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IMAS DVEJOTI
Tariasi su saviškiais vadais ir 
svetimu valstybių ambasadoriais

Kalbama, kad, rasi, jam 
pasiūlyta taika ir sąlygos

BERLYNAS, rugp. 25. —jgriežtai nusistatęs už karą. 
Diktatorius Hitleris pradeda Kiti ambasadoriai iš Hitlerio 
lyg dvejoti, ar jam pultis kalbų daro išvados, kad jis lyg 
prieš Lenkiją, ar palaukti len dvejoja.
kų pasidavimo. Sako, gal jis sutiktų karą

Pereitą naktį Hitleris ilgai atitolinti, jei lenkai betarpiš- 
t arėsi su saviškiais vadais, o kai į ji kreiptųsi ir pasiūlyti; 
šiandien priėmė britų ambasa taiką.
dorių, paskiau gi prancūzų, Kalbama, kad, rasi, Hitle- 
italų ir japonų ambasadorius, ris iš britų ambasadoriaus

Prancūzijos ambasadorius gavo taikos pasiūlymus. Apie 
gavo įspūdžio, kad Hitleris tai nėra nieko oficialaus.

Prez. Rooseveltas daug darbuojasi 
dėl taikos užtikrinimo Europoje

\VASHINGTON, rugp 25. j jiems susiturėti nuo karo žy- 
— Grįžęs iš atostogų prez. gių ir nesusipratimus taikin- 
Rooseveltas ėmėsi visų gali- guoju bildu išlyginti.

Šventasis Tėvas Pijus XII per radiją ragina Europos valstybes taikon. Jo Šventenybė 
pareiškia, kad dar yra laiko išvengti karo. Sako, žmonės yra reikabngji darbo ir duonos, liet 
ne karo. (Acnie radiopboto).

mų priemonių palaužti Euro
pos valstybių veržimąsi ka
rau ir užtikrinti taiką.

Prieš parvyksiant į Wa- 
shingtoną prezidentas asme
nišku raštu kreipės į Italijos 
l<aral i ų prašydamas nesigai-

Prezidentas Rooseveltas 
jiems siūlo tris priemones iš
vengti karo; derybomis, arbi
tražu, arba sutaikymu.

Prezidentas žada J. A. Val
stybių pagalbą sutaikymui,

YRA ŽINIŲ, KAD 
STALINAS IMASI 
NAUJO “VALYMO”

VARŠUVA, rugp.
Kurjer \Varszawski paduoda 
žinią iš Maskvos kad dikta-

25.

lėti pastangų pašalinti karo ,<a<I tik išvengti kraujo lieji- torius Stalinas nusprendęs to 
pavojų. Tą raštą karaliui įtei-jmo ir Europos civilizacijos bau “valyti” savo vyriausy-

Rusiją suartinti su Britanija 
ir Prancūzija ir sovietus į- 
t raukti “imperijalistinin ka
rau ,,

naikinimo.kė patsai J. A. Valstybių am 
basadorius. | Iš Varšuvos kol kas dai ne

Vakar prezidentas- taikos atsakyta, o Berlyne pažymė- 
įeikalu kreipės į .Vokietijos ta, kad naciai neturi laiko

bės sluoksnius, kad nusikra
čius pavojingi; sau elementų.

Sakoma, bus iškelta nauja 
i,ylų serija. Bus traukiami tie

kanclerį Hitlerį ir Lenkijos svarstyti prez. Roosevelto tai son tie, kurie darbavosi sov. 
prezidentą Mbscicki. Siūlo kos siūlvmų.

VĖLIAUSIOS
PARYŽIUS, rūgs. 25. — 

Pranešto, Hitleris šiandien 
Prancūzijos ambasadoriui pa 
reiškęs, kad Vokietija pasiren 
gusi atgauti iš Lenkijos rei
dini priklausančias teritori
jas.

Lenkija netekus vilties susitarti su 
naciais; pasirengus mestis karo ugnin

VARŠUVA, rugp. 25. —
Čia netekta vilties išvengti 
karo. Lenkija baigia mobili
zuoti paskutines karines at
sargas ir artimiausiuoju lai
ku bus turima apie 2 milijo
nai įginkluotų vyrų.

Visur kalbama apie karo 
pavojų. .Vieni skaičiuoja va
landas. Kiti sako, kad ims 
dar keletą dienų. Vakare mie
ste judėjimas mažas. Tik pa
siuntiniai su motorcikbais nar 
sto gatvėmis. Kavinės apituš- 
tės. Nuo 11:00 vakare uždrau 
stos svaigalų pardavimas.

Daug kas džiaugias karui 
artėjant. Sako, dirksnių Įtem
pimas bus sumažintas. Iki šio 
bai nesama nei taikos, nei ka 
ro. Tas nepakenčiama.

Tačiau daugumas susirūpi
nę tuo, kad Varšuva neturi 
tinkamų slėptuvių ir reikalin
gos apsaugos nuo priešo bom 
bonešiu.

KRIMINALISTAS LEPKE 
PASIDAVĖ

NEW YORK, rugp. 25 
Federabniams agentams 
pasidavė ilgą laiką ieškomas 
New Yorko rakieterių vadas 
kriminalistas Louis Bucbnlter 
alias Louis Lepke.

cm

LENKAI APLEIDŽIA 
DANCIGĄ

DANCIGAS, rugp. 25. —
Foersterig šiandien ėmėsi vai 
dyti Dancigą. Lenkai ir jų šei 
mos apleidžia miestą, grįžta į 
Lenkiją.

BERLYNAS, rugp. 25. — 
Visi šio miesto normalūs susi
siekimai su svetimų šabų mie 
stois šiandien vakarą nutrau
kti.

Iš Berno, Šveicarijos, pra- 
nelamn, kad visu Šveicarijos 
pasieniu nuo Austrijos iki 
Siegfried linijos kaskart didi
namos vokiečių karinės pajė
gos.

Vokietija Lenkijai neskelbs karo, 
tik sudarys bausmes karo išejas

Tarp būsimų kaltinamųjų 
minimi buvęs užs. reikalų ko
misaras Litvinovas ir buvęs 
\VasJiingtone sovietų ambasa
dorius Trojanovskis.

MIRĖ MINISTRO P. ŽA- 
DEIKIO ŽMONOS TĖVAS

Vakar rytą staiga mirė p. 
Radževičius, ponios Žadeikie- 
nės, Lietuvos ministro Vašin
gtone žmonos, tėvas. Mirė nuo 
širdies paralyžiaus. Laidoja
mas pirmadienyje.

A. a. Radzevičius gyveno ir 
darbavosi Marianapolio Kole
gijos ūkyje, Thompson, Conn. 
Prieš porą metų vebonies žino 
na žuvo automobilio nelaimėj.

Min. P. Žadeikis šiomis die 
nomis buvo kelionėje iš Kali
fornijos. Žinia apie uošvio 
mirtį p. ministrą pasiekė O- 
maha, Nebr. Jis skubinasi į 
šermenis. Chicagą pasieks šį 
rytą G vai. Greičiausia čia, 
kaip buvo žadėjęs, nebesustos. 
Poniai Žadeikienei ir p. Mi

nistrui reiškiama užuojauta.

BRITŲ PARLAMENTAS 
CHAMBERLAINUI 
PRIPAŽINO DIKTATŪRĄ
LONDONAS, rugp. 25. — 

Britų parlamentas ministrui 
pirmini nk u i Chambe rlainui 
pripažino stačiai visas reika
lingas diktatūros teises ir jo 
vyriausybę autorizavo prisi
jungti prie karo, jei tas būtų 
reikalinga Britanijos imperi
jos saugumui.

Pripažinęs karinius įstaty
mus parlamentas nutraukė se 
siją iki ketvirtadienio.

Kariniai įstatymai autori
zuoja karalių ir vyriausybę 
valstybę tvarkyti dekretais. 
Suvaržomi visi reikalai ir vi
sokia laisvė. Įstatymais nuina 
tytos aštrios bausmės už nu
sikaltimus.

TELEFONAIS SUSISIEKI
MAS VARŽOMAS

LONDONAS, rugp. 25. — 
Britanijos telefonų departa
mentas paskelbė, kad civiliai 
kuo mažiausia naudotų telefo 
nūs, nes telefonai reikalingi 
karo reikalams.

3 ŽUVO, 11 SUŽEISTA

PLATTSBURG, N. Y., ru
gp. 25. — Kariuomenės ma
nevrų metu kilus audrai 3 ka 
reiviai žailm užmušti ir 11 ki
tų sužeista.

LONDONAS, rugp. 25. — siųsta išėja ir į Dancigą va- 
Žinioinis iš Berlyno, Vokietija duoti to miesto nacius, 
nuaprenrižtus nukalbti Lenki- Pranciita> kad „ancig0 
jai formalaus karo. Vietoje to,
sakoma, būsią organizuojamos 
bnusminės išėjus (ekspedici

ČEKŲ VILTIS IŠGĘSTA

PRAHA, rugp. 24. — Vo
kietijai susiartinus su sov. 
Rusija čekai netenka vilties 
atgauti laisvę. Ypač čekai ra
dikalai lūkeriavo sau para
mos iš sov. Rusijos.

jos) ir siunčiamos į lenkų vai 
(lomas “vokiškas” teritorijas 
“vaduoti” ten vokiečius gy
ventojus.

Tuo būdu, matyt, bus pa

na
mai nusimetė paskutines T. 
Sąjungos kontrolės plunksnas. 
Foersteris paskelbtas vyriau
siuoju Dancigo viršininku 
Jis autorizuotos šauktis “pa
galbos”, jei lenkai kėsintųsi 
Dancigą užimti.

MENO LOBIAI SUKRAU
TI I RŪSIUS

AMSTERDAMAS, rugp. 
25. — Čia turimi įvairių ririių 
meno lobiai sukrauti į pože
mius, kad juos apsaugoti nuo 
sunaikinimo kilus karui.

PABALTIJUI PAVOJUS, 
GRESIA SUSKALDYMAS

Žiniomis iš Maskvos, nacių 
sovietų sutartis turi priedus

RYGA, rugp. 25. — Žinio-jRvtų, Pabaltijo valstybių ir 
mis iš Maskvos, prie Vokieti- kolonijų klausimai, 
jos Sovietų pasirašytos nepuoj Sakoma, Pabaltijo valsty
bino sutarties prisegta kele- bės būsią suskaldytos, c Len
tas reikšmingų priedų, kuriais kijos valdoma Ukrainos dalis 
paliesta Ukrainos, Tolimųjų, bus grąžinta sov. Rusijai.

Trumpai apie 
krize Europoje
BERLYNAS. - Hitleris 

pasikvietė konferencijon britų 
amlmsadorii;; matyt, karinis 
užsimojimas prieš Lenkiją ko 
kį laiką atidedamas; kalbama, 
jis atmesiąs prez. Roosevelto 
taikos pasiūlymą. Pranešta, 
Maskva spaudžia Lenkiją pa
siduoti.

LONDONAS. — Britanija 
ir Lenkija pasirašė savitar
pės pagalbos sutarti.

VARŠUVA. — Lenkija at
sako prez. Rooseveltui, kad ji 
linkusi taikintis; bet turi bū
ti pajė
gų pavojus.

BERLYNAS. — Lenkijoje

BRITAI, PRANCŪZAI
SLAPTA DARBUOJASI 
IŠVENGTI KARO
PARYŽIUS, rugp. 25. —

Kas valanda didėjant karo pa 
vojui ir visose šalyse skubiai 
mobilizuojant kariuomenes, 
britų ir prancūzų diplomatai, 
kaip sužinota, deda visas pa
stangas sulaikyti Europą nuo 
pasinėrimo karan.

Tikrai nežinoma, kur yra 
to diplomatų veikimo centras. 
Spėjama, kad tas turi būti 
Romoje ir Vatikane.

Kalbama, kad spaudžiamas 
Mussobnis pasipriešinti ka
rui. Tik jis tai gali padaryti 
iškeldamas bet ią taikos 

’formufą 1 I įlleriuT? TiV"nelai
mė tame, kad Mussobnis skai
tosi lyg koks tarnas Hitleriui,

sušaudyta 24 vokiečiai ir ak- HiUeria ]lc jlussolinio atsi. 
rainiečiai atsarginiai, kurie
atsisakę klausyti lenkų virši-

DARBININKAI TURI BŪ
TI SAVO VIETOSE

PARYŽIUS, rugp. 25. -• 
Prancūzijos vyriausybė pas- 
kelliė, kad nacionalinio saugu
mo įmonių visi darbininkai ne 
gali būti paleisti atostogoms.

RUOŠIA KANKLININKAMS 
KURSUS

ŠIAULIAI. — Darbo Rūmų 
Šiaulių kultūrinio klubo pas
tangomis, netrukus Šiauliuose 
atidaromi kanklininkams kur
sai, kuriuos galės lankyti visi 
norintieji išmokti kankliuoti 
naujosiomis, J. Jankausko 
sukonstruotomis kanklėmis.

REMKITE, PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

ninku.

LONDONAS. — Renteris 
praneša, atsistatydino Jugos
lavijos vyriausybė. Matyt, ne
susipratimai kilo dėl kroatų 
autonomijos.

