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VYSKUPAS B. J. SHEIL-ADMINISTRATORIUS
ŠVČ. VARDO KATEDROJE 
PAMALDOS UŽ A. A. 
KARDINOLĄ
Šiandien į pamaldas susirenka 
mokiniai, rytoj - kongregacijos

Chicagos arkivyskupijos kon tolingas Bažnyčiai, Chicagos 
sultoriai vakar J E. auxilinį arkivyskupijai, Chicagos mies 
vyskupą B. J. Sheil išrinko; tui ir visai šaliai.

DVI DIENAS MOKYKLOS 
BUS UŽDARYTOS

Chicagos arkivyskupijos mo
kyklų viršininkas prelatas D. 
F. Cunninghain paskelbė, kati 
mirusio kardinolo Mundeleino 
pagarliai ketvirtadienį ir pen
ktadienį visos ark i vyskupijos 
mokyklos bus uždarvtos.
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arkivyskupijos administrato
rium.

Vyskupas Sheil «4s įnirusio 
kardinolo arkivyskupo Mun- 
deleino priedermes iki popie
žius Chieagai paskirs naujų 
arkivyskupų.

Vyskupo Sheil išrinkimų 
Vatikanas dar turi patvirtin
ti.

Taryba: miesto majorų F. 
J. Kelly autorizavo pasirūpin 
ti, kad mirusiojo laidotuvėse 
miestas būtų oficialiai repre
zentuojamas.

Pirmadienj visų dienų mirų 
siojoj pagarbai miesto visos 
biznio transakcijos buvo nu
trauktos.

Gedulo pamaldos už mirusį 
kardinolų vakar rytų įvyko 
St. Mary of the Lake semina
rijos koplyčioje. Pamaldose 
buvo seminarijos fakultetas, 
auklėtiniai ir mirusiojo gimi
nes. Mišias laikė seminarijos 
rektorius prel. R. Hillebrand.

m

A. a. kardinolo Mundeleino, 
Chicagos arkivyskupo, laido
tuvėmis rūpinasi JE. auxili- 
nis vyskupas B. J. Sheil.

Laidotuvės įvyks penktadie
nį. Gedulo pamaldos Švč. 
Vardo katedroje prasidės 10:- 
30 ryto. Po pamaldų kardino
lo kūnas bus nulydėtas į St. 
Mary of the Lake seminari-

VISI APGAILI
MIRUSI KARDINOLĄ

Mirusįjį apgaili ne tik kata
likai, bet protestantai, žydai

SOVIETU DELEGACIJA 
JAU TALLINNE

TALL1NNAS, Estija, spal.
3. — Iš Maskvos čia atvyko 
sovietų delegacija iš 35 val
dininkų, kurių tarpe yra' 14

ir visi kiti. A elionį apgaili karinių specialistų. Jie atlikę
darbininkai, kuriems jis visa
dos buvo gailestingas, juos 
mylėjo ir jų buitimi rūpinosi.

Anais metais velionis įpa
reigojo kunigus, kad jie pir
moje vietoje rūpintųsi darbi

jos koplyčių, kur už didžiojo ninku likimu. Sakė, kad dar- 
oltoriaus keliais laiptais že- bininkų tikinčiųjų lėšomis pas 
įnėliau bus palaidotas. Prieš tatvtos puošnios bažnyčios, 
keletu metų velionis piasirin- mokyklos ir kitos bažnytinės
ko tą vietų. Įstaigos. Sakė, bažnyčias dau i 

^giausia darbininkai lanko, jų! 
vaikai mokyklose mokosi. Dar1 
bininkai yra svarbiausias baž

GAUSUS VYSKUPŲ 
SUVYKIMAS

Į a.a. kardinolo Mundeleino nyčių išlaikymo pagrindas, 
laidotuves numatomas gausus Mirusį kardinolų giliai ap- 
Amerikos vyskupų suvykimas gaili ir su pagarba apie velio- 
Chicagon penktadieni. Spėja- nj kalba protestantų dvasiš- 
nia, dalyvaus du J. A. Vais- kiai ir žydų rabinai. Visi ayi- 
tybių kardinolai ir gal atvyks kštai įvertina velionies vykdy 
Kanados kardinolas. Be kitų įua darbus ne tik Bažnyčios, 
dalyvaus apaštališkas delega- visuomenės ir bendruome- 
tas J. A. Valstvbėms JE. gerovei. Velionis nuošir-j

pirmuosius žingsnius įsteigti 
sovietų laivynui bazes Esti
jos uostuose ir airportns Es
tijos teritorijose.

Piriniausia laivynui bazė 
bus įsteigta Baldiski uoste, 
kurį estai naudoja žūklijos 
laivams. Sovietai šį uostų sti
priai įginkluos ir pakeis tvir
tove.

Sovietai siekia sgvo žiny- 
bon paimti dar ir Rygos prie 
plaukų.

Estijos seimas susirinks 
spalio m. 10 d. Matyt, tada 
dabairtinė vyriausybė atsista
tydins.

Estijos prezidentas K. Paets 
patvirtino su sovietais pada
rytų sutartį dešimčiai metų.

Arkivyskupas A. Cicogna- 
ni. Jo Ekscelencija pontifi- lietinius sumanymus ir žygius, 
kuos gedulo Misiąs katedroje ,^avo atminimui paliko žydin- 
laidotuvių dienų. |$ų chicagos arkivyskupijų ir

Bažnytinės pamaldos už mi eilę mokslo įstaigų 
rūsį kairdinplų prasidėjo va-

džiai rėmė visus naudingus pi

PIETINIŲ VAISIŲ DER

LIUS LIETUVOJE

KAUNAS (Elta).

kar vakarų atlvdėjus kūną į'VELIONIS PASISTATĖ 
katedrų. ‘ ĮAMŽINĄ PAMINKLĄ

šiandien 10:00 ryto gedulo Didžiausias atminimo pa- 
Mišias katedroje pontifikuoja niinklas yria1 velionies rflpes- 
JL. auxilinis vyskupas B. J, -ju įsteigta arkivyskupijos 
Sheil. Tūkstančiai mokyklinių kunigQ seminarija su univer- 
vaikų susirenka į pamaldas, j siteto teisėmis — St. Mary of 

Rytoj 10:00 ryto gedulo the Lake Mundelein, III. Joje 
Mišias pontifikuos JE. auxili- studentams teikiami teologi
nis vyskupas W. D. O’Brien? jos mokslo laipsniai. Šios še
šios pamaldos skiriamos vys- minarijos pastatymas atsiėjo 
kupijos religinių ordinų ir. 20 milijonų dolerių, 
kongregacijų nariams.

HITLERIS ATŽYMI KA
RIUOMENES VADUSCHICAGO MIESTAS 

PAGERBIA VELIONĮ

Mirus Jo Eminencijai kar
dinolui Mundeleinui, Chieagos riausius
arkivyskupui, Chicagos alder-'už jų sėkmingų ir greitų Len- 
monų taryba vienu balsu pri- kijos užkariavimų.
ėmė rezoliucijų, kuriaja giliai, ----------------------
įvertinama mirusiojo bažnyti-Į AVASHTNGTON, spal. 2. — 
nė ir pilietinė veikla ir vado- Vyriausias .šalies teismas šian
vybė. Pažymima, kad kardino 
lo mirimas yra didžiai nuos-

Italijos 
nistrų Kibte

SS
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ienių reikalų ministras Ciano (kairėje) Berlyne tariasi su Hitleriu (centre) ir Vokietijos užs. reikalij mi- 
E>u. (Acme telephoto).

lauks Hitlerio taikos sąlygų
os uzs. reikalų Su tuo sutikta buvusiam premjt. ii 

s j. urbšys Lloyd George reikalaujant
O MASKVON

MASKVA, spal. 3. — So
vietų vyriausybės pakviestas 
čia atvyko Lietuvos užs. rei
kalų ministras J. Urbšys. Jis 
čia rado anksčiau atvykusį 
Latvijos užs. reikalų ministrų 
W. Muntersų.

Kalbama, kad Maskvon pa 
kviestas ir Suomijos užs. rei
kalų ministras N. Erkko.

VOKIETIJA APIE 
PRIEŠO NUOSTOLIUS
įBERLYNAS, spal. 2. — 

Vokiečių karo vadovybė kari
niu komunikatu praneša, kad

Sovietai apsidirbo su Esti
ja, dabar regimentuoja kitas 
Pabaltijo valstybes savo nau
dai.

Latvijos užs. reikalų minis
tras vakar vakarų ilgai tarėsi 
su Stalinu ir komisaru Molo
tovu.

Diplomatiniuose sluoks
niuose kalbama, kad Maskvai110' . .. 

įnori paimti savo “globon” ir' Vok.et.jo. vyr.ausybė pare.s-
.. , t i • • • t • a kia, kad jei Anglija griebsis i-įtakon Latviją ir Lietuvą į . •* , .. .

LONDONAS, spaJ. 3. —J kieti jų, sukėlė nepaprastų štai 
Ministras pirmininkas Cham- gmenų pasiūlęs palaukti Ilit-
berlainas šiandien parlamen- 

. j te pareiškė, kad Vokietijos 
grasinimai nacių bolševikų ka 
riniais žygiais neištrenks An
glijos ir Prancūzijos iš užim-l
tų karo vykdymo pozicijų. 

Numatomas Hitlerio taikos
vakariniam fronte 10 britų ir, pasiūlymas nieku būdu negali 
2 prancūzų lėktuvai daugiau Luti priimtinas, kadangi Hit- 

gi tik 2 ierįs vjSJj eilę savo žadėjimų 
paneigė ir nė vieno neištesėjo.

numušta. Vokiečiai
lėktuvus praradę.

Anot vokiečių, iki šiandien 
britai netekę . 32 lėktuvų, o 
prancūzai — 38. Šiuose skai
čiuose nejunti britų prarasti 
lėktuvai su nuskandintu Cou- 
rageous laivu, kurį vokiečių 
povandeninis laivas nuskandi-

Paskiau pasaulinio karo lai 
kų buvusiam ministrui pirmi
ninkui Lloyd George prispir- 
tinai reikalaujant Chamberlai 
nas sutiko palaukti Hitlerio 
taikos pasiūlymo ir matyti, kų 
jis nauja sugalvos.

lerio taikos sųlygų. Tš pradžių 
Chamberlainas griežtai prie
šinosi Lloydo George sumany 
nuli, bet paskiau sutiko, 

Chamberlainas pareiškė, 
kati sovietų Rusijai susidėjus 
su Vokietija Lenkijos liki
mas, kurs pirmiau buvo svar
biausia šio karo priežastis, 
šiandien yra jau antraeilis da 
lykas. Pirmaeilis dalykas yra 
sunaikinti bitlerizinų ir iš jo 
išlaisvinti pačių Vokietijų ir 
Europų.

Žiniomis iš Romos, Musso
lini gal tarpininkaus Vokieti
jai ir santarvei užbaigti karų, 
bet tik po Hitlerio kalbos par

Lloyd George, visas laikas lamente, kai Vokietijos dikta- 
griežtai nusistatęs prieš Vo- torius iškels taikos sąlygas.

taip, kaip tas padaryta 
Esant Estija.

su i ginkluoti savo prekybinius lai

Be kitko su ministru Urbšiu ( 
gal bus aptartas ir Vilniaus 
klausimas.

1

sausai karštai vasarai Lietu
voje šiemet gerai užaūgo viso 
kie pietiniai augalai, 'vynuo
gės, melonai, razinkos ir tt.
Taip pat puikiai užderėjo pra Mirė buvęs Cooko apskri 
dedama Lietuvoje plačiau sė-'ties prokuroras, dem., Maclay 
ti kiniškoji soja. i Hoyne, 67 m. amž.

GINKLŲ PARDAVIMAS 
-- TIESUS KELIAS KARAN, 
SAKO ŠEN. BORAH

AVASHINGTON, spal. 3.— kių embargo. Borah pareiš-
Senate eina karšti svarstymai kia, kad ginklų embargo at- 
dėl prez. Roosevelto sumany- šaukimas bus Amerikai pra

džia įsivelti karan — bus tie-mo atšaukti ginklų embargo.
,7 . ., . . ,, ., \sus kelias įsikišti į Europos, n • Vakar įžanginę kalbų sakė? .... ... .BERLYNAS, spal. 3. — . „ _. politinius reikalus i santvar-TT.„ . , senatorius Key Pittman — \ 1

Hitleris vakar atžymėjo vv-1 įką.
kariuomenės vaduo l karSta8 embttrK° r?n,s>- J“ 

stačiai įrodinėjo, kad Europos 
demokratinėms valstybėms 
būtinai reikalinga Amerikos

dien pradėjo 1939-40 metų se 
sijų.

