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Vokieti] a gudrybėmis nelaimės Dancigo
Taip pareiškiama Varšuvoje ir 
nacio nauja propaganda neigiama

Pažymima, lenkų ryžtumas 
nieku būdu nepalaužiamas

VARŠUVA, rugp. 15. —
Pusoficialiniai pranešta, kad 
Dancigo klausimu sukeltas 
bruzdėjimas yra niekas dau
giau, kaip tik pakartojama na 
cių propaganda Lenkijos ne
gerovei.

Nepaisant staiga padidėju
sio diplomatinio aktyvumo, 
Lenkų valdiniuose sluoksniuo
se griežtai pareiškiama, kad 
be karo Vokietija neturi tikė
tis atgauti Dancigu. Karas gi 
guli visaip nusvirti. I^enkija 
pasitiki savo karinėmis pajė
gomis.

LONDONAS, rugp. 15. — 
Žiniomis iš Romos, Berlyno 
ir kitų Europos valstybių sos
tinių, italai su Vokietijos na
ciais pasišovė keturių valsty
bių konferencijos pagalba už
daryti Dancigo klausimų, šį 
miestų prijungus Vokietijon.

Slovakija reikalauja Lenkijos 
pinti užgrobtąjį žemos plota

BRATISLAVA, Slovaki
ja, rugp. 15. — Slovakijos vy
riausybė reikalauja Ijenkijos, 
kad ji grųžintų pereitais me
tais lenkų kariuomenės užgro
btų 83 ketvirtainių mylių slo
vakams priklausančių sritį.

Lenkai tų sritį užgrobė Į-
siveržę į Čekoslovakiją, kai 
Vokietijos kariuomenė nuo Če 
koslovakijos atplėšė Sudetų.

Vokietija remia Slovakijos 
iškeltų Lenkijai reikalavimų.

LENKŲ DEZERTYRIAI 
VOKIETIJON

BERLYNAS, rugp. 15. — 
Naciai pusoficialiai praneša, 
kad paskutinėmis keturiomis 
savaitėmis iš Lenkijos Vokie
tijon atvyko lenkų 'kariuome
nės 197 kariai dezertvriai. Jų 
tarpe yra 143 lenkai, likusie
ji gi — kitų nacionalvbių.

SOVIETAI IŠKĖLĖ T. RY
TŲ KLAUSIMĄ

LONDONAS, rugp. 15. — 
Žiniomis iš Maskvos, ten tu
rimuose sovietų pasitarimuo
se su britų prancūzų 'karine 
misija sovietai pirmų kartų 
iškėlė Tolimųjų Rytų klausi
mų. Sovietai norėtų ir ten tu
rėti užtikrintų sau saugumų.

IŠ BANKO PASIUNTINIO 
ATIMTA 70,000 DOL.

LONG BEACH, N. Y., rugp.
15. — Čia šiandien penki gin 
kluoti plėšikai iš banko pa
siuntinio atėmė apie 70,000 
dolerių ir paspruko.

Konferencijoje dalyvautų An
glija, Prancūzija, Vokietija ir 
Italija.

Tuo tikslu plačiai vykdoma 
propaganda. Žiniomis iš Dan
cigo, T. Sųjungos komisionie- 
rius Dancigui, šveicaras Bur- 
ckliardtas, toanis dienomis at
lankęs Hitlerį Berchtesgadene. 
Dabar jis vykstąs į Londonu. 
t Iš Varšuvos praneša, kad 
Lenkijos užs. reikalų ministrų 
Beckų atlankę Anglijos ir 
Prancūzijos ambasadoriai ir 
iš Italijos vos grįžęs popie- 
ižiaus nuncijus.

Stebėtojai pareiškia, kad i- 
talai su naciais iškėlė šį bruz
dėjimų sumetimu be karo at
gauti Dancigu. Jie sako, kad 
jei Lenkija pritars konferen
cijai, tai bus antrasis “Miun
chenas”. Kalliama, Anglija ir 
Dancigo klausimu pasiryžusi 
“maldinti” Hitlerį.

BOLŠEVIKU SPAUDA
TYLI APIE VYKDOMDS 
MASKVOJ PASITARIMUS
MASKVA, rugp. 15. — Bri

tų prancūzų karinė misija ta
riasi su bolševikų kariuome
nės ir karo laivyno vadais. 
Vakar per visa dienų posė
džiauta ir pasitarimai tik dėl 
užkandžio trumpai nutraukti.

Šį kartų sovietai pateikia 
užkandžius pasitarimų daly
viams. O kai Maskvoje viešė
jo britų specialus atstovas 
Wm Strang ir tarėsi su Molo
tovu, visų laikų šiam svečiui 
nė arbatos nepasiūlyta.

Bolševikų spauda nieko ne
paduoda apie pasitarimų eigų.

t" LEISTA i ATIDARYTI 
SPAUDOS BIURĄ

ROMA, rugp. 15. — Prieš 
keletu dienų italų autoritetai 
čia uždarė “United Press” 
biurų. Dabar leista ir vėl ati
daryti. Žinių siuntimas kol- 
'kas varžomas.

PRADĖTA UNIJOS AGEN
TUI BYLA

Cbicagoj pradėta nagrinė
ti byla Taxicab Drivers uni
jos biznio agentui O. Kofki- 
nui, kurs kaltinnamas Wie- 
dboldto parduotuvių autosun- 
kvežimio darbininko J. Law- 
rence nužudymu praeitų ba
landžio mėnesį.

UNISTAI KATALIKAI
BUS PAMALDOSE 

ŠVČ. VARDO KATEDROJE
Katalikų Amatininkų Unis- 

tų sųjungos skyrius Cbicagoj 
šiemet iškilmingai minės Dar
bo dienų. Šve. Vardo katedro
je įvyks iškilmingos pamaldos 
— Mišios ir pamokslas.

Šių sąjungų sudaro unistai 
vyrai ir moterys, priklausų, 
Amerikos Darbo federacijai, 
CIO, geležinkelininkų broli
joms ir nepriklausomosioms 
unijoms.

Sąjunga turi skyrius kone 
visuose, didesniuose miestuose. 
Jos vadai darbuojasi už po
piežių enciklikų socialiniais 
klausimais vykdymą.

J. A. VALSTYBĖS ĮSPĖJA 
MEKSIKĄ

WASHINGTON, rugp. 15. 
— Valstybės sekretoriaus pa
vaduotojas Sumner AVelles į- 
spėja Meksiku, kad ji veikiau 
išspręstų užgrobtų amerikie
čių aliejaus šaltinių klausimų. 
Amerikiečių kompanijos rei
kalingos atlyginimo, bet Mek
sikos vvriausybė dėl to nekvar 
šina sau galvos.

Užgrobtus šakinius Meksi
ka išnaudoja ir aliejų parduo
da nacių Vokietijai. Meksika 
turėtų atsiminti, kad tuo bū
du slopinamas draugingumas 
pu J. A. Valstybėmis.

JAPONAMS PARDAVĖ
MILŽINIŠKĄ LĖKTUVĄ

SANTA MONICA, Cal., 
rugp. 15. — Douglas Aircraft 
kompanija savo padirbdintų 
didžiausių Amerikoj keleivinį 
lėktuvų Douglas DC4 parda
vė japonams. Valstybės depar 
tamentas nebuvo priešingas 
lėktuvo pardavimui.

NEW YORKO TEISĖJAS 
KANADOJ NUBAUSTAS

ORAVEIIURST, Ont., Ka
nada, rugp. 15. — Už neat- 

| sargų automobiliu važiavimų 
'čia teisman patrauktas ir 100 
dol. .nubaustas New Yorko 
valstybės vyriausiojo teismo 
teisėjas A. G. Hinkley, 62 m. 
aniž. Teisme teisėjas prisipa
žino kaltas. Sakosi jis tai pa
daręs sprendimo “pagreitini
mui”.

VIENERIUS METUS 
KALĖTI

Fred Wilson, 19 m. aniž., 
teisino nubaustas vienerius 
metus kalėti. Jis apiplėšė net 
devynias Illinois Central ge
ležinkelio stotis.

ŽEMES DREBĖJIMAS 
ISPANIJOJE

MADRIDAS, rugp. 15. — 
Žemės drebėjimas ištiko Ba- 
dajoz provincijų, vakarinėj Is-

SKELBKITES “DRAUGE” *panijoj. Nuestoliai maži.

City of San Francisco traukinio nelaimėje Nevados dykumose 23 asmenys žuvo ir daugiau kaip 100 kitų keleivių su
žeista. Southern Pacific geležinkelio kompanijos viršininkai Ir koronerio teismo prisėdai tvirtina, kad nelaimė Įvyko dėl 
sugadintų bėgių. Koks pakvaišėlis galėjo tai atlikti. Vienas į tariamas suimtas. (Acme telephoto).

KELIAMI PROTESTAI
PRIEŠ PAŪėKONeS 
DIENOS ATKĖLIMĄ

VVASHINGTON, rugp. 15. 
— Šiaurinio: Atlantiko pakran 
temis atostogaudamas prezi
dentas Rooseveltas pranešė, 
kad jis pasiryžęs paskelbti at 
sišaukimų, kuriuo Padėkonės 
diena iš lapkričio paskutinio 
ketvirtadenio bus atkelta į 
priešpaskutinį ketvirtadienį. 
Anot prezidento, to pageidau
ja įmonininkai, prekėjai ir vi
suomenė tuo sumetimu, kad 
tarp Padėkonės dienos ir Ka
lėdų pailginti laikotarpį.

Prezidentas gali tai atlikti, 
nes minėta nacionalinė šventė 
nenustatyta jokiu kongreso 
aktu.

Šiai žiniai pasirodžius spau 
doje tuojau kilo protestai. 
Pirmiausia reškia nepasitenki 
nimo footbolo komandos, ku
rios turi sudariusios progra
mas iki paskutinio lapkričio 
ketvirtadienis. Protestuoja ir 
kalendorių dirbėjai, kurie ka
lendorius 1940 metams jau at- 
spaudinę.

Po pilietinio karo Padėko
nės diena nebuvo kilnojama?

AUKOS GINKLŲ 
FONDAN

KAUNAS (Elta). — Londo
no lietuviai per Draugijų Už
sienio Lietuviams Remti pa
aukojo Ginklų Fondui 1,821,- 
35 Lt, kuriuos atvežė Londo
no lietuvių ekskursija; eks- 

ikursijos dalyviai i»tys Gink
lų Fondui dar suaukojo 115 
Lt.

VARŠUVA (Elta). — Len
kų valdžia uždarė dvi Lodzės 
vokiečių sporto organizacijas.

LENKIJA PATI
VADOVAUTU SAVO 
KARO PAJĖGOMS
LONDONAS (Elta). — 

“Sunday Times” praneša ry
šium su britų kariuomenės in 
spektoriaus generolo Ironsido 
kelione į Lenkijų, kad Lenkija 
pati vadovaus karo atveju sa
vo jėgoms. Lenkija tuo atveju 
palaikys glaudų kontaktų su 
prancūzų ir britų kariuomenės 
štabais.

Galutinam planui nustatyti 
dar įvyks Prancūzijos, Lenki
jos ir Didžiosios Britanijos 
vyriausiųjų štabų atstovų pa
sitarimas.