MASKVA. — Britų pran
cūzų karinė misija apleido Ma 
skvą. Stalinas sušaukia savo 
“parlamentą” ratifikuoti na
cių bolševikų nepuolimo su
tartį.
VARŠUVA. — Prancūzų vy

riausybė pataria Lenkijai ra
miai laikytis, nieku būdu ne
provokuoti nacių.

LONDONAS. — Anglijos 
karalius pasitarimams pasi
kvietė į rūmus ministrą pirmi 
ninką Csamberlainą.

BERLYNAS. — Vokietija 
atšaukia namo kai kuriuos sa 
vo keleivinius garlaivius.

klausimo imasi visokių žygių, 
o Mussolini negali to daryti.

Britų ir prancūzų pozicija 
yra apgailėtina. Vieni ir kiti 
nori, kad Hitleris rastų bet 
kokią išeitį be savo prestižo 
pakirtimo. Bet nenori daryti 
įspūdžio, kad Britanija ir 
Prancūzija kapituliuoja.

Prancūzija pakvietė iš Mas
kvos savo ambasadorių. Lau
kia, kaip jis išaiškins Mas
kvos susiartinimą su Berlynu.

KULTŪRINA NENAUDIN
GAS BALAS

ZARASAI. — šio krašto 
ūkininkai, matydami, kad iš 
balų jokios naudos neturi, 
stengiasi jas paversti kultū
rinėmis pievomis. Ūkininkai 
balas sausina, verčia kirnsas. 
Tokias nusausintas balas ru
denį užarę, pavasarį sėja dau
giausia avižas ir linus.

SKENDO ŽMOGUS
PATARIAMA GRĮŽTI 

NAMO

WASHTNGTON, rugp. 25. 
— Valstybės departamentas 
iškėlė aikštėn, kad apie 49,000 
amerikiečių piliečių yra karo 
krizės paliestose Europos ša-

MAŽEIKIAI. — Ventos u- 
pėje vyrų maudyklėse skendo 
mažeikiškis St. B. Tačiau pa
sitaikius arti geriems plauki
kams, skenduolis buvo ištrau
ktas ir atgaivintas. l*o poros 
valandų pats pajėgė pareiti į

lyse. Jų tarpe žymi dalis yra namus.
turistu.

Vnlstybės departamento pa 
tariami kuo veikiau grįžti na
mo.

Amerikiečių yra Lenkijoje 
ir Dancige. Ypač iš ten jie ra 
ginami grįžti į savo šalį.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu

matyta giedra; maža tempe
ratūros atmaina.

Saulė teka 6:09, leidžiasi 
7,>35,
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Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negrąžiną, 
Jei neprašoma tai padaryti Ir nepriMundlama tam tiks- | 
lul pašto ženklų. Redakcija pasilaiko sau teise tai 
syti Ir trumpinti visus prisiųstus raitus Ir ypad ko
respondencijas sulyg savo nuožiūros. Korespondentų 
prato rašyti trumpai Ir aiškiai (Jei galima msomaja 
mašlnlle) paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
giant polemikos Ir asmeniškumų. Pasenusios korės- 
pondensljos laikraštto nededamos

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
JBntared as Second-Class Matter Maroh II, UIS, at

Chlosgo, Illinois Under ths Ant at Maroh I. 1I7».

ropai užtraukti savo luilitarinj viešpatavi 
mą. j

To pasekmės buvo, kad naciai vis dėlto' RAUPSUOTIEJI 
nesiskubino karį pradėti. Laiką priimti j, lwi)ntg ,,uptuot,J vyrų 
sąlygas pratęsė. J juos, žinoma, daug- !»•' , n iS savo 8U.
veikė šventojo Tėvo kalba ir prezidento' . ...... i r •„ . . _. ... . ,. sitare patraukti i (udiliejosRoosevelto atsiliepimas i Italijos karalių. *. . ,’ pusę. Jie nugirdo iš pnstu- 

Po to viso, jei karas ir kiltų, didžiausias (ančių jiems valgį, kad Gera- 
jo kaltininkas būtų Stalinas, Sovietų Rusi-Į sis keliuuda tose
jos diktatorius. Jei ne jis, Hitleris, žinoda-, jįnkėse
mas. kad demokratiškosios valstybės šį kar
tų jo nebijo ir nebesiduos išbliofuojamoe, 
savo reikatavimus atšauktų ir bent tuo tar
pu karo pavojaus nebūtų. Nors ir dabar yra 
dar vilties, manyti, kad karo nebus. Ar tai 
būtų demokratijai ir mažosioms tautoms ge
riau ar ne, tai kitas klausimas. Apie tai 
teks pakalbėti vėliau.

SEKMADIENIO RIMČIAI

1S-

upy-

Svarbus Suvažiavimas
1

APŽVALGA

r
Mokiniui supranta pamoką. 

Jie rausta už nedėk ink uosius.
— Kelkis, eik, — tarė Jė

zus samariečiui: — tavo tikė
jimas išgelbėjo tave. —

Iš A. L. R. K. Federacijos centro valdy
bos pranešimų darėsi aišku, kad šių metų 
kongresas, įvykstąs rugsėjo 12—13 dd., Broo- 
klyn, N. Y., bus ypatingai svarbus. Atsižvel
giant į išsiuntinėtus kvietimus, jį galima bus 
vadinti visuotinu Amerikos lietuvių katali- , 
kų kongresu. , u j

Šiomis dienomis ne tik Europoje, bet vi
same pasaulyje yra didelis nervų įtempi
mas. Visur baimingai dairomasi ir laukia
ma, kokios ateities pasaulis besusilauks.

Su dideliu susirūpinimu seka Europos į- 
vykius ir mūsų tauta. Nėra ir ji be pavojų. 
Jos vadams tenka akylai budėti ir ruoštis. 
Lietuvoje susidariusi Vieningo Darbo Vy
riausybė, turėdama tautos pasitikėjimų, ne- 
abejojam, viską daro, kad, ištikus kriziui 
Lietuvos kaimynystėje, išgelbėti JLiiLtfvos 
laisvę ir nepriklausomybę. Nėra kalbos, Lie
tuva laukia talkos ir iš savo išeivijos, kuri 
visais laikais gyvai atsiliepdavo į jos pra
šymus. Reikia manyti, kad ir dabar jos ne- 
užviisime ir savo pareigą šimtą nuošimčių 
atliksime.

i ' ’A. L. R. K. Federacijos kongresas susi
renka ypatingai svarbiu momentu. Ypatin
gos reikšmės jam priduoda ir įvykių bega
linis svarbumas., ir tas fąktąs, kad kongre
se, kaip praneša mūsų centro vadovybė, da
lyvaus ne tik Amerikos lietuvių katalikų 
patys žymiausieji vadai ir organizacijų bei 
draugijų atstovai, bet ir svečiai iš Anglijos, 
Kanados, Pietų Amerikos ir iš Lietuvos. Tuo 
būdu turėsime lyg ir viso pasaulio lietuvių 
katalikų suvažiavimą tartis pačiais gyvy- 
biškiausiais mūsų tautos reikalais, kurių tar
pe bus svarstomas atplėštų nuo Lietuvos 
teritorijų klausimas, šiuo atžvilgiu bus be
galo svarbu perkratyti mūsų praeities veik
lą ir nustatyti gaires ateities darbams.

Be to, nepaskutinėje vietoje turės būti 
pastatyti ir mūsų vietiniai, Amerikos lietu
vių katalikų, reikalai. Mūsų organizacijos, 
mokyklos, jaunimas, spauda ir, aplamai, vi
si rdligiško ir tautiško judėjimo klausimai 
yra taip svarbūs, kad į juos kongreso daly
viai tikrai rimto dėmesio turės atkreipti.

šiuo mes, paremdami Federacijos vadovy
bės nurodyto kongresui programą, nuo sa
vęs paraginame lietuviii katalikų visuome
nės vadus rimtai žiūrėti į šaukiamą Fede
racijos kongresą, jame dalyvauti ir draugi
jas prašyti siųsti savo atstovus.

Šių dienų gyvenimas yra svarbus. Būki
me to gyvenimo eigos ne pasyvūs tėmyto- 
jai, bet aktyvūs dalyviai. Parodykime pa
sauliui, kad esame gyvi, veiklūs, vieningi, 
kad visi kaip mūras stovime už laisvą ir 
nepriklausomą Lietuvą.

Jie neina keliais. Jiems už
drausta. Jie trankia krūmais, 
kalnais. Staiga išgirsta dide
lę žmonių minią beeinant. Sku 
ba arčiau. Tikrai ten Jėzus. 
Tik jis vienas juos gali pa
gydyt ,kaip'pagydė daugybę 
kitų.

— Jėzau, mokytojau, ipasi-
gailėk mūsų, — šaukia jie
sutartinai iš tolo. Nustebo
minia. Nutilo. Žiūri, raupsuo-

Į tieji greta jų. Kai kurie išsi-
, _ • gando biaurios ligos. Kiti su-Dva- •

' Apie Dvasinį Džiaugsmę
T. M. Žiūraitis, O.P., “Pąv.” rašo: ' „ ,. .

sinis giedrumas, štai tikrojo džiaugsmo šal-Į 1 
tinis ir pats tikrasis džiaugsmas. Vadinas, — Eikite, pasirodykite ku- 
tikrai dvasinis, ramios sąžinės džiaugsmas: nigtHns, — skambia ramus, įti- 
gali mus pilnai patenkinti,' suteikti pavasa-1 kinantis Jėzaus atsakynnas.' 
riško žavesio gyvenimui ir kūrybiškos mei-(‘ Laimė. Jėzus
lės mūsų siekimams.

Savaime aišku, kad šitaip suprasto džiau
gsmo reikšmė mūsų gyvenimui yra begali-

Daugiau negu dešimts ttiu- 
ty .ir valdybių, (ūpdrgo bai-, 
šia karo ’iga. Vienas kitų už
krečia baime. Neapykanta, 
kerštas augai.;(linkiui ir dujos, 
ligų perai; ir Ipąujas yuide-
nasi įpuolikų galvoje. Ir šiuo : , • • K-. . ‘ d respondencija. Naujyna
didžiausio * nervų įtMipimo tokia*

fttštndienis, rugp. 26 d., 1939

Hitlerio Bliofas
<.

Vokietijos nacių galybė yra išpūsta. Jie 
nėra taip stiprūs, kaip sakosi. Jų visa ga
lybė remiasi pašėliškai stipria, puikiai au 
organizuota propaganda, kurios dėka Hit
leris jau kelis kartus pajėgė demokratišką
sias valstybes išgąsdinti, isfrliofuoti. Tuo 
pačiu būdu ir dabar jis norėjo pasaulį įti
kinti savo galybe, išgązdinti ne tik Lenkiją, 
bet Angliją ir Prancūziją. Juk šiam tiks
lui naciai ir sutartis su Sovietų Rusija su 
darė. .. t -
. šį kart Hitlerio bliofui ne taip vyksta. 
Tuo tarpai Lerfrija atsisako kapituliuoti. An
glija ir Prancūzija griežtai pasisakė kariau
sianti, kad sulaikyti Hitlerio užsimojimą Eu-

Po Svietu Pasidairius i 16» ale I»“i»l'"us jų tarp bul- 
šavikų, Pruseika sako, vienam 

Nesenai \ ienoj popieioj til- tuvorščiui neišeitų daugiau 
kai jai pusdolerį.

Balšavikų popiera turėtų
po balšavikiško Cicerono ko-1

buvo
.Eina Ciceronas atrytu ir 

mietu, prabyla šv. Ievas, nu-1, . • - • . •. ’ 1 ■ 1 mato.., priešais ateina proce-
ragindamas prisiminti Jėzų. , . , • ,° 1 * sija, kurios priekyje kunigas

— \ aikeliaų jūs visi esate Sll dideliu kryžium ir bužnyti- 
1 broliai Kristuje, —- skamba ng uniforma. (Tai buvo laitlo-
teviški jo žodžiai. Įtuvėa vieno žymaus cicerie-

— Padėkit ginklus, susitar-jčio, prof. K.) Užsiglaudęs 
kitę geruoju^ Pievas, to nori.• už namo susparog, kol 
Bet tautų vadai pamiršo l)ie- bus praneštas kryžius, ba 
vų; nenor atsiminti Jį, kad
sąžinė neprabiltų...

jų nepavare, 
bet išgirdo ir tarė žodį. Tas 
žodis stebina juos. Kam mums 
eiti rodytis kunigams! Aha,

nė. Toks džiaugsmas turi kuriamos, o ne ar-' jie privalės paliudyt mūsų 
dainos reikšmės, kaip kūnui taip ir sielai, f sveikatų. Be to niekas nepri-
Liiiismo žmogaus organizmas veikia daug
normaliau, 'kaip paprastai: plaučiai išsiple
čia, tuo padaro kvėpavimų laisvesnį; pa
lengvina širdies plakimų, pagerina kraujo 
vaikščiojimą; džiaugsmas maitina ir gydo 
nervingas kūno audinių ląsteles ir t.t. Links
imas žųiog’us visuomet ir dvasiškai stipres
nis, energingesnis ir daug pasekmingiau nu
gali įvairias kliūtis, sąžiningiau atlieka savo 
pareigas. Žodžiu, džiaugsmas turi didelės 
reikšmės kaip kūno taip ir sielos svei'katai. 
Šventasis Raštas sako: “Širdies linksmumas 
tai žmogaus gyvenimas ir neišsemiamas šven
tumo iždas; džiaugsmas prailgina gyvenimą” 
— jvĮįl.' 3p, .23. Džiaugsmas turi moralinės 
ir fizinės reikšmės ne tik mūsų asmeniniam, 
bet ir bendram, soči jai iniam gyvenimui. Kaip 
paniuręs, nusivylęs žmogus visur skleidžia 
savo liūdesį, kur tik jis nueina ir tuo tarsi 
užnuodija apie save orų, pripildamas jį sun
kių, slegiančių minčių, taip linksmas žmo
gus visur ir visuomet spinduliuoja šviesa, 
laime — įlieja tyro džiaugsmo ir energijas 
visai aplinkumai. Be to, linksmas žmogus 
su visais stengiasi sugyventi, visus jis myli, 
visiems jis nori aukotis, padėti. Linksmas 
žmogus yra laimingiausias pasaulyje. “Ge
riausios tautos ir žmonės yra tie, kurie links-
nn — sako J. Paul.

