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KATEDROJE VAIKAI MELDĖSI UZ KARDINOLA
Per radiją pagerbtas a. a. arkivyskupo 
kardinolo Mnodeleino atminimas

Minios plūsta į katedrą 
pamatyti pašarvotą ganytoją

Min. J. Urbšys sugrįžo Kaunan
Č11'TdTT LIETUVA IR LATVIJA 
t A I N A i GAVO IŠ MASKVOS

Vakar rytų Chicagos arki
vyskupijos parapijų mokyklų 
vaikai meldėsi už a. a. kardi
nolų Mundeleinų.

Keletas tūkstančių
suplūdo j katedrų klausyti ge 
dulo Mišių. Kiti tūkstančiai rv °' ^ie

KARDINOLO KŪNAS
KATEDROJE
Amžinojo atminimo JEmin. 

ajkn kardinolo Mundeleino kūnas 
antradienio vakarų iš St. Ma- 

Lake seminarijos
vaikų ir tikinčiųjų turėjo pa- koplyčios atlydėtas j Šve. 
silikti gatvėje katedros prie- ardo katedrų ( hicagoje. Mi- 
šakyje ir tolėliau. Ir šie gir- nios žmonių per kiaurų naktj 
dėjo pamaldų eigų per garsin praėjo Pro karstų pagerbda- 
tuvus. ,mi vyriausiųjį Chicagos arki-

Iškilmingas gedulo Mišias 'vyskupijos ganytojų ir gera- 

pontifikavo arkivyskupijos ^ar!. kurs pirmadienio rytų 
apaštališkas administratorius įtikėtai atsiskyrė su šiuo re- 
JE. auxilinis vyskupas B. J.| gimu pasauliu.

Shell. | Minių plūdimas tęsis iki
Vyskupui asistavo du pre- j rytojaus, penktadienio, rvto,

latai ir du kunigai. Sanktua- kai 10:30 katP(lroje prasidės . 
įiume buvo ir JE. aux^*nis laidotuviij iškilmingas gedulo <)11US'

BERLYNE SVARSTOMA 
SAKYTA PARLAMENTE 
CHAMBERLAINO KALBA
BERLYNAS, spnl. 4. —

Hitleris su nacių vadais nuo-

LATVIJA PASIDAVĖ 

MASKVAI

RYGA, spal. 4. Latvija
dugnini studijuoja Anglijos pripažino sovietų reikalavi- 
ministro pienininko Chaniber nius turėti Latvijos teritori- 

laino vakar parlamente šaky- jose airpcrtus ir laivynui ba
tų kalba.

Sakoma, Ritleris pasiryžęs 
į kai kuriuop Chamberlaino iš 
keltus svarbesnius Mausimust
parlamente, siūlydamas An- 
atsakyti kalbėdamas savajam 
glijai nutraukti karų.

Nacius yppč domina Cham-

zes. Bus pasirašyta sutartis.

GRĄŽINTI Iš KLAIPĖDOS 
APSAUGOS LAIVAI

GAVO IŠ MASKVOS 
STALINO SĄLYGAS

MASKVA, spal. 4. 
tnva ir Latvija gavo sovietų 
vyriausybės Pabaltijo valsty
bių regimentavimo nurody
mus ir sųlygas.

- Lies, sovietų reikalavimai.
Spėjama, kad sovietai iš 

Latvijos nori gauti sau Lie
pėjos prieplaukų. Tai tikrai 
būtu skaudus latviams nuos-

Lietuvos ir Latvijos užs. tolis.
reikalų ministrai Urbšys ir) Lietuva neturi prieplaukų 
Munters išvyko namo. Vienas ir uostų. Tai jai, rasi, iškelta 
į Kaunu, kitas į Rygą. Jie1 koki nors tranzitiniai ir eko-

JE. auxilinis vyskupas B. J.
S11 E11 j, Chicagos arkivysku
pijos apaštališkas administra- 

(Acme telephoto).
vyskupas W. D. O’Brien. 

Kardinolo sostas iš sanktu-
ariumo pašalintas. Jo vietoje 
pastatytas paprastas vyskupo 
sostas, kuriuo vyskupas Sheil 
per Mišias naudojosi.

pamaldos.
Kardinolo Mundeleino kū

nas, Įvilktas arkivyskupo li
turginiuose rūbuose su kardi
nolo pažymiais ir įguldytas i

NACIAI INTERNAVO 
APIE ŠIMTĄ ANGLU

KAUNAS (Elta). — Jau 
grųžinti iš Klaipėdos ten pa
silikę Lietuvos pasienio poli- 

berlaino paneiškimas, kad An-'CM°8 pajūrio apsaugos laivai 
glija jmneigjs visokį Hitlerio “Šaulys”, /‘Aitvaras” ir

taikos pasiūlymų, kadangi Hi- “žaibas”. Sykiu grąžintas 
tleriu tolina negalima pasiti- V1(,nas knrj po.

* licija buvo sugavusi su kon- 
Jei taip, tai Vokietija «u-' traban<hu _ JflnJ Kkautl) ja.

praneš savo vyriausybėms so
vietų iškeltus reikalavimus.

Nepasakyta, kokie, yra tie

nominiai reikalavimai. 
Artimiausiuoju laiku

išsiaiškins.
tas

keti.

VOKIEČIAI GRASINA 
SMOGTI PRIEŠUI, JEI 
TAIKA BUS ATMESTA
BERLYNAS, spal. 4.

TURKŲ KARINĖ MISIJA 

LONDONE

rėš gauti kokį neutralinės vai . , v‘ ................................................. , .
stybčs <lipWmata Vokietijos 6vent,)8i0s'išplakusi į Licpo' ’ U Tyn“«'l,es sluoksnrao! gar >ai

vardu pasiūlyti taikų.

bronzinį karstų. Raudonose 
Šiandien 10:00 ryto gedulo pirštinaitėse rankos sudėtos

Mišias pontifikuoja vyskupas 
O’Brien. Už mirusį ganytojų 
susirenka melstis religinių 
kongregacijų nariai — vie
nuoliai ir vienuolės.

ant krūtinės su krucifiksu. 
Ant galvos — vyskupiška bal

BERLYNAS, spal. 4. —
Vokietijos vyriausybė visam 
karo laikui internavo dau
giau kaip 100 anglų, Vo'kieti-

BUVUSIO PREZIDENTO 
HOOVERIO NUOMONĖ

į jų, Gotlandu ir Švediją,
mingai grįžo į Šventųjų.

y

lai-

LONDONAS, spal. 4. — 
Čia atvykusių turkų karinę 
misijų Anglijos vyriausybė 

— nepaprastai vaišina. Jos pa-
iškilmingi

se ir toliau pareiškiama, kad priėmimai, 
buvusios Lenkijos valstvliės

ta mitra. Prie kojų padėta 
kardinoliška raudona skrybė
lė ir tik vienų kartų dėvėta. 

■—— Ši skrybėlė po laidotuvių bus
Rytoj Švč. Vardo katedroje pakabinta kated ros sanktua-

joje buvusiųjų kilus karui.
NEW YORK, spal. 4. —

GAISRAI LIETUVOJE

KAUNAS (Elta). — Cen-

įvyksta laidotuvių iškilmin
gos gedulo pamaldos. Pradžia 
10:30. Po pamaldų kardinolo 
kūną

Jie visi uždaryti Wuelzburgo 
senovės pily, arti Nurember- 
go. Ginkluota sargyba saugo
ja pilį iš lauko ir viduje. 

Uždaryti anglai yra nuo 15
iki su- metų iki G5 m. amžiaus. Jų 

tarpe yra ir krutomųjų vaiz- 
kata- (bi artistas Jack Trevor, kurs

Buvęs prezidentas Hooveris tvalinio Statistikos biuro ži- 
pareiškia, kad jei karas Pra*.niomis, per paskutinius 18 
sitęs, santarvė laimės. Anot' metlJ Lietuvoje būta 24.515
jo, Anglija turi galingų ir gaisrų, kuriuose sunaikinta,

daugiau jau nėra, tad never
ta Lenkijos likimu rūpintis ir 
Anglijai neverta kariauti.

Naciai tvirtina, kad Anglija 
ištikrųjų nekariauja, bet karų 
nutraukti vengia.

Pažymima, kad jei Anglija

ALLMAN IŠVYKO J SAN 

FRANCISCO

viršinin-Cbicagos policijos 
kas Al lman išvyko į tarptau 
tinį policijos viršininkų šuva 
žiaviinų San Francisco.

riumei ir ten pasiliks 
dūlės.

nenugalimų karo laivynų, turto už milijonų litų.Įpaneigs formalų Vokietijos
kurs svarbų vaidmenį atliks ^uo 1918 m. gaisruose žuvę taikos pasiūlymų, tai turės ti-
Vokietijų blokuodamas. krųjį karų. Vokietija visomis

. . . .v . . . į Karstas padėtas ant
s procesiniai įs katedros f § fee m Vokietijoje įgijo platų nepu-

bim nulydėtas , “outer drive .. • kataknml)i, larunių.
11 m en aztas l skirtas vien J. A. Valstybių ambasados

VENGRIJOJE SPAUDŽIA
MI ŽYDAI

BUDAPEŠTAS, spal. 4.— nai gaisrai padarę

apie 400 ir sužeista 1800 žmo
nių. Pernai Lietuvoje būta 
1496 gaisrų, iš kurių 202 mie- prieš Angliju ir sulaužys jos 
stuose, 1294 kaimuose. Per-laivyno blokadų aplink Vokie-

WASHTNGTON, spal. 4. — 
Karo departamentas užsakė 
padirbdinti 329 tankus vertės

karinėmis pajėgomis susimes apie 6 milijonus dol. Tankai 
bus po 12 tonų svorio.

HI. — St. Mary of the Lake 
seminarijų.

Rytoj rytų ir visose arki* 
vyskupijos bažnyčiose įvyks 
gedulo pamaldos už a. a. kar
dinolų.

j p i koplyčioje.
30, oro bangomis pagerbtas! Antradienio vakar, !5 tos 

velionis kardinolas Mnn(le. j koplyčios karstas su palaikais
lein, Chieagos arkivyskupas. ’ "tl’,<”tnR > katc,lr’'

38 mylių tolį lydėjo seminari-

Antradienio vakarų

vyskupų ir kunigų laidotu-! vablininkai aplankė internuo 
V£ms. tuosius.

Pirmosios viešos gedulo pa 
maldos už velionį kardinolų į 
vyko antradienio rytų St. Ma
ry of the Lake seminarijos

8.896.400 tijų. Nes tas nepakenčiama.
Nacių spauda taip pat gra

sina Anglijai, jei ji nepakeis 
mas parlamento pravestas an MOSCICKIS ŠVEICARIJOJE savo šiandieninės pozicijos.

Vengrijos vyriausybė imasi į litų nuostolių, 
žygių prieš žydus. Bus vykdo-j ----------

ISTANBULAS, spal. 4. :— tižydiškas įstatymas. Rešim-'
Balkanų valstybės praneša,1 tys tūkstančių žydų bus paša-J 
jos nedarys koncesijų sovie- linta iš fabrikų, urmo ir kitų Lenkijos prezidentui Moscic- 

kiui leido apsigyventi Šveica
rijoje.

Moscickis seniau Friburgo, 
Šveicarijoj, universitete profe 
soriavo.

BERNAS, spal. 4. — Švei
carų vyriausybė buvusiam

tams. pnonių.

Mirusiojo didelius nuopel
nus Bažnyčiai ir šaliai įver
tindami per radijų kalbėjo; 
JE. San Francisco arkivysku
pas Mitty, Cbicagos arkivys
kupijos administratorius JE. 
vyskupas B. J. Sheil, federa
linis senatorius Lunas, guber
natorius Homeris ir Chicago 
miesto burmistras Kelly.

Prieš pradėsiant ir užbai
gus kalbas trumpai psalmes 
giedojo Mundeleino mergai
čių kolegijos choras.

TURKAI NENORI PRIPA

ŽINTI LENKIJOS SUS 

KALDYMO

TjONDONAS, spal. 4. — 
Nors Maskva verčia Turkiją 
sėbrautis su bolševikais ir na 
ciais, bet žiniomis iš Ankara, 
Turkija atsisako pripažinti 
Lenkijos suskaldymų.

jos 38 kunigai ir mirusiojo 
giminės. Chieagoj ties kated-, 
ra velionies kūnų pasitiko 
JE. vyskupas administratos 
rius Sheil su dvasiškija.

Prez. Rooseveltas į kardi
nolo laidotuves prisiunčia sa
vo personalų atstovų — paly
dovų kap. D. J. Callagbanų.

Be kitų atvyksta paštų de
partamento sekretorius Far- 
lev.

PIENO PRAMONES DIK
TATŪRA ĮSIVYRAUJA

Kas pageidavo pieno pra
monei federalinės diktatūros 
Chicagos sričiai, tie dabar ga
li pasidžiaugti.

