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VARŠUVA
LENKAI KAPITULIAVO 
NETEKĘ MAISTO PO 
20 PARŲ GYNIMOSI

i Formalus miesto pavedimas 
naciams įvyks rytoj

BERLYNAS, rugs. 27. — nuolat skelbė, kad Lenkijos
Vokiečių karo vadovybė ofici- kariuomenė visur atkakliai gi 
aliai paskelbė, kad Varšuva naši. Gyventojai gynėsi neži- 
liesųlygjniai vokiečiams pasi- nodami, kad lenkų vyriausybė 
davė. Sakoma, tas įvyko len- pabėgusi, kad lenkų kariuo- 
kams gynėjams netekus mais- menė nugalėta ir visa Lenki
te ir priemonių toliau gintis. i-ja okupuota. Jie neklausė vo-

Oficialiniam komunikate pa kiečių, bet savo vadų. 
žymima, kad formalus miesto j Kalbama, kad Varšuvos ri- 
padavimas vokiečiams įvyks .bose yra apie 100,000 lenkų 
šį penktadienį. j kareivių. Jie paklius nacių ne

Vokiečiai įvertina Varšuvos laisvėn.

Nacių fieldmarsalas Goeringas pagerbia žuvusį karo fronte ties (Varšuva gen. Fritschų 
per žuvusiojo laidotuv^ Berlyne. Si nuotrai^a iš Berlyno per radiją prisiųsta į New 
Yorkų. . , ' < | (Acme telephoto).

VOKIEČIAMS
MASKVOS PADEDAMAS 
HITLERIS BANDYS 
NUTRAUKTI KARĄ

BERLYNAS, rugs. 27. — 
Iš patikimų šaltinių sužinoma, 
kad naciai su bolševikais sie
kia kontroliuoti rytinę ir cen
trinę Europą, šiain tikslui no 
rimą įvesti savotiškos rūšies 
Monroe doktriną.

Yra žinoma, Maskva labai 
pageidautų užgrobti visą Pa

baltijį. Bet Vokietija nesutin
ka. Naciai nori, kad Pabalti- 

' jis pasiliktų Vokietijos sfero
je ir kontrolėje.

Vietoje Pabaltijo Berlynas. 
Maskvai siūlo iš Rumunijos 

1 atsiimti Besarabiją.
Niekas negali žinoti, kaip 

šie klausimai bus išspręsti.

civilinių gyventojų nepapras
tų ryžtumų ginti miestą. Tik 
pažymi, kad jie savo vadų 
buvo apgaudinėjami. Vadai

Okupuotos nacių Lenkijos 
dalies karinės administraci
jos viršininku Hitleris pasky 
rė gen. Gerd von Runstedtų.

BERLYNAS SU MASKVA 
SIEKIA KONTRULIUOTI 
RYTINĘ EUROPĄ

BERLYNAS, rugs. 27. — rūšių lenkai nacionalistai ir 
Vokietijos užs. reikalų minis-1 siektų atgaivinti Lenkiją bu- 
tras Ribbentropas šiandien iš vusiose sienose. Šiandien gi 
vyko į Maskvą. ; naciai ir bolševikai lenkų ma-

Vakar pranešta, kad jis ten žumas turi pažaboję ir jos 
vyks užkariautos ir okupuo- gali apsiprasti su savo likimu, 
tos Lenkijos klausimu.

Bet diplomatų sluoksniuose , 
spėjama, kad Berlynas su Ma- Į 
skva turi kitų svarbesnių klau

Anglijoj sukeliami negirdėtai 
dideli mokesčiai karo vykdymu

SOVIETŲ SANTYKIAI SU 
JAPONAIS GERĖJA

.TOKIO, rugs. 27. — So vie
šimų nei Lenkija. į tų santykiai su japonais jau

Diplomatai sako, kad reikia tiek pagerėję, kad Maskva 
laukti naujų sensacijų. Berly-' nusprendė paskirti konsulus į 
nas su Maskva planuoja užsi- Surugų, Seoulų ir Dairenų 
moti santarvę priversti nu
traukti karų, nes, anot nacių, 
nėra pagrindė toliau kariauti. 
Kad šis žygis būtų sekminges

BRITŲ SPAUDOS 
CENZORIAI

LONDONAS, rugs. 27. - £
nis, Maskvoje numatomas nau parlamente iškelta aikštėn, 
jos nacių bolševikų sutarties j* 999 Bpaudąi cenzorių į 
iškėlimas. Tai busianti niekas yra ^.j. 4.3 įUmalistai. Kiti ne 
daugiau, kaip tik karinė srr~ į turi sąvokos apie spaudą.
tar^s- I Londono laikraščiai kelia triu

Vokietijos karinė sutartis j-$in.y
su sov. Rusija, kaip čia spė-1 _______________
jarna, sukrėstų Europą smar-' 
kiau, nei nepuolimo sutartis.

Hitleris grįžo Berlynan ir 
tuojau pradėjo pasitarimus

LONDONAS, rugs. 27. — 
Anglijos vyriausybės iždo mi
nistras Sir John Simon šian
dien parlamentui įteikė vy
riausybės pirmąjį karinių pa
jamų ir išlaidų biudžetą, ku
rio svarbesniosios dalys tuo
jau patvirtintos ir įsigalioja, 
nes karo vykdymui skubotai 
reikalingos išlaidos.

Pirmaisiais einamais finan
siniais metais numatyta mo
kesčiais iš gyventojų surinkti 
apie 8 bilijonus dolerių. Kad 
tai atsiekti, padidinti mokes- 
niai už pajamas. Iš kiekvieno

VOKIETIJA ATSIPRAŠO 

OLANDIJOS

HAGA, rugp. 27. — Vakar 
arti Heligolando vokiečių jū
rinis lėktuvas užpuolė olandų 
keleivini lėktuvą, skrindantį iš 
Kopenhageno. Nušautas vie- 

'nas keleivis.

Vokietijos vyriausybė šian
dien atsiprašė Olandijos vy
riausybės dėl tos “klaidos”.

PARYŽIUS,
Naciai pirmų kartų 
niam fronte pradėjo

rugs.

sterlingo svaro (apie 3 dol. 
96c.) pajamų bus imama 7 ši
lingai (apie 1 dol. 37 c.) mo
kesčių iki ateinančių metų ko
vo 31 d. Paskiau 7 šilingai ir 
6 pensai.

Mokesčiai žymiai padidinti

STALINAS GRIEBIAS 
HITLERIO METODU 
SU KAIMYNAIS

PARYŽIUS, rugs. 27. —
Pagaliau aiškėja, kad sov. Ru
sijos diktatorius Stalinas grie
biasi diktatoriaus Hitlerio me
todų atžvilgiu su kaiminingo- 
mįs mažosiomis valstybėmis. 

Štai, paskutiniu laiku jis Ma
už tabakų, cukrų, alų, vynus jskvon pakvietė Estijos užs. 
ir kitus svaigiuosius gėrimus, [reikalų ministrų ir po to tuo

jau Turkijos užs. reikalų mi
nistrų. Kol kas nežinoma, ko
kias instrukcijas ministrai ga
vo iš Stalino.

Jei Stalinui šis metodas bus 
sėkmingas taip kaip Hitleriui, 
neužilgo Maskvon bus pakvies
tas ir Rumunijos vyriausybės 
atstovas, o gal dar ir kitų gre
timi) sov. Rusijai valstybių 
užs. reikalų ministrai.

Už pajamas mokesčių išim
tis daroma pavieniams iki 
396 dol. metinių pajamų, o ve
dusioms iki 694 dol. Turin
tiems vaikus daromas nuolai
das.

AMERIKOS LEGIJONAS
GRIEŽTAI NUSISTATĘS
UŽ TAIKOS IŠLAIKYMU A„inw> kaip „itlCTfe
Amerikos Legijonas vakar pas save kvietė Austrijos ir 

pilnaties sesijoje priėmė rezo Čekoslovakijos vyriausybės gal 
liucijų, kad J. A. Valstybės vas. Ir ju klausyta. Tik Len- 
visomis priemonėmis saugotu- 'kijos užs. reikalų ministras

VISI KOMUNISTAI 
BUS PAŠALINTI Iš 
FEDERALINiy DARBU
AVASHINGTON, rugs. 27. 

— Kongresinio Dieo komiteto 
pastangomis šalies adminis
tracija nusprendė pašalinti iš 
federalinių pozicijų komunis
tus ir fašistus. Sakoma, tas 
bus daroma palaipsniui, kad 
tų įsigalėjusių gaivalų nesu- 
keldinti, kad jie .nepradėtų 
triukšmauti.

Dieo krtmftFtas-iškėlė aikš
tėn, kad apie 2,850 komunistų 
šiandien užima svarbias pozi
cijas šalies vyriausybėje. Vi
suose vyriausybės departa
mentuose raudonieji gaivalai 
įsiskverbę. Iš ten jie turi būti

KRITIŠKAS MOMENTAS
AMERIKOS ISTORIJOJ

' k ' •
AVASHINGTON, rugs. 27. 

— Čia pagaliau sulaukta kri
tiško momento Amerikos isto
rijoj. Senate vyksta kova neu 
tralumo įstatymo keitimo klau 
simu.

Tos rūšies kova buvo vyk
doma po pasaulinio karo, kai 
prezidentas \Vilsonas spyrėsi 
senate būtinai pripažinti T. 
Sąjungą. Dalis senatorių at
kakliai kovojo prieš preziden
tą fr laimėjo.

Šiandien taip pat dalis se
natorių atkakliai kovoja prieš 
prezidento Roosevelto norą 
atšaukti ginklų embargo, kad 
santarvei padėti laimėti karą.

.. . T , v 3__. pagalba pavojinga. Tas ga-įsstumti. Ir tas bus pautu vta. , *. f •. ;li Ameriką {traukti karan,Federalinis tyrimų biuras jau 
dirba.

su savo vyriausybės vadais. 
Žinovai tvirtina, kad diktato
rius netekęs kantrybės pran
cūzų žygiais vakariniam fron
te. Ir jei su Maskva bus pa
daryta karinė sutartis, sako
ma, Hitleris pasiusiąs ultima
tumą Anglijai ir Prancūzijai 
su griežtu paklausimu; ar jos 
nori taikos, ar nori kariauti. 
Jei norės kariauti, tai jos tu
rės tikrąjį karą.

Lenkijos klausimas, čia pa
žymima, yra antraeilis. Kal
bama, naciai su bolševikais 
nelinkę sudaryti lenkų buferi
nę valstybę. Aiškinama, kad

21 ASMUO SUŽEISTA
Calumet ave. ir 69 gat. są 

kryže autobusas susidaužė su prieš prancūzus patrankas, 
gatvėkarių. 21 asmuo sužeis-[kurių šoviniai lekia 20 mylių 
ta. | tolį.

Sovietu Rusija nusiskundžia, kad 
Estijos valstybe jai labai pavojinga

MASKVA, rugs. 27. — So
vietų vyriausybė prikibo prie 
mažosios valstybės Estijos. 
Sako, ši valstybė jai labai pa
vojinga. Ji leido lenkų povan 
(leniniam laivui pabėgti jūron 
iš Tallinno uosto. Estija aiš
kinasi, bet Maskva nepateoi- 
kinta ir mano, kad Estijos pa
krantėse slapstosi ne tik tas 

tokia valstybė naciams ir bol- povandeninis laivas, bet ir ki 
ševikams darytų vien nesma
gumus. Joje spiestųsi įvairių

li svetimi karo laivai.
Dėl to lenkų povandeninio

laivo sovietų karo laivai bijo 
iš 'savo uostų išsijudinti. No
rėtų, kad Estija “apvalytų” 
Suomijos įlankų ir tuo būdu 
pašalintų pavojų sovietams.

Yra žinių, kad sovietų ka
riuomenė pasirengusi pulti šių 
mažąją valstybę. Bet reikalau 
ja, kad ji pirmiau nusigink
luotų. Kitaip gi puolimas ne
įmanomas, sovietai gali nu
kentėti ir nelaimėti.

si įsivelti Europos karan.

Rezoliucijoje pažymima:
Kongresas turi pasilikti se- 

97 _ sijoje neribotam laikui per
vakari-1 kriz«-

naudoti, Prez. Rooseveltas. ir kongre 
sas turi imtis visų priemonių 
saugoti šalį nuo įsivėlimu ka
ran ir podraug išlaikyti ša
lies soverenumą ir rimtį.