Nemoka Ar Nenori Atskirti
Tikrai “Vilnies” redaktoriai nežino kata

likybės tikslo ir visai neatskiria politinių 
grupių (partijų) tikslo nuo katalikybės. Mū
sų tvirtinimas, kad “katalikybė nepaiso po
litinių grupių” yra teisingas, nes ji nedrau
džia ir neragina priklausyti bet kokiai pa
doriai partijai. Taip pat ji neužgiria nė vie
no jMjlitinio rėžimo (diktatūros, absoliutinės 
monarchijos, demokratijos, socializmo ar na
cionalizmo) kaipo tinkamiausio. Jei Rusijos 
komunizmas duotų asmens ir įsitikinimų 
laisvę, leistų žmonėms išpažinti savo religi
jų, nepapeiktų nei jos rėžimo.

Kiti “V.” tvirtinimai, kad “bažnytinė vy
riausybė smarkiausiai rėmė Ispanijos f ran
kiotus”, kad “neseniai rėmė kryžiaus karų 
prieš Sovietus”, yra visai nepagrįsti. Jei tu
rite davinių prašome juos patiekti. Gi po
piežiaus i>aragininias pasaulio katalikus mel
stis už Sovietų lt Ispanų vyriausybininkų 
persėk jojamus, kankinamus ir žudomus ka
talikus vien dėl jų religinių įsitikinimų dar 
nereiškia jokio kryžiaus karo.

“Jūsų tariamieji mokslininkai ir bolševi
kiškosios religijos” ar'oritoi tikrai tesukūrė 
tik liijNitezes, liet nesukritikavo katalikybės 
dogmų.

ims į svliikųjų ►draugijų.
— Ar gi mes pasveikom!

— teiraujasi jų vienas kitų, 
beeidami miestelin.

— Tu sveikas, tu sveikas ir 
jis sveikas. Visi, mes sveiki,
— nudžiugęs šaukia vienas. 
Kuo greičiau pasileidžia bė
gti.

— Sveiki esam, sveiki!
Plaka širdys džiaugsmu, a- 

kvs verda nauju gyveniniu.
Devyni visa pamiršę, nubė

go į miestelį. Tik vienas, ir 
tai svetimtautis, samarietis, 
pamatęs, kad jis sveikas, su
grįžo pas Jėzų, garbindamas 
dideliu balsu Dievų. Ateina, 
parpuola veidu prie Jėzaus 
kojų, dėkoja savo geradariui. 
Ir buvo už ’ką padėkoti, — 
iš naujo prasidėjo jam laimės 
gyvenimas; jis sveikas. Jo 
teikiamą padėką V. Jėzus pri
ima nuoširdžiai. Tik Jo širdį 
užgavo kitų devynių nedė
kingumas.

— Ar gi ne dešimtis pagi
jo o kur devyni! Neatsira
do, kas sugrįžęs duotų garbę 
Dievui, kaip tik šitas svetim
tautis. —

Gauname pranešimą iš Los Angeles, Cal., 
kad prof. dr. K. Pakštas tiek patenkino Ka
lifornijos Vniversiteto studentus ir pačią va
dovybę, kad gavo pakvietimą dar kartą at-

1 vykti su paskaitomis.

Susirgo žmonija. Jos liga 
mirtina. Nėr gydytojo, kurs 
jų pagydytų, nebent Dievas, 
didžiu stebuklu gražintų svei
katą.

— Viešpatie, mes sergame. 
Mokytojau, pasigailėk mūsų,

ba kipšai ir balšavikai 
lygiai nekenčia kryžiaus, Ci
ceronas paklausė “gero kata
liko“, kų ženklina tokia pro
cesiją. “Geras katalikas’’, o 
dar geresnis, inatfyt, balšavi- 
kas, jam ištlumočijęšr jog už 
tokia procesija kunigas gau
na, atlist, šimtinę. Ir pamis-

posikailėk Tavo vaikų, pasi-r'*'’ tokių pioeesijų strytais ^į,,^ netvisas 
gailėk tautų. Jei Tavo meilė eSi^ daug pridėjo geras ka- i pai)an(|ykit, 
nepagydys mūs, mes žūsime tulikus . 1 opelio j Gieeionas Lia|.ySį^ |<ajp
neapykantoj, keršte, krau
juos. Mūsų gerovė virs pele
nais, o pasiekta kultūra — 
griuvėsiais. Raupsais susirgu
sios tautos Tavęs prašo, Vieš
patie, gražink jas j Tavo Ba
žnyčią, kad iš ten eitų nau
dingo darbo dirbti...

f » •— Jėzau, gerasis Mokyto
jau, pasigailėk žmonijos.

Kun. K. Matulaitis, MIC.

1
Indijoj Prasidėjo 
Masinis Grįžimas Į 
Katalikų Bažnyčią

Kottaro diecezijoj apskrik- 
štijo 800 protestantų ir indų 
pagonių. Kitoje vietoje grįžo 
į katalikybę 73 piotestantų 
šeimos.

Indija kratosi raudonųjų a- 
gitacijos. Travancorės vald
žia uždraudė darbininkų tar
pe varyti komunistinę agita
ciją ir raudonas vėliavas. Ka
talikų kongreso centrinis ko
mitetas Malabare griežtai pa
smerkė komunistinę veiklą I- 
ndijoj.

išvedė plačią rokundą, kaip i- 
zi kunigai daro biznį.

Kiekvienas iš jūsų, tavorš- 
čiai, pasakysit, kad lietuviški 
balšavikai yrą pur biznieriai. 
Kasdien jiė veTlda aukų. Ta
sai verkimas jau tiek yra daė- 
dęs, balšavikns, kad vienas 
susitikęs ( L. > Pruąęiaą (jis 
pats tai rašo)' rusei u tonu i>a- 
klausė: “Ar jūs jau vėl ren
kate aukas?”. Ir Pruseikai 
reikėjo dai^ prakaitū lišMcti^ 
kol ištlumočijo, kiek reikia 
mokėti už popierą, guvenna- 
nui taksų, Spanijos vajaunin- 
kams ir kitiems reikalams. Bū
tinai sakė, reikalinga $3.000

spiaut ant tų pusdolerių, o 
rinkti šimtines... procesijo
mis strytais, kaip jas renka 
kunigai. Sakysim, Vilnies po
piera apznaiinina, kad Sov. 
Rasiejuj sušaudytas vienas 
generolų ir bus atliekamos jo 
laidojimo procesijos. Ir, štai, 
iš drukarnės ant llalsted iš 
fina procesija, kurios prieky 
visas redakcijos štabas, su žy
diška žvaigžde, piautuvu ir a- 
inariu. Apėjus procesijai Įiorą 
blokų ir... šimtinė kišeniuj. 
0 pagarsinus, kad Stalinas 
sušaudytas ir jam laidoti su
rengus procesiją, ne vienas 
balšavikas iš' džiaugsmo pa

isąs savo sutaupąs, 
balšavikai, pa- 

izi šimtinės į ki-
šenius krinta.

! Pasirodo, ne prezidentas 
Roosevelt pirmas sumislijo 
kalakutų valgymo dieną per
kelti iš lapkričio 30 į 23 die
ną, ale mūs dienraščio' “Brau- i 
go” administracija.

Ar tik nebus mūsų slaunus 
prezidentas aplaikęs vieną šių 
metų “Draugo” kalendorių ir 
iš jo įgavęs idėją, kad, gal, ir 
ištikrųjų, gerai butų kalakutą 
valgyti ir Dievui us visokias 
gerybes dėkoti savaitę anks
čiau, kaip “Draugo” kalendo
rius 1039 m. i odor ir apie tai 

per metus, ši suma yra dide- paskelbęs visai Amerikai.

Surado Didelius 
Bažnytinius Turtus

Sov. Rusijos sįja'uda (pra
neša, kad darant kasinėjimus 
prie ^Poltavos, kur prieš 300 
metų Petras didysis laimėjo 
garsųjį istorinį mūšį su Šve
dais. rasta didelės vertės baž-

rasta 132 auksiniai ir sidab
riniai kielikai, kryžiai, žva
kidės, jungtuvių karūnos ir 
kt. Radiniai esą iš 17 šimt
mečio. Aiškinama, jog tie ba
žnytiniai daiktai paimti iš 
Poltavos Išganytojo cerkvės 
ir po rusę revoliucijos įsi
galėjus komunistam?, tikin- 
eiąję iš bažnyčios buvo pa-

nytinių brangenybių. Iš viso1 imti ir užkasti žemėje.

J

Maskvoje pasirašoma nepuolimo sutartis Vokietijos su Sov. Rusija. Kairėj ~ baltam kostiume bolševikų diktato
rius Josef Stalinas, prie jo nazių užsienių reikalų ministras Joachim von Ribbentrop žiuri, kaip bolševikinės Rusijos 
premieras V. M. Molotovas pasirašo sutartį. (Acine telephoto).
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Žalgirio Miškuose 
Yra 100 Briedžių

10 km. į šiaurę nuo Pane
vėžio yra daugiau kaip 8,000 
ha. Žalgirio mišku masyvas, 
kuriame dar prieš karą buvo 
apsčiai briedžių. Vokiečių o- 
kupacijos metu kareiviai ir 
brakonieriai daug jų išžudė. 
Atsistačius nepriklausomai 
Lietuvai, buvo susirūpinta 
briedžių apsauga ir tuo tiks
lu įsteigtas absoliutus rezer
vatas, kurio vaisiai, kaip pa-1 
rodė keliolikos metų prakti
ka, yra visai geri. Briedžių 
skaičius didėja ir šiandien 
jų yra jau apie 100 gaivų. 
Tuo būdu ir netekę Nidos ga
lime briedžių (pasižiūrėti Pa
nevėžio apskrities miškuose.

Kiškis Apdraskė 
Žmogų

Įdomus nuotykis buvo Sei
nų urėdijoje, Veisėjų girinin
kijoje. Vienas vietos gyven

tojas važiavo per miškų 'dvi
račiu. Bevažiuojant, staigu jx> 
dviračio ratais pakliuvo kiš
kis, kuris parvertė dvirati
ninkų ir apdraskė jam ran
kas ir veidų.

Nepaprastas Upelis 
Antazavės Apylinkėje

(XX) Už 3 km. nuo Anta
zavės prie Mariinonto vienk. 
yra nepaprastas upelis, nes

jo vanduo kiekvienų sekma
dienį arba šventadienį grįžtu 
atgal ta pačia vaga. kuria te
kėjo. Pasirodo, kad šis reiš
kinys pasikartojo dėl netoli 
veikiančio malūno.

KAUNAS. — Lietuvių Ra
šytojų Draugijos valdyba nu
tarė rašytojo .Tono Biliūno 
palaikus ekshumuoti Zakopa
nėje rugsėjo 8 d., Kaunan jie
bus parvežti rugsėjo 9 d., o liūno kapui.

laidotuvės Anykščiuose įvyks 
sekmadienį, rugsėjo 10 d. Ū- 
kininkai (Irąžys ir Nemeikis 
Anykščių piliakalnyje nemo
kamai perleido žemę Jono Bi-

Vietoj Spirito - 
Vanduo

Šiaulių miesto akcizo revi
zoriai, tikrindami valstybinio 
spirito parduotuves, vienoje 
vietoje spirito bonikose rado 
vandenį. Paaiškėjo, kad spi
ritas buvo parduotas ir jo 
vietoj pripilta vandens. Van
denio pripildytos bonkos bu
vo taip užkamšytos, kad la- ’ 
bai sunku buvo pastebėti. Tuo 
būdu padarytas išeikvojimas 
apie 5000 litų sumai. Spirito 
parduotuvės vedėja areštuota 
ir patraukta atsakomybėn.

Lietuva Laimėjo
Aviacijos1 Varžybas

KAUNAS, rugpiūčio 22 d.

— Nuo rugpiūčio 16 dienos 
Kaune vyko Baltijos aviaci

jos sklandytuvų aviamodelių 
varžybos, kurias laimėjo Lie
tuva.

SKALBIAMA MAŠINA
ir prosijama mašina — 2 
mašinos, vertos $99.00 už

-'49 50
Oil Burners — Sun Flame 
ir Quaker, verti $90.00 už

$4900
Radijos — RCA Victor, 
Philco, Zenitli, 1940 metų 
modeliai, įstatyti parodai. 
Didelė nuolaida už jūsų se
nų radijų.