Šis pasitarimas įvyksiųs, 
greičiausiai, Paryžiuje. Lenki 
jos kariuomenę atstovau
siąs maršalas Smigly-Rydzas. 
Galimas daiktas, kad j šį pa
sitarimų bus pakviesti Rumu
nijos ir Turkijos vyriausiųjų 
'kariuomenės štabų atstovai.

ANGLIJOJE YRA 900,000 
SLĖPTUVIŲ

LONDONAS (Elta). — Ci
vilinės apsaugos ministras A- 
ndersonas vienoje kalboje pa
reiškė, kad Anglija dabar yra 
nepalyginamai toli pažengusi 
savo piliečių apsaugos karo 
atveju. Didžioji Britanija sa
vo istorijoje dar nežino tokio
pasirengimo tarptautiniam I gydėsi ar gydosi 1,837 asme-
konfliktui. Tarp kitko g ken
tėjams buvo išdalinta 900,000
šeimyninių slėptuvių, gnlinčių ; ftiemet vonių jau suteikta per 
sutalpinti penkius milijonus, 20,000, kurių 10,000 buvo 
žmonių. dumblo.

Birštone šiuo metu gyvena 
visa eilė aukštų asmenų, kari-VARŠUVA (Elta). — Vo

kiečių telegramų agentūra 
tvirtina, kad lenkų spaudimo 
dėka Lodzėje vokiečiai parda
vė 920 įmonių.

LIETUVOS KAIMUOSE 
ŠIEMET EINA GAUSI 
TROBESIŲ STATYBA
KAUNAS. — Pereitais me- jas šiaudinis, o taip pat ir 

tais Vilkaviškio apskrities kai | skardinis stogas — didelė re
niuose žemės ūkio troliesiu sta tenvbė.
tyba buvo dukart gausesnė, 
negu ankstyvesniais metais. 
Bet šiemet, apskaičiuojama,
ji bus apie 50% gausesnė ir už technikų pagamintus projek-
pernykštę statybų.

Kadangi dabar ūkininkai
daugiausia pajamų turi iš gy
vulių ūkio, tai teų už vis dau
giausia statoma naujų ir ge
rų tvartų, antroje eilėje kluo
nų, o trečioje — grįčių, svir
nų ir kitų trobų. Statyboje 
dar vis vyrauja miško medžią 
ga, nors jau nemaža tvartų 
statoma iš cementinių bei de
gtų plytų ir iš molio. Stogai 
daugiausia dengiami skiedro-
mis, paskui — cementinėmis nas molinis — vieno buto ku
kiu molinėmis čerpėmis. Nau- metynas.

BIRŠTONE GYVAS 
JUDĖJIMAS

BIRŠTONAS. - Mūsų vie
ninteliame gydomajame kuror 
te Birštone šiuo metu yra la
bai gyvas judėjimas. Kuror
tas vasarotoju yra perpildy
tas, geresni kambariai jau iš
nuomoti rugpjūčio mėnesiui.

Iki šiol šienirt Birštone jau

nys; praėjusiais metais per 
tų patį laikų jų buvo 1,519.

ninku, dvasiškių, mokytojų, 
menininkų ir kt. Ypač daug į 
Birštonu suvažiuoja šeštadie
niais ir šventadieniais.

Daugumas gyventojų savo 
grįčias ir šiaip geresnes tro
bas statosi jau pagal statybos

tus. Pažymėtina, kad šiemet 
prie apskr. agronomo esųs ž. 
ū. statybos technikas turi jau 
ir padėjėjų, tačiau abudu yra 
užversti kaimo statybos pro
jektų gaminimu.

Be to, šiemet septyni Vilka
viškio apskr. ūkininkai, pa
gal nustatytas taisykles, stato 
kumetynus, iš kurių trys mū
riniai, turį po du butus, du 
mediniai, po du butus, vienas 
meilinis — vieno buto ir vie-

NORI IŠSIŽADĖTI
GLOBOTI DANCIGĄ

ŽENEVA, rugp. 15. — Na
cių propaganda paveikus ir 
T. Sąjungų.

Jos sluoksniuose jau kalba
ma, kati jei Lenkija dėl Dan
cigo pradėtų taikos (pasitari
mus, Sąjunga pasiryžusi išsi
žadėti globoti tų miestų.

Eederaliniai javų derliaus 
žinovai apskaičiuoja, kad šie
met Tllinoise komų derlius 
būsiąs rekordinis — 388,464,- 
000 bušelių.

ORAS
CHICAGO SRITTS. —Šian

dien debesuotumas ir šilta.
Saulė teka 5:59, leidžia

si 7:50.
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Jei neprašoma lai padaryti ir nepnsiunčlama tam tiks
lui paAlo ženklų. Redakcija pasilaiko sau teise tai
syti ir trumpinti visus prisiųstus raitus ir ypač ko
respondencijas aulyg savo uuollttroa Korespondentų 
praio raiytl trumpai Ir aliklal (Jei galima rašomąją 
mašinėlėj paliekant didelius tarpus patalsymama ven
giant polemikos Ir asm e n lik urnų. Pasenusios korea- 
pondenoljos laikraSlln nededamoa

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus. 
Kntered as Becond-Clasa Matter Maroh >1. l#l#. at
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i Seselės Jubiliatės per 25 metus atsidavu
siai dirbo yienuolijai ir lietuvių visuomenei.
Tie metai joms nebuvo vien saulėti metai, . v .
bet aukos pilni ir nekartą sunkios pareigos Nęvisadą žmogus guli juok- męs Dievo. Jis yra mūsų prie- 
slopino jų drąsą, bet Dievo ir Jo mažyčių tls’ nevisada veikti. Būna ir bėga ir tvirtybė, gausi pa-1 
meilė vedė jas. prie tų kilnių darbų ir di- rimties, susikaupimo valamlė- gailia varguose ir mūs am-1 
delio pasiaukojimo.

Nuoširdžiausiai sveikiname jas palinkėda
mi laimingai sulaukti auksinio jubiliejaus.

RIMTIES VALANDĖLEI

lė. Jūsų gyvenime ji protur- žinoji laime, 
piais pasirodę. Štai noriu Tik tikėjimų ir jųp pągrį- 
Jums pagelbėti tokią rimties stu gyvenimu gulime atnuu

Baisi Tragedija
valandėlę naudingai praleisti.

Be abejo, Jūs protą, o daž
nai širdį slėgė mintis, dėl ko 
mūsų laikais krikščionys ne-

jiuti mūsų laikų žmones, juos 
išvaduoti iš medžiagos ver
gijos, juos padaryti laisvus, 
pažangius ir dorus, nes be 
Dievo nėr tikrojo gyvenimo,

Nevada valstybėj įvyko baisi nelaimė ant 
geležinkelio. Visu smarkumu ėjęs pasažie-, pajėgiu sukurti galingos dva-
rinis traukinys ‘ City of San Francisco ’ iminės jėgos, kuri iš pagrindų ■ nėr doros, nėr gyvenimui ma- 
susidauže. Toj nelaimėj užmušta 23 žmo- j perauklėtų nuodėmėse, varge' sto. 
nes,, o 108 sužeista. 1

25 Metai Dievo Ir Tautos 
Tarnyboje

Vakar įspūdingese iškilmėse Šv. Kazimie
ro Seserų vienuolyne visa eilė lietuvaičių 
iškilmingai ir drąsiai pasižadėjo visą savo 
gyvenimą pašvęsti Dievui ir savo tautos ge
rovei. Kaip jau buvo pranešta, 10 kandida
čių priėmė abitus, 10 seselių naujokių su
dėjo pirmuosius apžadus, šešios sudėjo am
žinuosius apžadus.

Tikrai džiugu, kad kiekvienais metais pri
auga naujų jėgų, kurios paaukojamos dirb
ti tiems darbams, kurie mūsų tautai ir, ap
lamai, visai žmonijai yra reikalingiausi.

Džiugu, tiesa, matyti naujai įstejančias į 
garbingąją, šv. Kazimiero Seserų vienuoli
ją, džiugu pasveikinti naujas sesutes vie
nuoles, tačiau dar labiau yra džiugu svei
kinti tas, kurios įstojo į vienuoliją sunkiau
siose jo gyvenimo dienose, išlaikė visus iš
mėginimus, bedirbdamos sunkiausius dar
bus, ir šiandien mini profesijos sidabrinį ju
biliejų. Tomis sveikintinomis jubiliatėmis y- 
ra šios devynios šv. Kazimiero seserys vie
nuolės:

SESUO M. ANASTAZIJA iš New Phila- 
delphia, Pa. Užėmė svarbių pareigų. Buvo 
vienuolijos ekonomė 1922-1928 m. Sekretorė 
1928 1934. Akademijos mokytoja ir vedėja. 
Ėjo ir vyresniosios pareigas — Dievo Ap
vaizdos parap. Chicagoje ir šv. Antano par., 
Omaha, Nebraska.

SESUO M. KRISTINA gimė Shenandoah, 
Pa., įstojo į vienuolyną atvykus iš Lietuvos 
— iš PkvišKių miestelio, Suvalkijoj. Ji taip 
pat buvo vyresnioji šiose vietose: šv. Pran
ciškaus parapt, Indiana Harbor, Indiana., šv. 
Mykolo parap., Chicago, III. Nuo 1934 m. 
mokytojavo akademijoj, sėkmingai dėstė lie
tuvių kalbą akademikėms. Ji didelė lietuvių 
kalbos mylėtoja ir sklandi rašytoja. Rudenį 
važiuoja į Lietuvą praplatinti savo žinias 
lietuvių kalboje ir susipažinti su naujau
siais joje raštais.

SESUO M. LUDVINA iš Kingston, Pa. 
Ji eina vienuolijos ekonomės pareigas nuo 
1928 m. Daug metų pasidarbavo ir vyres
nioji buvo dviejose Chicagos parapijose: šv. 
Mykole parap. ir šv. Jurgio parap. . .

SESUO M. BENEDIKTA iš Boston, Mass. 
Seselė daug metų mokytojavo, bet po 15 
metų darbo liga atitraukė nuo tos pareigos..

SESUO M. TEODORA iš Lietuves, Kros
nos parap., Saltininko kaimo, Marijampolės 
apskr. Patyrusi mažyčių mokytoja. Be mo
kytojos pareigų dar ėjo vyresniosios parei
gas: šv. Andriejaus parap., Philadelphia, Pa. 
ir Visų šventų parap., Chicago, III.

SESUO M. MATILDA iš Chicagos, III. 
Jos pasiūtais abitais ne viena Seselė džiau
gėsi. šiomis dienomis siuvėjos pareigas ei
na šv. Kryžiaus ligoninėje.

SESUO M. VALERIJA iš Kencsha, Wis. 
Ji kukliai darbuojasi įvairiose misijose už- 
siimdama namų pavyzdinga ruoša.

3ESUO M. VERONIKA iš Shenandoah, 
Pa. Seselė su pasiaukojimu daug metų mo
kytojavo ir vadovavo šioms mokykloms: Chi- 
cągc. Iii.: Nekalto Prasidėjimo, šv. Jurgio, 
šv. Kryžiaus ir šv. Pranciškaus, Indiana 
Harbor, Indiana.

SESUO M. SALOMĖ iš Pittstcn, Pa. Pra
eitais metais k-niai auklėjo aštunto sky
riaus mokinius, be to ji atsižymėjo kaip ge
ra mokytoja bei auklėtoja Juozapo Marijos 
aukštesnėje mokykloje. Vadovavo pradžios 
mokykloms rytinėse valstijose.- šv. Juozapo, 
Scranton, Pa. ir šv. Kryžiaus, Mt. Carmel, 
Pa.

