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BERLYNAS SU MASKVA SIEKIA TAIKOS
ĮSPĖJA SANTARVĘ 
NUTRAUKTI KARĄ,
NES NĖRA KO KARIAUTI)

Sako, už tolesnį karą atsakys 
D. Britanija ir Prancūzija

BERLYNAS, rūgs. 29. —į nutraukimui, tai jos turės ka 
Vokietija su sovietų Rusija rų ir už jo tęsimų bus atsa-

LIETUVA LIKSIANTI 
VOKIETIJOS ĮTAKOJE 
- HITLERIO GLOBOJE
BERLYNAS, rūgs. 29. (Chi- mybes išlaikyti, nes tik tuo 

cago Tribūne spaudos tarny
bos žinia). — Vokietijos dikta

padaryta nauja sutartimi per
pus skaldo užkariautų Len
kijų ir iškelia reikalavimų An
glijai ir Prancūzijai, kad jos 
tuojau nutrauktų karų. Parei
škia, kad Lenkijos klausimas 
jau uždarytas ir nėra jokios 
prasmės toliau kariauti. Sa
ko, visos Europos valstybės 
pageidauja normalinių laikų 
grįžimo.

Pareiškia, kad jei Anglija 
su Praneūzija priešinsis karo

kin gos.

Šiame atsitikime, pareiškia 
naciai su bolševikais, Vokieti
ja ir sov. Rusija imsis ben
drų priemonių karų energin
gai vesti iki laimėjimo.

Padaryta sutartimi Lenkija 
suskaldoma pakeitus pirmųjų 
išvestų demarkacijos linijų. 
Vokietijai tenka daugiau Len 
kijos teritorijų. Vilnius palie
kamas bolševikams.

Šalia Varšuvos to miesto gynėjų atstovai su vokiečių vadais tariasi dėl Varšuvos pada
vimo- (Acme telephoto.)

Anglija sn Prancūzija tariasi, 
kas reikės atsakyti diktatoriams

LONDONAS, rūgs. 29. —
Anglija su Prancūzija paty
rusios apie Vokietijos su sov. 
Rusija naujų sutartj Lenkijos 
valstybės likvidavimo reikale, 
tuojau pradėjo tartis, kas to
liau turės būti daroma.

Kaip čia, taip Paryžiuje 
spėjama, kad santarvė atmes 
nacių ir bolševikų reikalavimų 
nutraukti karų.

Pažymima, kad Anglija su 
Prancūzija pakilo karan pir
moje vietoje sutriuškinti hitle 
rizmų ir to sieks.

SUSIRINKS SANTARVĖS 
KARO TARYBA

BERLYNAS, rūgs. 29. — 
Vokietija gavusi žinių iš Že
nevos, kad rytoj Prancūzijoje 
susirinks santarvės karo tary 
La ir spręs Vokietijos ir sov. 
Rusijos iškeltų reikalavimų 
nutraukti karų.

VADOVAUS LENKŲ
ARMIJAI VAKARUOSE
GEN, SIKORSKIS

PARYŽIUS, rūgs. 29. - 
Susitariusi su vietos lenkų am 
basada Prancūzijos vvriausv- 
liė paskyrė gen. V. Sikorski 
vadovauti Prancūzijoje orga
nizuojamai lenkų armijai, ku
ri su santarve kariaus prieš 
Vokietijų tikslu atkovoti už
grobtų Lenkijų.

Gen. Sikorskis yra buvęs 
lenkų generalinio štabo virši
ninkas ir Lenkijos ministras 
pirmininkas.

Lenkų ambasados nnospren-1« P“*™"’"* baubimai ir .lai
džių visi lenkai nuo 17 iki « lakfmli Pa,lanK5se s»«-
m. amž. Prancūzijoje mobili- kirtimai
zuojami. Norima sudaryti ke 
Ietų divizijų. Didžiausias sun- nuRaryJe,

NEPAPRASTAS KARAS 
VAKARINIAM FRONTE;
MENKI KARO VEIKSMAI

SU VOKIEČIŲ ARMIJA, pasiekta. Patys vokiečiai sa- 
vakariniam fronte, rūgs. 29. ko, kad milijonai kareivių ne- 
— Lankų vokiečių vakarinį’ įlauž tvirtovių linijos, 
frontų svetimų šalių korespon
(lentai įsitikina, kad šiame 
fronte karas nepaprastai ypa 
tingus.tuo, kad labai mažai, 
arba nieko neveikiama. Pran
cūzų kariuomenės daliniai ko
kį galų įsibriovę keliose vie
tose tarpe prancūzų Magino
te ir vokiečių Siegriedo tvir-
lovių ir sustoję kaip ir kokiai.p'ad-ar. pasira?e savitarpįs'fevikais Maskvoje padarytas 
žvalgyba, atlikti. Bijo ižsiju-, [bo8 8utartį 8n Estija de| naujas akordas grųžins taikų 
dinti .» užimtų pozicijų. N«a.šimčiai met Europai.
žemė visur paminuota, įtaisy
tos nematomos duobės ir kiti 
spąstai. Nėra juokai, kai spro 
gdamos žemėje minos karei
vius ištrenkia į padanges.

Kai kur girdimi tik didžių-

torius Hitleris ir sov. Rusijos 
diktatorius Stalinas ruošia 
naujų Europos žemėlapį, kurį 
artimoj ateityje pateiks pa
sauliui.

Vidurinė Europa bus pers
kelta perpus. Rytinė pusė teks 
Maskvos, o vakarinė — Ber
lyno įtakai ir kontrolei. Pasi
dalinimo demarkacinė linija 
bus išvesta nuo Murmansko 
iki Juodosios jūros. Ši linija 
supuls su Lenkijos perskėli- 
mo demarkacijos linija.

Sov. Rusija ir Vokietija pa 
siryžusios savo kontrolėn pa
tekusių valstybių nepriklauso-

būdu bus užtikrinta ramybė.

Be Estijos sov. Rusija nori 
savo įtakon įimti dar ir Latvi 
jų, nes jai reikalingi Liepojos 
ir įVentpilies uostai. Lietuva 
pasilieka Vokietijos įtakoje.

Sov. Rusija iš Rumunijos 
atsiims Besarabijos provinci
jų ir pačių Rumuniją ir Ven
grijos dalį paliks Vokietijai. 
Maskvos įtaka apims ir Tur
kiją.

Kalbama, kad artimoj atei
tyje visų vidurinės Europos 
valstybių atstovybės bus su
kviestos į Maskvą išklausyti 
Maskvos ir Berlyno padarytų 
nuosprendžių.

SUNAIKINĘ 20 POVAN

DENINIŲ LAIVŲ

PARYŽIUS, rūgs. 29. —
International News Service 
patyrė, kad britų ir prancūzų
karo laivai nuo karo pradžios į PERVĖLAI LENKAI SUSI- 
jau nuskandinę, arba sugavę 
20 vokiečių povandeninių lai
vų.

Karo pradžioje Vokietija 
turėjusi apie 70 povandeninių 
laivų.

ESTIJA PRIVERSTA 
PADARYTI SUTARTĮ 
SU SOV. RUSU A

MASKjVA, rūgs. 29. — So
vietų vyriausybė šiandien ry-
tų paskelbė, kad sov. Kurija “kia,na viltis> ka<1 naci« su bnI

ITALIJA NUMATO TAIKĄ

ROMA, rūgs. 29. — Italijos 
vvriausvbės sluoksniuose rei-

AMERIKOS LEGIJONAS
PRIEŠ KOMUNISTUS
IR SVETIMŠALIUS "
Įvykęs Chieagoj Amerikos 

Legijono suvažiavimas tarp 
Prasidėjus Vokietijos Lenki-' daugelio kitų dalykų nusprvii , 
jos karui pranešimai iš Vil-(^®:
niaus radiofono lietuvių kalba 
vėl pradėti, tačiau nebe tokio-

RŪPINO LIETUVIAIS

VILNIUS. (Elta). — Už
mezgus santykius su Lietuva, 
Vilniaus radiofone buvo pa
naikinti ligi tol duoti nepalan 
kūs pranešimai apie Lietuvų.

Visus svetimšalius J. 
Valstybėse suregistruoti

kūmas, kad kol kas neturima 
--------------------------------------- pakankamo skaičiaus karinin-
NACIAI KALĖDAS TURĖS ku

LONDONE _________________

prancūzų uz- 
nėra žinoma. Bet 

vokiečių šone vokiečiai karei-

Kas veikiasi

Sutartimi sovietų Rusijai 
pripažinta teisė įginkluoti Es 
tijai priklausančias dvi salas 
ir naudotis vienu šiauriniu uo
stu. Šios salos yra Gesei ir į jampolės ir Pavenčio cukraus 

fabrikai rengiasi jau šio mė-

CUKRAUS GAMYBA 

LIETUVOJE

KAUNAS. (Elta). — Mari-

Dagoe ir Paldiski uostas.

Tuo būdu sov. Rusija ne 
vien galės dominuoti Suomijos 
įlankoje, bet ir visoje Balti
jos jūros šiaurinėje dalyje. 
Sov. Rusija minėtose salose j

viai vienur užsiima futbolu, steigs karinius airportus.

je dvasioje, kaip kadaise. Da- nusikaltusius šalies įstaty- 
bar pranešama lietuviškai apie mains be jokio klausimo de- 
karo veiksmus ir apie tai, ko- portuoti.
kių lengvatų suteikiu lietu- BteisSti konumistn p„,y, 
viams Vilniaus krašte. ir kitas t08 riW, kaip

“bundas”, partijas, sudarytas 
kištis į šalies politinius reika
lus.

Smerkti “American Young 
Congress” organizacijų, kuri 
suvažiavime nupeikė nacių ir

STATOMAS DARIUI 
GIRĖNUI PAMINKLAS

KAUNAS. (Elta). — At
lanto nugalėtojams didvy-

v. . riams Dariui ir Girėnui pa 
nėšio gale pradėti šiemetinio inWui gtatytį jau pradėtas fašistų propagandų ir veiklų 
runkelių derliaus cukrų. Ka;gabenti granitag jg Vievio ir i Amerikoje, o apie komunizmų

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
rūgs. 29. — Tomis dienomis 
iš Lenkijos atskrido lenkas 
Įeit. pulk. M. Izyckis. Jis sa
ko, kad pas paimtus nelaisvėn 
kareivius vokiečius rastas pam 
fletas, kuriam propagandos 
ministras Goebbelsas pareiš
kia, kad ateinančiomis Kalė
domis jis jiems, kareiviams, 
kalbėsiąs iš Londono. Vadina
si, iki Kalėdų naciai paimsią 
Londoną.

36,000 ŽUVĘ VARŠUVOJE

PARYŽIUS, rūgs. 29. — 
Gautomis žiniomis iš lenkiškų 
šaltinių, ginant Varšuvų tenai 
žuvę apie 16,000 lenkų karei
vių ir apie 20,000 civilinių. 
Tačiau tikrasis žuvusiųjų ir 
sužeistųjų skaičius vargiai 
greit bus žinomas.

LIETUVA RŪPINASI 
PRIEŠLĖKTUVINE 

APSAUGA

KAUNAS. (Elta). — Kaip 
kitos neutralios valstybės, taip 
ir Lietuva, atsargumo dėliai, 
yra susirūpinus sostinės ir ki 
tų didesnių centrų priešlėktu
vine ir priešchemine apsauga.
Tam tikros įstaigos yra pa
ruošę apsčiai literatūros ir 
teikia patarimų, kaip apsisau 
goti pavojaus atveju, ir kaip 
išsikasti slėptuves, kur įsigy
ti dujokaukių ir tp. Orgnni- 
zuojami savanorių gaisrinin
kų, gesintojų, degazuotojų bū 
riai, rengiami kursai. Kaune 
yra įvairiose vietose iškastos 
pavyzdinės slėptuvės, kurių pa 
sižiūrėti ir pasimokyti, kaip
jas kasti, renkasi būriai žino-1 tų manymu Siegriedo 
nių.

kitur meškerioja upėse. Pir
miau kareiviai dažniau mau
dydavosi upėse. Bet dabar to 
nedaroma, nes oras atšalo ir 
retkarčiais lynoja.

Tiesa, kad visam tarp abie
jų šalių tvirtovių ruože, kurs 
vietomis yra iki 25 mylių pla
tus, nėra civilinių gyventojų. 
Vokiečių miestai ir miesteliai 
seniai gyventojų apleisti. Ir 
aplink juos visur įtaisyti ne- 
pastebiaini priešui spąstai.

Korespondentai pripažįsta, 
kad jie niekur nematę tokio 
karo. 0 Paryžiuje kasdien iš
leidžiami oficialūs komunika
tai apie prancūzų “pažangų” 
vakariniam fronte ir dar pa
žymima, kad prancūzai vienur 
ir kitur jau daužą Siegfriedo 
tvirtovių linijų.

Taip nėra. Ir koresponden- 
linija

neįlaužiama, kad jei ji bus ir

Sutartimi numatytas sovie
tinis Estijos globojimas. Esti 
jos kariuomenę Maskva aprū
pins reikalingais ginklais ir 
kariniais reikmenimis, šalį 
saugos ir gins pritšų.

Abi pusės nedarys jokių su 
tarčių su kitomis valstybėmis 
vienos, ar kitos pusės nenau
dai ir nesidės prie jokių sam
būrių.

Abiejų šalių soverenumas, 
vidaus ekonominė sistema ir 
valstybės o’ anizacija nebus 
kliudoma Bolševikų kontro
liuojame s salos ir uostas pasi 
liks Estijos teritorijomis.

idangi keliolika tūkstančių mai 
šų cukraus dar yra nupirkta 
užsienyje, tai cukrumi Lietu
va bus apsirūpinusi visiems i 
ateinantiems metams.

PREKYBOS ĮMONES 

LIETUVOJE

KAUNAS. (Elta). — Sta
tistikos žiniomis, Lietuvoje 
šiuo metu yra arti 23,000 pre 
kybos įmonių. Šiems metams 
yra išduota 22,867 prekybos 
įmonių verslo liudijimai. Per
nai tuo pat metu buvo išduo
ta 22,519.

Aukštadvario apylinkių jau nutylėjo.
atgabenta į Kaimų daugiau 
kaip 10 vagonų granito. Pa-

Reikalauti, kad federalinė 
akcija ir toliau būtų vykdoma

minklo statymui dar reikės prįeg šnipus ir propagandis- 
sunaudoti nemažiau kaip 20 |fus

! vagonų granito, kurio numato ! Visiškai uždaryti imigraci
ja pargabenti iš Šaulių ir| j^ jg svetimų šalių iki šalies
Kretingos apskričių.

PRASTAS LINŲ DERLIUS

ALYTUS. — Dzūkijoje ū- 
kininkai linus augina tik savo
reikalams. Linai čia ne kiek- 

Abiem pusėm sutinkant po vienais metais užderi. Todėl

LIETUVĄ APLEIDO
ŠVEDŲ PASIUNTINYS

KAUNAS. (Elta). — Šve
dijos nepaprastas pasiuntinys 
ir įgaliotas ministras Lietu
vai Johansonas gavo naujų 
paskyrimų ir atsisveikino su 
Lietuva. Nauju Vokietijos pa 
siuntinybės sekretorių Kaune 
paskirtas ligi šiol dirbęs Vo
kietijos pasiuntinybėje Var
šuvoje Fručler von Falkens- 
teinas.

į bedarbių skaičius sumažės iki 
vieno milijono.

Naujai išrinktas Legijono 
viršininkas Kelly pranešė, kad 
jis griežtai nusistatęs už A- 
merikos neutralumų.

PROTESTUOJA PRIEŠ
LENKIJOS SKALDYMĄ

LONDONAS, rūgs. 29. — 
Lenkų ambasadorius Britani
jai įteikė savo griežtų protes
tų uža. reikalų sekretoriui Ha- 
lifaxui dėl Lenkijos skaldymo.

10 metų sutartis dar penke- 
riems metams pratęsiama.

ir vengiama daug linų Rėti. 
Šiftmet dėl didelės sausros li-

Sutartis įsigalioja po rati-nų derlius Dzūkijoj prastas, 
fikavimo, kas turi įvykti už 6 
dienų. Ratifikuotomis sutarti
mis pasikeitimas įvyks Talli- 
nne, Estijos sostinėje.

