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PASKUTINES VARŠUVOS LIETUVA VIS BIJO LENKŲ ĮSIVERŽIMO
GYNĖJŲ PAJĖGAS ------------------------- ►------------------- =-- ~

Visas miestas pakeistas 
griuvėsiais ir nuodėguliais

BERLYNAS, rūgs. 10. — nskis prieš tai kalbėdamas
Oficialiai pranešta, kad vo
kiečių kariuomenė paėmė Lo
dzę — didžiai svarbų Lenki
jos pramoninį miestą.

LONDONAS, rūgs. 10. — 
Per Varšuvos radijo stotį 
trumpomis bangomis šiandien 
rytą paskelbta:

“Vokiečių kariuomenė jau 
užėmusi didesnę Varšuvos da
lį ir neužilgo visas miestas 
bus užimtas.”

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
rūgs. 10. — Vakar vėlai va
karą iš Varšuvos per Lvovo 
radijo stotį pranešta, kad vi
sas Varšuvos miestas ir prie
miesčiai panardyti į lėktuvų 
birbimus, bombų sprogimus 
ir patrankų baubimus. Kai 
kur liepsnos veržias į juodas 
ipadanges.

Miesto burmistras Starzy-

per radiją tarp kitko pareiš
kė:

“Varšuvos vyrai, moterys, 
ir vaikai iki paskutinio ižus, 
bet miesto nepaduos.”

Paskiau iš Lvovo stoties 
pareikšta;

“Karžygės lenkų moterys 
ne vien maistą parūpina ka
reiviams, bet daugely vietų 
svaido rankines granatas į 
besiveržiančius vokiečius. 
Lenkės moterys padės savo 
vyrams sutriuškinti vokiečius 
ir jų Hitlerį.”

BUDAPEŠTAS, rūgs. 10.— 
Žiniomis iš Lvovo, atsinietu- 
sios lenkų kariuomenės dalys 
maršalo Smigi y-Rydz vado
vybėje užima naujas apsigy
nimo pozicijas išilgai Vislos 
rytiniam šone, kur turės įvyk
ti lemiamosios kautynės, jei 
vokiečiai drįs keltis per upę.

Varšuvoje vokiečių orinėmis bombomis sugriauti apartamentinial namai
T.;---------------

(Acme)

Britanija pasiryžusi kariauti iki 
bus nusikratyta priešu Hitleriu

nkij

TRUMPAI IŠ VISUR

Vokietija nepaneigs vado Hitlerio, 
pareiškia fieldmarsalas Geeringas

BERLYNAS, rūgs. 9. —, liaus. Turi žaliavos. Tūkstan
čius lėktuvų dirbdir.a.

Jei Prancūzija imasi ka
riauti prieš Vokietiją, tai jos 
reikalas, kai ji aklai pasiduo
da britų vergovei. Vokietija 
nekariaus prieš Prancūziją, 
bet puolama tik ginsis, sako 
Goeringas. Vokietija nepas
kelbė karo nei Britanijai, nei 
Prancūzijai.

Sutriuškinus Lenkiją ir pa
rodžius pasauliui vokiško kar
do stiprumą, Vokietija norės 
taikos. Jei ji bus puolama, ji 
apsigins ir laimės, sako field- 
maršalas Goeringas.

Britanija niekados nenugalės 
Vokietijos kariniais, arba e- 
konominiais ginklais, Vokie
tija nepaduos savo fiurerio 
Hitlerio, kaip to norėtų Bri
tanija. Lenkija iki šio rugsė
jo 17 d. bus visiškai sutriuš
kinta. Vokietija nekariauja 
su Prancūzija.

Tai Vokietijos fieldmarša- 
lo Goeringo, karinių oro pa
jėgų vado, pareiškimas. Jis 
tai pareiškė šiandien čia ne
paprastai gausingam darbi
ninkų susirinkime.

Goeringas sakė, kad Vokie
tija jau atsiėmusi iš Lenki
jos visas teritorijas, prieš pa
saulinį karą priklaususias 
Vokietijai. Kadangi lenkai 
pasiryžę nepasiduoti, iki rug
sėjo 17 dienos visa Lenkija 
bus sutriuškinta.

Britanijos ministras pirmi
ninkas Chainberlainas sakosi, 
kad Britanija kariausianti i- 
ki Vokietija nusikratysianti 
Hitleriu, kurs yra Europos 
rykštė. Goeringas pareiškia, 
kad Chamberlainas, rasi, ir 
turi kiek sąvokos apie savo 
skėčius, bet jis neturi supra
timo apie vokiečių tautos va
dovybę, kuri pavesta Hitle
riui ir kuris negali būti pa
neigtas.

Vokietija nebijo Chamber- 
laino iškeliamų prieš vokie
čius karinių, arba ekonomi
nių pabūklų, sakė Goeringas. 
Vokietija turi ginklu ir ištek-

ROMA. — Italų .spauda 
pradėjo propagandą suskaldy
ti prancūzų bendradarbiavi
mą su britais.