AMERIKA NEPRIPAŽĮSTA

vus, vokiečiai tokius laivus! LENKIJOS UŽGROBIMŲ 
skaitys karo laivais ir juos Į AVASHINGTON, spal. 3.- 
skandins. Sako, bus įvesti po
vandeninių laivų žiaurios ko
vos metodai.

Valstybės sekretorius Hull 
paskelltė, kad Amerika nepri
pažįsta Lenkijos užkariavimo 
ir suskaldymo, lygiai kaip ne
pripažinusi Čekoslovakijos už sipažinę su tų gaivalų antia-

Anot nacių, Vokietija kas 
mėnesį galės pagaminti iki 
400 nardančių laivų.

Iškeliama aikštėn, kad Vo- 
ldetija turi dviejų rūšių po
vandeninius laivus. Vieni tik
rieji su įgulomis, kiti — me
chaniški, be įgulų. Laivai 
plaukioja poromis. Tikrieji su 
radijo kontroliuoja mechani- Šio įvykio paminėjimui nacių 
zuotus (su robotais). Šie pri-,autoritetai įsakė visose Vokie 
plaukia arti priešo laivo ir,tijos bažnyčiose šių savaitę 
paleidžia torpedų. Priešas ga kasdien vienų valandų var- 
li mechaniškų povandeninį lai Pa>s varpuoti. 
vų nuskandinti — jame nėra

CHICAGOJ VEIKIA DIES 
KOMITETAS

Chicagon atvyko ir pradėjo 
veikti kongreso Dies komite
tas. Pašaukta; išklausinėti eilė 
komunistų, nacių ir fašistų 
vadų ir kitų asmenų, kurie su

grobimo.

VOKIEČIAI UŽĖMĖ 
VĄRŠUVĄ

BERLYNAS, spal. 3.
Paskelbta. karinės

merikoniška veikla.
Komiteto agentai puolė ko

munistų ir fašistinių grupių 
būkles. Kai kurių grupių re
kordai paimti. Komunistai su 
spėjo savo rekordus uždaryti

vokiečių Kmuien . saugos spintų. Jiems liepta 
TOČgos jau užėms Varšuvą rekordug pailuoti kon,itetoi.

Šen. Borah nurodė, kad J. 
A. Valstybės įsivėlė į pasauli 
nį karų ir gavo skaudžių pa

įgulos. Tikrasis gi povandeni
nis laivas yra atokiai ir turi 
progos pasprukti.

.... . , .mokų. Ir kai kurie vadai tuo
parama ne ja.vehaut karau, nepftsitenkiw įr vM d„.
kpip jis sakė, bet leidimu 
joms parduoti ginklus.

Šen. Borah ir kiti gina gin-

buojusi Amerikų įstumti į kn 
ro viesulų Europoje. Taip ne 
turėtų būti.

ŽUVO 16 BRITŲ 
LAKŪNŲ

LONDONAS, spal. 3. —
Anglijos oro ministras paskel 
bė, kad nuo karo pradžios iki
šiandien 16 britų lakūnų žuvę. SKELBKI TĘS “DRAUGE”

Iš UETUVOS SANTYKIŲ 

SU MEKSIKA

Draugingumo sutartis tarpe 
•Iaetuvos ir Meksikos įsigalio
jo rugsėjo (September) 29 
dienų. Koks bus to oficialaus 
draugingumo turinys, paaiš
kės vėliau.

MEKSIKOJ ŽUVO 69 
ANGLIAKASIAI

MEXTCO CITY, spal. 3.— 
Darbininkų unijos vedamoj 
anglių kasykloje arti Palau, 
Coaliuila valstybėj, ištiko 
sprogimas. 69 darbininkai žu
vo ir du sužeisti.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu

matoma giedra ir kiek šilčiau.
Saulė teka 5:50, leidžiasi 

5:28.



2 DRAUGJS
D RAUGA S

TiLE LITHUANIAN DAILY FRIEND

*S34 SOUTH OAKKKY AVK., CHICAOO, ILLINOIS

PubllMhed Daily, Ezcept Bundu 
SUBSCRIPTIONS: One Year — $6.00; Siz Months

— »».Hi Three Moatha — >3.M; Ona Moath — 7K 
— Ona Taar — >7 m> Moatha — «4.M|

Advertlslng tr “DRAUGAS" brings best results.

D RAUGA S
IBsins kMMltftn UMkjftiui •**hia<11qiiXU0‘

PRKNUM1SRATOS KAINA: J. Amerikos valstybėse: 
Metams — >6.00; Pusei metų — >3.60; Trims mene
siams — >2.00; Vienam menesiui — 76c. Kitose val
stybėse prenumerata: Metams — >7.00; Pusei meta 
— >4.00. Kopija — .03c.

Bendradarbiams tr korespondentam* raktų negrastna, 
}et neprašoma tat padaryu ir nep run tindama tam tiks
lui paSto Kenkiu. Redakcija pasilaiko aau teta* tai- 
įgrtt ir trumpinu visus prlatųatus rastus ir ypad ko- 
respondencijas sulyg savo nuostdraa Moraspondeatų 
praSo rasyu trumpai U aiSkiai tjet galima rašomąja 
HiaSlnUe) paliekant didelius asrpos pataisymams, ven
giant polemikos lr anenlSknmų.

laikraSttn nededamos

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareik įlavus. 
Entered as Second-CIass Matter March 31, 1916 ki 
Chicago, Illinois Under he Act of March 3, 1679

Baltijos Valstybių Padėtis

Sovietų Rusija jėga privertė Estiją dary
ti su ja ypatingas sutartis. Laikantis 4) su
tarčių, Sovietų Rusija naudoja estų uostus 
karo reikalams ir ant jų teritorijos stato 
tvirtoves. Vadinas, reikalui iškilus, Rusijos 
bolševikai be jokių ceremonijų eina per es
ti ją, naudodami jos geležinkelius, vieškelius, 
uostus kaip savo.

Tas “susitarimas” nebuvo padarytas lais
vu noru iš abiejų pusių. Estija buvo pri
spirta prie sienos ir priversta pasirašyti su
tartį, kuri jiems yra pragaištinga.

Stalinas ir su Estija, kaip ir su Lenkija, 
pasielgė lyg koks hcidapens ar gengstens.

Tas gengsteris, teroristas ir Joųau siekia 
savo kruvinas rankas. Jis pasišaukė į Mask
vą. ir Latvijos vyriausyoės atstovus, ku
riuos taip pat terorizuos ir reikalaus sau tei
sių daryti su latvių uostais ir teritorija tą, 
ką jis, Sbklinas, norės. Latvija vargu galės 
pasielgti kitaip, kaip pasielgė Estija. Ir ji, 
naujos gadynės gengsterizmo užpulta, bus 
priversta iškelti savo rankas aukštyn.

Yra pašauktas į Maskvą ir-Juozas Urbšys, 
Lietuvos užsienių reikalų ministras. Asso
ciated Press pranešime, atėjusiame iš Kau
no, sakoma, kad Urbšys ir Molotovas, bol
ševikų užsienių reikalų komisaras, tariasi 
aktualiais abiejų šanų reikalais ir, manoma, 
svars-Vsių Vilniaus klausimą.

Kas liečia Lietuvą, gaunamos kontradik- 
tucjančios žinios. Tą pačią dieną, būtent va
kar, Tribūne korespondentas bignd bcnuitz 
pranešė iš Berly no, kad Lietuva pateksianti 
ne Sovietų Rusijos, bet Vokietijos protek- 
torijaJui. j i, Lietuva, paliksianti nepriklau
soma, tačiau išimtinai turėsianti kooperuoti 
su Vokietija.

Jei taip jau ištikro būtų, nesuprantama, 
ką beturėtų bendro su Lietuva Sovietų Ru
sija ir kam jos vyriausybės atatovą į Mask
vą šauktų? Išrėdytų lyg bolševikai norėtų 
užbėgti už akių vokiečių planuojamam pro
tektoratui ant Lietuvos. Jei Urbšys su Mo
lotovu svarstys tik Vilniaus klausimą ir jei 
atsitikime Vilnių grąžintų Lietuvai, nejaugi 
Stalinas norėtų Lietuvą ir dar su Vilnium 
“pavesti’’ Vokietijai.

Galimas dalykas, kad tarp Stalino ir Hit
lerio eina varžytinės už kai kurias terito
rijas. Sovietų Rusija nenori, kad Lie mva 
tektų Vokietijos globai. Ji sau ją norėtų pa
glemžti. Dėl to šaukia Lietuvos atstovus į 
Maskvą, žada net Vilnių jai grąžinti, kad 
pasisakytų norinti dėtis su Sovie,Rj Rusija, 
bet ne su Vokietija.

Tuo būdu ir Lietuva yra pastatoma į bai
siai tragišką padėjimą. Ji stovi tarp vel
nio ir bedugnės.

Nėra abejonės, kad Lietuvos vyriausybė 
griežtai pasisakys esanti neutrali, Ji nenori 
ir nėra reikalo jai kiš vis į dabartinį kon
fliktą, tik tepalieika ją ramybėj, tenesikiša 
į jos vidaus reikalus. “Globėjai’’ nei iš vie
nos, nei iš kitos pusės Lietuvai nėra rei
kalingi. Per dvidešimtį metų savo nepriklau
somo gyvenimo ji įrodė, kad gali savysto- 
viai. be kitų protekcijoj ir pagalbos gy
venti.

Tačiau su tuo šiand en nebesiskaitoma. Jė
ga triuškinamos tautų ir žmonių teisės ir 
laisvės.

Mes tik galime palinkėti Lietuvos vyriau
sybei ir toliau taip sėkmingai vesti Lietuvą 
per visokiausių pavojų bangas, kaip ligšiol. 
Tikėkime, kad jos pastangos nebus tuščios.

Juozas Tūbelis SPALIŲ DEVINTOSIOS
MINĖJIMO REIKALUSpalių mėn. 1 d., kaip vakar buvo pra- 

nešta mūs, dįenraltyįe mirė Juozas Tūbe- vilniaaK kraiU)

mas būtų realizuotas kuo greiUs, Lietuves Banko valdytoja*. ,. v , .. . ... °
Reikia pasakyti, kad velionis ir vals.ybės ^'u,° *“•«• but“‘ ,

ir tautos gyvenime suvaidino.ypatingą vaid- . in*n- y «•> A' Šiemet Vilniaus užgrobilno
menj. Jis ouvo iškilęs į mūsų tautos gyve-11Hel^08 Lietuvių R. K. Fede- jįenij minėsime ypatingose
nimo viršūnes ne tiek savo gabumais ar 
pastangomis, kiek kitų keliamas.

Kuomet Lietuva buvo valdoma konstitu
cijos dėsniais, kuomet ten buvo demokratinė 
tvarka, Juozas Tūbelis, paprastas agrono
mas, nedaug kam tebuvo žinomas. Bet kai 
buvo įvesta diktatūra jis greit iškilo. Prie 
jo iškilimo daug prisidėjo jo žmona, kuri 
yra prezidento Antano Smetonos žmonos se
suo. Sunkiau buvo prasimušti ir tuomet, 
kuomet prof. Voldemaras buvo premjeru ir 
dešine p. Smetonos ranka. Bet p. Voldema
ras buvo “nuverstas“. Jo vietą, kaipo pre
mjero ir vyriausio p. Smetonos patarėjo, užė
mė J. Tūbelis. Toj vietoj jis išbuvo virš de
šimtį metų. Tik po lenkų ultimatumo 1938 
metais jis buvo priverstas pasitraukti iš 
ministro pirmininko vietos, tačiau kabinete 
vis dar pasiliko iki susidarė dabartinė gen. 
Černiaus yyriausybė. Bet ir po to velionis 
buvo paskirtas aukšton Lietuvos Banko val
dytojo vieton.

Tautininkų partijoj per kelioliką meJų jis 
vaidino svarbią rolę. Ilgai buvo jos pirmi
ninku. Taip buvo dėl to, kad p. Smetona 
beveik tik jam vienam tepasitikėjo.

Sakoma, kad a. a. Tūbelis, jau ir dabar
tinei vieningo darbo vyriausybei susidarius, 
nenurimo, vis dar turėjo vilties, kad vy
riausybė ir vėl sugrįš į vienų tautininkų 
rankas ir kad jam vėl teks tai vyriausybei 
vadovauti. Buvo gandų, kad ir kai kurie 
žygiai ta kryptimi buvo daromi.