BUDRIA FURNITURE 
HOUSE,

3409-11 So. Halsted St 
Tel. Yards 3088 

BUDRIK’S ANNEX 
Rebulldtog-Remodellng 

Sale
3417-21 So. Halsted St.

Pasiklausykite gražaus lie
tuviško progranio iš stoties 
WCFL, - 970 k. 9-tą vai. 
nedėlios vakarais.

. I

ELENA PEČIUKAITĖ

RYTOJ!!!! 
RYTOJ!!! 
RYTOJ!! 
RYTOJ!

ŠURUM-BURUM SESUTĖS

VAŽIUOJAM!!!! 
TRAUKIAM!!! 
OALYVAUKIM!! 
BUKIM!

KRISTINA KRIŠČIŪNAITĖ

o vilo
• Lietuvos Benas

• Bielajaus Šokėjų Grupė

• Bartkų Šeimyna

• Aidų-Aidai Kvartetas

• Žymūs Radio Artistai

• Garsintojų Paroda

• Akordionmeistras Varputas

L!

altimier o
„ V, ■■ jm..-.

POVILAS ŠALTIMIERAS

Vytautas Bielajus ir 

Wenetta Grybas 

Dainuojanti “Pipirai” 

Šokanti “Žirgai”

12-os Metų “Ilaine Bertulis” 

Bendras Dainavimas 

Armonistų Meliodijos

UVIŲ A
Oaks - Gražiame - Oaks - Ve
-------------------------------------------------------------119-ta ,IR ARCHER AVENUE

VYTAUTO BELĄ J AUS ŠOKĖJAI

- Oaks - Sode

MUZIKA - DAINA - JUOKŲ JUOKAI - GERI LAIKAI

— KLAUSYKITE —

ŠALTIMIERO
M/UID lietuviškų radio programų U/ĮJID
nnlr -kas vakarą— „HIi

(1480 Kc.) (1480 Kc.)

PIRMADIENI ANTRADIENI TREČIADIENI KETVIRTADIENI PENKTADIENI &E8TADIENI

7:00-7:30 r. ». 7:00-7:30 r. v. 7:00-7:30 v. v. 7:00-7:30 ▼. v. 7:00-7:30 v. v. 7:00-7:30 v. ▼.

BRUKNIS
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Teisių Skyrius
Rašo Chas Kai, 6322 S. \Ve«lern Avė., Chieago

*<
*»

-f to*
Mfcl

Klausimai ir Atsakymai KLAl SIMAS: Atvu/.iuvuu 
KLAPSIMAS: a) Ar Ku- i ^‘ivienylu.- Valstijų nele-

nados pilietis gali legaliai pe-: ųa'*a’» l- .'• I4’1' Kanadų ** j 
rsikeiti apsigyventi Suvieny- “Įbedžiau su Adiieri.<os pi- 
tose Valstijose, jei jis apsi-
veda su Amerikos piliete? 

b) Jei Amerikos pilietė ap-

< me
tus, bet vėliau išsiskyrėme 
(divorsavoinės). šiandien bu-' 

siveda su kitos šalies pįi^.J vęs uiiano vyras gųsdina, kad 
čiu, ar jinui Jiapramuda savoj •’*” n,ane Ldeipoi tuos iš S. V. 
pilietybės teisių šioje šalyje f,'”juu ** slepiuosi, kad jis 

to m padarytų. Ar jis turi tei-j 
A ĮSAKOMAS: Kas lega- nia.|e išdepcrtuoti ?

liai apsiveda su kitos šalies, . ,-V\i - . . <1 1 AlriAKiMAb: xamslos vy

liečiu. Išgyvenom apie

piliečiu, įstatymai leidžia le-Į ras neturi jokio supratimo,I 4 -*
galiai įvažiuoti į Suvienytas .. . , , . , , , , • •® ‘ 1 • S. V. įstatymai sako, kad jei
Valstijas ir, patikti Anieri-Į , ' , • , •. . . ’ 1 vyras, arba moteris, buvo n

i ■
...J

kos piliečiu.

b) Kas legaliai apsiveda 
su kitos šalies piliečiu, arba i tį, 
piliete, .pilietybės teisių nie
kados nepraranda. Be skirtu
mo, ar kas yra gimęs Suvie-

Visais keliais vokiečių šeimynos iš Lenkijos bėga į Rytų Prusijų. \ iskų palėkę vietoj nešasi tik tai, kų galėjo su su
yra Amerikos piliečiai ir ap-( vinį pasiimti. (Acme telephoto).
siveda svetimos šalies pilie-, _ _____________________________________________ . ,v ~ 7,. ....

t.................. " \S 1S Lake Įtinti, III. Šliubų su-, popiet. ‘Kound trip’ kaina —

Sri-S"’ 52? c Į MSCONSINO LIETUVIŲ ŽINIOS J 722322=.s
skiria (divorsuojasi), jinai y -- —1 --------------=4*

Kenosha Kronika
Ryt po šilimos mokyklos Įga

nytose Valstijose, ar priėmęs '..niekados nepraranda gautų 
Amerikos pilietybę, gali ap-, Amerikos pilietybės teisių.
sivesti su kitos šalies pilie-j Nebijok, nesislėpk; esi ir bū-1 liibal.iuo;<e susirinkimus lai

kys Šv. Benedikto ir Treti
ninkų dr-jos.

čiu, arba piliete, ir niekados si Amerikos pilietė, 
nepraras savo pilietybės tei-! J visus kitus klausinius at-
sių. sakysiu rugsėjo mėnesyje.

>-».llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllU

LEO NORKUS, Ir.
DISTRIBUTOR

OF

AMBROSIA & NECTAR
B E E R S

Antradienio vakare 7:30 v. 
Draugijų Vienybė laikys sa
vo susirinkimų. Visi atstovai 
'kviečiami dalyvauti.

E Rugsėjo 1 d., po pamaldų 
E Apaštalystės Maldos dr-ja 
E laikys susirinkimų. Visi na- 
E l iai bendrai \priims šv. Ko
ji muiliju ryto per šv. Mišias. 
= Šeštadienio rytų tretininkai 

Komunijų bendrai= GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir mėgsta = priims šv. Kuli
S AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nusprendė padirbti dar ge- = v .s • ■ , . \ /• *, • a • = per sv. Misiąs.— resnj alų, kurį užvardino NECTAR. Sis Alus yra pagamintas iš ira- = 1
= portuotų pirmos rūšies produktų.

5 Urmo (wholcsalc) kainomis pristato į alines ir kitas įstaigas. Vi- E 
= suomet kreipkitės pus NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą patur E 
S navimą.

1 2423 West 64tb St. Tel. Hemlock 6240 |
- silblvvttva ,1-iibu- vnmnill Svp llaVlllių SUVO IIOKO V1SU1
:ųiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiumiiiiiiiiiimiiiiiiimmiiiiiuaug žinomų. o\l- . .

dienai nuvezmiui daiktų į pi
knikų. Taipgi taria nuoširdų 
ačiū visiems atsilankiusiems 
ir prisidėjusioms prie pikniko 
pasisekimo.

ANGLYS ir KOKSAI
Pasinaudokite žemomis vasaros kainomis* ATLAS 

ANGLYS yra jūsų garancija šilumos patogumo atein
ančiai žiemai.

Į žemiau pažymėtas kainas įskaitome 3% Illinois Sales Tnx.

Žemiau nurodytos kalnus yri gry- į ... _
nal> pinigais už įkalą 4 tonų. ar- 'lso" “Mokerlnes’ anglys yra
Im dauginu. I nuo dulkių apvalytos.

POCAHONTAS Thlrd Veln
Mine Run, Domėsite. $7.69
WEST VIRGIMA MINE 
RI'N. Extra Coane, ...

COKE — Genuine Chieago. 
Koppers or Solvay Pea. ,.n.75

$7.20

COKE — Alabama, Range 
or Nut ......................................... $9.00
ROYAL BLACK BANĮ)
Lump — Stove.... .......... $7.95
KRANKI,IN OOL’BTY 
Kgg ....................................... $6.75

vyko atostogų porai savaičių' 
po vakarus (\\ estus).

LIETUVIAI DAKTARAI

, parapijos 
surprise par-

Rugpjūčio 20 d., Alford Pa
rke įvyko metinis parapijos'
(piknikas. Diena buvo graži.I 
bet žmonių maža. Ir tai dau
giau buvo matyt svetimtau
čių. Komitetas gražiai darba
vos. Pelno liko. Parapijos pi
kniko rengimu rūpinosi Vla
das Juzėnas ir Antanas lz- 
donavičia, jmrapijos komitetu 
nariai. Jionis į pagalbų atėjo 
šie darbininkai: Vladas A i- 
šauskas, Petras Urbikas, Pra
nas Vitkus, Viktoras Mandra- 
vickas, Petras Pilitauskas.
Jonas Druktenis, Juozas Ki- 
serauskis, J r., Vladas Pliu- ŽvitlgiŠkiy Pikniko 
tas, Ant. Vitkauskas, Kaz. brokas 
šarauskas, Ona Laučienė, O
na Lauraitienė, M. Šimans- Žalkaus trokas išvažiuos iš 
kienė, Dom. Lukauskaitė, O-1 Cicerus lino Liberty Salės 11 
na Mockaitė, Ona Laminai- valandų ryto. Pasieks Cicero 
tytė. ir Archer gat. 11:30 vai. Nuo

,- ., , • i i i ! čia išvažiuos 12 vai. ir pa-Komitetas ir klebonas .no- 1

Gauta graži lietuviška at
virutė nuo J. J. Jakučio, pį- 
nnin. Šv. Antano dr-jos, ir 
lietuvių spulkos, ir jo žmo
nos, iš New Yorko, kurie lei
džia atostogas- X

Lietuvių Diena ir Dainų 
Šventė, nepaisant kad lietus 
kiek ir padarė nemalonumo, 
galima sakyti, tikrai pavyko. 
Plačiau apie ta dienų para
šysiu vėliau. Enrikas

Rugpiūčio 19 t 
salėj surengta
ty” ir vakarienė Antanui ir
Agnieškai Valiaans jų 15 me- 'T vj ; ' . A"J sieks 63-čių gal. ir Cicero A-
tų vestuvių sukakties proga, n padėkoti Madai Jakaičiu. į i215

truko visai . 11
63-čios išvažiuos 12:45 vai.

eių laivo ir iš kitų miestų
Į Sveikatos ir ilgiausių jiems 
metų!

AKIŲ GYDYTOJAS

ILLINOIS SCREEN1NG8

KRANKI,IN COI NTY.
Htoker Nut ............................

WEST KENTLCKY.
Srreenlngs .................

1-lneh

$4.50

$6.00

$6.15

liugpiūčio 25 d., savo 30 
metų vestuvių sukaktį minėjo 
Jonas ir Marijona Lenkevi- 
čiai. Tu proga jų intencija 
atlaikyta dukters užprašytos 
šv. Mišios.

Linkime Dievo palaimos ir

Rugpiūčio 2V d. kun. Vit
kus ■pakrikštijo Juozo Gabrė
no ir Albertus Turner dukte
rį vardu Marijona. Krikšto
tėvais buvo Juozas Sakalaus- 

dar ilgai gyventi mūsų tarpe, kas ir Viktorija Gabrėnaitė.

ItOYAL S'rOKElt NCT.
(Our Leailer) ...................

EAST KENTUKY
1-lneh Stoker ..........

EAST KENTLCKY
N LT, l%x% ............

. #5.70
STOKER

.........  $7.15
STOKER.
..........$7.35

Kainos gali liūlį permainytos be Jokio praneAimo.

ATLAS FUEL COMPANY
(steigta 1015 m.

4919-21 S. Paulina St. Prospect 796(X61

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE
INSURANCE AND LOANS

Statau viaokioa njiies nauju. namu. ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio cash įmokė- 
jimo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų. 
(Išgauna geri ausį atlyginimą ii Tire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir 
senų namų, ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo 6 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Western Avė. Phone Grovehill 0306

---------t- ■- ■

KAS GIRDEI VIAUKEGANE
z

DR. VAITUSH, OPT.
SPECIALISTAS 

OPTOMETKICAI.L.Y AKIŲ 
LIETUVIS

Suilrš 20 metų praktikavimo 
Mano Garantavimas

Palengvins akių Įtempimą, kas 
ti priežastimi galvos skaud&jii 
svaigimo, akių Įtempimo, nervuotu- 
mo.

elektra, parodančia mažiausias klal- 
1 das. Speciali atyda atkreiptai

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicere
Antradieniais, Ketvirtadieniai* u 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniai*

Valandos: 3—b P. AI.

TEL. YARDS 6567

DR. FRANK G. KWINN
(KVIEClASKAs,

GYDYTOJA8 IR CHIRURGA8 
1651 West 47th Street

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

ir Pagal Sutartį.

Pas Mus Viskas Nauja,

Rugp. 27 d. vaukeganiečini 
apvaikščios savo globėjo šv. 
Baltramit'jaus šventę. Bažny
čia, 'kuri tų vardų turi, iškil
mingai minės šventę. Taip 
pat randasi ir Šv. Baltramie
jaus draugija, viena iš seniau
sių, kuri yra nusitarus tų die
nų “in corpore” dalyv.auti 
šv. Mišiose (per sumų), o po 
l>iet turės piknikų savo dar
že, prie Lietuvių Auditorijos.