Angliški laikraščiai prane
ša, kad neužilgio pieno kaina 
dar daugiau bus padidinta. 
Tas buvo numatyta.

Šiaurinės ir Pietinės Amerikos valstybės (respublikos), 
išėmus Kanadą, Panama City konferencijoje nusprendė abi 
Amerikas apjuosti ‘‘saugumo zona”, 300 mylių plačia nuo 
pakrančių. Tai bus neutralumo zona Amerikos valstybių tar
pusavini prekybai. Kariaujančios Europos valstybės įspėtos 
saugotis veiksmų nustatytoj neutralinėj zonoj, šis žemėlapis 
rodo išvestų aplinkui tų zonų. Europai turi ‘‘pavojingų zonų” 
Atlantiko pakrantėmis, ■ ^Acme telephoto).

UŽSIMUŠĖ JAUNAS 
SKLANDYTOJAS

KAUNAS (Elta). — Užsi
mušė jaunas gabus sklandy
tojas mokinys Pranas Vitkau- 

• skas, iškritęs iš sklandytuvo 
200 metrų aukštyje.

HITLERIS PLANUOJA 
BUVUSIOJ LENKIJOJ 
ĮKURTI ŽYDŲ VALSTYBĘ

BERLYNAS, spal. 4. — niam su Rusija susisiekimui
Vokietijos diktatorius Hitle- iš Rytinės Prūsijos Lietuvos 
ris nuolat tariasi su savo pa- pasieniu. Matyt, šiam ruožui 
dėjėjais naciais valdininkais skiriama lenkų valdyta Suval- 
apie užkariautos Lenkijos da- kų krašto dalis.
lių patvarkymų. j Anot Hitlerio, į žydų vals-

Pranešta, kad jis nacius tybę bus sutraukti ne tik Len- 
valdininkus įpareigojęs paga- kijos, bet ir (Vokietijos žydai, 
minti planus Vokietijos apval Sako, galėsią ten įsigyventi ir 
dytoj Lenkijos daly įkurti dvi gretimų valstybių žydai. Sa- 
buferines valstybes — vienų koma, žydų valstybėje vietos 
lenkams su centru Krokuve, būsią iki 4 milijonų žydų. 
o kitų žydams su centru Var-' Kitoje valstybėje galėsią į- 
šuvoje. sigyventi keliolika milijonų

Tuo būdu Hitleris nori už- lenkų, 
daryti visų pasienį su sovietų | Hitleris šį planų paskelb- 
Rusija, išmuš siaurų tiesiogi- ,siųs parlamente.

liūgo Eger, šiaurinės Illi
nois valstybės dalies pronacių 
sidabriniamarskininkų orga
nizacijos (legijono) vadas. Jis 
pašauktas Dies komiteto Chi
eagoj išklausinėjimui.

(Acme telepboto).

ORAS
CHICAGO SRTTIS. — De

besuota; numatoma kiek lie
taus; maža temperatūros at
maina.

Saulė teka 5:51, leidžiasi 
5:26.
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Varšuva Žydams?
Vakar paskelbtos žinios, kad Hitleris būk 

vai žadąs Lenkiją “atstatyti'’. Naujosios 
Lenkijos sostinė būsianti ne be Varduva, bet 
Krokuva. Ji būsianti Vokietijos protekto
rate.

Bet tikrai įdomus Varšuvos likimas. Len
kijoj išaugsianti nauja valstybė su sostine

DRAUGAS
teeina kaadlen ttekyrue

PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos valstybėse: 
Metums — $6.0l»; Pusei metų — >3.50; Trims mėne
siams — >2.00; Vienam menesiui — 75c. Kitose val- 
StybAse prenumerata: Metams — >7.00; Pusei metų 
— >*.00. Kopija — .08c.

Bendradarbiauta Ir Korespondentams raSlų^ neg retina, 
M neprašoma tai padaryu ir nepruNunOlaina tam Uks- 
Mu paMo lenjtlų. Redakcija pasilaiko sau teise tei
gti ir trumpinti visus prisiųstus rastus ir ypač ko
respondencijas sulyg savo nuotiOroa Korespondentų 
prašo rodyti trumpai ir aiškiai t) et galima rasomaja 
maStnUe) paliekant didelius tarpus pataisymams, van 
plaut polemikos ir aemenlSkumų. Pasenusios keres- 
pendeneijos laikreStln nededamos

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareik alavus.
Entered as Second-Clasa Matter Marcb 31, 1915 ai
Chicago, Illinois Under he Act ot Marcb 3, 1579

NAUJI LAIKAI, NAUJOS VEIKIMO 

FORMOS
•

(“P. G»”) Keistus laikui atvejui budėti, kad pakliuvę 
gyvename: valstybėj nyksta taip kūjo ir priekalo išliktu- 
— žemėlapiai pertvarkomi; me nesutlėkšti! Kito pašinu į 
tarptautinės institucijos nete- kimo nėra,
ko savo reikšmės; valstybių Didelė katalikiškos akcijos 

Varšuvoje... Toji valstybė hnkianti pavesJa i sutartys — tai objektai, ku- nelaimė — tai jos daugeliu 
žyoams! Vadinas, bus įsteigta antroji Pales- riais mažiausia verta tikėti; dalyvių atsilikimas nuu gyve 1 
tina?! , o valstybių vadų ir diplomą- nimo reikalavimų, nemoKėji i

Sis planas kai kam juokingai atrodo. Bet“1' kalbos v'rtM- '“H,,las ^kariauti naujų veiki-!

atsižvelgiant į keistą Hitlerio politiką žydų »u cl»ayJ dūmais pašvinko mo sričių. Gynimasis visuo- 
atžvilgiu, šis sumanymas nėra visai be pa- spiauduliai... met baigiasi pralaimėjimu.

Kas ilgus šimtmečius sta-1 Šiandien kiekvienas Katalikų 
tyta, tas griaunama; kas va-l Akcijos dalyvis privalo deg-

Daug kam nesuprantama, ko siekia savo 
paskutiniais žygiais Rusijos bolševikai?

Vieni kalbėjo ir rašė, kad jie, bijodami 
Vokietijos, susibarė su Hitleriu; kiti — kad 
su Hitlerio pagalba dabartines Rusijos sie
nas praplėsti; treti — kad užduoti galutiną 
smūgį Europos demokratijai; dar kiti sakė, 
kad Stalinui rūpėjo komunistiškąją propa
gandą praplėsti.

Lenkijos sudraskymas ir Baltijos valsty
bių terorizavimas patvirtino tą faktą, kad 
Rusijos bolševizmas yra persisunkęs impe- 
rialjzmu. Verždamiesi į tuos kraštus jie stip
rina strategines pozicijas, kad ir ateity jie 
galėtų gal būt dar platesniu mastu vykdyti 
savo imperialistinius užsimojimus.

Kokiu tikslu bolševikai siekia naujų užka
riavimų?

Savo laiku Sovietų Rusija, dar Lenino 
ir Trockio vadovaujama, veržėsi į Baltijos 
kraštą, kad jį pavergti. Su tuo pačiu tikslu 
pu-lė ir Lenkiją. Rusų bolševikų armijai, 
puolančiai Lietuvą, vadovavo V. Kapsukas- 
Mickevkius. Lietuviai, kaij>,ir jų kaimynai, 
visomis jėgomis gynėsi nuč* rusų bolševikų 
ir apsigynė.

Ko. neatsiekė bolševikai 1918-20 metais, 
to jie siekia šiandien, turėdami Vokietijos 
nacių moralinę ir medžiaginę paramą, jie 
naudojasi, jų nusimanymu, patogiu laiku ir 
Hitleriu, kuris, kviesdamas bolševikus į tal
ką, manė, kad jie bus jo pagelbininkais, bet 
dabar aiškėja, kad jis, Himleris, pasidarė bol
ševikų įrankiu.

Bolševikų spauda Rusijoj ir kituose kraš
tuose nuolat kartoja seną pasaką, kad, gir- 
di, Sovietų Rusija stovi už mažųjų tautų 
laisvę. Girdi, juk ji ir susideda iš įvairių 

tautų respublikų. Prie tų “laisvų respubli- 
Ipj ", be abejonės, bus prijungti iš lenkų 
“išvaduoti” Ukrainai ir gudai. Pirmieji bus 
prijungti prie ukrainų “respublikos” su so
stine Kieve, o gudai prie gudų “respubli
kos” su soeJine Minske. Kadangi gudai tu
ri pretenzijų (žinoma, be pagrindo) ir prie 
Yiuuaus krašto, dėl to ir jis (Vilnius) prie 
jų “respublikos” bus priskirtas.

- Tokiu pat tikslu Stalinas siekia įsigalėti 
Estijoj, Lietuvoj ir Latvijoj. Jis nesako no
rįs tų tautų laisvę pavergti. Priešingai — 
jis norįs jas apsaugoti nuo imperializmo iš 
kitos pusės. Jis verčia pasiduoti jų globai 
geruoju, be karo.

Ir jeigu* Dieve, neduok, Stalinui pavyktų 
savo globon pasiimti Baltijos valstybes ir 
jei greitu laiku jo ir Hitlerio frontas nebus 
sutriuškintas, jos bus prijungtos prie Sovie
tų Rusijos, kaipo “laisvos respublikos” su 
tokiomis teisėmis, kokias turi dabar esan
čios Rusijos ribose “respublikos”.

Kokios gi tų “respublikų” teisės.
Jų laisvės ir teisės tik ant popieros. Prak

tiškame gyvenime jos neturi jokių laisvių 
ir jokių teisių. Jos yra valdomos Maskvos 
teroristų.

1818—,1919 m. Lietuva ginklu gynėsi nno 
bolševikų. Gynėti dėl to, kad ji norėjo būti 
laisva ir nepriklausoma. Nekitaip reikia elg
tis ir šiandien, nes jie tais pačiais tikslais 
veržiasi į Lietuvą. Tad, Lietuvos vyriausy
bė visomis savo jėgomis turi ginti /neabe- 
jojam kad ir gina) suverenes mūsų tautos 
teises. Kas liečia šias šventas tautos teises, 
neturi būti jokių nuolaidų, jokių kompro
misų.

grindo.

Hitlerio planas gal yra ir “prakJukas’’ 
Vokietijos nacių politikes atžvilgiu, bet len
kų tautai jis negalėtų atnešti didesnės pa
niekos ir įžeidimo.

Visi Liūdi
Chicagos arkivyskupo J. Em. Kardinolo 

Mundelem mirtis sukėlė liūdesį ne tik Chi
cagos įvairiuose žmonių sluoksniuose, bot vi
same krašte. Ir krašto prezidenjas, ir gu
bernatoriai, ir aukšti dvasininkai, katalikų 
ir nekatalikų, ir visi kiti reiškia šios arki- 
diecezijos katalikams užuojautą ir giliai įver
tina velionies didelius nuopelnus Bažnyčiai 
ir tautai.

Didieji dienraščiai ir tai ne vien chika- 
giškiai, bet ir kitų didmiesčių plačiai rašo 
apie velionį Kardinolą, aukština jo darbus 
ir asmenybę.

Popiežius Pijus XII taip pat pareiškė savo 
gilų apgailestavimą, kad Katalikų Bažnyčia 
a. a. Kardinolo Mundelein asmenyje neteko 
didelio darbininko, energingo ^kovotojo, sėk
mingo vado ir ganytojo.

kar buvo giriama, tas šian-Į ti šventu agresingumo
dien smerkiama. Melas lega-' mu! 
lizuotas; jis didelė dorybė, y- Veikimo metodų pasimoky- 
pač kai meluojama' valstybės kime iš savo priešų: nauji 
ai* tautos gerovės vardan, laikai reikalauja naujų veiki- 
Žmogaus asmenybė, tiesos eg- mo formų, tat savuosius ide-i 
zistavimas, amžinieji dalykai, alus apvilkime naujomis vei- 
traktuojami kaipo nebeegzis-' kimo formomis. Tiesa amžinai 
tuojąs anachronizmas į ku-'pastovi, religinių dogmų es-.

Po Svietą Pasidairius linas. Jau keturiasdešimt nie- 
|tų, kaip mano vyras turi kas- 

Tiesiu delną Worcester’ro dįen gerti lygįai tokio pat 
tautiškos gazietos redaktorių vaistus!
rankai paspausti už tai, kadi ________________

j nors sykį teisingai išdrūkavo- 
Jaus* j jo apie savo, tai yra tautišką,

srovę. Tos gazietos korespon
dentas, rašydamas apie Lie
tuvių Dieną Pasaulinėj Paro- 

i doj parašė tokią užbaigą:
“LIETUVIŲ DIENOS Pa

KLAUSIMAI H AT
SAKYMAI

(I visus klausimus atsakau 
per 24 valandas.)