Nelaimių su traukiniais retkarčiais pasi
taiko. Jos visos yra baisios, tragiškos. Ta
čiau ši nelaimė yra ypač skaudi ir baisi, nes 
traukinys tiksliai buvo kerštininkų išsprog
dintas.

Tos nelaimės kaltininkai — pikti žmog
žudžiai, pirmosios rūšies visuomenės prie
šai ir dėl to, kaipo tokie, yra verti didžiau
sios bausmės.

APŽVALGA

Londono Lietuviai
Kun. dr. Kazimieras AJatulaitis, MIC., ku

ris šiomis dienomis lankosi Chicagoj, parašė 
ir išleido gražią 210 puslapių knygą “Lon
dono Lietuviai’’.

Autorius 'pateikia daug įdomios, istorinės 
medžiagos, net protokolų, dokumentų ištrau
kų ir stengiasi apimti visą lietuvių gyveni
mą. Iškelia Ir rūpesčius, kai sunkiose sąly
gose kūrėsi lietuvių parapija, kuriai kliudė 
lenkai ir net žydai. Be to, ir anglai buvo 
nepalankūs lietuviams, tik ilgos kovos lai
mėjimu baigėsi, ir šiandien lietuvių (parapi
ja švenčia dvidešimt penkerių metų sukaktį. 
Autorius išikelia ir .draugijų veiklą, kurios 
tautiniame ir kultūriniame gyvenime suvai
dino žymiausią vaidmenį. Tų draugijų būta 
ir yra įvairiais vardais: Vienybė Lietuvių* 
Broliškos Pagalbos draugija, Susivienijimas, 
Vienybė, Šviesos Draugystė, Lietuva, Aušra 
Kalėdų Klūbas, Biruta, Rūta, Lietuvių Klū- 
bas, Ūkė, Šv. Vincento Draugija, Darbininkų 
Draugija ir kt. Taip, kad Londono lietuvių 
gyvenimas plačiai nušviestas ir graži medžia
ga mūsų išeivijos istorijai.

Sąryšy su tos knygos pasirodymu, “Ka
rys“ padaro tokią pastabą:

“Mūsų išeivija ne vienas dešimtmetis gy
venanti įvairiuose pasaulio kontinentuose ir 
sukūrusi savo tradicijas, išauginusi ne vie
ną kartą, bet, ypač, nudirbusi didelį tautinį 
ir kultūrinį darbą. Net ir turinti savo isto
riją, bet, kartu su senąja karta, viskas lai
dojama. Jau šis tas daroma, stengiamasi tą 
viską įamžinti, ypač Šiaurės Amerikoje, lie
tuvių parj/jijos, švęsdamos savo įvairias su
kaktis, išleidžia taip vadinanias lietuvių pa
rapijų istorijas. Bet platesnio veikalo, api-

ir nuolatinėj baimėje esantį 
pasaulį. Dėl ko senųjų amžių 
katalikai pajėgė pakeisti že
mės paviršių, o mes gyvena
me vien jų darbų ištekliais! 
Ar gi negalime ir mes įnešti į 
visuomenę Kristaus atneštos 
ugnies, gyvenimo džiaugsmo, 
entuziazmo!

< Nei 'kitų, nei savęs priva
lom neapgaudinėti. Kaip li
gonis kovoja su jo sveikata, 
naikinančia ligą savo liku
sios sveikatos ištekliais, kaip 
darbo nustojęs šeimos tėvas

Pasiprašę V. Dievo pagal
bos, šiandie būtinai gyven
kim taip, kad Jo valia tiks
liai ir tobului mumyse įvyk
tų. Visuomenę atitaisysiu), jei 
patys turėsim šventos Dievo telephoto) 
meilės ugnies. Kurkime ją.

Kun. D-ras K.A. Matulaitis

Įdomios Žinios Iš 
Alytaus ir jo Apylinkių

ALYTUS (E) — Dabarti
niu metu Alytaus apskrityje 

| yra per 75 jaunųjų ūkininkųgyvena menesiais ir metais! , ................... . . . .° . . . . , t rateliai, į kuriuos rajoniniaiis pirmiau padarytų sutaupų,1 . ,agronomai kreipia daug dė
mesio. Jaunieji ūkininkai le-tai*p mūsų laikų žlnonija gy 

vena pirmesnių amžių dva
sios kultūros sutaupoinis. Bet 
ar jų ilgam užteks Tikrai, 
laikas rimtai pagalvoti, nusi
tarti ir įgyvendinti seniai se
niai paskelbtas tiesas. O jos 
taip paprastos, taip supran
tamos ir visų... pamirštamos: 
mūsų visuomenės gyvenimo 
širdis — centras yra pasida
ręs pinigas, antroj vietoj ei
na asmens ir visuomenės dva
sinis tobulumas. Medžiaga pa 
vergė dvasią. Jautuliu vanduo 
užgesino Dievo meilės ugnį ir 
amžiną gyvenimą bandoma 
atkelti į ašarų klonį. Todėl 
visuomenė serga, ji dejuoja 
ir verkia.

Grąžinkime gyvenimui Die
vą, nes tik Jis pajėga savo 
palaimos gausumu grąžinti 
mūsų visuomenei tikrąjį pil
nutinį gyvenimą. Kraujo kan
kinių už Dievą pasaulyje bu
vo daug. Daugiau yra kanki
namų mūsų laikais dėl Die
vo žmonių. Tie kankinimai, 
— tai smarkių pagundų ug
nis. Kai 100 ar 200 fabrike 
sugedusių žmonių pašiepia 
einantį šv. Sakramentų jau
nuolį, — jis, tiesa, juos nu
gali, bet jo pergalė yra mil-

Viena lavoninių Carlin miestely, Nevuda valstybėj. Suva
žiavę žmonės nori identifikuoti savuosius, kurie žuvo liuksu
sinio traukinio “City of San Francisco“ katastrofoj. (Acme

IŠKILMINGAI PAGERBTAS PROF.
, KAZYS PAKŠTAS

Amerikos Žymesnybės Dalyvavo Iškilmėse
Kaip jau yra žinoma, šią svečiai buvo vaišinami lietu- 

vasarą prof. Pakštas profe
soriavo Kalifornijos valstijos 
universitete Los Angeles mie
ste. Ten jam esant Švedų Ka
raliaus skirtas požymis jam

nktyniauja atskirose žemės 
ūkio šakose,atitinkančiose sa
vo amžių. Mažesnieji vaikai 
augina įvairias daržoves ar 
jų sėklas, didesnieji — pau
kščius ir gyvulius. Vieni au
ginasi buliukus, kiti 'avinus, 
bekopus arba net ir arklį.

Alytaus apskrityje prade
dama jau veisti daug paukš
tynų. Agronomai stengiasi 

i tarp ūkininkų platinti ypač 
J011 tik tų vištų kiaušinius, L 
kurioą-padedą p^tį metus 180- 
220 kiaušinių. Didelis susido
mėjimas yra ir sodininkyste. 
Jau ir dzūkai pradeda supra
sti vaisių reikšmę ir jų su
vartojimas kasmet didėja. Per 
metus vidutiniškai Alytaus a- 
pskrityje pasodinama 5.000- 
6,000 medelių. Bitininkystėje 
irgi 'pastebima pažanga. Yra 
tokių bitininkų, kurie jau lai
ko po 40 bičių šeimų.

Netoli Punios, cnanevos 
kaime, Mocevičiaus Antano 
durpyne, šaltinyje, rado kaž
kokio gyvulio kiaušą. Kiau-

įteikta, ir to požymio įteiki-

šas — didelis, pailgas, dan
tys nepaprastai dideli. Vienas' ziejui.

mui universiteto viršininkai 
surengė iškilmingas ceremoai- 
jas. Porą dienų vėliau, rugp. 
jnėn. 3 d. Bielskiui savo puo
šniuose namuose surengė iš
kilmingą priėmimą ir vaka
rienę prof. Pakštą pagerbti. 
Tame parengime dalyvavo ke- 
liasdešimts svečių, jų tarpe 
universiteto rektorius dr. E. 
R. Iledrick su žmona, deka
nai Williams ir Watkins su 
žmonomis, švedų konsulas 
Danielson su žmona, keli žy
mesni profesoriai su žmono
mis ir šiaip jau žymesni ame
rikiečiui.

P-nų Bielskių namuose jau 
yra buvę nemažai iškilmingų 
priėmimų, kurie vietos spau
doje buvo gražiai aprašyti, 
bet šis priėmimas yra ypač 
pažymėtinas kad aukštieji

dantys turi 8 cm. ilgumo ir 
diametre 2,5 cm., sveria 60 
gr. Kiaušas ir dantys labai 
gerai išsilaikę. Prie kiaušo 
dar yra daug kaulų. Šis radi
nys perduodamas Dzūkų rau-

viškais valgiais. Svečiai gė
rėjosi lietuviškomis dešromis, 
kumpiu iš Lietuvos, pyragais, 
įvairių - įvairiausiais' prie
dais, Skanėsiais p-ūios Biels
kienės pagamintais, ir paga
liau Lietuvos degtine, vyšnių 
likeriu ir Lietuvos saldainiais 
taipgi papirosais iš Lietuvos.

Vakarienė buvo parengta 
bufeto stiliuje. Svečiai susėdo 
prie mažesnių stalelių po ke
turis prie ‘kiekvieno. Valgyta 
didelėje patio (Bielskių na
mas yra ispaniško stiliaus) 
įjo atviru danguLn prie ruse
nančios barbeąue ugnies. Po 
vakarienei svečiai sustoję pa
reiškė tostą Lietuvos Bespub- 
likai, Švedijos Karaliui, Ka
lifornijos Valstijos Universi
tetui ir jo Rektoriui dr. He- 
drick ir taipgi J. A, Valsty
bėms, ir namų šeimininkams.

Vietos spauda plačiai ap
rašė šias Bielskių parengtas 
iškilmes, pažymėjo, kad iš vi
sų vasalinio sezono iškilmių 
šios- priskaitomos žymiausio
mis ir įdomiausiomis. -

- ~ Raporteris
Red. prierašas: Mūsų ko

respondentas prisiuntė Los 
Angeles Times, kuriame pla
čiai aprašyta šaunioji prof.

(Tęsinys 3 pusi.)

mančio to kontinento ar krašto musų išeivių I žiųo didvyrio jėga daroma.
istoriją, mažai ką turime. Tiesa, mūsų išei 
vijos įžymusis istorikas kun. A. Milukas pra
dėjęs didelį darbą Šiaurės Amerikoje ir ne 
vieną veikalą išleido, bet 'kitose valstybėse
nieko nepradedama. Štai, neseniai, žymusis ,. ,.,5.. .. , ’ , . . i ti morales jėgos, nesutikda-
mūsų išeivi los veikėjas Londono lietuvių kle-Į . . ’. . . . - ... .- , mas pasinaudoti svetima ne-bonas kun. dr. K. A. Matulaitis paraše Lon- 1

Ii,■tuvių istorijų, ■pavadint, “Londono ar "••»|Hh»ru.nu ir no
lietuviai’’. Istorija išleista lxmdono> lietuvių pasisavindamas svetimo tur- 
parapijos dvidešimt penkerių metų sukaktį
minint”.