Rugp. 19 d. Šv. Baltramie
jaus klebonijoj Ona Mikalau- 
skiūtė priėmė Moterystės Sa
kramentų su Josnph Hancox

tatRomoi.
Valandos: nuo 10 Iki 8 vai. 

NedSHoJ nagai nutarti.
Daugely atsitikimų akys atii 

mos be akinių. Kainus pigiu* 
pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ 

Telefonas YARds 1373

Rugp. 19 d., po poros sa-į 
Vaičių atostogų, grįžo Teodo-j 
ra Bagdoniūlė su savo drau
gėm Ona l’rbiekiūte ir Mari 
joną Milašaite iš Kenosha, j 
\Vis. Aplankė dalį Kunados, 
Pasaulinę Parodų New Yorke 
ir kitas pakeliui įdomias via-j 
tas. Visos dalyvavo Lietuvių1 

z’ Dienoj AVaukegane rugp. 201

ALEX ALESAOSKAS & SONS
Wholesale Furniture Co.

6343 So. VVestern Avenue
REPUBLIC 6051

R A D I O
Sekmadienio vakare, 9 vai., 

Cbieagos laiku, bus puiki pu
sę valandos Budriko radio 
programa, pilna gražios .mu
zikos ir skambių melodingų 
dailių iš stoties \VCEL, 970 
k. Programų išpildys simfo
nijos orkestrą iš dvylikos mu
zikantų ir žymūs dainininkai- 
solistai. Nepraleiskite šios 
progos. Pranešėjas

Llt I UVIAI DAKTARAI
Tel. Yards 3140.

VALANDOM- Nne 11 iki 12; 
2 iki 4 ir 7 iki 9

Pirmadieuiais: 2 iki 4 Ir 7 iki I 
šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

<r akinius pritaiko
3343 S. Halsted Street

Tel. OANal 6969

OR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS:

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

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

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

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

DR, P, J. BEIN AR
(BElNAitACSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — 'Wentworth 1612.

Res. — Yards 3955. 
OFISO vALANDOts:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakari 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

DR, A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

VUtgmia 1116 4070 Archer Are
Valandos: 1—3 ir 7—8 

Kasdien išskyrus Seredą
Scrcdttniis ir Nedėk pūgai sutartį.

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

2-tros lubos 
ClllCAGO, ILL.

Telefonas MIDway 2880
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, uuo 2 iki 4 
vai. j,o pietų ir nuo 7 iki b:30 v. v.

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryte

felofonaa HEMlock 6286

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

Oluo valandoa:
10—12 vaL ryte 

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

Susitarius.

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

Tel. YARds 0994 
Rez. Tel. PLAza 3200

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. TeL GfiOrehiU 0617
Dffjce TeL HEMlock 4848

OR. J. J, SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaL 2-4 ir 7—B vak.
Ketv. ir Nedėliomis susitarus 

2423 W. Marquette Road

įsi. YARds 6981
ties.: HENwood 6107

DR, A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

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

Ofiso TeL VIRginia 0036
Rezidencijos tel BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue

Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P. M.
A

Resideaeija
8939 8o. Claremont Ava

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

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS i

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vuk.
Nedėliumu pagal sutartį. 

Office TaL YAKda 4787
Namų TaL PKOspact 1BS0

Tel OANal 0267
Rea TeL PROspect 6669

OR. P. Z. ZALAIORIS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street

Rezidencija 6000 So. Artesiau Ava 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet 

6 iki 9 vakare

OANal 8128.

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS

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

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė.

Telefonu REPublic 7868

TeL YARds 2246

OR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Reredoi pairai aptarti

' Office Phone Rea and Office
PROspect 1028 8368 8. Leavitt Si
Vai: 2-4 pp. ir 7-B vak. CANal 0704

DR.J.J, KOWAR
(K0WARfiKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St, Chieago
Trečiadieniait ir Sekmadieniais 

pajai sutartį.

OR, V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonai Lafayctte >660

Antradieaiaia, Kctvirtadimuaia is 
naoktadi«aiaia

4631 So. Ashland A ve.
Tel YARds 0994

Pirmadieniai*, Treėiadieuiais ię 
- Šeštadieniai*.
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FILATELISTU KAMPELIS
Redaguoja Ig. Sakalas

LIETUVOS PAŠTO 
ŽENKLAI

(Tęsinys iš praeito nuiu.)

geru tankų ir pardavėjas turi 
duoti garantiją, kad jie yra 
tikri, o ne falsifikatai. Aki
jant, geriausia atsiklausti to-

Suvartojus ir šią lanką ir kių pašto ženklų firmų, kaip 
nesulaukdama iš Berlyno dau- Seott and Co., kurios turi la- 
giau ženklų dėl jau minėtų horatorijas ir pagal popierį 
priežasčių, tai yra darbininkų nustato, ar tie ženklai yra vy- 
streikų, Pašto valdyba buvo riausybės išleisti, ar falsifika- 
priversta išspausdinti dar (aį
vienų laidą valstybės spaustu- -----------
vėje. Tos. būtent LY laidos, 
išspausdinta sekantis skal
ei us;

Šokančiais metais sueis lv-

Po 10 skatikų 45,ŪSO ž. 
• Po 15 skatikų 45,880 ž. 
|Po 20 skatikų 5,889 ž. 
'Po 30 skatikų 48,540 ž.
Po 40 skatikų 48,540 ž.
Po 50 skatikų 48.540 ž.
Po 60 skatiku 31,160 ž.

Visi tie ženklai, kaip Vil
niaus dvi laidos, taip ir Kau
no trys laidos, buvo spausdi
nami ant baltos, be vandens 
ženklų popieros ir nenugumi- 
ruotos. Filatelijoj šie ženklai 
ant voko yra daug brangesni, 
negu šiaip jau. Mat, tie ženk
lai buvo pardavinėjami visuo
menei tik įteikiant valdininkui
laišku ir turėjo vertės tik vai-i Y

Idininko akyse ant laiško pri
lipinami. Šiaip tų ženklų gali-! 
ma buvo bile kur ir bile kiek 
prisipausdinti. Dėl to, filate-į 
listai pirkdami tuos ženklus,

giai 20 metų, kai Lietuva iš
leido pirmų labai gražių paš

to ženklų seriją \ asario, 16 
dienai paminėti, tai yra pami- 

1 liejimui vienų metų nuo pas
kelbimo Nepriklauso mylės. 
Serijų sudaro 11 skirtingų 
ženklų ir atspausdinti labai 
gražiai suderintomis spalvo
ms. Kadangi jų kaina kasmet 
kila ir, be abejonės, 15)40 me
tų kataloge, kuris leis iš spau
do kita mėnesį, bus žynėtii 
aukštesnė, tat Lietuvos pašto 
ženklų rinkėjai, norintieji įsi-

i
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i. *: '• M-./' " am."®
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“Too many eoeks spoil Cardinal play to trapi base stealing Dodger. Cardinal first baseman Padgett, extreme right, 
and Pepper Martin, left, had Lavagetto of tbe Brooiklyn Dodgers (beliind No. 2) neatly trapped betvveen lst and 2nd 
at tbe Brooklyn bąli field until unwanted assistanee in tbe forui of piteber Bovvman (No 26), Martin (No 11) and 
shortstop lxiry (No. 2) churged to tbe scene of action. Itesult— Padgett dropped tbe bąli in front of Umpire Campbell, 

(Acnie telephoto.)Jjavagetto was safe on seeond.

Briuselio, Belgijoj, miestas j 
gnvo iš vyriausybės leidimų 1 
išleisti serijų pašto ženklų, ku į 
rių pardavinėjimu bus šukei 
tas fondas pastatymui painiu 
klo karalienei Astridai.

Rugpiūėio 6 d. Lenkija iš- 
yti serijų tų ženklų, prašomi j leido naujų pašto ženklų 25 j 

j metų,kreiptis prie šio skyriaus ve
dėjo.

grosų j>aminėji inui

CICEROS LIETUVIŲ NAUJIENOS
f

Jau It Po Vestuvių nuolatiniai “Draugo” ir “Lai 
Į vo” skaitytojai ir visų gerų 

Rugp. 20 d., 5 vai. popiet,J darbų rėmėjai. Galimu drų-
Šv. Antano parap. bažnyčioj j šiai sakyti, kad tai viena pa- 
kun. J. Grinius suteikė Mo- vyzdingų šeimynų Cieeroj.

Keliaukite Vikingų laivais

Į LIETUVĄ
Per Gothcnburgų, šiisilją

Laivų Išplaukimai Iš New Yorko:

S. S. Drottningholm,..... rugp. 29
M. S. Gripsholm, ............ rūgs. 8
M. S. Kungsholm............... rūgs. 16

•
Tamstos kelionei niekas nepa

tarnaus geriau prisirengti. kaip 
Tamstos vietinis laivakorčių agen
tas, arba:

SVVED1SH AMERICAN LINE
181 No. Mlcliigan Ate. 

Chieago, Illinois

DIDELIS PASIRINKIMAS LIK-' 
tuvos pašto ženklų įvairių rūšių, 
vartotij ir nevartotų, pavieniui ir 
pilnomis serijomis. Ženklai parsi
duoda už pusę ir žemiau katalo
go kainos. Pilat elistams didžiau
sias pasirinkimas. Į kitus miestui 
ženklus siunčiame parodymui bei 
pasirinkimui (approval). Naudoki
tės proga. I. Sakalas. 2317 So.

. 1V. „ ... . terystės Sakramentų dr. W. Girdėjau, kad ir vestuvių puo
!?j"'b'JO.UZ "ePnklausw,“>’.1. Phillips su E. Petkiūte. ta buvo labai šauni. Kurie 
11)14 metais Pilsudskio vedu- š|inbas buvo h(b#i iskih,lin. 
nii legijonieriai pirmų syk i Ši
mą r savo iš Krokuvos j kovų 
už Lenkijos nepriklausomybe

ktrišinas. Valdyba pranešė a- 
pie įnirtį dviejų narių: Anta
no Maziliausko ir Julijono 
Rimdžiaus. Pomirtinės išmo
kėtos. Ligonių buvo 3. Pašal
pos išmokėtos. Dar serga* F. 
Strelčiūnas (gyvena Mieli, 
valstijoj) ir K. Palubinskas, 
vietos
.ndasi

turi pi kti tik iš, taip sakant,, j.tlov"\ A“’ ,c,>.t<.'aMO’_ ,IH “o>s;

PIRKDAMI DABAR

ELEKTRIKINĮ
REFRIGERATORIŲ

GALITE SUTAUPYTI

nuo $35.00 
iki $65.00

10% ĮMOKĖTI 

Balansą Lengvais Išmokėjimais

Roosevelt Furniture
2310 West Roosevelt Rd.

Chieago. Tel. Seeley 876(

Ženklo vidury Pilsudskio at
vaizdas, vienoj pusėj pirmieji 
legijonieriai, o kitoj moderni
nė lenku kariuomenė.

Metine Chieago Pliilatelic
1 Soeiety konvencija ir didelė 

pašto ženklų paroda šiemet j- 
vyks rugsėjo mėn. 13,14 ir 15 
dienomis, La Šalie viešbuty. 
1937 metais tos draugijos pa
što ženklų parodoj premijuo
ta ir Li< tuvos oro pašto žen
klų kolekcija, kuria buvo išsta
tęs šio skyriaus vedėjas.

nas
gas. Bažnyčia gražiai gėlėmis 

i išpuošta, kaip tik ir atatiko 
vedybų iškilunėms. Labai gra
žų Įspūdį darė, kai jaunoji 
nunešė gėlių prie Šv. Panelės 
altoriaus ir pasimeldė, kad
Dievas laimintų naujame luo
me.

Liudininkais buvo trys po
ros. Jaunosios brolis Ed. Pet-

dalyvavo, sakė, kad nieko ne- 
stokavo, nebent paukštelio 
pieno.

Naujai profesijonalų šeiniai 
linkime viso gero.

Paaiškinimas

kus “best man' P. Nu

Pašto ženklu istorija

1849 uit. gegužės mėn 
d., Anglų karaliaus nutarimu, 
buvo išleisti pirmieji pasau- 

[ ly pašto ženklai, kurių sunia- 
I nytojais buvo Anglijos paštų 
valdytojas Roulend Chill. Po 
dviejų metų Anglijos pavyz
džiu paseko ir kitos valsty
bės. 1842 m. pašto ženklai pa
sirodė ir New Yoūke. 1845 m. 

į Brazilija, kai kurie Šveicari
jos kantonai ir Suomija išlei
do vokus, kuriuose jau buvo 
išspausdinti pašto ženklai. 
1847 «n. pašto ženklai buvo 
vartojami visose Amerikos 
Jungtinėse valstybėse, o 1848 

| metais — ir Rusijoje.
Tuoj, Įnusirodžius pusto -žen

klams, jie buvo mėgėjų ren
kami; pašto ženklai duoda 
žmogui atminimų: kokių su
kaktuvių, karo, revoliucijas 
ar kita, kam priminti jie bu
vo leidžiami.