Tuo būdu Estija ir pakliu-

KAUNAS. (Elta). — Mies
tas numato skirti nenumaty
tiems saugumo reikalams 50,- 
000 lt.

vo Maskvos bolševikų 
tektoratan”.

U pro-
SKELBKITE^ ,4DRAUGE”

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu

matomas pragiedrėjimas rr 
šalta.

Saulė teka 5:46, leidžiasi 
5:35.
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Lietuvių Komunistų
Susibankrutavimas

RE KARIAUJA PRIEŠ VOKIETIJĄ...” 

Didžiausia nesąmonė! Jei lenkų komunistai 

būt kariavę prieš Vokietijų, dabar Stalinas 

juos kaip šunelius šaudytų. Visiems juk ži

noma, kad po Stalino pasibučiavimo su Hit

leriu, Sovietų Rusijoj nevalia žodį pasakys 

prieš Vokietiją ir jos nacius, o Vokietijoj 

jau uždrausta prieškomunistinė akcija. Tai, 

berods, komunistų redaktoriai žino, nes, ne

abejojama, kad ir jiems yra įsakyta už

čiaupti savo burnas prieš nacius ir jų vadų 

Hitlerį.

Dar galima pastebėti ir tai, kad tur būt 

niekucmej mūsiškiai komunistai nėra -priple

pėję tiek daug nesąmonių, kiek dabar. Mat, 

jų vado Stalino paskutinieji imperialistižki 

ir tiesiog nepateisinami žygiai, susidėjimas 

su naciais, prieš kurį kovoti Maskva ragin
davo visomis jėgomis, mūsiškius vargius ko

munistėlius ne tik iš lygsvaros išstūmė, bot 

tiesiog iš proto juos varo.

Kadangi Lenkija jau visai suskaldyta ir 

kadangi prie šio jos suskaldymo prisidėjo ir 

Sovietų Rusija, kuriai teko didesnė to kraš

to dalis, bus tikslu atsakyti į Chicagos ko

munistų laikraščio "Vilnies” biaurų užsi

puolimų ant mūsų dienraščio ir jo redakto

riaus.

Tas užsipuolimas buvo padarytas šių me

tų rugsėjo 9 d. Jis padarymas dėl to, kad 

‘‘Draugas ’ pasakė Sovietų Rusijos diktato

riui Stalinui tiesos žcdį dėl susidėjimo su 

naciais ir suteiktą, jiems pagalbų smaugti 

Lenkijų.

Kad parodyti, kokie akli yra lietuvių ko

munistų laikraščių redaktoriai ir kaip neži

nomi jiems Stalino imperialistiniai užsimo-* 

jimai, tų “V.” užsipuolimų ant mūsų dien

raščio čia pakartojame:

“Kam taip begėdiškai meluoti būk ko

munistai eina su naziais? Nejaugi p. ši

mutis nesibijo nei smertelno grieko, taip 

begėdiškai meluodamas.

'Kur, kada komunistai ar Sovietų Sų

junga užpuolė Lenkijų?

“Juk Lenkijos frontas Rytuose stovi be

veik be jokios apsaugos. Lenkai žino, kad 

Sovietai jų neužpuls. Lenkija yra pada

riusi su Sovietą Sąjunga nepuolimo su

tartį- Lenkijos valdžia yra geruose santy

kiuose su Sovietais.

“Na, o "Draugas” begėdiškiausia me

luoja, būk našiai ir komunistai turi kokį 

tai “bendrų frontą '.

“Be to, Lenkijos komunistai šiame kare 

kariauja prieš Vokietijų. Ir jie kariauja 

prieš nazių agresorius daug geriau, negu 

kunigai, kurie tik poteriauja.

‘ ‘ Pono Šimučio begėdiškas tausijimas 

būk bolševikai su naziais turi bendrų fron

tų yra šlykštus melas.

“Su naziais bendrų frontų turėjo pat

sai šimutis, kuris gylė tų judošių krimi

nalius darbus Ispanijoj”.

Kų į tai dabar pasakysit, ponai komunis

tai. Ar “Draugas” meluoja ar “Vilnis”, 

ar šimutis ar Andrulis su Pruseika?

Pati “Vilnis” iš anksto pasisakė: ji me

luoja.

Sakyti, kad Rusijos komunistai nesusidė

jo su Vokietijos naciais kovai prieš demo

kratijų ir mažesniasias valstybes, reiškia ir 

meluoti ir biauriai mulkinti savo skaityto

jus. Ar ne komunistų bendras frontas su na

ciais sutriuškino Lenkijų ir ar ne tas fron

tas jau parbloškė Estiją ir grąsina visam 

Baltijos kraštui ir Balkanų valstybėms?

Klausimas taip yra aiškus, kad ir atsaky

mo nereikalauja.

Gal tik nebūtų pro šalį tb pačia proga 

priminti, kokiais neišmanėliais yra komu

nistų laikraščių redaktoriai ir kaip jie ne

žino savo “tėvo” Stalino politikos tikslui

Reikia tik įsivaizduoti: rugsėjo 9 d. “Vil

nies” redaktorius rašo, kad — “LENKAI 

ŽINO, KAD SOVIETAI JŲ NEUŽPULS. 

LENKIJA YRA PADARIUSI SU 30VIE 

TŲ SĄJUNGA NEPUOLIMO SUTARTĮ. 

LENKIJOS VALDŽIA YRA GERUOSE 

SANTYKIUOSE SU SOVIETAIS”, kuomet 

po poros dienų, nežiūrint nepuolimo sutar

čių ir “gerų“ santykių, Sovietų Rusijos mi

lijoninė kariuomenė įmaršavo į Lenkijų ir 

padėjo Hitleriui ją pasmaugti! Ar reikia di

desnių savo vargšų skaitytojų mulkintojų, 

kokiais yra komunistų laikraščio “Vilnies” 

redaktoriai.
: “Įdomus” yra "V.” pasakymas, kad, gir

di, “LENKIJOS KOMUNISTAI ŠIAME KA

Prancūzijos komunistai buvo gerokai įsi 

galėję. Jų par.lja buvo stipriausia po So

vietų Rusijos kemunistų partijos. Kuomet 

Blumas buvo premieru, Prancūsijos parla

mente turėjo net 72 atstovus.

Nežiūrint to jų įsigalėjimo, Prancūsijos 

vyriausybė išdrįso komunistų partijos vei

kimui padaryti galų, nes ji pasidarė pavo

jinga krašto saugumui.

Prancūzijos vyriausybės pavyzdį Jūrėtų 

pasekti ir šio krašto vyriausybė. Ir čia ko

munistai knisasi po valstybės pagrindais ir 

siekia jų sugriauti. Reiktų padaryti galų 

Bundo (nacių) judėjimui Amerikoj. Ir ko

munistai ir naciai yra valstybės ir žmonių 

priešai.
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Kunigų Vienybės seimas, įvykęs rugsėjo 14 d., New Yorke

Pavergtu Lietuvos Krašto Vadavimo 
Reikalai

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

(Tęsinys)
Daugelis mūsų brolelių, ku

rie nūnai šūkauja, kad jie 
yra lenkai, tikrumoj yra lie
tuviai. Jų gyslose teka tik
ras lietuvių kraujas, tik dėl 
susidėjusių aplinkybių jie 
užmiršo savo tikrų kalbų, pa-

dukart tiek, kiek lietuvių; žy
dai pravedė 16 atst. (28%), 
vokiečiai — 3 (5%), rusai — 
1 (1.8%).

ro gudbai nepasakęs išvyko 
atgal. Sakoma, kad šis buvo 
paskutinis jo vizitas Amerike.

Po Svietę Pasidairius
K laušimas. Ar negalėtum,

Užmuštas Gen. Želigovskis
llavasso žiniomis, 'kaip rašo “V-bė”, len

kų kareiviai, atvykę į Lietuvos teritorijų, 
pasakoja, kad gen. Julijonas Želigovskis, 
kuris 1920 m. pagrobė Lietuvos sostinę Vil
nių, žuvo kautynėse su bolševikais. Apie 
gen. Želigovskio žuvimų praneša gen. Sosn- 
kowskį armijos kareiviai. Daugelis iš jų alp
sta dėl bado ir nuovargio 'pereinant į neu- 
tralę Lietuvos teritorijų.

Sųryšy su šia žinia, “V-bė” daro tokių 
pastabų:

“Visiems lietuviams labai gerai žinoma, 
kų gen. J. Želigovskis yra padaręs Lietuvai, 
kai jis veidmainiškai pagrobė mūsų senųjų 
sostinę Vilnių. Ir vėl pasitvirtina pasaky
mas, kad nekask duobės kitam, nes pats 
jon įpulsi.

“Per paskutinio karo paskutiniuosius mū
šius jis šaudė į Lietuvos žmones, vijo lau
kan rusus bolševikus, o dabar jį tie patys 
bolševikai nudėjo, atsilygindami už 1919 me
tų skriaudas.

“Želigovskio armija užklupo Lietuvos ka
reivius visai netikėtai. Jie buvo ramūs, kad 
niekas neatsitiks, ir ramiai ilsėjosi. Kai 'ku
rie buvo išsiųsti į Kauno pusę. Tai Želi
govskio necivilizuoti kareiviai pradėjo pro 
langus mesti granatas į lietuviškas kareivi
nes ir žudyti miegančius mūsų brolius lie
tuvius.

“Tai dabar Želigovskis užmokėjo už tai,i ns) kįtų bažnyčių, apie rin
už kų jis turėjo užmokėti. Toks žmogus yra kaw> ,kur įvažiuodavo kai-
nevertas būti gyvųjų tarpe. Kas kardu ko-l nu(.-iai, (,ar neBmok js.
voja — nuo kardo ir žūsta. , , ,, ... . . .kos kalbos. Mieste plačiai ska-“Želigovskio tragedija dar kartų pasau
liui parodo, kad ginklas visiškai nieko ne
reiškia jiolitiniuose reikaluose. Ginklu viskų 
darė Želigovskis, ginklu l^enkija li*pdė savo 
“imperijų”, nuo ginklo visi jie žuvo.

“Taip buvo jiems, taip bus ir naciams”.

1921 metais (reiškia po me-j pons profesoriau, ištlumočyti 
tų laiko), renkant savivaldy-1 TOUlns> dėl ko dr. Šliupas, vos Tai jau, tavorščiai, po kon- 
bes, Kauno miesto tarnybon spėjęs kojas Amerike sušilti, (greso. Šneku ne apie Dėdės 
išrinkta4 lietuvių 19 (34%), nej- nej gero gudbai laisvumą- Šamo, ale apie lietuviškų ei- 

išvažiavo 'cilistų ir balšavikų kongresų.
žuvi.
sisavindami neva poniškų lie- lenkų 17 (30%), žydų 14 nimas nepasekęs.

i (25%), vokiečių 3 (5%), ru- atgal į Lietuvy? šliupturnis 
sų — 2 (3.6%). i

Atsakymas. Dėl didelio "

Prieš porų metų cicilistai ir 
balšavikai buvo užmanę tokį

nuoš.), lenkais — 4,016 (4.5 K ,, -v, • , ,’ v balto jsdrukavojo sakydama:
nuoš.), rustus — 2,584 (29.%)

mano, tai ne tavo. Būdamigromai už kalbų bažnyčiose.
Lenk izmo aipdopyti liet uviai 
daužė galvas savo broliams, 
kurie anksčiau susiprato esu 
ne lenkai, bet lietuviai. Šian
dien tie patys žmonės negali
atsistebėti, kaip jie galėjo (T8%J- tuo laiku Kau- jaįkofeį mažiausia 85 _
taip elgtis, pakelti savo kerš- ne užregistruota 91,936 gy- tis iįetuviy Metus akimis per 
tingų rankų prieš savo tik-' vent°Jal* tų 25 tūkstančių lietuvių mi
rus tautiečius. Tie žmonės Dar įdomesnis reiškinys, tai nių net liūdna darosi, kad 
šiandien lietuviškai kalba, lie- 1928 (0 metų savivaldybių progresyvūs spėkos tokios ne- 
tuviškai jaučia ir yra geriau-; rinkimų daviniai. į Kauno žymios. Nors paroda buvo 
si tautos sūnūs. j miesto tarybų išrinkta 11 lie- labai didelė, gerai organizuo-

PrieS kar, dabartinėj LiJ-! fuvil'’ 7 2.ru6ai- 1 vo'
. ,, . kietis ir 3 lenkai,tuvos respublikos laikinojoj į
sostinėj Kaune padėtis irgi Tas ^esa» ka^ Ilnius žy- *
buvo labai keista. Lietuviškai 1,ualH*de«ni8 uz Kaunu ir jis kajp hjino 6,iupas pe^kaitęs 
galima buvo išgirst ir susi- *ynilai stipriau nulietuvejęs. t(^ popieroj gro-
kalbėt tik senmiesty apie vie-! Jo apylinkės taip pat stipriau tjj ? ViįQ| amžių vajeVoj

suen'iję, m gu Kauno kelio- gu qjoniot} agentu skvernais’, Spanijai gelbėti, 
lika metų atgal. Bet tiesa ir 
tųs, kad dabar Lietuva turi 
kur 'kas daugiau lietuviškos 
miesčionijos, negu turėjo sa
vo nepriklausomybės kūrimo-

(štai jums ir “iskonno rus- 
sky” miestas), vokiečiais 2,- j 
962 (3%), latviais — 131

‘žiūrint į mūsų lietuvius, taip
veržiasi klausimas: ar

landesni, balšavikai visur da- 
1 rė kalektas Spanijai vaduoti,

musų žmones
. juodojo Komos agentų ske-

(0.1%) svetimšalių — 1630 ,I ' ' i verno* Kol kas jų skverno

, ",ai: Čainijai apginti, Lietuvos de- 
laikysis

n u omui-

ta, bat labai Šventa, su viso
kiais šventųjų vardais”.

niokratijai gelbėti, politiniams 
kaliniams iš kalėjimų išimti 
ir t. p. Cicilistai jiems tik tu- 
ravojo mislydami, kad, valug 
sušnekėjimo, balšavikai jų 
neapgaus ir pusę pelno, anks
čiau ar vėliau,' atiduos. Bet 
tie ėmė ir apgavo. Nuo to ir 
prasidėjo ergeliai. Pagalios 
cicilistų kongresam nai; Gri
gaitis, Montvidas ir Mikužiū-

SU

mbėjo valdiškoji rusų (kurių 
daugumoj vartodavo ir žy
dai), lenkų ir žydų įkalbos.

Ilgokų laikų ir po karo lie
tuvių kalba tyliai skambėda
vo Kauno mieste. Atmenu, 
1920 metų rudenį grįžus Lie
tuvon, Kauno gatvėse dar sti-

tė sušaukė savo sesijų ir nu- 
Nii. patys dabar sakykit, balsavo atsimesti nuo balšavi

kų ir dar pareikalauti visų ro 
kundų ir grųžinti iždų, jei 
jame dar yra likę kiek pinigų

Dabar bal-
šventasiais, važiuodamas šavikų kongresmanai vakaryk 

tikėjosi, ščius savo tavorščius lojoja
nuošim- kaip tik Išmanydami, 
cicilistų

Amerikon jis šių r
rasti mažiausiai 85
čius bedievių, o čia,
popiera pakepė jam kaip ko- 

»> durnose. „dtgavus Vilnių, kj WyBfc k<u,
j j|, kaų, į sostinę, tuoj ausi- ll(,ailaikl, “ Roinoa agentų skver 
koncentruotų valstybinio apo- 2inoma> Iiaikg8.
rato centras, universitetas ir

— Apsi žen i jai ?...
— O kaip gi...
— Patinka?
— Labai. Žmona taip į nia-

kitos aukštosios mokyklos, 1>e<bcvnu Patektl Į toi:; nuo- ne ^„,^„8, ka<| dabar tu- 
didieji laikraščiai, kitos kui-' Si,nti AventMjU, <iėl to išgyz- riu ne tik namų valyti, bet ir 
tūrinės įstaigos su savo šta- dintas ir nusivylęs jis nei ge- valgį gaminti.
bais ir tarnautojais. Tuo bū- —— --------- ------------- ---------- ------------- ------- —•
du tik į trumpų laikų Vilnių' riuoti įprie Katalikų Federa- ženklus ir juos platinkime, 
užlietu kelios dešimtys tūks- c>j°s- Prmlžių jau turime ne- Fondo naudai paskirkime vie-
tančių grynų lietuvių   švie- K’ederacija turi neina- no mėnesio (spalių ar vasa-

pramogų 
linui.