šiaip jau velionis, kiek teko asmeniškai 
pažinti, buvo ramus žmogus ir tylus darbi
ninkas. Istorija, be abejonės, jį minės, kaipo 
ilgametį valstybės vyrą, dirbusį ypatingais 
laikais, ypatingose sąlygose ir nemažai nusi
pelniusį.

racijos apskritys ir skyriai , 64jygose? 
kasmet rengdavo paminėjimą1 gUučia įįaras ir

grąao dideliu
ir rinkdavo aukas lenkų pa-1 pavojum visoms mažosioms 
vergto Vilniaus krašto vada- tautoms. Yra daug pavojų ir

kuomet Europoje

I VIRIUI.

Ar rengti Vilniaus kfašto
Lietuvos nepriklausomybei.
Dėl to. be užgrobtų kraštų

užgrobimo dienos paminėjimą reį^ ’ vįgU rimtumu iškelki-
šiemetf — daugelis klausia.

Toks klausimas statomas 
dėl to, kad Vilnius jau nebe 
originalių užgrobikų rankose. 
Jis jau kito mūsų tautos prie
šininko ruso bolševiko naguo
se. Lenkija dėl savo grobuo
niškos politikos nubausta, ji, 
kaipo valstybė, nebeegzistuo
ja.

Mūsų, lietuvių nusistatymas 
Vilniaus atžvilgiu nesikeičia. 
Nežiūrint į kieno rankas jis 
nepatektų, mūsų tauta tol ne
nurims, kol jis nebus prijung
tas prie Lietuvos.

Tad. ir Spalių Devintoji tu
rės būti tol minima, kol tau
ta galutinai savo tikslo ne
atsieks.

Šios dienos minėjimas šie
met turi ypatingos reikšmės 
Masiniuose susirinkimuose tu
rėsime stipriai ir drąsiai pa 
reikšti, kad ir iš naujojo oku
panto reikalausime grąžinti 
Vilnių Lietuvai ir dėsime vi
sas savo jėgas, kad tas sieki

me ir Lietuvos apsigynimo 
reikalus, kurie šiuo momentu 
yra patys aktuaHausieji. Ne
kalbėkime apie tai vien tik 
tuščiais žodžiais. Pasižadėki
me dirbti Lietuvos nepriklau
somybės gynimui ir aukokime 
į Lietuvos Apsigynimo Fondą 
per Tautos Fondą, kuris vei
kia prie Amerikos Lietuvių 
R. K. Federacijos. Dabartiniu 
laiku aukos Lietuvai yra la
bai reikalingos. Kiekvieno są
moningo lietuvio pareiga, kiek 
galima daugiau, aukoti Lietu
vos gelbėjimui.

Minėkime spalių 9 dieną, 
svarstykime pavergtųjų kraš
tų klausimą, tačiau visą save 
dėmesį šiemet atkreipkime į 
visos mūsų tautos ir Lietuvos 
valstybės gyvybiškus reika- 

f lūs!

Leonardas šimutis,
ALRKF sekretorius, 
2334 S. Oakley Avė., 

Chicago, Illinois.

Viena paskutinių nuotraukų gyvojo kardinolo Munde
lein. (Copyright LavecchaPhoto, Acme)
------------- ------------------,----------- ------------ ------------------------
imperatoriaus asmens kultas' biau, kad ir ganyklos yra iš
yra taip labai išvystytas kra- džiūvę ir atolai visiškai ne
šte, 'kurs yra didelėje vakarų želia. Nemažai gyventojus av-

Perspėja Kenkėjus
Ir Lietuvoj atsiranda gaivalų, kurie sten

giasi drumsti krašte rimtį ir naudotis esa
ma padėtimi. Tokius “L. A.“ taip perspėjau

Tačiau priešas nesnaudžia ir bando pa
žeisti tas mūsų gyvenimo sritis, kuriose kiek
vienas sutrikimas mus galėtų silpninti. Pir
moje eilėje šiandien jis yra atkreipęs savo 
akį į mūsų ūkio sritį. Svetimi agentai, pasi
naudodami pasunkėjusia būkle, čia pradeda 
vartoti būdus, kurie tūri kenkimo vardą ir 
'kurie užsienyje, griežčiausiai baudžiami.

Turime žinių, kad kai kur ūkininkai agi
tuojami nedirbti savo laukų, nes, girdi, vis
tiek nie'ko gero nebūsią. Kuždama užsisėti 
tik savo reikalams. Ši agitacija .plečiama y- 
pao tų ūkininkų tarpe, kurių ūkiuose dėl 
ypatingų aplinkybių yra sumažėję darbo ran
kų,

Yra laip pat įmonininkų, kurie turėdami 
žaliavų, bando siaurinti savo darbą ir ga
mybą. Šitai darydami jie tikisi “pelninges
nių laikų”, kai savo žaliavos atsargas galė
sią realizuoti aukštesnėmis kainomis.

lapnni Yasukuni šventovėje
Zuricho laikraštyje “We- tvarkė. Į vidų, pro šventovės, 
ltwoche“ E. O. sako; vartus buvo leidžiamos gru- 
“ Tautinėje šventovėje To- pės maldininkų po tūkstantį
kioje periodiniai laikomos 
iškilmingos apeigos, ku
rių metų* .Japonijos im
peratoriui dalyvaujant, 
aukojama žuvusiųjų kare 
kareivių sieloms”.

Visi, kas miršta karo lau
ke, gindami Kylančiosios Sau
lės Vėliavą, ūusipelno šventų
jų ir palaimintųjų vardo. Ja
ponai Tokioje turi šventovę 
Yasukunį, “Taikos Kraštą”, 
kurioje amžinai jie garbina 
tahtos didvyrių sielas. Nese
niai buvusių apeigų metu Ja
ponijos imperatorius atėjo į 
šventovę nulenkti savo galvą 
prie žuvusiųjų altoriaus. Pa
starasis žuvusiųjų pagerbimas 
buvo iškilmingiausias ir svar
biausias — šimtai ir tūkstan
čiai imperatoriaus valdinių

žmonių; kiti čia pat prie var
tų kantriai laukė, ligi pirmo
ji grupė baigs aukoti ir išeis 
iš šventovės. Jei kuriai mote
riai minioje padėsi patekti į 
šventovę, tai ji iš gilumos 
širdies pasako “ačiū”!

Maldininkuose matai visų 
amžių ir visų sluogsnių žmo
nes. Tą dieną, kaip sakėme, 
buvo sielų šventė, visos dar
bavietės ir krautuvės buvo 
uždarytos. Čia buvo kariūnai, 
mokyklų vaikai, gražios Ko
rėjos moterys ir garbingi vy
rai gražiuose šventadienio dra 
bužiuose. Šviesioje Japonijos’ 
saulėje jie darė ypatingai ža-

civilizacijos įtakoje. Tačiau 
tai yra neginčijamas faktas.

Toje šventėje, apie kurią 
čia sakome, buvo palaiminta 
ir pagerbta 4,533 naujos sie
los. Jų vardai įrašyti mažose 
medinėse lentelėse, kurios yra 
sudėtos Yasukuni šventovėje; 
čia jau yra 135,000 tokių len
telių.

Bus ir kitos apeigos Yasu
kuni šventovėje, tūkstančiai ir d 
tūkstančiai žmonių eis jų žiū
rėti ir dalyvauti jose. Japo
nams teleidžiama tiktai viena 
emocijos forma — tai yra že
mai nusilenkti. Iš viso japo
nai yra spaniečių rasė. Bet 
tas nusilenkimas rodo artimą 
ryšį tarp kiekvieno individo 
ir mirusiųjų sielų, o tuo būdu 
— ryšį su kariaujančiomis 
imperijos jėgomis. Visoki abe
jojimai, ginčai ir nusiskundi
mai turi sužlugti...

Sielos laiminamos ne tik 
kareivių, bet ir civilių, gyve
nime nusipelniusiųjų. Yasuku
ni šventovėje buvo jau pager
bti ir palaiminti keli repor
teriai. Vienas karo korespon-

rgina vandens stoka. Dauge
lyje kaimų tik penkto, šešto 
ūkininko šulinyje begaunama 
vandens.

Susisiekime Padidėjo 
Nelaimių

KAUNAS (E) — Šiemet 
liepos - rugpiūčio mėnesiais 
susisiekimų nelaimių Lietuvo
je buvo nepaprastai padidė
ję. Tais mėnesiais nebepraei- 
davo dienos, kad Kaune ar 
provincijoj neįvyktų kokia au
tomobilio, ar autobuso 'katas
trofa, -sužeidimas ar suvažinė
jimas. Atatinkamoms įstai
goms pradėjus smarkiai kon
troliuoti motorinių vežimų 
vairuotojus ir tikrinti auto
mobilių bei autobusų techni
nius trūkumus, susisiekimo 
nelaimių skaičius smarkiai su 
mažėjo, gi nuo rugsėjo pra
džios, kada benzinas ir gazo
linas privatiems auto savinin 
kams buvo suvaržytas, taip 
vadinamos trafiko nelaimės 
veik visiškai išnyko.

vų vaizdų. Be to, tai nebuvo dentas sako; „vi kai
gedulo, diena. Kariai seniai
mirė, kiti vos tik prieš kele-'

buvau Kinijoje, tikėjausi, kad 
mane pagriebs priešo kulip-

t, mėnesių, gedulo laikas bu- ka ka(J ,ekčiau į Yasukuni 
vo jiems praėjęs ir gedulo ap-, Sventovę. Ir „j bfl,,iau ,pag<,r. (stengėsi prisiartinti prie šve- 

Prie ūkio kenkėjų reikia priskirti ir tuos ntovės. Visoje Japonijos im- 
prekybininkus, kurie savo prekių atsargas1 perijoje tą dieną buvo sustab- gedėjo jų. Šiandien, šventės (______________

dyti darbai ir nurodytu mo- metu, jų šeimos vis dar gedė- p.-. q .
mentu visur buvo tylos va- jo jų savo namuose, prie jų,oausros Lietuvoj 
landa. | savo namuose, prie jų pelenų Menkesnis Derlius

urnų, bet tai buvo šeimų ge
dulas. Čia šventovėje pagar
bą davė žuvusiųjų dvasioms 
visa tauta. Atmosfera pačioje 
šventovėje ir už jos sienų bu
vo kilnaus susikaupimo.

Japonų sieloje giliai sle
piasi jausmas, kurio jie ne-

bando slėpti su tikslu vėliau pasipelnyti. At 
siranda taip pat nemaža prekybininkų, ku
rie savo prekėms be jokio pagrindo kelia 
kainas, tuo sėdami visuomenėje nerimą ir 
nepasitikėjimą.

Visiems šiems kenkėjams suvaldyti vyriau
sybė turi pakankamai priemonių.

Atsivertimai Indijoj
“šaltinis” rašo, kad paskutiniu metu 

dijoje atsivertimas į Katalikų Bažnyčią au
ga. Neseniai Kottaro vyskupijos centre 800 
.stabmeldžių ir protestantų indų perėjo į Kat 
Bažnyčią. Kitoje vietoje 73 protestantiškos 
šeimos ruošiasi pereiti į katalikų tikėjimą, 
lankydamos atitinkamas pamokas.

Katalikų kunigai savo mokslingumu ir pa
siaukojimu yra labai gerbiami vietinių gy
ventojų. Taip, pav., Furoro miesto tarybos 
pirmininku yra išrinktas monsinjoras Povi
las Elankunnapuša. Hindusai ir nekatalikai 
sutarė rinkimuose dėl šito populiaraus ku
nigo, Kottakavu bažnyčios klebono.

In-

Nelengva patekti šventės 
dieną į šventovę. Iš plačių ga
tvių ir prespektų, kurie su
bėga į vidutinio didumo aikš-' 
tę, eina siaura gatvelė, pro 
geležinius vartus torii, priė 
garsios Yasukuni šventovės. Į 
Maldininkai ėjo prie švento-

eigos atiduotos — visa tauta j)tas.