Šiuo laiku jaišto Ženklus re
nka visi: ir prasčiokai ir Ilo
nai. Daugelis žmonių vien tik 
iš puštažcnklių rinkimo ir pa
rdavimo ir duonų valgo; o 
kai kurios valstylbės (iSan- 
M a lino, Portugalija) savo biu 
džeto galus su galais suveda 
tik iš tų pinigų, kur yra gau
nami, ĮH-rduodant jiaštaženik- 
lius jų rinkėjams, šiuo laiku 
tiems ženklams rinkti yra iš
leista daug albumų ir raštų,

G

Dėmesio!
Cicero Federacijos 12 sky

riaus veikėjams ir visų drau
gijų atstovams pranešu, kad 
labai svarbus Federacijos sky 
liaus prieškongresinis susirin
kimas bus rugp. 27 d., 1 vai. 
Įiopiet parapijos svet. Fede
racijos kongresas bus rugsėjo

taverno biznierius; ra- 12-13 dd., Brooklyn, N. Y. Bū- 
igoninėj. Iš komiteto ty labai gerai, kad skyrius 

raportų apie (piknikus, jie! galėtų pasiųsti atstovų arba 
davė pelno virš pusantro ši-'įgalioti asmenį, kuris važiuos 
nito. Padėka vietos biznie- į Pasaulini; Parodų. Visi ku-

rie važiuosit į Pasaulinę Pa
rodų, prašomi ateiti j Fede
racijos skyriaus susirinkimų.

A. Valančius

liams, ypatingai F. Zajaus- 
kui; tai stambus draugijos 
rėmėjas. Komisija per pirmi
ninkų A. L. Matulį pranešė, 
jog vardu draugijos ėmė da- 
lyvunių 6 metų «minėjinie su-;

Visi “Draugo” skaitytojai kakties žuvinio- Dariaus ir- 
gavo serijų knygutes. Dauge-j Girėno prie jų paminklo. Pa-' 
’is jau išpardavė ir reikalau- dėtas vainikas. Gražiai pasi-, 

rodė uniformos skyrius vado-

wak ir Misevičius. Pamergės:
St. Vitkauskaitė, K. Petkiūtė 
ir Norbutaitė, visos jaunosios: 
pusseserės. “Matron of lio- 
nor” buvo Marijona Druk- 
tanis ir mažytė gėlių mer-i 
gaitė. Viskas gražiai ir tvar
kingai. Buvo kuo pasidžiaug
ti ir pasigerėti iš taip šaunių 
vedybų. Ypač gražų įspūdi 
darė kai tėvukas A. Petkus 
lydėjo savo dukrelę prie ai-j 
toriaus. šauniai apsirengęs' 
taksidu atrodė tikras inteli-' 
gentas.

Elena Petkiūtė buvo pavyz
dinga mergaitė. Gabi moksle 
ir sporte — šauniai mokėjo 
lošti krepšinį. Yra baigusi šv.
Antano parap. pradžios mo
kyklų ir Šv. Kazimiero aka
demijų su aukštais požymiais.
Dr. W. J. Phillips yra vest- 
sablietis, gabus gydytojus ir 
chirurgas. Jau nemažai ir ci- 
eeriečių yra pasinaudoję jo 
profesija ir specialybe. Ku
riems patarnavo ligoje, visi 
buvo patenkinti.

Jaunosios tėvukai A. A. Pe
tkai, 1436 So. 59 Avė., yra

nurodančių, kaip reikia da- draugijos reikalai. Sus-meĮ 
ryti. Yra daug klubų, ntski- priimti du nauji nariai: J 
rų kraštų ir tarptautinių sų-j Budrikes, taverno biznierius, 
jungų. ' ir A. J. Kundrotas vietos ele-

ja daugiau. Kai kurie klau
sia, kam priduoti pinigus ir 
adresus pirkėjų, kad turėtų 
progos laimėti brangias do
vanas. Geriausiai siųskite tie
siai į “Draugo” ofisų, taipgi 
galite paduoti ir vietiniam a- 
gentui arba kai atvažiuosite 
į “Draugo” piknikų, rūgs. 4 
d., į Vytauto parkų galėsite 
atvesti su savimi. Tik nesivė- 
luokite, kad būtų laiko visus 
tikietus patvarkyti. Rap.

REUMATIZMAS
SAUSGeLŪ

Neslkankyklte savęs skaus
mais: Reumatizmu. SausgUle,

i B Kaulų Gėlimu, arba Mčftiiun- 
1 ■ Klu — raumenų sunkumu, nes 

skaudėjimai naikina kūno gy- 
■ vybę ir dainai ant patalo pa- 

guldo.
B CAP8ICO COMPOUND mos- 
| tls lengvai prašalina virSmlne- 

sybės svetainėj. Komisijon iš-, _ tas ligas: mums šiandien dau- 
< ■ gybė žmonių siunčia padškones 

paštą. 55c. arba dvi už $1.05. 
Knyga: “SA ETINIS SVEIKA
TOS”, augalais gydytis — kaina 
50 centų.
pasveikę. Kaina 50 centų. Per

vystėj M. Marcinkaus.

Draugijos metinis parengi
mas bus 18 d. lapkričio, Liuo-

rinkta K. Liaudanskas, J. Po-, 
cius ir S. Paseckis. Nėra abe
jonės, jog bus šaunus vaka
ras. Nariai gauna dovanas už 
nuėmimų pašalpos per 29 ir 
10 metų. Tad jų pagerbimui ■ 
ir ruošiamos iškilmės. D. ■

■ Justin Kulis
■ 3259 S. Halsted Street, 

Chieago, Illinois

K-

Apie Šį Ir Tę
Pirmadienio vakare Demo- 

eratie svetainėje Pliyllis ])o- 
vidauskaitei buvo “bridal 
sbo\ver”. Sunešta gražių do
vanų.

Vestuvės bus rugsėjo 3 d., 
2:30 vai.. Šv. Antano bažny-'
cio^e.

Vakarienė bus Conimunitv 
all, 18tli St. ir 51st Avė.

Draugystė Lietuvos Karei
vių laikė mėnesinį susirinki
mų praeitų sekmadienį, Liuo- 
svIm's svetainėj. Narių atsi-

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

SALTIMIERO
RADI0 PROGRAMŲ IS STOTIES WHIP (1480 K.) 

Kas Vakarų Nuo 7:00 Valandos.

INTERNATIONAL UQUOR CO.
Sav. FRANK VIZGARD

Lietuvių didžiausias degti 
E nės ir vyno sandėlis. L'Žlaikt

lankė vidutiniai. Mat. visiems 5 geriausių amerikonišką ir im 
. ». . . v. .. , a portuotą degtinę ir vynų.buvo zingeulu sužinoti sek- g *
niės dviejų piknikų ir kiti “

ti llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllll!illlilllllllllllllllllllllllllllllll'  “

! TONY LUKOŠIUS |
| BR1GHTON PARK DRABUŽIŲ VALYTOJAS |

a Išvalome, ir pataisome visokius drabužius ir skryla'-ies.
5 Taisome ir Valome Fur Kautus ir Perdirbame Pagal g

Vėliausios Mados.

SCHENLEY
Iš 150 tvholesalers liko t ii 

35 Sehenley Distributon, ji 
tarpe ir International Liquo 
f'o. Jei negalite gauti iš sa 
vo wholesaler Sehenley Pro 
iluktų, pašaukite mus.

*
Trijų m. senumo R'rearr 

of Kcntueky’ galite pirkti už 
tų pačią kainą, kaip pirmiau 
buvo.

*
6246*48 S. Californla av

Chicag-o, Illinois 
5 Tel. Republic 1538 1539
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30 Metu Jubiliejaus

Serijų Tikietu Dovanos
H

Mohair Parlor Setas, 1-moji dovana $140. 
Iš PROGRESS FURNITURE CO., 3222 S. Halsted St.

Mar - 'i*
.U■j

SKALBIAMOJI 
MAŠINA, 

antroji dovana,
$75.00 vertės 

Iš PEOPLES FURNITU
RE CO., 4149 Archer Avė.

Lounge Kėdė, trečioji
dovana, $35.00 vertės
Iš ARCHER AVĖ. FUR
NITURE CO., 4140 Archer 
Avė. Sav. J. KAZIKCocktail Setas, ketvirtoji dovana, vertės $25.00

c3

Iš J. KAS S JEWELRY CO., 4216 Archer Avernie.

Tikietai Parduodami po 10 centų Bus ir daugelis kitų gražių dovanų

Rezervuokit Darbo Diena-Rugsėjo 4

DRAUGO” PIKNIKUI
t

Praleiskite Tą Dieną Su Kitais Chicagos Lietuviais

Vytauto Darže 115-tos gatves prie Pulaski Road
;\22‘-’*22‘:‘2EX‘22'-'2S,’*2S’",2S‘’*SEa‘2S*^22‘:*2E‘'*22'^22‘^'



Šeštadienis, rugp. 26 d., 1939

Paskutinė Proga 
Gamtoje Pabuvoti

NORTH SIDE. — Baigiasi 
maloni vasara, artinasi ruduo, j 
Bet mes, nortlisaidiečiai, dar 
turime progos šį sekmadienį, 
27 d. rugp. pabuvoti malonio
je gamtoje, pakvėpuoti miško , 
gaivinančiu oru, būtent atsi
lankant į paskutinį šiemet pa- 
rap. naudai rengianti^ išva
žiavimu Jeffersono miškuose. 
Komitetas su klebonu deda 
pastangų, kad išvažiavimas 
būtų linksmas ir malonus. Gi
rdima, kad žada atsilankyti 
ir svečių iš kitų kolonijų. 
Taigi, nepasilikime nei vie
nas namie. Nevažiuokime kur 
nors kitur svetimų dievų ieš
koti, bet suvažiuokime į para
pijos .parengimų ir paremki- 

būtinuosius jos reikalus.

Šiemet parapijos trobėsiuo-

r

krautuvės, nes šių savaitę hai-( vienas trokas bus papuoštas su 
giamas rugpiū&io mėnesio iš- spalvuota iškaba.
pardavimas. Rap. J.

l>?

Trokais Į Lietuvių 
Dieną

RYTOJ — 12 V AL. — RYTOJ
Neturėjimas automobilio rytoj 

nereiškia, kad turėsite pasilikti 
nevažiavę ir nedalyvavę Šaltimie- 
ro “LIETUVIŲ DIENOJ”. Že
miau pažymėta vietos kur Vikto
ro Bagdono ir Ališausko troky.i 
apsistos, nuveš ir parveš, už tik 
35c. 12-tų valandų rytoj! Kiek-

l

B*
10 Metų Mirties 

Sukaktuvės

Berlyno aerodrome Hitleris atsisveikina užsienių reikalų ministrų Joaehim von Bib- 
bantrop, vykstantį į Maskvų nepuolimo sutarčiai pasirašyti. Dešinėje nazių No. 2 gen. 
Henman Georing. (Acme telephoto) ,,

I * 1* II* W ‘ , .Padarė Sėkmingą
V u n o Luinuvn Lroliti O*kurie kainavo kelis šimtus 
dol. Kad bent kiek padengus 
tas išlaidas ir rengiamas šis 
išvažiavimas. Tikimasi, kad 
parap. šį dalykų supras ir, 
kas 'kiek išgali, parems.

Taigi, rytoj visi northsai- 
diečiai traukia į Jeffersono 
miškus. Lietuvy tis

Operaciją
Rugp. 21 d., Mother Cab- 

rini ligoninėj dr. J. Poška 
padare kad ir sunkių, bet sėk
mingų vidurių operacijų Ele
nai Jurevičienei iš Bridge- 
iport. Ligonė randasi kambary
319.

rtingų dalykų ir dviem lai-Į pat turėsite progos prie sma- 
mėjimais “casli”. Bus ir gios muzikos pasišokti, o jei 

norėsite, galėsite ir dovanų 
gauti. O jų rOmėjos turės gra
žių ir daug. ’ O. V.

visokiausių pamargini-
mų.

Piknike bus gera muzika, 
kuri grieš lietuviškus ir ame
rikoniškus šokius.

Be to, bus duodamos dova
nos lū dol. vertės astuoniems 

kurie

daug

RADIO

Viktoro Bagdono T rokų Tvarka:

Kumpas 18-tos ir So, Union 
Avė., (pus bažnyčių).

Bridgeporte: 3406 So. llalsted 
Street.

West Šitie: 2337 So. Leuvitt 
Street.

Brighton Park: 4192 Archer 
Avė., (prie Standard Federal Į-
staigos.

Town oi Lake: 4605 So. Hermi
tage Avė., (J. F. Eudeikio).

Kampus Archer ir Cicero Gat.
Marųuettę Park: 69-tos ii' So. 

Western Avė.
Roseland: 108-tos ir So. Michi- 

gan Avė.

Jei trokai truputį pasivėlintų, 
meldžiame palaukti. Pastangos 
dedamos, kad būt galima visus 
huvežti ir parvežti. Pakartojame, 
kad trokai išvažiuos rytoj, 12-tų 
vai. Būkite ant vietos. Pasima
tysime ‘LIETUVIŲ DIENOJE’ 
Oaks Sodne. Būsiantis.

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINĖS 

MINTYS
U angliško vertė

Kua. Ant. M. Karuiiikia

Rugpiūčio 26 Diena
Kurs guli būti geriau ma

tomas, Mylimasis Numylėtiny
je, arba Numylėtinis Mylima
jame ” Numylėtinis atsakė ir 
tarė: “Meilė galima Mylimųjį 
matyti, o Numylėtinį dejavi
mais ir ašaromis, ištyrimais 
ir liūdesiais”.