■ i, n- • v : i , mngiau paneli atvaizduos šia- •*“" , . . . . , , : i ■' , . , ' , , , ,nes mokyklos mergaitėms ir berniukams su ? •* jungos skyriais. Lietnvoi vei- To tom o pinigus skirkimeiKA/m i - • t u.i i * ix..-i i tistikos. Pavvzdin. 1920 me- Dabar svarbiausias mūsų , ? , I . . . .15,000 mokinių. Labdaros draugijos, atsizvel-, . i * t • v iii • i • ♦ 1 Ausies organizacijos pavvz- Vilniaus lietuvių tautinės, kul-
1 boini;iz., .Vai/.;,, na nno tais renkant laikinųjų Kauno klausimas, kaip sutvarkyti , . . A • . . . , . .giant į bendrų katalikų skanių 113,000. . . ,, . v \ v;i • i • u •• džiu įsteigėme Geležinį P c n- turinės tr labdaringos akcijos

vm ImKh'i irpni iHikiirnsirtM Tnnnnn kntn 1 miesto “durnų” (taryha,) is Vilniaus vadavimo akcijų , .....- yr. I.b., gera. pūkuru.,^. Japonų kata- ... ....... .....An|i,,.ik(is Va|a|v. dų. Ka,. Federacljo. valdyba, re,kala,as; le,d,„„„ knygų,
hSae, kad ji būtų sėkminga! >>«>> ir fondo valdyba,' hroS.ūrų, žemėlapių, varymui 

Aš siūlau tų akcijų koncen-i Jo naudai išleiskime pasi/b ir (Tesinyą 4 pual.)

Pagal paskutinę statistikų, Japonijoje yra 
115 kunigų jajonų tautybės ir 293 užsienie
čių; 127 vietinių (japonų) ir 104 užsieniečių priausia skambėdavo žydų pa-
vie-nuolių; 112 teologijos studentų — klieri 
kų ir 271 studentas — klierikas mažosiose 
seminarijose. Katalikų bažnyčių ir koplyčių

laikoma rusų kalba, o ipo jų 
lenkų kalba. Lietuviškai kal- 

. bėdavo kareiviai, valdininkai,
is,,j Japonijoj yra 391. Katalikų auklėji,oo? (ir u, ne jtl„|iai jr gjm

pryšakyje stovi Tokio katalikų universite-Į nazijjtai j)p:n’ ir čia iSkab suomenės ir vikriausio jauni- žni savo Sik.vriū’ k»rtn rio) vajų įvairių prain
tas, vedamas jėzuitų. Krašte yra 53 aukštes-j ‘ ‘ ‘ ,no 1 yia ir Vilniaus Vadavimo Sų- rengimui ir aukų rinkit

likai turi 15 ligoninių, 27 našlaičių prįeglau- 55 atstovų lietuviai pravedė Jungtinėse Amerikos Valsty 
das, 8 senelių namus ir 2 raupsuočių sana- 8 (arba -15%), lenkai išrinko 
torijas. j 15 atst. (27%), tai yra arti
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Britai Konfiskavo Klaipėdos Lietuvio 
Laiva

Specialiai “Draugui” iš Londono
LONDONAS, rugsėjo mėn. 

— Dar kelias dienas prieš 
kari) nutrūko pašto susisieki
mas su Lietuva: sustojo ėję 
tarptautiniai traukiniai per 
Vokietiją. Beveik dvi savai
tės iš Lietuvos nebuvau ga
vęs nei laikraščių, nei laiš
kų. Ir štai man praneša, kad 
į Londonu įplaukė lietuviS-

ti kų nors apie tėvynę. Su 
“Kretingos” jūrininkais besi
kalbančius užtikau tris pažį
stamus: Londono liet. klebonų 
pavaduojantį kun. K. Zajanč
kauskų, kolonijoje viešintį 
kun. A. Cikoto ir kun. V. Pa- 
valkį. Pastarasis vasarų pra
leido Škotijoje, pas lietuvius.
Dabar vyko į Roma tęsti stu-•'C k A

kas laivas! Stovįs ties Towerj dijų. Tačiau kilęs karas ger- 
Bridge. Prie pirmos progos biamąjį kunigų sulaikė Lon-

nuvažiavau aplankyti tautie

čių. Pasirodė, kad ne aš vie-
done. Žinoma, londoniečiai lie

tuviai tik džiaugiasi turėda
mi* buvau susirūpinęs išgirs-: mi jį savo tarpe

■
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Šioj vokiečių cenzūros leistoj ir iš Berlyno radio į Ameriką atsiųstoj nuotraukoj matome Hitlerį 
sveikinant įgulų submarino, kuris paskandino britų laivų “Courageous”. (Acme radiophoto)

Bet apie laivų. Pirmasis me
chanikas Maskaliūnas ir kiti 
įgulos nariai papasakojo įdo-

WCFL., — 970 k. Budriko Krautuvės radio programas bus vienų va
landų vėliau, kaip paprastai: 10 vai. vakare Chicagos laiku.

National Furniture Week ■■ 
Supt. 30 to Oct. I

Rakandų Savaitė. Didelis Pinigų Sutaupymas, 
Perkant Šių Savaitę.

1

200 Parlor Setų, Custom padarytų žymiausių Amerikos išdirbysčių 

materijos, tiktai po $49 00 ir $69-50.
Miegamo Kambario Setai, Dining Room Setai, Karpetai, Dinettes, 

Klijonkės, Pečiai, Elektrinės Ledaunes.

1940 Oil Burners, verti $69.00, už 9 00
1940 Radios su daugybe įvairių pagerinimų. Cuckoo Clock tiktai

50 centų, su kiekvienu $10.00 pirkiniu kitų prekių.

E E Wardrobe Cabinet tik 50 centų, su $10. pirkiniu kitų prekių. 

Kišeninis laikrodėlis 50 centų, su kitu pirkiniu $5.00 vertės. 
Metalinė Table Lempa dėl skaitymo Q5 centai.

Naujausi lietuviški rekordai po 50 centų. Senesni po 25 centus. 

Midget Radios po $4.95.
Vilnoniai Blanketai, verti $7.00, po $395.
P unksninės kaldros, vertos $18.00, po $9.95.
Rašomos mašinėlės, naujos, vertos $39.00, po $19.50.
Auksinės Plunksnos po 58 centus.

JOS. F. BUDRIK
FURNITURE HOUSE
3409 — 3421 So. Halsted St.

Tel. YABds 3088

O-vvenančIų kltuoae miestuose plrkčjų parankumul nudriko Krautuvė yra atdara 
nedėliomis nuo 9 iki 4 vai. po pietų.
Antradieniais ketvirtadieniais Ir fteAtndienials Iki 
Pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais Iki

9:30 vai. vakare. 
6:30 vai. vakare.

Artimiausios Prof. K.
Pakšto Prakalbos

Rugsėjo 24 d. prof. K. Pakš
tas kalbėjo apio aktualiuosius; 
lietuvių tautos reikalus LDŽ5E3 

seime Cambridge ir lietuvių 
katalikų parapijai lxiwrence.

Spalių L d. 7 vai. kalbės* 
Brocktone, šv. Roko parap. 
svetainėje.

Spalių 2 d. 7 vai. Norwoo-J 
de, Šv. J in gio parap. svetai-1 
nėję.

Spalių 3 d., 7 vai. Brocl'-*’ 
tone, Šv. Roko parap. svotai? 
nėjo.

Spalių 8 d. 2 vai. South-! 
Bostone (Vilniaus klausimu)^ 
Municipal Bldg. svetainėje. '

Spalių 8 d. 7 vai. Cambrid
ge (Vilniaus klausimu), Ne
kalto Prasidėjimo parap. sve
tainėje.

Spalių 9 d. 7 vai. Brook- 
lvne (Vilniaus, klausimu).

Spalių 11 d. Shenandoah, 
Pa.

Spalių 15 — 20 d. Pitts- 
burghe, Pa.

Nuo spalių 25 d. Čikagoje 
ir apylinkėse. * T •

Rašyti jam prašoma į “Da
rbininko”, “Amerikos’* įr.. 
“Draugo” redakcijas. • •

veikia jau 17 m. Duoda pa-' 
skolas, greitai ir pigiai, aut- 
1-mų morgičių statybai naujų . 
namų arba modernizavimui 
senų. Darant paskolas šioj 
bendrobėj nereikia mokėti di
delio komiso; mokama tik už 
patarnavimą.

Direktoriai turi patyrimą 
taupymo ir statybos paskolų 
srityse ir maloniai pataria vi
siems statybos, įncdernizavi-

_ , lv. . mo ir finansavimo reikaluose.-l'abre, didžiausias pasaulio „ , _ . . .
. , , , A ,,, Bendrove turi gana lesų ir

maloniai duos paskolas sta
tybos arba modernizavimo 
projektams. Jinai turi keletą 
planų, pagal kuriuos galima 
išmokėti paskolą lengvai, per 
ilgą laiką mažais atmokėji
mais.

Taipgi galima taupyti pini
gus šioj bendrovėj — kaip 
norite ir kiek norite. Įdėliai 
apdrausti iki $5,000 per Fe
deral Savings and. Loan In
surance Corporation, Wash- 
ington, D. C. Nuošimtis už 
padėtus pinigus mokamas 
rugp. ir vas. mėn. Jei pris
eina reikalas, padėtus pinir 
gus galima greitai išimti vi
sus, arba tik reik reikalinga.

Be taupymo ir skolinimA 
skyrių, bendrovė taipgi užlai
ko pilną apdraudos skyrių.

Turint bet kokią problemą 
liečiant statybą, modernizavL 

J. F. Gribauskas yru sūnus mą, namu apdraudą. arba pi
nigų taupymą, prašome atsi
lankyti į raštinę ir pasitarti 
su raštininku J. F. Gribaus- 
ku. Raštinė randasi adr. 1500 
S. 49tb Court, ir atdara kas
dien.

Wilhelmshaven uoste

nežino kada galės grįžti į Dar nėra susisiekimo nė per 
Lietuvų. Vienas kitas sako, j Skandinaviją. Didž. Britanijo- 
kad kol kas visai nenorėtų je karas užklupo ir daugiau

mių ir gana šiurpių dalykų, plaukti per pavojingąjį Sun- 
Mat šis laivas vienų Latvijos dų.

i uostą apleido pat Kai o isva- Londone yra ir daugiau Lie-
karėse. Gi kai kilo karas, lai
vas jau buvo jūroje ir įgula 
nieko nežinojo apie tai...

Tik pusiaukely patirta bai
si žinia. 0 čia pat jau buvo 

Į ir Sundas: toji vieta vra la- 
i bai užminuota. Šeimininkauja 

vokiečių karo laivynas. Čia 
ant minų patekę nuskendo 
latvių, graikų ir net vokiečių 
laivai. Lietuvių laivas galėjo 
žūti bet kurių minute. Ir sva- 

į rbiausia, kad tada įgula tu
rėjo mažų supratimų apie pa
vojų. (Ii atplaukus į Olandi
ja, kada jiems buvo pasakyta 

i per kokių “ugnį” jie plaukė, 
tai visiems atsistojo plaukai! 
Dvi dienas išbuvę Olandijoje, 
su dideliu atsargumu (naktį 
prigesinę šviesas) mūsų jūri
ninkai laimingai pasiekė Lon 
donų. Dabar ilsisi Londone.

tuvos jūrininkų. Jie plaukio
jo britų - lietuvii) laivais, bet 
kai dabar tie laivai nebeina į 
Bai tijų, tai septyni liko be 
darbo. Taip pat be darbo esa
ma 10 lietuvių jūrininkų Ško
tijoje, Boneso mieste. Jie bu

vo ant laivo “Nida”. Tas 
laivas priklauso klaipėdiečiui 
lietuviui Reišiui, kurs nespė
jo savo laivų perregistruoti 
prie Šventosios uosto. Ir to
dėl dabar Didž. Britanijos va
ldžia tų laivų konfiskavo kai
po vokiškų kontrabandų! Ne
žinia kas išeis, (lai dar pa
vyks atgauti. Pats laivo kapi
tonas buvo norvegas.

Visi tie jūrininkai norėtų kas. 
grįžti į Lietuvų. Bet neturi-Į 

ma pinigų. Alga (už 2-3 mė
nesius) turėjo būti išmokėta 
grįžus į Klaipėdą. Be to, da-

Lietuvos piliečių, kurie dabar 
negali grįžti namo. Tai stu
dentai ir grupė čia studijavu
sių karininkų.

Iš kitos pusės, Lietuvoje 
“užšąlo” nemažas būrelis Lo
ndono lietuvių. Ekskursija ne
suspėjo iš Lietuvos išvykti 
dar karui neprasidėjus, o da
bar visai nėra gulima tai pa
daryti. Ekskursantų tarpe y- 
ra daug moterų ir būrelis vai
kų, kurie j Lietuvų buvo nu
vykę kaipo DULR svečiai. 
Svarbiausia, kad Londone ne
gauna jokių laiškų ir neturi
ma žinių kaip jie laikosi..

S. Fel.

Amperas, garsus išradėjas 
elektros srityje, buvo 'katali-

ganitininkas, buvo katalikas.

lankosi pas lietuvius ir tik, bar visai neįmanoma grįžti.

*immiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiimiiiimiii!iiiiiiiiiiiimii!iimiiiiiimiiimmiiiiiiiii:':

LEO NORKUS. Ir.
DISTRIBUTOR

OF

AMBROSIA & NECTAR
BEERS

E GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Viai geria ir mėgsta = 
5 AMBROSIA Alų, bet. prie to išdirbėjai nusprendė padirbti dar ge- S 

■ resnj alų, kurį užvardino NECTAR ftis Alns vn» pagamintas ii im 5 
S rmrtunlii pirmos rūšies produktų.
S “ «S
— Urmo (wiiolesale, kainoiuis pristato į alines ir kitas įstaigas. Vi s 
g suomei kreipkitės pa« MORK1 . kur 'rausite greitų ir teisingą patar E 
S na vimą
S I
’ 2423 Wesi Mth St l el. Hemlock 6240 f
>niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir*-

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

F
it

■A

Yfalter Neffas.

Tel. ROOSEVELT 3552

Linksma girdėti, kad atvažiavus 
j Chicagą, surandi Lietuviškų 
Viešbutį pernakvojimui. Nagi, 
Laure, ar aš tau nesakiau, kaž
kaip atvažiuosi į Chicagą, tai ra
si WALTERI0 NEEFO Viešbu
tį! Jums kiekvienas lietuvis pa
sakys, nes jį žino. Mat jis turi 
puikinusius ir geriausius kamba
rius Vestsidėje. Kambariai šva
rūs. Galima privažiuoti iš visų 
dalių miesto ir jis jums patar
naus dieną-naktį, nes p. Walteris 
yra įprielankus žmogus, senas gy- 

sav. ventojas Chicagos miesto.

Naujas Raštininkas

k >7

vf f
Juozapas F. Gribauskas.

į Per 17-tą metinį Šv. Anta- 
i no Statybos ir Skolinimo Ben

drovės sus-mą, į buvusio J. 
Alozerio vietą, išrinktas Juo
zas F. Gribauskas.

i gerai žinomų mūsų par. gy
ventojų. Baigęs Šv. Antano 
Pradinę mokyklą ir Šv. Mari
jos Kolegiją, Winona, Minn. 
Yra gerai išsilavinęs užimti 
šią svarbią vietą ir išmintin
gai tvarkyti bendrovės reika-

| Ins.
i Ši bendrovė, mūsų kolonijoj GARSINKITĖS “DRAUGE”

KLAUSYKITĖS

nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

ŠALTIMIERO
RADIO PROGRAMŲ IS STOTIES WHIP (1480 K.) 

Kas Vakarą Nuo 6.-30 Valandos.



I

4 Aeštadienis. rug?. 30 d., ,r"fT 
— ■  .

risam Krašte 
riešpatauja Rimtis
KAUNAS (E) — Pradėti

TU*š parų savaičių karo velk
inai tarp Lietuvos kaimynų, 
nišų krašto rimčiai neatsi- 
i«pė. Visame krašte ramu, o

Pavergtų Lietuvos 
Kraštų Vadavimo 
Reikalai

(Tęsiny* iš 2 pusi t 
pi pagalbius Vilniaus klausi
mu.

