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VOKIETIJA PUOLA LENKIJA
Vokiečių lakūnai bombarduoja miestus-Varšuvą, Vilnių ir kt.
Hitleris įsake savo kariuomenei i huiems sako. —i I
kovėti su lenkais ir laimėti

Hitleris pasisavino Dancigą, 
vokiečių armijos Lenkijoje

HITLERIS SAKO, 
LENKAI PIRMIEJI 
PRADĖJĘ KARĄ
BERLYNAS, rūgs. 1. —

, Hitleris savo parlamentui 
LONDONAS, rūgs. 1. — Vokietijos diktatorius Hitlerisi;šiandien pranešė, kad jo lie- 

siandien sukėlė karą. Lenkijai. I pįainas vokiečių oro laivynas
Kyų jis jsakS Vokietijos visoms karo pajėgoms pulti • .. karines vietove3

Lenkiją. y . . .
Paskiau jis nuėjo j savo parlamentą ir ten griausminga Lne atvirus nuėstus;, 

kalba pranešė apie savo žygius. “Kadangi lenki; kariuome-
Žinioiuis iš Berlyno, trys vokiečių armijos įsiveržė Len- nė nuo vakar vakaro jau šau

ki jon ir, anot nacių, visur daro pažangų. Į dė į vokiečius, vokiečiai šian-
Viena armija puola lenkus Silezijos šone, kita Dancigo dien rvt<l atsakė šaudymais, 

koridoriuje, o trečioji — Rytinės Prūsijos šone. | <<Vn*n (ifthnr . hnni^a hll
Prancūzija pasiuntė Vokietijai ultimatumų. Reikalauja

tuojau nutraukti puolimus ir kariuomenę ištraukti iš Lenkijos.
Ministras pirmininkas Chainberlainas šiandien parlamen

te pranešė, kad Britanija pasirengus įsivelti karan.
Šiandien susirenka Prancūzijos parlamentas.
Žiniomis iš Romos, Italija atsisako kištis į .Vokietijos

žygius.
Iš AVashingtono praneša, prez. Rooseveltas pareiškęs, 

kad J. A. Valstybės bandys nesikišti j Europos konfliktą. . v
Anot žinių, Hitleris savo parlamentui pareiškęs, kad jis Hitleris pažymėjo, kad jis 

aukosiąs savo ii’iyvybę už Lenkijos sunaikinimą.

Nuo dabar į bonuhas bus 
atsakyta bombomis.

“Jei bus kovojama nuodin
gomis dujomis, bus atsakyta 
tokiomis pat dujomis.

“Jei nesiskaitys su žmoniš
ko kariavimo' taisyklėmis, bus 
atsakyta tuo pačiu’’.

'nesišauks pagalbon Italijos 
; Sakosi, Vokietija viena apsi-

t

BERLYNAS, rūgs. 1. — 
Hitleris paskelbė įsakymą vo
kiečių kariuomenei, kad ji pa 
naudotų jėgą prieš lenkų jėgą.

Hitleris savo įsakyme tarp 
kitko pareiškia:

‘ ‘ Lenkų valstybė paneigė 
mano pastangas įsteigti kai
myninius santykius ir vietoje 
to griebėsi ginklo. Vokiečiai 
Lenkijoje gyvena kruvinąjį 
lenki; terorą, išmetami iš tro
bų ir namų. Lenkai nesiskaito 
su Vokietijos pasieniais ir ten 
vokiečiams gyvenimas toliau 
neįmanomas.

“Kad padaryti galų šiems 
lenkų beprotingioins žygiams, 
man nieko daugiau nelieka, 
kaip tik nuo šiol prieš visokią 
jėgų panaudoti jėgą. Vokie
čių kariuomenė su griežtuoju

PRANCŪZIJA PASKELBĖ Urbsianti *su Lenkija. 
MOBILIZACIJĄ

PARYŽIUS, rūgs. 1. - 
Prancūzijos vyriausybe pas
kelbė visuotiną mobilizaciją ir

DANCIGAS PRIJUNGTAS 
VOKIETIJON

BERLYNAS, rūgs. 1.
rytojaus dienai sušaukė Par’iVisais pasieniais vokiečių ka-
lamentų.

Ministras pirmininkas Da-
riuomenė šiandien rytą įsiver 
žė Lenkijon tikslu “atmušti

ladieris pianešė, kad 1 tancū- atakas’’, paskelbta ofi
zija kuo veikiau teiks Lenki- cjaija;
jai pagalbą, kaip tik bus sus 
pėta pasitvarkyti.

Tų pat laiką Vokietijos oro 
pajėgi; vyriausias vadas field 

Berlyne tylima, kad Vokie-1maršalas Goeringas atsišaukė 
tija būtų paskelbus karą Len-Į į karo lakūnus.
kijai. Bet Daladieris sako, į “Vairininkai! Jūs sutriuš- 
kad įsiveržimas reiškia karojkinsite kiekvieną priešinimąsi.
paskelbimą.

BERLYNAS, rūgs. 1. — 
Hitleris šiandien Vokietijon 
prijungė Dancigą.

Dancigo nacių vyriausias i
pasiryžimu kovos už vokiečių 1 vadas Foersteris išleido atsi-

“Kiekvienas jūsų taikus smū 
gis apdraus jūsų žmonų ir 
vaikų gyvastis ir savastis”.

Po to lakūnai leidosi pulti 
į Lenkijos miestus.

garbę ir teises’

NACIAI BLOKUOJA 
GDYNĘ

BERLYNAS, rūgs. 1. —
Per radiją pranešta, kad Vo
kietija blokuoja lenkų uostą 
Gdynę.

Neutralinių valstybių laivai 
įspėti neįplaukti Dancigo uo- 
stan, nes yra pavojaus.

Šių priemonių imtasi prasi
dėjus kariniams veiksmams.

šaukimą, kuriuo Dancigas pri 
jungiamas Vokietijon. Eoers- 
teris apie šį įvykį pranešė Hi
tleriui, kurs užtvirtino Danci
go nacių vado žygį.

Vokietijoje visos mokyklos 
neribotam laikui uždarytos. 
Rytinės Vokietijos gyvento
jai įspėti budėti, nes galimas 
lenkų lakūnų puolimas.

Geležinkelio stotis Dancige. Šių stotį turį užėunę vokiečiai, išvaikę, arba suėmę ten buvusius lenkų valdininkus, tar
nautojus ir darbininkus. Apturimomis žiniomis, lenkų kariuomenė įsiveržusi į Dancigą. (Acme telephoto)..

—

NACIAI PUOL A 
BRITANIJĄ

BERLYNAS, rūgs. 1. —
Nacių spauda puola Britani
ją. Pažymi, kad kai Londonas 
su Berlynu vedęs taikos dėlei 
susirašinėjimus, britų vyriau
sybė drąsino lenkus nepasi
duoti.

HITLERIS ATSAKE 
ROOSEViELTUI

\VAS1IINGTON, rūgs. L — 
Vokietijos diktatorius Hitle
ris atsakė prezidentui Roose- 
veltui į jo kvietimą išlaikyti 
taiką Europoje.

Hitleris pareiškia, kad jisai 
visomis priemonėmis diroo už 
taikų. Bet viskas niekais nu
ėjo dėl Lenkijos atkaklaus nu 
sistatvmo. •

17 PUOLIMŲ ATLIKTA
BIJDAPESTAS, rūgs. 1.— 

Lenkų telegrafų agentūra pra 
neša, kad iki šiandien popie
čio vokiečių lakūnai atlikę 17 
puolimų prieš Lenkijos mies
tus. Daugiausia tekę Varšu
vai. Yra daug nukentėjusiųjų.

NACIONALINE UNIJOS 
VYRIAUSYBE

PARYŽIUS, rūgs. 1. —
Prancūzijoje sudaryta nacio
nalinė unijos vyriausybė, ku
rios priešakyje yra ministras 
pirmininkas Daladieris.

LENKIM* Hl JOS 
TALKININKAI 
RYŽTASI KARIAUTI
ROMA, rūgs. 1. — Diplo

matiniuose sluoksniuose pa
reikšta, kad Britanija, Prancū 
zija ir Lenkija atmetė pasku
tinius Hitlerio taikos pasiūly
mus ir pasiryžo kariauti.

Italijos vyriausybė diplomą 
tiniu keliu bandė įtikinti Bri- 
tanijų, kad Vokietija nenurim 
sianti iki atgausianti Dancigą.

Tas nepavyko. Kaip len
kai, taip britai griežtai prie
šingi Vokietijai paduoti Dan
cigu. Britai yra linkę turėti 
penkių valstybių konferenciją. 
Bet jie norėtų, kad iki galu
tino išsprendimo Dancigas 
pasilikti; britų žinioje.

NACIAI NAUDO f A DUJI
NES BOMBAS

LONDONAS, rūgs. 1. — Iš 
Zuricho, Šveicarijos, praneša, 
kad vokiečių lakūnai naudoja 
dujines bombas bombarduoda 
mi Lenkijos miestus.

PRANEŠIMAS
Darbo dienų, rugsėjo' 4 d., 

dienraščio “Draugo” raštinė 
visą dieną bus uždarytą.

ABEJOJAMA APIE SO
VIETŲ VEIKIMĄ

MASKVA, rūgs. L — čia 
abejojama, kad sov. Rusija 
būtų pasiryžusi įsikišti karan 
Vokietijos pusėje puldama 
Lenkiją. Rasi, Maskva pakils 
veikti, jei vokiečių kariuome
nė sunaikins lenkų kariuome
nę.

A. VOLDEMARAS 
IR VĖL PAKLIUVO 
KALEJIMAN

DANCIGE VYKSTA KRU
VINA KOVA

LONDONAS, rūgs. 1. — Ži 
niomis iš Dancigo, tenai vyks
ta kruvina kova į miesto apy
linkes įsiveržus lenki; kariuo
menei. Sakoma, lenkai turi už 
ėmę pašto rūmus, o vokiečiai 
geležinkelio stotį ir kitas vie
tas.

7 NACIŲ LĖKTUVAI NU
MUŠTI

LONDONAS, nigs. L — Ži
niomis iš Varšuvos, lenkai nu 
mušę 7 nacių lėktuvas ir pa
ėmę vokiečių šarvuotų trauki
nį.

PARYŽIUS, rųgs. 1. — 
Šiandien visoj Prancūzijoj pa 
skelbtas karo stovis.

NACIAI SAKO JIE VIRŠI
JA ORE

BERLYNAS, rūgs. 1. - 
Vokietijos vyriausioji karo 
vadovybė praneša, kad vokie
čių armijos jau tolokai pasis- 
tumusios Lenkijon, o vokiečių 
oro laivynas vyrauja Lenkijos 
padangėse.

LENKAI ŠAUKIAS 
PAGALBOS

VARŠUVA, rūgs. 1. — 
Lenkų vyriausyliė šiandien 
kreipės į Prancūziją ir Brita
niją. Šaukiasi pagalbos prieš 
įsiveržusi priešų.

SLOVAKIJA NORI, KAD 
LENKIJA GRĄŽINTŲ 
UŽGROBTA SRITĮ '

v i,

BRATISLAVA, rūgs. 1. — 
(Britų cenzūruota). Lenkija 
prisiuntė Slovakijai protestą 
dėl slovakų vyriausyMs nesi
priešinimo vokiečių kariuome
nei įsigyventi.

Slovakų vyriausybė atsaky
dama lenkams reikalauja Len 
kijos, kad ji grąžintų slova
kams užgrobtą Javorina teri
toriją.

Kalbama, kad Slovakijoje 
.Vokietija turi sutraukusi 500, 
000 kariuomenės.

KAUNAS, rūgs. 1. — Bu
vęs Lietuvos ministras pirmi
ninkas A. Voldemaras, kurs 
paskutinėmis dienomis grįžo 
iš užsienio (ištrėmimo) ir vėl 
įkalintas.

Lietuvos autoritetai pareiš
kia, jis areštuotas už jo pas
tangas atkovoti Vilniaus kruš 
tų su vokiečių pagalba.

PAVYZDINGAI ŪKININ
KAUJA NAUJAKURIAI

ŠEŠTOKAI. — Jukneliš- 
kės dvaro (netoli šeštokų) 
naujakuriai gražiai įsikūrė ir 
pavyzdingai ūkininkauja. Vi
sų trobesiai nauji, gražūs, 
daugelio dengti gontais ar 
čerpėmis.

AUDRA SUNAIKINO 
EŽERĄ

SUV. KALVARIJA (Elta)

MAŽIAU LAUKINIŲ ANČIŲ

ŠEŠTOKAI. — Anksčiau 
— Šiomis dienomis perėjusi Šeštokų apylinkėse būdavo

(VARŠUVA, rūgs. 1. — Vo- 
kiečių lakūnai šiandien rytą 
orinėmis bombomis boiiilmr- 
davo Varšuvą, Krokuvą, Vil
nių, Gardiną, Lodzę ir kitus 
miestus. Vokiečiai tuo būdu 
įspėja lenkus, kaip jie gali 
lenkų miestus pakeisti griuvė
siais.

didelė audra su smarkiu lie
tumi užnešė žemėmis nuo ap
linkinių kalvų visų nedidelį e- 
žerų, buvusį apie 1 km už mie
sto. Ežero vieta visiškai už
pilta ir sulyginta su žeme.

REMKITE. PLATINKITE 
KATATJKfšKĄ SPAUDA

BERNAS — Šveicarijos 
vyriausybė, nusprendė būti 
neutrali ir apie tai pranešė 
Prancūzijai, Vokietijai ir Da
lijai.
SKELBKITES “DRAUGE” 

OARSINKITES “DRAUGE’

daug laukinių ančių. Dalmr 
šių paukščių keleriopai suma
žėjo. Priežastis ta, kad čia 
prieš kelerius metus buvo nu
sausinta didelės balos, kurio
se antys veisdavosi.

ORAS
CHICAGO SRTTTS. — 13 

dalies debesuota; vidutiniai 
šilta.