Šalies ginkluotosios jėgos 
turi būti tuojau praplėstos 
neutralumo apsaugai.

Legijonas pažymi, kad jis, 
Legijonas, nėra įstatymų lei
dėjas. Sis darbas priklauso 
kongresui. Bet jis turi teisę 
patarti kongresui, kas turėtų* 
bflti daroma šalies gerovei.

Beckas kviečiamas į Berlynu 
kvietimą paneigė. Už tą ne
klusnumą atsakė visą Lenki
jos valstybė.

BELGIJA PRIEŠ PRAMA
NYTAS ŽINIAS

BRIUSELIS, rugs. 27. - 
Belgų vyriausybė užgina san
tarvės valstybių skleidžiamas 
žinias užsieniuose, kad būk 
vokiečių gausinga kariuomenė 
sukoncentruota tiės Aachen — 
Belgijos pasieny. Taip nėra.

RENKAMAS LEGIJONUI 
VYRIAUSIAS VADAS

VISKAS BAIGIA 
IŠDŽIŪTI

ZARASAI. — Visam Zara
sų apskrity jau daugiau mė
nesį nebuvo nė lašo lietaus. 
Todėl nuskurdo ir net iškepė 
visos daržovės. Pradėjo vysti 
ir džiūti jauni vaismedžiai ir 
dekoratyviniai medžiai. JeiŠiandien Amerikos Legijo- 

no suvažiavime renkamas vy-'greitu laiku nebus lietaus, tai 
riausias vadas. Yra net septy ūkininkai Ir bulvių neturės.

AUKODAMAS SAVO 
GYVYBĘ IŠGELBĖJO 

KITĄ

UKMERGE. — Pasinaudo
damas atostogomis, Ukmer
gės miškų urėdijos tarnauto
jas — šaulys Jonas Dalbokas 
buvo nuvykęs į Zarasus. Vie
ną dienų Zarasuose, Dariaus 
— Girėno gatvėje užsidege- 
gė gyvenamas namas, kuris 
per trumpą laikų jau visas 
skendo liepsnose. Dalbokas, 
pats būdamas Ukmergės mie
sto šaulių būrio ugniagesių 
komandos nariu, atsiskubino 
į gaisro vietą ir stojo į talką 
vietos ugniagesiams. Nesis-j 
kaitydamas su galimomis liū
dnomis pasekmėmis, pats pir-Į 
ma» atsirasdavo* pavojingiau
siose vietose. Pro vieną lieps
nų apšviestą langų pamatė, 
kad namo viduje lovoje guli 
moteris. Tuojaus išmušė lan
gų, pats įšoko į vidų ir, lieps
nų laižomas, išnešė tųjų mo
terį, išgelbėdamas jai gyvybę.

Išgelbėtoji moteris buvo to 
namo gyventoja Marija Kas
peravičienė. Teko patirti, kad 
už tų drųsų ir kilnų žygį, ku
ris grėsė ir Dalboko gyvybei, 
jis bus apdovanotas pasižymė 
jimo ženklu.

prieš kurį plačioji visuomenė 
griežtai nusistačiusi.

Iš ajiksto negalima nuspėti, 
kas laimės šioje kovoje. Tik 
žujoma, kad prezidento pusė
je yra dauguma senatorių. 
Jei embargo bus atšauktas, 
sako žinovai, Amerikos bus 
atliktas pirmas žingsnis įsivel 
ti karan.

BERNIUKAS NUŽUDĖ 
ŪKININKĄ

IS St. Charles pataisos mo
kyklos prieš trejus metus pa- 
roliuotas Charles Allen Dain, 
14 m. amžiaus, ir ūkininko 
Lester Grotb, 34 m., McHenry 
apskrityje, priimtas globoti, 
pasalingai nužudė savo gera
darį ūkininkų ir pabėgo. Bet 
greitai sugautas i ./.darytas 
kalėjime.

ni kandidatai. Išrinkimui rei
kalinga 703 balsų.'

Grybų zarasiečiai šiemet 
nematė.

nė
SKELBKITES “DRAUGE”

GATVĖSE DIRBAMI 
APKASAI

BERLYNAS, rūgs. 27. — 
Kai kurių didesnių Vokietijos 
miestų gatvėse ir aikštėse dir
bami apkasai — slėptuvės nuo 
orinių bombų.

ORAS
CHICAGO SRTTTS. — IS 

dalies debesuota; gali būti lie 
taus; kiek šilčiau.

Saulė teka 5:44, leidžiasi 
5:38.
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PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos valstybėse: 
Metams — $6.00; Pusei metų — $3.50; Trims mėne
siams — $2.00; Vienam mėnesiui — 76c. Kitose vai- 
atybėse prenumerata: Metama — $7.00; Pusei meta 
— $4.00. Kopija — .03c.

Bendradarbiams lr korespondentams raitų negražiau, 
Jei neprašoma tai padaryti lr neprislunčlama tam tiks
lui pašto ženklų. Redakcija pasilaiko sau teise tal
žyti lr trumpinti visus prisiųstus raštus lr ypafi ko
respondencijas sulyg savo nuotiuroa. Korespondentų 
prašo rašyti trumpai lr aiškiai (Jei galima rašomąja 
mašlnšle) paliekant didelius tarpus patalsymama ven
giant polemikos lr asmeniškumų. Pasenusios korės

lalkraštln nededamos.

Lietuvai, rodos, truputį mažiau pavojų 
turėtų būti. Bet, jei žlugtų Estija ir Latvi
ja, ir jai labai sunku būtų išlaikyti nepri
klausomybę. Dėl Jb lietuviams ne tik kad 
netenka džiaugtis dėl kaimynų nelaimės, bet 
reikia jc.ns simpatizuoti ir patiems stipriai 
susiorganizuoti, kad naujosios gadynės siau
bai — bolševizmas ir nacizmas nepražudytų 
ir Lietuvos valstybės.

Pavojai dideli. Bet jie mūsų tautos, kaipo 
tekios, nepajėgs parblokšji, visiškai bevil
tiškumu užkrėsti. Lietuva yra pasiruošusi ir 
vieninga. Jos išeivija taip pat turi būti ir

Pavergtu lietims Krašte Vatam 
Reikalai

Federacijos Kongrese, rugsėjo 13, 1939, Brook
lyn, N, Y. redaktoriaus Mato Zujaus skai
tytas referatas

Po 1938 metų kovo mėne
sio įvykių Lenkija privertė 
Lietuvų užmegzti su ja san
tykius. To dar neužteko. Kad 

pri-
vieninga ir visokiausiais būdais > jai padėti.
Pagaliau, jei Baltijos valstybės ir būtų ofcu- - tų santykių nedrumstų, 
puotos,, pilniausia tikėkime, kad toji okupa vertė likviduoti Vilniui Va- 
cija bus ilik laikina. Ar anksčiau ar vėliau, duoti Sųjungų, kuri turėjo 
mažųjų tautų ir demokratijos priešai bus 4)UV0 susispietęs pa t riotiškia li

pei- 600 skyrių ir kuriuose

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareik davus. 
Entered as Second-Class Matter March 31, 1016 al 
Chicago, Illinois Under he Act ot March 3, 1370

sutriuškinti, teisybė ims viršų, mažosios tau 
tos ir vėl laisvai galės kvėpuoti, o kurios 
bus -pavergtos, vėl išvys laisvų rytojų.

Prie Naujo Kapo

Šiandien šv. Kazimiero kapinėse Chieagoj 
supilamas naujas kapas. Yra laidojamas a. 
a. Jonas BalJtitis, staiga mirusis praėjusį 
pirmadienį.

Prie velionies kapo liūdi ne tik jo sūnai 
ir giminės, bet ir jo draugai, kurių jis daug 
turėjo. Gailisi jo ir visa Chicagos lietuvių 
visuomenė, kuri velionį pažino kaipo teisin
gų įmonininką, uolų jos darbininką, ir nuo
latinį lietuvių katalikų įstaigų rėmėją.. Joks 
didesnis mūsų visuomenės reikalas nepraei
davo a. a. Jono nepastebėtas ir neparemtas. 
Kaip jis savo įmonę vedė su šypsena veide, 
kaip džiaugsmingai patarnaudavo savo in
teresantams., iaip ir mūsų religinės ir kul
tūrinės įstaigas paremdavo neišmėtinėdamas, 
bet maloniai besišypsodamas.

Skaudu atsisveikinti su Jonu Baltučiu ir 
mūsų dienraščiui “Draugui ’, kurio jis bu
vo nuolatiniu skaitytoju ir rėmėju. Jis lan
kydavos į mūsų parengtas pramogas, jis 
skelbdavo “Drauge" savo įmonę, Jis dažnai 
pabrėždavo, kad mūsų dienraštis yra jo ge
riausias draugas, kad be jo sunku būtą ap
sieiti.

Ir Tėvų Marijonų įstaigas velionis gausiai 
paremdavo, už ką, vienuolija visada pasiliks 
jam dėkinga ir savo maldose jo sietų atsi
mins.

Velionies gyvenimas buvo pavyzdingas. Jis 
buvo praktikuojantis katalikas, geras lietu
vis, pavyzdingas šeimos galva, teisingas biz 
nierius ir uolus visuomenės darbininkas ir 
jos visokiausių reikalų rėmėjas. Dėl to nesi
stebėsime, jei gausingos žmonių minios šian
dien susirinks paskutinį kartų su juo apsi
sveikinti.

Amerikos Opas Keičiasi
Kai prasidėjo karas Europoje, tai Ameri

koj ėmė keistis visucmeninis ūpas. Tam pra
džių padarė Washingtcno vyriausybė. Pres. 
Eooseveltas pradėjo i velny ti partinius san
tykius. Tas greitai persimetė ir į plačiųjų 
visuomenę. Partingumas ėmė nykti. Admi
nistracijos priešininkai ėmė švelnėti. Res
publikonai pradėjo girti prez. Rooseveltų.

Taigi Amerikoj ėmė susidaryti bendras 
frontas. Kultūringoje tau.oje tas yra labai 
natūralu. Anglijoj ir Prancūzijoj skirtingu
mai išnyko. Visi be luomų skirtumo, be pa
žiūrų skirtumo, be partijų skirtumo pasijuto 
besu viena tauta su vienu bendru tikslu. Tie
sa, Amerika nėra karan įvelta, bet visdek 
tokiame laike vieningumas labai reikalingas. 
Ir tas vieningumas susidaro.

APŽVALGA
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Tegu, sako, bus Lietuva ir 
tamsi ir juoda”.

O tautos dainius Maironis 
kitados rašė:

“Kur šiandienų jinai? 
Miega jos milžinai, ,
Po žemių jų ilsis krūtinė! 
Kaip po audrų didžių,
Kai ant marių plačių 
Užmiega vilnis paskutinė.’

MUSĖ, KURI SUTAIKĖ 
GALIŪNUS

250 metų sukaktis
Silpnučių gyvūnėlių, pap

rastai, nevertiname. Imkim1 
musę. Pagarba iš mūsų pusės 

i ji nesinaudoja. O vis kartų iš
sprendė pavojingų dviejų vai-

Vienok tu pats Baraaau-1 '’"vų gin,’«- lr tai be Mtrnche-

kas metė pirštinę pavergė-_ no!

Didelių Pavojų Akivaizdoje
Sovietų Rusijos diktatorius Stalinas, pa 

davęs rankų Vokietijos, diktatoriui Hitleriui, 
plačiu mastu užsimojo- triuškinti demokratijų 
Europoje ir nušluoti mažąsias valstybes. Su
skaldžius Lenkijų, dabar pradeda kibti į 
Baltijos ir Balkanų valstybes.

SJalinas, matyt, išsilygo iš Hitlerio turė
ti atviras rankas Baltijos kraštuose. Jau ka
binasi prie Estijos. Mat, Sovietų Rusijai e- 
sųs reikalingas platesnis kelias į Baltijos 
jūrų. Jai reikalingi Estijos uostai.

Estija, kaip ir kitos Baltijos va'stybės, 
buvo nutarusi laikytis griežto neutraliteto. 
Visi jos kaimynai buvo žadėję gerbti tokį 
jos nusistatymų. Bet Stalinas, naudodama^ 
sis Hitlerio jau išbandytais metodais, ne tik 
nori sau platesnį kelių išsikirsti į Baltijos 
jūrų, bet visų Esti jų pasiglemš.!. Tam savo 
žygiui jau “surado’’ priekabių. Būk tai Es. 
tija jau sulaužiusi neutralitetų.