KAUNAS (E) — Provin
cijoj trūkstant dantų gydyto
jų, Sveikatos departamentas 
svarsto sumanymą išsiųsti iŠ 
Kauno į įvairius miestelius 
apie 30 dantistų

rodo išviršiniai. Savo žuvu
siųjų valdinių sielas atėjo pa

ves ne tiktai iš sostinės, bet 
ir iš tolimų kitų Japonijos 
miestų. Jie ėjo poromis, gru- gerbti pats imperatorius, tie- 
pėmis, kaip įvairių organiza- sieginis Saulės Dievaitės A- 
cijų delegatai. Jie visi norėjo materasu palikuonis. Ir japo- 
dalvvauti, visi norėjo nors nų mintyse tokia garbė tflks- 
šiuo veiksmu dalyvauti šio tanteriopai atlygina už visus 
mėto kare. Į vargus ir skausmus, kuriuos

Policija tarėjo daug vargo tenka pakelti šios žemės gy-

KAUNAS (E-----Dėl ne
paprastai sausos vasaros šie
met pasėliai ir pašarai nu
imti be lietaus, tik jų derlius 
yra menkesnis. Rugių derlius 
skaitomas geresnis, negu per
nai, kviečių derlius taip pat 
neblogas, bet vasarinių javų 
augimui sausros kiek paken
kė. Tačiau miežių ir avižų 
derlius atrodo nebus bloges
nis negu pernai. Daržuose sau
sros pridarė daugiau žalos ir 
šakniavaisiai bus mažesni ne
gu pernai. Dobilai ir šienas 
šiemet vertinami žemiau vi 
dutinio, taigi dėl pašarų sto

tvarkydama minias, bet ji nuo vantai/.
stabiai gerai ir tiksliai susi-1 Gali atrodyti keista, kad I sumažinti gyvulius, tuo lu-1 lephoto) 

. *

VVIa<hslaw Raezfciewicz, 
naujas Lenkijos prezidentas. 
Nauja lx»nkijos vyriausybė

kos ūkininkams gali teikti Į sudaryta Paryžiuje. (Aemątfe-

l« 4*
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Naujoji Marianapolio Kolegijos 
Nuosavybė

1931 metais įsikūrusi pir- Naujieji rūmai, kuriuos supa

BHITTGFaS
moji Amerikos lietuvių aukš
toji mokykla bernaičiams Ma
ria napolio Kolegija, Thomp
son, t'onn. kasmet augo ir pū
tės. Pagaliau esamuose rū
muose pritrūko .patalpų. Rei
kėjo bernaičiams miegamųjų

100 akerių natūralūs parkas, 
puikaus kolonialio stiliaus, vi
duj puikūs kipariso sienų 
kambariai. Nuo priekinės ve
randos atsiveria žavėtina kal
nuotos Connetieut panorama. 
Parkas išraižytas vingiuotais

kambarių ir klasėms patalpų, keliais, diliai parke, medžiuo- 
Noga linui buvo pamiršti ir s<» slepiasi dar trys gyvena- 
bernaičių kūno kultūros, ki- onieji namai, kuriuose apši
lai p tariant, reikėjo giamas-' gyvens studentai. Žodžiu, i- 
tikos salės. Todėl ir susirū-( deali vieta mokslo susikaupi- 
pinta naujų rūmų statyba ir mui ir ramiam darbui. Be to, 

pradėta statybos vajus.
Tačiau naujų rūmų staty

ba pareikalavo daugiau lėšų, 
negu buvo numatyta. Todėl 
nebuvo galima laiku pradėti, 
o patalpų būtinai reikėjo, nes 
ir valstybės Švietimo depar
tamentas reikalavo atskirti 
Kolegijų nuo Akademijos.

Patogiomis sųlygomis pasi
taikė šalimais didžiulė nuo
savybė, kuri lengvai pritai
koma mokvklos reikalams.

naujose patalpose bus jreng 
ta klasės ir mažesnioji spor
to salė. Senuose kolegijos mie 
ganiuose rūmuose bus jreng- į 
ta didžioji salė ir galimai t Senatoriai: Kev Pittman (demokratas) iš Nevada vai. ir 
maudvmos baseinas. į William E. Borali (respublikonas) iš Idabo valstybės, po

Į nauįajų nuosavybę būsią karstų ginčų senate Amerikos J. V. neutralumo klausimu, 
perkelta visa Higli School, ūuoslaikį praleidžia labai draugiškai. (Acme telephoto). 

mokamasis personalas, koplv- ” " J
čia, miegamieji kambariai ir 
klasės. Bendrai, high school 
taps visai atskiras kolegijos 
dalinys.

Nauji Įsakymai Reiche Vatikano Atstovas

Kaune Kasami 
Pavyzdiniai Apkasai

Miesto nuovadijose kasami 
pavyzdiniai apkasai. Jau jie 
iškasti Laisvės ai. 12 Nr. so
dybos kieme.

Antri pavyzdiniai apkasai, 
pagal vyr. statybos ir saus- 
kelių insp. inž, A. Novicko 
brėžinį baigiami kasti ir j- 
rengti apkasai Daukanto g. 
prie “Paramos” kepyklos. 
Toliau bus kasami apkasai 
prie rotušės, žuvų -rinkoje, 
Vilijampolėje ir kt. miesto 
vietose.

Apkasai bus iškasti kiek
vienos policijos nuovados ri
bose, juose gali tilpti apie 30 
žmonių.

Apkasams uždengiamas ir 
stogas. Miesto gyventojams 
apkasų kasimas neprivalomas, 
bet patariama.

Slėptuves įsigyti namų sa
vininkai būsią įpareigoti.

(KSB) Vokietijos aviacijos 
ministerija išleido įsakymų, 
kad ir bažnyčios pasiruoštų 
sutikti oro puolimus. Kaip 
praneša “Kipa”, klebonas su 
bažnyčios tarnais įpareigoti 
organ i zuo t i a ps i sa u go j i i n o
priemones. Prie bažnyčių tu
ri būti parapijos lėšomis įren
gtos slėptuvės. Jei bus pas
kelbta, kad reikia saugotis 
nuo gresiančių oro puolimų, 
tai į .pamaldas tebus galima 
leisti tiek žmonių, kiek yra 
vietų slėptuvėse. Nakčia ta
da nebus galima 'laikyti jo
kių pamaldų. Jei sirenos pra

neš lėktuvų puolimą tuo me-
pagonių sąjūdžio. Tų jis irj ’'a’ vyks pamaldos, tai

padaręs, ir po liakenkreuco; jos turės būti pertrauktos,
priedanga kovojęs su religi- į
ja. Maskvos centralė pripa
žino jo paaiškinimus nuosek
liais ir jį priėmė j bezbožnin- 
kų organizacijų. Taigi rusų 
bezbožninkai jaučiasi artimi 
su vokiečių naujaisiais pago
nimis.

Reikšmingas Rusų 
Sprendimas

(KSB) Vienas Vokietijos 
“Naujųjų Pagonių” sųjungos 
narys persikėlęs j SSSR krei
pėsi į Bezliožninkų centro ta
rybų prašydamas jį priimti 
į savo organizacijų. Savo pra
šymų jis parėmė tuo, kad Vo
kietijoje uždraudus marksis
tinį laisvamanių sąjūdį, lais
vamaniui teliko tik viena iš
eitis — prisidėti prie Rozen
bergo vadovaujamo naujųjų

Ryšium su pasauliniais įvy
kiais, naujai numatytas Va
tikano atstovas Lietuvai tuo! 
tarpu Lietuvon neatvyks. Taip 
pat kol kas nevyksta į Vati
kaną ir naujai paskirtas ten 
Lietuvos atstovas Girdvainis.

Mobilizuota
Daug Kunigy

(KSB) Vykdant didžiąją' 
mobilizaciją Prancūzijoj pa
šaukta nemažai jaunesniųjų: 
kunigų. Daugelis jų eina ka- i 
ro kapelioną pareigas pulkuo
se. Kadangi kai kuriose para
pijose pradedama justi kuni
gų trūkumas,* tai vyskupai i 
leidžia pasilikttsienis laikyti 
kartais net po trejas Mišias.

PASKOLOS
Greitai lr Pigiai ant

1-MŲ MORGIČIŲ

•v vou* 
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GARSINKITES “DRAUGE”

“THINGS THAT NEVER HAPPEH”

IMPORTANT!
medical tests reveal 
how thousands of W0MEN

HAVE BEEN 
ABLETO GET NEW ENERGY

If you feel tired out, llmp, lutiem, 
moody, depramed—if your nervea 
are conatantly on edge and you’re 
loiing your boy frienda to more 
attractive, peppy aromen—SNAP 
OŪT OF IT! No man likea a dūl, 
tired. cross woman—

Ali you may need ia a good reliable 
tonie. If no, juet try famous Lydia E. 
Pinkham’a Vegetable Compound 
made especially for women. Let it 
atimulate gastrte juicea to help digeat 
and aasimuate more whnlesome food

for
energy to help build up more pnyai- 
cal reaiatance and thua help calm 
jittery nervea, leeaen female func- 
tional diatreaa and give you ioyful 
bubbling energy that ia refleeted 
thruout your whole being.

Over 1,000,000 aromen have re- 
ported marveloua beneflta from 
Pinkham’a Compound. Reaulta 
ahould dcIt'pM youl Telephone your 
druggist right noar for a bottie. _

WELL W0RTH TRYINO. *

Dividendai ant padėtų pinigų išmokami Vas. ir Rngp. mėnesiuose
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI $5,000. 
IMT l’crl rai Savings and Loan Insuranee Corp., M’asliiiigton, D. C.

OFISO VALANDOS: 9:00 vai. rvto iki 5:00 vai. vak. 
Pirmadieniais ir Ketvirtadieniais iki 8:00 vnl. vak.

St. Anthony’s Lithuanian Parish 
Building & Loan Association

Josepli F. Grllianskas, Sec’y
1500 So. 49th Court, Cicero, — Phone Cicero 412

Naujausios Lietuviškos Knygos
VISOS YRA RINKTINĖS DVASIŠKO TURINIO 

Dvasiškijai jos yra ypatingai įdomios, skaitytinos

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

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

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

KANČIŲ LIUDININKAI < Septynios Evangeli
jos Legendos) — Parašė Giovanni Papini; 

vertė Vetusius ............................  .................................................$0.50
KENČIANTIS KRISTUS (Mąstymai) — Parašė 

Kun. J. Aleksa, M.I.C., Kauno Sem. Dv. Tėvas.... $0.50 
ŠVENTASIS RAŠTAS, Senojo ir Naujojo 

įstatymo. Išleido Kauno Arkivyskupas-Metro-
politns Juoząpas Skvireckas. Ketvirtas Tomas,. ..$4.00 

PAŠAUKIMAS Į DVASINĮ LUOMĄ —
Parašė Kun. P. Vaitukaitis..........................................$0.25

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

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

Kę Kalba Rusai MARIAMPOLĖ (E) — Bo 
sitęsiant nepaprastai gražiai): 

Komunistų partijos organas siltam orui( Mariainpolėje pn,

Dėkingumo šilima pripildo 
kataliko širdį, kad Dievas jam 
suteikė tų patį tikėjimų, kaip 
ir tiems, kurie gilini miega to
li po Komos miestu. f.u

dėjo žydėti vyšnios. Žmones 
kud bus ilgas šiltas ru

duo ir šultu žiema. Vyšnių so
dai pasipuošė baltomis mede
lių kepurėmis. Dėl ilgų saus
rų. Dzūkijoj išdžiūv*' šuliniai,
balos, kūdros ir upeliai.

“Pravda” ragina sustiprinti 
kovų su tikėjimu, nes jis vii?;^^ 
dar tautoje besilaikys. Esu 
daug kur net didžiųjų darby
mečių metu tebešvenčiamos 
bažnytinės šventės. Užsiliku
sio# neuždarytos bažnyčios te
bėra pilnos pamaldų 'metu, ir 

Į renkasi ne vien kokie seniai.
Į Tėvai vaikus neša krikštyti,1 KAUNAS (E) — Tautos 

nors jie patys ir nelankytų Ūkio Taryba svarsto, kokioj 
maldos namų. “ Pravda” pri-' vietoj Lietuvoje kokie fabri-Į 

mena, kad prieštikybinis auk-, kai bei įmonės tiktų statyti. 
Įėjimas vietomis esųs taip ap-, Pirmoj eilėj į planų įtraukia- 
leistas, kad mokiniai, esu, ka-1 ma Šventoji, kuri yra būtinai 
rtais net pamokas ąpleidžia Į reikalinga žuvų apdirbimo t‘j- 

ir eina į bažnyčias. (M.L.) (briko, geros plytinės, baldų 
I dirbtuvės ir t.t. Šventosios

*

Užsisakykite ir remkite 
dienraštį “ Draugų/"

I pramonės rajonas numatomas 
l toliau j šiaurę nuo uosto.