Praeitis ir patyrimas paro- 
ei buvo pasireiškęs kuris ne- tjo, jinj sėkmingiausia* įtar
imas, tai vien dėl nepagrjs- . ypač aukų rinkime, eina 
,0« spekuliacijos. Bet ir tai <lįvbant a* ski rui — nesuside- 
iuvo tik psichologinio pobū- jant su teitomis srovėmis, ai 
Ižio. Šis nerimas jau yra at- |,a grupėmis. Mažiau ginčų, 
iūgęs, nes žmonės pradeda varžytinių už vadovystę ir 
Utąi vertinti padėtį. Iš ki- pirmenybes, o daugiau rea 

os pusės yra ir teigiamų vei-, laus? apčiuopiamo durbo. Tik 
;snių. Kriminalinių nusikalti- reprezentacijai kitų valstybių 
nų skaičius Lietuvoje žymiai sferOse (spaudoje ir diplomu ' 
unažėjo. lr kontrabanda Pa_ tįjoje) būtų pravartu suda I 

deniuose sunyko. Kovojama rytį bendrų Am. Tdėtuvių ta 
iu gandų skleidėjais ir sve-'^ kuri reikalui esant, ga-

AKlŲ GYDYTOJAS

Uh. VAIIUSH, OPI.

(IETUVIAI DAKTARAI

imais agentais. Iš Kauno ne- 
luniatoma jokia gyventojų e- 
takuaęija, taip pat nenuina-

lėtų kalbėti, reaguoti visų 
Amerikos lietuvių vardu. 

Suprantama, kad prie Vii

Amer. J. V. semito durų sargas sulaiko norinčius įeiti į Užsienių Rei'.talų Komiteto po
sėdį Laurų Ingan.s (viduryje), lakūnę, kuri prieš keletu dienų iš lėktuvo pabėrė ant 
Washingtono taikos lapelių (plekatų). Šalę jos draugė Catlierine Curtis. (Acme teleph.)

Piknikų Pabaigtuvės
ia ir iš kurios kitos vietos. nįaus vadavimo akcijos Ame-1 “Rūtos” daržo vartai užsi 

rikoje žymiai prisidės Lietu- ‘kiro spalių 22 d. Rengiama

(F

kadangi atsarga visuomet y 
reikalinga, yra ir Kauno

tiestas parengęs planų eva- 
uoti civilinius gyventojus, li
gonines, prieglaudas arba į- 
aones, nors tai nereiškia, kad 
is bus tuojau vykdomas ar 
;ad iš viso teks jį kada vvk- 
lyti. Taip pat nevaržomas 

luno gyvenimas ir judėji- 
nąg. Kaune ir kituose Lietu

ves veikėjai. Gal būt, su jų graži programa, kurių išpil;
SPORTO ŽINIOS

J

pagalba pavyktų atgaivint V, d>'s tie patys chorai, kurie, LYGOS IŠVAŽIAVIMAS
VS. leistų žurnalų “Mūsų Vil
nių”. Lietuves veikėjai ture 
tų pripildyt jį raštais, šiuo 
žvilgsniu ten nepalyginamai 
daugiau pajėgų.

Lietuva pagyvins akcijų ir 
kitais būdais. Siaučiant vie- 

I nos partijos diktatūrai mes

dalyvavo “Draugo” bendra
darbių piknike, Vilniaus Kal
neliuose. Bus ir “Raseinių 
Magdė”.

Kurie turi “Draugo”

VISIEMS LABAI PATIKO

Atstovai, susirinkę iš visų
I Chicago miesto dalių gražioj 
vasarvietėj, North Park llo- 

biliejaus serijų tikietų, kad , tel, I>aw Pąw Lake, Midi., 
ir neišpardūotų, “ Laivo” .turėjo daug malonumo ir visi 

patenkinti išvažiavimu.

ju-

kvietimo į pikniką atvirutenus paruius urma-iuiui nitra i x ...... v u:.,
os miestuose laisvai prekiau- -j metropolii05 girdėjome tik' ta’l>Ki atvirutes kviečiant į ' ten.pijunam liko »iv: 1 ing- 

.................. - - - - “Draugo” bendradarbių pik-' I onS adv. Kastas Sa\ įc-

L. VYČIŲ MERGAIČIŲ 

B0WLING TURNAMENTA3

Spalių 4 d., McCormick 
Club House įvyksta moterų 
ir merginų buvlerių pirmas 
žaidimas. Marųuette Park rin
ktinė stos į kovų su Brighton 
Parko mergaičių rinktine.

Žaidimai eis kas trečiadie
nį tarpe dviejų kuopų niergi-

I
dl“l OMETKICAI.IA Ahl| 

i.lETI’VIS
Irs 20 melų ,irukilitavimu 

Vljuni Garimi.' viina-
ruieugvius akių (tempimą, kaa ea 

u prie*aatinii gaivus skaudėjimo 
svaigimo, akių jiem pimo, nervuotu 
■no. akaudaipų akių karšt j, alitaiao 
trumparegystę ir tohrcgyatę. Priren 
Kia teisingai akinius Visuose ataill- 
klmuose egzaminavimas daromas s" 
rieki ra parodančia mažiausias kiai 
daa. SpeciaIP atyda atkreipiama ) 
mokysiu* > al1'us k'r. ivne akys atl- 
taisomoa |

Valandoa: tuo IV Iki K yal vak I
NedėliO nagai sutarti ,

Daugely atsitikimų akys atitaiso !
mos be akintu. Kainos iilgln* kaip 
pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Telefonas YAltds 1373

REMKITE. PLATINKITE 

KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

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 PRO spėti 6737 
Namų telefonas VIRginia 2421

Tsl. Yards 3146
VALANDOS Vnr '• * '

2 iki 4 ir 7 iki 9
eirniailieiiiMiH 2 iki t \

l'entailipnisiH • H ik’ *'•

DR. V. A. ŠIMKUS
"/nVTOiAH TB CHTRUB'iS*.

■’ ikinina pritaiko
3343 S. Halsted Street

OR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

• »»> ><» 19th Court, Cicero
4 utradiemaia. Ketvirtadieniais ir 

Penktadieniais
Valai .Ine to 12 ryte 2-fl. 7-9 P. lt 
3147 S. Halsted St., Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Aefttadieniaie 

Valandos: 3—8 P. M.

Tel. OANal 6969

DR. WALTEB J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS:

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

*

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

Ofiso teL Canal 2346 
Ofiso Vai. 2—4 ir 7—9

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

iama ir veikia restoranai iš 
eniąu nustatytomis valando- 
įs. Įstatymų suteikta teisė 

vesti darbo prievolę gyven- 
ojams bus pasinaudota tik 
tsitikus būtinam reikalui, 
lav. jei dėl esamų sųlygų pri- 
tigtų lauko darbininkų arba 
ektų skubiai vykdyti 'kai kil
iuos valstybinius statybos (la
bus, statyti kelius, geležin- 
elius arba juos remontuoti. 

Tekus paimti į darbus, bus 
tlyginama. Draudimas išvyk

ti Lietuvos piliečiams į už
sienius lieka ir toliau galio- 
T, tačiau esant rimtam rei- 
aiui, nedaroma jokių sunku

mų.

kuo liūdniausias žinias. Prie 
dabartinės vieningo darbo vy
riausybės padėtis žymiai pa
gerėjo, Amerikos lietuvių li
pas irgi gerokai pasitaisė.

Ikį šiol daugiausia kalbė
jau Vilniaus krašto reikalais. 
Bet mums lygiai turi rūpėti Į 
neseniai atplėštas Klaipėdos' 
kraštas su uostu į Baltijos

i . O1 . u nų rinktinių. Pramatoma, kadnik, ir atvirutes į spali, 22 Miurth. Bonui -^telle ■ rinktines turės Sios kuopos: 
d., uždarytu, “Rūtos” daržo alweoas ,r Jos,.pi. Kaunu-
vartų, atsinešę turės progos | »kas- J[or8e 7 Ja^j West Side, North Side, Cice-

] ro, Bridgeport, Roseland, Dle-

Horse slioet
i laimėti gražias “gate” dova- Juozaitis, lishing
nas* , \ ililiui., J1, Vo Apvaizdos parap. ir Vyčių

Į Visus kviečia į ‘Rūtos’; dalyvavęs Paul Wanner su '
daržo piknikų pabaigtuves. ’ savo “one man band davė

1 Daržo Įkūrėjai ir Eks -progos visiems pasišokti. Vyrų lyga pradėjo žaidimus
Kareiviai. Šeštadienio vakare buvo ro- praeitų trečiadienį toj pačioj f

---------------;7—7—įdomi judomieji kalbami pa- vietoj. Vyrų pirmam žaidime
jūrų ir platųjį pasaulį. Vo> rasite, atgaus visas jai teisė-

TEL. YARDS 6667

OR. FRANK G. KWINN
(KVIEČIA SMAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street

OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:30 Vakare, 

ir Pagal Sutartį.

(Jungtuvių Žiedai - 
Ginklų Fondui

kiečiai, atplėšdami šį kraštų 
sudavė Lietuvai labai skau
dų smūgį — atkirto jos gy
viausių, turtingiausių dalį. 
Lietuvių tauta šio istorinio 
žemaičių kampelio neišsižadės.

Europos padangė vėl rūs
čiai apsiniaukė. Tik vienas 
Dievas težino koks bus liki
mas kariaujančių šalių ir jų 
kaimynų, ypatingai mažųjų. 
Tikėkime, kad Lietuvos neu-

KAUNAS (E) — Prieš kfe- tralumas bus pagerbtas, kad 
lėtų dienų atvykę -pas krašte niūsų tėvynė išliks nesunai- 
ąpsaugos ministrų ats. kapi ' kinta ir sveika. Kaip po pa- 
tonas Stasys Skeberdis su! saulinio karo ji atgavo lais

tai ir teisingai priklausomas
veikslai. Visiems labai pati- West Side rinktinė laimėjo vi- 
kę. i sus tris žaidimus su North1

Teisėjas Zūris visus vaiši- Marųuette Park rinkti
no, o šeimininkės Sinkus prie- n® taipgi pasirodė stipri. Ji 
žiūroj visus sotino skaniais
valgiais.

žemes.
Baigiu Adomo Jakšto žo

džiais:
“Lietuvų tverdamas Dievas 
Josios pusiau nedalino;
Bendros mūs girios ir pievos. ( Dainininkė Ona Juozaitienė 
Bendrų sudarom šeimynų... į ir pianistė Felicija - Nausėdai- 

Vienų teturite j tė linksmino lietuviškomis
Lietuvų brangių tėvynę”... dainomis. J.

laimėjo 2 iš 3 žaidimų su ga
na stipiia Brighton Park rin
ktine. L. Vyčių choro ir “Vy
ties” spaustuvės rinktinės daf 
nežaidė. J. L. Juozaitis

DR. P. J. BEINAR
(BEINAKAUSKABJ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworfh 1612.

Res. — Yards 3966.
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiei 7 iki 9 vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

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

2-tros luboa
CHICAGO, ILL.

Telefonas MIDvay 28bv
OFISO VALANDOS:

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryt*

telefonas HEMloek 6286

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

Oiiso valandos:
10—12 vaL ryte 

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

Susitarius.

žmona įteikė Ginklų Fondui 
sąvo jungtuvių žiedus. Kraš
to aps. ministras jiems padė
kojęs, aukas perdavė paskir
tajam tikslui, Tokia auka yra 
tikrai brangiausias šeimos tu
rtas, kurio šiaip ir didžiau
sioje bėdoje šeimos neišlei
džia. Tai tik Tėvynės meilė, 
kuri yra aukštesnė už visus 
kįtus jausmus, paskatina sa
vo tėvynės laimei aukoti to, 
kias brangias dovanas. To
kiais pavyzdžiais Lietuva di
džiuojasi.

vę ir nepriklausomybę, taip 
po antrojo pasaulinio 'karo ji,

Atgailavimas yra užgana- 
patlarymo brolis.

t—------------ -----------------------------

MILIIONS OF POUHDS HAVE BF.t'N 
USfcO BVOUR GOVERNMENT

ALEX ALESAUSKAS & SONS
Wholesale Fumiture Co.

6343 So. VVestern Avenue
REPUBLIC 6051

DR. A. J. MANIKAS
uiJiiOJAI) U CHIRURGAS 

Į VIRginia 1118 t°70 Archer Ava
V aiaiuloa: 1—3 ir 7—b 

Kasdien i&gkyrua Seredų
Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį.

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

TeL YAKds 0994 
Rez. Tel. PLAza 3200 

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

Linten to and Ad vertino over
PALANDEGH’S rU60SUlV*RADI0
Folk Songs and Music 
Tambmritza Orchestra

Station WWAE, Every Sunday* 1 ta 2
636 S. Clark St., Chicago — Har. 3006

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

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.

Tčmykite Biznierių Bargenus “Drauge”.

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE 
INSURANCE AND LOANS

| VALGIU GAMINIMAS 
IR

NAMĮĮ PRIžlURĖJIMASį
; įvairių valgių gaminimui, 
o pyragų pajų ir duonų kepi 

mui; įvairių konservų ii
;; preservų darymai, paukš
t ►
;; Didelė 223 puslapių knyga 
Įsu naujausiais receptais į >

tienos kepimui ar virimui, 
daržovių ir vaisių užlaiky
mai, ir tt. Taipgi yra vi-

((šokių naudingų patarimų 
šeimininkėms.
Šių knygų galima ganti per pw*- 
tų arba raštinėje:

Rea. 6968 So. Talman Avė.
Ree. TeL G&OvehiU 0617 
Office TeL HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. 2—4 ir 7—8 vak. 
Ketv. ir Nedėliomis sau tarne

2423 W. Marųuette Road

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue

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

Nedėliomia 
Office TeL
Namų TaL PROapeot 1930

omia pagal satartį. 
YARda 4787

TeL YARda 6921 
Rea.: KENwood 6107

DK. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso TeL VIRgima 0036 
Residencijos tei BEVerly 8244

OR. I. DUNDULIS
4157 Archer Avenue

Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P, M.

Resideaoija
8939 Sa Glaremont Ava

Valandoe 9—10 A. M. 
Nedėliomis pagal satartį.

9

Statas vteokloa rųiiM nanjna namni ant 
l.ngTŲ mėneiinių ltmokėjimą. Darau vi 
šokį taisymo darbą be Jokio cash įmokė 
Jimo, ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Iėgannn geriantį atlyginimų ii Fire In 
garante Companijų dėl taisymo apdegu 
šių namų). Daran paskolas ant naujų ii 
senų namų, ant lengvų mėnesinių iėmo 
kėjimų nno 6 iki 20 metų. Reikale kreip 
kitėsjirie: ,

JOHN PA K A L
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

Jb i.

gr

<? ’•

KAINA SU PERSIUNTIMU

$1.10
RASTINfiJB

£1.00
“D R A U G A S”

2334 So. Oakley Avė.
CHICAOO, ILL.

a**** ♦i

Te) OAMal <122.

DR. BIEŽIS
•YDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 VV. Cermak Road 

Valandoe: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

Telefonas REPnbiic 7868

Tai OANal 0267
Rea TeL PROapect 6664

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

Reeidencija 6600 So. Artesian Ava 
VALANDOS: II v. ryto iki 3 popiet 

6 iki 9 vakare

Office Phone Ree aad Offioe
PROapect 1028 2369 S. Laavitt St
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANai 0708

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd SL, Chicago

Trečiadieniais ir Sekmadieniais
Besti Ktertl.

TaL YARda 2248

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

VaL: nno 9 ryto iki 8 vakaro
Beredoj pagal iiitart.______

DR. V. E. SIEDLINSKI
DAHTMTA0

4143 South Archer Avenue 

Telefonas Lafayette SOOb 
Antradieuaia, Ketvirtad i»i.. u* 

Henktadieaiai.
4631 So. Ashland Avė. 