Kų darys mažytė Estija, didelės Rusijos 
puolama — nesunku įspėti. Ji turės kapitu
liuoti geruoju ar susilaukti tragiško Lenki 
jos likimo. Kovoji ir apsiginti jai jokiu 
būdu nėra įmanoma. Paramos susilaukti tuo 
tarpu nėra iš kur ir kaip. Tuo būdu estai 
atsirado tarp kūjo ir priekalo.

Pavojinga Estijos padėtis verčia dar rim
čiau susirūpinti lietuvius ir latvius. Jei Es 
tija bus praryta, kitas bolševikų žingsnis bus 
į Latvijų. Juos tbn traukia svarbiose strate
giškose pozicijose esu latvių uostai.

tų. Reikia sveikintis. Bet ku
ris pi imas? Paprastai, sveiki
na žemesnis. Tokios didelės 

I Imperijos valdovas Leopol
das jaučiasi galingas, bet bet- 
manas Sobieskis ir jaučiasi 
pakankamai turįs garso ir jė
gos.

Akis įliėdę į viens antrų 
stovi minutę ir kitų. Kas bus? 
Jei taip dar ilgiau, supyks 
vienas ar kitas. Gi savo var
dui apginti tais laikais nežiū-

O buvo taip: — 
Septynioliktojo

susidė- >ms:
“Kad tu, gude, nesulauk

tum,
Nebus kaip tu nori!
Bus kaip Dievas duos — ne 

tavo
Prisakai nedori”,

O Maironis pranašiškai pa-
Taip aplinkybėms susidėjus, skelbė:

sias Lietuvos elementas.
Suprantama, kad Lietuvoje 

žmonės Vilniaus neatsižada, 
jo neužmiršo, tik dėl
jusiu politinių aplinkybių tu
ri pertraukti intensyvių akci
jų išvystytų per stiprias or-' 
ganizacijas — Vilniui Vaduo-' 
ti Sųjungų ir V. Geležinį Fo-' 
ndų.

Ar Jūs Girdėjote?
Ar jūs girdėjote, kad lietuviai kouiąpis- 

tai Vilniaus klausimų jau išsprendė? Jei" ne
tikit, pasiskaitykit “Laisvės” 225 nr., 'ku
riame tarp kitų dalykų rašoma:

“Kaip su Vilnium bus padaryta mes čia 
spręsti nesiiniam. Užtenka priminti tai, 
jog Vilnius šiandien jau yra laisvas. Tų 
laisvę Vilnijos gyventojams atnešė Rau
donoji Armija. Lietuvių kalba ir kultū
ra, kurių buvę Lenkijos plėšikai taip per
sekiojo, tapo lietuviams atsteigta. Lenki
jos ponai, taip žiauriai išnaudoję Vilni
jos gyventojus, valstiečius, dabar suvar
žyti. Darbo žmonėms laisvė suteikta pla
čiausia.

“Vilniaus pervedimo ar nepervedimo 
Lietuvai ik laušimu Sovietų vyriausybė, aiš
ku, spręs išeidama iš visos eilės svarbių 
sumetimų. Todėl mes dėl Vilniaus likimo 
galime būti pilnai ramūs. Vilnius yra glo
boje socialistinio krašto, 'kuriam rūpi ne 
tautų vergimas, bet jų išlaisvinimas”. 
Vadinas

šimtmečio

bent dalį tos Vilniaus vada
vimo akcijos privalo perimti 
užsienio lietuviai, ypatingai 
pati didžiausia, pajėgiausia irį 
geriausia organizuota Jungti-j 
nių Amerikos Valstybių ir 
Kanados lietuvių kolonija. 
Čia neprošalį bus pabriežti? 
kad J. A. V. lietuviai daug' 
padėjo Lietuvai visais jos 
svarbiausiais laikotarpiais?

gale turkai, nugalėję Balkanų rėdavo jokios kainos, 
valstybes, jau veržėsi į Di- Į Bet, štai, prie tarsi įbestų 
džiųjų Vokiečių Imperijų, ku- galiūnų atzirzia musė ir, ap- 
rių valdė imperatorius Leo- sukus keletu ratų, suglaudžia 
pildąs 1. 1863 metais turkai sparnelius ant... nertumpos 
jau buvo apgulę imperatorių Leopoldo I nosies. Imperatu-

“Vyrai lietuviai, auštančių 
dienų

Mūsų nors sūnūs visgi iš- 
• vys!

sostinę Vienų> Pavojus grėsė 
visai Vakarų Europai. Impe
ratorius Leopoldas I vienas 
su azijatais apsidirbti nejiepa 
jegė. f pagalbų atskubėjo

Griaukime amžiais užvers- galingasis lenkų kariuomenės
! sienų, j vadas hetmanas Jonas Sobie-

Norint gailėtųs jos *bepro- s^8»- vėliau (16816-1696) tapęs 
tygj” Lenkijos ir Lietuvos kara-

Tauta išgirdo savo žadin- ^u,n- Jungtinė Imperijos ii 
tojų balsų, ‘“paėmusi arklų,'lenkV kariuomenė, vadovau-
knygų, lyrų”, “sustojus į da- Jonui ‘»rk<»

Jie .padėjo kovot su rusų pne- u- Iliylil„„ ša|į> ptikfk nuo Vienos atstūmė ir Alpų 
spauda, ypatingai dėl spau- Lietuvų mūsų!” | kalnuose jų galybę visai pa
jos laisvės sugrųžinimo. At-į ' Berodg> nereik nei aiškinti,Ilaužė-
gavus spaudų, padėjo Lietu-, kaj išoriniu žvilgsniu Vil-I Su didžiausiu triukšmu ir 
vai savo aukomis kelti kultū-( nįug priklauso Lietuvai. Di-'džiaugsmu grįžta jungtinė ka- 
rinę ir ekonominę gerovę. Ne- Lietuvos kunigaikščio riuomenė, o Jono Sobieskio,
buvo to svarbesnio tautinio,' Gedimino įkurtas, Vilnius bu- ir šiaip jau garsaus ir galin- 
kultūrinio, ekonominio suma- VQ Lietuvos valstybės uosti- go, garbė šokterėja dar aukš-
nymo, kurio Amerikos lietu
viai nebūtų parėmę savo mo
ralėmis ir materialėmis jėgo
mis. Karo metu prisidėjo prie 
nukentėjusių šelpimo, o po 
karo padėjo iškovoti laisvę ir 
nepriklausomybę ir sustiprėti 
ekonomiškai.

Dabar J. Amerikos Valsty
bių lietuvių laukia jau ne nau
jas, vienok begaliniai atsako- 
mingas ir didelis Vilniaus ir 
kitų pavergtų Lietuvos kraš
tų vadavimo darbas.

Apie Vilnių gabiausių mu
sų tautos sūnų yra išsakyta 

ir|

nė. Susirišus unijomis su len čiau. Pas kariuomenę ir jos
kais ir vėliau visiškai nusto
jus nepriklausomybės, Vil
nius vis vien pasiliko lietu
vių tautos ekonominis, poli 
tinis, kultūrinis ir religinis 
centras. Tautiniai atgimusi Į riausi tautinės 
Lietuva čia koncentravo savo dūliai

vadų atvyksta ir imperatorius 
Leopoldas T. Štai, dabar ga
liūnai—Sobieskis ir. Leopol
das — sustoja viens prieš ki-1

rius Leopoldas I kelia rankų 
musei nuvaryti? Jonui Sobies- 
kiui dingt mintis, kad impera
torius rankų kelia sveikinti, 
ir puola jis prie Leopoldo. 
Galiūnai pasisveikina. Paten
kinti abu. Imperatorius Leo 
poldas tvirtai įsitikinęs, kad 
pi imas jį pagerbė Leopoldas, 
o Sobieskis tvirtai tiki, kad 
pirmas jį pagerbė Leopoldas. 
Tuo tarpu taikos tarpininkas, 
anų laikų Čemifierlainas, ge
resnis, negu šių dienų, nuzir- 
zė ten, kur sparneliai nešė.

Nuo to išganingo įvykio šį
met švenčiame maždaug 250 
metų sukaktį. Sukakčiai pa
minti pastatytas gražus vai
dinimas. Uoliai vaidina tos 
pačios valstybės. Tik, gaila, 
tiksliam atvaizdavimui trūks
ta geros artistės, kuri patai
kintų ant nosies!

Žibartas (S.)

dvasios 
Pasaulinio karo

spin- 11)18 metais Vasariu 16-tų pa
metu ske bė Lietuvos Nepriklauso-

gražiausių žodžių, minčių 
i šūkių.

lietuviškieji bolševikai dėl Vii- yienae iš aktingiaueiij VII-
niaus jau ramūs. Mat, jį užėmė jų garbina
mas (Sovietų Rusijos caras — diktatorius
Stalinas. Kadangi Stalinui “rūpi ne tautų . ....
vergintas, bet jų išlaisvinimas”, dėl to ir, as. P’° ' ' °as \ IM u
dėl užgrobto Vilniaus “galime būti ramūs”, teisingai pastebi: Lietuva

Tačiau lietuviai ipatrijotai visai kitaip; k.vva> kol ji, eis Vil-
mano. Jie, žinodami, kad Sovietų Rusijos ri
bose esančios tautos neturi .jokios laisvės, 
yra pavergtos ir persekiojamos, nerimsta ir 
mano, kad Vilniaus kraštas, ištrūkęs nuo 
vilko, meškos glėbin pateko. Vilniaus kraš
to žmonės neteiks ,ne tik tautinio veikimo 
laisvės, bet ir asmens ir paprasčiausių pi
lietinių laisvių.

Kaip rūpi Sovietų Rusijai “tautų išlais
vinimas”, parodo ir tas faktas, kad ji pa
dėjo Hitleriui Lenkijų pasmaugti. Dabar pa
aiški, kodėl Stalinas tylėjo, lyg musę pra
rijęs, kuomet Hitleris draskė Čekoslovakiją 
ir atplėšė Klaipėdos kraštų nuo Lietuvon.

Lietuviškieji bolševikai šiuo momentu dau
giau laimėtų, jei, vietoj ginti Stalino gro
buoniškų politikų, bent tylėtų.

niaus vadavimo akcijos vei
kėjų buvęs V. V. S. pirminin-

Kilus Europos karui, Lietuvos katalikų 
dienraštis “XX Amžius” pradėjo leisti eks
tra laidas, kad savo slk ai ty tojams teikti grei- nianavo 
tas ir smulkmeniškas karo žinias. Tie leidi- “Anei 
niai turį labai gerų pasisekimų.

niaus keliu, Vilniaus išsiža
dėjusi, niekam ji nebus rei
kalinga — nei mums, nei pa
sauliui, ir bus1 kaimynų iš
draskyta ir praryta. Kiekvie
nų, kuris išsižada Vilniaus, 
išmesčiau iš lietuvių tautos, 
kaip numirėlį”.

Taigi, Vilniaus ir paverg-•f * •tų kraštų atkovojimus reiš
kia Lietuvos žemių suvieniji
mų, jos politinį, ekonominį ir 
tautinį sustiprėjimų, o jų at
sižadėjimas reikštų Lietuvos 
menkumų visais žvilgsniais.

Pesimistai, kurie netiki į 
pavergtų kraštų atvadavimų, 
turėtų prisiminti, kaip dar 
netaip seniai Baranauskas ai-

rašto, anei druko, 
mums turėt neduoda,

vei'kinių. Čia įvyko Didysis 
Vilniaus Seimas, čia įsteigti 
įžymiausi laikraščiai, Liet. 
Mokslo draugija ir kitos or
ganizacijos, kuriose spietėsi 
įžymiausios šviesuomenės 'pa
jėgos. Iš Vilniaus ėjo stip-

Vilniuje , irgi koncentravosi 
Lietuvos tautinio, kultūrinio 
ir politinio gyvenimo pulsas 
ir veikla. Vilniuj; buvo su
šaukta visos Liet; . ?s rinkti
nių atstovų konferencija iš
rinkusi Tautos Tarytų, kur:

mybės Aktų. Čia buvo suda
rytas pimiasis Ministeriu ka
binetas ir Lietuvos kariuo
menės užuomazga.