KEMK1TE, PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

Gėlės Mylintiems, 
Vestuvėms, Baukie- 
tams, Laidotuvėms,

—...... ——it Puošimams.

GĖLININKAS
4180 ARCHER AVENUE 
Phone LAFayette 5800

PADEKONE

Sekmadienį šaltimiero 
Piknikas

Sekmadienį, rugp. 27 d., 
Oaks darže, prie 119-tos ir 
Archer gatvių įvyksta Šalti- 
iniero piknikas. Oaks daržas 
yra vienas iš didžiausių (pik
nikams daržų Chicagos apy
linkėj. moderniškus įtaisymus 
ir daug stalų. Todėl visiems 
atsilankiusiems užtikrinta pa
togi vieta pasilsėti ir pasige
rėti turininga programa, kuri 
yra prirengta tai dienai.

Programoj dalyvaus daug 
lietuviško talento, pagarsėję 
dainininkai-ės, muzikantai, 
juokdariai ir kiti. Nuo ryto 
iki vėlumos bus muzikos, dai
nos ir juokų.

Visi lietuviai kviečiami da
lyvauti. Įžangos nebus. Mikas

Gi anksti antradienio rytų, 
Šv. Kryžiaus ligoninėje, tas 
pats dr. J. Poška patarpinin
kavo garniui ir atnešė Al. 
Kuniskiams iš eilės trečių Ttu- 
krelę. Aleksandras 'G. Kums- 
kis yra žinomas jaunas lietu
vių politikas ir pietinės Chi
cagos dalies parkų užvaizdą.

Rap.

Jubiliejinis Piknikas
BRIGHTON PARK. — Ju

biliejinis piknikas draugystės 
Ovard. Pirmos Div. Šv. Ka
zimiero Karai. įvyks sekma
dienį, rugpiūčio 27 d., Joe 
Liepos darže, prie Kean avė. 
ir 82 gatvės. Pradžia 11 Vai. 
ryto. Piknikas bus nepapras
tas su daugeliu laimėjimų ve-

Cbicago Heights 
Žinios

Rugtp. 26 ir 27 dienomis 
parapijos kieme turėsime dvie 
jų dienų festivalų — pikni
kų fu $55.00 dovana. Dova
nos paskirstytos: pirma $25, 
dvi po $10.00 ir dvi po $5.00. 
perkant už lc tikietėlį bus 

limybės laimėti vienų tų
ovanų.

Visi pikniko prisirengimai, 
.net ir “finai tocbes” jau bai- 
kti. Dabar tik laukiame sve
čių. kuriuos sutiksime gražia 
muzika — 'maršu. Mat, kleb. 
gerb. kun. A. C. Martinkus, 
]wsitaręs su parapijos trusti-r 
sais, nupirko parapijai garsia- 
kafbį. kurio būtinai reikėjo 
parap. kieme ir svetainėj.

Jau grįžo mokytojos, Šv. 
Kazimiero seserys, su sese
rim M. Apolonija, viršininke. 
Grįžusios mokyklų rado šva
rių, nes vasarų išdažyta ir 
atnaujinta: medis, durys, pa
langės ir pataisyta kas buvo 
reikalinga taisyti. Rap.

KAUNAS, rugpiūčio 23 d. 
— Žinomas žurnalistas ir įpu- 
ldicistns Valentinas Gustainis 
paskirtas “Eltos” direktorių.

nariams, kurie neeme 
pos per 10 metui

Taigi, visi nariai ir svečiai 
prašomi atsilankyti. Smagiai 
laikų praleisite ir kų 
laimėsite.

Komisija ir Valdyba

Rytoj Nuvažiuokime 
Į Rėmėju Pikniką

MARQUETTE PARK. — 
Rugp. 27 d. bus daug įvairių 
draugijų piknikų, kurių tar
pe prie 82-ros ir dOSTlTl* Ste. 
įvyks ir Šv. Kazimiero Aka
demijos Rėmėjų 8-to skyriaus 
piknikas. Važiuojantieji j pa
našius parengimus, prašomi 
užsukti į svečius pas niarket- 
parkietes, kurios maloniai su
tiks, priims ir pavaišins ska
niausiais užkandžiais. Taip

pašai i ŽAVEJANČIOS DAINOS, 
ŠAUNI MUZIKA * 
VISOKIOS ĮDOMYBĖS

Svarbu priminti radio kiau
linis sytojams, kad rytoj 11 vala»> 

dų prieš pi et bus girdima oro 
bangomis, graži regaiiarė ne
deki ieni o radio programa, ku
rių leidimu rūpinas Progresą 
Bendrovės krautuve. Ryt pro
gramoj bus gražių dainų, mu
zikos, įdomių patarimų, svar
bių pranešimų ir kitų įvai
renybių. Prie to pirkėjai vi
sokių na-maiuš- yeikiuenų gir
dės gerų žinių iš Progress

JONO JUŠKEVIČIAUS. 5 r- • t ,

Jau sukako 10 metų, kai ne
gailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylintį vyrų. ir tė
vų Jonų Juškevičių.

Netekome savo mylinio rug
piūčio 27 d., 1929 metais.

Nors laikas tęsiasi, mes jo 
niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingos Dievas sutei
kia jam amžinų atilsį.

Mes, atmindami tų jo liūd
nų prasišalinintų iš mūsų tar
po . užprašėme gedulingas šv. 
Mišias už Jo sielų rugpiūčio JO 
d.. 1939 iii., Šr. Antano para
pijos bažnyčioje 8 valandų ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose.

NsUiūUv: -—kUUmiS, Lųkterys, 
Žentai ir GimintH.
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I A SKOLINAM PINIGUS
s u.r 
=
1 ANT 1-MŲ MORGIČiy

INSURED

AHA.

ANTANAS F. AMBROSE
kuris mirė rugp. I d., 1939, ir tapo palaidotas rugp. 5 d., 
o dabar ilsis Šv. Kazimiero kapinėse amžinai nutilęs ir ne
galėdamas atidėkoti tiems, kurie suteikė jam paskutinį pa
tarnavimų ir palydėjo jį į tų neišvengiamų amžinybės vietų.

Mes, atmindami ir apgailėdami jo prasišalitūmą iš mūsų 
tarpo, dėkojame mūsų dvasiškam tėvui kun. kleb. A. Baltu
čiui, kuris atlaikė įspūdingas pamaldas už jo sielų i pasakė 
pritaikintų pamokslų. Taipgi dėkojame kun. Lukošiui ir Ka- 
tauskui už atlaikymų pamaldų. Dėkojame kun. P. Lukošiui 
už pasakymų pamokslo kapinėse.

Dėkojame šv. Mišių ir gėlių aukotojams. Dėkojame red. L. 
šimučiui už apnišynius “Drauge”. Dėkojame laidotuvių di
rektoriui S. P. Mažeikai1, kuris savo geni ir mandagiu patar
navimu garbingai nulydėjo jį į amžinastį, o mums palengvi
no perkęsti nuliūdimų ir įūpeseins. Dėkojame grabnešiains: 
F. Woid»t; A. Kumskiui, Dr. K. L. Kuehinskui ir
J. Aleksiui. Dėkojame varg. Janušauskui ir Marijonai Ja
nušauskienei už giedojimų per pamaldas. Pagaliau dėkojame 
visiems dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms.

Nuliūdę lieka: moteris Berniee, minus Iiagmond, dukterys 
Geneeieve ir Berniee, uošvienė Vincenta Vilcikienė, švoge- 
riai: Bronis Vileikis, Alb. Jakubauskas, jų šeimos ir giminės.

A

Kiekvienos ypatoe padėti pinigai yra apdrausti iki $5000.00 pei s 
Federal Savings and Loan Insurance Corp^ po United States 5 
Goverament priežiūra. =

LIETUVOS VYČIŲ CHORO

Ekskursija į Pasaulini;
PARODĄ

— išvyksta —

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

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

Štai kų gaunate:

2.

S.

Traukinio bilietų J abi pu
ses, Cblcago-N. Y., pirmo* 
klasės, air-eoaditioned trau
kintais.
Valgis du kart, nuvažiuojant 
Ir parvažiuojant.

Transportaeljų neo stoties 1 
viešbutį Nsw York*.

Dvi aaktis 
viešbutyje.

Ir tris dienas

1.90

8. Du bilietus J Pasauline Pa
rodų.

8. Aplankymų New Yorko įvai
renybių.

7. Aplankymų Rock.feller Cen- 
ter ObservaUon Tower.

8. Privilegijų aplankyti Niaga
ra Kalis, kada grįšite namo.

8. I’rlvlleglja pasilikti N e w 
Yorke 15 dienų, nuo dicuos 
išvykimo iš Chicagos.

Pilnas informacijos apie ekskursijų teikia:

“D R A U G A S”
2334 S. Oakley Avė. Tel. Canal 7790

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

Mokame Už 
Padėtus Pinigus 31%

£ Ofiso vai.: 9:00 vaL ryto iki 5:00 vak. Pirmadieniais, Ketvirta- 
£ dieniais ir šeštadieniais iki 8:0? vak.

S CHICAGO SAVINGS & LGAN ASSOCIATION
JOHN PAKLL, Pres. s

= 6816 S. Westem Avė. Phone GRO. 0306 e

- sgiiiiinimitiinimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimmiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiimmmi £

OABY, IND. LAIDOTUVIŲ DIKEKTOKIAI
KELNER—PRUZIN 

(HrlaudM Pat&rMTtma* — Moterlg patarnauja 
Phone 9000 6M W. lMh Ava.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAKIA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

4447 South Fairfleld Avenue
Tel. LAFAYETTE 0727

DYKAI koplyčios visose
Chicagos dalyse

Klausykite mftsų Lietuvių 
B'iUulIcnlo vakarai*, J :00

rraaeMjaa P. ŠALTI MIKITA H

programo Antradienio I* 
WIIIP stotie, (HM BJ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A M D 111 A M P C PATARNAVIMAS AmDULANbL dieną ir naktį
KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSEDYKAI
3354 So. llalsted St. 
Telefonas YARds 1419

Mony B. Petkus
Ladiawic2 ir Simai
1. Liulevn
S. P. Mažeika

6834 So. \Vcstern Avė. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109

2314 West 23rd Placc 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULhnan 1270
4348 So. California jAve. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituaniea Avenuo 
Phone YAKds 1138-1139

Antaiias M. Phillips 
1.1. Zolp
Alhert V. Petkus

3307 Lituaniea Avė. 
Phone YADds 4908

3646 VVest 46th Street 
Phone YAKds 0781-0782

4704 S. Western Avė. 
Tel. LAFayette 8024
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SV. JURGIO PARAP. .L. '■ PASKUTINIS PIKNIKAS
—ĮVYKS—

Sekmadieni, Rugpiucio-Atigiist 27 d., 1939 m.
Vytauto Darže 115 Gat., arti Pulaski Road

£

- Vr

Švento Jurgio parapija, motina visų Chicngos parapijų, kviečia visus parapijomis ir kaimynus, 
ateinantį seknnulienf, į Vytauto puikų parką. Bus puiki muzika, skanūs valgiai, gardūs gėrimai 

.-v.'tfj? ir įvairių žaislų. Įžangos į daržų. nebus. Mūsų parapija nori sukviesti visus lietuvius, senus ir
’tz dabartinius savo parapijonus, biznierius ir prielelius, kad pasidalinus džiaugsmu, nes šiais metais at- 

huZ sidaro aukštesnė mokykla, ir kad po atostogų vėl pasišnekučiuoti', pasivaišinti dar žaliuose miškuose.
S Kviečia visus — KLEBONAS IR KOMITETAS.

De Paul ir Loyola Universitetai Pakvietė 
Lietuvos Krepšininkus

KAUNAS, rugpiūčio 22 d.
— Lietuvos krepšininkai yra 
gavę Čikagos De Paul ir Lo
yola universitetų kvietimų at-

Aplink mus
Mūsų dienraščio adminis

tratorius kun. A. Jeskevičius,
MIC., jau grįžo aplankęs sa
vo gimines Rytuose ir vėl ei
na savo pareigas. Atrodo pa
silsėjęs ir sustiprėjęs.

vykti rungtynėms. Kvietimų 

Kūno Kultūros Rūmai svars-

to teigiamai.

tvsiine su juo -mūsų dienraš
čio piknike.

SERIJŲ IŠPARDAVIMO LENKTYNĖS

Štai Vajaus Stovis! Kelis Taškus Turi Jūsų 
Kolonija?!?

Kun. Vyšniauskas, MIC., 
kuris tuo tarpu gyvena Chi- 
eagoj, yra pasiryžęs vykti 
Europon ir įstoti į armijų, 
kaipo kapelionas. Esą, kiek
vieno pareiga šiandien kovo
ti prieš Vokietijos nacius. 
Geri), kun. Vyšniauskas yra 
buvęs 'karo kapelionu Pasau
linio Karo metu.

