun

čiama. Imiškai siuntinėjami
ne tik Federacijos skyriams 

ti suspaudimą. A [ ir apskritinis, bet ir gerb. kun.

Tie lenkų pabėgusieji aukšti ponai pabė- klebonams. Nors kainuoja tų 

go, kaip žiurkės iš skęstnčic laivo. O Len- laiškų atspausdinimas ir jų 

kijos armijos vyriausias vadas, tai it kapi-i išsiuntinėjimas, tačiau jie at-

Ragina Saugoti Tautos “Honorą”
Lenkijos, prez. Mosčioki, pabėgęs Rumuni

jon su savo ministeriais ir vyriausiu karo 

vadu Smigiy-Rydz, atsišaukė į lenkų tautą, 

ragindamas saugoti tautės “honorą’’ (gar

bę), o teisingumas galų gale imsiąs viršų.

Bepigu pabėgusiam į kitą šalį nurodinėti, 

ką turi dary.i tie, kurie liko kariauti ir kęs-

gegužės mėn. nutarė| Kauno įg’l,os pėstininkai

HEALTHY, WEALTHY AND WISEJ

Garsus Anglijos rašytojas Hilaire Belloc 

neseniai rašė. išvedžiodamas, kad dabar Eu

ropos žmonės atsidūrė kryžkeiyja. Vienas 

kelias yra tai atsivertimas ir žengimas krikš- ' tonas nuskendusio laivo. Pagal taisykles skę- neša daug naudos. Jais išju- 
' stančio laivo kapitonas apie savo iSsigelbė. llinaniUs ir ,ll4iprimilluw 

jimą paskiausia privalo mąstyti. Tas pat ir j o izuota51li v„iki,„as

su karo vadu. O štai aenku išgarbintas ka- ,

, v č -ji • i • Žinoma, neužteko ne siu le-ro vadas, maršalo Pilsudskio įpėdinis, karui

čionybės idealų kryptimi, o kitas kelias — 

gilesnis smukimas į pagonizmą ir barbariz

mą. Žmonės neliks pilnai vienokie arba ki- J 

tokie.- jie neliks pilnai krikščionys, nei pil

nai pagonys. Bet bus taip, kad didžiuma 

bus arba krikščionys arba pagonys. Dabar

tinis Europos tautų vaizdas rodo, kad vir

šų ima krikščionių priešininkai. Per pasta

ruosius ilgus metus tautės vis labiau paga

ilėjo. O dadar jaunesnioji karta dar greičiau 

tolsta nuo Bažnyčios, negu senoji karta.

šis karas pagreitins žmonių storžievėjimą 

ir pagonėjimą, nes šiame kare galima sakyti 

supagenėjęs pasaulis kovoja prieš krikščio

niškąjį.

kilus, pirmu.inis susirūpino apie savo kailį. guliarinių laiškų arba praae-
Nieko sau vadas. Begu rasi kitą tokį vadą Ir ,,v to ‘Į\° vcstl a'

pasaulio istorijoj. Ba reikalo jis iš saugios ci{J korespondenciją su atski- 

Rumunijcs nepasiuntė savo armijos liku- rcni>s kolonijomis ir jų vei- 

čiams tokio įsakymo; “Laikykitės, nepasi- kėjais.

duokit Tai būt pilna komedija. Ryšiaį su

Katalikų Centru
Tebepalaikomi ir, tikiuos,

Lictuvos Fronte

Ilgina Karę
Karui prasidėjus, Anglijos vyriausybė pa

skelbė- jog rengiasi su mintimi, kad karas 

tęsis tris ar keturis metus. Hideris savo pra

kalboje Dancige pareiškė, jog esąs pasiren-

STUPID
00. 0ACK^QD AT 5CHC0L CAN 
OFTEN BE P E5TO FE B TO ? 
^OF^tALCy Qy A/AY/AfC-l 

THEIP AND \
^ADLNOIDS REM0VED. '

ateity taip pat bus palaiko

mi Federacijos ryšiai su A-! 

merikos Katalikų veikimo ce

ntru — Amerikos Katalikų

z/č

gęs kariauti a^ptyiiia metus. Dabar Anglijos Gerovp> K(,(NCW 

ambasadorius Washingtone skelbia, jog An- ,,, ,, . .

glija galėsianti kariauti net 10 metų. , , ,
Panašūs pareiškimai nedaug tereiškia. Bet '» wn,r« <l,uok!f’’ ^n-lra.l„r-| 

ima aiškėti jas, kad Prancūaija ir Anglija biaujaina. NCt\( ypatingu Im

Didieji dienraščiai pranešė, kad Lietuvos 

rubežiu3 tapo vėliavomis nusagstytas iam, 

kad Rusijos raudonoji armija be vargo ma

tytų, kur prasideda Lietuva. Tik nepraneša- , , _____
ma ar rubežius paliktas senas, ar bznt kiek rengiasi kariauti iki paskutiniųjų, iki jų bus du ’aaK°J» katalikų teises 

keistas. Greičiausia kol kas paliktas senas.

Pakeitimai seks generalėj Europos taikos 

konferencijoj.

viršus. Tcliau aišku yra tas, kad Vokietija žiame krašte, jas gina. Siame
darys tą pat. Todėl iš to tai aišku, kad ka
ras galės ilgokai tęstis.

darbe ir Federacijai teko ne 
kartą kooperuoti.

Ev£QYO.Y killed /ft
THE 5PMN& HEAN5 
M/LUOHS OFLE55 FL/E5 TC, 
5PPEAD D/3EASE: IN THE 
SUMME'R.-

lįl/EPy NORHAL PEF5ON 
5HOULD C0N6UNE AT LEA5T 
\5/X POUNDS OF YEGETABLES 
AND FPUIT E VEPY W£EK, TO 
INSUPE. GOOD HFA^T^-

NOT DPINK^
TO MUCH 

t^VATEO. W/TH 
yOUP MEAL5, 
BECAUSE IT 
D! LUTE S THE 
ESSENT/AL^ 
DI GESTI V E 
JUICES, OF. 
THE T1OUTH 
AND
STOMACH^

sa:
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ROOSEVELTAS PRAŠO KONGRESĄ 
ATŠAUKTI GINKLŲ EMBARGO

Siūlo 6 punktų programą
Rugsėjo 21 dieni) savo kal

boje j kongresą, Prezidentas
Rooseveltas pažymėjo, jog 
.Jungtinės Valstybės daug le
ngviau išsilaikytų neįsikišu- 
sios j karą atšaukus ginklų 
embargo, negu jį palikus.

Čia jis pasiūlė G punktų 
programų:

1. Atšaukti esamų ginklų 
embargo.

2. Uždrausti Amerikos lai
vams įeiti karo zonon.

3. Uždrausti Amerikos pi
liečiams keliauti kariaujančių 
kraštų laivais (šis punktas 
įeina jau esamuos įstaty
muos).

4. Reikalauti 'kad visi ka
riauju kraštai ir perką bet 
kokias prekes Amerikoj už 
jas sumokėtų čia ir gabentų- 
si savo laivais.

5. Uždrausti paskolas ir 
kreditus kariaujančioms ša
lims (šioji drauda jau anks
čiau pravesta).

6. Ir toliau tęsti jau esamą 
ginklų kontroliavimą.

‘•Nuo 1931 m. tautų ginčai 
sprendžiami vis dažniau jėga 
negu pasitarimais — išskyrus 
vakarinį p.usrutu1), kur buvo 
tik vienintelis karas ir tas 
jau laimingai baigtas" — pu
re i šk ė Prez i dent as.