(Bus, daugiau)

GARSINKITE “DRAUGE"

Laisvas Pasirinkimas
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THIS IS VOTER’S DAY,
MAKE HIS PARTY A SUCCESS * 

PRESENT YOUR FAVORITE VOTER WITH 
ONE OF OUR PARTY CANDYDATES/
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Gyvenimas Uzf ronty - Londane
Specialiai “Draugui” iš Londono

LONDONAS, rugsėjo mėn. departamentai; pagaliau daug
Jau trys savaitės, kaip D. žmonių savo noru pasirinko 

Britanija yra karo stovy su provincijos miestus. Vakarais
Trečiuoju Reichu. Tačiau nei 
luitų spauda, nei patys bri
tai nejaučia jokios neapykan
tos vokiečių tautai. Visai ne

sigirdi dainų, kuriose būtų 
.pašiepiami vokiečiai ar jų ka
riai, kas esu buvo praktikuo
jama per did. karų. Laikraš
čiuose nesimato aštrių kartū
nų. Už tai britai nesigaili pa
juokos žodžių Vokietijos va-

Londonas atrodo, 'kaip išmi
ręs miestas. Tuščios gatvės. 
Tiesa, nelabai ir matyti. Nes 
nuo pat karo įpradžios Lon
done tebetęsiamas “black- 
out”: vakare gatvėse daugiau 
neu'žsidega elektros šviesa. 
Tai,p pat jokia šviesa j gat
ves nepraeina pro langus; na
mų langai užlipdyti juodu po
pierium aria pridengti. Žo-

dams ir ypač yra puolamas džiu, Londone tamsu kaip ko
Hitleris bei jo artimieji ben-
Iradarbiai. Nes Didž. Brita-
P.ja kariauja prieš bitleriz- 

mą. Ir pats ministras pirmi
ninkas Chamberlainas yra pa
sakęs, kad jis tol nesijaus ra
mu
H
plakatai su fotografijomis, 
kurie skelbia, kad tas ar ki
tas Vokietijos ministras yra 
“Wanted!„ For murder”, 
“for kidnaipping” ir kitaip. 
Viename plakate teko skaity
ti, kad “Hitleris ipaieš'komas 
(dead or alive) už žmogžudy
stę, nes jis yra pagrobęs Kur
tų Schusebniggų, pastorių 
Niemollerį” ir kitus

Karui prasidėjus Londonas' 
gerokai pasikeitė ir pratuštė
jo. Jau dabar amerikiečiai ga
li sakyti, kad jų New Yorkas 
yra pats didžiausias miestas 
pasaulyje. Londonas turėjo a- 
rti 9 milijonų gyventojų. Bet 
a vakavus vaikus, motinas 

bei senelius tuojau skaičius 

sumažėjo iki 7 milijonų. Be 

to, paskiau į provincijų, išsi

kėlė visi didieji bankai, įvai

rios bendrovės bei valstybės

kiame miške...

Vakarais einant šaligatviu
lengvai galima susidurti su
kitu praeiviu. Kad išvengti diopboto)
tokių “incidentų”, laikraščiai. --------------

, pataria j apsiaustus įsiūti bal
us, kol nebūsiąs sugriautas , . , , ,. . » s, Įas ^agas, o j skrvbeles — bal-
įtlerizmas. Gatvėse matomi . , . m.j . ». . .tus kaspinus. Tūkstančiai jau

taiip ir padarė. Tik jie kiek 
komiškai atrodo dar nesute
mus. Automobiliai bei lmsai 
slenka labai išlėto, su pri
dengtomis lempomis ir todėl 
primena vaiduoklius. Kad su
sisiekimas būtų lengvesnis, 
gatvių pakraščiai ir vidurys 
dažomi baltais dryžais. Bet 
ir tai, palyginus, nelaimių 
nedaug.

Ligšiol londoniečiai savo 
noru nešiodavosi dujokaukes. 
O dabar oficialiai įsakyta be 
dujokaukių neišeiti iš namų. 
Tiesa, 'kas neturi dujokaukės, 
to neįleidžiama į kinų ar te

Tuip, mes žinome, kad Dr. kėjo minėti ne Dr. Šliupo. Be 
J. Šliupas yra brangus žmo-1to, paminėjimas paminėjimui 
gus vienai mažai mūsų išeivi- nelygus. J. Budrys paminė-
jos grupelei. Bet kalbų sakė 
ne tos grupelės atstovas, o 
Lietuvos Generalis Konsulas. 

V i ta i tis rašo:
“Tik labai dideli pavyduo

liai tegali rodyti toki siaurų 
partyviškumų. Bostono katali
kų laikraštininkai turėtų at
minti, kad čia buvo ne para
pijos piknikas, bet bendra vi
sos tautos šventė”.

Tiesa, kad tai nebuvo pa
rapijos piknikas, bet dar di
desnė tiesa, kad tai nebuvo 
vien vbieči ų lai svamanėl i ų
grupelės piknikėlis, bet kaip 
ir p. Vitaitis pripažįsta, ben
dra visos tautos šventė. Be to,

Vžkamoflažuoti prancūzų tankai eiliuojami ant žemo traukinio gabenimui į vakarų fron-1 nesumušama tiesa, kad didelė 
tų. Karo cenzūros leista ši nuotrauka per radio atsiųsta iš Londono į Amerikų. (Acme ra- dauguma tos šventės dalyvių 

I buvo katalikai.

damas Dr. šliupų, stipriai 
užakcentavo, kaipo “tautos 
veteranas”. Paminėjęs, pada
rė pauzų ir tikėjosi susilauk
ti gausių aplodismentų. Bet 
tik kelios rankos kepštelėjo, o 
kiti nušvilpė. Dauguma tik 
pečiais patraukė dėl tokio p. 
Budrio nediplomališko mosto.

Taigi p. “Y.” redaktorius 
taikė šūvį “Darbininkui”, bet 
.nepataikė. Jis tik. jo paties 
žodžiais tariant, parodė savo 
siaurų partinį nusistatymų, o 
p. Budriui suteikė meškos 

patarnavimų.

tai buvo tik mėginimas, ta
čiau faktas, kad bonrbanešiai 
nepraėjo pro Londono “Ma- 
ginot Lino”: linija yra ore. 
Viršum Londono kabo nesu
skaitoma daugybė balionų. JieĮ 
kabo Įvairiose aukštumose ir 
sakoma, kad balionai mažiau
sia 50 procentų priešo lėktu
vų nutrauks žemyn. Dar ne
patikrinta. Bendrai, Londonas 
vra labai gerai tpasiruošęs oro 
puolimams. Visur įrengtos 
slėptuvės.

Vieno aliarmo metu aš kaip 
tik vykau į Londono lietuvių 
bažnyčių. Mane aliarmas už 
klūpo lipant iš autobuso. Prie 
bažnyčios radau nemažų su-
mišinių. Kai kurios moterys 

atrų. Dabar dujokaukė virto! net verkė, kukčiojo. Visi vėl
tekia pat būtinybė, kaip ir 
lietsargis.

Londone jau buvo trys pa
vojaus aliarmai. Du kartu vo- 
kiečių bombanešiai mėgino 
prisiartinti prie Londono. Gal

suėjo į vidų. Dabar kleboni
joje liko įrengta nedidelė ‘na- 

slėptuvė. S. Fel.minė’

Vesalius, anatomijos tėvas, 
buvo katalikas.

UŽLAIKO VALGIUS ŠVIEŽIAI 
ir SAUGIAI ILGAM LAIKUI

PALENGVINA ŠILTO ORO VALGIŲ GAMINIMĄ

DABAR UŽ NAU
JAS ŽEMAS 

KAINAS!

5 Knbiškų l’Mt) 
Modcf*... 

taip žemai kaip

*14950
• Nėra .imlanėli) Ha

lių Sa'ilymo Klaieme.
• Amžinas Tykumą*.
• Žema Op ravimo 

Kaina.
• Danglaii Meti) 

Išlikimo Tarnavimo.
• Sntanpymal, Kurie 

l'ž. .l| Užmoka.

TAIKĖ, BET NEPATAIKĖ
“Darbininkas” rašo: vo ne vienas Dr. Šliupas iš
Rugsėjo, 12 d., š. m., “Dar- ; Lietuvos, bet buvo ir daugiau 

bininke” tilpo Lietuvių Die-,įžymių asmenų atvykusių iš
nos iškilmių aprašymas kur 
tilpo ir pastaba dėl p. Budrio 
kalbos, kurioj jis paminėjo 
tik Dr. Šliupų, tų laisvama- 
nvbės platintoją, katalikybės 
griovėjų. Vitaičiui, “Y.” re
daktoriui, tokia ‘Darbininko 
reporterio pastaba nepatiko
jis rašo, kad “Darbininkas” .mistrų, kun. P. Vaitiekūnų,, 
savo pastaba parodė “savo 
siaurų partinį nusistatymų”.
Na, p. redaktoriau, prašome 
įrodyti tų “siaurų nusistaty- 
mų“ T Ar tai “siauras misis- tos gausios Lietuvių Dienos 
tatymas”, kada mes sakome, dalyvių. Ar ne taip p. redak- 

kad Lietuvių Dienoje dalyva- toriau?

Sutaupo Laikų, — Sutaupo Darbų — Sutaupo Pinigus — 

Pamatykite Jį Dabar!

• Tikrai lengva knuti vasaros val
gius, jei turite Servel Eleetrolux 
Ga-sinį Refrigeratorių jūsų virtu
vėje. Šviežios, triufikioa daržovės, 
vaisiai, skanūs deasertai... gaivi
nanti gėrimai... namuose pagamin
ta košė — viskas gali būti leng

vai prirengta greitai, lengvai ir 
labai pigiai.

Nepnlyginimas principas, kuris 
priduoila multi-tenijveratnias, lei
džia jums palaikyti mėsas, vai
sins, daržoves ir kitus valgius il
gam laikui — he sugadinimo ir be 
didelio' išdžiūvimo.

I,ENGVA PIRKTU Maža suma (mokėti. Balansą 
(prlskaltant mažą ekstrą palaikymo kalną) mokėkite 
su Jflsų mėnesine tiaso Patarnavimo blla.

SERVEL ELECTROLUX DEALERS and 
PUBLIC SERVICE CO. OF NORTHERN ILLINOIS

Lietuvos, kurie taip pat daly
vavo? Ar tai “siauras nusis
tatymas”, kada mes sakome, 
kad p. J. Budrys, Lietuvos 
Generalinis konsulas, paminė
jęs Dr. šliupų, privalėjo pa-

I Štai mes imkime iš Lietu
vių Dienos programos, kurių 
išleido bendras Lietuvių Die
nos komitetas, kurio gailies 

| nariais vra ir Lietuvos vals- 
j tybės atstovai, dalvvaujan- 
i čių chorų surašai ir sužinosi- 
į me, kad iš 58 chorų, 45 buvo ‘ 
' parapijų vargonininkų vado

vaujami chorai, o 13 chorų 
pasivadinę įvairiais tautiniais

............................ vardais: Vyčių, “Aušros” ir
iko’ iminėti ir kitus, kaip tai; Dr.'... . . * , ,I ‘ i kitais, taip pat vra daugumo-iko. IProf. K. Pakštų Jonavos bur-1 . / - Toc

Verslininkų ekskursijos vadų 
Dr. Kaškelį ir kitus? Jeigu 
jau minimas vienas, tai reikia 
minėti ir kitus, kad neižeidus

je katalikų chorai. Tas pats 
buvo šokėjų grupėse.

Lietuvių Dienoje Dr. Šliupo 
pasekėjų buvo tik maža gru
pelė. Jeigu p. Budrys nenorė
jo minėti įžymių svečių iš 
Lietuvos, kurių vienminčių 
buvo visa dauguma, tai nerei-

Senatorius Robert A. Taft, 
vienas iš respublikonų kan
didatų į Amerikos Jungtinių 
V a 1 st y bi ų prezidentus.

DOVANOS OŽ DOVANAS
r '

Chicago, Ulinois. — Šiemet sueina 25 me

tai, kai brolis Vladas, M.I.C., darbuojasi šia
me mieste. Tad, per šiuos “Draugo” jubilie
jaus metus buvo pasitarta padėti broliui VIa 
dui jo naštų nešti įtaisant jam naujų adresų 
mašinų, kad lengviau galėtų pasiekti visus 
sandarbininkus.

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

Rūtos daržo įkūrėjai ir ex-kareiviai tarėsi 
tuo tikslu suruošti piknikų pabaigtuves 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 programa.

Šio pikniko pelnas skiriarhas 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.J.C., 2334 

So. Oakley Ave., Cbicago, Ulinois.