Saulė 
7.-24.

teka 6:16, leidžiasi

DRAUGO’’ 30 METU JUBILIEJAUS PIKNIKAS ĮVYKS LABOR DAY - SEPTEMBER 4 D., 1939 M., VYTAUTO DARŽE' c
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Paviešis aum. ta.
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negrąttna, 

■ neprašoma tai padaryti ir neprtaiunčiama tam tlks- 
paito ženklų. Redakcija pasilaiko eau teise tal-

.1 Ir trumpinti siaus prisiųstus raitus Ir ypač ko- 
ipondencljas suly* savo nuožiūros. Korespondentų 
kio rąžyti trumpai ir aliklal (jei salima rąžomąją 
Alnilej paliekant didelius tarpus pataisymams, ven- 
,nt polemikos ir aamenlikumų. Pasenusios korės- 

indaaaljoa lalkraitln nededamos
■kalbini ų karnos prisiunčiamos pareikalavus 

Kntered as Beoond-Class Matter Maroh >1, IŽU. at
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Karas — baisus žodis.

Jis jau prasidėjo... Vokietijos ir Lenkijos 
kariuomenės pulkai susirėmė. Tai uždegs 
karo ugnimi visą, Europą, gal ir visą, pa
saulį.

Skaudu šią žinią skelbti. Skaudu dėl to, 
kad šiame dvidešimtame amžiuje, kuris di
džiuojasi kultūrine pažanga, išradimą išra
dimais, žmoniškumu, valstybės negali gra
žiu, taikiu, >ultūringu, žmonišku būdu iš
spręsti kylančius ginčus, bet imasi barba
rišką, žvėrišką priemonių, stumdami mili
jonus vyrą į ugnį, plukdydami juos krau
juose... Negana nė to.- bombnešiai svaidys 
bombas ant miestą ir tuo būdu žudys nekal
čiausius kūdikius, moteris, griaus namus, 
bažnyčias, brangiausius ir seniausius kultū
ros paminklus.

Kas tam kaltas.
Stalinas ir Hitleris.
Tai šie vyrai kalti. Jie pasėjo kerštą Eu

ropoje. Jie liejo savo broliu kraują, kad pa
siekti sau asmeninės garbės, o šiandien be
veik tais pačiais sumetimais visą Europą, 
uždega karo liepsnomis.

Bus žmonią, kurie vieną tik Hitlerį apkal
tins. Bet, reikia žinoti, kad nemažesnis kal
tininkas yra ir Sovietą Rusijos diktatorius 
Stalinas, kuris kritiškiausiu momentu Eu
ropos gyvenime padavė ranką ne demokratiš
koms valstybėms, bet Hitleriui. Šis Stalino 
žygis galutinai pakurstė Vokietijos nacius 
pradėti baisą kraujo praliejimą. Ir didžiau
sios pastangos nebegelbėjo Hitlerį nuramin
ti.- Ir, jei ne Stalinas, vokiečiai nebūt išdrį
sę- karą pradėti. Tai aišku.

Už ką dabar kariaujama?
Daug kas pasakys, kad už sieną tarp val- 

stybią išlyginimą, už teritorijas. Dalinai 
ttdp.

. Tačiau, jei eina į karą Didžioji Britanija 
ir Prancūzija, karas turi kitokią tikslą. Dėl 
vien Dancigo, dėl Koridoriaus, pagaliau, kad 
ir dėl Lenkijos išgelbėjimo jos nekariautą.

Demokratija susiremia su kruvinąja dik
tatūra. Bus siekiama padaryti galas fašiz
mo ir komunizmo militariniam įsigalėjimui
ir grąsinimui teroru visam pasauliui. 

Baisus, pagoniškas yra fašizmas, kruvinas,
nežmoniškas komunizmas. Tos dvi jėgos su
sijungė ir mano sutremti po savo purvino
mis kojomis demokratiją, teisėtumą, žmo
niškumą, išnaikinti mažąsias valstybes. Bet, 
Stalinas ir Hitleris gali skaudžiai apsivilti. 
Lekasdami aucbę kitiems, patys jon gali 
įpulti. Kultūringojo pasaulio opinija pirmo
je karo dienoje yra prieš juos. Laiku bė
gant visos jėgos prieš juos bus atsuktos. 
Demokratija ir žmoniškumas laimės.

Jei pavartytume “Draugo” numerius nuo 
1909 m. iki dabar, turėtume tikrai gerą vaiz
dą, kaip ėjo ir šio ir visą kitą kraštą politi
nis, spcialinis, kultūrinis ir ekonominis gy
venimas. Jis įdomus. Turėtume gerą vaizdą 
ir apie tai, kaip gyvai ir energingai kovo
davo “Draugas” su neigiamomis gyvenimo 
pusėmis, kaip nuoširdžiai sveikindavo kiek
vieną kultūrinį ir dvasinį laimėjimą. Per 
30 tį metą “Draugas” ėjo tik su tais, kurie 
kūrė ir statė. Iš kitos' pusės jis smerkė tuos, 
kurie tik griovė, demoralizavo, trukdė vi
sokiai pažangai.

Kaipo lietuvių kataliką laikraščiui “Drau
gui” rūpėjo ir rūpi Lietuves reikalai, kurią 
jis buvo nuoširdus, garsintojas ir vadovas. 
Paimk šiandien turimas Amerikoj lietuvių 
bažnyčias, mokyklas, ligonines, draugijas ir 
organizacijas, neišimant ir pramonės bei pre
kybos įstaigą, rasi, kad mūsą laikraštis ją 
įsteigime ir palaikyme patį svarbiausįjį vaid
menį suvaidino.

Lietuvos, Amerikos lietuvių visuomenės 
reikalai buvo “Draugo” reikalai. Jie neat
skiriami. Dėl to sukaktuvių proga “Drau
gas” ir kviečia tą visuomenę, kuriai ištiki 
mai tarnavo per trisdešimtį metą, į jubilie 
jines pramogas, kad drauge pasidžiaugti tais 
laimėjimais, kurie buvo pasiekti dirbant ran
ka rankon.

Atsimenant priežodį, kad “ranka ranką 
mazgoja”, pirmadienį; tikimės pasimatyti 
Vytauto parke su tūkstančiais “Draugo” 
draugą, rėmėją ir bičiulių.

IIARBAS IR DARBO ŠVENTĖ

Lietuvos Pozicija
Keliais atvejais rašėme, kad Lietuva, kaip 

ir kitos Baltijos valstybės, yra griežčiau
siai nusistačiusios laikytis šioj krizėj neutra
liai. Ir ji, žinoma, laikysis. Tai geriausas 
ir saugiausias nusistatymas.

Nežiūrint šio sveiko nusistatymo, vis dėl
to jaučiama ir pavoją. Kariuomenė pasiruo
šusi ir budi. Karo metu visko galima tikė
tis sulaukti.

Pagaliau, jei Lietuva ir nebus užpulta, 
jes padėtis medžiaginiu atžvilgiu pasunkės. 
Sustos prekyba su užsieniu, nes bus užda
ryti keliai ir įveltos į karą visos tos val
stybės, su kuriomis buvo vedama prekyba.

Mes tai čia primename, nes jaučiame, kad 
vienu ar kitu atveju Amerikos lietuviai tu
rės stoti Lietuvai į pagalbą. Svarbu, kad 
būtume gerai susiorganizavę ir prisiruošę. 
Lietuva dar kartą gali mus pašaukti į talką 
dideliems tautos gelbėjimo darbams.

APŽVALGA
Katalikų Laikraščio Pergale

z?

“Vilniaus Aide” Akivura 
apie darbą ir jo reikšmę žmo
nių gyvenime šiaip rašo:

Yra žmonią gyvenime ilttly- 
ką, kuriuos laikome labai kil
niais, stačiai šventais. Jei ką 
iškeliame net iki šventės, tai 
aišku, turi būti svarbu ir di
dinga.

Nuo pačios pasaulio pra
džios žmogus labai glaudžiai 
yra susirišęs su darbu. Tai 
pagrindinė kiekvieno žmogaus 
gyvenimo sąlyga.

Auklėdami vaikus, visi ir 
visur stengiasi įkvėpti jau
nam diegui darbo svarbumą. 
Mokykloje mokinio gabumai 
vertinami nemažiau kaip dar
bštumas. Jau elementoriuje 
vaikams rašomu: kas nedirba, 
mielas vaike, tam ir duonos 
duot nereikia.

Suaugę žmonės taip pat ra
gana vienas kitą dirbti, pei 
laikraščius, pasikalbėjimus 
primena vienas kitam svar
bią darbo pareigą. Visi verti
name tą žmogų, kuris yra ge
ras, sąžiningas darbininkas, 
netinginys. Noromis nenoro
mis tuo būdu darbą gerbiame 
ypač tą, kurs atliekamas gra
žiai, sąžiningiai, ne iš akių.

Kad visi taip susirūpinę 
darbu ir supranta jo reikšmę, 
tai aišku. Tad pažiūrėkime 
kurią gi prasmę darbas luti 
pačioms didžiosioms organiza 
rijoms ar bendruomenėms, to
kioms kaip valstybė ir tauta. 
Trumpai atsakyti čia nesun? 
įku.

l)arl>as valstybei ar tautai 
yra nemažiau svarbu, kaip 
pinigas. Dirbsi — tai turėsi, 
nedirbsi — neturėsi. Darbšti 
tauta kur kas daugiau gali ir 
reiškia nei ištižusi. Milijonai 
darbščių rankų gali kalnus 
nugriauti ir daugybę didelių 
darbų atlikti. Darbas gimdo 
turtą, kurio yra visur. Tiktai 
reikia tą turtą mokėti surasti 
ir sunaudoti. Čia pažymėtina 
tačiau, kad darbas turi eiti 
lygiagrečiai su protavimu. 
Negalvodamas ar blogai gal
vodamas žmogus gali daug ir 
nenaudingo ar net stačiai 
kenksmingo darbo pridaryti 
sau ir kitiems.

Darbinga tauta yra laimin
ga, jei nori ir moka dirbti. 
Tokioje tautoje kyla gerbūvis 
ir kultūra, o patys žmonės 
tvirtėja, grūdinasi. Juk nepa- 
slaptis, kad prieš išmirdamos 
tautos pirmiausiai ištyžta ir

kiekvienas darbas yra garbin
gas.

Tačiau žmonią gyvenime 
dažnai galima pastebėti tari 
tikrą netikslumą, kai imama 
kalliėti apie darbą. Yra visa 
gerkle šaukiančią agitatorių, 
kad darbo žmonėmis tėra tie, 
kurių rankos pūslėtos ir pe
čiai bei kakta prakaituota. 
Teisybė, kad sunkus yra dar
bas fabriko darbininko, ūki
ninko, amatininko. Bet taip 
pat teisybė, kad daug yra ir 
kitų sunkių darbų. Čia žmo
nės niekuomet nesusilygins. 
Kaip yra įvairūs darbai, taip 
buvo, yra ir bus įvairūs dar
bininkai.

Daina apie Stalino ir Hitlerio 
bučkį

Suvažiuokime Pasidžiaugti
Šie metai mūsą dienraščiui yra svarbūs. 

Svarbūs dėl to, kad minime, jo t. y. ‘ Drau
go” trisdešimtmetį. Minėjimą pradėjome pra
džioje metą su koncertu. Poryt t. y. pirma
dienį susirinksime į Vytauto parką, kad duo
ti progą platesnei mūsą visuomenei jubilie- 
ją švęsti ir drauge su leidėjais ir darbinin
kais pasidžiaugti.
“Per trisdešimtį metą pasaulis pergyveno 
daug visokią perversmą, audrą. Įvyko daug 
pasikeitimą. Vienos valstybės griuvo, kitos 
tętsirado. Pasaulis sulaukė naują laimėjimą. 
Jis turi greitesnį susisiekimą, radijo, daug 
ŽJncnią gyvenimui patogumą. Bet jis susi
taikė ir blogą reiškinių, kurie neri pavergti 
Žmogaus sielą, jo laisvę. Tuo laikotarpiu 
išaugo komunizmas ir fašizmas, kuris šiai- 
dien terorizuoja Europą ir visiems kitiems 
kontinentams grąsina.

“Šaltinis” rašo, kad prancūzą laikraštis 
“Paris-Soir” apskundė mažą Lozanos ir Že
nevos vyskupijos (Šveicarijoj) 'katalikų laik
raštį už tai, kad šis paskelbė straipsnį apie 
“Paris-Soir”, kuriame atkreipė savo skai
tytoją dėmesį į žemą šito laikraščio doro
vės toną. į jo sensaciją pilnas antraštes, į 
žemiems instinktams pataikaujančias ilius 
tracijas, į jo laisvosios meilės ir išsiskyri
mą propagandą, į jo dviprasmiškus, abejoti
nos vertės aprašymus, į nusikaltimą ir ją 
begėdiškiausią aplinkybių aprašymus ir į
jo plagiatus-(nurašinėjimus iš kitą Iaikraš-į Betenka noro dirbti, o to noro 
čią). Kataliku laikraštis savo straipsnį baig
damas kviečia visus “kovoti, kaip kovojama 
su pedagogais, nuodytojais ir kitokiais pa
vojingais šalies kenkėjais”. Kaip ieškinį 
“Paris-Soir” iš kataliką laikraščio už Iš
darytus nuostolius dėl sumažėjusio skaity
toją skaičiaus reikalavo 50,(XX) šveicarą fra
nką. Neseniai teisinas bylą svarstė ir kata-
likų laikraštį “Echo Muštre” ne ti'k kad 
visiškai išteisino, bet ir pagyrė pridurda
mas, kad tokioms pastangoms prieš krašto 
dorovės plėšikus kiekvienas turėtų ištiesti 
savo pagalbos ranką.

Vilniuje Konfiskuojami Laikraščiai
Pranešama, kad Vilniaus lietuvių laikraš

tis “Aidas” konfiskuotas už atvirutės nuo
traukos įdėjimą, kur lenką legijonininką- 
peovia'kų organizacija vaizduoja Lietuvą Le
nkijos provincija, o Rytprūsius Lenkijos sri
timi. “Vilniaus Žodis” sukonfiskuolas už 
tat, kad patašė, jog Tverečiaus krašto lietu
viams tėvams neleidžia mokyti savo vaikų 
lietuviškai. Abu laikraščiui pasirodė su di
delėmis baltomis vietomis.

netekusios nusilpsta ir turi ki
tiems pasiduoti. Kad taip ne
atsitiktų, norintiems gyventi 
visuomet svarbu turėti prieš 
akis nors idealą ir jo sieki
mas ir kiekvienas idealas tiek 
žmogui, tiek tautai yra per 
kainas darbu ir vargu. Be 
darbo — nėra laimės. Jei kas, 
būdamas geras darbininkas, 
nebegali dėl kurią nors ap
linkybių dirbti, tai paprastai 
daug kenčia. Nedarbas to
kiam žmogui yra kaip liga: 
vaikščioja nelaimingas, lyg 
koją kirviu įsikirtęs, net ir 
tada, jei turi dar iš ko pragy
venti.