Niekad ir niekam juk ne
buvo pasląptis, kad Europoj, 
nežiūrint įvairiausių taikos ir 
nusiginklavimo konferencijų, 
kasdien augo apsiginklavimas. 
Tik vien Amerika nuoširdžiai 
stovėjo taikos sargyboj. “Ir 
tai buvo daroma ne dėl to, 
kad bet koks karas ir bet kur 
bū Jinai kenktų Amerikos sau
gumui ar ekonomiškai”..., bet 
kad bet koks karas ir bet kur 
vykstąs “...sulaiko moralinį 
ir religinį progresą ir kenkia 
palies civilizacijos saugu
mui ’

Kalbėdamas apie esamąjį 
neutraliteto aktą Prezidentas

nnxTrcrxs
Vykstantiems Į 
Lietuvą Žinotina

Keliaujant į Lietuvą švedų 
Amerikos Linija, nuo rugsėjo 
G d, yra galioje nauji patvar
kymui:

i
i 1) Visi keleiviai, vvkstą i z . . ...I tranzitu per Švediją, privalo 
j turėti Švedijos tranzito vizų, 
kuriai gauti reikalinga turė
ti galiojantį ipasų, jei Ameri
kos pilietis ir Lietuvos vizų, 
dvi (2) prašytojo nuotraukas 
ir laivakortę. Švedijos vizai 
gauti reikia prašytojui pa
čiam asmeniškai kreiptis į

Visi kariaują kraštai pre-
Kur nors Lenkijoj (vietos pavadinimą cenzūra išbraukė) naciij “karo teismas” tardo su- ^es perima ir už jas užmoka 

imtą žydę, ar ji regulerinis kareivis, ar šaulys. Jei reguleris kareivis — turi eiti į kalėji-j šioj valstybėj ir visi Ameri- 
mų, o jei šaulys — turi būt sušaudytai Nuotra uka iš Berlyno per radio atsiųsta į Ameriką.
(Acme radiophoto'

Į Švedijos konsulatų, G30 5th 
Avė., NYC.

Tranzito vizos mokestis: A- 
merikos piliečiams — $1.00. 
Lietuvos piliečiams — nemo
kamai.

2) Reikalinga turėti Vokie
tijos tranzito vizų.

Prie reguliarių kainorašty 
pažymėtų kainų reikalinga 
primokėti priedinis mokestis 
kaip pranešta anksčiau.

pareiškė, jog esamieji įstatv- retų mus įspėti, kad tai nepa^ zonas, o tos zonos labai greit
mai kai kurias šalis gali pa 
liesti labai nelygiai ir netei 
singai, nes “tikrumoj gali tei- j 
kii pagalbą užpuolikui ir at
sakyti besiginančiam. Savęs 
apsisaugojimo instinktas tu-

Kainos Nepakeltosf

ta

bet sumažintos ant geriausių ir reikalingiausių namams 
reikmenų:— Aliejinių, Gasinių, Anglinių Pečių. 

DIDELĖ NUOLAIDA.
•i v. (t?1 r*

wxW. racoufrvcM af tbe Hoever foefory

Naujos rašomos mašinėlės: Ro 
yal, Corona, Smith

po $29-00 ir *49.00
Mažesnės rašomos mašinėlės

p° $18.00

MOD

Iloover Special.... $ 19.50 
Norea, Eureka, General Electric,

po *29-50naujos.

h

sikartotų”.

Valstybės istorijoj Prezide
ntas rado tik vieną atsitiki
mą, kur norint išvengti įsi
kišimo į karą įvesta nesikiši
mo ir embargo įstatymai. Tai 
Napoleoūo gadynėj. Tačiau 
tai buvo aiškus nepasisekimas 
privedęs tautą beveik prie 
suirutės ir įvėlęs į Europos 
karą (1812 m. vidaus karas).

Ir štai labai tenka apgai- 
lestaut, j-og tai pasikartoja 
ir antrą kartą. Tai 1937 m. 
gegužės 1 d. neutraliteto ak
tas, dėl kurio “Aš gailinos, 
kad kongresas tą aktą pra
vedė. Aš taip pat gailiuos tą 
aktą pasirašęs”.

Koks gi, pagaliau, galįs bū
ti materijalis Amerikai išskai
čiavimas siųsti užsienin neap
dirbtą medžiagą, iš kurios te
nai daromi ginklai. Parduo
dami jau apdirbtą žaliavą ka
rtu galėtume duoti uždarbio 
ir Amerikos žmonėms. Dabar 
gi mes galį siųsti ir parduoti 
bovelną, bet neapdirbtą. Prieš 
1935 metus būtų buvę galima 
parduoti vario triubas, o da
bar tik neapdirbtą varį ir taip 
panašiai.

Kalbėdamas apie karo pa
vojų atšaukus ginklų embar
go Prezidentas pareiškė: ‘La
bai klaidingai buvo galvoja
ma, kad ašaukus embargo 
mes priartėsim prie karo. Ma
no gilus ir nepakeičiamas įsi
tikinimas, kuris pagrįstas, il
gų metų darbu ir patyrimu 

1 tarptautinėj taikos sferoj, jog 
atšaukdf.mos embargo Jung
tinės Valstybės galimai labiau! Kunigaikštis Edvardas Wi- 
pasiliks taikoj, negu palikusi ndsoras karo vyriausybės pa- 
įstatymą kaip jis yra’’. j keltas į generolus, kuomet pa- 1 

1 Atšaukus embargo esą bū-isisiflle stoti j karo tarnybą

keičias todėl reiksią tų zonij 
nustatymą pavesti valstybės 
departamentui ir administra
cijai.

Šalia to uždrausti Ameri
kos piliečiams keliauti kariau
jančių kraštų laivais. Ameri
kos laivai plaukioją karo zo
nose ir Amerikos piliečiai ke
liaują kariaujančii) valstybių 
laivais darytų tai savo pačių 
atsakingumu.

Gražios Studio Coucli Sofos, kaip paveiksle, po *29-50 
Paprastos Studio Coucb, ipo $1850

Trumpam laikui: 2 šmotų Parlor Setai, padaryti pardavimui 
P° 595-00 ir po *4750 — pigiau kaip perdirbti senąjį 
setų.

Elektrinės Ledaunės, Skalbiamos Mašinos dabar parduodamos 
su didele nuolaida.

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

TėL. YARDS 3088

Sudriko Radio Programai:
Vv’CFL—970 k. nedėlios vakarais 9 vai.
WHPC—1420 k. ketvirtadienį 7 valandą vakare.
WAAP—920 k. pirmlidieniai ir penktadieninis 4:30 v. po pietą Cliieagos laiku.

Nereikia mokytis bolševiz
mo ar humanizmo, kad mokė
tume žmogui atiduoti tai, kas 
jam priklauso. Užteks išmokti 
katalikiškos kalbos. Kada apie 
kiekvieną paprastą žmogų 
pradėsim katalikiškai galvoti, 
tada pradėsim kalbėti ir kata
likišką meilės kalbą.

kos piliečiai kredituoją ar sko 
liną kariaujančioms valsty
bėms daro tai savo rizika.
Vyriausybė nesiima jokio at- Laimingas, kurs atmeta nuo 
sakingumo. : savęs visa, kas gali jo sąžinę

Visa tai - atšaukti ar pa-1 MtePtt arba 
likti esamąjį embargo — jis 
paliekąs kongresui ir tikisi
jog esamasis embargo būsiąs 
pakeistas.