Tel YARda 0994
Pirmadieniais, Trečiadieniais ig

7^
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FILATELISTŲ KAMPELIS
Redaguoju Ig. Sakalas

FILATELIJA IR IDĖJOS

Yra sakoma, kad anksčiau 
telegrafas, o šiandien rauiu 
banga yra davusi žmonėms 
tikrų priemonę žemės kamuo
lio gyvenimo tvaksėjimui pa
justi. Tai tikra, nes kiekvie
nas tuo gali įsitikinti, Tačiau 
pašto ženklas, kai tik jis atsi
rado, pasiliko su viena ir ta 
pačia idėja, gerai pavaizduoti 
savo kraštų arba pabrėžti tas 
savo krašto idėjas, kurios yra 

arbiausios. Jei šiandien pa- 
ženklas nėra tariamoji ra- 
banga, tai jis yra tary-j 

tum draugiškos rankos pas
paudimas iš tolimo, svetimo
krašto. »

Galima bfiti aistringu pašto 
ženklų rinkėju, galima būti 
visai abejingu, tačiau šiandien 
nebėra kultūringo žmogaus, 
kuris nepasiinteresuotų ant 
laiško ar siuntinio pridėtu 
pašto ženklu. Pašto ženklas 
savo vaizdais, savo spalva, 
sa^o kompozicija ir mintimis 
atkreipia dėmesį. Tada neno
romis ateina mintis apie tų 
kraštų, apie *jo žmones apie 
tų žmonių gyvenimų ir trokš
tamus tikslus.

Lietuva yra nemaža išleidu
si pašto ženklų. Jie labai bū
dingi Lietuvai. Lietuvos paš
to ženklai yra atkreipę pasau
lio dėmesį, net buvo premi
juoti. Tai labai puiku ir bran
gintina. Peržiūrėję yįsųs ilyi 
šiol išleistus Lietuvos pašto 
ženklus, turėsime pastebėti, 
kad juose yra nemaža sprogų 
Lietuvos valstybinio, politi
nio bei kultūrinio gyvenimo 
atžvilgiu. Kaip jau minėjome, 
kiekvienas kraštas stengiasi 
atvaizduoti tai, kas jam bū
dingiausia, svarbiausia ir 
brangiausia. Kartais pašto 
ženklai atvaizduoja daug geo

sav

S

grafijos vaizdų, pramonės vai 
zdelių ar. a skelbiu savo kul
tūrines sukaktis, pabrėžia is
torines datus arba fiskuoja ei 
namuosius tautinės kovos mo
mentus. Mūsų pašto ž> nkluose 
tų bruožų tenka labai dažnai 
l>asų;iesti. O kų juu kalbėti a- 
pie tai, kad Vilniaus kovu, 
kurių girdi ir stebi visas pa
saulis, pašto ženkluose nebu
vo pabrėžta. O pašto ženklai 
tai kovai pabrėžti ir atvaiz
duoti yra geriausia proga 
tautiniu ir istoriniu atžvilgiu. 
Jei mes kovojame ir aiškiai 
pasisakėm prieš visų pasaulį 
dėl lenkų padarytos neteisy
bės ir skriaudos, tai tuo la
biau turėtumėm pareikšti tai 
ir per pašto ženklus. Tada ti
krai nebūtų pasaulio kampe
lio, kur lietuvių tautas kovos 
dokumentas nebūtų padėtas 
šalia kitų tautų kraštų ryš
kiausių tikslų ir troškimų. 
Tenka pažymėti, kad pašto 
ženklai deda ne tik vaizdus, 
bet ir trumpus, būdingus šū
kius. Tai ir galėtų būti pada
ryta. Tiesa, Lietuvos paštas 
skleidė atskirus vokus (per V. 
V. Sųjungų), kur buvo atvai
zduotos okupuotosios Lietu
vos žemės ir Vilnius. Tačiau 
tai yra skirtinga nei pašto 
ženklų reikšmė.

Tenka ir šiaip pažymėti, 
kad Lietuvos pašto ženklai 
pavaizduotų būdingus Lietu
vos nueno, vietovių vaizdus ar 
tautos tikslus. Rodos, kad bu
vo pavaizduoti Liet. kryžiai, 
(stilizuoti). Tačiau to buvo 
maža. Lietuviškų kryžių taip 
daug yra ir taip originalių ir 
savo kompozicija ir savo for
ma. Arba rūpintojėlis. Jis mū 
sų tarpe dabar turi daug lie
tuviškos kultūrinės nuotaikos. 
Arba labai mėgstami krašto 
statybiniai vaizdai, senoji nie-

DR ABfclAR

Indianaipolis mieste šiomis dienomis buvo didelis Indiana valstybės respublikonų suva
žiavimas. Šioj nuotraukoj stambūs partijos šulai. Iš kairės į dešinę; Glenh Frank, progra
mos komisijos pirmininkas; Frank Gannett, laikraščio leidėjas iš Rochester, N. Y.; ir Homer 
E. Capehart iš Washington, D. C. (Acme telephoto)

Kenosha Kronika 
Klebono pagerbtuvės ir 

Bazaro pradžia

Šv. Petro parapijos parapi
jonai tikrai nuoširdžiai vei
kia ir gražiai pasirodo sve
timtaučių tarpe. Uolaus kle
bono kun. Prano Skrodenio 
pagalba, per kelis metus at
mokėjo daug skolos (apie 
$7.000), išpuošė bažnyčių, su
taisė mokyklų, gerokai page
rino klebonijų ir dabar ren-' 
giasi prie didelio metinio iu 
dens bazaro.

(Spalių 1 d. parapijonai su-! 
sirinks į mokyklos salę pa-

dinė architektūra, Baublys. Ji 
yra gana originali ir verstų 
kitus labiau susidomėti. Pa
galiau toms įstaigoms, kurios 
yra įpareigotos leisti pašto 
ženklus, privalu labiau sekti 
mūsų kultūrinių ir istorinių 
reiškinių datas, mesti į pa
saulį tai, kas savo krašte yra 
būdingiausia ir svarbiausia. 
Antra vertus, ir kultūrinės ir 
kitos įstaigos turėtų pasiūlyti 
savo projektus Lietuvos paš
tui, kaip šios atskiros mintys 
apie pašto ženklus ir idėjas.

J. Žl.

WISC0NSIN0 LIETUVIŲ 2INI0S
gerbti savo klebonų, kun. Pra
nų Skrodenį, MIC., ir tuo pa
čiu laiku atšvęs Pranciškinę 
šventę, sveikindami visus pa
rapijos Pranciškus-as. Bus iš
kilmingi pietūs, graži prog
rama. Atvyks ir daug žymes-' 
nių svečių iš kitur. Iškilmės 
prasidės 12 vai., tuojau po 
paskutinių šv, Mišių.

Visi parapijonai turėtų da
lyvauti vaišėse ir klebono pa- 
gerbtuvėse. Kun. P. Skrode
nis yra daug nuveikęs lietu
vių labui. Būdamas jaunas, 
kupinas energijos jis ir atei
ty nuveiks daug kilnių dar
bų bažnyčios, naudai ir lietu
vių gerovei.

Su tomis iškilmėmis prasi
dės ir metinis parapijos ba- 
zaras, parapijos salėje. Baza- 
ras tęsis visų spalių mėnesį, 
penktadienių ir sekmadienių 
vakarais, t. y. 1, 6, 8, 13, 15,' 
20, 22, 27, 29 dienomis. Kle
bonas pripirko daug gražių 
dovanų laimėjimui. Bus ir 
$50 (piniginis) laimėjimas: 
dešimts po $5. Tikietai jau 
platinami.

Bazaras bus su Įvairiais

žaidimais, lietuviškais šokiais. 
Grieš gera orkestrą.

Bažnyčios papuošalas

Šv. Petro bažnyčios vidus 
dabar atrodo 'kaip Lietuvoje. 
Žmonės k lupo ja ant grindų, 
nes visi suolai išnešti laukan. 
Darbininkai pradėjo paskuti
nį bažnyčios papuošalų: grin
dis kloja gražiu, šviesiu “Ru
bber Tile”. Neseniai bažny
čios sienos buvo nudažytos, 
o dabar ir grindys bus išklo
tos.

Išnešus iš bažnyčios suo
lus, supuolusios parapijonkos 
juos numazgojo, o vyrai ža
da nuvarnišiuoti. Kiti para
pijos “karpenteriai” pradėjo 
remontuoti klebonijos “front' 
porčius” ir pastatė naujus' 
laiptus mokyklai. Klebonas 
vaikščioja tarp dirbančių pa- j 
rapijonų šventoriuje, padeda 
jiems ir nuoširdžiai su visais Į 
pasikalba. Visuose gražus ū-1 
pas.
Naujas k’ebono pagelbininkas

Atvyko naujas klebonui pa
gelbininkas, kun. Petras P, 
Cinikas, MIC., kuris lanko 
Marąuette universitetų, Mil- 
waukee, Wis. šeštadieniais ir 
sekmadieniais padės klebonui 
aprūpinti parapijos dvasinius 
reikalus.

Sv. Vardo Draugijos 

•‘Bvwling League*’

Praeitų sekmadienį įvyko 
antras šv. Vardo Draugijos 
“Bowling League” turnyras. 
K ebonui kun. Skrodenį ui at
silankius į salę, ūpas dar la
biau pakilo. Visos rinktinės 
gerai pasirodė. Yra ženklas, 
kad šis turnyras bus vienas 
sėkmingiausių.

Štai žaidimo rezultatai: 
Ben’s Tavern rinktinė pada
rė 724-749-739 taškus prieš 
Vic’s Tavern rinktines 721- 
702-794.

Vic’s Barber Sbop rinktinė 
padarė 809-719-758 taškus 
prieš Mockus Bakery rinkti
nės 718-703-784.

Litli. Business Men rinkti
nė padarė 646-782-739 taškus 
prieš Jakutis Food Sliop rink
tinės 795-762-784.

Bitauts Tavern rinktinė pa
darė 844-804-841 taškus prieš 
VVall St. Tavern rinktinę 806- 
824-1335.

Sparco Bubble Up rinktinė 
padarė 700-846-822 taškus 
prieš Simo Paint Sliop rink 
nės 763-676-667.

IMegano Žinios
Šokių Vakaras

Jaunų Merginų Sodaiicija, 
šv. Baltramiejaus parap., re
ngia savo metinį “October 
Ilop” šeštadienį, spalių 7 d., 
Lietuvių Auditorijoje, prie 
9-tos ir Lincoln gatvių.

Komisija, kurių sudaro se
kančios narės: A. Jonaitis, J. 
Aleksoms, B. liuksas, L. Tau- 
chas, A. Galinis, A. Rūkan
tis, L. Glozeris ir. F. Dapkus, 
kviečia visus atsilankyti.

Grieš Ambassodors orkes
trą. R. K.

M**"-
Jaunų Merginų Sodaiicija

Šv. Baltramiejaus Parap., 
AVaukegane
— rengia —

Reik pastebėti, kad ir biz
nierius A. Mockus prisidėjo 
prie žaidikų marškinių nupir
kimo. Anų savaitę jo vardas 
buvo praleistas.
Susirinkimai

Šiame sekmadienyje laikys 
susirinkimus: Sodalietės tuo
jaus po pirmųjų šv. Mišių, GARSINK1TRS “DRAUGE”

METINI ‘OCTOBER KOP'
Ballcon ir Confetti šokį

ŠEŠTAD., SPALIŲ-OCT. 7,

1939 m.
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

prie 9tos. ir Lincoln Gatvių

VVaukegan, Illinois 
Gera Muzika.

parapijos salėje; A. L. R, K. 
Susivienijimo kp. po sumos; o 
Gyvojo Ražančiaus draugija 
po pamaldų, kurios įvyks 3 
vai. popiet. Žvalgas

ANGLIMS IR ALIEJŲ 
ŠILDOMI PEČIAI

Dėmesio! Dėmesio! Dėmesio! 
VISUOMENEI

Piknikų Užhaigtuves
— jvyks -

Sekmad., Spaliu-Oct. 1 d., 1939
Liberty Grove, Willow Springs, III.
Pradžiai 10:00 valandų ryto. Įžanga dykai.

• REUMATIZMAS I
! SAUSGELE ■— ■
B Neslkankyklte savęs skaus- 

mals: Reumatizmu, SausgSle, ■
■ Kaulų Gėlimu, arba MėSliun-
_ (flu — raumenų sunkumu, nes ■
■ skaudėjimai naikina kūno gy- B
■ vybę Ir dažnai ant patalo pa-

guldo. ■
■ CAPSICO COMPOUND mos- B 
B tis lengvai praiallna vlriminė- * 

, tas ligas: mums Šiandien dau- ■
■ gybė žmonių siunčia padCkones
_ pažtų 65c. arba dvi už >1.05. ■ 

Knyga; "ŠAUTINIS SVEIKA- B 
TOS”, augalais gydytis — kaina 
60 centų. ■
pasveiks. Kaina 60 centų. Per

■ Justin Kulis '
■ 3239 S. Halated Street, B
■ Chicago, Illinois «
tsaiagiiRgia*

FOR 
I T C H I N C 

SKIN

Kviečiu visus savo draugus ir pažįstamus dalyvau
ti šiose taip įspūdingose iškilmėse. -Bus šauni muzi 
ka ir įvairus programas. Visokie įvairūs užkandžiai 
bus parūpinti visiems dykai.

» .
JONAS PILKIS, Savininkas

Ai kenčiate metiejimų. 
nudegimą, arba odos liga? 
Nekentėkit I Žemo per SO 
metų gelbėjo įmonėms. Ps- 
ialina sesėms. iėhėrimns, 
spuogus ir kitokius odes 
negalavimui. Pirk Žemu 
iisndien! Visuose aptieko- 
se. Sftc. Mc. 11.00.žemoFO« skin iPBiiniiONS

Afovv ITS EASY To moks

m n 'HITMlIlf

TUM MAIS

(mus

wl»h the

TAT MO. 1.IM.1J1

SlMPLY...Curl As You Comb
Away with your eurlert . , . awoy 

with your curling gadgettl Hera't 

the lašt word in eaty curling meth« 

ods. It't the new "Automatic" Rolo* 

curl, with a rtgular comb at one end 

and o magic disappearing comb ot 

the other. You simply curl as you 

comb .. ■ with one end you comb, 

witb the other you curl easily, quiclc- 

ly and with beauty sbop perfection. 

Fer all Types e# Curlt, kinglets, ete.

AT YOUR L0CA1 T, W. WOOIWOITH C0. STORI

Aliejų Kūrenami Pečiai dėl 3 arba 
4 kambarių po

$29.50
Anglimis Kūrenami Pečiai Tįktaį

$17.50
DIDELIS PASIRINKIMAS 

VISOKIŲ PEČIŲ

Roosevelt Furniture Co.
I

2310 VVest Roosevelt Rd.
Chicago, Illinois Tel. SEEley 8760

■■■
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I CICEROS LIETUVIU NAUJENOS )
......................—............................................. ■ ....................... &

Drangai Sveikina
Kun. Jeronimą

Šiandien drangai ir Šv. An
tano parap., Cicero, parapijų-' 

nai sveikina kun. Jeronimų.
Kas yra kunigas Jeronimas?
Tai populiarusis 'kun. Vai

čūnas, Šv. Antano parap. kle
bonas, kuris daug gražių dar-, 
bų yra nudirbęs ir Bažnyčiai,' 
ir Lietuvai, ir mūsų visuo-j 
menei. Už tat jis yra visų my
limas ir gerbiamas.

Prie gausybės kitų sveiki
nimų jo vanlo dienų dedamės 
ir mes, palinkėdami sveika
tos ir ilgo amžiaus.

no. Maldos nebuvo veltui. Vi
sados reikia melstis už žmo
nes.

J. Petrošius labai dėkin
gas visiems savo geradariams. 
Ypač dėkoja dr. J. (1. Stone 
už rūpėsiingų priežiūrų. Sa
ko, dr. Stone turi gailestingų 
lietuviškų širdį, o, be to, ge-, 
rai pažįsta savo profesijų.

Dieve duok tokiam dakta
rui sveikatos, kad gyventų 
šimtų melų. Rap.

Maldos Nenuėjo 
Dykai

Čia kalbama apie J. Petro
šių. 1434 So. 51 Ct., kuris il
gai ir labai sunkiai sirgo ir, 
rodos, nebuvo vilties pasvei
kti. Bet J. Petrošius vra žmo
gus, kuris su visais moka gra
žiai sugyventi. Žinoma, vi
siems buvo gaila netekti to
kio kaimyno ir visi prašė Die
vo, kad J. Petrošius pasveik
tų. Dievas ir išklausė žmonių 
prašymo: J. Petrošius pasvei
ko ir net dirbti pradėjo.