Darbą yra visokiu lengvu 
ir sunkią, švarią ir nešvarių, 
tačiau nėra darbą nekilnių, 
jei darbu nesiekiama kitą 
skriaudos, požeminimo ar Iš

Žmonės turi nelygius gabu
mus ir laimę. Vienus prigim
tis apdovanojo vienais gabu
mais, kitus — kitais, vieni 
turi tokius, kiti kitokius pa
linkimus, vieni tinka vienam 
darbui, kiti — kitam.

Blogiau esti tuomet, kai 
žmogus ima bodėtis kuriuo 
nors darbu, kai stačiai nemė
gsta dirbamojo darbo. Toks 
darbininkas, žinoma, nelabai 
laimingas ir jo darbas daž
niausiai nepavyzdingas. Kiek 
vieną darbą svarbu pamėgti. 
Dirbdami ir mėgdami savo 
darbą, patys jaučiamės lai
mingi ir darbą atliekame są
žiningai. O sąžiningas darbas 
yra nepaprastai kilni iloryliė, 
lygiai kai nesąžiningas dar
bas yra biauri apgavystė.

Stebint mūsą kasdienini gy
venimą, tenka pamatyti ir ne
nuoramą, kurie nenori jokio 
darbo dirbti ir neturi jokio 
pareigos jausmo. Tokie 
žmonės paprastai tik pavydi 
kitiems, priekaištauja ir ta
riasi galį dirbti kitų dirbamus 
darbus, tik jokiu būdu ne sa
vo Jie mėgsta pdkritikuoti, 
kaip tas ar kitas darbas yra 
ar turi būti dirbamas, bet pa
vyzdžio vis dėlto jie nenori 
duoti. Daug nekalbėjus aišku, 
kad tokiems žmonėms patiems 
sunku ir kitiems su jais — 
nelengva.

Buvusiuose Krūmuose 
Puikios Jojimo Aikštės

KAUNAS (K) — Rugpjū
čio 13 d. žirginio sporto są
junga }x> ilgų pastangą ir di
delio darbo įrengė Kauno uo
sto pusiasalyje puiku hipo
dromą. Kur dar šį jmvasarį 
buvo .neįžengiami krūmai, šia
ndien yra įruoštos puikioj jo
jimo aikštės ir takai. Nuo 
rugpiūčio 13 iki 15 d. čia vy-

Išėjo Stalinas iš Kremliaus, 
Išėjo Stalinienė iš Kremliaus. 
Išėjo Stalinas,
išėjo Stalinienė,
Išėjo visa čeką —
Iš Kremliaus!

Priima Stalinas Hitlerį, 
Priima Vorošilov Hitlerį. 
Priima Stalinas,

Priima Stalinienė,
Priima visa čeką — 
Hitlerį!

Bučiuoja Stalinas Hitlerį, 
Bučiuoja Vorošilov Hitlerį. 
Bučiuoja Stalinas,
Bučiuoja Stalinienė, 
Bučiuoja visa čeką — 
Hitlerį!

Paguldė Hitleris Staliną, 
Paguldė Stalinienė Hitlerį 
Gili’ lovoj Stalinas,
Gul, lovoj Hitleris,
Įr rankoms’ laikos’
Viens kito.

Paskui Staliną Andriulis, 
Klaupia, lubino ja Pruseika 
Bučiuoja Miznra,
Klaupias Aliekas,
Bučiuoj visi balšavikai — 
Hitlerį!

Stalinas šaukia: Heil Hitlerį 
Andriulis šaukia: Heil Hitler 
Šaukia Pruseika,
Šaukia Mizara,
Šaukia visi balšavikai — 
Heil Hitler!

Gyva Statyba | Jau Perregistruoti J „
Šventojoj Šventosios Uostę

KAUNAS (E) — Sudnrv- KLAIPĖDA (E) — Su
toji visuomeninio pobūdžio a- Klaipėdos uostu jūrinį susi

siekimą palaike Lietuvos Bal
tijos Lloydo laivai “Panevė
žys”, “Kaunas”, “Šiauliai”, 
“Marijampolė”, “Kretinga”
ir “Utena”, kurie yra perre-

’kcinė “Statybos” bendrovė, 
kurios pirmininku yra dr. VI.
Juodeika, šiuo metu atlieka 
visą eilę žymesnių statybą, 

ko didelės kariuomenės, šau- Šventojoje bendrovė stato ei
lių ir policijos arklių len'kty- lę žvejams namelių ir du uos- gistruoti į Šventosios uostą ir 
nes, kuriose trečiasis dragū-1 to administracijai namus.jj plaukioja jh> Lietuvos vėlia
vų pulkus laimėjo Respubli-' Taip pat Šventojoje stnto ak-i va, taip pat du “Sandėlio” 
kos Prezidento ir kariuomenės cinei “Žuvies” bendrovei pu-' bendrovės laivai “Nida” ir 
vado dovanas, o (pirmasis liu-'sės milijono litų žuvies np- “Venta”, kurie plaukioja ,po 
sąrą pulkas laimėjo krašto!dirbimo fabriką. Kaune ben-; Lietuvos vėliava, bet dar ne
apsaugos ministro dovaną. *drovė, be kitą statybą, statoj ra perregistruoti į Šventosios

------------------------ I“Raidės” spaustuvei namus.Į uostą.
KLAIPĖDA (E) — Ryt- Norėdama savo statybas pi- Taip pat į Klaipėdą atplau

kia Lietuvos Nemuno laivai, 
kurie atvelka baidokus iš Kau 

ir gabena prekes vidaus

prūsių ir Klaipėdos krašto ginti, bendrovė yra pasiryžm 
gauleiteris Erieli Koeli pas- si įsigyti modernias stalių di- 
kelbė straipsnį žurnale “ \Yille rbtuves. Numatoma įsigyti 
und Macht” (Valia ir jėga), Žemės Banko Klaipėdoje tu-' vandenų keliais
kuriame rašo, kad artimiau-, lėtąsias dirbtuves, kurios yra ------------
siu laiku reikės kolonizuoti visai modernios.
Vokietijos rvtų-šiaurės (pasie

no

i Vakarinėje Afrikoje yra to
kia laukinių tauta, kurie spor-

naudojimo. Sakome tad, kad gilumos.

nį — Rytprūsiuose nemažiau 
2 milijonų žmonių iš Reicho

Olnndija žemiau jūrų, ir 
dėl to plaukiančią laivą gan
tai sukasi virtum galvų.

tiškam žaidimui
mam futbolui, naudoja 
gaus kaųkuolę.

spardo
zmo-
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Labdarių Są-gos Išvažiavimas, Su Gražiais Išlaimejimais
Įvyks Rytoj, Sekmadieni, Rigsėjo-Septemlier 3 i., 1939 m.

LABDARIŲ ŪKYJE

DOVANOS: Ima: Rankinis Laikrodėlis. 2ra: Rašomoji Plunksna.
Taipgi bus gera muzika, skanūs valgiai ir gardūs gėrimai.

Visi kviečiami atsilankyti
RENGIMO KOMISIJA.

u

PEČIAI
Sun Flame Oil Burner 3, ar 
4 kambariams, vertas $39.

už 019.50
Norge Oil Burner, 3 ar 4 
kambariams, vertas $39.00

už $39-50
Pasirinkimas — Quaker, 
Monogram, Motiem Air I- 
tnu Master, su aliejų ir ga
šli — Conibinaeija, vertas 
$149.00,

08900
Su angliais ir gasu kombi
nacija,
po $69-00 ir auk.
Morge, Universal, Crown, 
1940 metų Pečiai parduo
dami su didele nuolaida. 
Aplaikytas didelis užsisa
kymas ant orderio Parlor 
Setų Kroebler, Fenske, Pul- 
lman, Union ir parduoda
ma žemiau perkamosios 
kainos. Išmainykite savo 
seną radiją ant naujos 19- 
40 metu modelio, o girdė
site visas vėliausias žinias 
tiesiog iš Europos ir gera 
muzika. Pamatykite visas 
11)40 metu radijas viena ša
lę kitos, su stebėtinais pa
gerinimais — PJiileo, RCA 
Vietcr, Zenith gražiuose 
kabinetuose
po $49-00 ir auk.
Nuolaida duodama už seną 
radiją.

Radiju ir Automatiška Vie
tiniu, pati permaino rekor
dus. Kaina

0149 00
Nuolaidos už seną §50.00. 
Trumpam laikui

tik 099.00
12 gražių rekordų dykai.

(’olumbia nauji lietuviški 
rekordai nupiginti

iki 49 centų

Jus. F. Budėk
Finto Kouse,

3409-21 So. Halsted 
Street

Tel. YARds 3088

Budriko Programai:
WCFL—970 k. nedėlios va
karais 9 vai.
W1IFC—1420 k. ketvirtai!, 
kaip 7 vai. vak.
WAAF—920 k. Internatio
nal Pot-Pouri pirniad. ir 
pe.n'ktad. 4:30 po pietų.

DRAUGO” 30 M. JUBILIEJAUS 
PIKNIKO DIENAI

Ketvirtą dieną rugsėjo 
“Draugas’’ minės jubiliejų. 
Tuomet į Vytauto daržą — 
'kur medžiai džiaugsmo nevar-

vzo,

kur laikas valandas geria 
o žmonės nuotikius sveria — 
ateis draugai ir draugystės, 
ateis, lyg giedančios peukštes 
sudie dėl vasaros tarti 
ir juoką vėjui paberti, 
o ‘Draugą’ sveikint su laime, 
kad Kristaus mokslą Jis re

mia.

Lyg varpas balsui nulietas 
j mus prabila kas rytas. 
Margi jo raštai tai kloniai 
pražydę mūsų malonei.

Ar oras bus debesį uotas,
ar saulės rūbais nuklotas,
jau mes tą pikniko dieną
dainuosim dainą ne vieną;

j mintis tiesoj nudažysim,
■ visam pasauliui sakysim:
ką mūsą bočiai dūmoja,

i kai žemės lovoj raudoja;
ko laukia mūsų tėvynė t J y

kur ruošias josios svajonė,
Šauliai, kariai ir jų frontas 
ir kraujas laisvei pralietas.
Tos mūsų dainos reikšmingos, 
lyg saulės akys liepsningos, 8-30-39

aidės dausų debesėliuos’, 
šlamės ir medžių lapeliuos’.

Kad mūsų šokiai, kaip uainos, 
daug vietos raštuose pelnos 
ir sielos jausmą ramina 
ir jausmo ugnį dabina, 
todėl prie muzikos šoksim. 
Bet savo širdžiai sakysim:Į

I kodėl Europa nerimsta 
i karo pelkę vis grimsta; 
j pelkę vaido ir keršto, 
kur kraujo ašaros vaikšto.

Taip skausmui širdį atvertą, 
taip širdį džiaugsmui žadėtą 
aiu ir vilčia nuplausim, 
vienybės juosta aprišim.
T pulsą dešinį, gyvą, 
įpilsim tokią alyvą, 
kuri duos tvirtumą ir rimtį 
tautos gyvenimą remti.
O saulei gulti nuėjus 
ir tamsai naktį alėjas 
apleisim pikniko vietą 
mūs dainų nuaidėtą.

Nors daržo žemę apleisim, 
bet dienr. ‘Draugui’ linkėsim: 
visad pavasariu būti, 
tarp jūros vėjų nežūti.
Valio! Tau, dienrašti rimtas, 
tautos esi Tu žibintas.

Eglės šaka

Vilniaus - Lietuvių Tautos Troškimas
Vilnius — tikroji Lietuva 

valstybės sostinė. Jau šeši ši
mtai metų, nuo pat jo įstei- 
,giimo, Vilnius buvo Lietuvos 
valstybės centru. Čia kuri- 

į gaikštis Gediminas, Vilnims 
miesto steigėjas, padaro jį sa- 

, vo rezidencija. Visi Lietuvos 
valstybės politiniai įvykiai su 
kasi apie Vilnių.

Ir po paskutinio Lietuvon
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kšta laisvės. Atėjo diena len
kams atsiskaityti už padary
tas kitoms dienas skriaudas. 
Jei dabar neatsiskaitys pil
nai, tai vistiek vėliau turės 
atsiskaityti, nes šiaip kumš
timi draugi) neįsigvs.

Amerikos lietuvių akys da
bartiniu momentu nukreiptos 
į. Vilnių. Lenkai patys aišku' 
jo mums nepasiūlys, jei Lie
tuva nepareikalaus. Jei mūsų 
kritišku politiniu momentu 
jie niekšiškai drįso ruoštis 
keliauti j Kauną, ko mums ne- 
pareikalauti, kas nuo amžių 
mulus priklauso. Rodos never
tėtų bijotis vėliau gręsiančio 
pavojaus Pabaltijui, to prie
žastis vistiek ta pati paliks, 
bet mes atitaisytume įžeistų 
mūsų tautos garbę. Reiktų

Ii mus vėl pražudyti, kaip po 
Liublino unijos.