Labdarių Sąjungos pikniko i 
'komisija su pirmininku Anta
nu Kondrotu priešaky stro
piai rengiasi prie rudeninio 
išvažiavimo — pikniko, kuris 
bus sekmadienį, rugsėjo 3 d. 
labdarių ūkyje. Beje, sąjun
gos ipirmininkas yra Antanas 
Bacevičius, uolusis Cbicagos 
lietuvių katalikų veikėjas.

Jau žadėjau skelbti vajini- 
nkų stovį šiame skyriuje. Štai, 
pažadų išpildau!

West Side — 1320 taškus.
Bridgeport — 900 taškus.
Brigliton Pk. — 840 taškus.
Cicero — 720 taškus.
North Side — 720 taškus.
Town of Lake — 360 taš'k.
Marųuette Pk. — 240 tašk.
Roseland — 120 taškus.
AYest Pullman — 120 tašk.

Nerei'k stebėtis, jei Bridge
port taip aukštai stovi, nes

ir gi remia vajų ir anų die
nų prisiuntė čekį už tikietus.

Įdomu, kuri kolonija vest- 
saidiečius išmuš iš pirmos 
vietos? Žvalgas

Kas anksti keliasi ir jau-j 
nas tuokiasi, tokie visuomet 
bus laimingi, ir atbulai: kas 
vėlai keliasi arba lieka sen
bernis.

► ♦♦♦♦♦KK♦♦♦♦♦♦♦'
PASKOLOS ANT PIRMŲ 

MORGIČIŲ
Duodamos nuo 1 iki 15 metų.

ten gvvena daug labai ŪOliu! | 061 P,at£2ni«
/*. - , * 1 > informacijų kreipkitės pas Chas,

darbininkų. Šiandien duodam ĮZekas, Secretary. 
veikė-

Amerikos ^piliečiams yra į- 
sakvta kuo greičiausia apleis
ti Europą, nes karui iškilus, 
turėtų daug sunkumų, šiomis 
dienomis Europoje dar tebė
ra naujasis TT. Marijonų pro
vincijolas gerb. kun. dr. .To
nas Navickas, kun. dr. Pau- 
lukonis, MTC., ir kun. .Ven
cius, MIC. Tikimės, kad jie 
laiku suspės grįžti ir papa
sakos mums savo įgytus įdo
mioj kelionėj įspūdžius.

Šv. Jurgio par. vidurinėn 
mokyklon jau užsiregistravo 
apie trisdešimts mokinių. Nė- ■ 
ra abejonės, jų bus dvigubai 
ar trigubai daugiau. Su vi- 

' dūrinės mokyklos atidarymu 
ir jos vedimu yra surišta ne
mažai išlaidų. Dėl to J. M. 
gerb. prelatas M. Krušas, kle
bonas. tikisi, kad cliicagie- 
č.iai rytoj gausingai susirinks 
į parap. piknikų ir parems 
ne tik parapijos, bet ir įsteig
tos vidurinės mokyklos (Iligli 
Scliool) reikalus.

Did. Britanijos rezervistai Portsmoutli uoste pasiruošę karinei tarnybai paskelbus karų 
Vokietijai. «- ' Oftfltt (Acine teleplioto)

Fin. Justas Mackevičius 
grįžo iš atostogų ir jaučiasi 
labai gerai. Prie savo parei
gų jaučiasi kai namie. Esą 
gerai atostogauti, bet namie 
geriausia. ,T. Mackevičius v- 
ra didžiosios Standard Fede- 
ral Savings and Loan Asso- 
ciation pirmininkas. Pasima-

Muz. Stasys Rakauskas, Vi
sų Šventų par. vargonininkas, 
rugsėjo 3 d. darys ekskursi
jų prie altoriaus su p-le So
fija Valentyte. Roselande di- 

; delis sujudimas. Ir vienam ir 
antram buvo surengta “slio- 

' wer partys”. Abu gausiai do
vanotu) is Apdovanojo.

Gera sąžinė labai daug gali 
' nukęsti, ir labai linksma yr» 
prispaiidininoso.

♦♦♦ ♦ ♦ ♦♦ ♦ 4

KLAUSYKITE

New City Furnitūra Mari
RADIO PROGRAMO

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

Prograrne dalyvauja St. Tjouie-Louie Komediška Grupė 
| ir didelė eilė kitų radio žvaigždžių.

Gimė Naujas Pilietis
WEST SI D E. — Jaunas 

biznierius, Jonas Žurkauskas, 
gyv. 2250 W. 23 rd st., šiomis 
dienomis susilaukė džiaugs
mo, kad jo žmona Marijona, 
po tėvais Adomavičiūtė, grį
žo iš S v. K ryžaus ligoninės 
su sūnum. Taipgi labai links
mi ir Jono tėvai, Juozas ir 
Pranciška Žurkauskai, seni 
West Side biznieriai, 1957 W. 
23 st., kad susilankė anūko ir 
dabar bus “grand pop” ir 
“grand ma.”

Naujam piliečiui sveikam 
augti. Rap.

Daro Didelį Biznį
BRIGHTON PARK. — 

Biznieriai Vincas ir Ona Po
peliai pirko namą, 4756 So. 
AVestern Avė., kur gražiai iš
taisė ir atidarė tavernų ir res
toranų.

Kadangi Popeliai yra seni 
biznieriai ir moka biznį vesti, 
tai ir knstumerių atsilanko 
daug ir visi gauna gerų, man
dagų patarnavimų. Re p.

Rytoj Šv. Jurgio 
Parapijos Piknikas

Kaip jau visi Šv. Jurgio 
parap. parapi jonai žinom, 
mūsų parap. ipaskutinis šie
met piknikas įvyksta rytoj, 
rugp. 27 d., Vytauto parke. 
Jžangos nebus.

Neturinčius automobilių ir 
kas norės, vež trokai. Pirmas 
trekas prie Gudų krautuvės 
stovės 7 vai. ryto. Antras tro
bas kiek vėliau. Mėgstantiems 
dainas važiuoti troku tikras 
malonumas.

Piknike darbuosis; restora
ne — virtuvėje ARD 2 sky
rius, rodos, A. Vaišvilienės 
vadovybėj.

Prie šaltakošės — sodalie- 
tės.

Už baro, — Jaunų Moterų 
klubas.

Prie įvairiausių žaislų — 
vyčiai.

Prie visli kitų darbų — pa
rap. komitetas.

Kviečiami visi iparapijonai 
ir buvusieji parapi jonai, biz
nieriai, profesijonalai, daly
vauti ir tperamti pikniką.

J. Šliogeris

SKELBKITĖS “DRAUGE”
---- j--------------------------------

Pranešimai
Lietuvių Piliečių Darbinin

kų Pašalpos l\ 1 ūbas laikys 
mėnesinį susirinkimų rugpiū
čio 27 d., W. Neffo svet., 2435 
So. Leavitt St., lygiai 1 vai. 
popiet. Visi nariai prašomi 
dalyvauti ir atsivesti po vie
ną naujų narį ar narę.

Dominic Varnas, Jr., pirm.
Zig. Vyšniau&kas, rast.

Žagariečių klūbo mėnesinis 
susirinkimas įvyks rūgpiučio

Stanilaril Club
Švelni Degtinė—100 Proot

BOTTLED IN BOND
Nėra Geresnės Degtinės 

nž Tokią Kainą
TIK $1.00 PT.
4-5 Kvortos...

Reikalaukit
SAVO APYLINKĖS 

TAVERNOJ 

15c. primusas

MUTUAL LIQUOR COMPANY
Distribntoriai

4707 8. HALSTED STREET
Plione Bonlevard 0014

Litten to and Advertise over

PALĄNDECH’S YUGOSLAV RADIO
Folk Songs and Music 
Tambirritza Orchestra

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

27 d., Ilollyivood Inn, 2417 
W. 43 Str., 1 vai. pcipiet. Bus 
renkami darbininkai ateinan
čiam piknikui.

Rast. J. Keturakis

Remkite Savuosius 
Biznierius

paminėjimų 
jai A. Gilienei, J. .Teskienei, į 

.T. Matijošaičiui, J. Kanušui, 
M. Čemeriui ir M. Platakiui. 
Kvieskite ir kitus bridgepor- 
tiečius į talkų.

Senų dienų vest saldi etis, 
Justinas Mackevičius, Fede- 
ral Savings and Loan pirm., 
4192 W. Archer Avė., prisiu
ntė čeki.

Ciceroje žinomas biznierius, 
J. Mozeris, 16GS S. 50th Avė.,

GEDIMINAS BLDG. & LOAN 
ASSOCIATION 

4425 South Pairfield Avė. 
Lafayette 8248

CLASSIFIED
PARDAVIMUI

4 dėtų mūrinis namas, 2 po 4 Ir 2 
po 3 kamb., garažas ir kiti moder
niški įrengimai. Randasi arti Mar- 
quetle Parko. Remiu neša $150.00 į 
tnėnesj. Kaina greitam pardavimui 
tik $12,500. Jmokėt $5.500., ar dau
giau.

Bungalmvs. 5 arba G kamb., kurie 
randasi Mnrquette Parko apielink?- 
je. Parduodame už žemą kainą ir 
su mažu jmokėiimu.

Storas ir 3 fletai, gražius mūrinis 
namas. Gera vieta visokiam bizniui. 
Kreipkitės pns

K. J. MACKE-MACTIKAS 
2340 «>l «»th St.. 2-trns lubos, 

Te'efonas PROsnect 3140

$1.60

TURTAS VIRŠ----------------- $3,500,000.00

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

REIKALINGA DARBININKE
Reikalingu šeimininkė šeimynai su
sidedanti iš 3 asmenų. Nėra skalbi
mo. Pasilikti vakarais. Dėl informa
cijų šaukite: DORebester 10285.

PARDAVIMUI NAMAS
Rlzniavas namas — Storas ir lietas 
pagyvenimui: yra 2-karų garadžius. 
Parsiduoda pigiai. Dėl platesniu in
formacijų kreipkitės J: Clias. Zekas, 
4425 So. Falrfleld Aventie.

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

nml
LOAN ASSOCIATION 

OP CHICAGO

Dili

4192 ARCHER AVENUE
SAVINGS FEDERALLY 

INSURED
JUSTIN MACK1EWICH, Pres.

BTZNTFRTAMS PROGA
Krautuvė ir 3 fletai. Nauios mūri
nis namas South Sidėie. gero! vie
toj. Tinkamas bile kokiam bizniui. 
Savininkas malnvs Ir ant kitokios 
nuosavybės mieste arba farmos ne
toli nuo Pbieagos, arba ant lotu. 
Joseph Vilimas, 6800 S. Mapletrood 
Avenue. Cbleago. Illinois.

PARDAVIMUI KRAUTUVE
Tinkama daugumai biznio rūšių. 
Krautuvė yra 22x50. 3 gyvenimui
kambariai užpakaly Didelis beismon- 
tas Ir vlškus. Karšto vandenio šilu
ma. nebrangi kaina. Privačias savi
ninkas 2445 Vest 7lst Si., telefonas 
pr'T'nblIe 8242.

Charles Yushis
CARPENTER

— ir —
CONTRACTOR

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

Tel. CANal 7514
CHICAGO, ILL.

UTILITY L10U0R 
DISTRIBUTORS

Ineorpomted

Tel. Prospect 0745-0746
Wbolesale Oniy

5931-33 So. Ashland Avė.

Pas mus galima rauti tikrai 
Lietuvišką Importuotą Valstybinį 
Degtiną.

Mes ir Visi MOstj Darbininkai 
Esame Lietuviai. Pp. F. Ir M. 
Del m Idai, Savininkai.

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 virfieliais. 
Kaina $1.00 

Užsakymus siųskite:
DRAUGAS PUBLISHING 00.

2334 South Oakley Avenue Chicago, IUinois

PARDAVIMUI NAMAS
Pardavimui didelis 5 kambarių 

'cottage. vonios karštu vandeniu 
' apšildomas. Didelė pastogė ir kie

mas. $500.00. (mokėti, balansas
lengvais mėnesiniais išmokėjimais.

Atsišaukite telefonu; CANal 6A9f^

PARDAVIMUI
Tikras bargenas. Grosernė. deilcd 
tessen tr namas, arti bažnyčios ir 
mokyklos. Rlznis Išdirbtas per daug 
metu. Kalnų ir pardavimo prležnst) 
ištlrslte ant vietos Savininkas: 1307 
So. 481h Comrt. Cicero. Tlilnols.

PARDAVIMUI BIZNIS
Orose.rnS Ir dellcatessen. Garu ap
šildomas. Pragyvenimui kambariai 
užpakaly. Turime parduoti pigiai. 
Priežastis pardavimo — Ilga. Atsi
šaukite: 2438 W. 5i)th SI., telefonas 
PROsnect 124B.

PARDAVIMUI NAMAS 
2 aukštų mūrinis namas Brlgepor- 
te; 6 ir 5 kambariai. Kaina $2.RO0f 
$1.000.00 eash. balansas $15.00 J 

mėnesj. Savininkas: 3236 So. Mels- 
tcl Street, telefonas CALnmet 4118.

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOK ĖJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
'THE HOME OF FINE FURNTTITRK” STNCE l»O4

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

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

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avė., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022 Pocabontas Mine Rnn (Screened). Tonas $7 2Bj 
Smulkesniųjų — Tonas $7.00; Petroleum Car-
bon Doke, perkant 5 ton. ar daugiau, Ton. $7.28. 

Tm