W0MEN!
read how thousands have been abie to

GET NEW ENERGY
IMPORTANT Medical Tests Rmal WHV Famous Lydia E. Pinkham’s Veeetahle Cora- 
pound Has Been Helping Woak, Rundovn, Nervous Women For Over Half A Centuryl

If you feel tired out, limp. listless, 
moody, depressed—if your nerves 
are constantly on edge and you’re 
losing your boy friends to more at
tractive, peppy women—SNAP OUT 
OP ITI No man likęs a dūli, tired, 
eranky woman.

All you may need is a good reliable 
tonic. If so try famous Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Compound. 
Let it stimulate gastric juices to help 
digest and asaimilate more whole-

some food which your body uses 
direetly for energy—to help build 
up more physical resistance and thus 
help calm jittery nerves, lessen fe
male functlonal distress and give you 
joyful bubbling energy that is re- 
fleeted thruout your whole being.

Over 1,000,000 wo«ien have re- 
ported marvelous benefits from 
Pinkham’s Compound. Results 
should deliįht you I Telephone your 
druggist right now for a bottle.

ĄĮiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiig

LEO NORKUS Jr.
DISTRIBUTOR

OF

AMBROSIA & NECTAR
BEERS

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Viai goria ir mėgsta 
AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nusprendė padirbti dar go
resnį alų, kurj užvardino NECTAR. ftis Alus yra pagamintas ii im
portuotų pirmos rūSies produktų.

Urmo (vrbolesala) kainomis pristato } alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės paa NORKŲ, kur gausite greitą it teisingą patar
navimą.

2423 West 64tb St.. Tel. Hemlock 6240 
šunimi..... .

Naujausias Lietuviškus Knygos
VISOS YRA RINKTINĖS DVASIŠKO TURINIO

Dvasiškijai jos yra ypatingai įdomios, skaitytinos

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

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

TIKĖJIMO SKYDAS — Parašė Kuh. J. Žida-
navičius. Autoriaus leidinys .................................. $1.00

KANČIŲ LIUDININKAI fSeptjmios Evangeli

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

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

ŠVENTASIS RAŠTAS, Senojo ir Naujojo
įstatymo. Tšleido Kauno Ar’kivyskupas-Metro- 
politas Juoząpas Skvireckas. Ketvirtas Tomas,.. .$4.00 

PASAUKIMAS 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 Ave., Chicago, III.

M

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge”
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IUŠD AKTORIAUS ADRESAS; 

<M Tabor blrtvet, 
hjMpUu, Pluaburgh, Fenui*. Pittsburgho Lietuvių K*£tiu siųskite šiuo mlrtnu; 

2018 Oaroou St.
Tolei. Hemlock 2204

J

(DOMOS PASIKALBĖJIMAI
Katalikų Akcija

KAULAS: Šv. Tėvas Popie-j 
žius ragina visus katalikus 
prie Katalikiškojo Veikimo. 1

bus, jie pasiliks amžina nuo
trauka.

Todėl, mielas ' darbininke, 
nenusimink. Dirbk noru ir au
kok Dievui savo darbus, o

Kuo aš, darbininkas, galiu užmokestį apturėsi dvigubų, 
prisidėti, nes man reikia sun- j y
kiai dirbti 1 ______________

JONAS: Kaulai, kiekvienai j- gy pranciškaus 
politinė grupe, bei sritis, tu-į __
ri savo vadus. Medicina turi j Vienuolyno Rėmėjų 
savo specialistus, pramonė sa-j Seimo
vo gabius išradėjus ir parda
vėjus. Kristaus vvndaržyje ir 
gi randasi ištvermingų darbi
ninkų.

KAULAS: Kristaus.vyndar-j 
žio darbininkai, kiek aš gir-' 
dėjau, yra tiktai kunigai ir 
seserys, o mes, paprasti dar
bininkai, negalime prie jų pri- j 
siskaityti.

JONAS: Kaulai, pažiūrėk į 
Kristaus gyvenimų ir pagal-į j2 vai. atstovai ir svečiai 
vok. Kristus buvo Dievas ir. buvo pakviesti pusryčiams, o 
Žmogus. Jis nesigėdijo imti pirmų valandų priėmimas ma- 
į savo šventas rankas oblį ir, ndatų akademijos raštinėje, 
obliuoti, pinklų ir piauti, kir-j gi 2 valanda prasidėjo sesi-, 
v į ir tašyti. Tie įrankiai, ku-, ja. Senoji valdyba pakvietė

Rugsėjo 17 d. Pittsburglie, 
Šv. Pranciškaus vienuolyne, 8- 

sis Vienuolyno Rėmėjų sei
mas buvo labai skaitlingas.

10:30 vai. ryto kun. J. V. 
Skripkus atgiedojo šv. Mi
šias, o prelatas M. L. Krušas 

! pasakė turiningų pamokslų.
I Per Mišias giedojo, seserų cho- 

. i ras.

mus prie didesnio veikimo, progresyviais bei pažangiais, 
Po šio akto baigta seimas, kiti gi, dėka betvarkiam gy- 
Akademikės, pasipuošusios ! venimui, tampo moraliais

tautiškais kostiumais, išpildė griuvėsiais. Ir vienų ir kitų 
gražių programų. Lietuvių reikia labai gailėtis ir gera- 
Dienoj, N. Y. Pasaulinėje Pa-1 sai Dievas dažnai jų pasigoi- 
rodoje, pašoktus šokius paka-1 Ii. Priseina juos dažnai katu
ltojo ir publikai. Be to, pa-'Ūkiškai palaidoti, nors sveiki 
dainavo Lietuvos jaunimo mė- būdami tos katalikystėm kra- 
giamiausias dainas. tesi ir savo pareigų link D'e-

Prelatas uždarė seimo po- vo hažnyžios nepildė.
sėdį malda, o kun. J, V. Skri- . ~

. .... ,, - I Rugsėjo 19 d, mūsų gyvospkus atkalbėjo maldų uz nu- ” *
... . , • u judrios moterėlės turėjorusius rėmėjus ir geradarius. do v. ... . • šeimyniškų vakarienę Ruu -Sesutes nuosirdziui dėkoja , , , , . * . ,.... . . . . bauskų valgykloj. Susirinkoatsilankusienis į seimų atsto- J*. '.... apie ->0 moterų ir visa desnn- s. Atsimins ! ,T , .j line vyrų. Vakarienė buvo ti

krai karališka. — ve ta

West End
Rugsėjo 21 d., Šv. Vincen 

to moterų klubas laikė susi
rinkimų ir turėjo draugiški} 
vakarėlį, kurį su skaniu už
kandžiu suruošė Morkūnienė 
ir Byrd.

kad, be savo reikalų, nepa
miršta parapijos ir mokyklos 
reikalų.

Šv. Jurgio Kareivių drau
gija laikė susirinkimų.

Tai. Yards 3140.
VALANDOS: Nuo 11 iki 12;

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

Šventadieniais: 11 iki 11

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IB CHIRURGĄ*

ir akinius pritaiko
3343 S. Halsted Street

vams ir svečiams 
visus savo maldose.

Rugsėjo 24 d., kortavimo 
pramoga su paniarginimais 
labai gerai jiavyko. Rengė 
jos Sherman ir ISadauskienė 
labai daug pasidarbavo, bet 
iš savo darbo ir pasišventi
mo gali pilnai pasidžiaugti, 
nes virš keturi šimtukai dol. 
liks parapijos labui. Mėgėjų 

gana

Tretininkai-ės laikė mėne
sinį susirinkimų, kuriame vien 
balsiui sutarė iškilmingai pa
minėti Šv. Prancišlkaus dienų, 
spalių 4.

panine'1'“1 V1S° žaisti ir iš apylinkėsrtemejas. dolerio, o ka'navo tik pusdo- 
leris. Toji vakarienė buvo

daug suvažiavo. Nortlisaidie- 
čiai gana gerai pasirodė. Tarp 
dalyvių matėsi šie kunigai:North Side | kaip ir prisirengimas prie p?-

Rugsėjo 24 d. pakrikštytas' Akutini° rudeninio pikniko, j Mis'ius, A. Jurgutis ir J.
Lawrence - Daniel, sūnus An-' ^1>allų 1 J » Lietuvių Country pįkutis. Taipgi advokatai E.
drew Puida ir Sophie Ilsinau.1 CIuK Kad tik taS r,eaV‘ 

šaltų. Galop, jai bus vėsu, tai

riuos Jis vartojo, yra tikrai prelatų M. Krušų atkalbėti 
pašventinti, Jo Švenčiausio- ' maldų. Prezidiuman išrinkta: 
mis rankomis lytėti. Tas grų-į .pirm. A. Sutkaitė, iš Pitts-j

Kūmais buvo Theodor ir Ma- 
rie Seebasher.

Taipgi krikštas suteiktas 
Donald - Thomas, sūnui Wm. 
Martusevičius ir Mary Sudek, 

-i Krikšto tėvais buvo: Fred ir 
Eva Antanaičiai.

nrterys ketina turėti šiltos 
kavos su pora lietuviško, kru
pniko, lašų. Šildysi/.svete
lius, kaip mokėsime.

Scbultz su žmona. Klūbietės 
šiemet nusistatė ne mažiau 
kaip tūkstantukų parapijos 
labui sukelti. Mažai jau trūk
sta nusistatymui išpildyti. Ga
rbė Šv. Vincento klūbietėms,

Rugsėjo 25 d. mirė Adomas 
Jankus

Girdisi, kad vietiniai ir a- 
pylinkės nekantraudami lau
kia bingo vakarų. Pirmas va
karas bus spalių 1 d., 4 vai. 
popiet, mokyklos salėj

Vietinis

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So, 49th Court, Cicero
Antradieniais, ketvirtadieniais ir 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais *r 
Šeštadieniais 

Valandos: 3—8 P. M.

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

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

Tel OANal 6969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS:

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

DR. F. G. WINSKUNAi
PHYSICIAN AND SURGEOH 
2158 W. CERMAK ROAD

Ofiso teL Canal 2345 
Ofiso VaL 2—4 ir 7—9

Res. 2305 S. LEAVITT 
Res tel. Canal 0402

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

2-tros lubos 
CHICAGO, ILL.

Telefonas MIDway 288v 
OFISO VALANDOS:

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryte

Mūsų parapijoj prasidėjo 
anglių vajus. Tuo tarpu an
glims pirkti aukojo šie para
pijonai po dolerį: Savickas, 
Liąudans'kisp Jos. Pitts, Bag
donas, Mažeikienė, Lubert, 
Rutkauskienė Ona, Krikston, 
Razminas, I. Valkauskas, Ru- 
džionis, Clfas. Miller, S. Sholtz 
Belking ir Baltrušaitis. Po du 
doleriu: Majvštutis ir Masa 
dulskis. Pusdolerį Clias. Gun
tis. Klebonus dėkingas auko
jusiems; taria visiems ačiū ir 
laukia daugiąu.

Jei nuo kitos kurios plane
tos, sakysim, Marso būtų ga
lima pažiūrėti į mūsų žemę, 
ji atrodytų kaip maža šviesi 
žvaigždė. A. P.

TEL. YARDS 5557

DR. FRANK C. KWINN
(KVlKOLNHKAb)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street

OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:30 Vakare,

ir Pagal Sutarti.

(Jenikins), 63 metų 
du

sūnus: daktarų Aleksandrų
Jenkins, gyvenantį Chicago ir 
Stanislovų gyvenantį namie eu 
inotina, taip jau dvi ištekėju
sias dukteris: Kranier ir Jo
kūbaitis. Laidojamas rūgs. 28 
d. Šv. Kazimiero kapinėse.

Velionis nebuvo uolus baž
nyčios rėmėjas ir lankytojas, 
bet prieš mirtį noriai kunigų 
prisiėmė, išreiškė tikėjimų ir 
paskutinieji sakramentai ta
po jam suteikti. Yra sakoma, 
kad bedievių nėra .pasaulyje. 
Gal tas iš dalies ir tiesa. Vie
ni savo neva “bedievybę” de
monstruoja, ikad pasirodyti

štas, kurį tu suki, yra varto- burgh, vice pirm. R. Mažė
tas tam pačiam tikslui Vieš-, liauskienė iš Chicago, rašt. J. am^*aus- Paliko moteli, 
paties Jėzaus Kristaus. Tas Pukelienė iš Chicago ir A.
vinkelis ir cirkelis, kurį tu 
vartoji, nepažemins tavęs, nes 
Kristus juos vartojo ir palai
mino. Kuomet tavo prakai
tuoti darbiniai drabužiai pri 
kimba prie tavo kūno, atsi
mink, kad Kristus taipgi pra
kaitavo ir šluostė savo Šv. 
dulkėtų veidų po daug valan
dų sunkaus darbo.