Viso 'pasaulio lietuviai tro*. 
kšta, kad būtų atgautas ir is
toriniai, ir religiniai, ir tau
tiniai, ir kultūriniai, ir poli
tiniai mums brangus Vilnius* 
Tikime, kad anksčiau ar vė
liau tie troškimai bus reali
zuoti. A. Skiriua

________________
•

Bedievių Literatūra 
Duoda Nuostolius

Maskvos bedievių knygų ir 
laikraščių leidykla, kaip pra
nešama iš Maskvos, pastarai-' 
siais savo veiklos metais tu
rėjo 4,5 milijono rublių nuos
tolių. Pusę šito deficito pa
dengs valdžia, o antrą pusę- 

Vilnių pasiimti be jokių sų-1 komunistų partija.
lygi) ir bičiulysčių, be jokių J ------------------------
pagalbos sutarčių, nes tuo ga- SKELBKITFS “DRAUGE”

Žemėlapis pirmųjų mūšių naujo karo, kuris kali išsivys
tyti dar į baisesnį, negu prieš dvidešimts metų, pasaulinį 
karą, nes per tą laiką valstybės (prisigamino baisesnių pa* 
bfiklų miestams sunaikinti, žmonėms išžudyti. (Acme teleph.) 

j įsit\ irtiname sostinėje Vilnių-! laikyti be spaudos, be moky-

ir Lenkijos padalinimo Vil
nius pasiliko lietuvių kultu 
ros centru. Iš Vilniaus univer- 
si'cto sklinda lietuvių tauti
nis susipratimas, Vilnius iš
auklėjo lietuvių tautos šcie- 
t'jus, literatus ir veikėjus. Tą

jo. Deja, lenkai Suvalkų su
tartį (1920 m. spalių 7 d. pa
darytą) trečią dieną niekšiš
kai sulaužo, leidžia Želigovs
kio būriams užgrobti visą Vi
lniaus kraštą. Būtume atsigi
nę, tik be reikalo paklausė
me “geradarių” prancūzių ir

’klų, be draugijų. Lenkai ėmė
si kvailo rusiško nutautinimo 
būdo, to pačio, kurį taikė 
prieš kelias dešimtis metų pa
tiems lenkams ir mums — tai 
draudimas naudotis visų kul
tūrinių priemonių gimtąją 
kalba. Tuo dar labiau lietu-

kitų valstybių atstovų pata- viai nustatomi prieš lenkus.
rimų nekariauti 
Vilnių lenkams.

ir atiduoti

Tačiau Vilniaus lietuvių 
tauta nemanė ir nemano išsi
žadėti. Nors lenkai ultimatu
mu privertė už'megsti su jais. 
diplomatinius ir prekybinius 
santykius ir sumažinti propa-rusui greit pastebėjo ir Vii-

»Ua» universitetą uždarė. I gand’ V:his,,s k™;to “I" 
i vadavimo. Lietuvos liaudis ir 
viso pasaulio lietuviai su tuoAtgavę Lietuvos nepriklau-

sc'-.ybę, atsimušę nuo priešu,

Besiruošiant karui, ir vaikai buvo pristatyti prie darbo, 
fiioj nuotraukoj matome Varšuvos vaikus kasant slėptuves 
nuo priešo puolimo iš oro. (Acme telephoto)

Naujausios Lietuviškos Knygos
VISOS YRA RINKTINĖS DVASIŠKO TURINIO

Dvasiškijai jos yra ypatingai įdomios, skaitytinos

Lietuvos vyriausybės žygiu 
nesutinka. Ji trokšta ir tiki
si Vilnių atgauti. Ir kodėl?

Vilnių atgauti turime daug 
argumentų. Svarbiausia tai' 
meilė savo broliams Vilniaus 
krašto lietuviams, savo tau
tiečiams. 'kurie sudaro dau
gumą Vilniaus krašto gyven- 
t
t

Ar yra galimumo atgauti 
Vilnių? Karu Lietuva nema
no atsiimti Vilniaus, bet su
sidarius palankioms sąlygoms* 
Lietuva tikrai atgaus sostinę. 
Tas momentas gali būti ir 
darbas Lenkijai pergyvenant 
politinę krizę. Sunku išlaikyti 
Lenkijai užgrobtus kraštus, 
kai tų kraštų gyventojai vra| 
tautiniai susipratę ir kai jų J 
sudaro pusę gyventojų. Ukrai
nai, vokiečiai, lietuviai ir slo
vakai bei vengrai sudaro di 
džiausiąs Lenkijos mažumų 
skaičius. Tačiau jie visi tro-

st-
Litten to and Advertite over

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

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

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

NUOSTABUSIS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIE
ČIO GYVENIMAS — Juozo Pavilionio
vertimas iš Kun. D. Danveau, O.F.M..........................$0.50

KANČIŲ LIUDININKAI /Septynios Evangeli
jos Legendos) — Parašė Giovanni Papini; 
vertė Vetusius ............................  .................................... $0.50

KENČIANTIS KRISTUS (Mastymai) — Paraše 
Kun. J. Aleksa, M.I.C.. Kauno Sem. Dv. Tėvas... .$0.50

ŠVENTOJO ANTANO ŽIEDAI — Vertimas iš 
Ttalu kalbos. Išleido Pranciškonai.............................. $050

TEISYBĖS PAVEIKSLAS — Vertė Kun. Dr.
V. Brizgys ...................................................................... $0.50

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

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

... ........ ... ..... tl llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'
PALANDEGH’S YU60SLAV RAOIŪ i t t ir
Folk Songt and Madc ! TONY LUKOŠIUS

Ojų. Mes negalime ilgai leis-j Tamburitza Orchestra | BRIGHTON PARK DRABUŽIŲ VALYTOJAS 
i skriausti savo brolius, ne- 8tation WWAE, Every Sund.y i to 1 : E

"■nlini'i leisti iuc« pažeminti s-c,ark St ’ Ch,ca?0 ~ Har-800< 5 Išvalome ir pataisome visokius drabužius ir skrybėles.
_ 'g Taisome ir Valome Fur Kautus ir Perdirbame Pagal

^niiiiiimiitiiiiiiiiiiiimimimiimiiiiiiiiiiimiimiiiiimimimiiiiiiiiimimmiiimr

LEO NORKUS. Ir.
DISTR1BUTOR

OF

AMBROSIA & NECTAR
B E E R S

= GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą OblcagoJ. Viai gena ir mėgsta 
S AMBROSIA Alų, bet. prie to ikdirhAjai nusprendė padirbti dar ge-

• resnį alų, kurį užvardino NECTAR. Aia Alna yra pagamintas ii im- 
= iMirtnotų pirmos riiliea produktų

Urmo (wholeaale) kainomis pristato į alines ir kitas įataigns. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

2423 West 64tb St. Tel. Hemlock 6240

Vėliausios Mados.

1 2555 W. 43rd St. Tel. LAFayettc 1310
ttiiiiiiiimiiiiimiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ĖST ATE 
INSURANCE AND LOANS

Statas visokios rųJiss nanjns namus ant 
langei) mėnesinių ihnokėjimą. Daran ri 
šoki taisymo darbą be Jokio caab įmoki 
jimo ant lengvą mėnesinių išmokėjimą 
(Iigsnnn geriausi atlyginimą ii Fire Tu 
surance Oompanlją dėl taisymo apdegu
sią namą). Darau paskolas ant naują ir 
seną namą, ant lengvą mėnesinių limo 
kėjimą nuo S iki 20 metą. Reikale kreip
kitės prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306
--------- ~ ' ■ is, ■ '.l ■ -----------f'
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J LIETUVĄ
Keliaukite Vikingų laivais

Per Gothenbnrgų, ši ctUj*

KAS GIRDEI MAIIKEGANE UIISCONSINO LIETUVIU ŽINIOS
Maskvos, o tik kai kurios Vo
kietijos stotys, kurios varo

LIETUVIAI DAKTARAI

Pas Mus Viskas Nauja K^iių, vfitų, mėtų, razetų ir 
Kad vuukegiuiivčini rengia- tal 111,1 u naujnn\l>ė. Bet,

si dalyvauti dienraščio ‘Drau- štai’ Pranas Sadauskas savo 
go’ 30 metu jubiliejaus pik- £ražiai i;tttlsytu111 da'žely, ta
nike, tai nėra abejonės. Kai- ri jj1^111^ net d«vynni lM>dli 
bailia svetainėje, kalbama su- auk^(do ’* suko dai vis auga.
sirinkiniuo.se ir jau didelis bū- del ka> au^1,ia jul8*nus> ka
rys yra susiorganizavęs. Visi d»uskas su jais norėtų stoti 
važiuos automobiliais nuo i jul'Kdlll auginimo kontes- 
Lietuvių Auditorijos. Kaip
žinote, piknikas įvyks Darbo

Kenosha Kronika Į Krikšto tėvai buvo Pranas 
i Me.tlažis ir Berniee Valaus- 

Rugpiūčio 27 d., Šv. Petro kaitė.
parapijos choras turėjo išva-, Rugsėj0 o d. klebonijoj bu- 
žiavimų l^ike George. Visi 
linksmai laikų (praleido.

vo du šliūbai. Jono Ruduell
^°'j su Margaret Sliimanskaite ir 

misijoj buvo: Feliksas Bart-j Alfred Wagner su Konstan- 
kus, Antanas Druktenis cija Jusis
Elena Biškauskaitė. Klebonas 
taip pat sykiu dalyvavo.

i hitleriškų propagandų.
Vokiečiai nejxų>rastai ma-\

žai teperka iš mūsų per ma
žųjų pasienio susisiekimų, sa
ko būk tai dar ne viskas su
tvarkyta. Greičiausiai nenori I 
1 asienio reikalų sutvarkyti.

J. S.

Tai. Yarda 8148.
VALANDOS: Nuoll iki 12;

2 iki 4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 iki 4 Ir 7 iki t 

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir akinius pritaiko
3343 S. Halsted Street

Laivų Išplaukimai
Iš Ncw York Iš Gothcnburg
Rugs. 8 GR1PSH0LM Rūgs. 19 
Rugs. 16 Kl'NG SUOLU Rūgs. 3(1
-------------- GR1PSH0LM Spalių 12
Rūgs. 25DROTTNINGHOLM Lap. 2
Rugsėjo 30 GRIPS11OLM ------------ •
Spalių 24 GRIPSI1OLM Lapkr. II

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

JYVED1SH AMERICAN LINE
ĮSI No. Nlivbigan Avė. 

Chicago, Illinois

Dienoje, rugs. 4 d., Vytauto 
parke. Norintieji sykiu va
žiuoti ir prisidėti prie mūsų 
parado į “Draugo” piknikų, 
matykite A. J. Sutkų arba 
Pr. Bujanaus'kų.

Žinomas jaunuolis, Vincas 
Vaši liūs, rugs. 3 d., Šv. Bal
tramiejaus bažnyčioj priims 
Moterystės Sakramentų su fii-
milija Liudaite. Jaunavedžiai) n . TT ... T. .... Vitkus ir Petras Urbikas. Į

Rugsėjo G d. baigsis vasa 
ros atostogos ir prasidės Šv. I 

Šv. "Vaido di-ja tuiėjo iš- ptdro parapijos mokykla. Tė- 
važiavimų Lake Benedict. Bu
vo daug pažįstamų, šio išva
žiavimo pasisekimu rūpinosi:
Liudvikas Stankus, Pranas

REMK1TE, PLATINKITE 
KATALIKIŠKA SPAUDI

AKIŲ GYDYTOJAS

"eresė Ncumanaite 
ebegyvena
Spaudoje buvo pasirodžiu- 

ios žinios, kad mirė stigma- 
izuotoji (turinti panašias 
iaizdas, kaip Kristus) Teresė 
.feumanaitė. llegensburgo vy
skupijos vadovybė praneša, 
:ad tai netiesa. Teresė Neu- 
nunaitė dar tebegyvena ir 
įėra jokių pasikeitimų jos

Vincas Šidlauskas, neseniai 
susukęs savo lizdelį, ir susi
laukęs šeimynėlės, nupirko 

i gražų namų nuo seno para- 
; pijano ir rėmėjo Jono Verdau 

sko.

yra gimę ir augę šioj parapi
joj ir baigę mokyklų.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court. Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniai* ir 

Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte. 2-0. 7-9 P. 11. 
3147 S. Halsted St., Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
Šeštadieniais

Valandos: 3—8 P. M.

TeL CANaI 6969

OR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS:

I — 4 ir 6:30 — 8:30 vakari 
ir pagal sutartį.

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

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

Res. 2305 S. LEAVITT SV 
Res teL Canal 0402

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

2-tros lubos 
ClllCAGO, 1LL.

Telefonas MIDvvay 288u
OFISO VALANDOS:

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

Sekimui, nuo 10 iki 12 vai. ryte

reiefnnaa HRMlock 0288

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

Oium. valandos: ,
10—12 vai. ryte 

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

Susitartus.

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

Tel. YARdr 0994 z
Rez. Tel. PLAza 3200

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

vai raginami savo vaikučiu.-, 
siųsti į katalikiškas mokyk
las, ypatingai į savo parapi
jinę. Šiemet pasilieka tos pa
čios mokytojos:,viršininkė se
suo Rozalija, sesuo Gracija 
ir sesuo Cecilija.

šį išvažiavimų buvo atsilan
kęs ir mūsų dvasios vadas 
kun. P. Skrodenis, MIC.Linkime

kimo naujam gyvenime.
Vestuvių puota įvyks Lie- Norbertas* Chesta iš Chica-

tuvių Auditorijoj. Enrikas gos susituokė su Marcele An- 
drėkiūtė iš šios parapijos, ru-

geriausio pasise-

Mokyklose mokytojas be 
religijos pasilieka paprastu, 
sausu pedagogu, beveik ne- 

Kad vau .sega n iečiai aplink pasikepančiu aukščiau gltf- 
savo namus turi gražius dar- Į matikes ir aritmetikos vado-

įuostabiame gyvenimo būde. želiąs, pilnus prisėtus įvairių vėlių.
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DR. VAITUSH, OPT.
SPECIALISTAS 

OPTOMETRICALLY AKIŲ 
LIETUVIS

Suvlrš 20 melų praktikavimo 
Mano Garantavimas

Ryt dienų po sumos susi- Palengvinę akių Įtempimų, kas es- 
. , e c 1 J tl priežastimi galvos skaudėjimo,

rinkimus laikys Gyvojo Ro- i svaigimo, akių įtempimo, nervuotu- 
v v o i mOi skaudamų akių karttj, atitaiso
zunčiaus ir L. R. K. S. A., trumparegystę Ir tollregystę. Prlren- 

' gia teisingai akinius. Visuose atsiti-

gpiūčio 26 d., Šv. Mišias lai
kė ir šliubų davė jaunosios 
giminaitis kun. J. Stankevi
čius iš Chicago. Pietūs ir va
karienė buvo parapijos salėj.

o po pirmų sv. 
lietės.

Mišių soda-

•Rugsėjo 10 d: šv. Mišios 
įeis į sena tvarkų. Tad pra
šome visų įsidėmėti. Pirmos 
šv. Mišios (vaikų) bus 8 vai.,Rugpiūčio 27 d. kun. B.

Vitkus pakrikštijo Albino Lu- ^u,nia? 10 V\L į pas,
I cko ir Pranciškos Valau.4kai-

tės 'kūdikį vardu Albertu.

kutinės (skaitytos) 11:30 vai.

Rap.