H0W TO CLEANSE AND SOOTHE

TIRED
STRAINED*EYES

• Don't suffer from bum- 
ing, smarting eyes.
Murinę brings you 
ųuick.amazinį relief.
Murine’s six extra in
gredients completely 
waah away eye irrita- 
tion-make your eyes feel 
clean,fresh,alive I Ūse Murinę tvricedailyj 
•Eyc.tr.induetodust,drivui<,glare,ct - - -u 
movies, reading. late hours. Murinę sritį n J uq

//V- EVtS1
~ AT ALL DRUG STORES r

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

National Furniture Week - 
Sept. 30 to Oct. 7.

Rakandų Savaitė. Didelis Pinigų Sutaupymas, 
Perkant Šię Savaitę.

. *< ■

z tV

*7

kroehlfr
/tuilt

200 Parlor Setų, Custom padarytų žymiausių Amerikos isdirbvščių 
materijos, tiktai po $49.00 $69 50.
Miegamo Kambario Setai, Dining Room Setai, Karpetai, Dincttcs, 
Klijonkės, Pečiai, Elektrinės Ledaunes.
1940 Oil Burners, verti $69.00, už $49*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 69 centai.
Naujausi lietuviški rekordai po 50 centų. Senesni po 25 cen^us- 
Midget Radios po $4.95.
Vilnoniai Blanketai, verti $7.00, po $3.95.
Plunksninės kaldros, vertos $18.00, po $9.95.
Rašomos mašinėlės, naujos, vertos $39.00, po $19.50.
Auksinės Plunksnos po centus.

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

TeL YARds 3088

Gyvenančių kituose miestuos.- pirkėjų parnnkumul Budriko Krautuvė yra atdara 
nedėliomla nuo 9 Iki 4 vai. po pietų.
Antradieniais ketvirtadieniais Ir SeStadlenlals Iki 9:30 vai. vakare.
Pirmadieniais, trečiadieniais lr penktadieniais Ikt <:80 vai. vakare..

Remkime tuos visus, kuris skelbiasi “Drauge”



By Teddy

Trečiadienis h.oh’uj 1 d., 10« '

SOCKO THE SF.ADOG prisidėtų prie palaikymo lie-l LIETUVIAI DAKTARAI 
tuvių paviljono Pasaulinėj ’ ■ - ..... —----------------------
Parodoj, New Yorke. 
balsiai nutarta skirti 
iš kasos.

Vien- 
5 dol.

Rap

VAISIŲ EKSPORTĄ IR “SODYBOS” 
REORGANIZAVIMĄ

(E) Besiplečiant sodų ūkiui, uogų eksportų jau antri įne- 
sako p. Uleniža, — iškilo tai vykdo. Pereitais metais ir 
ių sunaudojimo klausimas šiemet buvo eksportuojamos į 

‘Pienocentro” ir kitų ūkiškų Vokietijų vyšnios, į Angliju 
organizacijų suvažiavimuose juodieji serbentai, mėlynės, 
ūkininkų įgaliotiniai tų klau-' Užsienis įdomaujasi mūsų bru' 
simų dažnai keldavo. Susikū-' knėmis, spanguolėmis (avie- 
įys Mnnilkių ūkio šakų orga-Į tomis, agrastais ir kt.). Uuo- 

nizaciji.i centras “Sodyba” gų, ypač perdirbtų, galima 
tatai'turėjo realiai pradėti vy-' būtų eksportuoti.
kdyti. Žiemos metu Kaunas' P. Glernža sako, kad vai- 
nuolatos stigdavo savo kraš-J šių sunaudojimo darbui besi
te vaisių. “Sodyba”, norėda-' plečiant, tenka atkreipti dė

mesio į sodų komercinį pa
ruošimų. Reikalinga propaga-

iha tų trūkumų pašalinti, krei
pėsi į “Pienocentru”, kad į- 
rengtų vaisiams laikyti žiemų nda už sodų planingumų. Taip 
reikiamas patalpas — šaldy-' pat tenka kreipti dėmesio į 
tūvus “Pienocentras” 1935 vaisių tikslingų sunaudojimų 
m. įrengė. Bet “Sodyba” sė- ir jo praplėtimų 
klų ir bitininkystės srityje 
dirbo su nedideliais 'kapita
lais. Naujo darbo, kuris rei-

I
‘Pienocentras” mano, kad

Mrs. Doris Cor\vitli iš Roek- 
ville Center, N. Y., nauja A-

Iš Šv. Antano Dr-jos
Susirinkimo

Spalių 1 d. dr-stė Sv. An
tano laikė mėnesinį sus-mų. 
Sus-mas kaž kodėl nebuvo 
skaitlingas. Nebuvo finansų 
raštininko E. Mikučio, J. Ka- 
s-iulaičio. } jų vietas išrinkti 
J. Ogintas ir A. Rabačaus- 
kas.

tarimų.
Paklaustas, kaip steigiamos 

akcinės “Sodybos” bus pas
kirstomos akcijos, ,p. Glernža 
sako, jog numatoma, kad 
“Pienocentrui” bent pradžioj

Marijortų Rėmėjų 

Susirinkimas

CICERO. — Spalių 5 <1. į- 
vyks Marijonų Rėmėjų Drau
gijos 21-mo skyriaus susirin
kimas parapijos mokyklos ka
mbary tuoj po pamaldų. Ma
lonūs kolonijos nariai ir na
rės prašomi kuo skaitlingiau
siai susirinkti, nes atvėsus o- 
rui ir prasidėjus žieminių se
zonų parengimams, ir mes tu
rėsime pasitarti panašiais rei-. 
kalais, o apart to bus aptarti 
ir kiu svarbūs reikalai. Ma-

Gautas laiškas - kvietimas 
į Labdarių Sų-gos seimų lap-

Tel. Yards 3146.
VALANDOS: Nuo 11 iki 12;

2 iki 4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais? 2 iki 4 Ir 7 iki I 

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IS CHIRURGAI

ir akinius pritaiko
3343 S. Halsted Street

kričio 5 d., š. m. Seime dr-jų’ lonėkite įsitėmyti ir atsilan-

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais 

Valandos: 3—8 P. M.

kalavo didesnių kapitalų, pla
čiu mastu imtis ji nedrįsda
vo. Vaisių surinkimo darbo 
plačiau imtis teko “Pienocen
trui”.

Iš gautų eksporto rezulta- 
ų susidarė įspūdis, kad gerai 

ruoštų eksportui Lietuvos: 
obuoliai galėtų surasti užsie
niuose neblogų rinkų ne tik 
Vokietijoj, kuri mūsų obuo
lius 'pažįsta, bet ir <kitur. 0- 
ouolių paruošimas eksportui 
uri prasidėti nuo tinkamos 

vaismedžių medžiagos paruo
šimo medelyne ligi obuolių
pasiuntimo į užsienius.

į. Užmezgęs santykius su už
sieniais “Pienocentras” paty- 

kad yra galima į užsie
nius eksportuoti mūsų sodų ir 
miškų uogas. “Pienocentras”

užsibrėžtas darbas yra pla
tus, tų darbų vykdyti galėtų 
savarankiška organizacija. 
Tam darbui, atrodė, panaudo
tina “Sodyba”, praplotus jos 
veikimo sritis ir į tų darbų 
įtraukus kitas žemės ūkio or
ganizacijas.

“Sodybos” konstrukcijų te
nka pertvarkyti ir jų paver-

įnerikos Legijono “auxiliary” i atiteks apie pusė visų akcijų, 
pirmininkė. (Acme telephoto) i toliau eina “Lietūkis” ir Cu- 

- ------------------------------------krinių runkelių augintojų dr-

atstovaus: pirm. A. Valau- kyti. 
čius, tvarkdarys J. Mikolai- 

j nis ir A. Zakaras. Nutarta 
seimui paskirti iš kasos 5 dol.

Buvusiam ligoniui J. Pet
rošiui išmokėta paskutinė li
gos pašalpa. Kitas ligonis, P.
Zajauskas, nariai pranešė, 
greit a'tsimalduosiųs.

Draugijos vakarienė įvyks 
spalių 22 d., š. m., parapijos 
svetainėj. Vakarienės progra
moj bus mokyklos benus,..so-, 
listė Kandrataitė. Bus kalbė-j 
tojų ir kitokių pamarginimų. TEL YARDS 6667

'aldyba

SKELBK1TĖS “DRAUGE”

LIETUVIAI DAKTARAI

TeL OANal 6969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS:

1 — t ir 6:30 — 8:30 v ūkai»
ir pagal sutartį.

Buvusi kooperatinė “Sody
ba” su savo 11 narių paim
sianti akcijų už apie 200 tūk
stančių litų.

Pradėjus veikti “Sodybai”

kyino įmones ir technikinį a-1 gija. 
paratų. Toliau tais reikalais 
rūpinsis pati “Sodyba”.

“Sodybai” teks palaikyti 
santykiusCsu gamintojais. Bu
vusios “Sodybos” organiza- 

! rijos bus lyg užuomazga atei
ty visame krašte steigiamų, būsiu stengiamasi vietose or- 
sodų augintojų organizacijų.! ganizuoti sodų augintojų drau 

sti akcine bendiove su vienu ^“godybai” ir organizacijoms! gijeles, kurios rūpinsis vais- 
visame krašte teks dirbti kon-! medžių medelynais, sodų prie- 
takte su Žemės ūkio rūmais,! žiūra ir kt. būdamos ir “So- 
kad paruoštų sodams tinka- ' dybos” akcininkėmis. 
mų priežiūrų, aparatų, perso
nalų etc.

“Pienocentras” tikisi, kad 
tas darbas “Sodybos” sėk- , 
mingai bus tęsia'mas toliau iv j 
taip pat ras visuomenės pri-,

milijonu akcinio kapitalo. Tuo 
tarpu į pertvarkytų “Sody 
bų” įeina buvusios “Sody
bos” organizacijos, “Pienoce
ntras”, “Lietūkis”, “Para
ma” ir Cukrinių runkelių au
gintojų dr-ja. Pertvarkytos 
“Sodybos” įstatai jau patvir
tinti. Rugsėjo 2 d. šaukiamas 
steigiamasis bendrovės akci
ninkų susirinkimas. “Pieno
centras” “Sodybai” perduo
da vaisių perdirbimo ir išlai-

CUTS-BURNS-SCAlDS
should be quickly treated to prevent bad after. 
ęffecta aa well aa relieve pain. Ūse OIL-of-SALT. 
Wonderful too for sore, tired feet. At your 
druggiat’a--money back if not aatiafied. For 
free aample write Moaao Laboratoriea. 215South 
Leavitt Street, Chicago.

QUICK RELIEF FOR FEEF

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

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

KIDS

ALEX AlESAUSKAS & SONS
Wholesale Furniture Co.

6343 So. VVestern Avenue
REPUBLIC 6051

KLAUSYKITE

New City Fmitiire Mart
RADIO PROGRAMO

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

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

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE 
INSURANCE AND LOANS

8tatau visokios rųšiee naujus namus ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Daran tį
soki taisymo darbų be Jokio eash (mokė
jimo. ibt lengvų mėnesinių išmokėjimų.
(Išgannu geriausį atlyginimų il Fire In
surance Oompamjų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naajų ir 
senų namų, ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nno 6 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie:

JOHN PAKAL
6816 S. Wcstem Avė. Phone Grovehill 0308

h,
h.\

Vakarienės rengimo komisijos, 
pinu. A. Kandratas ragino1 
visus dr-jos narius remti pa
rengimų.

Sekantieji nariai gaus do
vanas už nesirgimų: dr-jos^iž 
dininkas J. Grybauskas, V. 
Stankevičia, P. Šatkus, A. Gi- 
rdžiūnas, V. Grigaliūnas, S. 
Mažonis, J. Ulinskas ir B. 
Kelpšas.

Darbininkais patarnauti ap
siėmė: A. Dudėnas, J. Teko
rius, J. Kerbelis, J. Liaugau
das, J. Lengvis, J. Grybaus
kas, A. Rabačauskas, J. Pet-, 
raitis, Z. Šrupša, L. Martin- 
kus, J. Motekaitis, S. Pasec- 
kis, A. šušas, A. Grobstąs, 
M. Liaugaudas. J. Zaura.

Nutarta turėti “būdų” pa
rapijos bazare. ] komisijų į- 
ėjo J. Mikolainis, J. Teko
riui, J. Liaugaudas ir Z. Šru- 
pšas.