KAULAS; Paprasto darbi
ninko žmogaus niekas neiua- 
.o ir neužjaučia.

JONAS: Rautai, mielas da
lininke, nemanyk, kad tavo 

t dirbtuvių dienos yra paslėp
tos ir nematomos. Pažiūrėk į 
Kristų. 30 metų paprastoj ba-

Naujeliūtė iš Pittsburgli, Ma
ndatų ir laiškų komisija: B. 
Petkienė iš Detroit, J. Tart- 
nick iš Cleveland ir J. Rase- 
vičius iš Ihi Bois.

Prelatas M. Krušas po to 
referavo apie naujos akade
mijos statybos reikalingumų. 
Kalbėtojas pabriežė, kad se
serys turi labai daug mergai- 

i čių prašymų atsakyti dėl vie
tos stokos. Atstovai pritarė 
prelato kalbai ir žadėjo kuo 
uoliausiai dirbti šiam svar
biam reikalui, kad 1940 me
tais seserys galėtų pradėti 
mokyti naujoj akademijoj.

Prelatas taip pat priminė 
seimui nepamiršti Pietų Ame-

1 Ūžtįj ir varstoto dirbo, pel-Įri'kos brolių lietuvių, kurie 
: ydainas sau kasdieninę duo- vargsta kaip dvasiniai, taip

Rontgenas, X-spindulių at
radėjas, buvo katalikas.

AKIŲ GYDYTOJAS

i ų ir sykiu ruošdamas mums 
rmžinų gyvenimų — kantry
bėje ir nusižeminime. Rautai, 
norėdamas padaryti nuotrau
kų savo namo (nuimti pikče- 
.ių), nesuki foto stiklo prieš 
raidę, bet suki nuo saulės, 
kad tik namas būtų apšvies-

ir medžiaginiai; padėti sese
rims, kurios nuvažiavusios ne-1 
turi nei savo vienuolyno, nei! 
tinkamų pataj.pų mokyklai. 
Seimas ir tam pritarė ir nu
tarė statyti seserinis namų ir 
sykiu mokyklų. Šiam reika
lui praeitais metais susitvėrė

as, nes tada išeis gera nuo-Į Pietų Amerikos Mokyklos Eo-
trauka. Taip ir darbininko da
rbas, nors ir nebus visų ma
tomas ir giriamas, jei tik su 
gera valia, noru dirbsime ir 
aukosime Tam pačiam Kris
tui, Kuris pirm mūsų dirbo 
davė gražų pavyzdį, Jis įkai
nuos ir užmokės gausiau ne- 
;u žmonės. Jeigu Dievui au-\
kqsime savo nematomus dar-į

ndas, prie kurio prisirašė 
skaitlingas būrelis žmonių.

Seimų baigiant prelatas M. 
Krušas, Lietuvos Valdžios į- 
galiotas, įteikė Didžiai Ger
biamai Motinai M. Aloyzai 
Kunig. Gedimino Ordinų. Lie
tuvos valdžios akylus išeivijos 
veikimo sekimas ir gražus 
už tai užmokestis paskatins

8 <♦
t♦ KLAUSYKITE

New City Furniture Mart
RADIO P R OO R A M O,

ANTRADIENIO VAK., 8:00 VALANDĄ, iš stoties 
i VY^BC — 1210 kilocycies.

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

Temykite Biznierių Bargenus “Drauge”.

parapijoj yra maža 
mokestis, tik šeši doleriai me
tams. Nėra ko stebėtis, kad 
dažnai priseina tpiiknikaųti ir1 
ekstra rinkliavas daryti. Žmo 
nės tų supranta ir noriai au
koja.

. ■ .1.........
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AtEX AtfSAttSKAS & SONS
Wholesale Fumiture Co.

6343, So. Western Avenue
REPUBLIO 6051

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE
INSURANCE AND LOANS. .. . -

Statau visokios njiiee naujus n&mua ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi- 
•okį taisymo darbų be Jekio caah Jmoki- 
Jimo ant lengvų mėnesinių iimokėjimų.
(Iigannn geriansį atlyginimų i4 Fire In- 
■urance Oompųnijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Daran paskolas ant naujų ii 
senų namų, ant lengvų mėnesinių limo 
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
ėtės prie:

JOHN PAKAL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

DR. VAITUSH, DPT.
SPECIALISTAS 

OPTOMETRICALUY AKIŲ 
LIETUVIS

Suvlrė 20 metų praktikavimo 
Mano Garantavimas

Palengvins aklų įtempimų, kas es
ti priežastimi gųlvoa skaudėjimo, 
svaigimo, aklų įtempimo, nervuotu- 
mo. skaudamą akių karSt], atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, pųrodančia magiausias klai
da* Specialu atrd* atkreipiama J 
mokyklos valku* Kreivos aky. ati
taisomo*

Valandos: cus 10 iki 8 vaL valt. 
NedSl.oj pagal sutarti.

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be aMnių. Kąlnps Pigios kaip
471?SO. ASHLAND AVĖ 

Telefonas YAJtd|^137S

OR. P. J. BEINAR
(BEINARAUSKASi 

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.

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. 
Treeiadienais ir Sekmadieniais

Susitartus.

i

VALGIU GAMINIMAS 
IR

INAMy PBIŽIURĖJIMASI
I
.vairių valgių gaminimui, 

o. pyragų pajų ir duonų kepi
mui; įvairių konservų ii 
preservų darymai, paukš

:; Didelė 223 puslapių knyga 
su naujausiais receptais į: 
tienos kepimui ar virimui, 
daržovių ir. vaisių užlaiky
mai, ir tt Taipgi yra vi
sokių naudingų patarimų 
šeimininkėms.
•ių knygų galima 'gųatt 
tų arba raktinėje:

KAINA SU PERSIUNTIMU

joja
RASTINĖJE

^1.00
“D RAUGAS”
2334 So. Oakley Avė.

CHICAOO, ILL

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Ava
Valandos: 1—3 ir 7—s 

Kasdien išskyras Seredų
Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį

DR. MAURICE 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. 
Nedėlioniis nuo 10 iki 12 vai. dienų.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Rmi. 6966 So. Talman An 
Rea. TeL GROvehiU 0617 
Office TeL HEMlcck 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaL 2—4 ix 7—0 vak.
Ketv. ir Nedėliomia aositaroa 

2423 W. Marquette Road

TaL YARda 5921 
Rea.: KENvood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. STRIKO
PHYSIOIAN aad 8UBGB0N 

4045 So. Ashland Avenue

Ofiao TeL VIRginia 0036 
Rezidencijos tel BEVerly 8244

DR. I. DUNDULIS
4157 Archer Avenue

Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P. M,

O»W VALANDOS i
Nno 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.

Nedttiamia pagal aatartL 
of f i<»
Namų-. PR0«w6.1WI

Resideaeija 
So. Claremont Ava.

Valandos 9—10 A. M. 
Nedaliomis pagal antartį.

Tel OANal i

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road 

Valandos; 1—3 popiet ir 7—8 v. y.
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 

Telefonai REPablic 7868

Tai OANal 0257
Rea. TeL PROspeet 6654

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

Rezidencija 6600 So. Artesian Av* 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet 

6 iki 9 vakare

Office Phone 
PROapeet 1028

Res, and Offiee 
2359 8. Leavitt St

Vai: 2-4-pp. ir 7-8 vak. CANal 0706

DR. J. J. KDWAR
(KOWAR8KAR) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Chicago

Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal antartį.

TeL YARda 2246

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

VaL: nno 9 ryto iki 8 vakaro
8eredoj pagal antartį_____

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas Lafayette S6b0

Antradieniais, Katvutadiemam u 
Panšitadieniau

4631 So. Ashland Avė.
Tel YARda 0994

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
•eėtudieiusia.

i
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CICEROS LIETUVIŲ NAUJIENOS
Iš Federacijos 
Skyriaus Susirinkimo

Susirinkimas buvo 24 d. 
rugsėjo. Atstovų dalyvavo iš 
dešimties draugijų. Bet kur 
dar dešimts draugijų, kurios 
visai mažai kreipia dėmesio į 
Federacijos susirinkimus. Y- 
patingai dabar reiktų visoms 
draugijoms susirūpinti. Ap
link siaučia pavojai mums, 
katalikams, ir mūsų draugi
joms. Tgd reikia organizuo
tis. Lankykim susirinkimus 
skaitlingai. Tarkimės, kad 
(mūsų draugijų veikimas bū
tų gyvas ir stiprus. Šiais lai
kais be gero susiorganizavi-

toinobiliais, nes tų dienų pra
sidės ir parapijos bazaras. 
Lietuviams reikia viešai de
monstruoti vieningumas. Te
pamato jį ir kitataučiai ir 
mūsiškiai tautos ir Bažnyčios 
priešai.

Be to, nutarta tų dienų už
prašyti šv. Mišias ir gausiai 
susirinkus bažnyčioj pasimel
sti, kad Dievas išlaikytų Lie
tuvų laisvų ir nepriklausomų.

Jei būtų organizuojamas 
paradas automobiliais, jį rei
ktų pradėt organizuot iš ank
sto ir paradų suruošti tuojau 
popiet.

Būkime patrijotai ir tų sa-

^1 Choro Pasilinksminimo 
Vakaras

MARĄUETTE PARK. — 
Gimimo Panelės Švč. parapi
jos choras rengia rudeninius 
šokius nedėlioję, spalių 1 d., 
parap. salėj, prie d8-tos ir 
Wasbtenaw.

MINTYS LAIDOJANT A. A. JONĄ BALTUTĮ PALAIMINTO RAMONO 

LULL KASDIENINES 

MINTYS

Iš angliško verto
Kun. Aut. M. Karužiškis

mo nieko negalima nuveikti, vo patrijotiškumų demonstruo 
Dabar viso pasaulio lietuviai kime. A. Valančius
privalo gerai susiorganizuoti.
Tada mūsų tautos darbas ne
nueis niekais ir Dievas padės.

Komisija, drauge su choris
tais ir savo vargonininku B. 
Janušausku, darbuojas, kad 
vakaras kuo puikiausiai pa
vyktų ir kad atsi lauk usieji 
būtų pilnai patenkinti. Grieš 
“Jimmie Bliss” ir jo orkes
trą.

Komisijų sudaro: Teresa 
Rastutis, Sonia Bartkus, Cha
rles Birgelis, Irene Jasionas 
ir Adam Stuglis.

Tikimės svečių iš visų liet. 
parapijų chorų.

Šokių Komisija

..i..

į,k-

Rugsėjo 28 Diena
Tasai kurs verkia su gai

lesčiu sustiprina savo sielų.

Ypatingoje meilėje ir san
taikoje turi gyventi vienos 
tautos žmonės. Labai žemos 
kultūros yra tie žmonės, ku-

Susirinkime nutarta pami
nėti Spalių 9 d. Tai bus spa
lių 8 d., parapijos salėj, 3 
Vai. popiet. Visi dalyvaukim 
— ne tik ciceriečiai, bet ir 
apylinkės lietuviai. Draugijos
turėtų dalyvauti ”in corpo
re”, ypatingai Kareivių drau
gijos uniformos skyrius. Bus 
suruošta graži programa. Kal
bėti pakviesti Lietuvos kon
sulas P. Daužvardis ir dr. J. 
Poška ir klebonas kun. H. J. 
Vaičūnas. Ar nereiktų tų die-

“Bunoo Party
T0WN OF LAKE. — Bar

bora Kraujelienė, 4349 So. 
Hermitage avė., jau 7 metai 
kai serga. Jos geros draugės i 
ir pažįstamos sumanė įtaisyti! 

Į jai naujų kėdę ant ratų. Tam' 
tikslui rengia “bunco party” 
spalių 22 d., Krzysak’s sve
tainėj, 4342 S. Hermitage av. 
Gražių dovanų jau gauta nuo 
K. Bunorienės, O. Rokaitie- 
nės, Mrs. Sarna, J. Baubiu, 
P. Barskis Furniture Co., J.

Vyčių Šokių Vakaras
Liet. Vyčių 14 kuopa ren

gia šokių vakarų - Mardi G ras 
šį penktadienį, rugsėjo 29 d.,
8 vai. vakare, parapijos sa
lėj.

Šokiams grieš žinomas Jo- 
hnnie Sereik ir jo orkestrą.
Bus visokių margumynų. Tiki 
mės, jog atsilankiusieji šau
niai praleis vakarų.