K-

šią reikalinga uždrausti Ame
rikos laivams įplaukti j karo

Čia jį matome generolo uni
formoj. (Acme telepboto)

. ................................................................

LEO NORKUS, Ir.
DISTRIBUTOR

OF

AMBROSIA & NECTAR
B E E R S

GERKIT tik OERĄ ALŲ, padarytą (Thicagoj. Visi geria ir mėgsta =
AMBROSTA Alų, bet. prie to išdirbėjai nusprendė padirbti dar ge- s 
reenį alų, kurį u/vardino NECTAR. ftis Alus yra pagamintas ii im- j 
portuotų pirmos riiiies produktų.

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

js 2423 West 64th St. Tel. Hemlock 6240 |
.. ..........................................................................miiimiiiiimimiiiiimiiiimmiinuii

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

Naujausios Lietuviškos Knygos
VISOS YRA RINKTINĖS DVASIŠKO TURINIO

Dvasiškijai jos yra ypatingai įdomios, skaitytinos

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

NAUJASIS TESTAMENTAS — Antroji patai
syta laida, su kietais viršeliais................................ $1.50
' TIKĖJIMO SKYDAS — Parašė Kun. J. Žida- 

navičius. Autoriaus leidinys ....................................$1.00
KANČIŲ LIUDININKAI (Septynios Evangeli

jos Legendos) — Parašė Giovanni Papini; 
vertė Vetusius............................................................. $0.50

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

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

PAŠAUKIMAS Į DVASINĮ LUOMĄ —

Parašė Kun. P. Vaitukaitis....................................$0.25

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

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

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

Tel. ROOSEVELT 3552

Linksma girdėti, kad atvažiavus

V Chicagą, surandi Lietuvišką 
iešbutį pernakvojimui. Nagi, 
Laure, ar aš tau nesakiau, kad 
kaip atvažiuosi j Chicagą, tai ra

si WALTERI0 NEFFO Viešbu
tį! Jums kiekvienas lietuvis pa
sakys, nes jį žino. Mat jis turi 
puikiausius ir geriausius kamba
rius Vestsidėje. Kambariai šva
rūs. Galima privažiuoti iš visų 
dalių miesto ir jis jums patar
naus dieną-naktį, nes p. ^Valteris 
yra prielankus žmogus, senas gy- 

VTalter Neffas, sav. ventojas Cbicagos miesto.

KLAUSYKITE

New City Furniture Mart
RADIO PROGRAMO

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

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

►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦- ą
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FACTS YOU NEVER K '!!
"The ’Anchor" God/

Thg king of the 
KOOSSA KAFFIR5 OF 
AFRICA BROKE OFF A 
PIECE OF A STRANOED 
ANCHOR ANO DIED 
SOON AFTSR. THINKING 
THE ANCHOR AUVE 
AND HAD TAKEN V6N- 
GEANCE, THE ANCHOR 
WAS DEIFIEO AND 
V/ORSHIPPED BY THE 

ENT1RJE TRISE r

Z/lAMV MONUMBNT6 HAVE 
6EEN EREC1ED TO FAMOUS 
FIGORES WHO NEVER EX- 
ISTeO... THERE ARE 
MONUMENTS TO‘PETER 
PAN’ D'ARTAGNAN,

‘THE PIED PIPER OF 
HAMEUN'AND THE 

♦VVHITE RABBIT OF 
ALICE IN WONOER— 

LAND.

By Bob Part

mongŽEian conqJ5^nt 
hadthe
little ha6itof '££L 
tino PyRAMiDS rSEC'~ 
HUAAAN HEADS O<JT«;ir>CT 

captured a-rSS/'DE

LIETUVIŲ ANGLIAKASIŲ SOSTINĖJE
sus’kaudėtųPo naktinės kelionės iš Nia

garos atvykau j AYil'kes-Barre, 
Pa. Daugiausia lietuvių an- 
glia'kasių ir gyvena AVilkes- 
Barre apylinkėse, vadinamoj 
YV yoming apsirityje, slėnyje 
Čia yra 11 lietuviškų parapi
ją

Noiėdamas pažinti lietuvių 
angliakasių religinį, tautinį ir 
kultūrinį susipratimų, aplan
kiau keletu .parapijų vadų ir 
•pačius angliakasius. Drįstu 
čia pareikšti savo kritiškas 
pastabas ir susidarytų įspūdį.

Liaudis, senieji ir jaunieji 
daugumoj yra religingi, nuo
širdūs ir vaišingi, (lai tas vai-

linčiam 
širdis.

Atviresnieji klebonai pasi
sako, kad jų. jmiaipiįjoj jau 75 
nuoš. vedybų yra mišrios ir 
kad pusė jų iš para,pijos iš
vyksta. Ti'k mokykla ir orga
nizacijos galėtų šiek tiek su
koncentruoti lietuvius apie 
parapijų, juos suartinti ir iš
laikyti lietuviškų dvasių, lie
tuviškų šeimų, šiaip vyksta 
išskirstymas ir nutautėjimas.

Singumas 'kai kuomet per di 
delis, ypač “čestavot’ 
riais “skystimėliais”.

Wilkes-Barre pastebėjau ir) 
gražų teigiamų reiškinį. Čia i 
lietuvių bažnyčiose dar nėra į 
įvesta angliškų pamaldų vai
kams nei jaunimui. Evangeli
jos ir pamokslai sakomi tik

įvai-; lietuviškai, nėra jokių “tin- 
I ginių Mišių” — dvyliktų va

Šautuvai ir kulkosvaidžiai Lietuvos visuomenės suaukoti 
savai kariuomenei.

PHILA, PA., UETUVIŲ KRONIKA 1

AKIŲ GYDYTOJAS LIETUVIAI DAKTARAI

DR. VAITUSH, OPT.

Tel. Tardė 8146.
VALANDOS: Nno 11 iki 12; 

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

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
, OTDYTOJAS IB CHIRURGĄ*

ir akinius pritaiko
3343 S. Halsted Street

SPECIALISTAS 
OITOMK'rKlCALLY AKIU 

LIETUVIS
Suvirš 20 melų praktikavimo 

ILiuu Uarauutt ImaH
Palengvins akių įtempimų., kas es

ti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių įtempimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karšti, atitaiso 
trumparegystę lr toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas bu 
elektra, parodančia mažiausias kiai 
das. Specialė atyda atkreipiama | 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos.

Valandos: cuo 10 Iki 8 vai. vak. 
NedSI.oj pagal sutarti.

Daugel; atsitikimų akys atitaiso
mos be akintų. Haluos pigios kaip 
pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVE. 
Telefonas YARda 1373 

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAI!

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

Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte. 2-6. 7-9 P. 1L 
3147 S. Halsted St, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais 

Valandos: 3—8 P. M.

Paieškojimai
Šlegeris, Jurgis, prieš sep

tynis metus gyvenęs Cam- 
bridge, Mass.

Tamulgnas, Juozas, į J. A. 
Yalstybęs išvykęs prieš karų 
ir pradžioje gyvenęs Scran
ton, l’a., o vėliau persikėlęs 1 
North Dakota, bet koks jo 
adresas nežinoma.

'/rajonas, Antanas, 1920 
metais gyvenęs Pittsburgh, 
Pa. (\Vest Pennsylvania llos- 
pital).