Ua\ j .ų atlyginimų jis 
savo geradarius net pavaiši-

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

Minės 25 m. sukaktį
Seni, pavyzdingi Ciceros 

gyventojai Olbikai rengiasi 
prie didelių iškilmių, būtent 
paminėjimo 25 metų vedybi-! 

nio gyvenimo. Iškilmės įvyks 
spalių 29 d. ryto Šv. Antano 
bažnyčioje, o paskui Commu
nity svet.

Olbikai grųžiai išauklėjo sū
nų Antanų, kurs baigęs aukš-' 
tų mokyklų. Duktė Pranciška! 
neužilgo baigs “high scliool”. |

Olbikai yra geri katalikai1 
ir nuolatiniai “Draugo” skai
tytojai bei rėmėjai. Per 30 
metų gyvendami Ciceroje įsi
gijo sau gerų -draugų.

Puota, sako, bus tokia, ko
kios Cicero dar nėra matęs.

Ilgiausių ir laimingiausių 
metų jubiliatams. A.F.P.

Cincinnati Reds (basebolo) rinktinė po paskutinio žaidimo su St. Louis Cardinals. Šis žaidimas nulėmė Cincinnati Reds 
pirmenybę National League ir proga žaisti su American League čempijonais už 1939 čempijonatų. Ir yra pagrindo 
tokiam džiaugsmui, nes tokios progos Cincinnati Reds laukė per 20 metų. (Acme telephoto)

maus prie baro. Tai veiklus žinąs vyras, o dabar liko vi-, žinia lietuviškų saldainių. šinti skaniu užkandžiu. Tuo

klubo narys.

Praeitų ketvirtadienį Sun
set (Jun Club nariai šauniai 
“vinšavojo” Kliubo maršalkų 
AValter Mažentavičių, 1817 S. 
51 Avė. Vadovaujami Sbame
to ir Urbano maršalkai pa

sai bejėgis. Bet yra vilties pa-! c, , .
. * . - . Svarbiausia tai

sveikti. Ligonis Palubinskas 
vietinės Kareivių ir kitų dr- 
gijų narys. Sėkmingai ver>

j mes pasagų metinio čempijo-

ka ^ lai I niP’nas M- Teličėnienė, Rad
zevičienė, Živatkauskienė :"ir

Į LIETUVĄ

KELIAUKITE VIKINGŲ 
LAIVAIS

Per Gothenburgą, Švediją
I-aiviį išplaukimai

Iš New York Iš Gothenburg
............... Drottniiigholiu.. .Spalių 12
Spalių U .. Gripsliolm .. Spalių 21 
Spalių 20. .Drottningliolni. .Laplc. 14
Spulių .31 .... Kini; į.liulin .............
Lapkr. 4 .. Grip.sliohn..Lapkr. 23
Lapkr. 30 .. Drottiiiugliolni ............
Gruod. 7 .... Gripslio'uu ................

Tamstos kelionei atakas nepa
tarnaus geriau prisirengti, kaip 
Tamstos vietinis laivakorčių agen
tas, arba:

SVVEDISH AMERICAN LINE
181 N. Michigan Avė, Chicago, III.

sveikiname mūsų mylimų ir 
gerb. klebonų kun. Mykolų 
Švarlį. Linkime sveikatos 
pasisekimo toliau darbuotis 
mūsų para:p. Sveikinu ir visus 
parapijos Mykolus ir M įkali
nąs. i. - jbJki

31
Jau sugrįžo iš atostogų S. 

B. Vasiliauskai. Pailsėję ėmė
si darbo parap. pikniko rei
kaluose. B. Vasiliauskienė ža
da svečius pavaišinti ypatin
gu gardumynu. Rap.

darė tikrų surprvzų. W. Ma- Bet kų padarysi. Pasaulio su-į 
žentavičius nėra biznierius, kilnosi niekas nesulaikė ir

natų. Praeitais metais čika-1
, giečiai negailestingai suplie- 

čiasi taverno bizniu. Beje, dar , - • • A. i ke cicerieciu 
ligonis pareiškė: “A, guliu
lovoj, o artinasi dukters ves
tuvės”. Iš tikrųjų, liūdna

i kitos.
Ispanijoje įvyko labai įdo, 

mi maldininkų kelionė: susiGirdėjau, kad J. Sucilla or-
Tad šiemet ei-1-ganizuoja didelį būrį svečių'Jare 2.400 žmonių, kuriuos 

ceriečiai deda pastangų, kad-vykti į parap. piknikų. Jis Barcelonos vyriausybininkai 
i atsilaikyti prieš savo “neprie- yra Šv. Jėzaus Širdies dr-jos buvo smerkę mirti, bet ku

telius”. pirm. per ilgus metus. Darbs- rjems pasisekė išsigelbėti,
tus -žmogus. Daug veikia iri

Pirmas Parengimas. - 
Varduvės. - Kitkas

Sunset (Jun Club of Cicero 
(Lietuvių Medžiotojų klūbas) 
užsirekomendavimui turės pi
rmų parengimų šiandien va-k 
kare, Sbameto svetainėj. Lei
džia laimėjimui šautuvų ir ra
dijų. Tikietų išplatinta 'keli 
tūkstančiai ir tikimasi, kad 
Sbameto salė bus kupina. Re- j 
ngėjai prisibijo, kad gali pri- Į 

trūkti vietos. Tačiau nereikia 
bijoti. Vieta padidinta. Be to, 
yra ir kitos patalpos. Grieš 
gera orkestrą. Tony Urban ta-

bet geras medžiotojas. Atro
do, kad visi medžiotojai to
kie, nes kai susirenka pas Slie- 
matų -prie pynoklio, tai net 
langai trata nuo garsaus juo
ko. 1 no

nesulaikys.

F. Zajauskas iš staigaus 
! susirgimo jau taisosi ir diena 

po dienos prądės eiti savo pa
reigas; daug palengvės na
miškiams. D.

S. L. A. 3D1 kuopos komi
tetas suka galvas, kaip su
rengti šaunų vakarų, 11 d. 
lapkričio, Sbameto svetainėj. Į Iš Atostogų 
Parengimo tikslas — pagerbti 
naujus narius, įsirašiusius per 
pažangos vajų.

Zarasiškiai Grįžta

Rungtynėmis įdomauja net
/al-l politikoj.I ir ne zarasiškiai, pav., suv 

kietis A. Martišius iš North 
Side, o panevėžiškis J. Bag
donas iš Cicero spėja, kad šie
met ciceriečiai “nušveis” či- 
kagie(įius. Spalių 1 d. paro
dys, kurie kuriuos “nušveis”.

' Prie progos noriu pranešti, Mykol“s Crnz<,is- "ewnlai 
tad spalių 8 d. įvyks ZarasiS- ~«)» “vern, - hiz

kiu klūbo pirmas susirinki
mas, 2 vai. popiet, Lietuvių 
Liuosybės svetainėėj.

Vajasiškietis

Siuvėjas P. Radzevičius la
bai užimtas. Kadangi gerai 
pasiuva vyriškus drabužius, 
dėl to visuomet esti “bizi”.

nį, “grand opening” turės 
rūgs. 30 ir sipalių 1 d. Kvie- 

| čia visus pažįstamus smagiai 
laikų praleisti. Vieta yra adr. 
9257 Cottage Grove Avė.

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

iiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiimjiiiimiimimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiimiimi
RUOŠKIMĖS!! DALYVAUKIME!!

H0W TO CLEANSE AND SOOTHE

TIRED
STRAINED* EYES

• Don’t suffer from bum-ing, smarting eyes.Murinę brings youquick, amazing relief.Murine’s siz eztra ingredients completelywaah away eye irrita-f/on-make your eyes feel
clean, fresh, ali ve 1 Ūse Murinętwicedaily. 
•Eye strain due todust,driving. glare, eloae work, 
movies, reading, 1 ate houra. Murinę wili not cor- 
rect eye deficiencies. For treatment of organiceye 
disorders, see a competent professional at aoce.

Kazimieras Palubinskas dar 
tebeserga. Jau ketvirta savai
tė, kaip grįžo iš ligoninės. 
Namuose tur taipgi gerų prie
žiūrų: žmona, duktė — tik
ros slaugės. Anot paties ligo
nio: “Būtų pusė bėdos, jeigu 
galėčiau pavaikščioti nors a- 
pie namus. O dabar-kojos lin
ksta ir gana”. Liga — ne 
juokai. Palubinskas buvo mil-

Per vasarų Zarasiškių klū 
bas nutraukia veiklų, net su
sirinkimų nelaikė. Bet vasa
rai pasibaigus, pradeda dar
buotis. štai, sekmadienį, spa
lių 1 d., Jusi ice Park miškuo
se (važiuot 87-ta kol kelias 
pasibaigia pakalnėje) rengia 

išvažiavimų, kuriame žada da
lyvauti ir klūbo rėmėjai —
biznieriai: R. Puslis, A. Šedei- deninį piknikų. Kviečiami ir = ~ ' . , . ... , , v. , , _

... „. . ,v , . ‘ .S Išvalome ir pataisome visokius drabužius ir skrybėlės. =
kis ir J. Miškinis, tavernų svečiai is kitų kolonijų pasi- = . . .. , „ „ , . .. , , =
.... . , . \. . = Taisome ir Valome Fur Kautus ir Perdirbame Pagal -

savininkai, o taip pat uolus linksminti su socikagieciais. s TT_.. ,r , S
,. . . . « m- ♦ * i = Vėliausios Mados,

klubo rėmėjas biznierius A. So. Cbicago moterys žada = jį
Širbinskas atvažiuos su ve-Į atsilankusius į .piknikų povai- 5 2555 43rd St. Tel. LAFayette 1310 3 
-------------------- ------------- --------------------------------- giiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiall

Parapijos Piknikas 29 d Sy. Ar
SO. CTTTCAGO. — Šv. Juo-| kangelo. Ta proga nuoširdžiai 

zapo parap. piknikas įvyks —

E Ve s
AT ALL DRUG STORES

Š ’urum Sesutės, vadovaujant Ant. Grigoniem
Sek . , S"• -bų mėn. I d., “Pasiuntinio” Radio pr
gramų naudai , ruošiamam piknike Kegl’s Grove, Arch 
Avė. (Rt. 4A) ir 90tb Str., linksmomis dainelėmis palin 
smins visus dalyvius.

iiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiii

Iš Michigan valstybinio kalėjimo šiomis dienomis buvo pabėgę šie keturi ilgiems metams 
nubausti 'kaliniai. Priedangai nuo sargų kulkų buvo pasigrobę ir tris kalėjimo prižiūrėto
jus, ir patį viršininkų. Visi jie suimti netoli Menominee, Mieli., apvirtus automobiliu, ku
riuo buvo pabėgę. (Acme telepboto)

'.miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu:-:

I INTERNATIONAL LIOUOR CO. I
Sav. FRANK VIZGARD

Lietuvių didžiausias degti
nės ir vyno sandėlis. Užlaikė 
geriausią nmerikonišką ir im 
perluotą degtinę ir vyną.

A3TNHH.JS

Iš 150 wholesalers liko tik 
35 Sehenley Di.slributors, ji 
tnrpo ir International Liųuoi 
Co. Jei negalite gauti iš sa
vo wbolesaler Sehenley Pro 
dūktų, pašaukite mus.

*

Trijų m. senumo ‘Crearr 
of Kentucky’ galite pirkti už 
tą pačią kainą, kaip pirmiau 
buvo.

= 6246-48 S. California av.
Chicago, Illinois 

| Tel. Republic 1538—1539

KlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIltlIlllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHHiiiiiiiiĮ;
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A. A. Jono Baltučio 
Laidotuvės

Praėjusį trečiadienį gausin
gos žmonių minios stovėjo

miestuose eina didelis vajus 
■pagražinimui namų naujais 

prie naujai iškasto kapo ir ša-. rakandais, naujais patogu- 
lia jo padėto karsto ir, gi- lua5s gyvenimui
liai susikaupusios, buvo liudi
ninkėmis paskutinių laidoji
mo apeigų a. a. Jono Baltu
čio. Toms apeigom* vadovavo 
velionies brolis 'kun. A. Bal
tutis, kun. Yonkeriui, kun. P.
Lukošiui ir kitiems kunigams 
pagelbstint. Pamokslų sakė 
kun. J. Paškauskas. Giedojo 
vargonininkai — B. Janušau
skas, V. Daukša, J. Brazaitis 
ir K. Gaubis.

Rakandų Savaitė j L. Vyčių Chicagos
Visuose Jungtinių Am. VaiJ Aps'kr. Seimas

Lietuvos Vyčių Chicagos

Į kapines velionies kūnų at
idėjo daugybė automobilių, 

ažnyčioj iškilmingąsias 
jus laikė 'kun. A. Baltutis, 

B. Urbai, kun. Juškevi
čiui ir 'kun. Katauskui asis
tuojant. Prie šoninių altorių 
mišias laikė kun. Yonkeris irf
kun. Lukošius. Pamokslų sa
kė kun. M. Švarlys. Giedojo 
mokyklos vaikų choras pa
kaitomis su vargonininką* s, 
Solo jausmingai giedojo M. 
Janušauskienė.

Karstų nešė adv. Jonas Bro
nza, dr. St. Biežis, St. Šam- 
baras, D. Pivariūnas, L. Ku
činskas ir V. Krauza.

1 »

►<

Jau Rodomi 1940 
Buick Automobiliai

apskričio metinis seimelis j- nė suskubo išleisti 1940 me

‘čionai negaliu nė pralieti iš- Nuoširdus Dėkui 
■ pasakoti apie juos.

“Turiu tik vienų patarimų Mūsų mylimoms rėmėjoms
-O- V** ♦ V4 l » • » ¥ • VM* i •• | • I

Šiemet automobilių pramo- lietuviams automobilių pirkę- lr. V1‘ie,n. ’ VirIe aukų
* * !»»»«.. 'i <4,11 t r i tu i i »» at T l* t I

jums: nepirkite naujo auto mis, jmsidarbavimu ir ats1 
lankymu parėmė Sv Kazimie-į

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINES

MINTYS
la angliško verto

Kun. Ant. M. Karužiškis
vyks sekmadienį, spalių 8 d., tų automobilius. Kitais me- mcbiliuus kol nebūsite matę .. . ..
2 vai. popiet, Aušros Vartų tais sekančių metų modeliai ir važinėju nauju Buicku”. '° AkiU’en,1jos Kc.rejų pik

Budrike raikandų kruutuvėį parapijos sat'jv. Visi įdomau- buvo viešai rodomi taktai lap 
užpirko milžiniškų, 50 tiks Į jautieji kviečiami atsilankyti
tančių dolerių vertės, stakų 
vėliausių rakandų — Parlor 
setų, karpetų, miegamojo ka
mbario setų, valgomojo kam
bario setų, stalų, pečių ir 
dabar, šių savaitę, bus par
duodama nupigintomis kaino
mis. Nors dabar kitur kainos 
keliamos, bet Budriko krau

tuvė nutarė dar numušti kai
nas. Kailio 1940 modeliai, vi
si pagerinti irdidžiausia- 
me pasirinkime žymiausių iš
dirbysčių.

Budriko ‘krautuvė įsigijo 
mašinų lengvesniam pririnki-

Valdyba

nikų. Vytauto parke, sakome
kričio arba ankačiauaiai spa- . "““^vičiua yra viena., jau; nuoiirll,i dėkui.
,. . niausiu Buick pardavėjų Lhi-lių mėnesio pabaigoje, šiemet . . , . , . Mums daug malonumo &u-.. . . ¥. . . fugoje, o lietuvių tarpe jau- ,.ne jau rodom, s, mene.,,. . ,)irll„# prio k#|i(J telkė žinutė, kad Vytauto pa-

I Pabaigoje rugpiūčio mene- dy|eri [Mnlav visokių is. .■*»» buvo pilnutėlis muaų
rio Buiek kompanija sukvietė dirbyst,^ automobilius, jis tu. I Prl«‘el,1l ,r gerudarn,. ifeiau-

’ ' ' ' —. gianu-s Jūsų visų palankumuri gerų patyrimų šiame biz- • “ * J .
I « — ■ . a a-a e“, a a r o. 4> a a a . a a ■ a « 'll I Į ll Iv a a a

Rytoj Šokių Vakaras
MARĄUETTE PARK.