Komisijoj darbuojasi: Judy 
Žilvitis, Joe Kaupis, Ann Ra- 
domskis, Tony Dedinskas, 01- Milkevičiaus, Diy Goods, Lu-

gražus pavyzdys visoms kata
likiškoms šeimoms.

Velionis laidojamas šiandien 
iš Švenčiausios Panelės parap. 
bažnyčios, kur klebonauja jo 
brolis gerb. kun. A. Baltutis. 
Iš bažnyčios bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines ir pa
laidotas šalia savo žmonos An
taninos.

Amžinų atilsį duok jo sie
lai, Viešpatie! Rap.

rie vienokiu ar kitokiu būdu 
niekina ar skriaudžia savo 
tautiečius; kurie svetimus pa
laiko ir tuo būdu savuosius 
žlugdo. Tiesa. Kartais žmonių 
pažiūros kai kuriais klausi
mais skiriasi. Bet kodėl tada 
užmirštama, kad daug dau
giau yra mus jungiančių da
lykų, kaip skiriančių? Jeigu 
daugiau būtų galvojama a- 
pie mus jungiančius dalykus 
ir mažiau apie skiriančius, 
— visada ir visiems daugiau 
būtų naudos.

(Kun. J. Stankevičius)

Kopernikas, garsiausias pa
saulio astronomas, buvo ka
talikų kunigas.

p

ga
jių surengti kokį paradų au- Paulaitis,

Antisauskas ir Loretta
J. Žilvitis

neckienės ir kitų. Rap.

Pradeda Darbuotis tikslams.

P. Fabijonai tis? ligšiol gy-Per visų pavasarį ir vasa-j 
rų sunkiai sirgęs labdarių sų-lveno Pas ~av° seserį Keno
jungos centro sekretorius Pe
tras Fabijonaitis grįžo į Clii-

sha, Wis., ir ten gydės. Kai 
kurį laikų gulėjo ligoninėj,

Pasteuras, žymiausias 19 a- 
mžiaus mokslininkas, buvo ka
talikas.

Katalikas Karolis Curroll 
pirmas Amerikoje pradėjo ge
ležinkelių tiesinio darbų.

cagų ir vėl pradeda rūpintis , nes 3am ouvo padaryta opera-
sųjungos reikalais. Tiesa, jis ■ cDa kojoj. lb
dar visai nepasveiko, tebeturi Į ---------------------
skaudamų kojų, vaikščioja su j „ . ..j.............................! Katalikai misijomenai pir-
lazdele pasiramstydamas, ta-; miejį j A Valstybėse ir ki- 
čiau nebenurimsta ir prade-1 tuose misijų kraštuose prade
da dirbti kilniems sąjungos jo auginti kviečių.

A. a. Jonas Baltutis šiemet 
minėjo savo biznio sidabrinį 
jubiliejų. Biznį pradėjo su sa
vo pavyzdinga žmona Anta
nina, įnirusia prieš keletu me
tų, o vaikams paaugus, jų 
tarpe susilaukė gerų pagelbi- 
ninkų. Po velionės mirties, į- 
njonę perima sūnai — Alek
sandras ir Jonas. Trečiasis 
sūnus Edvardas mokosi kuni
gų seminarijoj.

Velionis buvo gerai žinomas 
visiems Cbicagiečiams lietu
viams, ypač Šv. Kryžiaus pa
rūpi jonams (Town of Lake), 
kurių tarpe daugelį metų gy
veno ir ten savo įmonę vedė. 
Visi velionies sūnūs yra bai
gę Šv. Kryžiaus par. mokyklų.

Jonas Baltutis ir jo šeima 
pasižymėjo įvairiais gerais 
darbais kaip Bažnyčiai, tai}

Į ir Tėvynei Lietuvai. Tarp kit
ko reikia pabrėžti, kad biznie
rius Jonas Baltutis savo biz
nio reikalus skelliė tik kata
likiškuose laikraščiuose. Išank- 
sto užsimokėdavo už “Drau
go” prenumeratų ir kiekvie
nam dienraščio piknikui pa
aukodavo gražių ir stambių 
dovanų. Dienraščio darbinin
kams visuomet reikšdavo savo 
malonų palankumų.

Gražiai išauklėti velionies 
sūnūs savo tėvo mirties pra
nešimą skelbė tik katalikiškam 
dienrašty, tačiau šermenyse 
lankose didžiausios žmonių mi
nios ir tikimasi, kad laidotuvė
se bus daug. Sūnus reikia pa
girti, kad jie išpildė savo tėvo 
norų ir jo vardo nevalkiojo 
po bedieviškus laikraščius. Tai

DON’T FORGET 
TO SEND THE

MIRACLE

A FLAVOR All 
ITS 0WN THAT 

MILLIONS PREFER

**Urr

CltTS-BURNS-SCAi.DS
Bhould be quickly treated to prevent bad af ter- 
effects as well as relieve pain. Ūse OIL-of-SALT. 
Wonderful too for sore, tired feet. At your 
druggist’s—money back if not satisfied. For 
free sample write Mosso Laboratories, 215Soutb 
Leavitt Street, Chicago.

QUICK RELIEF FOR FEEf

, ii .x

Amerikos legijono parado žiūrėtojai patogiai įsitaisę nuo 
lietaus ir šalto oro. (Aeme telepboto)

THE AVVFUL PRICE YOU PAY FOR BEING

NERVOUS
Check Belovv And See If You Bave 

Any Of The Slgs«

Qu1 nervus ean maks you old and
fiaggard looking, eranky and hard to llvs 
vith—oan k«ep you atraks nighta and rob 
frau af good hsalth, good tlmcs and Jobą.

Don't let yourself r‘go" liks that. Start 
taking a good. reliable tonic—one mada srpa* 
tiallr for iremra. And eould you ask for any- 
Ihing irhote benefits bavo been better proved 
Įhan srorld-fsmoua Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound?

Let the srholeaome herbe aod roots ri 
Pinkham’s Compound help Nature calm 
yoip shrieking nervea, fone up your aystam, 
and help leasen distreea from female func- 
tlonal dlaordsra.

Make a nota SOV «a get a bottle of thla 
Ume-provaa Ploghaia’s Compouhd TODAY

rrlthout fail from your druggiat.Overemfl- 
llou .orais have vrRtan In letters reporting 
rronderful benefita. ..

For the peet «0 yeam Lydia Į. Pinkliam ą

O

-'V.

r

MACARONI-
, AND-CHEESE.
RfrADY /N 9 MINUTES

Gėlės Mylintiems, 
Vestuvėms, Baukie- 
tams, Laidotuvėms, 

= ir Puošimams.

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 
Phone LAPayette 5800

DON’TBEGREY
Don* tolant* <njr hrfr. Oray bab 
■Mkm you look old and feel aid. 
Try tbe 'Modem* Method for CoL 
Orine Hrir ... CLAIROL. Yort 
•ppredate the qnick, pleasant trea> 
Bent. No bleachlnc requlred to 
ooften the hair «Moa yoo aso 
CLAISOL. YooTl Kva the resnh* 
oo year hair— beautiful, natnraL

!Saa yooraalf aa yoo wboM fike to 
Ro See year hairdreaser today OK

Tda eeapeo NOW. f

HattaraUy—riA,

1dOMeee»«Mk ArlMKMoOed «HO»OtWmfkki«k
(ke rOm* ■■Pnide ri «kk «0. ten e^ ee< JOtoeerier jOet^eO keee^M

,UB V«t 4M S*, Ik* Tet*. ». K.

GIESMYNAS

pa.tva.ric*

įsigykite Nauja GKaamynų. Jame 
rasite Visiems Metama Bažnyčios 
Giesme*.

Giesmes lr mjilkų 
Ant 8. Pocius.

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

Knygos kaina — 50 rentai, pri
dedant 10 centų persluntlmuL

LIETUVIŠKAS
MItOLEUB

šlovinkim Viešpatį.
MlfUee lr Mišparai. Li etų vi Akai 

lr Lotynlftkal, visiems Sekmadie 
ntams lr Aventėms, lr kitos Mal
dos Ir GteamAe. Antras patalsgrtaa 
leldlmaa ParaJIA Kan. Ad. Haba- 
llauakaa. Stipriais odos vlrfials. 
kaina — Ratkalaukite U

DRAUGAS PUB. OO 
3834 So. Oakley

Chicago, Ulinoig

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiifiiiimiiiiiHiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiimiH
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fe SKOLINAM PINIGUS 

l|F ANT 1-MĮĮ MORGIČIĮĮ
INSURED

Kiekvienos ypatos padėti pinigai yra apdrausti iki 15000.00 pex 
Federal Savings and Loan Insurance Oorp., po United States 
Ooysrameat priežiūra.

Mokame Už 
Padėtus Pinigus 31%

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

. CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION !
JOHN PAKEIj, Pres.

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

•ABYe ESTO. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KELNER-PRUZIN 

•orlMriM FatenavtauM — Moterie patanumja 
Phone 9000 880 W. I6th Avė.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
HODAMIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO tflTAIMA

; AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

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

4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

DYKAI koplyčios visose
Chicagos dalyse

Klausykite mūsų Lietuvių nulio programų Antradienio Ir 

Ao&uuiicnio vakarais, 0:30 valandų, li WHIP stoties (1430 K.)

PrsneS^Jas P. BAI.TIMIF.RAS ,

A. f A.

JONUI BALTUČIUI

Jonai, ilsėkis ramybėje per amžių 
amžius. Simonas A. Pilackas

LAIDOTUYiy
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMD III A N P C PATARNAVIMAS 
HlnDULHriUL dieną ir naktį

D V V A T KOPLYČIOS visose 
I A A 1 MIESTO DALYSE

Aittay B. Petkus
6834 So. Western Avė. 
GROvehiil 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109

Lataczir Simai
2314 West 23rd Place

Phone PULlman 1270

J. LakiidK
S. P. Mažeika

4348 So. California Ąve. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avenue 
Phone YARda 1138-1139

ftntaias M. Phillips 3307 Lituanica Avė. 
Phone YADds 4908

1.1. Zelp J646 West 46th Street 
Phone YARds 0781-0782

Albert V. Petkus 4704 S. Western Avė. 
Tel. LAFayette 8024

P. I. Ridikas 3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419
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Pasivaišino Ir Svečius 
Pavaišino

SO. CHICAGO. — Seniau
sios Cliieuigos lietuvių Šv. Juo 
zapo parapijos bažnyčioj rug
sėjo 24-2(5 dienomis buvo iš
kilmingi 40 vai. atlaidai. Per 
visas tas dienas ne tik para
pijonai, bet ir lietuviai kata
likai iš kaimyninių parapi
jų lankė bažnyčių ir naudo
josi ypatingomis Dievo ma
lonėmis.

Atlaidai baigės iškilmingais 
mišparais antradienio vakare, 
po kurių parapijos choras, 
dvasiniai pasistiprinęs, suėjo 
j salę savybės vaišėms, j ku
rias buvo pakviesti ir visi at
silankę j atlaidus chorvedžio 
muz. K. Gaubio kolegos-mu- 
zikai. Vaišes (tikrai nepapra
stas) iškėlė choras savo iž
do lėšomis, o jas suruošė cho
ristė Cickevičiūtė padedama 
sesutės ir mamytės. Per vai
šes dalyvavę Varg. Sųjungos 
ir Pavapi j inii} Chorų Sųjun
gos seimuose komp. A. Po
cius ir kiti pasidalino įspū
džiais. Atsilankęs klebonas 
kun. M, Švarlis dėkojo chorui 
už graž^ giedojimų ir sve
čiams už talkų.

Šv. Juozapo parapijos cho
rų veda jaunas, judrus, vi
suomet linksmas muz. K. Gau- 
bis. Choras gerai išlavintas. 
Pažymėtina, kad choras lai
kosi didelės vienybės. Jei kur 
vyksta, pav. į kokį bendrų 
parengimų, vyksta “in cor
pore” su savo vadu. Choro 
nariai, išėmus kelis, visi čia 
augę, bet pavyzdingi lietu
viai. Savo tarpe turi ir jau
nimo žinomos orkestros diri
gentų I)an Colby.