Dažnas nusileidžia blogam 
pavyzdžiui, savo asmeniu 'pa
daugindamas blogųjų eiles. 

Kiek tai žmogus turi turė

to.

Reiks Saugotis Nuo Visų
“Pusi. Nov.” rašo, kad Maskvos derybos 

užkliuvusios už trijų žodžių. Maskva reika
lauju jai leist įsikišt Pabaltėje “jeigu grą- 
si/nant karu pasikeistų jose režimas, arba 
kitais spaudimo būdais”, dėl šitų “kitais 
spaudinio būdais’’ anglai nenori sutikti su 
rusais, nes jie mano, kad tada Rusija gautų 
savotišką globą Pabaltėje. Rusai užsispyrė 
būtinai pravesti šiuos tris žodžius, nes jie 
įtaria, kad anglai stengiasi Pabaltų apsau
goti nuo rusų, p ne nuo vokiečių.

Baltijos kraštas nenori nei vokiečių, npi 
rusų, nei leųkų. nei kitų globos. To krašto 
tautos gyvenu nepriklausomu gyveninių ir 
to savo gyvenimo nekeis į jokią globą.

Tie, 'kurie nugali smarkiai 
gulančias juos pagundas, turi 
savo pasisekimo paslaptį, — 
jife tiki į Dievą, tiki Jo žo
džiui, tiki į pomirtinį am
žiną gyvenimą, tiki į teisin
gojo V. Dievo gausų atlygi-

Pilnutinię gyvenimo paslap
tis — yra tikėjimas j Dievą.

Jis turi būt mūsų elgesio 

viduryje. Jjg turi sudaryti 

mūsų siekių širdį.

Kaip būtų gera gyventi, jei 

visi žmonės paklustų Dievui, 

jei visi laikytųsi Jo 10 įsaky

mų! Kol tai pądarys kiti, mes 

patys savo gyvenime laikyki-
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LONDONO LIETUVIAI

irKai kas stebisi, kui<p pasisa-, b* sau užtektinai erdvių 
kau, jog mano “parapijoje” viduje labai gražių bažnyčių.

Ji yra vienintelė lietuvių baž
nyčia visoje Anglijoje ir Ško
tijoje.

Jubiliejus

Bažnyčios 23 metų jubilie
jus buvo 1937 m. Ta proga 
parašiau plačių Londono lie
tuvių gyvenimo, socialio vei
kimo ir jų kovų už savo baz

yra 3 vyskupijos su daugiau 
kaip 8 milijonais žmonių. Lo
ndono lietuviai išsisklaidę y- 
ra visame Londone. Jis gi a- 
įpimn apie 600 ketvirtanių mai 
lių plota. Gyvena 24 didesnė
se kolonijose viso 353 šeimos.
Iš jų esame sudarę 10 “pa
rapijų”. Kol aplankau visas 
šeimas, reikia eiti visų mene-
si laiko po 4, 5 ir net po 6 "y’'* istOT‘» “ k»y«- Kas
valandas j dienų. Bet nežiū
rint didelių nuotolių, Londo
no lietuviai laikosi vienybės; 
jų draugijos gražiai veikia, 
parapija neturi skolų; žmo
nės dvasiniai aprūpinami jki-

tų knygų skaitė, gyrė ir sa
kė, jog iš Londono lietuvių 
galima daug ko gera 'pasimo
kyti. Knyga turi 210 pusi. 
teksto ir 32 lapus vaizdų. Į- 
rišta kietais viršeliais kaštuo- 

$1.50. Galima užsisakyti

Iškilmingai Pagerbtas 
Prof. K. Pakštas

(Tęsinys iš 2 pusi.)

Pakštui pagerbti puota. Per 
visų įpuslapį įdėta tokia ant
raštė: “Elcborute reception 
and dinner lionors distingui-
slied Lithuanian Eduoator vi- p]urOpp įn Vytautas-tlie-Great 
siting bei e . 1 nota taip ap- pniversity at Kaunas. Recen- 
rasoma. ^ly Prof. Pakštas was lionor-

Occupving a plaee of pro- ^,e S>weden,
minenee aniong beautiful fun-į5^10 bestowe<l upon liirn tlie 
ctioms of tbe svAnmer season rank °f tlie kirst Knight ot 
in Westwood' Kilis was tbe bie Order *of \ asa. The pre- 
elaborate reception and din-' sentation of tbe Cross was 
nėr with vliicli Dr. and Mrs. niade by tbe Vice Consul of

ių lionor of Prof. Kazys Pak
štas. The lionor guost, a vi
sit i ng professor at U. C. L.

ktaraisiais 'metais dviejų iku-'
per “Draugų”, “šaltinį”, ar
ba galiu ir aš jų 'partraukti 
norintiems iš Lietuvos.

Kun. K. A. Matulaitis, MTC. 
2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, III.

tęų už tų patį atlyginimų, 
visi yra patenkinti.

Tai bendrasis vaizdas.
Ką dirba? Baugiausiai tu

rime siuvėjų. Toliau eina sta
liai ir medžio darbininkai, pa
skui odininkai. Kituose ama
tuose dirba po keletu asme
nų. Turtingų žmonių beveik 
neturime. Tik keletas turi pi
rkę savo namus ir 4 lietuviai 
turi automobilius. Kiti visi, 
— vargo pelės: stropūs dar
bininkai. Jų uždarbiai nedi
deli. Gerai uždirba, jei gau
na 3 svarus, t. y. $14 savai
tėje. Retai kuris uždirba 4 
sv., t. y. $18.50.

Neturėdami automobilių, 
lengvai pragyvena su tais už
darbiais ir net po šiek tiek 
susitaupo. Tikri} vargšų be
veik neturime.

Aukso Grūdeliai
Šiuo laiku ant dangaus, 

pietryti} pusėje, anatema skai
sti rausva žvaigždė. Tai pla
neta Marsas, kurį stebi viso 
pasaulio astronomai. Jų nuo
mone, ten yra gyventojai ir 
augmenys, bet tik ma.no, gi 
tikrai nežino. Čia ir pasiro
do Dievo darbai, kurių žmo
gaus protas apimti negali.

A. P.

Bažnyčia
Londcniečiai pradėjo kurti

“parapijų” 1899 metais. Pir
mąjį lietuvį kunigų T. Ba
naitį pamatė ir išgirdo jo pir
mąjį lietuviškų 'pamokslų Lo
ndone 1896 m. Tais metais 
kun. Banaitis įkūrė vyrų pa- 
šalpinę draugijų, kuri, kelis 
kartus persitvarkius, ir da
bar tebegyvuoja. Pirmas pa
stovus dvasios vadas — kle
bonas atvyko 1900 m., bet pi
rmos lietuviškos pamaldos 
prasidėjo tik 1901 m. gausio 
13 d. vokiečių 'bažnyčioje. Su
siorganizavus glaudžiau, .nu
pliktas cukraus sandėlis ir 
pasidaryta 1902 m. pirmoji 
lietuvių bažnyčia. 10 metų iš
vargus, londoniečiai pasista-

“Citv of San Francisco” traukinio inžinierius E. F, 
cox. (Acme telephoto)

.Julius J. Bielskis entertained Sweden in tbe Memorial Room j 
Tbursday evening, August 3,i of Kereklioff Hull, U. C. L. J 
at tlieir llilts avenue lioine,1 A. in tbe presence of tbe dig- 

nitaries of tbe University.
For tlie reception, tbe Biel

skis lionie was beautiful de-
A. tliis summer, is bore froni i corated tbrougbout in manses 
Lithuania, wbere be teachesi of colorful asters, gladioli, 
political geographv of centrai i and otlier lovely summer blo- 

sonis frciu tlieir o\vn ganlens. 
Following tbe recep<tion, tlie j 
dinner was served, buffet fa-i 
shion, at group tables sėt in * 
tlie attractive patio, vvliere 
tbe open fire created a cbee- 
rv effect. Rose, blue 
and mauve tones were reflec- 
ted irt a gorgeous arrange- 
ment of asters in a blue pot- 
tery bo\vl centering tbe buf
fet tablo. Colored potterv Ser
vice dishes added to tbe en- 
jovment of tbe varied and 
tastv Lithuanian dishes pre- 
pared under tbe personai su- 
pervision of Mrs. Bielskis, 
who acquired all tbe intraca- 
cies of tbe Lithuanian culi- 
narv art while she was visit- 
ing Lithuania.

A’mong tbe gusts were Dr. 
Earle Ray.mo.nd Kedrick, pro- 
vost of U. C. L. A., and Mrs. 
Kedrick, Dean and Mrs. Go- 
rdon S. AVatkins, Consul Wal- 
ter Danielson, and Mrs. Da- 
nielson, Prof. and Mrs. Mal- 
bone W. Grabam, Prof. and 
Mrs. David K. Bjork, Mr. and 
Mrs. Birger Tinglof, Mr. and 
Mrs. R. Hawley, and Messrs. 
Lerov Treland' and ITarry C. 
Chapman.

ANGLYS ir KOKSAI
Pasinaudokite žemomis vasaros kainomis. ATLAS 

ANGLYS yra jūsų garancija šilumos patogumo atein
ančiai žiemai.

Į žemiau pažymėtas kainas iškaitome 3% Illinois Sales Tax.

Žemiau nurodytos kalno* yra gry- 
uutr; pinigais už Ilodiy 4 tunų, ar
ba (Įauginu.

Visos mūsų “stokerinės” anglys yra 
nuo dulkių apdalytos.

FOCAIIONTAS — Thlrd Velr
Mine Run. Domesllc............$7.60 ILLINOIS SCRF.ENINGS . .$4.50

WKST V1RGINIA MINE
RI’N. Extra Coarse............... $7.20

FRANKLIN COVNTY.
Stoker Nut .................................. $6.00

COKE — Genuine Chicago. 
Kopners or Solvay Pea. ..$7.75

WEST KENTVCKY. 1-lnch 
Screenlnga ...................................$6.15

COKE — Alabama, Rapge
or Nut ...........................................$9.00

ROYAL STOKER NUT.
(Our I.eader) ..........................$5.70

ROYAIj BLACK BAND
I.ump — Stove........................ $7.95

EAST KENTVCKY ŠTOKE”
1-lnch Stoker ............................$7.15

FRANKLIN COVNTY
Egg ................................................ $6.75

EAST KENTVCKY STOKER 
' NUT, l’4x% ............................$7.35

Kainos gali būti permainytos be jokio praneSimo.

ATLAS FUEL COMPANY
įsteigta 1015 m.