Klausimas. Aną dieną pro
fesorius ištluniočijai, kad

Hitlerio Bliofas
Hitleris pagarsėjo savo bliofais. Paskuti

nis jo žygis — pasiūlytas alijamams taikos 
planas, taip pat yra paprasčiausias bliofas.

Kad pasigauti anglus ir prancūzus ant sa 
vo meškerės, Hitleris pažadąs, kaip praneša 
iš Londono, “atstatyti” Lenkiją ir Čekoslo
vakiją ir net rezignuoti kaipo Vokietijos dik
tatorius. Esą, jei karas eina prieš hitlenz- 
mą, jis rezignuosiąs ir tūo būdu hitlerizmo 
nebebūsią.

riuos niekas nebekreipia dė
mesio. Gyvenimas galvojan
čiam individui tapo bepras
mišku pragaru.

Tikrai, žmonija pasak vie
no rašytojo “pametė savo ad
resą” pamiršo savo kilmę, 
į kurią ji privalo grįžti.

Modernizmo triukšmo, pa
viršutinio kultūringumo, pse- 
udo — moksliškumo išpuikin
tas žmogus sukūrė sąžinės ir 
proto prostitucijos epochą!

. Visą žmonijos kūrybą ir 
darbus galima charakterizuo
ti, ypač šiandien teisingais, 
psalmisto žodžiais: “Jei Vie
špats namų nestato, veltui 
darbuojas, kurie juos stato”. 

Gyvenamasis chaoso moine-

mė ir reikšmė visuomet lieka 
ta pati, bet, keičiantis gyve
nimo aplinkybėms, keičiasi jų 
išreiškihio būdas ir stilius.

Tekalba pats gyvenimas: 
senasis, pagoniškas, despotiz
mas apvilktas fašizmo, bolše
vizmo ir nacionalizmo rūbais 
daugeliui tapo moderniu die
vu. Kadangi jo doktrinoje nė
ra tiesos, todėl jo egzistenci
ja laikina, bet mes iš jo lai
kino pasisekime privalome 
suprasti naudojamų formų 
svarbą ir vaidmenį kiekvieno 
visuomeninio sąjūdžio pasise
kime !

Aktyvesniesiems katalikų o- 
rganizacijų dalyviams tenka 
labai sunki pareiga: laiku su-

saulinėj Parodoje atlikta pro- Hitleris nuvažiavo
grama priklauso Amerikos Pas Staliną ir Stalinienė juo- 
Lietuvių Katalikų kreditui, i v‘en4 *ovą paguldė (net 
taigi būkime sąžiningi, ati- pinčeriu tą štuką parodei), 
duokim kas kam priklauso. suiro v^i. Amerikos lietuviškų 

cicilistų su balšavikais ben
dri pruntai. Sakai, kad balša- 
vikai atsukę užpakalį cicilis- 

yvuojančios ^u,ls dabar prantus suartino 
su naciais. Kaip jie dabar tu
rėtų save vadintis!

Tačiaus laisvosios visuome
nės darbas yra būtinai reika
lingas perorganizavimui. Da
bartinės visos
neva tautinės organizacijos, 
kurios virš tO metų amžiaus, 
tinka gurban mesti. Jose yra 
per daug visokių “didelių” 
darbuotojų ir veikėjų”.
Išdrukavota taip a'kuratnai, 

kad nėra ko> nei pridėti, nei 
atimti.

ntas katalikams stato didžių .prasti gyvenimo aplinkybių 
reikalavimų. Nūdienis cliao- |keitimąsi ir surasti jam ati- 
sas — vertybių patvarumo ba- j tinkamas organizacinio veiki-

(XX) Sena gera bobutė, 
kuri gyvenime niekada nebu
vo sutikusi blogo žmogaus, 
pirmąkart savo gyvenime pa
ragavo degtinės. Ji nustebo:.

— Koks nuostabus sutapi-

Atsakymas. Valu# mano del
no rokundų, kol Hitleris su 
Stalinu gulėdami vienoj lovoj 
nepradės imtis už ūsų, Ameri
kos lietuviški balšavikai turė
tų vadintis ne balšavikais, ar 
stalinaeais, ale komunacaie. 
Tas reikštų balšavikų bendrą 
pruntą su naciais. O jei kuris 
tavoršei ųžinote dar akurat- 
nesnį terminą prašau su juo 
į mano 'kampelį. Per dvide
šimt keturias valandas bus iš- 
drnkavota.

ndymo kvotimai. Dabar nuo 
katalikų nusistatymo priklau-

Neišrodo, kad Hitleriui pasiseks alijantus w katalikiškojo veikimo ir 
išbliofuoti. Nieko čia nepadės nei Stalino 
nei Musolinio pagalba. Karas eis toliau. Jis 
galėtų sustoti tik tuomet, jei vokiečių ir 
rusų armijos pasitrauktų iš Lenkijos, jei Če
koslovakija būtų atstatyta ir jei Vokietijoj 
pasitrauktų iš valdžios ne tik Hitleris, bet 
visi jo adjutantai ir ten būtų atstatyta de 
mokra^lija. Be to tuo tarpu nėra ko laukti.
Juos tik jėga privers rezignuoti ir tik jiems 
pasitraukus Europoje galima tikėtis sulauk
ti taikos ir gerovės.

APŽVALGA

jo palydovų — organižacijų 
patvarumo kvotinių pasiseki
mas. Šiandien katalikų veiki
mas turi būti itin judrus, lan
kstus, sąmoningas ir visuoti
nis — visas gyvenimo sritis 
apimąs, o jo idealai organiš
kai susieti su veikimo daly
viais.

Trys “modernaus” despo
tizmo formos: bolševizmas, fa
šizmas ir nacionalsocializmas, 
kaipo tos pačios esmės reži

mo formas. Mūsų principai 
teisingi, mūsų idealai visada 
nauji, mūsų Tiesa amžina, be
reikia tiktai juos apvilkti nau 
jomis formomis, kad jie šio a- 
nižiaus žmonėms būtų supran
tami ir atitiktų momento nuo
taiką ir tempą.

Tat ieškokime naujų visuo
meninio veikimo formų, nau
jų savųjų idealų garsinime 
ir jų ekspansijos metodų. Į- 
neškime kuo daugiau į sa
vąjį veikimą dinamizmo, lan
kstumo, o organizacijų vidu
je sudarykime tokią atmos-

Luodžio, Sartų, Platelių, Be- kaujamiesčio, Senamiesčio ir 
kyvos ir kiti. fc&niltynės. Turi virš 35,000

Laikinoji sostinė — Kau- gyventojų.
nas yra visos dabartinės Lie
tuvos centras. Stovi Nemuno 
ir Neries santakoje. Mieste su-

Ukmergė. Taip pat gražus 
miestas, stovįs prie Švento
sios kranto. Turi 22,000 gyve-

sispietusios visos valstybės į-
staigos, įvairios organizacijos
etc. Didžiausia čia ir pramo- Mariajampolė Suvalkų 
nė bei prekyba. Yra popieros centras, vienas gražiausių Lie- 
(vienintelis Lietuvoje),, teks- tuvos miestų, turįs per 20,000

1 Taip Gali Ir Būti
“Darbininkas” rašo: Kada sovietų armi

ja įsibriovė į Lenkiją, vokiečiai leido ru
sams eiti iki Varšuvos ir sakėsi nustatysiu 
demarkacijos liniją palei upę Vislų. Tada 
sovietams buvo duodama didesnė Lenkijos

mas, lengvai susitaria., Kak- ferą, kad dalyviai kuo giau- 
tas kalba pats už save! Jis džiau organiškai suaugtų su 
mums diktuoja vienintelę iš- organizacijos idealais! 
eitį: pasiruošus blogiausiam] Plikių A.

dalis (trys penktadaliai). Dabar, kai jau kai- ,uvių> k„,.ie |ab)d „,aža arba

BENDRIEJI LIETUVOS 
BRUOŽAI

Amerikoje gyvena daug lie- Šiaip visoj teritorijoj neras-

bama apie galutinį Lenkijos padalinimų, ru
sų siena jau eina palei upę Būgą. Tuo būdu 
sovietams tenka tik trečdalis Lenkijos. Ko
dėl pirma daugiau,-dabar mažiau? Dėlto, 'kad 
pirmiau rusų pagalba Hitleriui buvo reika
linga. Dabar, likvidavus lenkų pasipriešini
mą, bolševikai gali mažesniu kąsniu pasi
tenkinti. Ar manote, kad tokie dalykai Sta
linui taip jau labai patinka? Tas Hitlerio 
poelgis parodo, kad tarp dviejų “vertingų” 
draugučių gali kilti daug kivirčių dėl jų 
nacionalistinių užsimojimų, ypač jei jų sie
nos susisieks. Hitleris pareiškė, kad Vokie
tija bus kokia buvusi ir Rusija bus kokia 
buvusi, tik politiškas būtinumas privertė jas 
sutartinai veikti. Kitais žodžiais, bolševikas 
bus bolševiku, o nacis naciu. Arba dar aiš
kiau: vokietis bus vokiečiu rusas — rusu, 
ir abudu amžinai pešis.

Neturėjo Krupavičiaus
“Amerika” rašo, kad Lenkijos dvarinin

kai šiuo metu skaudžiai apmoka už savo 
i trumparegiškumą. Jie visą laiką norėjo tur 
i rėti armijas baudžiauninkų kumečių, laiky

net visai nieko nežino apie 
savo tėvynę ar savo tėvų že
mę. Tad aš čia ir bandysiu, 
nors trumpais bruožais duoti 
bendrą Lietuvos, vaizdą.

4 ♦
Lietuvoje yra 2,5 milijono 

gyventojų, kurių 31 nuoš. yra 
lietuviai. Be liutuvių gyvena 
dar žydai, lenkai, vokiečiai ir

ta jokių natūralių turtų, pav., 
anglies, geležies, vario etc.

80 nuoš. visų lietuvių turi 
didesnius ar mažesnius ūkius. 
K Lietuvos išvežama daugiau
sia maisto produktų bei miš
ko medžiagos. įvežama nng-' 
lies, geležies, vario, minerali
nių trąšų, įvairių mašinų etc...

Lietuva yra gražus Pabal-

gyventojų. Mieste yra cuk
raus if skardos fabrikas. Ma- 
riampolėj •— Marijos mieste 
— yra Marijonų vienuolynas 
ir jo išlaikoma gimnazija.

Alytus, Dzūkijos centras, 
turi 11,000 gyventojų. Tai 
bene bus gražiausias Lietuvos 
miestas. Guli Nemuno vidu
pio abiejose pusėse. Čia kas 
vasarą susirenka daug vasa
rotojų.

Telšiai, tikromis Žemaitijos 
centras, guli prie iMasčio eže
ro. Gyventojų turi, virš 10,000. 
Telšiuose yra Žemaičių vys-

rusai. Lietuvos žemės plotas čio kraštas. Didžiausios upės
siekia 53,000 kvadratinių my
lių, Vilnijos kraštus apie 25, 
(HM)
tojų.’

Lietuvos pramonė yra išini-

yra šios: Nemunas (960 km.

tilės, aliejaus, geležies, taba- 
ko, baldų, muilo ir saldainių 
fabrikai, didžiulės “Maisto” 
gyvulių skerdyklos, didėlė 
“Paramos” 'kepykla ir ele
vatorius. Be to,, pažymėtina 
zoologijos ir botanikos sodai 
metereologijos ir radio stotys 
didžiausias visam Pabalty,
Vytauto, Didž. muziejus, Vy 
tauto D. universitetas ir ar
kivyskupija. Kaunas, kuria
me yra virš 140jOOO gyvento 
jų padalintas į devynias da
lis: Centras, Senamiestis, Ša 
nčiai,, Žaliakalnis, Karmelitai 
Vilijampolė, Panemunė, Alek
sotas ir Petrašiūnai. Pačiam kupo rezidencija, kunigų se- 
mieste yra 15 katalikų ir niinarija ir visų žemaičių bra- 
šetas kitokių bažnyčių. ' nginamas Žemaičių muziejus.

Šiaurės Lietuvos centru y-: Pa«aJi?u «W«ių Radvilų 
ra Šiauliai, per Didįjį Karą- hiiestas Biržai, kur dar iki 
beveik visai sunaikintų ta- 1 laikui užsilikę pilies griu- 
čiau dabar atsistatė j didoką I vč»iai. Biržuose gal didžiau- 
miestą. Miestas susideda iš j 8*aK re^8*jų mišinys. Čia jų 
Šiaulių ir Gubernijos. Gyvom Į Pakaitoma-iki 15. Bt to, Bir

žų apylinkėj yra gausūs gip
so 'klodai.

ilgio), Noris 730 km.), Venta! tojų virš 40,000. Svarbiausi
su virš 1,000,000 gyven-j km.), Šešupė (300 km.), pramonė — odų fabrikai;

Šventoji (250 km.), Nevėžis, Panevėžys kiek mažesnis ui Zarasai (Ežerėnai), kitaip 
Minija, Jūra, Dubysa ir kitos? Šiaulius, bet daug gražesnis, j (*ar ū&žnai visas Zarasų kraš- 
Didesni ežerai : Dusios ežeras Daugiau katalikybės negu pre ^as va<ūnamas Lietuvos švei-

u carija, nes čia galybės ežerų 
ežerėlių apaugusių miškais. 