Utmanas, Juozas (Utman 
Joseph), gimęs 1875 metais, 
dar 1932 metais gyvenęs 

i Brooklyne, Metropolitan ir 
* Union Avenue. Manoma, kad 
išvykęs į Lietuvų ar kur kitur.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 YVest 63rd Street

OFISO VALANDOS:
Nuo 1 — 4 ir uuo 7 — 9 vakare 

Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonas PROspect 6737 
Namų telefonas VIRginia 2421

TeL CANai 5969

OR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAB 

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS:

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

DR. F. G. WIN$KUNAS
PHYSICIAN AND SURGEON 
2158 w. CERMAK ROAD

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

Res. 2305 S. -LEAVITT 

Res tel. Canal 0402
TEL YARDS 5557

DR. FRANK C. KWINN
(KVIUJUNSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:30 Vakare,

ir Pagal Sutartį.

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

2-tros labo*
CHICAGO, ILL.

Telefonas MIDvvay 288v 
OFISO VALANDOS:

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryte

Telefoną* HEMIock 6286

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

Ofiao valandos:
10—12 vaL ryte 

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

Suaitarius.

spalių 15 d., vakare, mokyk 
los salėj. 331 Earp St.

Iš anksto visi kviečiami ’ 
dalyvauti bankiete ir pagerb- Lietuvos Generalinis Konsu-

Tėvai namuose kalba su vai 
kais lietuviškai ir juos gerai 
pramoko, tik gaila, kad pa
rapijų vadai ir komitetai ne
supranta lietuviškų mokyklų 
reikšmės, nors mato, kad jų 
vaikai valstybinėse mokyklo
se kasmet vis labiau užmiršta 
gimtosios kalbos. IX

Suskaudo man širdį, kai su
žinojau, kad didžiulės, turtin-j sta Vyčių ir Studentų Sų-gos 
gos parapijos, banke laikan- kuopų. Dabar pradedamas er
čios jau santaupas, dar neturi ganizavimas studentij kuopų, 
pradžios mokyklų, ir 'kiekvie-' Sveikintini organizatoriai ir 
nam savo tautų ir tikybų my-' tam pritaria klebonai!

Pagerbs Klebonę- 
Jubiliatę

Birželio 15 d. suėjo 20 me- 
landų. Jaunimas tiek susipra- tų, kaip J. E. kardinolas D.
tęs, kad net nemėgina nė pra- J. Dougherty Šv. Karolio Bo
syti pamokslų anglų kalba. romiejaus seminarijos koply-

Šioje apylinkėje geriausiai 
gyvuoja A. L. R. K. Susivie
nijimas, čia yra jo centras,' 
leidžiamas jo organas “Gar-į 
sas”. Kai kurios para pijos tu-' 
ri po 5-7 Susivienijimo kuo- 

1 pas. Tik daugely vietų truk- Į

ti uolų Kristaus darbininkų. Autas, 16 TFesf 75 Street.
K. V. | Aew York City.

i čioje įšventino į kunigus da
bartinį Šv. Kazimiero para
pijos klebonų Ignų Valančiū- 
nų. Kad tinkamai paminėjus 
šį klebono jubiliejų, parapijo
nai ruošia didelį banįkietų
A , . i < *

i
T

DON’T
NEGLECT 

A COLD

k

F

’KIDS- NOBOPV LOVC3 O FAT ffAN

Tasai, kurs yra nusižeminęs 
j nesijuokia kuomet išdidus 
j žmogus verkia.
j Gyvenimas nors Trumpas, 
bet doras yra daug geresnis 
už ilgų, bet blogų.

Kiekviename darbe ir min
tyje turi užsilaikyti, lyg kad j 
šiandien .turėtumei mirti.

Krūtinės slogos, kurios gali išsi
vystyti | nelaimę, paprastai pa
lengvėja pavartojus raminančių, 
šildančių Musteroie. Musteroie nė
ra tiktai moste. Jinai yra “Coun- 
ter-irrlia.it.” A ii lt jonai yra varto
ję jų per 25 m. Daktarai rekomen
duoja. Galima «auU apllekose

DR. P. J. BEINAR
(BEINARAUSKASJ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1612.

Res. — Yards 3955. 
OFISO VALANDOS:

' 2 iki 4 popie; 7 iki 9 vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais

pagal sutartį.

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIEginia 1116 4070 Archer Ave.
Valandos: 1—3 ir 7—8 

Kasdien išskyrus Seredų 
Seredoniis ir Nedėl. pagal sutartį.

Tas yra niekšas, kas, val
dono galybę turėdamas, savo 
sidraugavau su ,dviem lietu- 
pageidimams vergauja.

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

Tel. YARda 0991 
Rez. Tel. PLAza 3200 

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

ALEX ALESAUSKAS & SONS
Wholesale Furniture Co.

6343 So. Wester*n Avenue
REPUBUC 6051

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rųšiee naujus namus ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
soki taisymo darbų be jokio cash (mokė
jimo. ant lengvi) mėnesinių išmokėjimų.
(Iigannn geriansį atlyginimų iš Fire In
surance Oompanijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant,naujų ir 
senų namų, ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nno 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie:

JOHN PAKAL
6816 S. Westem Ave. Phone Grovehill 0306

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

| VALGIU GAMINIMAS 
IR

NAMĮJ PRIŽIŪRĖJIMAI
' ►

vairių valgių gaminimui,^ 

pyragų pajų ir duonų kepi 

mui; įvairių konservų ii 

preservų darymai, paukS

Didelė 223 puslapių knyga ’ 

su naujausiais receptais į-f 

tienos kepimui ar virimui, 

daržovių ir vaisių užlaiky-'I 

mai, ir tt. Taipgi yra vi

sokių naudingų patarimų 

šeimininkėms.

Šių knygų galima gauti per peš
tų arba raštinėje:

KAINA SU PERSIUNTIMU

£1.10
RASTINĖJE

$1.00
“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Ave.

CHICAGO, ILL.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Res. 6958 So. Talman Ave.
Res. TeL GROvehiU 0617 
Office TeL HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Val. £—4 ir 7—8 vak. 
Ketv. ir Nedėliomis susitarus

2423 YV. Marųuette Road

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 val. vak.

Nedėliomis pagal sutarti. 
Offioe TaL YARda 4787 
Namų TaL PROapect 1930

Tel OANal 6122.

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 W. Cermak Road 

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v-
REZIDENCIJA

6631 S. California Ave. 

Telefonas RHPnblic 7968

Office Pilone Rae and Offioe
PROspect 1028 2359 S. Leavitt St
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANai 0706

DR. J. J. KOWAR
<K0WARSKA8) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2403 YV. 63rd St, Chicago

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį.

TaL YARda 5921
Rea.: KENvrood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiao TeL VIRgnua 0036 
Rezidencijos tel BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue

Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P. M.

Resideneija
8939 So. Claremont Ave.

Val&ndoe 9—10 k. M. 
Nedaliomis pagal sutartį.

Tel CANai 0257
Rea TeL PROspect 6660

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Rezidencija 6600 So. Artesian Ava 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet 

6 iki 9 vakare
TeL YARda 2246

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave.
arti 47th Street 

VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Seredoj pagal antartj_____

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas Lafayette 8650

Antradieaiais, Ketvirtadismaia it 
p«nktadi«aiai»

4631 So. Ashland Ave.
Tel YARda 0994

Pirmadieniais, Trečiadienis^ it
Šeštadieniais.
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'NAKPY

! I MAMS JUST COMPLETED MY EDITORIAL

Ion'tuffy’m*leAN AND HIS GANG 
i OF RUFFIANS--.THE ONĖS THAT 
i SMAHSMSD YOU WITH THE TOM A H TO.'