4919-21 S. Paulina St. Prospcct 7960-61 
...................................................—■ .... ■

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS

REAL ĖST ATE
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rųšiee naujus namus ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Daran vi
sokį taisymo darbą be jokio cash įmokė- 
jimo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų.
(Išgauna geriansį atlyginimą iš Fire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujn ir 
senų namų, ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nno 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie:

JOHN PA K E L
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306Ile-

“City of San Francisco” prieš katastrofų. Tai buvo liuksusinis traukinys tarp Chicago 
ir San Francisco, kainavęs du milijonus dole rių. Sykiu buvo vienas ilgiausių traukinių 
visam pasauly. (Acme telephoto)

t. . tl-: -te

Remonto Išpardavimas
Bndriko senoji krautuvė perdirbama j didesnę ir remontuojama. 
Taigi prekės turi būti išparduotos dėl vietos stokos.

m
-v M

m

Vaizdas netoli Carlin, Nevada valstybėj, kur pastaromis dienomis įvyko šiurpi katastrofa liuksusinio traukinio City of San Francisco”. Katastrofoj žuvo 26 keleiviai ir virš šim tas sužeistų. Vaizdas nutrauktas iš lėktuvo. (Acme teleph.)

fe <

x>'«? -

i?*-

1940 metų Radios iškrautos ant pa
rodos — RCA 'Victor, Philco, Že
nkli, dal>ar perkant, duodama dide
lę nuolaidą už senų radijų.
Kainos tokios:
Panešama, radio nereikalaujanti nie
kur prijungti ... .......... $9.95
Philco ir RCA. Victors radio su re
kordais, gražus kabinetas
™ ..............  $49.50
6 pėdų didelis- Refrigieratorius su 
pilna garantija už .. $79.00

Aliejiniai pečiai — Quaker, 
American, Norge ir kiti, di
delė nuolaida, perkant da
bar.
Perkant naujų, gražų Parlop 
Setų, užvalkalai duodama 
dykai.
Kainos Parlor Setų suma
žintos iki $39.00 ~
pigiau negu kainuoja per
dirbimas.

JOS. F. BUDRIK
FURNITURE HOUSE

3409-21 So. Halsted St. Tel. Yards 3088
Nedėlios vakare 9 vai. pasiklausykite gražaus programo iš stoties 
WCFL — 970 k. 9-lą vai. vakare, Chicagos laiku.
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PHILA, PA., LIETUVIŲ KRONIKA
Paremkime 
Lietuvių Dieną

tų seklioje. Bus nieko never
tas tas lietuvis, kurs (gulė-1 
darnus) neprisidės «. savo 
dalyvavimu Lietuvių Dienoje'Pasaulinėje Parodoje, Lit 

tuvių Dienos komitetas ši r- arba bent su maža uuka. 
dingai prašo visų, be skirtu
mo, lietuvių piniginės para
mos; tikriau sakant, lietuvių 
vardo išlaikymui Pasaulinėje

laeiuvių Dienos (komitetus 
daug kaitų p<r spauoų n gy
vu žodžiu prašė piniginės pa
ramos. Tam tikslui (patarė re-

Parodoje New Vorke, ių v«-j u 
sar,. Už Lietuvos puošnų pa-j ,.,ukli guI.s,„illlUs į Lietuvių 
viljonų kūno pastatymus kai-, J)i(;nos pl.OĮ,milllkj k h.
navo penkiasdešimts tūkstan
čių dolerių, pati Lietuva ap
mokėjo. Bet prie išlaikymo, 
padengimui išlaidų (parodos 
metu, norinni, kad Amerikos 
lietuviai, karpo geriausiai fi
nansiniai pasiturintieji, prisi
dėtų. Įvairių lėšų yra daug. 
Keli žmonės turi ten būti, da
boti, prižiūrėti ir lankančiai 
publikai kasdienę apie Lietu
vę, ir lietuvius gražiai paaiš
kinti. Gi rugsėjo 10 d., Lie
tuvių Dienoje, įvyks visų lie
tuvių .pastangų ir darbų ap
vainikavimas, kuomet iš vi
sų 'kraštų su važiuos tūkstan
čiai lietuvių Pasaulinėn Pa-J 
rodon pasirodyti pasaulio tau1

vui.iarus, t

kitaip. Draugijų prašo paau
koti stambesnes sumas, pa
vienių — mažesnes. Lietuvių 
kolonijose yra platinami tam 
tikri Lietuvių Dienos ženkle
liai (guzikėliai) po 25c. Tų 
ženklelį kiekvienas lietuvis 
turėtų įsigyti ir su pasidid
žiavimu viešai dėvėti. Pliila-1 
delipliijoje kalbamų ženklelių! 
galima gauti pas Petrų Sta- 
niškį, 653 N. lltli St., pas 
Kazimierų Dryžų, Manų Pu
ikų, Antanų Mitcliell ir kitus. 
Neatidėliojant įsigykime, nes 
parama Lietuvių Dienai da
bar labai yra reikalinga.

Fr. Pūkas

Didelė Nelaimė
SPRING VALLEY, 1LL. — 

Prieš 3 savaites iš mūsų mie
sto, iš La Šalie, De Pue ir 
iš kitur jauni vaikinai važia
vo į darbų ūky, ikur iš kornų, 
agrikultūros mokslu, iš vir
šaus ištraukia žiedus, arba! 
nursina ir iš tų kornų renka
ma sėkla. Netoli Oliio, 111., 
miestelio sutiko trokų, kuris 
smogė į tų mažų tro'kų, ku
riuo važiavo jaunuoliai, ir, 
pasėkoj, 4 vietoje žuvo, o apie 
i0 sužeidė. Iš žuvusių vienas 
buvo lietuvis — Leon Gedvi- 
as, 18 ‘įlietų. Užmuštų kūnai 

buvo labai sužaloti.

kiekvienų sekjnadienį esti pi
lna bažnyčia; mat, ateina Į 
daug svetimtaučių. Tvarkų 
veda gerui ir labai išmintin
gai. Be to, yra labai nuolan
kaus būdo ir labai draugiš
kas. Rugsėjo mėnesį bus ren
giamas bazaras.

WPA dabar dirba 130 vai. 
į mėnesį, vietoje 68, o mokestį 
vietoj 65c į valandų, tiktai 
34c.

fiRA'TTHTR

Liuksusinio traukinio “City of San Fruncisoo” penki keleiviniai vagonai per katastrofų 
krūva dėžių. Užpakaly sulaužytas ir geležinis tiltas per upę. Kiti vagonai nušokę .nuo bėgių 
to nusirito į upę. (Aenie teleplioto)

Peru, III., lai'krodynė dirba 
vidutiniai. Peru Plow and 
AVagon Co. ir De Pue Mine- 
rall Point and Zink Co. dir
ba vidutiniai. Sudegusios di
rbtuvės darbininkės moterys 
ir merginos, ir niainieriai, da
bar gauna “Sočiai Se.eurity 
conipensation” po 7, 9 ir 16 
dolerių savaitėje, tpagal už
darbį.

Komai išaugo iki 17 pėdų 
aukščio. Labai daug parnidcrų1 
ir vynuogių.

Mano sūnus dabar yra CCC 
kempėje Green Itiver, \Yyo- 
ming. Rašo, kad dienos ten 
būna šiltos, bet ne karštos, 
o naktys labai šaltos. Ant ka
lnų viršūnių 'matosi sniegas.

' A. P.

ALEX ALESAUSKAS & SONS
Wholesale Furniture Co.

6343 So. Western Avenue
REPUBLIC 6051

Skelbimai “Draugo” CLASSIFIED Skyriuje 
Yra Pigūs Ir Pelningi. Pabandykite.
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SHE LOŠT 20 
POUNOS 0F FAT

Feel full of pep and poasess the 
Blender form you crave—you can’t 
it you listen to goaaipera.

To take off exceaa tat go light on 
tatty meata, butter, eream and aug- 
ary sweets — eat more frult and 
vegetables and take a halt teaapoon- 
ftl of Kruachen Salta in a glass of 
hot water every mornlng to eUml- 
nate excesa waste.

Mra. Elma Verille of Havre de 
Grace, Md., writes: "I took off 20 
lba.—my clothes flt rae fine now.”
' No draatic cathartlcs—no con8tl- 
pation—būt bllaaful dally bowel ac- 
tlon when you take your little dally 
dose of Kruschen.

LIETUVIAI DAKTARAI

suvirtę viens ant kito lyg 
sudužo ir nuo stataus kran-

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P, ATKOČIŪNAS

Tai. Y arda 8146.
VALANDOS: Noo 11 iki 12 į 

2 iki A ir 7 iki 8 
Pirmadieniais: 2 iki 4 Ir 7 iki 8 

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

ir akinina pritaiko
3343 So. Halsted Street

TeL CANal 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS:

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakar*
ir pagal sutarti

H* sa’srau Cicero OR. F. C. WINSKUNAS
rUiUadieuitnu, Ketvirtadieniais U 

Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-0. 7-9 P. M.
3147 S- Halsted SL, Chicago 
Pirmadieaiais, Trečiadie aiais ir 

Šeštadieniais 
Valandos: 3-3 P. kL

TEL YARDS 5557

DR. FRANK G. KW1NN
(E.VLUULNSMAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1758 West 47th Street

(Rampas Wooa 8..) 
OFISU VALANDOS:

4—4 u 7- 8:30 Vakare
Ir Pasai Heterų

PHYSICIAN AND SUROEON 
2158 W. CERMAK ROAD

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

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

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

2-troa lubofl
CHICAGO, ILL 

Telefonas lQDway 288.
OFISO VALANDOS:

Noo 10 iki 12 vai. ryto, ano 2 iki a 
vaL po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. U.

Vietoj sudegusios “overau- 
;ių” dirbtuvės bus stato
ma nauja dirbtuvė, kuri, be 
j rengimų kainuos $35,000, o 
mašinos kainuos kitų tiek. Tai 
bus moderniškas pastatus.

Pernai WPA skyrė $200,000 
padidinimui high scliool. Da
bar atrodo didingi, moderniš
ki rūmai, kurie teiks šviesos 
šio miesto jaunimui.

I)r. James Moran pastatė 
14 gyvenamų moderniškų pa
statų ir dar budavoja. Atro
do lyg milijonierių rezidenci
jos ir labai puošia miestelį. 
Visi narnai netoli minėtos 
high scliool.

Prie mūsų klebono 'kun. 
Kvecir.sko dabar (pamaldų tva 
rka yra sekanti: Evangelija 
ir 'pamokslai tuo pačiu luiku 
lietuviškai ir angliškai. Kle
bonas yra iškalbus. Žmonių

Nervous, Weak, 
Ankles Swollen!

Much nrrvouaneas Ir caunM by an e*- 
<*«*«* of at ida and polaona due to func- 
tlonal Kldhcy and Bladder dlaordora 
nrhlrh may nlao cauae Gettlng Up 
Nltfhta, Burnlng Paaaagea, SvolRn 
folnta. Backache, Clrcles Under Eyea, 
Kaceaa Acldlty, Leg Palna and Dlzal- 
nesa. Help your kldneya purlfy your 
blood wlth Cy.ln. Uaually the vary 
flrst doae atarta helplng your kldneya 
elean out ejtceaa aclda and thlaaoon may 
makt? you feel likę new. Cyatea muat 
aatlafy you completely or money back la 
guaranteed. Oet C'yatea (alaa-tex) to- 
day. lt tostą only 3c a doae at drugglata 
and the guarantaa protacta you. p.

GARSINK1TĖS “DRAUGE”

bį~.

Linksmą
Naujieną Skelbiu Jums!

DRAUGO
JUBILIEJINIAME PIKNIKE 
Darbo Dienoj - Rugsėjo-Sept. 4 d.,

Vytauto Darže 
Laukia Jus Brangios Dovanos 

Pirkite Tikietus! - Serijų Tikiętai - 10c 
•

DOVANOS: Parlor Setas, naujausios mados, 
$140.00; Skalbiamoji Mašina, $75.00 vertės; 
Lounge Kėdė, $35.00 vertės; Cocktail Setas, ver
tės $25.00; Draugo ir Laivo prenumeratos ir 

daug kitų gražių dovanų.