Lietuviai jiems davė Pilsudskį, Narutavičių, 1 žymiausi ir įdomiausi
bet Krupavičiaus masto žmonių lenkai nesu- Lietuvos miestai, 
rado. Šiandie lenkai dvarininkai savo krau-I Iš ' vasarviečių gražiausios 
ju net per sunkiai baudžiami, už savo kibi- yra Palangoj, Birštone, Pas

tinai žemės ūkio produktai.| (23 km.), Vištyčio, Metelių,j kybos centras. Suburtas

ti juos skurde, neleido nei galvoti apie že
mės reformą, kuri būtų grąžinusi žemę šim
tams tūkstančių mažažemių ir beže/.nių, kū
ne būtų tapę ištikimi savo šalies mylėtojai.
Bet... Lenkijai trūko plataus masto žmonių, das. valyj eto.., R. Pocius
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Kaip Kaunas pergyve
no Vokieti jos-Lenki jos 
pirmą karo dieną

KAUNAS (TC). — Vokieti
jos karo pirmųjų dienų Kau
nas pergyveno su rimtimi, bet 
be didesnio susijaudinimo. 
Mat, Įgudę sekti įvykius i>er 
radijų, dauguma kauniškių ir 
rugsėjo 1 d. rytų anksti jau 
sėdėjo prie radijo priimtuvų, 
iš kurių 7 vai. ryto jau supra
to visų padėties rimtumų. Tai
gi, prasidedant įstaigose dar
bui, žinios apie karo pradžių 
buvo jau pasklidusios po visų 
'miestų. Tš karto judėjimas 
gatvėse tartum pagyvėjo. Pir
mosios pasirodžiusios laikraš
čių laidos buvo bematant iš- 
'■robstoinos. Pastebėtina, kad 

šiomis dienomis laikraščius 
perka ir gatvėse skaito nebe 
vieni vyrai ir.suaugę, bet ir 
moterys, jaunos mergaitės, 
vaikai. Žmonės susibūrę gat
vėse dalinosi įspūdžiais, darė 
savo išvadas, spėliojimus. 
Prie atvirų langų, pro ku
riuos aiškiau girdėjosi radijo 
pranešimai, būreliai sustoję, 
lauko pusėje klausėsi Kauno, 
Varšuvos. Berlyno žinių. Šiaip Į 
visas gyvenimas pasiliko vi- j 
siškai normalus. Nei viduji- j 
niai, nei išoriniai Kaune ne- į 
sijautė žymių, kad visai neto- j 
Ii kaiminystėj užvirė karštos J 
žūtbūtinės kovos. Buvo tik, 
prasidėjęs nauji mokslo 'me
tai ir tūkstančiai linksmų vai
kų traukė į mokyklas ir gim
nazijas. Visur darbas ėjo nor
maliai. Bankuose kaip pap
rastai kiekvieno mėnesio pir
mų dienų. Darbdaviai norma
liai mokėjo algas, pirkliai mo
kėjo vekselius. Įvykiai nebu
vo jaučiami ir prekyboje, išs
kiriant, kad kaikurios šeimy- 
ninkės, atsimindamos karo 
metų praktikų, pasiskubino 
apsipirkti didesniais kiekiais 
maisto produktų. Daug dau
giau įmonės pirkosi cukraus, 
druskos, žibalo, bet už vis 
daugiau pirko laikraščius. Iš 
įvairių vietų pranešama, kad 
ir visame krašte pritrūko lai
kraščių. — Susisiekimas su 
Vokietija.ir Lenkija oru ir 
traukiniais nors tebeeina, bet 
žymiai sutrukdytas. Trauki
niai dar ateina tik iš Kara
liaučiaus ir Vilniaus. Oro Ii- j 
nijos iš Berlyno ir Varšuvos ( 

0jau sustojo. Kauno laikraščių 

agentūros gauna daug Vokie- ■ 
tijos laikraščių agentūrų už
sakymų Lenkijos laikraš
čiams, o Lenkijos agentūros- 
Vokietijos laikraščiams. — 
Kauno gyventojai paskutinė
mis dienomis labai suskato 
pirktis radijo aparatus. Labai 
daug radijo priimtuvų perka 
ir provincija. — Lietuvos pre
kybos laivai, 'kurie šiuo metu 
tebėra atviroje jūroje, gavo 
per radijo 'parėdymus plaukti 
Švedijos pakraščiais, kad ne
patektų į karo veiksmų zo
nas. Tjaivai “Panevėžys” ir 
“Marijampolė” šiuo metu bu
vo viename Olandijos uoste, 
“Utena” pakeliui iš Antver
peno į Liepojų, “Šiauliai” 
pakeliui iš Londono į Liepo
jų, “Kretinga” iš Liepojos į 
Londonu, o “Kaunas” Klai-

Norvegijos laivas Ida Batika atvykęs į nelaimės vietą ir išgelbėjęs Įgulą britų laivo British Influence, kurį nuskan- 
dino vokiečių submarinas.

A okiečių submarinas, nuskandinęs britų laivų British Tnflu ence. Submarino bokšte matosi jo įgula, kuri atplaukusiam 
»rvegų laivui lda Bakke davinėjo nurodymus, kaip gelbėti sutorpeduoto laivo įgulų. Vėliau sakoma, tas pats submari

nas radio pranešęs tam pačiam norvegų laivui, kad skubintus į kitų vietų gelbėti įgulų anglų-amerikiečių laivo Chevenne. 
Šias nuotraukas padarė amerikietis James Boyd iš Santa Monica, Calif., kuris grįžo į Amerikų norvegų laivu. (Copy- 

Acme telephoto)right 1939; Chicago Tribūne

pėdos uoste. — Pasunkėjus 
prekdms gauti ir išsiųsti per 
Klaipėdos uostų, laivininkys
tės bendrovės savo laivus su

prekėmis Lietuvai nukreipė į 
Liepojos ir Rygos uostus. Ir 
Vokietijos radijas perspėjo 
prekybinius laivus saugotis

pavojingos zonos prie Danci
go įlankos. Laivams patarta 
plaukti į Skandinavijos arba 
į Latvijos uostus.

Šviežus Cigaretai į ŽIBTEREJIMĄ!

Tik patraukit tą raudo-1 
nąjį kaipinėlį pakelio 

viršuje...

Ka pinėlii čirkštelėi aplink
.viršų — kiaurai perpjaus dvi 

Ccllophane eiles. ..

Viršus nusiims, švarus! Dabar 
Amerikos šviežiausi cigaretai ir 

lengviausi atidaryti!

Matykite OLD GOLD’S Naująjį
“ZIP-TOP” Pakeli!

P A DVIGUBI N KITĘ savo rūkymo smagumus ti
krai šviežiais cignrctais — tikrai patogiuose 

pakeliuose! Ncvicn ka«l tai puikiausias tabakas ką 
pinigas gali nupirkti, bet. su savo šviežiu skoniu ir 
kva|>sniH dvigubai užant.s, (nuduota extra Cello- 
pbane eile. Pamėginkite “Zip-Top” labiau sušvel
nintų Old Golds šiandien — bet kurioj eignretų
krautuvėje!

ORO HANOOMIfl kon nntrft<1l<»n|:
rū Artlo flhnw’n Orkestru.,

“Melody nnd MAdneMT 
Nno Network.

Užsisakykite ir remkite 

dienraštį “Draugi”

Copyright, 1939, by P. borlllarrl CO.

Lietuvos Garbės 
Konsulai Amerikoje

I
Lietuvos Vyriausybės pas-1 

kirtiems garbės konsulams A- Į 
merikoje:

• M r. Julius .1. Bielskis,
1001 Hilt Avė.,

Los Angeles, Cal.

Mr. Anthony 0. Skalna,
366 West Broadyay,

So. Boston, Mass.

Lietuvos Pasiuntinybė pa
rūpino jiems Amerikos Pre
zidento F. D. RooseveHo pri
pažinimų (exequatur) ir šio
mis dienomis tuos dokumen
tus įteikė naujiems konsu
lams drauge su geriausio pa
sisekimo linkėjimais. Ypač Ca
lifornia ir Bostono lietuviai
tuo faktu galės, pasinaudot: 
ir pasidžiaugti. Konsulai pra

dės savo pareigas eiti, 
tik susitars su atatinkam 
įstaigomis.

MACARONI
.AND-CHEESl
READY IN 9 MINU

DISTRIBUTOR
OF

AMBROSIA & NECTAR
B E E R S

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir mėgsta 
AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nusprendė padirbti dar ge^ 
resnį alų, kurį užvardino NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš 
portuotų pirmos rūšies produktų.

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas jstaig 
Rimmpf kreinkites nas NORKŲ, kur <ransite areita ir teisinga
Davimą.

2423 West 64th St. Tel. Hemlock 62

Kiek lietuvių gyvena 
Latvijoje

RYGA .(E). — Latvių ofi- 
cialiniais duomenimis, parem
tais 1935 m. statistika, lietu
vių tautybės gyventojų Latvi
joje būta apie 23.000, tuo 
tarpu iš privačių tvirtinimų 
ta skaitlinė išvedama iki 50.- 
000 žmonių, ypatingai kadan
gi Latvijoj yra labai daug 
lietuvių maišytų šeimų su lat
vėmis ir priešingai, o maišy
tos šeimos nebuvo užskaitytos 
lietuviais. Rygoje pagal ofici- 
alinę statistikų lietuvių gy
vena apie 5,700, pagal neofi- 
cialinę apie 10.000. Dalis lie
tuvių darbininkų ir amatinin
kų čia turi įsigiję nuosavus 
namus. Rygoje yra lietuvių 
krautuvninkų, savivaldybės ir 
valstybės įstaigų tarųautojų 
ir laisvų profesijų, tačiau 
daugiau kaip pusė Latvijos 
lietuvių dirba žemės ūkyje. 
Viso Vidžemyje, pagal oficia
lius statistikos davinius, būta 
apie 7.000 lietuvių, Liepojoje 
apie 377700, Žemgali joje apie 
12.000, Latgalijoje apie 1.000.

ŠVENTOJI (E). — Prade
dama sparčiai gyvinti šaulių 
kultūrinė veikla pajūryje. 
Šventojoj įsteigiami jūros šau 
lių ir šaulių rėmėjų skyriai ir 
organizuojami šaulių buriavi
mo kursai, šventosios mokyk
los patalpose įvyko gausos 
šaulių ir visuomenės 
k imas, dalyvaujant
dento Smetonos” ir pasienio i 
apsaugos laivo “Partizanas j 
įguloms ir jų vadams, kur 
prof. Šrmoliūnas pranešė apie 
numatomus Šventojoj darbus.

susirm-
“Prezi-

4O&
JHHKL

PASKOLOS
Greitai ir Pigiai ant

bMy M°RG|e|y

mėnesi nosįDividendai ant padėtų pinigų išmokami Vas. ir Rugp.
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI 
per Fed! ral Savings and Į.oan Insurance Corp., Washlng(on,

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

St. Anthony’s Lithuanian Parish 
Building & Loan Association

.losepli F. Grihauskas, Sec’y
1500 So. 49th Court, Cicero, — Phone Cicero 412

Naujausios Lietuviškos Knygas
VISOS YRA RINKTINĖS DVASIŠKO TURINI0|

Dvasiški j ai jos yra ypatingai įdomios, skaitytinos

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

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

TIKĖJIMO SKYDAS — Parašė Kun. J. Zida- 
navičius. Autoriaus leidinys ................................