BOY /THIS »S TH’ BI2NESS 
OGLETHORP'Y'CERT'NLY GAVĘ IT TO tM 
WITH BOTH BARRELS, DIN'TCHA? 
TERRIFIC STUFF KID.TERRIFIC STUFF.' 
GOSH, I HOPE TUFFY DON'T COME 
OVER HERE AN' TAKE A SOCK OUT'A 
YA FER VZRITIN' STUFF LIKĘ THIS

MINTYS IŠTROŠKUSIEMS
lš įvairių šaltinių, surinko tinės, ji iš tavęs atims visa, 

A. Valančius ,kų geriausia turi.
į Daugelis vaikų esti . netur- I Geroji karčiamos pusė yra 

tingi dėl to, kad aludaris tur- į^kmė pusė. 
tngas. 41a»l MaŽi“U ,S°tyje*

Kur yra gėrimas, ten 
pavojus.

Kas turėjo nelaimę, kas tu
rėjo ginčus, kas turėjo apkal
bas, kas turėjo sužeidimus be 
priežasties, kas turėjo raudo
nas akis — tai tie, kurie su
gaišo prie vyno, kurie ieško
jo maišyto vyno.

I Neleisk viešam namui gy
vuoti tavo privatiškam name.

yra

I HARDLY THINK 
SO. CHlEF/j

NO? AN' 
\NHY NOT?,

WELL ! YOU SEE, 
THE POOR CHAP

CAHN'T READ'

By lrr Tirman

HH
I

i

l<!*

Patarimai duodami prie vy-^ Jei tik žmonės galvotų, 
no nesuteiks gero. greit gert nustotų.

Alkoholis daugeli yra pa
guldęs ant lentos.

Stiklas po stiklo ir Jurgis 
tapo girtas.daugiau

bliude. Dabok lupas nuo siur
bimo.

Ir pranašas paklydo per 
stiprius gėrimus. Jis paklydo
iš savo kelio. Jis klaidžiojo iš-; Taur5 yra didžiausias va.
sivaizdinime ir atsidūrė kalė-1 •

i gis.
Bachus savo žmones

Praleisk vakarus prie arba

Gerianti mergelė yra gėdos 
paveikslas.

Vienas stiklas1 alaus pada
ro vietų dėl kito.

greit

tos ir pieno.k
Vanduo yra stiprus gėri

mas. Samsonas vandenį gėrė.
Likeris kalba labai garsiai

pažįsta, nes jų nosis pažymė
tos.

Tas niekad negers perdaug,
kuris niekad negers, i

I Stiklas alaus kainuoja daug 
ašarų.

I
I Gėrimas daro elgetas dva
sioje, tik ne jų bus karalystė 
danguje.

Geriausias vaistas yra blai
vybė.

Degtinė yra velnio kelias 
prie žmogaus, d žmogus prie 
velnio.

RHEUMATISM
Pain—Agony Starts To Leave in 

24 Hours
Happy Days Ahead for Yon

Think of lt—how thia old vrorid 
'does make progresą—now comes a 
prescription which is known to phar- 
maclsts as Allenru and wlthln 48 
houra after you start to take thia 
bwlft kctlng formula paln, agony and 
Inflammation caused by excesa urlo 
ncid has started to depart.
•Allenru does Just what thla notlee 
says lt will do—lt is guaranteed. Tou 
can get one generous bottie at lead- 
Ing drugstores everywhere for 88 
centą and if it doesn’t bring the joy- 
eua resuits you ezpect—your money 
shole heartedly returnoA.

GIESMYNAS

Beširdis žmogus. Tai Char- 
i«s (Pug) G amer, 19 m., iš 
York, Nebr. Jis policijai pri- 
•ipažino, kad savo jaunų žmo
nų, su kuria buvo susituokęs 
prieš 20 dienų, įstūmė į smil
čių duobę ir žiūrėjo, kaip ji 
palengva nuskendo. Jam gre
sia sunki bausmė. (Acme te
lephoto)

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINĖS 

MINTYS
lš angliško vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

Rugsėjo 25 Diena
I 0

Mvlėtinis buvo viešų viens, 
puikaus medžio uksinėje. Žmo
nės praėjo pro tų vietų, ir 
klausė jj, kam jis buvo vienų 
vienas. Ir Mvlėtinis atsakė: 
“Aš esu vienų vienas, dabar 
kad aš jus mačiau ir girdė
jau: iki dabar, aš buvau savo 
Mylimojo draugystėje”.

Nusižeminimas, supratime, 
valioje ir žodyje, nėra niekad 
nugalėtas.

Gėlės Mylintiems, 
Vestuvėms, Bankie- 
tams, Laidotuvėms, 

Puošimams.

GĖLININKAS
4180 ARCHER AVENUE 
Fhone LAFayette 5800

Gėrimas pirmiausia aptem- dėl to, kad išeina iš bačkos, 
do, paskui apsvaigina, galop 
prakeikia.

Gerk, kaip žuvis — vien 
Vandenį.

Jei tu gersi geriausios deg- mes.

Aš pažįstu jį iš nosies. 
Šėtono palocius yra degti

nės paloeius.
Užsidėk stiklus ant akių, o 

Riebusis karčiainninkas da- ae ont ,#pų
ro daug liesų gėrėjų. Girtuoklio burna išdžiovina

Neleisk raudonuoti tavo jo KSenira-
nosiai už tavo burnos nuode-}

PKIDS* THE ARTOf SWALLOWING A PIECE OF GUM

į OOH -

TIONAL CARTOON CON Y

Gėrimas sužeidžiaI
kūniškai ir dvasiškai.

žmogų

su

Negerk svaigalų ir negersi 
perdaug,

Girtybė išveda iš namui 
žmogų, o jo vietoj palieka! 
žvėrį.

Degtinė bus visai nepavo
jinga, jei jos negersi.

Kiekvienoje vynuogėje yra 
velniukas.

Alus prigirdė daugiau žmo-

Įsigykite Naują Giesmyną. Jame' 
rasite Visiems Metams Bažnyčios 
Giesmes.

Giesmes lr muziką patvartė 
Ant. S. Pocius.

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

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

DON’T BE GREY
Deo*t talente grey hair. Orey hair 
■akas you look old and feel old. 
Try the Moč-rn* Method far CoL 
arine Hair . .. CLAIROL. Yool 
appredate the ųulck, pleasant trea*> 
taent. No bleaching reųuired te 
eoften the hair whsn you ase 
CLAIROL. YoaTl V*e the muite 
aa year hair—beautiful, natūrai* 
looking color that defiee deterrieta' 
See youreeH aa jroa would Ūke te 

ikta See yoar hairdresscr today O» 
osod thb coopon N0W.I ,

NotaraU? M,

MONIKA SARGAUTIENĖ
(po tėvais Skodaiuėj

Mirė rūgs. 21. 1939, 10:25
v. vak., sulaukus 53 'met. amž.

Gimus Lietuvoje, Panevėžio 
apskr., Miežiškių par. ir kaime.

Amerikoj išgyveno 29 met.
Paliko dideliame nuliūdime: 

vyrą Kazimierą, dukterį Mari
joną, žentą Edvardą Leščiaus- 
kus, sūnų Bronislovą 2 pus
brolius: Zigmontą ir Juozapą 
Grigonius ir jų šeimas, brolie
nę Petronėlę Grigonienę ir jos 
šeimų, 2 pusseseres: Barborą 
Vaiėekonienę ir Domicėlę Skre- 
bienę ir jų šeimas, 2 švoge
rius: Klemensą ir Zigmontą 
Surgaučius ir kitas gimines. 
Lietuvoje paliko brolį Jurgį 
Skodį, jo šeimą ir kitas gimi
nes.