šventosios uosto ir miesto vaizdai: 1) Viliam* uostau «u ženineme ir jacsta “ftaulys”; to- 
ilūmoje matomi uosto įrengimai; 2) nauja šventosiom gatvė su eile žvejams pastatytų 
imflrinių namų; 3) Šventosios laivų dirbtuvėje pastatytieji žvejams didžiuliai motoriniai ku
tenai, toliau mokomasis karo laivas “Prezidentas Smetona”.

klmuoae egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciali! atyda atkreipiama J 
mokyklos valkua Kreivos akys ati
taisomos.

Valandos: nuo 10 Iki S vaL vak. 
NedSlioJ pagal sutart).

Daugely atsilikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigios kaip 
pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Telefonu YARda 1873

LIETUVIAI DAKTARAI

LIETUVIAMS PATIESTUME KILIMUS
(Spec. koresp. Klaipėdoje antrus laiškas).

Visi protingesnieji klaipė- benti, tai būtų -pelno ir iš so
diečiai ūkininkai sako: “Vo-'dų ir iš maisto produktų. Į- 
kiečių kariuomenę sutikome 1 spėjau jį: “Juk jūs džiaugė
si! gėlėmis, bet kad dabar lie-' tės būsima tvarka, kas gi da- 
tuviai įtrauktų, ipatiestunie bar?”
.jiems 'kilimus”. Per visai tru- ri, . ... ....d . ....................... — laip, džiaugiamės ir da
ilinu laikų klaipėdiečiai jau , , . , • , ,. . bar, kol mums duos ginklus
pasnigo lietuvių, nes pamatė, . , , , . .. ■, . . v. 1 1 rankas, o tada mes kitaip
kokie buvo vokiečių agentų ...... .... , •1 b pasikalbėsime. Kilus kanu
žadėjimai -prieš rinkimus, , , . ... v .. . . bus sunku sujungti nepasiten-i
prieš prijungimą ir mato da- ....... ir 1 .. ® kinusių liaudį,
bar, kų jie gavo.

Dar vienas dalykas vieti- 
Jau spėjo hitlerininkai {Mis'niams prūsams nepatinka, y 

ūkininkus padaryti smulkme-1 patingai susirinkiniinin'kams.
niškų “ordnungų”. Taip su
tvarkė, kad reikia su štenipe- 
liu (antspouda) rankoje ir 
laukti, kol višta padės kiau
šinį, ant kurio tuoj reikia už
dėti antspaudų, kad jis hitle
riškos kilmės. Nespėsi užant- 
spaudoti, tuoj bus konfiskuo
jamas kaipo “nelegalus” ar 
užsieninis.

Dabar pradėjus mašinuoti 
rugius irgi hitlerininkai stovi 
ir dalina — “kas ciesoriui ir 

1 kas tau”.
Sutinku pažystamų preky

bininkų, kuris skundžiasi di
deliu suvaržymu. Sako, kad 
leistų iš Lietuvos laisvai ga

T£L YARD8 5557

DR, FRANK G. KWINN
(KVIEC1MSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

OFISO VALANDOS:
2—1 ir 7—8:30 Vakare, 

ir Pagal Sutartį.

OR. P. J. BEINAR
(BE1NARAUSKA8J 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1612.

Res.- — Yards 3955. 
OFISO VALANDOS x 

*2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

jų religijų skaudžiai palie
čiama ir nevertinama. Vokie
čių hitlerininkų programoje 
religija laikoma nereikalinga, 
visi jų patikimieji S. A. na
riai draudžiami eiti į bažny
čių. Vedybų ir krikšto for
malumai atliekami pas tar
nautojus. Jei nori per radio 
gauti religinę programų, turi 
sugauti Kauno radio stoties 
bangas, iš kur duodama pro
testantiškos sekmadienio pa
maldos.

Tiesa, žvejams neseniai do
vanojo 300 nulio aparatų, bet 
su jais negulima sugauti nei 
Kauno, nei Varšuvos nei

DR, A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VlRgima 1110 4070 Archer Are
Valandos: 1—3 ir 7—8 

Kasdien išskyras Seredą
Scrcdamis ir Ncdčl. pagal sutartį.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Rea. 6958 So. Talman Ava 
Res. TeL GROvehUl 0617 
Office T«L HRMlock 4842

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaL 2—4 ir 7—9 vak.
Ketv. ir Nedėliomia anai tarai

2423 W. Marųuette Road

DR, STRIK0L1S
PNY8I0IAN and 8URGB0N 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS i

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vul. vak.
Nadėliomia pagal satarti. 

Offtoa T«L YARd* 4717 
Mamų TaL PROapaet 19M

CaL YARd* 5921
R**.: KRNwood 6107 j

OR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

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

Ofiso TeL VTRglnia 0036
Rezidencijos tel BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue

Ofiso vaL: 2—4 ir 6—8 P. M.

ALEI ALESAUSKAS & SONS
Wholesale Fumiture Co.

6343 So. Western Avenue
REPUBLIC 6051

Tai OANal 6122.

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

REZIDENCIJA
6631 S. Callfornia Avė. 

Telefonas RRPnblio 7868

Resideneija
8939 So. Claremont Ava.

Valandos 9—10 A. 14. 
Nedėliomia paarsi .atarti-

Tai OANal 0267
Rea. TeL PROspect

OR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS | 
1821 So. Halsted Street

Residcnoija 6600 So. Artės i an Ava. 
VAI^ANDOS: U v. ryto iki 3 popiet 

6 iki 0 vakare

Office Phone Res and Office
PROspect 1028 2359 8. Laavitt St
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANaI 0706

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR OHIRUROAS

2403 W. 63rd St, Chicago
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

TeL YARds 2246

DR. C. Z. VEZEL1S
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. /
arti 47tb Street 

VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
_____ Seeedoi pagal .atarti_____

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefoną* Lafayett* 8660

Antradittaiaia. Ketvirtadieniai* i* 
Psoktadie«i*ie

4631 So. Ashland Avė.
Tel YARds 0994

Pirmadieniais, Trečiadieniais is
fieitadiemaia.

sirinkiniuo.se


"»• db>-«t*. inkš. 2 d. 1939

«*=

FILATELISTU KAMPELIS
Redaguoja Ig. Sakalas

I
t

ir (Ureno 

ženklai

Mūsų transatlantinio

giasi į dienraščio “Draugo” 
jubiliejinį piknikų, Labor 
Day, Vytauto parke.

Labdarių Sąjungos 
Išvažiavimas

i Vestuves
! BRIGHTON PARK. — Jo-

TOVVN OF LAKE. — Lab-'nas Gubista su Adelė štarai- 
, ikuopa ren-

“Karas” Vytauto 
Darže

Ir čia “karas.” Jis nuo Vy
tauto darže per “Labor Day” 
dienraščio “Draugo” pikni
ke. Rinitai susikibs laidotu
vių direktoriaus S. La'kavi- 
čaius smarki heisbolininkų

dugnas tamsiai pilkos spalvos, 
per vidurį matyti juoda figū
ra su pakeltais sparnais; l'i-

dimo pionieriams a. a. Stepo- gūros apačioje matyti oranža-Į kcniiH-nda. su stipria ir, sako, 
nui Bariui ir Stasiui Girėnui nes spalvos sudužusio lėktuvo nenugalima kito laidotuvių 
atminti, Lietuva išleido i likučiai, 3 lt. vertės ženklo
naujus nuolatinius oro pašto užrašai: viršuje “Lietuva , 
ženklus. Šie ženklai yra skirti apačioje “Oro pastas, 3 lt .

Dariaus pašto

skri-

apmokėti oro pašto korespon
dencijai, bet jie tinka apmo
kėti ir visai kitai korespon
dencijai (ne oro pašto).

Ženklai jau siuntinėjami 
iašto įstaigoms ir tuojau bus

rduodami.
|ių oro pašto ženklų spal

va ir sudėtis yra šitokia: žen
klai yra pagaminti 20,40, 60 
et. ir 1, 3, 5 litų vertės. Visi 
vienodo dydžio, būtent: 38X 
23 mm., skaitant nuo perfora
cijos ligi perforacijos. Centi- 
nių ženklų piešinių padėtis v- 
ra gulsčia, o litinių statmena.

Spalva: vinjetė pilkai žalsvos 
spalvos, viduryje tokios pat 
spalvos lėktuvas, gelsvame 
dugne, apačioje rašai: rutu
lys. 5 lt. vertės ženklo užra
šai: viršuje “Lietuva”, apa
čioje — “Oro paštas, 5 lt”. 
Spalva: vinjetė kavinės spal
vos, viduryje šviesai melsvos 
spalvos dugine matyti kylųs j 
viršų kavinės spalvos lėktu
vas ir baltas Vytis.

direktoriaus — Liulevičiaus 
rinktinė. Rungtynės prasidės, 
kaip skelbiama programoj, 
12 vai. dienų. Nuvažiuokime 
anksti, kad galėtume matyti 
šių įdomių mūsų gabių spor
tininkų kovų.

Krepšiniui paminėti ženklai 

neužilgo bus išpirkti 

Kaip žinoma, Trečiosioms 
Kiekvienas ženklas yra jg. 1 Europos Krepšinio Pirnieny- 
spausdintas dviem spalvomis, F)ėms paminėti, gegužės 20 d. 
20 ir 60 et. ženklų, dešinėje
kap. St. Bariaus, o kairėje 
Stas. Girėno atvaizdas. Ženk
lų užrašai: viršuje “Lietuva”, 
apačioje — “Lituanica vicit 
Atlanticum” ir ženklo vertė 
20 arba 60 et. Šių 20 et. ženk
lų spalva: dugnas oranžinės 
spalvos, atvaizdai — juodos.
60 ei. ženklų spalva: dugnas 
violetinės spalvos, atvaizdai 
— juodos. 40 et. ženklų užra
šai: viršuje “Lietuva”, apa
čioje — “Oro paštas, St. Ba
riui ir St. Girėnui paminėti”, 
ir ženklo vertė 40 et. <&pah a: 
dugnas ružavas, ženklo vidu
ryje mėlynos jūros bangos. 1 
lt. vertės ženklo užrašai: vir
šuje “Lituanikos Didvyriams 
atminti”, apačioje “Lietuva,
Oro paštas, 1 litas”. Spalva:

Town of Lake Žinutės
Rugsėjo 3 d. Labdarių ū- 

ky įvyks piknikas. Neturin
tieji automobilių townoflakie- 
čiai galės į piknikų nuvažiuo
ti trokais, kurių vienas nuo 
Šv. Kryžiaus bažnyčios išva
žiuos 10 vai., o kitas 12 vai. 
Kelionė 25c į abi puses.

DRXtTGtAS

SIMONAS PILKOKAS

Policininkas Simonas Piln
okas “Draugo” jubiliejinia
me piknike, Vytauto parke, 
padės palaikyti tvarkų prie 
įvairių biznių. Simonas yra

Labdarinkos Sujungus sida
brinio jubiliejaus knyga yru 
įsigiję Radzevičiui, Kundro
tai, Nieholas, P. Dubinskas, 
L. Skrebutėnas. Knyga labai 
graži. Pelnas skiriamas sta
tymui seneliams prieglaudos.

Nauja tavern biznį turi My
kolas Gruzdis prie 93 rd. ir 
Jottage Grove avė.

Geriausio pasisekimo. M. 
Gruzdis yra pavyzdingas pa- 
rapijonas. Rap.

Bridal Shower

TOWN OF LAKE. — Rug
pjūčio 30 d. įvyko Juozapos 
Razbadauskaitės “Bridal slio- 
wer” jos tėvelių namuose. 
4525 So. Paulina St.

Susirinko gražus būrelis

darių Sujungus 1 
giasi prie išvažiavimo sekim, 
rugsėjo 3 d., į Labdarių ūkį.

Kuopom pirm. M. Sudeikie- 
nė daug darbuojasi^ kad vis
kas būtų tin'kamai prirengta.

Iš Town of Lake išvažiuos! marčių Adelę.
du trokai; pirmas 10 vai. ry
to, o antras 12 vai. Trokai sto
vės prie bažnyčios.

Kviečiami visi atvažiuoti. 
Labdarių ūkio miškuose yra 
riešutų.

Labdarys

te ims šliūbų Šv. Agnietės 
bažnyčioj rugsėjo 2 d., 3 vai. 
popiet.

F. ir R. Gubistai džiaugia
si, kad pernai gavo gi ią žen
tų Aleksų Žvinakų, o šiemet

Vestuvių puota bus pas jau
nosios tėvus, 4002 S. Roek- 
well St.

Jaunavedžiams linkime gy
venime daug laimės. Rap.

SKELBKIT ĖS “DRAUGE”

E£iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu*;

I INTERNATIONAL LIŪUOR Cfl.
Sav. FRANK VIZGARD

Lietuvių didžiausias degti- 
E nes ir vyno sandėlis. Užlaiki 
5 geriausių amerikoniškų ir im

Lietuva išleido trijų rūšių 
pašto ženklus (viso 250,(MM) 
štukų). Šie ženklai pardavinė
jami po 23 et. 43 et. ir 1 Lt. 
su primokėjimais (10, 13 ir 40 
et), kurie eina Kūno Kultū
ros Rūmų naudai krepšinio 
pirmenybių rengimo reika
lams. Ženklai gražiai atrodo.

Manoma, kad greitu laiku 
tie ženklai bus išparduoti. 
Tad, lietuviams filatelistams 
patartina juos įsigyti, kol dar 
neišparduoti.

Rūgs. 4 d. dienraščio ‘Drau
go’ jubiliejinis piknikas, Vy
tauto {Miike. Visi mūs koloni
jos lietuviai rengiasi važiuo
ti. Rap.

T0WN 0F LAK,. — Ne
seniai lietuvis bitininkas, Sam 
Savage, atidarė medaus krau
tuvę, adresu 1643 W. 47 St. 
Čia yra įrengta ir mėsos par
duotuvė (bučernė).

Rap.

tos ligoninę. Yra vilties, kad
K-

I) IDE I I K PAŠUTINK (MAS L1E-
tuvos pašto ženklų Įvairių rūšių, 
vartotų ir nevartotų, pavieniui Ir 
pilnomis serijomis. Ženklai parsi
duoda už pusę ir žemiau katalo
go kainos. Filatelistams didžiau
sias pasirinkimas. { kitus miestus 
ženklus siunčiame parodymui b 'I 
pasirinkimui (approval). Naudoki
tės proga. I. sakai-s, 2317 So.
Hoyn Avė., Chicago, lll.nols.