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

verte Vetusius ...............••••••••••............
KENČIANTIS KRISTUS (Mąstymai) — Parašė 

Kun. J. Aleksa, M.I.C., Kauno Seni. Dv. Tėvas... .004
ŠVENTASIS RAŠTAS, Senojo ir Naujojo 

įstatymo. Išleido Kauno Arkivyskupas-Metro- 
politas .Tuoząpas Skvireckas. Ketvirtas Tomas,.. $4 C

PAŠAUKIMAS Į DVASINĮ LUOMĄ —
Parašė Kun. P. Vaitukaitis..................................$0j

Skubėkite pirkti šias knygas kol jų dar yra, nes 
nės beveik pusę jau išpirko. Kreipkitės šiuo adres ui'

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

Remkime tuos visus, kurie skelbiasi “Draut
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Ksplut. 1‘UlnlMlrKlt. Pilnut Pittsburgho
NAUDINGI PASISKAITYMAI

Rašo J. V. S.

ilikiškas Veikimas - 
>tuvė
L LAS. Darbininkas, di- 
įas dirbtuvėje, tampa 
taigos dalimi, mašina. 
AS. Visiškai ne, Rau- 

ad suprastų darbininkas 
svarbų ir užduotį, jis 
dų: Ksu mechaniškas
s, bet protingas. Dirbu 
kompanijai, kad savo 
I uždirbčiau sau ir sa- 
ns duonos ir visų užlai- 
Bet tuo pačiu kanu di
desnei Dievo garbei ir 
ielos išganymui.
LAS. Kaip gali darbi-

.! 'ivnis, spalių 5, 1939

■ ■1os Itaėtue elųaklte Šiuo ailrcau:

2018 Canon SUin Telef. Hemlock 2204

LIETUVIAI DAKTARAI

Sveikinimas šv. Pranciškaus Seserų V ienuolijos North Side 
Rėmėjų Seimui

Svei’kos ir sveiki,
Susirinkę į šį reikšmingų 

seimų, lr iš tolimosios Brazi
lijoj jaučiame malonias pa- 

laiškų siųsti 
šios darbingos Vienuolijos rė
mėjams sveikinimus ir linkė
jimus.

Keturiasdešimts nuošimčių 
lietuvių gyvena už Tėvynės 
ribų. Jie yra išstatyti, ypač 
P. Amerikoj, realiems nutau
tėjimo ir nukrikščionėjimo 
pavojams. Su dideliu malonu-

orlaiviai, nei automobiliai, nei 
submarinai, nei kitkas, l’ats 
geriausias dalykas gali būti 
panaudotas blogam, jeigu yra! rei8°8 nors per 
tokia intencija. Žmogus gali 
ir pučias Dievo dovanas — 
protų ir liuosų valių apversti 
ant blogo ir artimų skriausti.
Todėl, brangus darbininke, 
nesvarbu, kur tu dirbsi ir 
kų dirbsi, tik atsimink, kad 
esix svarbesnis ir naudinges
nis už visų fabrike mašineri-

i rodo, kad čia gražiai gali iš
bujoti ir gera sėkla.

Rugsėjo 28 d. palaidotas 
Šv. Kazimiero kapuose Ado 
mas Jankus (Jenkins). Sūnus 1 
dr. Aleksandras Jenkinsir tai, kuo šiandien Brazi .

i- * • • i x n • i i Chicagos su žmona ir uošvelijos lietuviai katalikai did- . . ® ...

jų, nes tu Dievo sutvertas, in« tenka konstatuoti faktas, 
turi protų, liuosų valių ir ne-į kad kurstyti Dievo ir Tėvy- 
mirtinų sielų. Kiekviena ma-Į n®s meilės ugnį priaugančio; 
šina, brangi ar pigi, su laiku1 lietuvių išeivių kartoj pirmoj 

surūdys ir bus panai- ei,ėj stovi Seserys Pranciš- 
kietės. Jos nebesitenkina vien 
Š. Amerika. Savo akis atkrei-

pagųs, panai-
irbdamas pragyveni-1 kinta, o tu, brangus broli dar- 
5 didesnei Dievo ga-1 bininke, gyvensi amžinai! Tik j

nemanyk, kad darbas tave pa-|P® *r i la^fti visais atžvi giais 1ii, Jį garbinti t 
JONAS. Lai kiekvienas da- 
ninkas nepamiršta, kad jis 
i liuosas sau išsirinkti — 
rbų ar tingėjimų. Jis turi 
osų> valių. Jeigu dirbs sU

niekina. Visiškai ne. Pats Jė-1 aPle*stų ii* visokiomis piktžo* I 
..... .i-__ - ; lėmis srausu dirvoną, i Pieti-. Jžus Kristus dirbo, visi apaš
talai dirbo, visi šventieji bu-, nes 
vo uolūs darbininkai. Todėl, 
mielas brolau darbininke, yra 

ru, su gera širdimi ir ta ir tau šventa proga tapti lai- 
70 dtlrbų paaukos Dievui, i mingu, tik turėk gerus norus

lėmis gausų dirvonų, į Pieti- 
Amerikos lietuvių kolo- Į

nijas, pirmoj eilėj Braziliją.
Vieneri sunkaus darbo meta.

ir aukok Dievui savo darbus.

Seimo Sėkmės
Kiekvienas geros valios ir 

veikiančio proto žmogus, įdo- 
maudamasis klausia: kas sva
rbiausia buvo nutarta Sv. Pra-

togumų ir vienom ir kitom, i 
Vienuolyne mergaitės turi ty-l 
liau ir ramiau užsilaikyti,1 
nes vieta to reikalauja.

Trečia priežastis — 
apylinkėje nėra kitos 
Ūkiškos mokyklos. Šv.
ciškaus Akademija yra 
nintėlė South Hills pusėje. 
Katalikai, norėdami savo du
kreles išauklėti katalikiškai, 
verkte verkia, kad jų dukre-

mūsų 
kata 
Pran 

vie-

žiuojasi ir džiaugiasi, būtent, 
kad turi pirmųjį lietuviškų 
vienuolynų ir pirmųjų lietu
viškų katalikiškų mokyklų vi
soj Pietų Amerikoj, yra nuo
pelnas Didžiai Gerbiamos Mo 
tinos Aloyzos, ir nuoširdžių 
jų rėmėjų. Jei kam iki šio. 
buvo abejonių, ar atneš kokių 
nors naudų įdėta auka Brazi
lijos lietuvių misijai, tai šian
dien, po seserų vienerių metų 
darko, tokioms abejonėms ne
bėra vietos. Po intensyvaus 
kelerių metų darbo, eukalip
tų ir palmių pavėsy suklest, 
gražūs lietuviškos kultūros 
žiedai.

Brazilijos lietuvių katalikiš- 
visuomenė gerai supran

ta ir įvertina savo brolių 
Šiaurės Amerikoje aukiilgu
mų. Ir už tai yra dėkingi. Sa
koma, kad geriau duoti, negu 
imti. Tačiau pas mus tokios 
dar yra gyveninio sąlygos, 
kad vien savo jėgomis, norint 
energingai pirmyn stumti lie
tuviškos kultūros darbų, ne
pajėgiame. ,

i
' Dar ir artimiausioj ateity-

dalyvavo laidotuvėse. Grabo
rius Marčimaitis, kaip visuo
met, mandagiai patarnavo.

nių lietuvių. Nors .r neužd.1 
bome, bet patirti kai kurių 
asmenų prielankumų buvo ma 
lonu. Nusiminti nėra ko. fpač 
tenenusimena 'mūsų darbščios 
moterys. Nusiminimo tenebū
na jų programoje. Jos jau ne- 
sykį įrodė,'kaip dirbti baž
nyčios naudai nepaisant jokių 
kliūčių. Bedirbant žinoma su
nku išvengti klaidų, bet gali
ma šį-tų išmokti ir prityrimo 
įgyti. Moterų pirmininkė te- 
nepameta energijos ir noro 
darbuotis.

Tai. Y arda 8146.
VALANDOS: Nuo 11 itf li 

2 iki 4 ū- 7 iki 9
Pimadieniaia • 2 iki 4 Ir 7 ik 

Šventadieniais: 11 ik> »

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS Ht CHIRUROA’ 

ir akinius pritaiko
3343 S. Halsted Street

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-0. 7-9 P. lt 
3147 S. Halsted St, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
SeAtadieniaia 

Valandos: 3—8 P. M.

Anglių vajus pradeda išsi
siūbuoti. Po dolerį aukojo: S.
Senn, 1). Jokubauskienė, S.
Adams, Auna Gilius, Krasnic 
kų šeimyna, P. Stankevičia,
P. Bajoras, II. Čekanauskiūtė, Užsakai pradėjo eiti mūsų 
S. Kotvalska, Marcinkevičius. 1 bažnyčioj tarp Albino Leeson, 
Pusantro dol. aukojo W. An-garisaus futbolo lošėjo ir Mar- 
d.rews. Po du dol.: I. Kutu- fos Platakiūtės. Taip jau tarp 
bauskas ir A. Petruškevičius. Ehner Korba ir stella Macei- 
Klebonas dėkingas visiems ir!
laukia truputį daugiau.

LIETUVIAI DAKTARAI

ToL OANal 6969

DR. VVALTER J. PHILIP
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS:

1 — t ir 6:30 — 8:30 vaitai* 
ir pagal sutartį.

Apie moterų rudeninį pikni-1I
kų, spalių 1 d. nėra kų daug

I

nei kalbėti. Pasitaikė šalta, 
šiurpi diena, net su overko- 
eiu reikėjo drebėti. Tokioj die 
noj nėra ko norėti kad žmo-, 
nės suvažiuotų į piknikų. Bu
vo manoma to išvažiavimo 
nelaikyti, bet pasidrąsinta ir 
laikyta. Atvyko apie GO žmo
nių. Tie, kurie atvyko, tikrai 
norėjo parapijai pagelbėti. 
Mačiau piknike: Mažuknų, Pi- 
varūnų, Dargį Povilų, Baka 
nų, Sadauskus, Janulevieių,

je Brazilijos misija, Jūsų,) Karsokę, Simonavičių, Mar- 
Broliai ir Sesers, aukos bus
reikalinga. Jūsų šis darbas, 
tai lietuvybės tvirtovių stip
rinimas, ar naujų statymas.
Brazilijos lietuviai katalikai 
dėkoja, kad iki šiol jų neuž
miršote ir tikisi, kad kol bus

DR. F. C. VVINSKUNAi
PHYSICIAN AND SURGEON 
2158 W. CERMAK ROAD

Ofiso teL Canal 2346 
O tiso Vai. 2—-1 ir 7- 9

Res. 2305 S. LEAVITT
Res tel. Canal 0402

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

2-tros luboa
, CHICAGO, ILL.

Telefonas MIDway 288v
OFISO VALANDOS:

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryta

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

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

Taipgi pagal šutai tį.
Ofiso telefonas PROspea 6737 
Namų telefonas VlRginia 2421

TEL. YARDS 5667

DR. FRANK C. KWINN
(KVltCINSKAli)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

OFISO VALANDOS:
, 2—4 ir 7—8:30 Vakare,
_________ ir Pagal Sutarti.________

būdu 'kiekvienas dar- 
įkas užsitarnaus dvigubų 
jkestį: vienų piniginę, ki

lnų — nuo Dievo. Dar- 
kasdieninis darbas y- 

kelias išganymui, kū-
ir dvasiškai.

UJLAS. Jonai, kuomet
Ii į dirbtuvę, matom ten | nciškaus Vienuolyno Rėmėjų 
žmogaus proto ir rankų 8 seime?

Apie daug kų buvo kalbė- lės būtų priimtos, 
ta, tartasi, bet ypač visų dė
mesį sukėlė — akademijos di-

fJuk Dievas neturi nie- 
ftuo bendro.
JAS. Kaulai, Graikų fi- 

— Sokratas pasakė: 
!>gau, pažink save!” Rei- 
kad žmogus turi bran- 
)ievo duotų dovanų — 

Tuo protu jis gali pa
ti savo būvį vartodamas 

limus: mašinerijas ir ki- 
palengvinimus gražiau, 

lingiau gyventi ir, auko- 
is ir dėkodamas Dievui 
Įteiktų protų, gali laimė- 
igų.

LULAS. Kaip Dievas žiū- 
mogaus išradimus (orlai- 

Lutomobilių) ?
INAS. Raulai, niekas nė- 
iogas pats savyje — nei

Dievo Šventa Apvaizda ir 
gerų žmonių duosnumu pasi-

čiulaitį ir keletą kitų žvmes-
AKIŲ GYDYTOJAS

dinimo klausimas. Tam yra tikėdamos seselės turi vilties, ! reikalingi paramos, neužmir-
daug priežasčių, kurios vers
te verčia sesutes prie staty
bos.

Pirmoji priežastis, kad ne
galima sutalpinti lietuvaičių, 
norinčių mokytis akademijoj 
ir ten pat gyventi. Daug mer
gaičių liūdi, kad nebuvo pri
imtos, ne vien iš tolimų val
stybių, bet ir iš čia pat, mū
sų apylinkės.

Antroji priežastis — aka- 
demikės turi gyventi ir mo-i 
kytis po tuo pat stogu su se
selėmis. Susidaro daug nepa-'

kad neužilgo svajonės — nau-1 šite ir ateityje, 
ja akademija taps tikrenybe.
Prašo visų lietuvių ištiesti' 
gailestingų rankų ir aukoti, 
kiek kas išgali. Liai Gerasis i 
Dievas visiems atlygina šim
teriopai. Prietelis

Geriausio pasisekamo seimo 
darbams.

Kun. P. Ragažinskas,
Liet. Kat. Šv. Juozapo

Bendruomenės pinu. 
St. Butrimas, sekretorius

DR. VAITUSH, OPT.