Kūnas pašarvotas 3230 So. 
Emerald Avė. Laidotuvės j- 
vyks antrad. rūgs. 26 d. Iš 
namų 8 vai. ryto bus atly
dėtas į Šv. Jurgio par. baž
nyčią, kurioje jvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta j šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pitžįs- 
tamus-as dalyvaut laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras. Duktė, Žen
tas, Sūrtns Pusbroliai, Pus
seserės, Brolis, Bru ienė švo
geriai ir Giminės.

Laidotuvių direktorius A. M. 
Phillips, tel. YAItds 4908.

LIETUVISKAS 
MISOLELIS

Šlovinkim Viešpatį.

Mišios lr Mišparai, Lietuviškai 
lr Lotyniškai, visiems Sekmadie
niams ir šventėms, lr kitos Mal
dos ir Giesmės. Antras pataisytas 
leidimas. Parašė Kan. Ad. Saba
liauskas. Stipriais odos viršais. 
kaina — 8.75. Reikalaukite 1*

DRAUGAS PUB. 00 

2334 So. Oakley Avė., 
Chicago, Illinois

Nemainyk savo nosies 
jkarčiamninko dažais.

Pirmiausiai aludariui, pas
kui gydytojui, paskiausiai gra 
boriui.

Daugelis geria į sveikatų,
pakol prageria savo sveikatų, nių, negu jūros.

Nėra gėrimo ani ženiės, kad Girtuoklis n,(>)at 
tyrų vandenį paviršytų.

Saugokis nuo bonkos ir 
'bačkos. . .

Lašas degtinės yra lašas 
perdaug.

Namai bus greit pilni link
smybių, jei išmoksi saugotis 
gi rtybes.

Krepšelis traukiasi, kada 
darbininkas geria.

kėsinasi
ant savo gyvybės.

CORGUE,
GOKttE,

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

! eaisk, SKOLINAM PINIGUS
= *111111 p*i ANT 1-MŲ MORGIČIŲ

INSURED

te mete bet fcrOfe neri cffiDtUD* Oafref m (te tarifeįRTta farfact mnHntina W ridi <0. tea 
S atap šaš Mesta cafar that caari ba coeteg 
)• • • e Mate Uu* anty Clairat manim

r—-------------—-
JOAM OAlg, OAlKOt, te*.

I Įua Waat 4Mbautu* TaeKM-O.

i r §
= Kiekvienos ypatos padėti pinigai yra apdrausti iki 15000.00 pm = 

Listen to and Advertise over = Federal Savings and Loan Insurance Corp., po United States 5 
Govenment priežiūra.

N«w IT S EASY fo moko

tlIRLS
V EH ".llITtlHlTM" *

TRAOf MARK

Comb wiMt
f ‘ tMemry M

.......

SIMRLY...Curi As You Comb
4

Away with your curlers . . . away f
vvith your curling gadgetsl Here’s 

the lašt word in easy curling meth« 

ods. It's the new "Automatic” Rolo- 

curl, vvith a regular comb at one end 

and a magic disappearing comb at 

the other. You simply curl as you 

comb ... vvith one end you comb, 

with the other you eurf easily, quick«

ly and vvith beauty shop perfection.
1 4
For all Types of Curfa, Ringio?*, ate.

•» e* ’ 4
WN AJ YOUa 10CA1 F. W. W00lW0RTH <0. STOK

PAIANDECH'S YUGOSLAV RADIO
Folk Songs and Music 
Tambtrritza Orchestra 

Station*WWAE, Every Sunday* 1 bo S

536 S. Clark St., Chicago — Har. 3006

She’s pretty as 
a picture,

I^ut. . . . .
No one can t/Jcrate halitonis (bad brnnth). 
It can ruin almost any girl's popularity 
. . . her rlosest friendsbips.

Food fermentation in tho mouth is said 
by some authoritica to be a major cause of 
halitosis. And the insidious t h ing about 
this offensive condition is that anyono 
may have it and never realize it. Friends 
know, of course ... only too well. Būt, un- 
fortunately, it ia such a dslicate subject 
they won't tell.

So don’t gamble with your sočiai oppor- 
tunities and your happinnen by taking un- 
noccaaary chances. It is so simple to take 
precautions by gargling vith plpiisant- 
tasting Listerine Antiseptic—mouth fer- 
mentation is ųuickly checked and ita 
odors are overcome.

Get the Listerine Antiseptic habit. Ūse 
it . . . morning and night, and before all 
important engagoments. Lambert Phar- 
macai Company, SI. Louit, Alifouri.

LISTERINE 
for HALITOSIS

(BAD BBCATB)

Mokame Už 
Padėtus Pinigus 31%

Ofiso vaL: 0:00 vai. ryto iki 6:00 vak. Pirmadieniais, Ketvirta
dieniais ir Šeštadieniais iki 8:00 vak.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
JOHN PAKEL, Pres.

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

fiABY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER —PRUZIN

Phoae 0000 M0 W. lfKk

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
BEMIAUSI^ IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAItA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

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

4447 South Fairfield Avenue
____________ Tel. LAFAYETTE 0727__________

O Y lf A T koplyčios visose 
A A Chicagos dalyse

Klausykite mūsų I.tetnvių radio programo Antradienio Ir 
fieitadienio vakarais, 5:30 valandą, Iš WHFP stoties (t48O K.,

Pranešėjas P. S.UATMIERAS ,

LAIDOTUVIŲ 1 n* *
1 p

p*

DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

AkIDIII AIIPC PATARNAVIMAS
AnlDULAIibL dieną ir naktį

KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSEDYKAI

Aittoiy B. Petkos
6834 So. Western Avė. 
GROvehiU 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109

Lactanicz ir Seni
2314 AVest 23rd Place 
J’hone CiVNal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270

I. Lėdendas
S. P. Mažeika

4348 So. California Ąve. 
Phone LATayette 3572

3319 Lituanica Avenue 
Phone YARds 1138-1139

Antanas M. Ptiillips 3307 Lituanica Avė. 
l’hone YADds 4JK)8

I. J. Zolp 1646 West 46th Streot 
Phone YARds 0781-0782

AM V. Petkus 4704 S. Westeru Avė. 

Tel. LAFayette 8024

P. I. Kilikas 3354 So. Halsted St.
Telefonas YARds 1419

1
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D. G. R. MOS
J. Pilipauskas

Iš MARQUETTE PARKO 

KOLONIJOS

šalia Gimimo Panelės Švč. 
bažnyčias ir mokyklas prisi- 
šliejus glūdi parapijos klebo
nija. kur vystėsi ir vystosi 
praeities, dabarties ir atei
ties parapijos veikimo planai. 
Čia gyvena ir dirba nenuil
stamos parapijos dvasios va
das, Bažnyčios ir tautos dar
bininkas kun. klebonas. A. Ba

ltutis.
Klebono ir parapijiečių ta

rpe glaudūs bendradarbiavi
mo santykiai, apie ką aiškiai 
kalba graži bažnyčia ir puiki 
moderniškai įrengta mokyk
la. Klebonas linksniai pareiš
kė, jos savo malonių parapi
jonų padedamas šįmet išmo
kėsiąs net $12,000 skolos! 
Mokykla

Parapijos mokykla suside
da iš devynių skyrių.