Gimimo Šv. Panelės parapijos visus dylerius ir pardavėjus *_____
choras ruošia šokių vakarų JV automobilių į biint, Mich., nyje įr (eje,jngaį patarnauja *’ i,a!'ks' elitiniu mūsų mbui. 
sekmadienį, spalių 1 d. para- kur jieins parodė ateinančių
pijos salėje. Komisija turi motų Buick karus. \ isi Chi- 
paruošus kų nors nepaprasto ca8°s Buick pardavėjai buvo 
tik atsilankę sužinosime. Ko- ten nuvykę.

visiems, kurie į jį kreipiasi, j Nors daug, daug kartų dar 
Jeigu norite matyti ir pa-, dėkotume, vis dėl to pilnai 

važinėti nauju 1940 metų neišreikštume padėkos jaus-
Buiok automobiliu, kreipkitės mų, kuris glūdi Seselių širdy-

Iš Aušros Vartų 
Parapijos

Pastaromis dienomis mūsų

Rugsėjo 30 Diena
Kuriam Dievas atsiunčia 

neturtystę, tam Jis gali at
siųsti ir turtus.

Spalių 1 Diena
Mylimasis davė Savo My- 

l'ėtiniui ašarų, dejavimų, lin
dėsiu, minčių ir skausmų do
vanų su kuria Mylėtinis tar
navo savo Mylimų jam.

misijoj darbuojasi: A. Stuy- 
lis, Teresė Raštutis, Sofija 
Bartkus, Jonas Zu'kas ir Kaz 
Birgelis.

Kviečiame visus atsilanky
ti ir su choru linksmai va

rnui spalvų gyvenamam kam- karų praleisti.
bariui — “Kroebler Color 
llarmonizing Chart”,

Publika kviečiama pama
tyti ir pasinaudoti.

Užbaigtuvės

C. S., koresp.

Pasveikino su 
Vardadieniu

T0WN OF LAKE. — Per 
Vaclovų varduves pasveikin
tas biznierius Vaclovas P. 
Pieržynskis, 4559 So. Paulina

Spalių 1 d. Jonas Pilkis, 
sav. Liberty restorano, 4915 
W. 14th St., ir sav. Liberty st. Jis yra Vytauto Building 

and Loan Ass’n sekr. Be to, 
darbuojasi ir real estate biz-

grove, Willoy Springs, 111., 
rengia šaunias pabaigtuves 
piknikų be.i vasaros sezono
daržo uždarymo. Prie progos —.— --------------
J. PiKkis dėkoja visiems, ku- Sušilai Daug
rie naudojosi ir lankė Liber
ty Grove per visų vasarų. Da
bar kviečia visus į pabaigtu-

bažnyčioj yra įdėti nauji sep- . vįų piknikų. Sakė, bus šauni 
tyni langai lėšomis: Rozalijos 
Vaičiulienės, Dačiolų, Jurgio 
Petraičio, Adelės Marozaitės,
AgnieŠkos Kraujalytės, Juse- 
vičių IF Ildefonso Urbonavi
čiaus. Juose matosi daug šve
ntųjų paveikslų: Švč- Jėzaus 
širdies, Švč. Marijos Panos, 
šv. Mykolo, šv. Juozapo, šv.
Antano, šv, Jurgio, šv. Ag- 
nieškos, šv. Zofijos, šv. Jad
vygos, šv. Cecilijos ir kitų.

Vakar mokyklos vaikučiai 
pasveikino vardinių proga pa
rapijos tėvelius ir gavo liuo- 
sų dieną.

t

Rytoj 7 vai. vakare parap. 
svetainėj įvyks mykolinė pro
grama, kurių išpildys mokyk
los vaikai ir chorai. Po prog
ramos bus pasilinksminimas 

e geros muzikos.

p į Bankevičių Gordon Buick 
rūmuose, 0633 S. Western a- 
venue, arba, telefonu Prospect 
0500.

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

se. Todėl, tylios maldos žo
džiais pavėsime Jus visus, 
brangūs Geradariai, Gerybių,sutepti arba apsunkinti. 
Viešpačiui ir maldausime Die
vų savo malonėmis gausiai 
Jums atlyginti.

Šv. Kazimiero Seserys URBA Gėlei Mylintiems, 
Vestuvėms, Banke
tams, Laidotuvėms, 
ir Puošimams.

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 
Phone LAFayette 5800

10 Metų Dentisterijos 
Profesijoj

BRIGHTON PARK, — Ne
seniai jaunosios kartos dr. V. 
Steele, 4174 Archer ave, mi
nėjo savo 10 metų sukaktį, ku
rioj jis sėkmingai praktikuo
ja dentisterijos, profesijų.

Šio profesijonalo pavardė 
neskamba lietuviškai, bet gi 
yra lietuvis ir gerai žinąs sa
vo profesijų. Koresp.

Maršalas Foch, didžiojo ka
ro laimėtojas buvo nepapras
tai pamaldus katalikas.

PADtKONŽ

aIa rMONIKA SARGAUTIENfi 
(po tėvais Skodaitė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 21, 1939 m., o po ge
dulingų pamaldų Šv. Jurgio 
parap. bažnyčioje palaidota 
Šv. Kazimiero kap. rūgs. 26 d.

šiuomi reiškiame nuoširdžių 
padėkų gerb. Prel. M. L. Kru
čui, kun. 8. Petrauskui, kun. 
P. White, kun. P. Mačiulio- 
niui ir kun. B. Vitkui už ge
dulingas pamaldas, taipgi dė
kojame varg. prof. A. Pociui
už giedojimų per pamaldas.

Tolinus dėkojame visoms gi
minėms, kaimynams ir drau
gams už lankymų paršarvo- 
tos velionės namuose ir už 
pareikštus mums užuojautos 
žodžius.

Dėkojame už šv. Mišias, ku
rių buvo sudėta didelis skai
čius taipgi gėlių aukotojoms 
lr grabnešiarns.

Dėkojame visiems dalyvavu
siems . pamaldose ir lydinu
siems J kapus.

Pagalios reiškiame padėkų 
laidotuviu direktoriui Antanui 
M. Philips už tvarkingų lai
dotuvių surengimų.

O tau, mano mylima mote
ris lr mūsų brangi motinėle, 
po kančių šiame pasaulyje, lai 
Gailestingas Dievas suteikia 
amžinų atilsį.

Nuliūdę: Vyras, Duktė, Sū- 
iiils . lr Žentas.

JONAS BANKEVIČIUS

Tarpe tų pardavėjų yra ir 
Jonas Bankevičius-Banky, ku
ris grįžęs iš Flint, Mieli, ne
atsidžiaugia naujuoju Buick 
modeliu.

“Jau 1939 metų Buick buvo 
skaitomi gražiausieji karai’’, 
jis sakė. “Bet turėtumėte pa
matyti 1940 metų — tikėsite

sveikino Mielinei Tarandę, " jie yra ,dar. graŽeJSnL 
, ...... ... Ino budu mes, kurie parduo-

ir

AIA
nyje- Koresp SKELBKITUS “DRAUGE“

Sveikinimų
Mykolinių išvakarėse drau

gai ir kaimynai širdingai pa-

gyv. adresu 3321 W. 114 St 
Jis yra geras lietuvis ir žino
vas plumbingo amato.

Koresp

muzika, įvairi programa ir į- 
vairūs užkandžiai visiems dy
kai. Per visų vasarėlę visuo
menė jau gerai patyrė J. Pil
kio mandagumų, apsukrumą, 
teisingumų ir mokėjimų pa
tenkinti atsilarikusius į Li- Netikėta Mirtis 
berty Grove. Na, o sekmad, Vakar ryte Cook Apgkri.
spalių 1 d., tai bus ekstra ^eg iįgOnįngje mjrg gerai ži-
svečių priėmimas ir pasilink- nomag Bridgeportietis Kazi-

| mieras Phillips (Filipavičia).
A. a. buvo senas muzikantas 
ir retlestatininkas. Kūnas pa
šarvotas Mažeikos ‘koplyčioje, 
3319 Lituanica Ave. Laidotu
vės įvyks pirmadienį, spalių 
2 d., 1939. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Šv. 
Jurgio parap. bažnyčių. Po pa
maldų bus palaidotas Šv. Ka
zimiero kapinėse.

daine Buick automobilius 
vėl galėsime drąsiai sakyti 
‘Buick’s the Beauty’.

“Išvaizda gražesnė, o tų 
ištobulinimų tiek daug, kad

Kidneys Mus!rys n 
Clean Out Acids

Excess Acids and polsonous vrastes ln your 
blood are removed cnlefly thru 9 mllllon Uny

Excess Acids and polsonous arastes ln your 
lood are removed cnlefly thru 9 mllllon tlny 

dellcate Kidney tubes er fllters. And non- 
oroanlo and non-systemlc dlsorders of the 
Kldneys or Bladder may eause Oettlng Up 

s, Leg Pains, Clrcles Un- 
Bi ’ "

Nlghts, Nervousness, 
der Eyes, Dizziness, Backache, 8wollen 
Ankles, or Burnlng Passages. In many such 

— ■ — Of r -

Cystex may easlly make you feel likę a new 
’ i Just a fe, ~ 'erson ln just a few days. Try Cystez under 

the guarantee of money back unless com
pletely satlsfled. Cystex costs only 3c a dose 
at drugglsts and the guarantee proteets you.

tiimiiiiimmiimiiiiimmiiimiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiimmiiimiiiiiiimiiimg

-mojo.

Įsikėlė Gyventi Į 
North Side

BRIGHTON PARK. — Šios 
kolonijos gyventojas, Ben. 
Trakšelis, jau kuris laikas, 
kaip gyvena North Sidėj, ad
resu 1626 N. Rockwell St. Ka
dangi jis turi nemaža draugų 
ir pažįstamų, tai dabar jie 
žinos kur jis yra ąpsigyve- 
nęs. Koresp.

ATF.MENT OF THE OWNElt- 3. That the known bondholdors.
ŠK S“SS£.,5S
T1ON, ETC, ItEQLIRED BY THE 
ACTU OF CONaitEEH OF AVGIST 
24, 1812, AMD HIAItCH S, 1938

Of “DRAUGAS” (The Lithuanian 
Daily Eriend) publishod dally ex- 
cept Sundays at Chicago, III. for 
Oct. Ist, 1939, State of III., Coun- 
ty of Cook.

Before me, a Notary Public ln 
and for the State and oeunty afere- 
sald, personally appeared Rev. J. 
Mačiulionis who havlng been 
dūly «worn accordine to lav. de- 
poses and saya that he ls the busi
ness manager of the "Draugas" and 
that the folowlng ls, to the best of 
his knowledge and belief, a tru e 
statenient of the ownershlp, manage- 
ment, circulation, etc., of the afore- 
said publicatlon for the date shown 
i a the above captlon, reųulrid by 
the Act of August 24, 1912, as e- 
mended by the Act of March 3, 1933 
embodied in section 637, Postai Law 
and ltegulattons, prlnted on the re
verse of this form, to wlt:

1. That the narnės and addremes 
of the publlehers, editor, managlng 
edltor, and business ntanagers are:

Publisher: Ma.rian Oulld, Ine.,
2334 So. Oakley Ave., Chicago, Illi
nois.

Editor; Leonard Simutis, 6918 So. 
Haplewood Ave., Chicago, Illinois.

Managlng Editor: None.
Business Manager; Rev. J. Ma- 

člullonls, 2334 So. Oakley Ave., Chl- 
oago, Illinois.

2. That the owner ls Marian 
Gulld, Ine., 2334 Ho. Oakley Ave., 
Chicago, Illinois, Rev. Ig. Albavi
čius, 717 VVest 18th Street, Chica
go, Illinois, Marian Eathers, 2334 
Ho. Oakley Avenue, Chicago, Illi
nois.

or more of totai amout of bonda 
mortgages, or other securitles are:

Marian Fathers, 2334 So. Oakley 
ers, lf any, oontain not only the Ilsi 
Ave., Chicago, Illinois.

4. That the two paragraphs nešt 
above, glvlng the nemes af the own- 
ers, stockholders, and securlty hold- I 
of stockholders and securlty holders 
as they appear upon the books of 
the company būt also, ln cases where 
the stockholder or securlty holder 
appcars upon the books ai the comp
any as trustoe or ln any other fl- 
duclary relation, the name of the 
person or Corporation for whom such 
trustee ls actlng. 1h given; also that 
the said two paragraphs contaln 
statements embraclng afflant’s full 
eumstances and condltlons under 
whlch stockholders and securlty 
holders who do not appear upon the 
books of the company as trustces, 
hold stock and securitles ln a capa- 
clty other than that of a bona flde 
owner; and this afflant has no rea- 
son to bclleve that any other person, 
assoclAtlon, or Corporation has any 
Interest dlreot of indlrect ln the 
said stock, bonds, or other securi
tles tnan as so stated by hlm.

6. That the average number of 
coples oi each tssue of this puhll- 
catlon sold or dlstrlbuted, through 
the mali* or othenvtse, to pald sub- 
sertbers during tba trvelve months 
precedlng the dats shown above 
ls 20,000.

Rev. J. Mačhilkmla 
Business Managor

8wom to and subscrlbed before 
me thla 26th day of September, 
1939.

Hlephen C. IsicJiaales 
(My conunlralon eaplres Dec. 10, 
1082).

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

Geriau laiku pradėti, negu 
darbe skubėti.

Tasai, kurs turi tiesų, turi 
daug prietelių.

GIESMYNAS
įsigykite Naaj* Olsemyna. Jame 

na Mstanu Bažnyčiosrasite Visiems 
Giesmes.

Giesmes ir musika 
Ant. S. Pocius,

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

Knygos kaina — M centai, pri
dedant 10 oentų persiuntimui.

patvajfcė

LIETUVIŠKAS 
MI80LBLIS

Šlovinkim Viešpatį.
Mlltoe Ir MUparal, LletuvMkal 

Ir Lotyniškai, visiems Sekmadie
niams lr Sventėma U Mito* Mal
dos ir GlesmAe. Antraa pataisytas 
leldlmaa ParaM Kan. A*. Saba
liauskas. Stipriais odos viriais, 
kaina — 6.7*. Reikalaukite 11;

DRAUGAS PUB. OO. 
2334 So. Oakley ln, 

Ohicago, Ulinoii

SKOLINAU PINIGUS 
ANT 1-MŲ MORGIČIŲ

INSURED

ELZBIETA KELIOTYTĖ
Mirė rugsėjo 28tų dienų, 1939 

m., trečių valandų po pietų, 
sulaukus 16 metų amžiaus.

Gimė lapkričio 28tų dienų, 
1923 m„ Rockford III.

I’aliko dideliame nuliūdime: 
tėvų Bteponų, brolį Aleksan
drų, ir sesutę Mrs. S. Perne- 
cera, dėdes ir tetas ir gimi
nes.

Kūnas pašarvotas 921 Lin- 
con A ve.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
rugsėjo 30 d. Iš namų 10:00 
valandų ryto bus atlydėta į 
Švento Petro ir Povilo parap. 
bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už veliones 
sielų. Po pamaldų bus nuly
dėta į šventos Marijos kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines draugus ir pažįsta- 
mus-as dalyvauti šiose laido
tuvėse.

Nuliūdę; Tėvas, Brolis, Se
suo, Tetoes ir UįSdės ir Giminės.

Kiekvienos ypatoe padėti pinigai yra apdrausti iki >5000.00 pat = 
Federal Savings and Loan Iaevaaca Oorp, po United Statai E 
Goramnaat priežiūra.

Mokame Ui 
Padėtas Pinigas

3i%
Ofiao vai.: 9:00 vai. ryto iki 5:00 vak. Pirmadieniaia, Ketvirta
dieniais ir Šeštadieniais iki 8109 vok.

| CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION S
JOHN rABSIa Pres.

6816 S. Wcstem Ave. Plione GRO. 0306 |
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiHiii

•▲BT, nro. LAJDOTUVIV DIBBKTOBIAI 
KELNER —PRUZIN

9000 690 W. IMK Ava

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
miAUKA IB DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ISTAIftA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

4447 South Fairfield Avenue
_____________Tel. LAFAYETTE 0727__________

DYKAI koplyčios visose
Chicagos dalyse

Klausykite mūsų Lietuvių radio programo Antradienio ir 
OcStadlenlo vakarais, 8:30 valandų, iš WHIP stoties (1480 K.)