DR. P. J. BEINAR
( BEIN ARAUSKAS J 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1612.

Res. — Yards 3956. 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

[RUDENINĮ PIKNIKĄ
rengia —
ANDRIEJUS J. POŠKA

SEKMAD., SPALIO 8 D., 1939
SUNSET PARKE 

135ta Gatve ir Archer Avenue
Gera Mtazika šokiams — Dykai Valgiai — Įvairumai. 

ĮŽANGA DYKAI
Bus išlaimėjimai Paukščių ir Kitokių gyvulių.

KLAUSYKITE

Ntw City Fumiture Mart
RADIO PROGRAMO

1TRADTENID VAK., 8:00 VALANDĄ, iš stoties 
WSBC — 1210' kilocycles.

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

ite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge”

. • • • -

■ * "

AUX ALESAUSKAS & SŪNS
Wholesale Fumiture Co.

6343 So- Western Avenue
RfiPUBLIO 6051

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE 
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rųkiee nanjtta namua ant 
lengvų mėnesinių iimokėjimų. Dkran vi 
eokį taisymo darbų be Jokio cash (mokė
jimo ant lengvų mėnesinių iimokėjimų. 
(Iigannn geriansį atlyginimų Ui Fire In
surance Oompanijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Daran paskolas ant nanjų lr 
senų namų, ant lengvų mėnesinių iimo 
kėjimų nno 6 iki 20 metų. Reikale kreip- 

1 Utėe prie:

JOHN PAKAL
6816 S. Westem Ave. Phone Grovehill 0306

SPECIALISTAS 
OPTOMETKICAULY AKIŲ

LIETUVIS
Suvirk 20 metų praktikavimo 

Mano Garantavimas
Palengvins akių įtempimą, kas es- 1 

tl prteiastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų įtempimo, nervuotu- 
nio, skaudama akių karštį, atitaiso 
trumparegystę lr toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsili
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda* atkreipiama į 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomo*.

Valandos: nuo 10 Iki 8 vai. vak. 
Nedllloi pagal sutartį.

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos b« akinių. Kainos pigios kaip 
pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVE.

Telefonas YARda K.7f.

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VlRginia 1116 4070 Archer Ave.
Valandos: 1—3 ir 7—b 

Kasdien išskyrus Seredų
Sercdttuns ir Nedel. pagal sutartį.

Telefonas HEMloek 6286

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

Ofiso valandoe:
10—12 vaL ryte 

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

Susitarius.

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

TeL 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

VALGHJ GAMINIMAS 
IR

NAMįį PRIŽIŪRĖJIMAS
vairių 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 virimui 
daržovių ir vaisių užiaiky 
mai, ir tt. Taipgi yra vi 
šokių naudingų patarimų 
šeimininkėms.
Si< knygą galima gauti per pJk 
tų arba mitinėje:

KAINA BU PERSIUNTIMU

gl.10
EUTINCJB

£1.00
“DRANGAS”

2334 So. Oakley Ave.
CHICAOO, ILL.

Res. 6968 So. Talman Ava.
Res. TeL GROvehiU 0617 
Office TeL HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VeL 2—4 ir 7—9 vak.
Ketv. ir Nedėliomis enaitanie 

2423 W. Marųuette Road

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGBOH 

4645 So. Ashland Avenue
OPISO VALANDOS i

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Nedėliomis pegal satartį. 

Office TeL YARda 4787 
Namų TeL PROapect 1988

Tel OAMal 6182.

DR. BIEŽIS
•YDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road 

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v-

REZIDENCIJA
6631 S. California Ave. 

Telefonas REPnblic 7868

Office Phone Ree and Office
PROapect 1028 8369 8. Leavitt St
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vaL CANai 0706

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Chicago
Trečiadieniais ir Sekmadieniais

Btgal rotarų.

TeL YARda 6921
Rea.: KENvvood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiao TeL VlRginia 0036 
Rezidencijos tei BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue

Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P. M,

Remdeaeija
8939 So. Claremont Ave.

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

Tel OANal 0267
Rea. TeL PROapect

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

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

6 iki 9 vakare

TeL YARda 2246

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave.
, arti 47th Street 

Vai.: nno 9 ryta iki 8 vakaro
_____ 8eredoj pagal mtartį

DR. Vi E. SIEDUNSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas Lafayette 8660

Antradieaiaia, Ketvirtadieniais ia 
Penktadieaiau

4631 So. Ashland Ave.
Tel YARda 0994

Pirmadieniais, Trečiadieniai^ jg
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CICEROS LIETUVIU NAUJIENOS}
Mūsų Didelė Šventė

Moterų Są-gos 2 kp. 12 d. 
lapkričio turės nepaprastą 
šventę. Tą dieną minės 25 
metų gyvavimo sukaktį, tai
gi, sidabrinį jubiliejų. Ryto 
7:30 vai. narės uis in corpo
re prie šv. Komunijos. Sv. Mi
šios bus užprašytos intencija, 
kad padėkoti Visagaliui už 
suteiktas malones bėgiu 25 
metų. Vakare tą pačią dieną 
įvyks bankietas. Pradžia 6 
vai. Įžanga 50c. Programa bus 
įdomi. Bus žymių kalbėtojų 
ir dainininkų. Kad paįvairin
ti vaikarą, bus sulošta juokin
ga komedija, kurią ruošia 
E. Maskolaitienė, 2 kuopos 
narė. Artistai bus iš Cicero. 
Visi kviečiami dalyvauti mi
nėtam parengime. Sąjungietės 
2 kp. stengsis patenkinti.

Kuopos susirinkimas įvyks

ateinantį pirmadienį, spalių 9 
d., po ražančiaus pamaldų, 
vakare. Visas nares prašom 
dalyvauti, nes daug svarbių 
reikalų turim aptarti. Taipgi 
kviečiam naujas nares atsila
nkyti. K S.

Šį Vakarę Marijonų

Rėmėjų Susirinkimas
CICERO. — Šį vakarą tuoj 

po pamaldų įvyks Marijonų 
Rėmėjų Draugijos 21 skyriaus 
susirinkimas, į kurį kviečia
mi visi geros valios prieteliai 
kuo skaitlingiausiai susirinkti 
į mokyklos kambarį. Susirin
kimas svarbus, bet bus trum
pas. Taigi, malonėkite atvyk
ti ne vien tik patys, bet būtų 
ne pro šalį, jei atsivestumėte 
po vieną-kitą, naujų prie to 
gražaus ir kilnaus darbo pri
sidėti. Pabandykite! Valdyba

I Išpuošė Rezidenciją
I MARQUETTE PARK. — 
i Žymus šios kolonijos biznie
rius Jonas Pužauskas, G559 
Ko. Campbell avė., buvo lai
davęs meistrams išdekoruoti 
savo puošnią rezidenciją, ku
ri dabar atrodo tiek iš vi
daus, tiek iš lauko pusės žy
miai gražesnė. Kcre&p.

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINES 

MINTYS
Iš angliško verto

Kun. Ant. M. Karužiškis

Spalių 5 Diena
Tasai kurs atgailavime ver

kia, atgailavime džiaugsis.
( T K)

Bill McKechnie, Cincinnati Reds menedžeris, ir Joe McCarthy, New York Yankees mene
džerius, išvakarėse pirmo “world seri.es” žaidimo New Yorke nuoširdžiai sveikinasi. (Acme 
telephoto)

Chicago Heights Žinios
Spalių 8 d. įvyksta Šv. Ka

zimiero parapijos paskutinis 
piknikas Vytauto parke, šil
ta - šalta. Lija - sninga, mes 
į pikniką važiuojame: užbaig
ti jų sezoną. Nejaug’ imsi ir 
sušalsi. Bet vis dėl to tiki
mės gražios dienelės. Nes, 
taip vadinamoj indijonų va
saroj jų pasitaiko daug.

Piknike turėsime gero už
kandžio: grybų, kugelio, bar- 
becue ir t, p.

Įžangos nebus. 25c vertės 
bilietai duodami dovanai. 
Laukiame svečių ir draugų!

jau kitur vanduo bėga. Daug 
dalykų taisyta ir nauji dėta 
seserų gyvenamuos kamba
riuos ir mokykloj. Vėliausiai, 
sulūžo bažnyčios varpo žėg
liai, ant kurių kabojo. Nors 
žėgliai buvo geležiniai, tačiau 
po tiek metų sudilo ir varpas 
nepavojingai nukrito ant lu
bų, sukrėsdamas visą bažny
čią. Per dvi savaites buvome 
be varpo. Dabar jau sutaisy
tas.

Nepamiršo Pasveikinti 
Su Varduvėmis

MARQUETTE PARK. — 
Pranciškų išvakarėse, kostu
meriai ir draugai nepamiršo 
pasveikinti biznįerhj Pranciš
kų Shlepovičių, 6915 S. Rock- 
well St.

Jis pristato 'mėsos orderius 
į bučernes ir restoranus.

BRIGHTON PARK. - Per 
Pranciškų vardadienį draugai 
ir pažįstami pasveikino mu
zikantą Praną Bistrą, 4548 S. 
Francisco avė. Visi linkėjo 
jam daug laimės.

West Pulimano 
Naujienos

Spalių 8 d., parapijos salė 
je įvyksta gražus vakaras su 
pamarginimais ir šokiais. Re
ngia Moterų Są-gos 7 kp. Pe
lnas eis pusiau su parapija 
Reikia pasakyti, kad Mot. Są- 
gos 7 kuopa pereitą pavasarį 
buvo surengus gražų vakarą 
ir parapijai įteikė pusę pelno 
58 dol.

Kviečiami skaitlingai daly
vauti ir paremti mūsų veikė
jų -parengimą.

čiaus pamaldų, parap. salėje,' 
įvyks svarbus pasitarimas vi
sų draugijų ir klubų atstovų 
ir parapijos komiteto, reikale 
rengiamo Ilalloiveen Dance 
(su dovanomis už gražesnį 
apsirengimą), kuris bus spa
lių 29 d., parapijos salėje. Nu
matyta, kad vakaras bus gra
žus, nes visa parapija veikia. 
Pelnas parapijai. Rap.

Kviečiami Į Pamaldas
TOWN OF LAKE. — Vie

nų metų u. a. Onos Rudminai- 
tės mirties sukaktuvių pamal
dos bus penktadienį, spalių 6 
d, Šv. Kryžiaus bažnyčioj, 7, 
8 ir 8:30 vai. ryto.

Visi velionės draugai, pažį
stami prašomi atsilankyti ir 
pasimelsti už jos sielą.

A. a. Ona Rudminaitė buvo 
amžina narė visų kilnių įstai
gų bei vienuolynų. Gyva tu
rėjo daug draugų, taigi nepa
mirškime ir mirusios. Amži
ną atilsį duok jai, Viešpatie.

J. Č.

Dejavimai ir ašaros atėjo 
būti Mylimojo teisiami, ir 
klausė .Jį kurs iš jų mylėjo 
Jį giliau. O Mylimasis davė 
nuosprendį kad dejavimai bu
vo artesni meilei, o ašaros a- 
kims.

REMKITE, PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

URBA Gėlės Mylintiems, 
Vestuvėms, Baukie- 
tams, Laidotuvėms, 
ir Puošimams.

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LATayette 5800

A. t A.

Po 28 metų parapijos gyva
vimo, reikalinga nuolatinis 
taisymas. Žiūrėk, tai vienas, 
tai kitas dalykas pagedo. Va
ndeninės paipos. Čia tik įdė
jai naują, už kelių savaičių

Piknikas parapijos kieme 
(rugp. 26 ir 27 dd.) gerai pa
sisekė. Padengus išlaidas, 
$118.80, pelno, parapijai liko 
$417.56. Kleb. kun. A. C. Ma- 
rtinkus negali užmiršti savo 
draugų iš Chicagos, Stager ir 
Ilarvey^ nuoširdžios paramos. 
Pirmą kartą su 'mumis sve-

“THINGS THAT NEVER HAPPEN”

. TOAVN OF LAKE. — Pra
nciškų vardinių proga, širdin
gų sveikinimų susilaukė ir 
Pranciškus Levickis, 4441 So. 
Wood St. Jį sveikino jo drau
gai ir giminės, kurių P. Le
vickis turi gana daug. |

Koresp.'

čiavosi vienas Roosevelt Fur
niture Co. savininkų, Bertu
lis su žmona. Rap.

ŠŠ. Petro ir Povilo pampi 
jos vikaras kun. S. Gaučas, 
trumpam laikui nukeltas į Šv. 
Jurgio parapijų. Kun. S. Gau
čas pavaduoja sergantį kun. 
Gasiūną.

Spalių 11 d., tuoj po Ražan-'

GARSINKITRS “DRAUGE’

Išdekoravo
Bizniavietę

MARQUETTE PARK. — 
Fotografas Cynal, 2515^2 W. 
63rd St., savo foto studijų 
gražiai išdekoravo. Dabar su
derintos spalvos daro patrau
klią vietą. Fotografas Cynal 
palaiko gerus santykius su 
lietuviais. Koresp.