CICEROS LIETUVIU NAUJIENOS
Jau Sugrįžo

Simono Raudonio, 1513 So. 
51 Avė., žmona ir sūnūs lai
mingai sugrįžo iš atostogų. 
Apvažiavo daug valstijų. Pa
matė daug įdomybių.

abor Day!
Nepamirškite, kad tai bus 

ir “Draugo” “Day”. Visi va
žiuokite į Vytauto parkų, o 
ciceriečių kuo daugiausiai. 
Kiekvienas kolonijos žmogus 
galės užsiregistruoti prie va
rtų. Matysite, kad ciceriečiai 
subytins.

Juozapos draugių ir tinkamai = portuotų degtinę ir vynų 
jų pagerbė.

J. Razbadauskaitei sudėta 
daug širdingų linkėjimų ir 
gausiai apdovanota.

J. Razbadauskaitė visiems

*

pasižymėjęs .ne tik kaipo po- dėkinga. Vakaro rengėjos bu- 
licininkas, bet ir savo gražiu vo jos mainytė, sesutė Elenu-
gyveniniu. Yra aplankęs Lie
tuvą ir dzūkų karaliją — A- 
lytų.

So. Chicago Žinutes
A. M. Teličenų dukrelės 

Kazimiera ir Pranciška grįžo 
namo po poros savaičių atos
togų, Grand Rapids, Mieli. 
Telieenai yra pavyzdingi Šv. 
Juozapo parai), parapijonai, 
nuolatiniai dienraščio “Drau
go” skaitytojai.

pasveiks. %
Jau namie

Gerb. kleb. kun. J. H. Vai
čiūnas jau namie. Matysime jį
“Draugo” piknike, Vytauto' Praeitų sekmadienį, parap. 
parke. Papasakos daug žinių darže įvyko ARD skyr. pik-
piknikierianis.

Akademijos Rėmėjų 
9-tas Skyrius

vėl galės pradėti naudotis ir 
gėrėtis gražiais, įdomiais ir 
pamokinančiais paveikslais.

W. Babitz, sav. Grant te
atro, girdėjau, pažadėjo auko
ti vieno vakaro visų pelnų 
labdarių naudai. Aš manau, 
'kad W. Babitz bus ir “Drau
go’’ piknike Vytauto parke, 
rūgs. 3 d.

Lauksime!

Nelaimė

■ Rugp. 30 d. automobiliaus 
' tapo užgautos dvi mergaitės

• įmonininko A. Zakaro, 1616
Atsidaro rugsėjo 3 d. gQ aye , -r jankaįtienės

Grant teatrui, 1404 So. 49 dukrelės. Abi važiavo ant vie- 
Ct. atostogos jau užsibaigė, no dviračio, kada nelaimė į-

Sekin., rūgs. 3 d., publika vyko. 'Greit nuvestos į Loret-

IŠ LENKTYNIŲ LAUKO
Sidc dar užlaiko pir- 
serijų tikietų pardu-

\Yest 
menybę 
vimo lenktynėse.

Cicero stovi antroje vietoje 
ir Bridgeportas trečioje. 
Vėliausias stovis sekantis:

VVest Side — 4080.
Cicero — 3415.
Bridgeport — 2760.
Brighton Park — 2175.
North Side — 1540.
Marąuette Park — 1195.
18th Street. — 1180.

Roseland — 1520.
South Chicago — 600. 
VVest Pullinan — 375. 
Melrose Park — 220. 
Lenktynės dabar eina pilnu

smarkumu, nes mažai laiko

Štai, dar aidų iš ARD cen
tro metinio pikniko, įvykusio 
rugp. 20 d.

9-tas skyrius gausiai prisi
dėjo darbu. Šiuomi norime pa-1 
skelbti vardus tų, kurie lai
mėjo dovanas: kun. Baltutis, 
Agnės Kinney ir Marijona 
Gustainis iš Cicero.

Didelė padėka priklauso 
šiems biznieriams už įvairias 
aukas: Anglickiui, Baubkams, 
Grigui, Paterabui, Bernadi- 
šiui, Miliauskams ir Kaize
riui. Vietos kunigams už pa
galbų, ti'k gaila, kad patys 
negalėjo atsilankyti. Narėms 
už aukas ir darbų, ypatingai 
pirm. L. Seputienei už pasi
darbavimų ir rūpestį, o vi
siems ciceneeiųnis už atsilan
kymų ir paramų.

Narių dėmesiui. Visos na
rės kviečiamos atsilankyti su- 
sirinkiman, kuris įvyks rug
sėjo 5 d. Šis susirinkimas y- 
ra labai, labai svarbus, ir y- 
ia ypatingas reikalas, kad 
'kiekviena narė atsilankytų. 
Atėjusios j susirinkimų suži

nikas. Žmonių dalyvavo daug. 
Jų tarpe matėsi laidotuvių di
rektorius J. Budeikis. Pikni
kas buvo rengiamas parapi
jos naudai.

Gerb. kleb. kun. M. Švarlis 
.nuoširdžiai dėkoja dalyviams 
piknike, darbininkėms ir 'kas 
tik kokiu būdu parėmė.

Netrukus prasidės moks
lo metai. Mūsų mokykla tai
pgi registruoja vaikučius. Tė
vų pareiga savo vaikučius sių
sti į parap. katalikiškas mo
kyklas. Mokytojos seselės Ka- 
zimierietės jau grįžo.

Šv. Juozapo parap. rude
ninis piknikas įvyks spalių 1 
d., Vytauto parke. Iš anksto 
kviečiame visus parapijoms ir 
svečius iš kitų kolonijų re
zervuoti tų sekmadienį pra
leisti su sočikagiečiuis.

Mūsų iparap. choro vadas, 
1 iiiiiz. K. Gaukis, rengiasi vyk

ti į Vargonininkų Sąjungos 
seimų.

Laimingos kelionės.

Dauguma sočikagiečių ren-

tebeliko iki jubiliejinio pikni
ko. Tad, veikėjai, užbaigkite .nosite kų nors naujo ir svar
bias lenktynes su pasiryžimu > baus
parodyti “Draugui” savo dė
kingumų už jo praeities dar
bus, o “Draugas” ir savo to
limesniais daigais parodys, 

kad jis yra vertas jūsų pa
ramos ir dėkingumo.

9-tas skyrius ne vien ARD 
reikalais rūpinasi, bet yra 
apsėmęs dalyvauti ir dirbti 
Ciceros parapijos piknike ru
gsėjo 10 d. Vytauto parke.

JL Valančienė

SCHENLEY
Iš 150 wholesalers liko tik 

35 Schenley Distributors, ji, 
tarpe ir International Liųuoi 
(Jo. Jei negalite gauti iš sa 
vo wholesaler Schenley Pro 
dūktų, pašaukite mus.

tė ir draugė S. Janušaitė, ‘ku
rios viešnias pavaišino.

Juozapos Razbadauskaitės 
iškilmingos vestuvės įvyks ru-|S buvo 
gs. 2 su pazyzdingu jaunuo
liu Al. Evas’kiu, 9 vai. ryto 
per šv. Mišias. Vestuvių puo
ta įvyks Razbadauskų namuo
se, 4525 So. Paulina St.

J. Razbadauskaitė yra pa-i 
vvzdinga mergaitė, buvo so-’ 
dalietė per daug metų.

Linkime j*uiror porelei Die
vo palaimos ir laimingo gy
venimo moterystėje.

Po vestuvių jauna porelė 
apsigyvens savo puošnume 
name, 410 VV. Devlin St..
Spring Valley, III. Dalyvė

Grįžo Iš Atostogų
MARQUETTE PARK. — 

Muzikos mokytoja, llelen Zo- 
gus, grįžo iš atostogų, kurias 
praleido Clirystal Lake apy-1 
linkėj. Ten gyvena ir jos mo
tutė. Jos muzikos mokykla, 
vadinama Zogus Seliool of 
Music, perkelta į kitų vielų 
adresu: 2448 W. 63 St.

Koresp.

REUMATIZMAS I 
SAUSGELE «I

I Noslkankyklte savęs skaus
mais: Reumatiitrui. Sausgde, I

I Kaulų Glllmu, arba MčSlIun- _ 
. glu — raumenų sunkumu, nns ■ 

skaudėjimai naikina kūno gy- | 
I vybę ir dažnai ant patalo pa
guldo. I

1 CAPfUCO COMPOUND mos- ■ 
| ils lengvai pruAallna vliSininS- 
tas Ilgas: mums Miandlpu dau- | 

I gybė žmonių siunčia padfikonos
■ paltų 66c. arba dvi už >1.06. ■
'Knyga: "AA I.TIN IH SVEIKA- ■
ĮTOR”. augalais gydytis — kaina

50 centų. I
I pasveikę. Kaina 60 centų. Per j
! Justin Kulis Į
■ 3259 S. Halated Street, , 

Chicago, Illinois is. a ■ »

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

$A LT I M I E R O
RADIO PROGRAMŲ IS STOTIES WHIP (1480 K.) 

Kas Vakarų Nuo 6:30 Valandos.

*

Trijų m. senumo 4 Cream 
of Kcntueky’ galite pirkti už 
tų pačių kainų, kaip pirmiau

| 6246-48 S. Californlaav

Chicago, Illinois 
= Tel. Republic 1538—1539
SS
Hjiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiuiiiiimiiiimiiiiiiiimiiimiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

PIRKDAMI dabar

ELEKTMKINI
REFRIGERATORIU

GALITE SUTAUPYTI

nuo $35.00 
iki $65.00

10% ĮMOKĖTI 

Balansų Lengvais Išmokėjimais

f

I

1=
J

Roosevelt Furniture
2310 West Roosevelt Rd.

Chicag< Tel. Seeley 87'

K

C
ill

lll
lll

lll
lll

lll
lll

lll
lll

lll
lll

lll
lll

lll
lll

lll
lll

lll
lll

lll
lll

lll
lll

lll
lll

lll
lll

lll
lll

lll
lll

lll
lll

lll
lll

lll
lll

lll
lll



I l

DKIWA'8 '♦"-Hnnis. ruks. 2 d.. 1939

JUBILIEJINIS DIENRAŠČIO DRAUGO
IK N E K A S tai draugo drauguDŽIAUGSMO DIENA!

Džiaugsimės ir linksminsimės visi: skaitytojai, bendradarbiai, rėmė

jai, dienraščio leidėjai ir darbininkai! Tam pagrindas: ‘Draugas’ per 30 me

tų ištikimai tarnavo visai lietuvių visuomenei. Džiaugsmų papildys gražių ir 

brangių dovanų gausybė. Be to, dainos, muzika, šokiai ir vaišių-vaišės.

Neužmirškime, kad “Draugo” Parengimas

Pirmadienyje, Rugs.-Sept, 4 d.
VYTAUTO DARŽE

TAI PIKNIKŲ - PIKNIKAS, kokio šiemet nebuvo ir kokio pats ‘Drau
gas’ neturėjo per 30-tį metų jo gyvavimo!

SERIJŲ IR ĮŽANGOS TIKIETŲ DOVANOS

•A T v,r? ‘ ,v. • • •» •
=•: (fe- ■■ - ■' ■ v * ; >>. .■■■ - Ja•'! ! v v- >' • •' "--/fe

I .J ' - - • __ __ ,

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

‘‘DRAUGO” DRAUGŲ PROGRAMA
12 VALANDĄ - SPORTO ĮVYKIAI. 2 VAL. prasideda ŠOKIAI prie 

sensacingos “The Toppers” orkestros. 4 VAL. jaunų profesionalų šoki

kų pasirodymas - šokiai, kurių priešakyje bus Genovaitė Brazaity te ir Ed

vardas Oksas (Andrejavo mokiniai). 5 VAL. dainuos garsusis L. VY

ČIŲ CHORAS, muz. J. Sauriui vadovaujant. 6 VAL. kALBOS. Kalbės 

buvęs “Draugo” administratorius KUN. DR. K. MATULAITIS, M.I.C., 

Londono liet. par. klebonas ir L. ŠIMUTIS, “Dr.” redaktorius, ir taipgi 

KUN. A. JEŠKEVIČIUS, M.I.C., dabartinis “Dr.” administratorius. Jie 

kalbės apie svarbiuosius šių dienų įvykius pasaulyje. 7 VAL. bus dovanų 

paskirstymas. 8 VAL. giliukingųjų mūsų svečių, t. y. dovanų laimėjusių, 

balius. ŠAKAR-MAKAR, ŠURUM-BURUM ir PANEVĖŽIEČIŲ cho

rai dainuos ne po vienų kartų, bet per visų kiaurų dienelę mūsų dienraščio 

svetelius linksmins. »

DAINUOS DRAUGO PIKNIKE

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

Majestic Radio, $22.50 vertės, 
dovana ROOSEVELT FURNI- 
TURE CO., 2310 W. Roosevelt 
Road.

ctuvos Vyčių Choras, kuriam vadovauja muz. J. Sauris, Darbo dieną dalyvaus “Draugo” piknike, šis garsui choras dalyvaus 
ir Lietuvių Dienoje — New Yorko pa,aulinėje parodoje.

Cocktail Setas, ver
tas $25.00 — J. 
KASS, 4216 Archer 
Avenue.

Table Lamp, verta 
$300, BARSKIS 
FURN. HOUSE 
1748 W. 47th St.

Maytag Skalbiama Mašina, ver
tės $75.00, dovana PEOPLES 
FURNITURE CO., 4179 Archer 
Avenue.

Bedroom Chair — $19.95 vertei, 
dovana NEW CITY FURNITURE 
MART, D656 W. 47th Street.

The Topper’s muzikų pra
dės groti 2 vai. po pietų. 

Gros iki vėlumai.

>2S‘‘‘2zX‘22***2zz**22***2E/*‘32***22**^
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Visi Ruošiasi Į 
“Draugo” Jubiliejinį 
Pikniką

Niekad žmonės taip nekal
bėjo ir nesiinteresavo “Drau
go” pikniku, kaip dabar. Už 
tai, kad šiais metais “Drau
gas” mini savo gyvavimo 30 
metus sukaktuves. Žmonės, 
įvertindami “Draugo” dide
lius nuopelnus tautai ir Baž
nyčiai, ruošiasi važiuoti į ju
biliejinį piknikų, kuris įvyks 
rugsėjo 4 d., Vytauto parke.

Kores.pt.

Pranešimai
BRIDGEPORT, — Moterų 

Sųjungos 49 (naujosios) kuo
pos susirinkimas įvyks rūgs. 
5 d., Šv. Jurgio par. mokyk
los kambary, 7:30 vai. vakare.