Pirm. A. Valančius, duoda
mas rąportų iš Federacijos 
veikimo prašė, kati draugija

DR. FRANK G. KWINN
(RVTECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

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

ir Pagal Sutarti.

DR. P. J. BEINAR
(BEINARAUSKASl 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI: 
į Ofiso — Wentworth 1612.

Res. — Yards 3965. 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais

pagal sutartį.

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Kasdien išskyrus Seredų
Sercdouiis ir Nedek pagal sutartį

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

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

Res. 2305 S. LEAVITT
Res tel. Canal 0402

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

2-tros lubos 
CHICAGO, ILL.

Telefonas MIDway 288a
OFISO VALANDOS:

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryt.

Telefonas HEMIock 6286

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

Ofiso valandos:
10—12 vak ry t©

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

Susitarius.

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

Tek YARds 0994 
Rez. Tel. PLAza 3200

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

VALGiy GAMINIMAS 
IR

:NAMĮĮ PRIŽIŪRĖJIMAS
i į
įvairių valgių gaminimui, 

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

<
Didelė 223 puslapių knyga 
su naujausiais receptais į 
tienos kepimui ar viriniai, 
daržovių ir vaisių užlaiky
mai, ir tt Taipgi yra vi 
šokių naudingų patarimų 
šeimininkėms.
Mų knygų galima gauti per peš
tų arba raštinėje:

# U.

KAINA SU PERSIUNTIMU

$1.10
RAŠTINĖJE

$1.00
“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Ava.

CHICAOO, LLL.
s.s«»><•><«>aaaaaejaaea i

Res, 6958 Se. Talman Ava.
Res. TeL GROvehiU 0617 
Office TaL HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaL 2—4 ir 7—9 vak.
Ketv. ir -Nedėliomis snaitanm

2423 W. Marųuette Road

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEOH

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Nedėliomis ■atarti.r

Namų TaL PROspeet IBM

omis pagal 
Office ToL YARde 4787

Tel OANal 6122.

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road

Valandos: 1—8 popiet ir 7—8 V. ».

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

Telefonas RBPnblic 7868

Office Phone Res and Office
PROspeet 1028 2369 S. Leavitt St
Vai: 2-4 pp. ir 7-8 vak. CANai 0704

DR. J. J. KOWAR
( KO W ARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRUROAS

2403 W. 63rd St, Chicago

Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutartį.

I

TeL YARda 6921 
Rea.: KENvrood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiso ToL VlRginia 0036 
Reaidencijos tel BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue

Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P. M,

Reaideaeija
8939 So. Claremont Avo.

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

Tel OANal 0257
Rea. TeL PROspeet 6669

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

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

6 iki 9 vakare
TeL YARda 2246

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nno 8 ryto iki 8 vakaro 
Seredoj pagal antartj

DR. V. E. SIEDUNSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefenaa Lafayette 8660

Antradieniais, Ketvirtadieniais ia 
Penktadieniais

4631 So. Ashland Avė.
Tel YARda 0994

Pirmadieniais, Trečiadieniai^ ig
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LABDARIŲ DIRVA

Iš ALRK Labdarių 

Sųjungos Centro 

Susirinkimo

Rugsėjo 27 d. įvyko skait
lingas if gyvas Labdarių Sų
jungos susirinkimas.

Susirinkimų atidarė pirm. 
A. Bacevičius, maldų atkalbė
jo kun. Ig. Albavičius, dva
sios vadas ir iždininkas.

Protokolų perskaitė raštini
nko pavaduotoja O. Ivinskai- 
tė, kuiis priimtas su širdinga 
padėka, už j)avadavinių pro
tokolų raštininkų P. Fabijo- 
(naitį, jam ilgai ir sunkiai ser
gant. Nors P. Fabijonaitis be 
lazdelės negali vaikščioti, ta
čiau raštininko pareigas vėl 
apsiėmė eiti.
Kuopų raportai iš pikniko

Rūgs. 3 d. Labdarių ūkio 
miškuose piknike biznius tu
rėjo: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ir 10 
kuopos.

Pelno piknike daugiausia 
padarė 5 kuopa, mažiausiai 7 
kuopa. Visų kuopų raportai 
džiaugsmingai priimti. Visos 
kuopos, bendrai audėjus, pa
darė virš $330.00 senelių prie
glaudų fondui. Atstovai džiau 
giasi! Centras širdingai dėko
ja visiems kuomi nors prisi- 
dėjusiems prie pikniko pasi
sekimo.

Kuopų naminiai raportai

1 kp. raportuoja M. Sudei
kienė. 25 metų kuopos gyva
vimo sukaktį iškilmingai švęs 
pirmame Advento sekmadie
nyje, lapkr. 26 d.

2 kp. rengia iškilmingų pa
rengimų lapkr. 12 d.; prane
šė Z. Gedvilas.

3 kp. A. Jovarauskas pra
neša, kad “Tag Day” Cice
roje šiemet neįvyks. Atidėtas 
1940 metams. Rengia vakarų 
gruodžio mėn. 3 d.

5 kp. — praneša J. Diniša, 
kad rengia piknikų Vytauto 
parke. 5 kuopai eina į talkų 
23 kuopa, Marąuette Park, 8 
ir 4 kuopos taipgi pasižada į 
talkų. Darbus pasiima: 5 ir 
23 prie baro, 8 kp. paima ręs
ta uranų, 4 kp. prie šlėgos. Be 
abejo, ir kitos kuopos prisi
dės prie darbų. Piknikas į- 
vyks Vytauto parke, sekma
dienį, spalių 4nėn. 15 d.

8 kp. — praneša p. Jaspa- 
rienė, kad spalių 8 d. įrengia 
Baru Dance. Pelnas senelių 
prieglaudų statybos fondui. 
Šis parengimas įvyks spalių 
8 d., Liberty Grove svetainė
je, 4615 So. Mozart Street. 
Pradžia 1:30 vai. Įžanga 35c. 
Bus “door prize” ir dovana 
gražiausiam farmeriui.

8 kuopos narė ir nenuilsta
nti veikėja ne tik labdarybė
je, bet ir visoje katal. akcijo-1 
je prašo moralės ir pasidar
bavimu paramos savo nelai
mingajai dukrelei ilgoje ir su
nkioje dukrelės ligoje. Sus- 
mas mielu noru pritaria ir 
daugelis kuopų atstovai išsi
dalina knygutes aukoms rin
kti dėl kauliukų žaidimo, ku-i 
rį rengia M. šrupšienė savo 
dukrelei. O Labd. centras nuo
širdžiai prašo geraširdę vi
suomenę širdingai paremti p- 
nių šrupšienę jos svarbiame 
reikale. ■ - ' -4«.

Seimo reikalu

Seimo rengimo komisijos 
nariai — A. Grišius, K. Sriu
bienė ir M. Šrupšienė prane
ša, kad prie 20 seimo rengia
masi stropiai. Mandatai ir dr- 
joms laiškai jau gatavi. Oia 
pat juos pasiima kuopų at
stovai išdalinti draugijoms.

Profesijonalams ir biznie
riams nebus kvietimo laiškai 
siuntinėjami. Jie nuoširdžiai 
bus ir yra kviečiami seime 
dalyvauti ir išvien bendrai 
veikti ir padėti labdarių di
deliame darbe, prieglaudų sta
tybos fondo kėlimui. Nes tai 
visų bendras ir svarbus rei
kalas.

20-sis Labd. Sų-gos seimas 
įvyks lapkr. 5 d., Dievo Ap
vaizdos parap. svet., prie 18 
gatv. ir So. Union Ave. Chi
cago, III. Seimas prasidės su 
iškilminga suma 10 vai. ryto. 
Taip mielai sutinka vietos 
gerb. 'kleb. kun. Ig. Albavi
čius. Šios šv. Mišios bus at
našautos už visus mirusius 
labdarius. Po sumos svetainė
je atstovams ir svečiams pie
tus. Seimo posėdžiai prasidės 
2 vai. po pietų. Pietus apsi
ėmė prirengti viet. 4 kp. at
stovai.

Mundelein kolegijos (mergaitėms) studentės kolegijos koplyčioje meldžiasi už kolegijos 
įsteigėjų mirusį kardinolų Mundelein. (Acme telephoto)

Raportas iš ūkio

Labd. ūkio užvaizdą M. Šil
kas ir adv. J. Grišius plačiai 
referuoja ūkio taksų reikalų. 
Kadangi ant ūkio nėra užlai
koma prieglauda, todėl vie
tos valdžia ir nepripažįsta la
bdarių ūkį kaipo labdaringų 
įstaigų (nuosavybę). Ir todėl 
gali priseiti mokėti už ūkį 
taksus ir užvilktus per 4 me
tus, kaipo už bizniavę, arba 
real estate nuosavybę, nepai
sant, kiek adv. J. Grišius ko
voja už paliuosavimų ūkį nuo 
taksų. Kad padėti ir toliau 
adv. Grišiui tų kovų vesti, į- 
galiota daugiau narių: kun. 
Ig. Albavičius ir K. Sriubie
nė.'

Kuopoms pastaba

Čia suminėti visų kuopų pa
rengimai. Ateity taip pat vi
sų kuopų parengimai trumpai 
bus aprašomi, prašoma siųsti 
“Draugui”, pažymint antgal- 
viu: Labdarių Dirva. Tada vi
sas Labd. kuopų judėjimas 
tilptų labdarių kampelyje ir 
tada visas labdarių judėjimas 
būtų labiau pastebimas. 
Vajaus reikalu

Iš Cicero 3 kuopos atstovė 
K. Sriubienė padariusi žymiau 
šių pradžių senelių prieglau
doms statybos fondo vajuje. 
Ji yra dešimtimis dolerių su- 
kolektavus ir pridavus va
jaus vadui, kun. A. Linkui, 
ir priede, yra gavus stambių 
pasižadėjimų vajaus paramai.

J. Šliogeris

Išnaudokime Progą

Gyvenime dažnai pasitaiko 
labai gražių, naudingų progų, 
kurių paprastai dėl mažos o

ma nupirkti > grynais pinigais 
už 30,000 dolerių.

Nauda įvairi. Pirma, kaipo 
tinkama pozicija, kurių labai 
retai tepasitaiko. Jis randasi

mų aikštėms ar palapinių sta
tybai. Juk dabar visose para
pijose plečiama skautų veiki
mas, mums aktualu turėti 
jiems stovyklauti vietų.

Taip pat ten galima ateity
je įvykdyti kitus katalikų vi
suomenės gražius ir naudin
gus planus.

-1

rientacijos neišnaudojama. Tik netoH nu0 pi(.tiniu hetuvil) 
vėliau suprantama padaryto _ patogu į ruoS.
ji klaida ir gailimasi, bet via- # i6važiavimus, stovyklas ir 
kas jau per vėlu, kiti tau už- k Taip pat atrodo gera vie 
bėga už akių. vasarojimui — yra gražus

'ežrėlis, kuriame galima niau- 
i dytis ir žvejoti, yra didokasTrijų senbernių ūkis

Noriu' čia iškelti Chicagos 
katalikams vienų puikių pa
sitaikiusių progų. Štai netoli 
už Chicagos pietų pusėje, tuoj 
už Palos park trys senberniai 
turi gražų 200 akrų ūkį. Ka
dangi jau iš jų jauniausias 
turi apie 70 metų ir nusibodo 
ūkininkauti, nori jie šį ūkį 
parduoti.

Kokios sąlygos?

Ū'kis randasi gražioje vie
toje ir patogioje lietuviams 
pozicijoje — tik 10 minučių 
'kelio nuo didžiųjų Cllicagos 
lietuvių parapijų. Taip pat 
netoli nuo Cicero. Tuos 200 
akrų su trobesiais būtų gali-

ąžuolynas poilsiui ir pasivai
kščiojimams, yra lygus slėnys, 
kurį galima panaudoti žaidi-

FOR 

ITCHING 

S K I N
Ar kenčiate niežiejimą, 
nudegimą, arba odos ligą? 
Nekentėkit! Žemo per 30 
metų gelbėjo žmonėms. Pa
šalina eezema. išbėrimus, 
spuogus ir kitokius odos 
negalavimus. Pirk Žemo 
šiandieni Visuose aptieko- 
se. 35c, 60c, $1.00. ___

7

žemo
FOR Skini iR&ITflTlCiNS
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SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MĮĮ MORGIČIŲ

i
= a

ar namus. Jau vien dėl to ap 
simokėtų tų ūkį pirkti. O kiek 
jis lietuvių katalikų visuome
nei, organizacijoms gali at
nešti naudosi Kas tik apie 
tai pagalvos rimčiau, tuoj su
pras.