DR. P. J. BEINAR
(BElNARAUSKASj 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 161t

Ros. — Tartis 3955
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 f>opiet 7 iki 9 vakare
Trečiadietu&is ir Sekmadieniais 

pagai sutarti

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRgLia 1116 4070 Archer Ava
Valandos: 1—3 ir 7—8 

Kasdien išskyras Sered* 
Seredomie ir Nedčl. pagal sutarti

Telefonai HF.Mlock 6286

DR. A. 6. RAKAUSKJU
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM 
2415 W. Marquette fiUk

Ofiso valandos:
10—12 vsL ryto

2—4 ir 6—8 vai. vakar*
Trečiadieniais ir Sekmadieoiah 

Susitari ns

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

TeL YARds 099%
Res. TeL FLAss 3200

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. va*. 
Nedėliotais nuo 16 iki 12 vai. dieni

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Res, 6958 So. Talman Ava.
Res. TeL GROvehiU 0617 
Office TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaL 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketv. ir Nedėliomia susitarus

2423 W. Marųuette Road

DR. STRIKULTS
PHYSICIAN and 8URGEOK 

4045 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nao 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL xak 
Nedėliomia pagal sutartį,

Office TeL YARds 4787 
Namų TeL PROapaet 1989

TeL YARds 6921 "
Res.: KRNvrood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai. nuo 1—3: nuo 6:30—8^9 
756 West 35th Street

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Resldencijos TeL BEVerly 8844

DR. T. DDNDDLIS
4157 Archer Avenue 

Ofiso vaL: 8—4 ir S—8 p. m. 

Residesfrija
8939 So. Claremont Ava.

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

Tel OANal 6128.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road 
Valandoe: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

Telefonas REPubUc 7868

Office Pitone Ree and Offiee
PROspect 1028 2859 8. Leavitt 8(
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706

DR. J. J. KOWAR
(K0WARSBA8)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd SL, Chicago
TrediaH_aiaia ir Sekmkadieaiala 

... atitarti.

Tai OANal 0867
Ras. TeL PROspect 6669

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

Rezidencija 6600 8o. Arteeian Avė. 
VALANDOS: II v. ryto iki 3 popiet 

6 iki 9 vakaro

TeL YARds 2246

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Seredoi pagal atitarti_________

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue
Telefonas Lafsyetts 8650 

Antradieeiaia Ketvirtedieniais ia
Penktadieaiaia

4631 South Ashland Avė.
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Pan-American lėktuvo, valinamo “Baby Clipper”, katas 
kų lėktuvas užkliuvo už keltuvo (krane) nukrito ir sudužo.

....  .LUi
trofa Kio de Janeiro, Brazilijoj, įlankoj. Nusileidžiant į įlan- 
Žttvo 14 keleivių. (Acme teleplioto)

Metinės Pamaldos Už Besiartinant Šv. Jurgio
Parapijos Piknikui

BRIDGEPORT. — Kaip 
pa r.

Puikios Vestuvės
BR1G11T0N l’AKK. — Ru

gpiūčio 5 d. Nekalto Prasidė
jimo 6v. Panelės bažnyčioje 
buvo surišti moterystės ryšiu 
du veiklūs jaunuoliai: Adelė 
Mickaitė ir Antanas Vyšniau
skas. Šliūbų davė ir šv. Mi
šias laikė kun. S. Jonelis. Pa
lydovų buvo net 10 porų, ku
rios gražų įspūdį darė, ka
dangi tvarkingai buvo išsiri
kiavusios tarpe pristatytų vai 
nikų. O dar gražesnį įspūdį 
darė viso tpulko bendra Ko
munija.

Per šliflbų ir šv. Mišias Ko
nstancija Skelly (Mickaitė, 
jaunosios pusseserė) giedojo 
“Panis Angelicus” ir “Mano 
Rąžančius”, vadovaujant va- 
rgoji. J. Kudirkai.

Kadangi Adelė Mickaitė 
buvo sodaiietės, po šv. Mišių 
paaukojo gėlių prie Šv. Pa
nelės altoriaus. Tuo tarpu 
Skelly giedojo “Avė Maria”.

Vakare į “Hollywood Inu” 
susirinko apie 300 svečių, ku
rių priėmimu rūpinosi jauna
vedžių tėveliai. Vestuvėse ma 
tesi daug jaunimo iš L. V. 36 
kuopos ir sodaliečių. Atsilan
kė ir kun. S. Jonelis palin
kėti jaunavedžiams laimės.

Po vestuvių jaunavedžiai 
išvyko' į Keai'ny, N. J., daly
vauti L. V. seime. Taip pat 
aplankys Pasaulinę Parodų ir 
kitus Rytinių valst. miestus.

Linkiu jaunavedžiams lai
mės ir laimingai sugrįsti na
mo. T. M.

Rugpiūčio 13 d. įvyko su
tuoktuvės Aleksandro Petrau
sko su Ona Zavis.

Jaunieji yra plačiai Cliica- 
go žinomų tėvų vaikai. Jau
nosios tėvai Vincentas ir Ka
stancija Žaviai, gyvenų Bri- 
dgeporto kolonijoj, išauklėjo 
sūnų ir dvi dukreles ir davė 
visiems galimybės pasiekti 
aukštų mokslų. Jaunavedžio 
tėvas čikagiečiams yra žino
mas biznierius — laikus krau
tuvę vyriškų drabužių vardu 
Bridgeport Clotbing Compa- 
ny.

Šliūbas buvo Šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčioje. {Sakrame
ntų suteikė įkun. Gasiūnas. Ba 
žnyčia buvo labai gražiai pa
puošta, pilna jaunavedžių gi
minių, draugų bei pažįstamų;

Vakare įvyko šauni vestu
vių puota Moose svetainėj.

Jaunavedžiai, 'kaip ir jų tė
veliai, yra geri lietuviai pu
tli jotai. Tų jie parodė pirk
dami .namams reikmenis, ap- 
rėdalus, auksinius dalykus 
vien tik iš lietuviškų įstaigų. 
Aleksandras Petrauskas dir
ba savo tėvelio įstaigoj — 
Bridgeport Clotbing Compa- 
ny — pardavėju. •

Jaunai porai linkiu ilgiau
sių metų ir kuo daugiausiai 

laimės. J. K.

Kun. P. Vaitukaitį

PALAlMfNTO RAMONO 
LULL KASDIENINES 

MINTYS
Iš angliško VPrtč 

Kun. Aut. M. Karužiiku

Rugpiūčio 16 Diena
Numylėtinis ilgėjosi savo 

Mylimojo ir siuntė Jam savo 
mintis, kad jos atneštų nuo 
jo Mylimojo tų laimę, kuri 
taip ilgai buvo jo.

SO. C11ICAGO. — 
sueina vieneri metai

Štai, jau 
kaip at

siskyrė nuo gyvųjų tarpo vi
sų mylimas ir gerbiamas kun. 
klebonas Pr. J. Vaitukaitis.

Jis daug darbo ir sveika
tos padėjo darbuodamasis su 
jaunimu. Jam niekuomet ne
buvo per toli atvykti į kata
likiško jaunkno didesnį su-

jau žinoma, Šv. Jurgio
rudeninis piknikas
piūčio 27 d., Vytauto

Prisirengimai eina, bruzdė
jimas didelis. Taip ir reikia. 
Nes parapijai parama būtinai 
reikalinga, ypač žiemos metu 
žymiai padidėjus išlaidoms 
bažnyčios, pradžios ir aukš-

Capt. George B. King (kairėj) ir Capt. A. G. Persona — 
nariai “Baby Clipper” lėktuvo įgulos. Abu žuvo lėktuvui 
nukritus ir sudužus Kio de Janeiro, Brazilijos, įlankoj. (Acme 

ruo' teleplioto)

Meilė yra atsidavusi ir pa
klusnu perdėtiniams, pati sa
vo statosi žema ir niekam ne
tikusia; Dievui maldinga ir 
dėkinga, visuomet jame pasi
tikinti ir viltį pradedanti, net 
ir tuomet kada, rodos, Dievas 
jų apleidžia, nes be kentėjimo 
negalima yra meilėje gyventi.

ptu’ke.

sirinkimų ir tam panašiai. J tesnės mokyklų. Tai naminiai' 
reikalai.

Šv. Mi- 
prasidės

Cbicago katalikiškas jau- l 
,ninias ypatingai didelį smūgį 
gavo, netekdamas savo dva
sios vado.

Šį penktadienį, rugp. 18 d., 
Šv. Juozapo parapijos baž
nyčioje įvyksta iškilmingos, 
gedulingos pamaldos už kun. 
P. Vaituikaičio sielų, 
šios su egzekvijomis.
10 vai. ryto. Pamaldose da
lyvaus daug dvasiškių. Gie
dos vargonininkai.

Lietuvi, prisimink taip mū
sų mylėtų ir brangų asmenį 
a. a. 'kun. Pr. Vaitukaitį, at
vyk į Šv. Juozapo bažnyčių, 
dalyvauk pamaldose ir prisi
mink jo sielų savo. maldoje. 
Keikia tikėtis, kad daug cho
ro narių atvyks, nes velionis 
laivo Parap. Chorų Sų-gos 
Cbicago Provincijos dvasios 
vadas ir Provincija užprašė 
šias iškilmingas paknaldas.

Nemuno Sūnus

Bet katalikams nestokoja ir: 
pašalinių reikalų. Be <parapJ 
reikalų, štai, stoja prieš mū-J 
sų akis Seserų Prancišik iečių' 
ir TT. Marijonų Misijų rei-‘ 
kalai Pietų Amerikoje, kur 
laukia mūsų, š. Amer. lietu
vių katalikų, dosnios rankos.

Be abejonės, nuo misijų pa
ramos nenoiės atsilikti ir mū-' 
sų, Šv. Jurgio parapija, su j 
pralotu kun, M. L. Krušu 
priešaky. Ir juo gausiau pa- 
renisilne savo viet. parapijos 
reikalus, tuo stipriau galėsi
me paremti ir visas kitas mū
sų įstaigas J. Šliogeris

DON’T BE 6REY
Doo*t tolerato grey hair. Grey hab 
nakee you look old and feri old. 
Try the jdodern* Mcthod for CoL 
«rin< Hrir ... CLAIROL. YouTl 
appredate the quick, pleuant tr ea*> 
■Bent. No bleaching reųoired to 
soften the hair when yon au 
CLAIROL. YouTl love the resuh* «d your hair — beautiful. natūrai* 
looking color that defiee deteetiora 
See youraelf aa yon woold likę to 
ko. See your hairdresser today 0> 
'•mS thb coupan N0W.

Nat*rally...vith'

to fceAfcr(M>Mr»«r 
CtMUMI CMraJ ee (te Uctfct

bTke parfact nmMaatlae ai ridi aO, ftaa 
S eaao and daBcata color that caa*t ba eopiat
). . . a hlaod that antr CUtal rontalao

4OAN OAflt, OAllOt, toc. 
jttt Vato 8c, Mav Tart. B. V.
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SKOLINAM PINIGUS
= *•_ 

1 M ANT 1-MŲ MORGIČIĮĮ
INSURED

EMILIJA
KILEVIČIENĖ

(pu tėvulis Savickaitė) 
(gyv. pu num. 3347 Lituanica 

Avenue)

Mirė rugį), lū, 1989, 10:30
vai. ryto, sulaukus 40 iii. ainž.