Visos naujai įsirašiusios na
rės malonėkite atsivesti dar 
daugiau narių. Bridgeporte 
yra jaunų moterų ir mergai
čių, reikia tik pasidarbuoti, o 
sėkmės bus tokios, kad išug- 
dysime milžiniškų kuopa.

Valdyba.

Labdarių Sąjungos 
Metinis Piknikas

•yks rugsėjo 3 d. Labda-
.ūkio miške.
leniet piknikas bus daug 

įdomesnis, nes bus visokiau
sių naujų pamarginimų, ypač 
įdomi kelionė į Kaunu ir kL 
tokių lenktynių. Laimingiems 
piknike bus duodamos gra
žios dovanos, geraširdžių biz
nierių: lt. Andreliūno, savi
ninko Marųuette Jewelry Sto
re, 6324 So. TVestern avė., ra
nkinis laikrodėlis ir rašy
mui — plunksna su piešeliu, 
o Alex Akšausko, savininko

MARQUETTE BARK. — 
Šv. Kazimiero Akuti. Rėmėjų 
8-tas skyrius laikys mėnesinį 
susirinkimų antradienį, rug
sėjo 5, 7:30 vai. vak., para
pijos svetainėj. Visos narės 
kviečiamos būtinai dalyvauti.

Valdyba

BRIDGEPORT. — Draugi
jos Šv. Petronėlės susirinki
mas atidėtas iš priežasties 
Amer. J. V. šventės — Labor 
Dav. Susirinkimas įvyks ant
radienį, rugsėjo 5 d., 7:30 vai. 
vakare, parapijos svetainėj.

A. Laurinavich, rast.

Brighton Park

Moterų Sujungęs 20-tos kp.
rakandų krautuvės 6343 So. susirinkimas, kuris turėjo į- 
IVestern avė., gražų setų elek- 
t i i kinių lempų ir daug kito
kių. Šiemet miške yra daug 
riešutų, kurie jau prinoki’.

Labdariai visus kviečia at
silankyti. Beje, prie visų įvai
rumų bus valgio ir gėrimo.

R. K.

vykti pirmadienį, atkeltas į 
trečiadienį, rugsėjo 6 d. Vi
sos narės kviečiamos atsilan
kyti, nes bus išduotas seimo 
raportas.

Važiuojam!

BRIDGEPORT. — Draugi
ja Saldžiausios Širdies Vieš
paties Jėzaus laikys mėnesi
nį susirinkimų sekmadienį, 3 
d. rugsėjo, 1 vai. popiet, Chi-

Rugs. 3 d. važiuojam į km-Į cagos Lietuvių Auditorijoj, 
hdarių ūkį. Nuvažiavusieji tii-i Nut. rast., Frank Bakutis 
rėš progos dienų smagiai pra
leisti, nes rengiama visokių 
įvairenybių. Bus lenktynės: 
bėgimas trim kojom, pajų va
lgymas, kiaušinio nešimas, o 
juokingiausios lenktynės, tai 
kelionė į Kaunu. Laimėtoja
ms bus duodamos puikios do
vanos. U kų besakyti apie 
kitų programų: dainas, muzi
kų ir t.t.

Simono Daukanto draugijos 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
sekmadienį, rugsėjo 3 d., 12 
vai. dienų Chicagos Lietuvių 

' Auditorijos svetainėj. Kiek
vienas .narys būtinai privalo 
atsilankyti, P. K., sekr.

Kviečiami visi atsilankyti. 
Visas pelnas skiriamas se

nelių prieglaudos statymo fo
ndui.

Kas norės važiuoti busu iš1 
rigbton Park, prašomas a- 
[iti 12 vai. prie bažnyčios.

Komisija — M. S.

Antanas Budria, kuris va
dovaus savo žemaitiškai or- 
kestrai “Draugo” piknike. Jo 
orkestrą grieš vidury daržo 
prie pint l omios, nnt kurios 
bus kontestas lietuviškų šo
kių. Kas gražiausiai pašoks 
lietuviškų polkų, ar kitų šo
kį, gaus dovanų.

SfcV"

PASTABA

/uoję •

Kelrodys į labdarių ūkį, kuriame rytoj įvyksta labdarių sųjungos piknikas.

TOWN OF LAKE. — Mo
terų Sųjungos 21 kp. mėnesi
nis susirinkimas įvyks rūgs. 
4d., 1 vai. jnj piet. Visos na

rės prašomos susirinkti, nes 
bus išduotas raportas iš sei
mo. Valdyba.

TO\VN OE LAKE. — šv. 
Kazimiero Akademijos Rėmė
jų 1 sk. mėnesinis susirinki
mas įvyks pirmadienį, rūgs. 
4 d., 2:30 vai .popiet, Šv. 
Kryžiaus mokyklos kambary. 
Rėmėjos prašomos skaitlingai 
dalyvauti. Valdyba

RADIO
BUDRIKO RADIO 

PROGRAMA

Nedėlios vakare, 9 valandų. 
Cbieagos laiku, rugsėjo 3 die
nų, Budriko radio programoj 
dalyavus M. Schultz, soprano,

LIETUVOS VYČIŲ CHORO

Ekskursija į Pasaulinę
PARODA

— išvyksta —

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

Pilna kaina dabartiniu laiku j abi puses 
tiktai

i.

>.

Štai ką gaunate:

Traukinio bilietų J abi pu
ses. Chicago-N. Y., pirmos 
klasės, alr-condltioncd trau
kiniais.
Valgis du kart, nuvažiuojant 
ir parvažiuojant.

Transportaeljų nuo stoties į 
viošbutį New York®.

Dvi naktis 
viešbutyje.

ir tris dienas

Du bilietus 1 Pasaulinę Pa
rodų.
Aplankymų New Turko įvai
renybių.
Aplankymų Rockefcller Ccn- 
ter Observation Tower, 
Privilegijų aplankyti Niaga
ra Fulls, kada grįžite namo. 
Privilegija pasilikti Nes 
Yorke 15 dienų, nuo dicuos 
išvykimo iš Chicagos.

Pilnas informacija* apie ekskursijų teikia:

“D R A U G A S”
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.

didelėtaipgi dalyvaus 
orkestrą, iš 15 instrumentų, 
kurį gros įvairius šokius ir 
lietuvių liaudies melodijas.

Rugsėjo 17x>d. sukaks de
šimts metų, kaip Budriko pro
gramos pradėta leisti Chica- 
goje. Taigi ši programa pa
minėjimui dvšimtmetinės su
kakties. Bus svarbu pasiklau
syti visiems. Programa eis iš siklausyti.
stoties WCEL, 970 k. | ________

Radio Mylėtojas

radio'grama. Progress baldų ben
drovės krautuvė deda pastan
gų, kad programa būtų viena 
geriausių ir kad jos klausy
tojai galėtų pilnai pasidžiau-j 
gti. Žymūs dainininkai padai-' 
nuos gražių dainų. Bus sma-. 
gi muzika, naudingi patari-' 
mai, įdomios žinios ir prane-1 
Šimai. Taigi, nepamirškite pa-| 

Rap. J.

PROGRESS RADIO

Ir vėl malonu priminti ra
dio klausytojams/ kad rytoj 
11 valandų prieš piet bus tik
rai graži ir įdomi radio pro-

URBA Gėlės Mylintiems, 
Ve.tuvėms, Banke
tams, Laidotuvėms, 

' ' Puošimams.

GĖLININKAS
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800

H.iiiiiiiimiiiiiiimiimiiiimiiKjimiiimmiiiimmimiiiimimmimmiHiiiiiHiimilg

I SKOLINAM PINIGUS
ANT 1-My MORGICiy

:$ISURED

= Kiekvienos ypatoe padėti pinigai yra apdrausti iki $5000.00 pat = 
= Tedera! Savings and Loan Inaorance Corp., po United Statei = 
5 Ooverament priežiūra. ___

Mokame Už <31 G?
Padėtus Pinigus

s Ofiso vai.: 9:00 vai. ryto iki 5:00 vak. Pirmadieniais, Ketvirta- s 
s dieniais ir Žeėtadieniaia iki 8:0? vak.S CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION !

JOHN PAKEL, Prcs.

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

GARY, LND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER—PRUZIN

Geriausias Pataraarimaa — Moteris patarnsnjs 
Phone 9000 680 W. 15th Arą.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
BEMIAUBIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTį

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

4447 South Falrfield Avenue
____________ Tel, LAFAYETTE 0727________

FA V KAI koP*y^*os visose 
A * Chicagos dalyse

Klausykite uiūsy Lietinių nulio 
•<4UuU<:ulo vakarais, 7 :OO valandų, U

programo Antradienio Ir 
WHIP stoikų (1480 K~]

Pranešėjas P. ftALTIMIERAS

Vincentas m.
BRIEDIS

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINĖS 

MINTYS
Iš angliško vertė

Kas. Ant M. Karuiiftkin

Rugsėjo 2 Diena
Numylėtinis 'parašė šiuos 

žodžius: “Mano Mylimasis 
džiaugiasi, kad aš pakeliu ma
no “mintis prie Jo, ir Jam 
mano akys veria, o be liūde
sio aš neturiu nei gyvybės 
nei jausmo”.

Rugsėjo 3 Diena
Numylėtinis rado savo My- 

limųjį, kurs buvo paniekin
tas tarp žmonių, ir jis pasakė 
Mylimajam kokia didelė 
skriauda buvo padaryta Jo 
Vardui. Mylimasis jam atsa
kė, ir tarė: “Štai, aš kenčiu 
šių negarbę iš priežasties uo
lių ir dievotų Numylėtinių 
stokos”. Numylėtinis verkė, 
ir jo liūdesiai pasidaugino, 
bet Mylimasis jį suramino, ap
reikšdamas jam Savo A'kyvai- 
zdų.

*

A. A.
RICHARD KALEINIKAS

Mirė rugsėjo 1 d., 19 39 m., 
ti:uo vaiuuaų ryte, sulaukęs o a 
metų amžiaus.

Gimęs Lietuvoje, Šiaulių up- ‘ 
skiltyje, Joniškio parapijoje, 
biiepsniŲ kaime.

Amerikoje išgyveno 3G met. 
l'aliko dideliame nuuudiiue: 

dukterį Birutę, sūnų Aloertų ir 
Uaug kitų gimimų. .Lietuvoje 
pairno dvi seseris ir vienų, bro
li ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas 7131 South 
VVestern Avė. Laidotuvės įvyks 
Kugsėjo-September 5 d., 1939.
Iš namų 9:no vai. ryto bus at
lydėtas j Gimimo Panelės Šven
čiausios parų p. bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sietų, l’o pa
maldi! bus nulydėtas į švento 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Duktė, Sūnus ir Gi
minės.

Ijtidotuvių direktorius — J. 
McPhee, tel. Prospect 0776.

(gyv, po num. 4145 South 
Laillurmu Avė. j

Mirė* rugp. d t u., 1939 m.,
sulaukęs 3 < metų amžiaus.

Gimęs Lietuvoje, Kalvarijos 
apskrityje, Kudanunos parapi
joje, LUuelės kaime.

i aliko dideliame nuliūdime: 
motinų Magdaienų, 4 brolius: 
Pelių, brolienę Onų, Jurgį, 
brolienę Anelę, Jonų, brolienę 
Lizbictų ir Juozapų, 2 sesi ris: 
.Emilijų Grebliumenę, .vogerj 
Jonų, Marijonų ltagutskienę, 
švogerį Julių, uėdę ir tetų — 
Juozapų ir Agniešką Lauktus 
ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioje, 3319 Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
rugsėjo 5 d. iš koplyčios 8:00 
vai. ryto bus atlydėtas į šv, 
Jurgio parap, bažnyčių, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio šiedu. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-gres ir pažįs- 
tamus-as dalyvauti šiose laido
tuvėse.

Nuliūdę: Molina, Broliai, Bro
lienės, Seserys, švogeriai, Dėdė, 
Teift ir Giminės.

Iaridotuvių direktorius S. P. 
Mažeika, tel. YARds 1138-9.

LAIDOTUVIŲ
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AUDIII A M P C PATARNAVIMAS AmDULAIIUL DIENĄ IR NAKTĮ
KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSEDYKAI

P. J. Ridikas 3354 So. llalsted St. 

Telefonas YARds 1419

MHiy B. Petkus
6834 So. TVestern Avė. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
ClCero 2109

Lachawicz ir Sanai
2314 West 23rd I’lace 
Phone CANnl 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270

J. Liuten
S. P. Mažeika

4348 So. California Avė. 

Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avenuo 

Phone YARds 1138-1139

Antanas M. Phillips 3307 Lituanica Avė. 

Phone YADds 4908

1.1. Zolp J646 West 46th Street 

Pilono YARds 0781-0782

AM V. Petkus 4704 S. Western Avė. 

Tel. LAFayette 8024

Kores.pt


CHXTTOXS feeŠtadienis, ruks. 2 d. 1939

i
!

ŠVENČ. PANELĖS MARIJOS GIMIMO PARAPIJOS (MARQUĖTTE PARK)|

askutinis Šiemet Piknikas
i Įvyks Rytoj, Sekmadieni, Rugsejo -September 3 d., 1939 m. $
b

g
115 Gat., tarp Crawford ir Cicero Avenue

—____ I
. . . g

Šiemet Piknike Bus Visokiu Įvairumų Būtent: Boxing, Lietuviškų Drilių, šokių, Dainų n r*
Klaipėdos Juzė Nemažai Juokų Pridarys. Prie Puikios Muzikos Bus Galima Pasišokti, o Gar- tS 
džiais Valgiais ir Gėrimais Užsigardžiuoti. Tadgi, Visus Nuoširdžiai Kviečiame į Šiluvos Para $5 
pijos Įspūdingą, ir Linksmą Pikniką.

KLEBONAS IR KOMITETAI

PASKUTINĖS ŽINIOS APIE JUBILIEJINĮ 
“DRAUGO” PIKNIKĄ IR PASKUTINES 

INFORMACIJOS
AYEST STDE. Trokai su pi

kniko darbininkais išvažiuos 9 
vai. ryto nuo “Draugo” na
mo. Veš St. Fabijonas, Jur
gis Skliekas, Vladas Poleke- 
vičius ir Adomas Stugis iš 
Town of Lake.