Šalę tiesioginių .pareigi} 
muz. K. Gaubis daug veikia 
ir visuomenėj, ypatingai pla
tindamas katalikiškųjų spau
dų. Jo pastangomis So. Chi
cago lietuviai 'katalikai arti
mai susidraugavę su dienr. 
“Draugu”. Visiems muz. K. 
Gaubis patarnauja neimdamas 
jokio atlyginimo. Taigi, muz. 
K. Gaubis visais atžvilgiais 
So. Chicagoj yra nepamaino
mas veikėjas. ss.
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tuvių Piknikus įvyks ateinan
tį sekmadienį, spalių 1 dienų, 
Sunset Parke, prie 135Gi ir 
Archer Avė.. Visiems atvažia
vusiems užtikrinimas linksmus 
laiko praleidimas. XX.

Šį Vakarę Vyčių 
Choro Svarbus 
Susirinkimas

Savo tikslų atsiekęs daly
vavimu įspūdingoje Lietuvių 
Dienoje, Pasaulinėje Parodo
je, Vyčių choras grįžo Chica
gon pilnas naujų minčių, am
bicijos ir pasiryžimo šį vaka
rų renkasi 18 v. v. Aušros Va
rtų parapijos salėje aptarimui 
rudeninio sezono.

Visi nariai, .ne ti'k tie, ku
rie važiavo New Yorkan, bet 
ir tie, kurie buvo laikinai pa
sitraukę iš choro, prašom su
sirinkti. Yra daug svarbių da
lykų apsvarstyti, o prie to bus 
malonu pasidalinti kelionės į- 
spūdžiais. Nitą

REMKTTE, PLATINKITE
Amerikos Legijono konvencijos paskutinę dienų Chicagoje iš ryto lynojo ir buvo gerokai vėsu, tačiau tas nesulaikė KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

She’s pretty as 
a picture,

būt..........................

No one ean tolerate halitosia (bad breath). 
It can ruin ai most any girl’s popularity 
... her elosest (riendshipa.

Food fermentation in the mouth is said 
fcy some aut hor i ties to be a maior cause of 
halitoais. And the insidioua thing about 
this offensive condition is that anyono 
may have it ant} never real iže it. Friends 
know, of course ... only too well. Būt, un- 
fortunutely, it is such a deticate subject 
they won’t tell.

So don’t gamBle with your sočiai oppor- 
tunities and your happiness by taking un- 
necessary chances. It is so simple to take 
procautions by gargling with pleasant- 
tasting Listerine Antiseptic—mouth fer
mentation is ųuiekly checked and its 
odors are overcome.

Get the Listerine Antiseptic babit. Ūse 
it . . . morning and night, and before all 
important engagements. Lambert Phar
macal Company, St. Louis, Missouri.

LISTERINE 
te HALITOSIS

• (BAD BREATH) '

milžiniško legijonierių parado gražiausia Chicago gatve — 
(Acme telephoto)

Michigan Avė. Parade dalyvavo virš 100,000 legijonierių.

čių Misijos, kurias ves tėvas 
J. Kidykas, jėzuitas.

Pirma savaitė bus moteri
ms ir merginoms, o antra — 
vvrams.

Spalių 29 d., parapijos sa
lėje ir parapijos naudai ren
giamas balins su šokiais. 
Grieš gera orkestrą. Vakarų 
rengia parapijoje gvvuojan-

Dar Apie Rengiamą t 
Bankietę

MARĄUETTE PARK. - j 
Spalių 11 d. Rowentrees ITo-j 
tel, Moterį} Sųjungos 67 kuo
pa rengia bankieto, savo na-| 
rei Albinai Poškienei, kini

SUNSET PARK UŽBAI6- 
TUVIŲ PIKNIKAS ĮVYKS 
ATEINANTĮ SEKMADIENĮ

Kaip ir kasmet, taip ir šie-
Sųjungos Sunset Parke įvyks 1939

piknikas ir išlaimėjimai vis- 
tiek įvyks, todėl atvažiuokite. 
Tad neužmirškite — T

Standard CH

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

SELEMONAVICHpraeitam Moterų
seime atstovavo mūsų kuopa ir|. 1 /.baigtuvių Piknikas. I ai SVETERTŲ KRAUTU- 
bei draugus atsilankyti. ^>Us ateinantį sekmadienį, Spa- _ ir VAKA-

ad- lių 1 d. Sunset Parko Užbaig-, RAIS TR SEKMA- 
[, . ..... -v DIENIAISAve tuvių piknikai yra gerai zmo

Rovantrees Ilotel yra
čios draugijos, klūbai, s'ky- 500 AVest Knglewood 
riai ir parapijos komitetas, i (pusė bloko į žiemius nuo 63 n1^ savo smagumu ir linksmu- 
Visi iš anksto kviečiami da
lyvauti.

Parapijos metinis ir 25 me
tų jubiliejui nuo įsisteigimo 
paminėti bankietas bus lapkr. 
26 d., parap. salėje. Iš ank
sto visi prašomi tų dienų nie
kur nepasižadėti. Bankietas 
bus šaunus. Rap.

Pirko Ūkį

ir Normai gatvių). Galima,niu. Netiktai kad visi atva-
įprivažiuoti gatvėkariais bei 1 ?du(TS Piknikus lai’
elevatoriais. Įkų praleidžia, liet ir laiinin-

Bankietas prasidės 7 valai)-'įvažiuoja su Vertingo- 
<1, vakare. Bus skani vaka-1 mis dovanomis, kūnas išlei- 
rienė ir graži, trumpa prog-l<laa P- Vincentas Kubaitis, 
raina.

Telefonas 
VICTORY 3488
504 WEST 33RD STREET 

CHICAGO, TLT..

Švelni Degtinė—100 Proot 
BOTTLED IN BOND 

Nėra Geresnės Degtinės 
ui Tokią Kainą

TIK $1.00 PT.
4-5 Kvortos

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS

TAVERNOJ
15c. PRINKSAS

MUTUAL LIQU0R COMPANY
—- Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Pitone Boulevard 0014

S1.E0

Renduojame salę vestuvėms, susi
rinkimams, šokiams ir kitokiams 
parengimams. Naujai ir moder
niškai (rengta. Maža nuoma. Dėl 
susirinkimų kiiūbams duodame 
dykai. Kreipkitės.

SULLY’S SVETAINĖ 
4400 So. Washtenaw Avė.

Tel. LAFayette 5054 
Jenas Zepaltas, savininkas ..

PASKOLOS ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ

Duodamos nuo 1 iki 15 metę 
Lengvi išmokėjimai. Dėl platesnii 
informacijų kreipkitės pas Chas 
Zckas, Secretary.

GEDIMINAS BLDG. & LOAN 
ASSOCIATION

4425 South Fairfield Ava. 
Lafayette 8248

CLASSIFIED

West Pullmano 
Naujienos

Rugsėjo 17, 18 ir 19 dieno
mis mūsų bažnyčioje buvo iš
kilmingi 40 vai. atlaidai. Pg» 
skuti nį vakarų parapijoj su 
Šv. Sakramentu dalyvavo 
daug svečių kunigų. Žmonės 
gausiai atlaidais naudojosi.

TOWN OF LAKE. — Biz
nieriai Aug. ir Tęva Misevi
čiai, 4636 So. Hermitage av., 
(pirko ūkį netoli W. Fmnk- 
fort, Tll. Ūkis gerai įrengtas. 
Augina daug vynuogių, lai-

Kviečiame sųjungietes bei 
jų vyrus ir Poškienės drauges; 
bei draubus atsilankyti.

Vietas reikia užsakyt iš an
ksto, ne vėliaus kaip spalių 
9 d., telefonais: Republic, 
7010, arba Hemlock 5684.

Rengimo Komisija

Pranešimai

Sunset Parko vedėjas, šiemet 
ant Užbaigtuvių Pikniko p.

' Kubaitis vėl duos išlaimėji- 
mui: 1. 100 sv. paršų; 2. 8 
sv. sūri; 3. butelį Old Taylor 
degtinės; 3. keisų Schlitz al
aus. Išlaimėjimo tikietai bus 
dalinami dykai. Jau tūkstan
čiai tikietų išdalinta po Chi
cago ir apylinkę. Jeigu kurie 
negaus tikietų iš anksto, tai 
galės gauti atvažiavę į pik-

UTILITY L!QUOR 
DISTRIBUTORS

Incorporated
Tel. Prospect 0745-0746

Wholesale Only
5931-33 So. Ashland Avė.

Pas mus galima gauti tikrai 
LletuvISką Importuotą Valstybinę 
Degtinę.

Mes Ir Visi MOeų DarblninkaJ 
Esame Lietuviai. Pp. F. Ir M. 
Dzimldal, Savininkai.

Charles Yushis
CARPENTER

— ir —

CONTRACTOR

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

Tel. CANaI 7514
CTTICAGO. ILL.

PARDAVIMO
2 AUKŠTŲ medinis namas. 1 krau
tuvė— 5 gyvenimui kambariai ir 6 
kambarių fletas viršuje, arti Halsted 
gatvės ir Canalport Avenue. Meti
nių pajamų $3 96.00. Pilna kaina 
$1,000. Edw. Chernauskas, 1900 Uni
on Avenue. Tel. CANaI 2183.————

PRAŠOM ATSIŠAUKTI
Paieškau giminaičio Juozapo Karbau
sko. Girdėjau, kad gyvena Netv Yor
ko valstybėje. Kilęs iš Kaltinėnų 
parapijos, kuntilių kaimo. Turiu 
svarbu reikalą. J. Pocius. 4450 So. 
Hermitage Avenne. Chicago. III. . .

Suvalkiečių draugijos susi- nikų. Linksmų muzikų šokiams 
rinkimas įvyks šį vakarų, ru- gros Petro Pikturnos orkes- 

ko 200 vištų. Yra ir kitokių gsėjo 28 d., 7:30 valanda va- t ra iš Town of Lake. Ir ne- 
gyvulių. Rap. į kare, Holvwood salėj. 1 žiūrint koks oras atsitiktų,

f parapijos jubiliejui} fon
dų, kad atmokėjus parapijos 
visų skolų praeitų savaitę au
kojo po $25.00: Aleksis su 
Bronislova Zubei ir Šv. Kry
žiaus Atradimo draugija.

Spalių 15 <1. mūsų bažny
čioje prasidės dviejų savai-

Litten to and Advertite over
NUNDECH'S YU6O$UV*R1DIO I
Folk Songa and Mane 
Tambmritza Orchestra

BtetioiTwWAE, Every Sunda^ 1 UI
B86 S. Clark St., Chleago — Har. 80M Nežiūrint šaltoko oro, tūkstančiai Chicago gyventojų užtvenkė vidurmiestį, kad pama

tyti milžiniškų ir įvairiaspalvį Amerikos Legijono paradų. (Acme teleplioto).

TURTAS VIRŠ--------------$3,500,000.00
ATSARGOS KAPITALAS - $250,000.00
Dabar mokam 31/2% už Pa*
dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 m.

STANDARD
FEDERAL 
SAVINGS

and
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

PARDAVIMUI

PRIVERSTAS PARDUOTI trumpu 
laiku už geriausią pasiūlymą du na
mus: 3502 West 66th Street ir 4501- 
4503 So. Hermitage Avenue. Smul
kesnių informacijų kreipkitės J:

V. P. PIERZYNSKI,

4559 S. Paulina St., Yards 0145

4192 ARCHER AVENUEe
SAVINGS FEDERALLY 

INSURED
JUSTIN MACKIEYVICH, Prea.

■■■■ ■ ■ 11 ■■>1 " ■
PARDAVIMO

Tikras bargenas. Grosernė, dellea- 
tessen Ir namas, arti bažnyčios Ir 
mokyklos. Biznis Išdirbtas per daug 
metų. Kalną Ir pardavimo priežastį 
lštlrsite ant vietos. Savininkas: 1325 
So. 50th Court, Cicero, Illinois.

PARDAVIMUI NAMAS
niznlavas namas — Storas Ir fletas 
pagyvenimui; yra 2-karų garadžius. 
Parsiduoda pigiai. Dėl platesnių In
formacijų kreipkitės J: Chas. Zckas, 
4425 So. Fairfield Avenne.

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

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IAMOK ĖJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
‘•THE HOME OF FINE FURNTTCM" SINCE 1904

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

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom Ir Kito
kiem Bankletam Sutelktam Pa

tarnavimą.
Linksmas Patarnavimas Vlslema

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

Tel. Victory 9670

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avė., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022 POCATTONTAS Mine Run II getaustų mainų; 
daug dulkių Išimta, Perkane S tonus ar dau-
ginu, ui tonų ......................................................|7.40

PETROLEUM CARRON COKF!, perkant S to
nus ar daugiau, tonas.,. 97.40. Hales Tax Eksta.