Gimus Lietuvoje, Tauragės 
aps., Judrėnų par., Sukėnų k.

Amerikoj išgyveno 2‘J metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrą Putrą, 2 dukteris: Bronis- 
lavą ir Stanislavą, sūnų Vladis
lovą, sesuo Oną ir švogerį Ka
zimierą Masiliūnus, 2 brolius: 
Joną ir brolienę Juozapiną ir 
Kazimierą ir brolienę Juoza
piną, telą Petronėlę ir dėdę 
Kazimierą Mockus ir kitas gi
mines. Lietuvoje paliko 2 se
seris: Marijoną Grušienę ir
Stepaiilją Dargienę, brolj 
Pranciškų ir kitas gimines.

Kūnus pašarvotas Ant. M. 
l’hillips koplyčioje, 3307 Li
tuanica Avė. Diidotuvės j- 
vi'ks šeštad., rugp. 19 d. Iš 
koplyčios 9 vai. ryto bus at
lydėta j šv. Jurgio par. baž
nyčią, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už. velionės sielą. Po 
pumaldų bus nulydėta j hv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažjs- 
tamus-as dalyvauti šiose laido
tuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Dukterys,
Sūnal, Broliai, Seserys, š'voge- 
ris. Teta, Dėdė ir Giminės.,

Laidotuvių direktorius Ant. 
M. Phillips, eel. lards 4UU8.

Gėles My.lutiems, 
Vestuvėms, Bun- 
kietams, Laidotu
vinis, ruošimams.

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 
Phone LAFayette 5800

BRONISLOVAS
SANONIS

Mirė rugp. 13 d., 1939 m., 2:- 
3u vai. popiet, sulaukęs 42 metų 
amžiaus.

Gimęs Lietuvoje, Panevėžio 
apskrityje.

Amerikoje išgyveno 25 met.
Paliko dideliame nuliūdime, 

mylimą niotėrj Oną, po tė
vais blanaitė, dukterį llernice, 
uošvienę Aliee Stanaitis, švoge
rį Julius ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Buvo narys ltuudonos Rožės 
l’ašalpinio KliObo, Cceroije.

Kūnas pašarvotas 1328 South 
5t)th Avenue, Clceroje.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį, rugpiūčio 17 d. Iš namų 
S valandų ryto bus atlydėtas J 
šv. Antano parapijos bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą, l’o pa
maldų bus nulydėtas į švento 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę — Moteris, Būklė, 
lošvlenė, Svogerls ir Giminės.

Liidotuvių direklorliis J. F. 
Eudeikis, tel. 1'Allils 1741.

LIETUVOS VYČIŲ CHORO

Ekskursija į Pasaulinę
PARODA

— išvyksta —

Penktad., Rugs.-Sept. 8, ’39
New York Central Traukiniais

.90Pilna kaina dabartiniu laiku į abi puses 
tiktai ...............................................................

Štai ką gaunate:

Mirė Žinomojo
Veikėjo Žmoną

Vakar Emilija Kilevičienė, 
žirninio veikėjo Petro Kilevi- 
čiuus žmona, mirė po ilgos li
gos. Petras Kilevičius (Kil- 
lis) yra narys daug draugys
čių ir valdybos narys kelių.

Ponios Kilevičienės kūnasl 
pašarvotas Antano M. Pliil- 

' lips koplyčioje ir bus laidoja
mas šeštadienio rytų. 9:00 vai. 
ryto bus atlydėta į Šv. Jur
gio <parap. bažnyčių. Po pa
maldų bus nulydėta į Šv. Ka
zimiero 'kapines.

GIESMYNAS

Kiekvienos ypatos padėti pinigai yra apdrausti iki $5000.00 pei 
Federal Savings and Loan Insurance Corp., po United Statei 
Govarament priežiūra.

Mokame Už 
Padėtus Pinigus

Ofiso vai.: 9:00 vai. ryto iki 5:00 vak. 
dieniais ir šeštadieniais iki 8:0? vak.

Pirmadieniais, Ketvirta- E

| CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOGIATION |
JOHN I’AKLL, l’res.

| 6816 S. Westem Avė. Phone GRO. 0306 |
giiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiliiiiiimiiiiimi!|imi3

GAEY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KELNER —PRUZIN 

Gerianaiaa Patanavimaa — Moteris patarnauja
Phone 9000 080 W. I5th Ava.

M

BARIAI CHICAG03, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AURIU A U P C patarnavimasNMDULHnbL DIENĄ IR NAKTĮ
n V IT A T koplyčios visose U I I\ ZA i MIESTO DALYSE

AM V. Petkos 4704 S. Western Avenue 
Tel. LAFayette 8024

1. Traukinio bilietą ) abi pu
ses, Chicago-N. Y., pirmos 
klasės, air-condltioned trau
kiniais.

2. Valgis du kart, nuvažiuojant 
Ir parvažiuojant

3. Transportaclją nuo stoties 1 
viešbuti New Yorke.

Dvi naktis 
viešbutyje.

Ir tris dienas

Du bilietus | Pasauline Pa
rodą.
Aplankymą New Yorko Jvai- 

- renyblų.
Aplankymą Rockefeller Cen- 
ter Observatlon Tower. 
Privilegiją aplankyti Niaga
ra Pails, kada grįžite namo. 
Privilegija pasilikti Ne w 
Yorke 15 dienų, nuo dieuoa 
Išvykimo Iš Chicagos.

įsigykite Naują Giesmyną. Jame 
rasite Visiems Metams Bažnyčios 
Giesmes.

Giesmes Ir muziką patva*ė 
Ant. 8. Poetus.

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

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

Pilnas informacijas apie ekskursijų teikia:

“DRAUGĄ Si”
2334 S. Oakley Avė. Tel. Canal 7790

PASTABA: Ne vien tik Vyčių Choro nariai gali da
lyvauti, bet ir pašaliniai, choro rėmėjai, kurie norėtų 
sykiu su jais keliauti, prašomi užsiregistruot iš anksto.

LIETUVIŠKAS
MISOLELIS

šlovinkim Viešpatį.
Mišios Ir Mišparai, Lietuviškai 

Ir lx>tynl*kal, visiems Sekmadie
niams ir šventėm,, Ir kitos Mal
dos Ir Giesmes. Antras pataisytas 
leidimas. Paraše Kan. Ad Saba
liauskas. Stipriais odos virtais, 
kaina —* >.75. Reikalaukite U:

DRAUGAS PU B. 0 0.
2334 So. Oakley Ava, 

Ohicago, Illinois

’ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
BEKLAUBIA IS DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

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

4447 South Falrfleld Avenue
Tel. LAFAYETTE 0727

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse

Klausykite mūsų Lietuvių 
B<4tadlcnlo vakarais. 7:00

Pranešėjas P. HALTIMIFKA8

ratilo prngramo Antradienio tr 
U UIIIP stoties (1180 K.S

Ridikas 3354 So. H&leted SL 
Telefonas YARds 1419

Aotlmiy B. Petį
6834 So. Western Avė,

..a GROvehill 0142 ki||\ 1410 S. 49th Court
CICero 2109

, 2314 West 23rd Place

Lacbawicz ir Simai y

1. Lioleticiiis 4348 So. California Ąva. 
Phone LAFayette 3572

S.P. Mažeika 3319 Lituanica Avenue 
Phone YARds 1138-1139

Antanas M. Plillios m

.1646 W«et 46th Street 
Phone YARds 0781-0783i. I. Zoip
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Trečiadienis, rugp. 16, 1939

LIET . VYČIŲ CHORO tr VAKARINIS PIKNIKASv Y K S - ‘ <

Šiandien, trečiadieni, Rugpiucio (August) 16 d, 1939 m. $
Vytauto Darže 115 Gat., arti Pulaski Road

Norintieji įgulės įvažiuoti nuo 2-troa vulunduH popiet. Piknikas oficiulei prasidės 7 vulundą vakare.

Bus šokiai, dainos, kontestai ir kitokio įvairumai. Pelnas skiriamas kelionės j Pasaulinę Parodą

fondui. 'Kviečia visus —A RENGĖJAI.

Šį Vakarę Visi Vyčių šį Vakarę Renkasi
Chicagos Apskrities
Marijonų Rėmėjai

Šį vakarą 7:30 vai. j ‘Drau
go’ namą, 2334 So. Oakley 
Avė., renkasi Marijonų Rė
mėjų Draugijos Cbicagos ap
skrities nariai ir narės iš vi
sų kolonijų. Susirinkimas la
bai svarbus, nes išgirsite ra
portą iš įvykusio išvažiavi
mo liepos 23 d., Marijos Kal
neliuose; taip pat tikimės su-

Choro Piknikan
Kas nemyli .dainos, ths lep

šė; o kas myli dainą negali 
nemylėti Vyčių choro — to 
Cbicagos lietuvių gražiausio, 
ambicingiausio jaunimo, ku
ris, nežiūrint vasaros, dirba, 
prakaituoja, pratybas lanko.

Parodykime, kad mes jo 
'pasiryžimą atjaučiame skait
lingai atsilankydami j Vytau
to parką šį vakarą. Choras 
visus pavaišins smagiomis dai1 dulkti svečią, gerb. kun. Ka-

<?• •

M? <

nomis, šokiais, rateliais, pol
kų kontestais ir 1.1. Daržas 
bus atdaras nuo pietų.

Kam privažiavimas nepato
gus, vakare galės tro'ku nu
važiuoti. Trokas paims važiuo 
janeius sekančiose vietose pa
skirtu laiku:

zimierą Matulaitį, kuris šio
mis dienomis vieši Cbieagoje. 
Taigi būkite malonūs kolo
nijų atstovai kuo skaitlin
giausiai suvažiuoti. Pageidau
jami ir tie darbininkai, .kurie 
laike išvažiavimo darbavosi 
atvykti. Apskr. rast.

L ? .fK ■. s ,*• £ ;
ii, :
F >;' ■'' J

Kita Budriko programa bus Į kestra grieš lietuviškus ir a- 
ketvirtadienio vaikam, nuo 7, merikoniškus šokius. Turėsi- 
iki 8 vai., Cbicagos laiku, išj me daug laimėjimų; lenkty- 
stoties AVIlb’C, 1420 k. Bus nes vaikų ir augusių. įžanga
gražių dainų, gera muzika, 
asmenų ir draugijų praneši
mai, juokai ir svarbesnėsės 
dienos žinios. Pasiklausykite.

Radio Mėgėjas

11-to Wardo Lietuvių 
Demokratų Piknikas

Kviečiame visus atsilanky
ti į 11-to AVardo Lietuvių De-1 
mok ratų Org. pikniką, kuris 
bus rugpiūčio 20 d., Liberty 
G rovė (buv. Dambrausko far- 

ir Wil- 
era or-

Vokietijos užsienio reikalų ministras Joneli i m von Ribbentrop, diktatorius Hitleris ir Ita- { nia). prie 83 gatvės 
njos užsienio reikalų ministras Galeazz.O' Cia no }>o konferencijos, įvykusios šiomis dieno- low ’ gprįn~s Roaj. q 
mis Ber.chtesgagene Vokietijoj. (Acme teleplioto) " |

Nuvažiavus į Powers Lake, Grįžo iš Ligoninės 
Mondeikienė pavaišino ska-

d v kai. F. N.