Geriau laiku pradėti, negu 
darbe skubėti.

SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-My MORGIČIŲ

Kiekvienos ypatoe padėti pinigai yra apdrausti iki >5000.00 per 
Federal Savings and Loan Insurance Oorp., po United States
Oovsnmeat priežiūra.

NIKODEMAS CESZNA
(gyv. po nuin. 4401 South 

Washtenaw Avė.)

Mirė spaliu 4, 1939, 5:25 vai. 
ryto, sulaukės nusės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje, Tauragės 
apskr., Žygaičių par. Butkų k.

Amerikoje išgyveno 29 met
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterj Marijonų, po tėvais 
Stankaitė, sūnų Jonų, 2 duk
teris; Cecilijų ir Stanislavų 
švogerj Feliksų Brazinskj ir jo 
šeinių, švogorkų Barborų Tri- 
ponie.nę ir jos vyrų Juozapų ir 
daug kitų giminių, draugų it 
pažįstmaų.

Kūnas pašarvotas J. F. Eu- 
deikio koplyčioje, 4447 South 
Fairfield Avė.

Laidotuvės jvyks šeštadienį, 
spalių 7 d. iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas j NekaJto 
Prasidėjimo švč. Panelės par. 
bažnyčių, kurioje jvyks gedu- 
ingos pamaldos už velionio sie
lų. Po pamaldų bus nulydėtas 
j šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Moteris, Sūnus,
Dukterys, švogeris, švogerka ir 
Giminės.

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

KAZIMIERAS J. BRASUS
(gyv. po mint. 4434 Soutiv 

L< aii'fieid Avenue)
Mirė spalių 3 d., 1939 m.,

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

Gimęs Lietuvoje Mažeikių 
apskr., Pikelių parapijoje.

Amerikoje tšgyveo 2 8 met.
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterį Margaretų, po tėvais 
Ramanauskaitę, sūnų Edvar
dų, brolį l’ranciškų, švoger- 
kų Keleli ir jų šeimų, Michi
gan City, Ind., uošvius Rama
nauskus ir daug kilų gimi
nių ir draugų.

Lietuvoje paliko motinėlę ir 
dvi seseris.

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

Kūnas pašarvotas 4447 So. 
Fairfield Avehųer Laidotuvės 
jvyks šeštad., spalių 7 d. Iš 
J. F. Eudeikio koplyčios 8:00 
vai. ryto bus atlydėtas j Ne
kalto Prasidėjimo Švč. Pane
les par. bažnyčių, kurioj jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas j Šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažjs- 
tamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

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

Laidotuvių direktorius J. F. 
Eudeikis, tel. Yards 17 41.

Mokame Už 
Padėtus Pinigui 31%

LUHAT SHAU- 
i 6/ve W) FM- 
A UU5PP/A/6 PKČŠ&JT 

ULUM

(į REAsSe Dffl'r suy 
[Fa Mnį

IT Foe.
A YO\JW> &UDČ 70 

J Accept

CArwu a

Zy ____ _
SpacialutA, nrfurmake, 
•noį/usuj aujb 7£cdeinxf 

L PoutdtA....Gfni^juUedbu
&pe*tGhe/ni&tA 1

iC-ECONOMY and

SATISFACTION na 
Double Tėsted.!Doub/eAdion!
BnR SAKI N G 
Hk.V POWDER
, SimePrkeTodayis45YearsAqo 

25 ounces for 25t v
Full Pack ••• NoSlack Flllind

MIL'.IONS OF POL'NDr HAVf. TEEN 
UtECilYOiJR .CV'-.RNML'IT

GIESMYNAS

■ rriciiMT
Ui* only on* level t*e- 
tpoonful to O eup of tifted

flour (or mo»t rocipo*.

|f/*BAKING 
IKVPOWDERj
Šame price today 
as 48 years ago
25ouncej f°r 254
MenufacturU kaltine p«w4er 
a eta Ui t n malta na<kinf
kaMny it n4ar iuą«rvi»»ai I

| af e ■ per t <ka«l«lt •< natinnalj
raavtotiar.

ClontlAril PlukotaBOara lihd
Švelni Degtinė—100 Proot 

BOTTLED IN BOND 
Nėra Geresnės Degtinė*

nž Tokią Kainą
TIK |1.00 PT.*« PA 
4-6 Kvortos ...*'* 1

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS 

TAVERNOJ

15c. DRINKHAfl

MiUiOKS OF POUHDS HAVE BEcN 
Uiti) BY OUR GOVERNMENT

MUTUAL LIQU0R COMPANY
Dietri butonai

4707 S. HALSTB9 STREET
Phone Boulevard 0014

įsigykite Naują Oleemyną. Jame 
rasite Visiems Metama Bažnyčios 
Giesme*.

Gioamee Ir maslltą patvenkė
Ant S. Pocius.

ISleldo C. L. R. K. Vargoninin
kų Provincija,

Knygos kaina — 50 centai, pri
dedant 10 oentų peraiuntlaauL

LIETUVIUKAS
MISOLtLIS

Šlovinkim Viešpaty
Kilios ir Milparal, Lietuviškai 

ir Lotyniškai, visiems Sekmadie
niams ir šventėme, ir kitos Mal
dos ir Giesmės. Antras pataisytas 
leidimas. Parašė Kan. Ad. Saba
liauskas. Stipriais odos virtais. 

— A75. Reikalaukite U:

DRAUGAS PUB. 0 0. 
2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, Illinois

s Ofiso vai.: 0:00 vai. ryto iki 5:00 vak. Pirmadieniais, Ketvirta- 
= dieniais ir Šeštadieniais iki 8:07 vak. —

Į CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION |
5 JOHN PAKEL, Pres.

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

•AKY, IND. LAIDOTUVIŲ DIBBKTOBIAI 
KELNER —PRUZIN

Phone 9000

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AUDIII A U r C PATARNAVIM AS 
H Iii D U L H R U t DIENĄ IR NAKTĮ

DYKAI KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudsikis
■BKAUSIA IB DIDMAUBIA LAIDOJIMO ĮBTAIBA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

4447 South Fairfield Avenue
___________Tel. LAFAYETTE 0727_________

Y IY A f koplyčios visose 
1 IV. r> X Chicagos dalyse

Klausykite mflsų nulio programo Antradienio ir 

šeštadienio rytais 10.00 valandą, l.š \VIIII* stoties (14KO.)

Su Povilu Aaltimiera.

Lachawicz ir Sunai
2314 "VVest 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270

I. Liutevicitts
S. P. Mažeika

4348 So. Califomia jAve. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avenue 
l’hone YARds 1138-1139

Antanas M. Phillips 3307 Lituanica Avė. 
Phone YADds 4908

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

4704 S. VVestem Avė. 

Tel. LAFayette 8024

P. J. Ridikas 3354 So. Halsted St. 

Telefonas YARds 1419

i
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D. G. R. ŽINIOS
J. Pilipauskas

PRIE A. A. KARDINOLO 
KARSTO

Toli Brooklyne, prie \Yil- 
liuiushurgho tilto stovi lietu
viu bažnyčia. Čia prieš ketu
riasdešimt 'metu pradėjo pa
storacijos darbą jaunas, nie
kam nežinomas kun. .Jurgis 
Mundelein. Savo kruopščiu 
darbu ir giliu pasišventimu 
jis greitai kilo. (ierai pažino 
ir pamilo jį Brooklyno kata
likai ir įvertino jo darbą Ro
ma. .Jis paskiriamas Chicagos 
arkivyskupu ir vėliau pake
liamas kardinolu.

Šiandie tas garbus senelis,i) 
po sunkaus ir įtempto darbo į 
ramiai ilsis nežinomiems am-' 
žiains.

• * #

Pačioje Chicagos širdyje, 
kur verda gyvenimas, kur J 
tūkstančiai žmonių nuolatos 
skuba ir bėga, stiepiasi į pa
danges rimta gotika susikau
pus šv. Vardo Katedra.

Čia šiandie rimtis ir susi
kaupimas.

.Tau lauke jaučiama kažko« 
kia nepaprasta rimtis, kurių 
kartais sudrumsčia tik pra
važiuoju tramvajai. Pati ka
tedra prisidengus gedulo šy
du. Pro didžiąsias duris įeina 
ir išeina susikaupę ir liūdni 
žmonės, Mylima Kardinolą la
nko visi. Turtingi ir lietur- 
čiai, mokslo žmonės ir bemok
sliai, seni, jauni ir maži. Y- 
pač mažųjų šiandie daug, nes 
šiandie jų diena gilioj maldoj

tarti paskutinį sudie savo nuo 
širdžiam auklėtojui ir globė
jui.

Nepamiršo jo ir žydai, nes 
ir jiems jis buvo teisus ir 
geras. Ir jų daug sukinėjasi 
ša Ii gat v y j.

• »

Viduj liūdnai gaudžia pas
kutiniuosius rtųuiem garsus 
vargonai. Paskutiniai akordai 
neramiai slepiasi gotikos ro
žėtose ir lyg gilaus skausmo 
pagauti užlūžta aukštai, aukš
tai skliautuose. Bažnyčioj ty
lu. Tik kartais nuskamba mi
šių miserere. Čia nesimato 
kasdieninio juoko ar šypsenos. 
Yisų veiduose užsislėpęs liū
desys, tartum čia paskutinį 
kartą ilsis jų tėvas ar brolis, 
lš karsto maloniai šypsos a. 
a. Kardinolas, lyg kartu su 
šv. Povilu salkytų: “Gerą ko
vą 'kovojau, tikėjimą išlai
kiau, pabaigiau bėgti, gale 
man atidėtas teisingumo vai
nikas”,

e $ c

Ir štai toj rimties ir susi
kaupimo valandoj nenoromis 
prabėga mintys, kurios ver
čia kiekvieną susimąstyti dėl 
savo darbo, dėl savosios, gy
venimo kovos. Gal nevienas 
mūsų sunkios gyvenimo naš
tos prislėgtas ar įvairiausiij 
laisvu) skelbėjų nuo tiesaus 
kelio nuvestas, paklvdom gy
venimo kryžkeliuos ir klai
džiojam nežinios ir vargo 
raistuose. Ir štai graudžios 
vargortų raudos ir gilios rim
ties tyla priglaudžia alkaną

Mykolines Gražiai 
Pavyko

AVEST SIDE. — Sekmadie
nio vakarą, spalių 1 d., Auš
ros Vartų parapijos salėje į- 
vyko pagerbtuvės parapijos 
klebono, kun. Mykolo Urbona
vičiaus ir taip pat vikaro, 
kun. Mykolo Jodkos. Su pa- 
gerbtuvėni jungėsi sykiu ir 
kun. Jodkos kaipo naujo vi
karo priimtuvės.

Mokyklos vaikučiai daina
vo, šoko lietuviškus šokius, 
vaidino veikalėlį. Dainavo pa
rapijos merginų sikstetas ir 
Panevėžiečių choras, Irena Ai
tutytė solo ir parap. choras, 
vedamas muz. J. Brazaičio. I. 
Sakalas gražiai vedė progra
mą.

Salė huvo pilnutėlė lr nuo
taika žmonėse labai graži. 
Klebonui ir vikarui teko ir 
dovanų, parapijos draugijų 
padovanotų.

Susirinkusieji džiaugėsi pi
rmą kartą girdint vikarą sa
kant kalbą. Klebonas taip pat 
kalbėjo.

Po programos buvo muzika 
ir užkandžiai.

Pagerbtuvės puikiai pasise
kė ir žmonės išsiskirstė su pa
kilia nuotaika. Nulis

Vyčių Seimelis
Ateinantį sekonadienį Auš

ros Vartų parapijos salėj į- 
vyks L. Vyčių Čikagos apskr. 
seimelis. Kaip kitais metais, 
taip ir šiemet tikimasi skait
lingo suvažiavimo ne tik kuo
pų delegatų, bet ir senų vei
kėjų, Vyčių buvusių narių ar 
draugų, kuriems rūpi vysty
masis tos garbingos organiza
cijos. Seimelis prasidės 2 vai. 
popiet.

Biznis Eina Kaip Ėjęs
BRIGHTON PARK. — Am

žiną atilsį Jono Baltučio biz
nis — gazolino stotis, 2025 
W._ 47th St., ir gazolino su 
aliejumi pristatymas, eina 
kaip ėjęs. Dabar to biznio val
dytojais yra jo sūnūs Alek
sandras ir Jonas, kurie turi 
tiim bizny patyrimo.

Jų brolis Edvardas yra pa
siryžęs išeiti į kunigus ir jau 
lanko seminariją. Koresp.