Pirmasis skyrius — vaikų 
darželis, kuriame seselių Ka
ziui ieriečių priežiūroj prade
da vystyti savo talentus vai
kučiai nuo keturių penkių 
metų. Čia jie iš spalvuoto mo
lio lipdo įvairiausias statulė
les, karpo iš popieros lėles, 
niokosi pirmąsias raides, žai
džia ir t.t. Tai labai paleng
vina formuotis vaiko ateičiai, 
moko jį bendrojo gyvenimo 
ir savystovumo. Lietuviams 
tikrai patartina kuo skaitlin
giausiai šiuo darželiu pasi
naudoti, nes čia vaikai iš pat 
mažens išmoksta bendrauti su i 
nepažįstamaisiais ir, svarbiau
sia, patenka lietuviškon ap
linkom Šiame skyriuj jau pra
džioj yra 19 vaikučių. Vėliau, 
sako, susirenka iki 25 ir dau
giau.

Viso mokykloj yra 321 mo
kinys, kurių keliolika yra jau 
ir maišytų šeimų t. y. lietu
vio vedusio nelietnvę ar lie
tuvės ištekėjusios už nelietu-

SVARBUS PASIKAL

BĖJIMAS

Iš Chicago Riding Aeademy arklydžių šiom is dienomis buvo pabėgęs šis buivolas (buffa- 
lo). Iššauktas vėliausias kaubojus Frank Jayne buivolą vreit sugavo. Buivolas priklauso 
Rodeo kompanijai. (Acme telephoto)

vio. Mokykloj visuose sky
riuose kasdien dėstoma lie
tuvių kalba ir visi vaikai su 
labai maža išimtimi kalba gra 
žiai lietuviškai. Mokyklą lan
ko daugiau bernaičių negu 
mergaičių. Didžiausias yra 
devintasis skyrius, kuriame 45 
mokiniai. Kituose kiek ma
žiau, pavyzdžiui, septintajam 
32, šeštajam 39, penktajam 
35, ketvirtajam 37 ir t.t. Mo
kyklą aptarnauja dešimts Šv. 
Kazimiero seserų.
Šis tas iš parapijos

Lionginas ir Adelė Kučin
skai (Jr.), New Process Bak
ing Co. vedėjas, susilaukė an
tros dukrelės, kuri bus krikš
tijama ateinantį sekmadienį 
Cintijoš-Adelės vardais. Po
nia Kačinskienė žinomo biz
nieriaus Prano Vizgardo du
ktė. Krikštynų balius įvyks 
pas pp. Vizgardus.

Ateinantį šeštadienį 10 vai. 
ryto įvyksta Apolonijos Ka

minskaitės su Sidney Tukus

vestuvės.

Marijona ir Jonas Pauliai,

kurie turi 67tli ir Artesian 
gatvių kampe Hardware krau
tuvę, susilaukė gražios duk
relės. Motina ir duktė Šv. 
Kryžiaus ligoninėj.

mą 6916 S. Fkirfield ave. ne
toli Šv. Kryžiaus ligoninės. 
Apsigyveno pati su dviem ve
dusiom dukterim. Laukinin- 
kienė turi restoraną Peoria 
ir Market St. Yra gera kata
likė lietuvė mylinti savo tau
tą ir bažnyčią.

DOVANOS UŽ DOVANAS
Chicago, Illinois. — Šiemet sueina 25 me

tai, kai brolis Vladas, M.I.C., darbuojasi šia
me mieste. Tad, per šiuos “Draugo” jubilie
jaus metus laivo jmsitarta padėti broliui V In
dui jo naštą, nešti įtaisant .jam naują adresų 
mašiną, kad lengviau galėtu pasiekti visus 
sandarbininkus.

Pirmutiniai, kurie prisidėjo prie šio kilnaus 
tikslo, paaukodami sidabrinį dolerį, buvo* 
Salomėja ir Ant. Kavaliauskai, gyv. 5041 S. 
Artesian Ave., Chicago, 111.

Rūtos daržo įkūrėjai ir ex-kareiviai tarėsi 
tuo tikslu suruošti piknikų paliaigtuves ry
šium su uždarymu Rūtos daržo iki ateinan
čio pavasario. Tai įvyks sekmad., spalių 22 
d. Publika linksminsis Rūtos darže ir salėj, 
ir pasidžiaugs gražia programo.

Šio pikniko pelnas skiriamas naujos adre
sų mašinos fondui. Visiems ‘Draugo’ skai
tytojams, kurie prisidės prie šio fondo su 
auka, bus prisiųsta gražios Kūčių plotkelės. 
Iš anksto tariame nuoširdžiai ačiū. Aukas 
siųskit sekančiai: Brolis Vladas, M.I.C., 2334 
So. Oakley Ave., Chicago, Illinois.

• At :< ' , M

MYKOLAS DZIMIDA3,

alaus išvežiotojas, gyv. 4138 
Arerer Ave. Jisai raštiškai 
pasižadėjo pristatyti alaus į 
Rūtų daržą, kur spalių 22 d. 
įvyks Rūtos daržo uždarymas 
ir piknikų pabaigtuvės. Sa
lėj bus gražus programas.

Agota Laukininkienė pasi
statė gražų keturių aukštų na

Storulis: — Na, kūmai, tai 
pats išaugai 'kaip smilga, — 
nei “Draugo” Reporterių pi- 
nei ‘Draugo’ Raporterių pik
nike nemačiau rūgs. 17, “Vil
niaus Kalneliuose”.

Plonasis: — Patekau tarp 
dviejų storulių ir matai — iš- 
tysan. Be to, esu labai “bizį”, 
per 30 metų skaitau bedieviš
kus laikraščius, dėlto taip 
blogai ir atrodau.

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

tos” daržą spalių 22 d. ir pa
matysi kaip sustorėsiu. Taip
gi užsirašysiu “Draugą” ir 
“Laivą” ir “kvitvsiu” be
dieviškus laikraščius skaityti 
ir pardavinėti.

Effie Ramey, 51 metų amž., 
iš Newton, III., policijos su
laikyta ir bus tardoma ryšium 
su netikėta jos sūnaus mir
tim. Kalbama, kad ji bus nu
nuodijus savo sūnų, 21 metų 
amžiaus, kad išsikolektuoti jo 
apdraudą. (Acme telephoto)

Šiomis dienomis iš Rytų 
grįžo dr. J. Simonaitis su šei
ma. Rytuose lankėsi New Yo
rko Pasaulinėj parodoj ir pas 
savo brolį Elizabeth, N. J. 
lietuvių parapijos kleboną.
Šv. Kazimiero Akademija

Šįmet Akademijoj yra 41 (. 
mergaičių, kurių 274 yra lie
tuvės. Kitos yra įvairiausių 
tautų.

Studenčių veikimas šalia 
reguliarių pamokų suskaldy
tas įvairiausiose akademijoj 
veikiančiose organizacijose, 
kurių yra virš 40.

Šalia privalomi) pamoki) 
mergaitės gali dar pasirinkti 
mokytis drabužius siūti, virti, 
mašinraščio, muzikos, meno ir 
t.t.

Lietuvaitėms^kasdien dėsto
ma lietuvių kalba. Kartais 
pasitaiko ir svetimtaučių no
rinčių lietuviškai pramokti.

Šalia puikiausių fizikos, 
chemijos ir botanikos kabine
tų yra pilnai įrengtas knygy
nas, kur yra virš šešių tūks
tančių paskirtį knygų.