Aš rašau ne kaipo agentas 
j ar bent asmeniškai tuo suin-

Laikinai galima nupirkus! teresuotas, nes nepažįstu, nei 
eksploatuoti — pavesti kam senbernių, nei būskmų pir
nors ūkininkauti, nusamdyti 
gerų ūkvedį, kuris dar kas
met padarys daugiau pelno 
negu investuotieji pinigai gu
lėdami banke.
Kas galėtų pirkti?

Žinoma, tik tas, kas turi 
pinigų, o ypač tie kurių pini
gai guli banke. Nebūkime per
daug neatsargūs su bankais 
šiais neramiais laikais. Pasi-, 
mokykime skaudžia pamoka 
praeityje: o kiek gražių lie
tuvių tūkstantėlių žuvo kartu 
su bankrutavusiais bankais, 
kiek dar iki šiol įšalo ir ne
galima jų išimti.

O kas dar gali dabar atsi
tikti, niekas nežino. Saugiau-) 
šia pinigus investuoti į žemes

kėjų, nei agentūros neturiu, o 
tik trokštu Cbicagos lietu
viams iš to mano numatomos 
ir moralinės, tautinės ir me
džiaginės naudos, galimos iš 
tos gražios vietelės gauti.

Lai ilgai negalvoja ar tai 
Labdarių draugija, ar para
pijų kapinių komitetas ar ki
tos lietuvių organizacijos, nes 
gali kiti tuo pasinaudoti.

A. Skirius

URBA Qėlė8 Mylintiems, 
Vestuvėms, Baukie- 
tams, Laidotuvėms, 

Sir Puošimams.
GĖLININKAS 

4180 ARCHER AVENUE 
Phone LAFayette 5800

KAZIMIERAS J. BRASUS
(gyv. po mini. 4434 South 

Fairfield Avenue)
Mirė spalių 3 d., 1939 nr., 

5:43 vai. ryto, sulaukęs 43 
metu amžiaus.

Gimęs Lietuvoje Mažeikių 
apskr., Pikelių parapijoje.

Amerikoje išgyveo 28 met.
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterj Margaretų, po tėvais 
Ramanauskaitę, sūnų Edvar
dą, brolj Pranciškų, švoger- 
kų Helen ir jų šeinių, Michi
gan City, Ind., uošvius Rama
nauskus ir daug kitų gimi
nių ir draugų.

Lietuvoje paliko motinėlę lr 
dvi seseris.

Priklausė prie Dariaus-Girė
no Legion Post No. 271.

Kūnas pašarvotas 4447 So. 
Fairfield Avenue. Laidotuvės 
įvyks šeštad., spaliu 7 d. Iš 
J. F. Eudeikio koplyčios 8:00 
vai. ryto bus atlydėtas j Ne
kalto Prasidėjimo Švč. Pane
lės par. bažnyčių, kurioj jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielų. Po pamaldų bus nu- 
lždėtas j šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs
tam u.s-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: .Moteris, Sūnus, Bro
lis, švogerka, Uošviai, Motinė- 
.£, Seserys ir Gimines.

Laidotuvių direktorius J. F. 
Eudeikis, tel. Yards 1741.

.t

AJA
JURGIS KŪKALIS

Mirė spalių 2 d., 1939, 1:20 
v. popiet, sulaukęs 04 m. amž.

Gimęs Lietuvoje, Trakų ap
skrityje, Kaišedorių parapijoje. 
Beišt rikės kaime.

Amerikoj išgyveno 33 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterj Marijonų, po pirmu vy
ru Tamkienė, po tėvais Kurgo- 
niutė, sūnų Zigmontų, 2 po
dukros Anastazijų, žentų Wil- 
liam Keturakį ir Onų, žentų 
Ant. Bergly, 2 posūnus: Vin
centų Tamkų, marčių Daisy, ir 
Antanų, brolj Zigmontų, brolie
nę Marijonų ir jų šeinių, pus
brolį Justinų Kūkalį, jo žmo
nų Emilijų ir jų šeimų ir ki
tas gimines.

Velionis priklausė prie Lie
tuvos Piliečių ir Keistučio dr-jų.

Kūnas pašarvotas 7740 West 
45th Place, Lyons, Illinois.

Laidotuvės jvyks ketvirtadie
nį, spalių 5 d. Iš namų 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas j Sai n t 
Hugh par. bažnyčių, prie Jo- 
liet Ave., Lyons, III., kurioje 
jvyks gedulingos pamaldos už 
veliono sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero kap.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs- 
tamus-as dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Sūnus, Po- 
<Utkrės, Žentai. Posūnai, Marti, 
Brolis, Brolienė, Pusbrolis Ir 
Giminės.

Laid: direktoriai Lachafvicz 
ir Sūnai, tel. CANai 2515.

Kidneys Muši 
Clean Out Acids

Kzcess Acids and polsonous wsstes ln your 
blood ars rtmorsd cnlefly thru B mllllon tlny 
dellcate Kidney tubes or fllters. And non- 
orgsnlc and non-systemlc dlsorders of ths 
Kldneys er Bladder may eause Oettlng Up 
Nlghts, Nervousness, Leg Pains, Clrcles Un- 

I der Eyas, Dizziness, Backache, 8wollen 
Ankles, or Burnlng Passages. In many such 
cases tne dluretlc actlon of the Dortor's pre-

person ln Just a fe« days. Try Cyatez v 
the guarantee of money back unless com
pletely satlsfled. Cystoz costs only 3c a dose 
at drugglsts and ths guarantee proteets you.

GIESMYNAS

įsigykite Nauja Giesmyną. Jame
a M•tams Bažnyčios 

patvenkė

rasite Visiems 
Giesme*.

Giesmes Ir m-t>lk*
Ant. 8. Pocių*.

tilaldo O. L. R. K. Vargonlnla- 
kų Provtnolj*.

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

LIETUVIŠKAS

MIŠOLiLIS

Šlovinkim Viešpatį.

MlBIos Ir Mišparai, LletuvISkal 
Ir Lotyniškai, visiems Sekmadie 
niams ir Sventėma, lr kitos Mal
dos tr Giesmė*. Antras pataisyta* 
leldlmaa ParaSA Kan. Ad. 8aba- 
llauakaa Stipriais odos virtai* 
kaina — S.1B. Reikalaukit* U:

DRAUGAS PUB. O O. 

2334 So. Oakley Ave., 

Chicago, Illinois

= Kiekvienos ypatoe padėti pinigai yra apdrausti iki $5000.00 pei : 
Federal Savings and Loan Iamranca Oorp., po United States =

5 Oovanunsat priašiūn. __

Mokame Už 1
Padėtus Pinigus

S Ofiso vai.: 0:00 vai. ryto iki 6:00 vak. Pirmadieniais, Ketvirta- S 
E dieniais ir šeštadieniais iki 8:0f vak.

1 CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION I
JOHN PAREIj, Pres.

§ 6816 S. Westem Ave. Phone GRO. 0306 | 
imiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiniHiiiiiiiiimiiiiiiuiiiiHiiiHiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiŠ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
■KMLLUSIA IB DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO Į8TAIOA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

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

4447 South Fairfield Avenue
___________ Tek LAFAYETTE 0727_________

TA V A I koplyčios visose 
Chicagos dalyse

klausykite mūsų ratilo programo Antradienio ir 
šeštadienio rytais 10.00 vnlsntlq, iš U'IIIP alot los (1180.) 

Su Povilu finltlmlcm.

LAIDOTUVIŲ
NARIAI CHICAGOS, ,CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AUD III A Al P C PATARNAVIMAS 
AmDULANUL DIENĄ IR NAKTJ

DYKAI KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

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

LaMcz ir Sanai
2314 West 23rd Place 
Phone CANai 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270

1 LMtn
S. P. Mažeika

4348 So. California (Ave. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avenue 
Phone YAKds 1138-1139

Antanas M. Pliillips 3307 Lituanica Ave. 
Phone YADds 4908

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

4704 S. Western Ave. 
Tel. LAFayette 8024

3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARda 1419
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Audiencijoje Pas 
Kardinolą

Penktadienyje prieš Jo E- 
minencijos Kardinolo Munde
lein įnirtį teko man laimė bū
ti pas jį audiencijoje. Jo vei
das reiškė didelį susirūpini
mu, kalba taip pat jaudino 
mane, paskutiniai žodžiai ir 
palaiminimas pasiliks ant vi
sados man brangiu atminimu. 
Paskutiniai jo man ištarti žo
džiai buvo linkėjimai mūsų 
dienraščio bendradarbiams 
bei skaitytojams, nes to aš, 
atlikęs kitus reikalus su Jo 
Eminencija, prašiau 'mūsų ka
talikiško dienraščio talkinin
kams.

Jo Eminencija žadėjo net 
raštu prisiųsti savo sveikini
mus ir linkėjimus, kada spe
cialus numeris bus leidžiamas, 
lapkričio 18 d. Bet dabar svei
kinimų su jo parašu nebema
tysime ir jais nebegalėsime 
pasidžiaugti. Vis gi mums yra 
malonu žinoti, kad Jo Emi
nencija turėjo mus lietuvius 
sav

BRSTTOSS

. Bendras vaidas St. Mary seminarijos, Mundelein, III. Į kairę nuo vidurio matyt aukštu bokštu seminarijos koply
čia, kurios kriptoje bus palaidotas kard. Mundelein. (Aeme telephoto)

Roselando Jaunimas 
Pradeda Veikimą

ROSELAND. — Roselando 
vyčiai rudeninį veikimų pra
deda šokių vakaru, kuris ren- 

. . giamas penktadienį, spalių
,0 i,r,l-v P™8 P®.* m,rt’- 20 ,1.. parapijos salėj, 10806 

Paskutiniai Jo Eminenc.jos Wabash Aye 
linkėjimai, kad lietuviai dar
labiau pamylėtų savo katali
kiškų spaudą, savo katalikiš-

Vyčiai visų Šventųjų para
pijoj yru vienintelė jaunimo

kų dienraštį, jį skaitytų ir draugija. Ji remia visokį ka- 
visokiais galimais budais jį talikišką ir tautinį veikimų, 
paremtų. j Daugelis jos narių šiandie va-

Kam-kam, bet mums, lie- dovauja kitoms draugijoms ii 
tuviams, Jo Eminencija yra politikos klūba'ms. 
parodęs daug savo geros šir
dies. Jis aprūpino mus kuni

Administratoriaus Pranešimas
Sulaukus “Draugo” 30-ties metų gyvavimo malonu pasi

džiaugti jojo nuveiktais Bažnyčiai ir Tėvynei darbais. Taigi 

lapkričio 19 d., Shoreland Hotel, ruošiama bankietas, kuria

me prisiminsime mūsų katalikiško dienraščio 30-ties metų 

Į darbuotę ir kartu bus atidaromas vajus praplėsti mūsų dien

raščio Įtekmę į lietuvių visuomenės gyvenimų. Bankieto ti

kietai po $2.00.

šeštadieni prieš bankietą, bus išleistas padidintas “Drau

go“ numeris, į kurį prašome mūsų biznierių patalpinti savo 

pagarsinimus, nes jie bus dedami papiginta kaina.

Taip pat bus Įvesta į mūsų dienrašĮ JAUNIMO ir MO

TERŲ skyriai ii- tad prašome mūsų prietelių paramos mūsų 

dienraščiui šioje naujoje kūryboje.

Jums labai dėkingas,

KUN. J. MAČIULIONIS, MI C.,

“Draugo” Administratorius

Leonardo Da Vinci, didžiau Pirmoji pasaulyje atspaus- 
laikų areritektas,.! dinta knyga buvo Katalikųsias savo 

buvo katalikas. -
Dante, didžiausias .pasaulio 

poetas, buvo katalikas.

išleistasis Šv. Raštas.

GARSINKITES “DRAUGE’

rbesnės tos dienos pasaulio 
žinios. Bus svarbu pasiklau
syti. Radio mėgėjas J

1
k Listen to and Advertise over

PUINOEGH’S YUGOSLAV'-RAŪIO
Folk Songa and Masic 
Tambtnritza Orchestra

Station* WWAE, Every Sunday*1 te 1
536 S. Clark St., Chicago — Har. 300S

DON’T
NEGLECT 
A COLD

Pranešimai
Spalių 4 d., TTollytvood sve

tainėj, 2417 W. 43rd St., įvy
ksta Darius - Girėno berniu
kų ir mergaičių skyriaus nau
jos valdybos dėl 1940 m. pri
siekdini mas.