SKELBKITĖS “DRAUGE”

FOR DELICIOUS

Prabėgs metai kiti ir mes 
nužengę paskutinį žingsnį ir 
užvertę paskutinį savosios gy
venimo knygos lapą, pažvelg
sim amžinybėn ir stosim į Au
kščiausiojo teisiną. Ar šypso- 

sielą, o garbaus senelio besi-, sis ir mūsų veidas sielos šyp- 
šyipsąs veidas padrąsina ko-’ sena, o gal rūsti tikrovė iš- 
von prieš visą, kas negera ir rėš skaudžią žymę įmūsų lū-
neteisu. • pose!...-

• y *

CHEESE SPREADS
• Just bring out Severai vari- 
eties of Kraft Cheese Spreads 
aud crackers . .. and company 
refreshments are all readyl 
These Spreads are grand for 
sandwiches, appetizers and 
salads, too. Notice the smart 
new circle-dot design on the 
Swankyswig glasses Kraft 
Spreads come in.

VIENAS IŠ TUKSTANCIU CHICAGOS

Gesu
Apšildomų 

Mažų Namų

Žodis “voltai” kilo iš mo
kslininko Voltu, didžiojo elek
tros mokslininko, kataliko.

KAS RYTELI. • • KLAUSYKIMĖS. . . KAS RYTELI

ŠALTIMIERO UETUVIŠKy RADIO PROGRAMŲ
10 vai. ryto... W H I P... 10 vai. ryto

(1480 Kilocycles)

Kaimiečiu Kapelija * Aidų Aidai Kvartetas *
Pipirai * Šunim Buruin Sesutės * Trys Lietuvaitės *
Bartkų Šeimyna * Dėdė Brukąs * Poezijų Vainikas *
Algirdas Brazis * Florencija Balsiutė * Elena Pečiukaitė *
.Tonas Ruk&tnln * Mikas Overlingas * Kristina Kriščiūnaitė * 
ir Juzutė Mileriutė *

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

Administratoriaus Pranešimas
Sulaukus “Draugo” 30-ties metų gyvavimo malonu pasi-1 

džiaugti jojo nuveiktais Bažnyčiai ir Tėvynei darbais. Taigi 
lapkričio 19 d., Shoreland Hotel, ruošiama bankietas, kuria
me prisiminsime mūsų katalikiško dienraščio 30 ties metų 
darbuotę ir kartu bus atidaromas vajus praplėsti mūsų dien
raščio įtekmę i lietuvių visuomenės gyvenimą. Bankieto ti
kietai po $2.00.

Šeštadienį 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 ir tad prašome mūsų prietelių paramos mūsų 
dienraščiui šioje naujoje kūryboje.

# y •
“DRAUGO” 30 METŲ GYVAVIMO PAMINĖJIMO 

NUMERIO APGARSINIMŲ SĄLYGOS
1. Skelbimai 50c už colį.
2. Su kiekvienu skelbimu $5.00 vertės gausite vieną tikie

tą į Bankietą ir paminėjimą “Draugo” Boosterių kam
pelyje.

3. Su kiekvienu skelbimu $2.00 vertės gausite ir paminė
jimą “Draugo” Boosterių kampelyje.

4. Kiekvienas mokantis $2.50 už 30 metų Paminėjimo Ban
kieto tikietą, bus paminėtas “Draugo” Boosterių kam
pelyje.

5. Vien paminėjimas “Draugo” Boosterių kampelyje $1.00.
6. Bankieto Skietas $2.00.
Tikietai 30-ties Metų Paminėjimo Bankietui išdalinami se

kančiai:
šv. Antano Parap. — Cicero . ................... .
šv. Jurgio Parap. — Bridgeport .................!..
Gimimo švč. Panelės Par. — Marąuette Park
šv. Kryžiaus Par. — Town of Lake.............
Nek. Prasid. švč. Pan. M. parap. Brighton Pk.
Dievo Apvaizdos Par. — 18th St., ................
Aušros Vartų Par. — West Side ....................
Visų šventų Par. — Roselande .. .............. v .
šv. PeiTo ir Povilo Par. — West Pullman ....
Šv. Mykolo Par. — North Side ....................
šv. Juozapo Par. — So. Chicago ....................
šv. Kazimiero Par. — Chicago Heights.........
šv. Baltramiejaus Par. — Waukegan.............
šv. Petro Par. — Kenosha, Wisc....................
šv. Pranciškaus Par. — Indiana Harbor. Ind.
šv. Kazimiero Par. — Gary, Indiana .........
šv. Petro ir Povilo, — Rockford, III................
šv. Petro ir Povilo — Westvil!e, III................
šv. Onos Par. — Spring Valley, III...................
Šv. Vincento de Paul Par. — Springfield, III.
Šv. Kazimiero Par. — Racine, Wisc. .. ...........
šv. Gabrieliaus Par. — Milwaukee, Wisc. ..
Nekalto Prasidėjimo Par. — Sheboygan, Wisc.
šv. Antano Par. — Kewanee, III.......................
PASTABA: Prie kiekvieno stalo sėdės po 10.

Jums labai dėkingas,
KUN. J. MAČIULIONIS,

‘ ‘ Draugo ’ ’ Administratorius

Vis didesnis Chicagos mažų namų skaičius ap
šildomas gesu. Dabar, daugiau negu pirmiau, 
Chicagos šeimynos supranta, kad neprilygina- 
mas smagumas ir patogumas sutinka su šei
mynos mažu budžetu. Pavyzdžiui: Čia namas 
JUOZAPO PETTED, 5358 South Honore St., 
5 kambarių medinis namas su geso deginan
čia karšto vandenio sistema. Gaso šilima per 
8 šildymo mėnesius 1938-39 metais šiame na
me tekainavo maždaug ....

\ E Ve s

Night and Morning
Dėl aklų pavargusių nuo Saulės, , 
Vėgo ar Dulkių, vartokite kelia la
šus Mnrlae: Palengvina au vargt* 
sias akla
Saugus Kddlklams Ir Suaugusiems 
Visose Vaistinėse.

j YVrite for Free Book
I **A World of Comfoft for Yoor tyw" MURINĘ COMPANYcXSo

$050
MENESI

Iš VISO PER SEZONĄ TIKTAI $76.

Telefonuokite WABask GOOO dėl Uitikrinto 
Aprokavimo Kainos Pilnai-Automatiškos

Geso Šilumos Jūsų Name
MOOttN COOItSY. . CONSTANT MOT WATt* . . SIIINT StSStOISATlOM . . OAS KATINO

THE PEOPLES GAS LIGHT AND COKE COMPANY
PHONI V* A fi A S M A O O n K

WOMEN:
read how thousands have been able to

GET NEW ENERGY
IMPORTAM Miteli Tnti Rmil WHV Famois Lydia L Pinklum’t Vtptabla C#m- 
finte Nn Bm Hslping Muk. finte**, tervnt Wmm Fst Onr Half A Cairhiry!

■ome food «hich your body uaes 
dirsetly for energy—to help build 
up more phyaical resistance and thus 
help calm jittery nerves, lessen fe- 
maie functional distreaa and give you 
joyful bubbling energy that is re- 
fleeted thruout your whole being.

Over 1,000,000 women have re- 
ported marvelous benefita from 
Pinkham’s Compound. Results e 
should dsliįh t you I Telephone your 
druggist right i

If you feel tired out, limp, listless, 
moody, depresaed—lf your nerves 
are constantly on edge and you’re 
lotina your boy friends to more at- 
trsetive, peppy somėti—SNAP OUT 
OP ITI No man likęs a dūli, tired, 
eranky woman.

All you may need ta a good reliable 
toaic. If ao try famoua Lydia E. 
Pinkham'a Vegetable Compound. 
Let it atimulate gaatric juicea to help 
digeet and aaeimilate more whole- : now for a bottle.

1 iki 50
51 iki 100

101 iki 150
151 iki 200
201 iki 250
251 iki 280
281 iki 310
311 iki 340
341 iki 370
371 iki 400
4011 iki 420
421 iki 440
441 iki 460
461 iki 480
481 iki 500
501 iki 520
521 iki 540
541 iki 550
551 iki 560
561 ilri 570
571 iki 580
581 iki 590
591 iki 600
601 iki 610

M.I C,

j Remkite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge”

PASKOLOS ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ

Duodamos nuo 1 iki 15 metų.j 
Lengvi išmokėjimai. Dėl platesnių! 
informacijų kreipkitės pas Chas.J

' Zekas, Secretary.
GEDIMINAS BLDG. & LOAN

ASSOCIATION 
4425 South Fairfield Avė.

Lafayette 8248

Renduojame sale vestuvėms, susi
rinkimams, Šokiams ir kltokiams 
parengimams. Naujai ir moder- 
niSkai (rengta. Maža nuoma. Dėl 
susirinkirm, kliūbams duodame 
dykai. Kreipkitės.

SULLY’S SVETAINĖ 
4400 So. Washtenaw Avė.

Td. LAFayette fi»54 
Jonas Zepaltas, savininkas ..

She’s pretty as 
a pieture,

būt...........
No one can tolerate halitosis (bad hreath).
It can ruin almost any girl’s popularity 
.. . her closest friendships.

Food fermentation in the mouth is said 
by some uuthorities to be a major cause of 
halitosis. And the insidious thing about 
this offensive condition is that anyone 
may have it and never real iže it. Friends 
know, of course ... only too well. Būt, un- 
fortunately, it is such a delicate suhject 
they won't tell.

So don’t gamble with your sočiai oppor- 
tunities and your happiness by taking un- 
necessary chances. It 13 so simple to take 
precautions by gargling with pleasant- 
tasting Listerine Antiseptic—mouth fer
mentation is ąuickly checked and its 
odors are overcome.

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

LISTERINE 
for HALITOSIS

- (BAD BBEATB) "

GARSINKITE “DRAUGE”

Listen to and Advertise over
PALANOEGH’S YUGOSLAV’RAŪIO
Folk Songs and Music 
Tambmritza Orchestra

Btation’W W AE, Every Sunday*l te 1
636 S. Clark St., Chicago — Har. 300<

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

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

DIENIAIS 
Telefonas 

VICTORY 3486
604 WEST 3SRD STREET 

CHICAGO, ILL.

«a

s tiiiiimmmiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiii,iii,iiiiiiiHiiiiiiiiiitiiiiimiiiii,linini,įnirs?

Iturtas virš------------- ^3,500,000.00!
I ATSARGOS KAPITALAS - #250,000.00!
= Dabar mokam 3f/2% už pa- 
l| dėtus pinigus. Duodam pa- 
!S skolas ant namų 1 iki 20 m.

ISTANDARD 
S FEDERAL 
! SAVINGS

and
LOAN ASSOCIATION 

= OF CHICAGO

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

bus laikomos kas antradienį.

CLASSIFIED
PARDAVIMUI NAMAS 

2 fietų mūrinis namas G—6 kam
bariai. Karšto vandenio šiluma. 
Bungalow stogas. Ąžuolo aptaisymai. 
14 metų senumo. Kaina $8,500.00. 
6736 So. Campbell Avenue.

PARDAVIMUI
2 AUKŠTŲ1 medinis namas. 1 krau
tuvė— 5 gyvenimui kambariai ir 6 
kambarių fletas viršuje, arti Halsted 
gatvės ir Canalport Avenue. Meti
nių pajamų $396.00. Pilna knlna 
$1,000. Edw. Chernauskas, 1900 Uni
on Avenue. Tel. CANai 2183.

PRAŠOM ATSIŠAUKTI
Paleškau giminalėlo Juozapo Karbau
sko. Girdėjau, kad gyvena New Yor
ko valstybėje. Kilęs iš Kaltinėnų 
parapijos. Kuntlllų kaimo. Turiu 
svarbu reikalų. J. Pocius, 4450 So. 
Hermitage Avenne, Chieago, III. . .

RF.NDON KAMBARIS 
Rendon apšildomas kambarls. Jei 
norite galite naudoti ir virtuvę. Vir
tuvė beismonte. Atsišaukite: 6834 S. 
Talman Avė. Chieago.

I PILIETYBĖS PAMOKOS

4192 ARCHER AVENUE g
SAVINGS F EDE RALI. T

INSITRED S
JUSTIN MACKJEWICH, Prea. =

»;illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll|||||||||||||||||||||||||||||||||||||llllllllllllllllllllll  » ,

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOK PŪTIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
••THE HOME OF FINE FURNITURE” 8INCE 1BO4

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

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

VCdAiaS *
ADV. JOSEPH J. GRISH 

4631 So. Ashland Avė. 

Telefonas: Yards 1001

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom lr Kito
kiem Bankietam Suteikiam Pa 

tarnavimų.

Linksma. Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

POCAHONTAS Mine Run lš griaustų mainų; 
daug dulkių Išimta. Perkane B tonus ar dau
giau, u* toną .......................................................... $7.40

PETROLEUM CARBON COKE. perkant B to
nus ar daugiau, tonas... *7.40. Sales Tag E kata.