Painokos tęsiasi po ketu
riasdešimt minučių ir paskui 
dviejų minučių pertrauka pe
rėjimui iš vieno kambario į 
kitą.

Klasėse mokinių suskirsty
ta po 30, kad būtų galimas 
artimesnis bendradarbiavimas 
tarp mokinių įr mokytojų.

Žodžiu, akademijoj vyksta 
sunkus; metodinis ir intensy
vus jaunų mergaičių kultūri
nimas. Šiandie mus taip sun
kiai spaudžiant .nutautėjimo 
ir subedievėjimo naštai tenka 
pasidžiaugti ir pasveikint se
seris Kazimierietes dirbančias 
sunkų tautiniai kultūrinį da
rbą.
Šv. Kryžiaus ligoninė

Šįmet ligoninė įžengė į vie
nuoliktuosius gyvenimo me
tus. Per dešimtį metų ligoni
nė (perleido 36,284 ligonius, 
kurių lietuvių buvo 6,930.

Ligoninėj lovų yra 135, ku
rių nuolatos užpildyta 85 nuo
šimčiai.

Gydytojų personalą sudaro 
34 nuolatiniai medicinos dak
tarai ir 36 lankantieji. Lietu
vių daktarų ligoninėj 13.

Per dešimtį metų naujagi
mių 6,033 ir lietuvių nauja
gimių 800.

Ligonis aptarnauja penkias
dešimt registruotų slaugių, 
aštuonios sanitarės ir dvide
šimt keturios seserys.

Yra dvi patalpos svarbio
sioms operacijoms, viena ma
žesnėms, fisioterapijos kabi
netai ir X-ray kambarys.

Dabartinis ligoninės kape
lionas — kun. Pr. Juškevi
čius.

“THINGS THAT NEVER HAPPEN”

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 gyvenimą, bet vis
kas buvo veltui. O kas galėtų

duoti tokią sistemų? Trumpas 

atsakymas — krikščionybė!

Standard Club

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

F. SELEMONAVICH 
SVETERIŲ KRAUTU
VE ATDARA KAS 
DIENĄ — IR VAKA
RAIS IR SEKMA

DIENIAIS 
Telefonas 

VICTORY 3486
504 WEST 33RD STREET 

CHICAGO, ILL.

Švelni Degtinė—100 Prool 
BOTTLED IN BOND 

Nėra Geresnės Degtinės 
nž Tokią Kainą

TIK $1.00 PT.tfU pn 
4-5 Kvortos. ..^

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS 

TAVERNOJ

15c. DRINKSAS

MUTUAL LIQUOR COMPANY
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Boulevard 0014

UTILITY L!QUOR 
DISTRIBUTORS

Incorporatcd

Tel. Prospect 0745-0746 

Wholesale Only
6931-33 So. Ashland Ave.

Pas mns galima gauti tikrai 
Uetuvišką Importuotą Valstybinę 
Degtinę.

Mes lr Vist Mūsų Darbininkai 
Esame Lietuviai. Pp. F. lr M. 
Dzlmidai. Savininkai.

Charles Ynshis
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. CANai 7514
CHICAGO, ILL.

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

STANDARD
FEDERAL 
SAVINGS

and
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAOO

$3,500,000.00 
- $250,000.00

4192 ARCHER AVENUE

SAVINOS FEDERALLT 
INSTTRED

JUSTIN MACKIEVVICH, Pres.

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IfiMOK ĖJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
"THE HOME OP PINE FURNITURE” SINCE l»O4

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

Renduojame salę vestuvėms, susi
rinkimams, Šokiams ir kitokiams 
parengimams. Naujai lr moder
niškai įrengta. Maža nuoma. Dėl 
susirinkimų kliūbams duodame 
dykai. Kreipkitės.

SULLY’S SVETAINĖ 
4400 So. Washtenaw Ave.

Tel. LAI’aycttc 5954 
Jonas Zcpaltas, savininkas ..

** PASKOLOS ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ

I Duodamos nuo 1 iki 15 metų. 
■jLcngvi išmokėjimai. Dėl platesnių 

>' informacijų kreipkitės pas Chas. 
’ Zekas, Seeretarv.
I GEDIMINAS BLDG. & LOAN 

ASSOCIATION
! 4425 South Fairfield Ave.
► Lafayette 8248

-a

CLASSIFIED
“AR JŪS ESATE MATĘ 

SUNSET PARKĄ?”

Jis yra pikniko daržas, miškas ir 
ūkis su visais miesto patogumais ant 
fanuos, prie Archer Ave. arti 135- 
tos gatves. Pikniko daržas didelis ir 
turi apdarytą Šokių salę ir bara. 
ši vieta populiari kaip vasaroj, taip 
ir žiemoj. Apart to. yra 5 kambarių 
modemiškas namas ir kombinaeiji- 
nis garadžius ir daržinė. Viskas tik
tai 10 metų senumo.

Ūkis užima 30 ake.rų ir pikniko 
daržas 20 akerų. 1500 pėdu ont Ar
cher Avenue ir 1500 pėdų ant 135- 
tos gatvės. Matykite:
Ben F. Bohac, 2641 W. 51st 

St., Chicago, Illinois.

REIKALINGAS JAUNAS VYRAS 
Reikalingas jaunas vyras vairuoti 
automobilį ir prižiūrėti namų dėl 
daktaro. Turi būti geras automobi
lio vairuotojaa Atsišaukite 11 vai. 
ryto i 4710 Drevei Blvd., arhn šau* 
kltf KEXwood 7302.

PARDAVIMO NAMAS 
4 fl. modemišką, namą. esame pri
versti parduoti už 2 fl. kaina. Na
mas randasi prie Marųuette Parko, 
gražiojoj Lietuvių apielinkėj. Namas 
man kainavo $24.500 o dabar pri
verstas atiduoti tik už $12.200. Val
džios morgičius yra $6.704). Tmokėt 
reikalinga $5,000. Rendų neša $150 
) mėnesį, kuris duoda gera pelną. 
7207 So. Francisco Ave. Pašaukite: 
Tel. Prospect 3140 kad būčiau na-

imle.

PARDAVIMUI
Tikras bargenas. Grosernė, delica- 
tessen ir namas, arti bažnyčios ir 
mokyklos. Biznis išdirbtas per daug 
metų. Kainą ir pardavimo priežastį 
/ ištlrsite ant vietos. Savininkas: 1325 
So. 50tb Court, Cicero. Rlinois.

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

1314 So. Cicero, Ave.
Cicero, Illinois

«
PARDAVI3ITTI NAMAS 

Btzniavas namas — Storas ir fletaS 
pagyvenimui: yra 2-karų garadžius. 
Parsiduoda pigiai. Dėl platesnių in
formacijų kreipkltfs į: Chas. Zekas, 
4425 So. Fairfield Avenue.

PARDAVIMUI NAMAS 
PAP.nrosm pigiai už cash. medin’ 
namą. Pečiais apšildomas, kieto me
džio aptaisymal ir grindys. 2 6 kam 
barių fletai Ir 1 4 kambarių fletas 
Geras investmentas. Matykite savi
ninką po num. 6714 So. Green St

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm. Krikštynom Ir Kito
kiem Bankietam Suteikiam Pa

tarnavimą.

Linksma* Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Ave., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022 POCAUONTAS Mine Run iš griausiu mainų; 
daug dulkių Išimta. Perknne 5 tonus ar dau
giau, už toną ........................................................37.40

PETROLEUM CARRON COKE, perkant R to
nus ar daugiau, tonas... .37.40. Sales Taz E k sta.