Po ceremonijų bus trumpa 
programa ir šokiai. Įžanga 
nemokama. Darius - Girėnas 
posto i r moterų skyriaus na- 
riai-ės, ir visa publika, šir
dingai kviečiama atsilankyti 
ir arčiau susipažinti su Legi
jono veikla. Pradžia S vai. 
vak.

F
Krūtinės slogos, kurios gali išsi
vystyti J nelaimę, paprastai pa
lengvėja pavartojus raminančią, 
šildančią Musterole. Musterole nė
ra tiktai mostė. Jinai yra “Ctoun- 
ter-lrritaiit.” Milijonai yra varto
je Ją per 25 m. Daktarai rekomen
duoja. Galima mauti aptiekose.

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

F. SELEMONAVICH 
sveterių Krautu
vė ATDARA KAS 
DIENĄ — IR VAKA
RAIS IR SEKMA

DIENIAIS 
Telefonas 

VICTORY 3488
504 WEST 33RD STREET 

CHICAGO, ILL.

Šia proga jaunimas — vy
čiai kreipiasi į buvusius na
rius prašydamas paremti šį 

visus tė
vus prašydamas raginti savo 
sūnus, dukteris dėtis prie ka
talikiškojo jaunimo organiza
cijos, taip pat jų pačių rem
ti jaunimo vakarus, parengi
mus.

gais, seserimis, ligoninėmis, 
mokyklomis, bažnyčiomis Kreipias ,
katalikiška dvasia. Duok Die
ve jo sielai dangaus karalys
tę, o Cbicagai kitų tokios kil
nios širdies arkivyskupų.

Kun. J. Mačiulionis, M.I.C.

Sveikina Pranciškus
Šiandien šv. Pranciškaus 

diena.
Kenošos lietuviai sveikina 

savo klebonų kun. Pranciškų 
Skrodenį, MIC., jo vardo die
noje.

Marketparkiečiai sveikina 
Gimimo par. vikarų kun. Pra
nciškų Lukošių ir Šv. Kry
žiaus ligoninės kapelionų kun. 
Pranciškų Juškevičių.

Ta pačia proga draugai 
sveikina plačiai žinomų laik
raštininkų Pranų Gudų ir vei
kėjų Pranciškų čižauskų. Rap.

Red. prierašas.- Ir mes svei-' 
kiname, kaip virš suminėtuo
sius, taip ir visus kitus Pran
ciškus.

Šiame vakare šokiams grieš 
Širley Šallkros ir jos orkes
trą. Jos orkestrą griėsdavo 
Fenger High Scsool sociali
niuose vakaruose. Taici, jau
nimui snlagu Ims šokti grie
žiant tokiai orkestrai.

Šokių komisijų sudaro: Ju- 
lia Šat'kiūtė, pirmininkė; vice
pirmininkai: Sofia Gedminiū- 
tė ir Aleksandras Malkevi
čius; Frieda Zlibiniūte, sekre
torė; Suzana Zolpė, iždinin
kė; Viktoria Apolskiūtė, A- 
lice Joeiūtė, Antanas “Malio- 
ney” Vaitkus ir Jurgis Smul
kis. J. S.

Šv. Vardo katedra, kurioj mirusio kardinolo kūnas pagul
dytas viešai tikinčiųjų pagarbai. Katedra randasi prie No. 
State ir Rusb gatvių. (Asine telepboto) *

K ♦♦♦♦♦♦♦♦
PASKOLOS ANT PIRMŲ 

MORGIČIŲ
• • • j - i , Duodamos nuo 1 iki 15 metų.”Prie progos noriu priminti, ĮLcngvi i5mokfjimai. D51 piatesnių::

kad įvykusiam Legijono na- I ♦ informacijų kreipkitės pas Chas./ 
* Zekas, Secretary.

Svarbus Federacijos 
Susirinkimas

Federacijos Chicago apskri
ties mėnesinis susirinkimas į- 
vyks trečiadienį, spalitj 4tų 
d., 7:30 vai. vakare, Aušros 
Vartų parapijos salėj, West 
Side. Visų skyrių, draugijų, 
organizacijų centrų bei aps
kričių atstovai kviečiami kuo 
skaitlingiausiai susirinkti. Su
sirinkime bus platus praneši
mas iš Federacijos kongreso,
Yrn ir visa eilė svarbių klau
simų, kuriuos reikės iškelti 
ir pagvildenti. Valdyba

Atsiprašom Charles Allen iš Woodstock,
Vakar po kliše Judge Sbar- IH., 14 metų amžiaus prisipa- 

baro, Kons. Daužvardžio ir žino nužudęs farmerį Laster 
A. Morse nebuvo pažymėta, Grotb, kuris buvo jam užra- 
kad ta klišė gauta “Margu
čio” dėka iš Herald Ameri
can. Atsiprašome.

Vakariene Narėms 
Pagerbti

MARQITETTE PARK. — 

Šv. Barboros draugija rengia 
vakarienę su programa pager
bimui narių, kurios gaus do
vanas. Dainuos Šurum - Bu
rum choras, parapijos choras. 
Bus ir kitokių pamarginimų.

Vakaras įvyks spalių 8 d., 
parapijos svetainėje. Pradžia 
6."30 vai. vak.

Širdingai kviečiam visus.'
Norime priminti narėms,

1 kad1 dr-jos susirinkimas bus 
tų pačių dienų 1 vai. popiet.

Komisija

cionaliam parade pirmų kar
tų dalyvavo ir Darius - Gi
rėnas Junior Druni and Bu- 
gle kuopa. Labai gražiai pa
sirodė prieš milijonų žmonių 
ir gavo daug komplimentų.

William Sebastian, 

Commander

GEDIMINAS BLDG. & LOAN 
ASSOCIATION

4425 South Fairfield Avė. 
Lafayette 8248

StanM Club
RADIO

BUDRIKO RADIO 

PROGRAMA

Pereitų sekmadienį Budriko 
radio programa buvo gera ir 
gerai išpildyta. Orkestrą iš
pildė tris ntfnierus, pagrojo 
puikų maršų, gražių polkų ir 
linksnių valcų. Dainininkai,
Juozaitienė ir Čiapas padai
navo duetu: “Nesegk sau ro
žės” ir “Aukso miglos”, pri
tariant orkestrai ir “Kad aš S__ Tr>rr. A e vin* 
našlaitėlė” Juozaitienė solo. STURTAS V IRS — — — — —

Kita Budriko programa bu,,1 ATSARGOS KAPITALAS - $250,000.00! 
ketvirtadienio vakare, nuo 7 5, t
iki 8 vai. iž stoties WHFC, |Dttbar mokam 3’/z% ™ P»- 
1420 k. Išpildys geri akordi-išdėtus pinigus. Duodam pa- 
jonistai, moterų choras ir Dė-!=skolas ant namų 1 iki 20 m.

Remkite Savuosius 

Biznierius

Renduojame salę vestuvėms, susi 
rinkimams, šokiams ir kitokiams 
parengimams Naujai ir moder
niškai (rengta. Maža nuoma. Pėi 
susirinkimų kliūbams duodam« 
dykai. Kreipkitės.

SULLY’S SVETAINĖ 
4400 So. Washtenaw Avė.

Tel. LAFayettc 5954 
Jonas Zepaltas, savininkas ..

Švelni Degtinė—100 Proot 
BOTTLED IN BOND 

Nėra Geresnės Degtinės 
nž Tokią Kainą

TIK |1.00 PT.flU p p 
4-5 Kvortos...* •’ū"

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS

TAVERNOJ

15c. DR1NKSAS

MUTUAL LIQUOR COMPANY
Oi stribntoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Bonlevard 0014

CLASSIFIED
PARDAVIMII NAMAS

2 fletų mūrinis namas 6—6 kam
bariai. Karšto vandenio šiluma. 
Bungalovv stogas. Ąžuolo aptaisymai. 
14 metų senumo. Kaina $8.600.00.
0736 So. Campbell Avenue.

rARDAvnin
2 AUKŠTU medinis namas. 1 krau
tuve— 5 gyvenimui kambariai lr G 
kambarių fletas viršuje, arti Halsted 
gatvės Ir Canalport Avenue. Meti
nių pajamų $396.00. Pilna kaina 
$1.000. Edw. Chernauskas, 1900 Uni
on Avenue. Tel. CANal 2183.

PRAŠOM ATSIŠAUKTI
Paleškau giminaičio Juozapo Karbau
sko. Girdėjau, kad gyvena New Yor
ko valstybėje. Kilęs iš Kaltinėnų 
parapijos, Kuntilių kaimo. Turiu 
svarbų reikalą. J. Pocius, 4450 So. 
Hermitage Avenue. Chicago. Ui. . .

RENDON KAMBARIS 
Rendon apšildomas kambaris. Jei 
norite galite naudoti lr virtuvę. Vir
tuvė belsmonte. Atsišaukite: 6834 S. 
Talman Avė. Chicago.

RENDON TRIS
Išrenduojame ūkj, suvirš 200 akerų 
žemės. Yra daug dirbamos žemės, 
gražaus miško, sodas ir įrankiai. 
Puiki vieta Mass. Valstijoje. Tik 1

K—-----—j > > r K mylia nuo miesto lr dirbtuvių. Arti
lietuvių kolonijų. Nepaprasta pro-

‘SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'K ™ svarbios priežasties savlnin-

Seniausias universitetas A 
menkoje, Peru valstybėje, y- dė Pasakorius. Bus gera akor-
ra katalikiškasis Šv. Morkaus 
universitetas Limoje, įsteigtas 
1551 m.

dijonų muzika, šaunios liau
dies dainos, asmenų ir drau
gijų pranešimai, juokai ir sva-

šęs savo apdraudę. Jaunas 
žudikas gyveno pas geradarį. 
(Aeme telephoto)

KAS RYTELI. . . KLAUSYKIMĖS. . . KAS RYTELI

ŠALTIMIERO LIETUVIŠKI) RADIO PROGRAMŲ
10 vai. ryto... W H I P... 10 vai. ryto

(1480 Kilocycles),
I

Kaimiečiu Kapelija * Aidu Aidai Kvartetas *
Pipirai * Šurum Burum Sesutės * Trys Lietuvaitės *
Bartkų šeimyna * Dėdė Brukąs * Poezijų Vainikas *
Algirdas Brazis * Florencija Balsiutė * Elena Peėiukaitė *
.Tonas Rnkėtaln * Mikas Overlingas * Kristina Kriščiūnaitė * 
ir Juzutė Mileriutė *

W H I P. . . 10 vai. ryto iki 11 vai. W H I P 
Kas Rytą * Kas Ryta

STANDARD 
I FEDERAL 
I SAVINGS

S k'ė išrenduoja atsakomingal šeimy- 
ę/O Ann nal ,abal pigiai. Jei manote pava-
pJ,JvVjVUU.vv: sar) pradėti ūkininkauti dabar gera,

— laikas apsižiūrėti. Šio miestelio orą 
ir šaltinio vanduo rekomenduoja
mas ligoniams. Platesnių Informaci
jų kreipkitės J: “Draugo” Raštinę, 
2334 So. Oak>y Avė., Chicago. UI. 
arba į Mlss M. Steele, Barry, Mass.

4192 ARCHER AVENUE =
SAVINGS FEDERALLY 

INSTTRED
JUSTIN MACKIEVYICH, Pres.

PILIETYBĖS PAMOKOS
= prasidės antradieni, Spalių-October 

i 3 dieną, 7:30 valandą vakare ir 
E bus laikomos kas antradienį.

vedėjas:
ADV. JOSEPH J. GRISH 

4631 So. Ashland Avė. 
Telefonas: Yards 1001

and
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
Killllllllllllllllilllll lllllllllli llllilll lllillll III I lllll III llllllllllll III I lllll II11 III IIIIIHHIIII

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKAJTMAI8

Barskis Furniture House, Ine.
“THK HOME OF FTNK FURNITURE” BTNCE HO4

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

UNIVERSAL

RESTAURANT
Vestuvėm. Krikštynom Ir Kito
kiem Bankletam Suteikiam Pa

tarnavimą.

Linksma* Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avė., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022 POCAHONTAS Mine Run 11 geiauslų mainų; 
daug dulktų Išimta Perkane 6 tonus ar dau
giau, už toną ............................................................. >7.40

PETROLEUM CARBON COKE, perkant 5 to
nus ar daugiau, tonas. .. .17.40. Salea Taz Eksta.