PraneMJas P. 8AI/TIMIERA8 ,

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A M Dili A M P C patarnavimas HITIdULAIiul dieną ir naktį
r\ v v a t koplyčios visose 
U I A n 1 MIESTO DALYSE

Antlrany B. Petkos
Lackamitz ir Sanai 
J. Lįileviciiis
S. P. Mažeika 
Anta»as M. Phillips

Alhert V. Petkas
P. 1. Ridikas

6834 So. Western Ave. 
GROvehiU 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109

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

3319 Lituanica Avenuo 
Phone YAKds 1138-1139

3307 Lituanica Ave. 
Phone YADda 4908

1646 West 46th Street 
Phone YARds 0781-0782

4704 S. Western Ave. 
Tel. LAFayette 8024

3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARda 1419

i
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S v. Kryžiaus K ar ap įjos Isvaziaivimas Su Isiaimejimais
SEKMADIENĮ, SPALIŲ-OCTOBER 1 d., 1939 m. į Pradžia 11 vai. ryto. Gera muzika šokiams. Įžanga veltui.

Justice Park, Archer ir Kean Avenue Kviečia visus - KLEBONAS ir PAR. KOMITETAS.

Naujas Tėvų Marijonų Įsipareigojimas
Prtvincijos vadovybė:

Provincijolas — 1). geri), kun. dr. Jonas 
Navickas, pavaduotojas — gerb. kun. Juo
zas Mačiulionis, iždininkas — kun. dr. Pet- 
ras Biskis. Provincijos Taryba: gerb. kun. 
Juozas Mačiulionis, kun. dr. Alfonsas Jag
minas, kun. dr. Juozas Pauliukonis, kun. dr. 
Juozas Vaškas.
Namų vyresnieji: ’

Chicago — gerb. kun. J. Mačiulionis, Ma
rian Hills — kun. dr. P. Biskis, Mariana- 
polis — kun. dr. J. Pauliukonis, Washington 
— kun. dr. J. Lunevskis, Buenos Aires — 
gerb. kun. Jonas Jakaitis.
Darbų vadovybė:

Misijos — D. gerb. kun. dr. J. Navickas;
Spauda — gerb. kun. Jv Mačiulionis;
Bendradarbiai — kun. J. Dambrauskas;
Švietimas — Nekalto Prasidėjimo Semina

rija — kun. dr. A. Jagminas — rektorius.
Naujokynas — kun. Antanas Švedas — 

magistras, kun. Petras Barauskas — pava
duotojas.

Marianapolio Kolegija — D. gerb. kun. 
dr. J. Navickas — rektorius. Marianapolio 
Akademija — kun. dr, J. Vaškas — direk
torius.
Atleisti studijoms:

Kun. Jonas Jančius — Teologija (Lavai).
Kun. Ad. Morkūnas — Istorija (De Paul).
Kun. A. Ignotas — Anglų kalba (De Paul).
Kun. P. Činikas - Žurnalistika (Marquette) 

Naujose pareigose:

Seminarijoje: kun. dr. A. Jagminas — Dog
ma, kun. Vincas Černauskas — Moralinė, 
kun. A. Švedas — Istorija, kun. A. Jeskevi- 
čius — Kalbos.

Kolegijoje: kun. dr. J. Vaškas — Filoso
fija, kun. Vincas Andriuška — Tikyba.

Akademijoje: kun. Petras Malinauskas — 
Matematika, kun. Jonas Vosylius — Anglų 
kalba.

Pastoracijoje: Montevideo — kun. Bronius 
Vitkus, administratorius; Aušros Vartai, Cbi
cago — kun. Mikas Jodka, vikaras; Buenos 
Aires — kun. Jonas Kainandulis, vikaras.

dienį 2 vai. popiet. Svarbus 
susirinkimas įvyks ateinantį 
sekmadienį, spalių 1 d., 2 vai. 
.popiet. Prašoma narės daly
vauti kuo skaitlingiausiai.

Koresp. A. P.

MARĄUETTE PARK. — 
Šv. Kazimiero Akad. Rėmė
jų 8 skyriaus mėnesinis su
sirinkimas įvyks sekmadienyj,: 
spalių 1 d., 2 valandų popiet, ; 
parapijos svetainėj. Kviečia
mos visos narės dalyvauti, nes 
turime svarbių reikalų aptar
ti. Valdyba

BRIDGEPORT. - Mot. IŠKILMINGAS 
gos 1 kp susirinki,nas įvyks ATIDARYMAS 
spalių 2 d., Sv. Jurgio parap.
mokyklos kambary, ant 2 lu- Šiandien ir rytoj, rugsėjo 30 
bų, tuoj po ražančiaus baž- d. ir Spalių 1 d., Mike’s Ta- 
nyčioje. Prašome nares at- verne, 2942 \Vest Pershing 
vykti susirinkiman. Valdyba' Boad, įvyksta iškilmingas ati-

darymas. Bus gera muzika šo- 
BRIGHTON PARK. — Šv. kiams, skanūs valgiai ir gar- 

Kazimiero Akademijos Rėmė- dūs gėrimai. Visi atsilankusie- 
jų .6 skyriaus susirinkimas į- ji galės linksmai laikų praleis- 
vyks selkmadienį, spalių 1 d.,' ti. Kviečia visus savininkas —
tuoj po paskutiniųjų šv. Mi
šių, mokyklos kambaryje. Pra 
šoinos rėmėjos skaitlingai su
sirinkti. J. R.

V. Motuzas.

(Skelbimas)

Užsisakykite ir remkite 

dienraštį “Draugų""

WEST SIDE HALL
Buv. Meldažiaus Svetainė

Dabar renduojame šokiams, 
baliams ir bankietams

R. S. GIRČIUS 
2244 W. 23rd PI. 

Tel. SEEly 9083

RADIO
BUDRIKO RADIO 

PROGRAMA

Dėl laiko permainos, Bud
riko radio programa iš sto
ties WCFL, 970 k. šį sekma
dienį ir kitų, (spalių 1 ir 8 
d.) įvyks 10 valandų vakare. 
Gi pradedant spalių 15 d. ir 
per visų žiemų sekmadienių 
programos bus 5:30 vai. va
kare. Tas yra įsidėmėtina vi
siems programų klausytojams.

Budriko radio programa šį 
sekmadienį, spalių 1 d., ren
giama dideliu atsidėjimu; pa
renkama geresnieji muzikos 
kūriniai, kuriuos išpildys sim
foninė radie orkestrą ir ta
lentingieji mūsų artistai — 
kvartetas ir solo. Programa 
ketina būti įdomi kiekvienam. 
Taigi nepamirškite pasiklau
syti. Radio Mėgėjas

! Progress Furniture Co. krau- 
! tuvės nedėldienio programa, 
kurių išpildys žymūs daini
ninkai ir dainininkės. Be to, 
bus naudingų patarimų, įdo
mių žinių, smagi muzika ir 
pranešimai. Nepamirškite pa
siklausyti. Rap. J.

BRIGHTON PARK. — Mo
terų Sų-gos 20 kuopa, pasi
baigus vasaros sezonui, per
kėlė susirinkimus iš pirmadie
nio vakaro į pirmų sekma-

Simono Daukanto draugijos 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
sekmadienį, spalių 1 d., 12 
vai. dienų, Chicagos Lietuvių 
Auditorijos svetainėj. Kiek
vienas narys būtinai privalo 
atsilankyti, nes turime svar
bių reikalų svarstymui apie 
rengiamų metinį balių lapkri
čio 12 d. P. K., sekr.

Draugystė Saldžiausios Šir
dies Viešpaties Jėzaus laikys 
įnėnesinį susirinkimų sekma
dienį, spalių 1 <1., 1 valandų “ 
popiet, Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj.

Frank Bakutis, rašt.

* * * PA*SK*0*L0S *ANT PIRMŲ 

MORGIČIŲ
Duodamos nuo 1 iki 15 metų. 
Lengvi išmokėjimai. Dėl platesnių 
informacijų kreipkitės pas Chas. 
Zekas, Secretary.

GEDIMINAS BLDG. & LOAN ♦ 
ASSOCIATION ♦

4425 South Fairfield Avė. ♦ 
Lafayette 8248 ♦

3
Renduojame salę vestuvėms, susi
rinkimams, šokiams ir kitokiams 
parengimams. Naujai ir moder
niškai jrengta. Maža nuoma. Dėl 
susirinkimu kliūbams duodame 
dykai. Kreipkitės.

SULLY’S SVETAINĖ 
4400 So. Washtenaw Avė. 

Tel. LAFayette 5954
Jonas Zcpaltas, savininkas ..

-F

Remkite Savuosius 
Biznierius

StaniM Club CLASSIFIED
•a

PROGRėSS RADIO 

PROGRAMA

Rytoj 11 valandų prieš piet 
bus transliuojama reguliarė

Pranešimai
BRIDGEPORT. — šv. Jur 

gio parapijoje Misijų Dr-jos 
labai svarbus susirinkimas į- 
vyks sekmadienyje, spalių 1 
d., 2 vai. popiet. Nuoširdžiai 
prašoma skaitlingai dalyvau
ti visų viet. dr-jų atstovai-ės. 
Taipgi kviečiami atstovai-ės 
ir iš visų trijų Seserų Pran
ciškiečių Rėmėjų Dr-jos sky
rių. Prieš mūsų akis stovi la
bai svarbūs ir skubūs reika
lai. Reikia 'kų nors veikti. O 
tam darbui būtinai reikalin
gas visų bendras pasitarimas 
Seserų Pranciškiečių Pietų A- 
merikoje reikalais, apie kų 
sus-me kalbės pralotas M. L. 
Krušas. Valdyba

Rnymoml J. Kelly iš Detroit, Mieli., (vidury) Amerikos 
Legijono konvencijos išrinktas nacijonaliu komandėlių. Kai
rėj buv. komanderis Stephen Cbndwick. (Acme telephoto)

Rudeninis Piknikas
SEKMAD., SPALiy-OGT. 1 D., 1939 M.

VYTAUTO DARŽE
' Jt’ t

115-ta gatve, arti Pulaski Road

i vl J,S K/

— Rengia —
ŠVENTO JUOZAPO PARAPIJA 

South Chicago, Illinois 

PRADŽIA 11 VAL. RYTO

Pasinaudokite paskutine proga, vasarai 
baigiantis, pakvėpuoti tyraus oro, pavalgyti 
skanių valgių ir pasilinksminti pakol žiaurus 
oras neužklupo.

Kviečia,
KLEBONAS ir KOMITETAI

Katalikiškas Laikraštis Yra Jūsų Geriausias Draugas. 
Kaipo Toksai, “Draugas“ Užsipelnija Jūsų Pilnos Paramos

IMPORTANT!
medical tests reveal
how thousands of W0MEN

HAVEBEEI 
ABLETO GET NEW ENERGY

If you feel tired out, llmp, listleas, 
moody, depreaaed—u your nervea 
are conatantly on ed(e and you’re 
loainf your boy frienda to more 
attractive, peppy aromen—SNAP 
OUT OF ITI No man likea a dūli, 
tired. erom woman—

Ali you may need is a good reliable 
tonie. If eo, just try famous Lydia E. 
Pinkham'* Vegetable Compound 
made eepeeially for aromen. Let lt 
■timuiate faatrie juicee to help digeat 
and amimilate more arhoieeome (ood

arhlch your body directly forlor
energy to help build up more pnyai- 
cal reaiatance and thua help calm 
Jittery nervea, leeaen female fune- 
tional diatreaa and give you ioyful 
bubbling energy that ia refleeted 
thruout your whole being.

Over 1,000,000 aromen have re- 
ported marvelous beneflta from 
Pinkham’a Compound. Reaulta 
should deliįM youl Telephone your 
druggist right noar for a bottie. _ 

WELL WORTH TRYINO. *

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

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

DIENIAIS 
Telefonas 

VICTORY 3486
604 WEST 33RD STREET 

CHICAGO, ILL.

Švelni Degtinė—100 Proot 
BOTTLED IN BOND 

Nėra Geresnės Degtinės 
už Tokia Kaina

TIK $1.00 PT.flš P G 
4-5 Kvortos...«I»DU

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS

TAVERNOJ

15c. DRINKSAS

MUTUAL LIQU0R COMPANY
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Boulevard 0014

UTILITY LIOUOR 
DISTRIBUTORS

Incorporated

Tel. Prospect 0745-0748 

Wholesale Only

6931-33 So. Ashland Avė.

Pas mus galima gauti tikrai 
Lietuviška. Importuotą Valstybinę 
Degtinę. s

Mes lr Visi Mūsų Darbininkai 
Esame Lietuviai. Pp. F. Ir M. 
Dzlmldal, 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
CHICAGO, ILL.

PARDAVIMUI NAMAS
2 fletų mūrinis namas 6—6 kam
bariai. Karšto vandenio šilumą. 
Bungalow stogas. Ąžuolo aptaisymai. 
14 metų senumo. Kaina $8,500.00.
6736 So. Campbell Avenue.

PARDAVIMO
2 AUKŠTU medinis namas. 1 krau-

1 tuvė—5 gyvenimui kambariai ir 6 
I kambarių fletas viršuje, arti Halsted 
1 gatvės ir Canaiport Avenue. Meti- 
1 nių pajamų $396.00. Pilna kaina

$1,000. Edw. Chernauskas, 1900 Uni
on Avenue. Tel. CANai 2183.

PRAŠOM ATSIŠAUKTI
Palcškau giminaičio Juozapo Karbau-

I sko. Girdžiau, kad gyvena New Yor
ko valstybėle. Kilęs iš Kaltinėnų

' parapijos, Kuntilių kaimo. Turiu 
svarbu reikalą. .1. Pocius. 44!>rt So. 
Hermitage Avenue. Chicago. III. . .

RENDON' KAMBARIS
I Rendon apšildomas kambaris. Jei 

norite galite naudoti ir virtuvę. Vir
tuvė beismonte. Atsišaukite: 6834 S. 
Talman Avc. Chicago.

RENDON f'KTS
' Tšrenduo iame ūkj, suvirš 200 akerų 

žemės. Yra daug dirbamos žemės, 
gražaus miško, sodas ir Įrankiai. 
Puiki vieta Mass. Valstijoje. Tik 1 
mylia nuo miesto ir dirbtuvių. Arti 
lietuvių kolonijų. Nepaprasta pro
ga. Tš svarbios priežasties savinin
kė išrenduoia atsakomingai šeimy
nai labai pigiai. Jei manote pava
sari pradėti ūkininkauti dabar geras 
laikas apsižiūrėti, šio miestelio oras 
ir šaltinio vanduo rekomenduoja
mas ligoniams. Platesnių Informaci
jų kreipkitės j: “Draugo” Raštinę, 
2334 So. Oakley Avė.. Chicago. III.

i arba Į Miss M. Steelc, Barry, Mass.

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

03,500,000.00 
- 0250,000.00

4192 ARCHER AVENUE
SAVINOS FEDERALL.Y 

INSURED
JUSTIN MACKIEIVICH, Pres.

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
"THK HOME OF FTNK FURNITURE” SINCE 1M4

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

PARDAVIMUI

PRIVERSTAS PARDUOTI trumpu 
laiku už geriausia pasiūlymą du na
mu*: 3502 West 66th Street ir 4501- 
4503 So. Hermitage Avenue. Smul
kesnių informacijų kreipkitės j:

V. P. PIERZYNSKI, 

4559 S. Paulina St.. Yards 01t
PILIETYBĖS PAMOKOS

prasidės antradieni. Spalių-October 
3 dieną, 7:30 valanda vakare ir 

bus laikomos kas antradienį.
vedėias:

ADV. JOSEPH J. GRISH 
4631 So. Ashland Avė. 
Telefonas: Yards 1001

UNIVERSAL
RESTAURANT

▼eatuvėm, Krikštynom Ir Kito 
klero Bukletam Sutelktam Pa 

tamavlma.

Linksmam Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avė., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022 POCAHONTAS Mine Run Iš gelauslų mainų; 
dnug dulkių Išimta Perkane 6 tonua ar dau
giau, uš fonų ................................................... $7.40

PETROLEUM CARBON COKE. perkant R to
nua ar daugiau, tonaa....97.40. Sales Tax Eksta.