BRIGHTON PARK. S. Go- 
tauto trokas išvažiuos 9 vai. 
ryto nuo “Draugo” agento! 
F. Gubistos namo, 4355 SoJ 
Mozart St. Trokas veš pikni
ko darbininkus, šeimininkes 
ir piknikierius. Visi prašomi 
nesivėluoti.

ROSELAND. Ant. ir Ane
lė Tumoniai, biznieriai, 10742 
S. Wabash ave.} nuveš ir pa
rveš savo troku visus pikni
kierius ir darbininkes prie 
aiskrimo. Laiku susirinkite 
prie Tumonių namo, 9 vai. 
ryto.

TOAVN OF LAKE. — Po
vilo Norkaus 1706 W. 47th 
St., trokas su piknikieriais 
išvažiuos nuo bažnyčios 11 
vai. ryto. Prašomi visi dar
bininkai ir piknikieriai nesi
vėluoti.

BRIDGEPORT. J. Lęšio 
trokas išvažiuos 10 vai. su da
rbininkais ir piknikieriais nuo 
Pr. Gudo namo

Dar Karta Prašome
Kas tik turite “Draugo” 

serijų tikietų, prašomi kuo 
greičiausia grąžinti parduo-

ŽAGARIEČIĮJ PASKUTINIS 
ŠIŲ METU PIKNIKASv 6

Žagariečių kliubas rengia 
paskutini šių metų rudeninį 
piknikų, Sekmadieni, Rugsėjo 
3 d., J. Spaičio darže, prie 
Archer Avenue, priešais O’- 
Henrv Park, AVillow Springs, 
111. Pradžia 11 valandų ryto. 
Kviečiame visus atsilankyti, 
o mes užtikriname, kad turė
site smagų laikų — pasišoksi
te prie geros jaunojo Balako 
Orkestros, kuri gros T<iet u vie
kus, Latviškus ir Amerikoniš
kus šokius. O kas link valgių 
ir gėrimų, tai nėra reikalo ir 
.garsinti, nes viskas parvešta 
iš pat Žagarės.

( Skelbimas )

DAR VIENAS PIKNIKAS
West Sidėj - Rugsėjo-Sept. 10, Rūtos Darže 
BUS LINKSMAS LAIVO’ SKAITYTOJŲ PIKNIKĖLIS

“Kristaus Karaliaus Tjaivas” yra dvasinio turinio 
laikraštis. Jame telpa gražių pasiskaitymų. Chicagoje Jis

turi daug skaitytojų ir rėmėjų.
Šio Pikniko pelnas bus skinamas išleisti gražiems 

1940 m. kalendoriams.

tas ir atlikusias. Jos bus rei
kalingos piknike. Rap.

Prašo
“Draugo” jubiliejinio pik

niko šeimininkės ARD 6 sky
riaus, iš Brigbton Park, na
rės prašo visų “Draugo” sve
čių piknike nepamiršti atsi
lankyti į restoranų. Turės di
delį valgių pasirinkimų. Prie 
stalų patarnaus Brigbton Pa
rko alumnietės.

Pirm., Elz. Pautienė

Bus Ir Raseinių Magdė
Gauta žinia, kad į “Brau

ko” piknikų atvažiuoja ir 
Raseinių Magdė. Visi galės 
jų matyti ir pasisveikinti prie 
“bingo” stalo, kur dirbs Auš
ros Vartų moterų ir merginų 
dr-ja.

Dar Eilė Naujų 
Talkininkų

CICERO: J. Dainelis.
18th STREET: J. Daugir

das, Ein. Rudytė, Kar. Gai
žutis, V. Martinkienė, A. Gri- 
šius, S. M. SkuJas, O. An- 
gaitė.

BRIGHTON PARK: Ona 
Gužaitienė, J. ir K. Skurde
liai.

WEST STDE: L. ir V. Ju- 
sevičiai, J. Petraitis, J. Ra
čiūnienė, J. Glebauskas, M. 
Buračienė, Jocienė.

MARQUETTE PARK. 0- 
un Vaizgauskienė.
-*IND. HARBOR, TND.: O. 
Jankauskienė.

Labdarių Ūkį
NORTU SIDE. — Sekma

dienį, 3 d. rugsėjo važiuojam I 
į labdarių ūkį. Viskas priren
gta. Komisijos darbuojasi, 
kad išvažiavimas pavyktų. Y- 
ra gautas didelis trokas. 9 
valandų ryto trokas stovis 
prie bažnyčios, o 9:30 išva
žiuos. Kurie nori važiuoti tro- 
ku, prašomi nesivėluoti. Ves
kitės ir vaikučius, kuriems 
bus proga pabėgioti po gražu 
labdarių miškų ir prisiskinti 
riešutų.
K p. pirm. M. Andruškevičius

Muzikas Juozas Sauris, kuris diriguos L. Vyčių chorui, 
dainuosiančiam mūsų dienraščio jubiliejiniame piknike rug
sėjo 4 d., Vytauto parke.

Aplink Mus
Praėjusį trečiadienį Herald 

American įdėjo St. Piežos ra
šinį apie atidaromų Šv. Jur
gio par. vidurinę mokyklų — 
TTikh School. Prie rašinio į- 
dėtas ir gerb. prelato M. Kru
ša, Šv. Jurgio par. klebono 
atvaizdas.

Anų dienų Onos ir Stasio 
Piežų dukrelei Joanai suėjo 
du metai amžiaus. Ta proga 
susirinko Piežų bute ir dau
giau to amžiaus “pipirukų”, 
kad pasveikinti savo draugę. 
Atvyko ir jų tėvai, kurie ne
mažiau linksminosi už savo 
vaikučius. Dalyvavo ir He- 

I rald American atstovai. Bu
vau ir aš.

Jonas Bronza, Metropolitan 
State banko prezidentas, ir 
jo žmona, per šventes rengia
si iškeliauti į New Yorkn. 
Pakely sustos Vašingtone. 
Dalyvaus Lietuvių Dienoj pa-

Charles Yiishis
CARPENTER 

— ir —
CONTRACTOR

2223 West 23rd PI.I
i Atlieka visokius medžio 

darbus, didelius ir mažus,
1 už prieinamų kainų. Paka

la namus šingeliais. Deda 
stogus. Turi 35 metus pa
tyrimo.

Tel. CANal 7514
CinCAOO, ILL.

saulinėj parodoj. Grįžtant su
stos savo tėviškėj — AVilkes 
Bar re apylinkėse.

Stud. Ant. Skirius užvakar 
išvyko į Rytų kraštų. Pakely 
sustos Detroite, Serantone. Il
gesnį laikų išbus New Yorke. 
Žada dalyvauti ir Federaci
jos kongrese. Lauksime iš jo 
kelionės įspūdžius aprašant.

Standarį Club
Švelni Degtinė—100 Proof 

BOTTLED I$T BONO
Nėra Geresnės Degtinės 

nž Tokią Kainą
TIK >1.00 PT Pi p n 
4-5 Kvortos...^

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS 

TAVERNOJ
15C, DRINKSAS

MUTUAL LIQUOR COMPANY
D istribntoriai

4707 S. HALSTED STREET
Plione Boulevard 0014

UTILITY L!QUOR 
DISTRIBUTORS

Incorpomted

Tel. Prospect 0745-0746
Who1es*le Only

5931-33 So. Ashland Ava.

Pas mm galima gauti tikrai 
Lietuvlšką Importuotą Valstybiną 
Degtiną.

Mes Ir Vist Mūsų Darbininkai 
Esame Lietuviai. Pp. P. ir K. 
Dstmldal, Savininkai.

Besidairant aplink matau 
reikalo priminti, kad rytoj 
reikia važiuoti į Šv. Panelės 
Gimimo par. (Mnrquette Pk.) 
pikniką, Vytauto parke. 
Taip pat rytoj važiuosime ir 
į Liet. LaUarių Sąjungos pi
kniką, kuris bris Labdarių ri
kyje.

Pirmadienį, po ryt, pasima
tysime Vytauto iparke, kur 
mūsų dienraštis minės 30 me
tų gyvavimo sukaktį. Tikima
si, ’kad šis piknikas bus re
kordinis ir savo gausinga pu
blika ir programa. Svečių 
laukiama ir iš tolimesnių mie
stų.

St. Šimulis, stambus vyčių 
šulas, deda dideles pastan
gas, kad į Lietuvių Dieną pa
saulinėj parodoj New Yorke 
galėtų važiuoti kiek galima 
daugiau dainininkų. Aną die
nų ir Vyčių apskritys, kuris 
truputį buvo suabejojęs, cho
ro kelionei porą šimtinių pa
skyrė. Panašiai turėtų pasi
elgti ir kitos draugijos.

GARSINK1TĖS “DRAUGE”

TURTAS VIRŠ-----------------$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.

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

and
LOAN ASSOCIATION 

OF cniCAGO
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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
......... ............... . 0

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOK UJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
‘TUK HOME OF FIKK FURNITURE" 8INCE 1904

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

Religija yra vienatinė mo
ralinė priemonė valdyti, su
laikyti nuo blogo ir dar tin
kamesnė — pastūmėti prie 
gero. Foulle

Renduojame salę vestuvėms, susi
rinkimams, šokiams ir kitokiuma 
parengimams. Naujai ir moderj 
niškai įrengta. Maža nuoma. I ><■ 
susirinkimų kliūbams duodam? 
dykai. Kislpkilf-s.

SULLY’S SVETAINĖ 
4400 So. Washtenaw Avė.

Tel. LAI’a.vette 5954 
Jonas Zepsltas, savininkas . .

Stasys šimulis, vytiškos 
dvasios veikėjas, stipriausias 
L. Vyčių Choro palaikytojas, 
pirmadienį Ims su choru “Dr- 
go” piknike. Pastaruoju lai
ku jis daug darbuojasi, kad 
sukėlus lėšas choro kelionei į 
Lietuvių Dienų pasaulinėj pa
rodoj New Yorke.

“Draugą”, sykiu ir jame 
įdėtus skelbimus, skaito tūks
tančiai lietuvių ne tik Cliiea- 
goj, bet kitose Amerikos lie
tuvių kolonijose. Dėl to apsi
moka skelbtis “Drauge”.

z _$L -

SAVINGS FEDERALLT 
INSIIRED

JUSTIN MACKIEUTCH, Prcs.

t PASKOLOS ANT PIRMŲ ♦ 
<• MORGIČIŲ į
"Duodamos nuo 1 iki 15 metų. j 
L Lengvi išmokėjimai. Dėl platesnių! 
"informacijų kreipkitės pas Chas.: 
i Zekas, Secretary. J

GEDIMINAS BLDG. & LOAN Z 
ASSOCIATION ♦

3 4425 South Fairfield Avė. f
.į Lafayette 8248 J

CLASSIFIED
, Parsiduoda Forklozerių 

Bargenai
15 fletų mūrinis namas, mėn. ren- 

j da $450.00. Kaina — $13250.00
Du namai po 4 fletus mūriniai? 

vienas $5750.00; antras $3850.00
Medinis namas, du fletai; pirmas 

Getas apšildomas, su 2-karų gara- 
džiumi $2,950.00.

Gąsdino stotis, gyvas kampas, ge
ras biznis, tik $4500.00

Turime visokių gerų mainų: didžių 
ir mažu narni,, bizni,, ir farmų vi
sur. Tikriname teisingų ir draugiš
kų patarnavimu.

CHAS. URNICH /Ūmi kas)
2500 W. 63rd St., Chicago

(2nd Floor, Room 4)
Telefonas PROspeet 8025, Rytais
Notaro prlespaudas ir .reikale t.d- 

slngi patarimai dykai.

PARDAVIMUI NAMAI
Dideli bargenai Marąuette Parke ir 
kilose kolonijose. 4 fletų. 2 fletų 
ir bungalows. Dėl informacijų 
kreipkitės j Pet'r Kraucziinas, 5952 
So. Rlchmond Street, nuo 4 vaJ. 
pnniel u.

PARDAVIMUI NAMAS
3 fletų mūrinis namas: 6-6-5 kam- 

. bariai. 2-karų garadžius. Arti mo- 
| kvklų ir bažnyčių. Turime parduoti 

už žemų kainų. 2017 West 22nd PI.,
, telefonas Rerwvn 5090.

PARDAVIMUI RAKANDAI
Iš priežasties ligos parduodame 6 
kambarių gražius rakandus. Matyki
te iki 6 valandos vakaro. 70.30 So.

1 Artednn A»enue. antras ankštas.

PARDAVIMUI TAVERNAS 
Geriausia vieta Chicagol. Parduosiu 
pigiai. Atsišaukite: 1500 West Ma- 
(lison Street, Chicago, Illinois.

PARDAVIMŪl’_NAMAŠ ”
Bizniavas namas — Storas ir Betas 
pagyvenimui: yra 2-karų garadži

i Parsiduoda pigiai. Dėl platesniu In 
I formacijų kreipkitės I; Chas. Zeka

4425 So. Falrflehl Avenue.

PARDAVIMUI KRAUTUVU
Tinkama daugumai biznio rūšių- 
Krautuvė yra 22x50. 3 gyvenimui
kambariai užpaka’y Didelis beismon- 
tns ir viSktis. Karšto vandenio šilu
ma. nebrangi kaina. Privačias savi
ninkas. 2445 West 71st St.. telefonas 
RF.PnMĮę 8242.

PARDAVIMUI BIZNIS
Orose.rnB Ir delleatessen. Garu ap
šildomas. Pragyvenimui kambariai 
Užpakaly. Turime parduoti pigiai. 
Priežastis pardavimo — ilga. Atsi
šaukite: 2438 W. 69th St., telefonas 
PBOspeet Į 249.

PARDAVTMUT NAMAS 
2 aukštų mūrinis namas Brigepor- 
te; 6 Ir 5 kambariai. Kaina $2.5O0f 
$1.000.00 easb. balansas $15.00 J 

mėnesĮ. Savininkas: 3230 So. Rais
te,! Street, telefonas CALnmet 4118.

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm. Krikštynom Ir Kito
kiem Bankletam Suteikiam Pa

tarnavimą.

Linksmas Patarnavimas Vlslema

750 W. 31st Street
A. A. NORKUS, s&v,

Tel. Victory 9670

CR ANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avė., Chicago - Tek PORtsmouth 9022
■■■■ —________ ' —

Poeahontas Mine Rnn (Hcrccried), Tonas $7 28, 
Smulkesniųjų Tonas $7.00; Petroleum Dar
ban Doke, perkant 8 ton. ar daugiau, Ton. $7.28.

Salsa Tu ekrtra.

1