Prašomas Atsiliepti

Jonas Skalandis
Jo ieško jo sesers duktė Pl

ieną .Jokubaitytė, dabar gy
venanti Londone 71 Downs 
Rd. Clapton E 5, Atsiliepki
te į “Draugą”.

Ckatles Yushis
CARPENTER

— ir —
CONTRACTOR

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

Tel. CANal 7514
CHICAGO, ILL.

RADIO
SO. CHICAGO. — Žinoma 

darbuotoja Anastazija Snars-j 
kienė grižo namo iš Šv. Kry- PROGRAMA

Standard Clubniai sutaisytu užkandžiu. Tai 
buvo istorinė diena Chicago 
vargonininkams, nes tą visą 
dieną komp. J. Žilevičius sy
kiu praleido prie gražaus eže
ro. Išvažiavime dalyvavo ir 
P. C. Są-gos Chicago apskr. 
dvasios vadas, So. Chicago 
klebonas kun. M. Svaidys. Vi
są dieną kalbėta, diskusuota 
įvairūs reikalai.

Vakare Buck rezorte sure
ngta vakarienė, >per kurią Chi 
cago (muzikai kiekvienai pa
reiškė minčių ir džiaugėsi tu
rįs brangų svečią savo tarpe 
ir linkėjo geriausio pasiseki
mo dideliam darbe organizuo
jant Lietuvių Dienai milžini
šką chorą. J. Žilevičius savo 
kalboje nupiešė visą darbuo
tę organizuojant Lietuvių Die 
,nai komitetą ir tos dienos 
programą. Iš jo kalbos paty
rėtu, koks tai buvo sunkus 
laibas, kiek ten įvairių kliū

čių reikėjo nugalėti, kol, ga
lutinai, viskas sutvarkyta. 
Baigdamas savo kalbų prane
šė, kad po Lietuvių Dienos 
grįš atgal į Lietuvą, dėkojo 
už surengimą puotos ir atsi
sveikino su Chicago muzikais.

Vargo-Mistra

Komp. J, Žilevičius
Pas Chicago Muzikus

Kompozitorius ir istorikas, 
nio

choro vyriausias dirigentas 
Juozas Žilevičius buvo atvy
kęs į Chicago patikrinti cho
rus, kurie vyks į Pasaulinę 
Parodą dalyvauti Lietuvių 
Dienos programoj.

Rugp. 5 d. dalyvavo Parap. 
Chorų Sąjungos Chicago aps. 
piknike, Vytauto parke, rugp. 
7, 8 ir 9 d. lankė chorų pra
tybas, o rugp. 10 d. praleido 
su Chicago vargonininkais 
Tą dieną visi Cbicagos lietu
vių parap. vargonininkai ir 
jų šeimos suvažiavę į Cicero 
Mcndeikų name laukė svečio, 
kurį atvežė muz. Kulys. Iš 
ten keturiais automobiliais vi
si išvyko į Powers Lake, Wis. 
Diena pasitaikė graži ir la
bai buvo malonu važiuoti gra 
žiais, vingiuotais keliais, gė
rėtis gražiais ūkininkų lau 
kais ir kvėpuoti tyru oi u.

7 valandą trokas išvažiuos 
nuo Aušros Vartų parapijos 
bažnyčios (West Sidėj)

7:30 sustos prie Nekalto
Prasidėjimo Pan. Šv. bažny-Į Lietuvių Dienos jungti 
čios (Brighton Park) ir pa
ims laukiančius.

8 sustos prie Giin Pan. Šv. 
par. bažnyčios (Marąuette 
Park), o iš ten tiesiai dar
žan.

Ypač choristai prašomi ne- 
sivėlinti į programą.

Iki pasimatymo Vytauto 
paike šįvakarą. Nitą

ž i a ils ligoninės su garnio do
vana — dukrele, kurių laukė 
vyras ir tėvelis Petras ir du
ktė Teresėlė. Visi džiaugiasi.

Linkime Snars'kių šeimai 
darbuotis Dievo ir Tėvynės 
labui, o dukrelėms sveikoms 
augti ir pasekti tėvelius.

Rap.

BUDRIKO RADIO

Budriko radio programa 
praeitą sekmadieni buvo ge
ra. Simfonijos orkestrą grie
žė gražų maršą ir lietuviškus 
šokius, o Jadvyga Gricaitė 
padainavo “Mano sieloj šia
ndien šventė”, “Kur bakūžė 
samanota”, “Pavasario bal
sai” ir kitas. Visos išėjo la
bai gerai.

Švelni Degtinė—100 Proot 
BOTTLED IN BOND 

Nėra Geresnės Degtinės 
už Tokią Kainą

TIK $1.00 PTt 1 p n 
4-5 Kvortos...» LūU

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS

TAVERNOJ
15c. DItINKSAS

MUTUAL LIQU0R COMPANY
Bistributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Pilone Boulevard 0014

CLASSIFIED
PARDAVIMUI NAMAS

Pardavimui didelis 5 kambarių 
cottage. vanios karštu vandeniu 
apšildomas. Didelė pastogė ir kie
mas. $500.00. (mokėti, balansas 
lengvais mėnesiniais išmokėjimais.

Atsišaukito telefonai; CANal 6094.

Atostogauja
TOVVN OP LAKE. — Vei

kėja Marijona Sudeikienė da
lyvavo Moterų Sąjungos sei
me, Worcester, Mass., ir ap
lankė Pasaulinę Parodą New 
York ir kitas įdomias vietas.

,J. Razbadausikaitė linksmai 
leidžia laiką Spring Valley, 
Starvei Rock ir kitose vie
tose. Rap.

■PPICIENT
Ut« only en« levai (ta* 
tpoonful ta a eup of sifiad

flour for mest recfpei.

BAKING 

P0WDER,

Samepricetoday 
as48years ago
25°unces 254 
Manuf.ctur«4 by baltins M«4«r 
■padalint wk. malta naikins birt , 
baltins pawdar—undtr lupartriiian J 
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Listen to and Advertise over

PAUNOECH’S YUfiOSLAV RADIO
Folk Songa and Music 
Tamburitza Orchestra

Station WWAE, Every Sunday 1 to 2 
536 S. Clark St., Chicago — Har. 3006

UTILITY L!QUOR 
DISTRIBUTORS

Incorporatcd

Tel. Prospect 0745-0746
Wholesale Only

5931-33 So. Ashland Avė.

Pas mus galima gauti tikrai 
Lietuvišką Importuotą. Valstybinę 
Degtinę.

Mes Ir Visi Mūsų Darbininkai 
Esame Lietuviai. Pp. F. ir M. 
Dzlmldal, Savininkai.

IZOLIOTĄ GARAŽĄ 2 KARAMS 
Mažą Išlaidu 

NAMAS

Pastatysime namus Ir vidų |- 
rengslme ant Jūsų lotų. Vi
st darbininkai untstal ir už
tikrinti.

K. KAFKA, Prct.

Pastai y ««♦»»»<> ant 
Jūsų loto ai..,

Kviečiame Jus atsilankyti 
pirm negu pradėsite statyti. 
Ir apžiūrėti garažų ant mūsų 
loto be Jokių prievolių.

2301 So. Crawfortl Avė.
CITY MIRKS. S LUMBER Ca. 't,:?'*1'' '•10Open Suntlaya

TURTAS VIRS-----------------$3,500,000.00

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

MAINYSIU
Mainysiu 6 fletų mūrlnj namą (Iš
mokėtas) ant farmos su gyvuliais 
(llve-stoek ) Ir įrankiais. Jnlm Chmle- 
llnski, 2317 No. Roekwell Street.

Tel. VICtory 0300.

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

and
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

4192 ARCHER AVENUE
SAVINOS FEDERALLT 

INSITRED
JI'STIN MACKIEWICH, I’rcs.

REAIi ESTATE. INSURANCE 
IR NOTARO OFISAS 

Parduodame reeieverių forkluozuo- 
tus namus ir farmas labai pigiai. 
Taipgi norintiems parduoti arba iš
mainyti bilę kokią nuosavybę, išmai
nysime greitai. Apdrauda (Insurance) 
visose šakose. Apdraudos kainos nu
pigintos. Vertinga dovana su kiekvie
na apdraudos pollcy. Teisingas pa
tarnavimas. Clias. l'mleh (Kazvs TJr- 
nikas). 2300 W st «3r<l St.. Romu 4. 
antras aukštas. Telefonas PROspect
0025.

PARDAVIMUI NAMAS
2 aukštų namas — krautuvė Ir kam
bariai: lotas 75x95. Section Ir 
Reetion kampas ant 111-tos gatvės. 
Kaina tiktai 7.500.00. J. E. firmoily, 
77 West bVashlngton Street.. Chl/ytgo.

PARDAVIMUI I.OVOS 
Pardavimui pigiai patogios sulen-

kamos lovos (Rollaway Beds) Atsi
šaukite vakare:

6640 So. Campbell Avenue 
(1 aukštas priekyje).

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS
parašė

Kun. Dr. Jonas Starkus, Marianapolio Kolegijos Prof.
Gramatika gerai sutaisyta ir patartina kiekvienam 

lietuviui ją įsigyti, ypač labai puikus vadovėlis mo
kykloms. •

Knyga apdaryta kietais, patvariais viršeliais. 
Kaina $1.00 

Užsakymus siųskite:
DRAUGAS PUBLISHING CO.

2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOK PJIMAfS

Barskis Furniture House, Ine.
"THE HOME OF FINE FURNTTURE” STNCE 1004

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

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

PARDAvnim *
Tikras bargenas. Grosernė, dellea- 
tessen ir namas, arti bažnyčios Ir 
mokyklos. Biznis Išdirbtas per daug 
metų. Kalną Ir pardavimo priežastį 
Ištlrslte ant vietos. Savininkas: 1307 
So. 48tb Cosirt. Cicero. Illinois.

PARDAVIMUI BIZNIS
Orosarnė Ir dellcatessen. Garu ap
šildomas. Pragyvenimui kambariai 
užpakaly. Turime parduoti pigiai. 
Priežastis pardavimo — ilga. Atsi
šaukite: 2438 W. 59th St., telefonas 
PROsneel 1240.

PARDAVIMUI NAMAS 
2 aukštų mūrinis namas Brlgepor- 
te: 6 Ir 5 kambariai. Kaina $2.5007 
$1.000.00 cash. balansas $15.00 J 

mėnesj. Savininkas: 3236 So. Rals- 
te«, Street, telefonas CAl.nmot 4118.

PIRMOS RrftIES JUODŽEMIS 
—- gėlynoms Ir žolynams. Parduoda
me bušeliais ar vežimais.

1 bušelis 25c; 6 bušeliai $1.00; 1$ 
bušeli,, $2.60.
Stanley Gavens. 11(1 So. Rldgelanrt 
Avė., Worth, III., tel. Oak Iawa 
ItM-i, 

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom Ir Kito
kiem Bankletam Suteikiam Pa

tarnavimą.
Linksmas Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

Poeahontas Mine Rnn (Rcrcened), Tonas $7.28| 
Smulkesniųjų — Tonas $7.00; Petroleum Car- 
bon Coke, perkant R ton. ar daugiau, Ton. $7.26.

8al« Tas «*atra.