LONDONAS. — Britanijoj

LONDONAS, rūgs. 9. — 
Britų vyriausybė patyrusi, 
kad Romoje planuojama pa
siūlyti Britanijai paliaubas, o 
Vokietija pasirengusi pasiūly
ti taiką, kaip tik Lenkija bus 
sutriuškinta.

Ministras pirmininkas Cha- 
mberlainas tuojau atsakė į

“Britanija 
išvaduoti Lenkiją, bet kariau 
ja už pasaulio išvadavimą1 
nuo Hitlerio. Ir nepaliaus ka
riavusi, kad ir kelerius metus, 
iki Vokietija nusikratys Hit
leriu, kad jis daugiau nebūtų 
pabaisa pasauliui.”

Aiškinama, kad Britanija

BERLYNAS. — Vokiečių 
motorizuota koliumna rugsė
jo 9 d. įėjo į Varšuvą. Kitos 

kariauja, kad vokiečių armijos dalys šian- 
inn- TT$n*(rūgs. 10 d.) įsiveržė į

tuos gandus griežtai pareikš-' nusprendusi ne tik sunaikinti
damas: Hitlerį, bet ir nacizmą.

KOMUNISTŲ PARTIJA 
TURI BŪT NUŽYMĖTA 
KAIP SVETIMŠALĖ
WASIIINGTON, rūgs. 9.

— Kongresinis Diec komite
tas, baigęs išklausinėjimus

LENKŲ PRANEŠIMAI
APIE VOKIEČIŲ NUOS

TOLIUS

VILNIUS, rūgs. 10. —Len
kų karinis stebėtojas čia per 
radiją vakar vakarą pranešė, 
kad per karo 9 dienas vokie
čiai Lenkijoje praradę 45,000
žeistais. Apie 300 vokiečių komunistų partijos veik- 
lėktuvų sunaikinta. Amerikoje nusprendė, kad

Be to, lenkai sunaikinę 
tūkstančius vokiečių šarvuotų 
ir kitų autovežimių.

Chicagos pašto viršininkas 
Kruetgen paskelbė, kad iš 
Chicagos paštas į Europą 
siunčiamas normaliai, tik ke
letą dienų suvėluotai. Tik į

uždrausta paštą siųsti įvairių vieną Dancigą polkas nesiun- 
rūšių atvaizdus ir nuotraukas. įčiami laiškai ir siuntos.

SOVIETŲ RUSIJA 
SUSKATO STIPRINTI 
LENKIJOS PASIENĮ

komunistų partija Amerikoje 
turi būti įregistruota kaipo 
svetimšalių agentūra ir įpa
reigota kaip pavieniai sve
timšaliai veikėjai pranešti vai 
stybės departamentui apie sa 
vo stovį ir veiklą.

Dieo komitetas rado, kad 
komunistų partija yra Mask
vos kontroliuojama, o jos ge
neralinis sekretorius Broivde- 
ris yra Stalino pakalikas, 
skirtas skleisti sovietines 
idėjas.

Partija, kaip patirta, netu
ri nieko liendra su šalies ge
rove. Tik dirl>a revoliucinį 
darbą Maskvos komiterno fi
nansuojama.

MASKVA, rūgs. 10. — So
vietų vyriausybė į Lenkijos 
pasienius siunčia daugiau 
mechanizuotos kariuomenės ir 
mobilizuoja kelerių metų at
sargas.

.Visi (plentai ų vieškeliai

Minsko link užkimšti tankais, 
artilerija ir karinių reikme
nų siuntimu.

Rekvizuoti visi automobi
liai, arkliai ir vežimai. Vis
kas į Ienkijos pasienį, kur 
neužilgo manoma susisiekti

SEDA. — Rinkos viduryje 
valsč. sav. kasa šulinį. Šuli
nys šioje vietoje buvo< tikrai 
labai reakalingias, nes atvyku
sieji Sedon į turgų neturėjo
kur arklių pasigirdyti ir sau 

su vokiečių karo pajėgomis, troškulį numalšinti.

priemiesčius.

BERLYNAS. — Čia pirmą 
kartą priipažinta, kad vakari
niam fronte prancūzai su bri
tais įsiveržė vokiečių teritori
jom Vokiečiai kontratakomis 
plušo priešus. Daug prancūzų 
nelaisvėn paimta.

PARYŽIUS. — Prancūzų 
karo vadovybė pripažįsta,' 
kad vakariniam fronte veiki
mas vokiečių kontratakomis 
trukdomas.

0TAWA. — Kanados vy
riausybę paskelbė karą Vo
kietijai.

BERLYNAS. — Lenki] ar
tilerija apšaudo savo sostinę 
Varšuvą tikslu išmušti iš ten 
įsiveržusius vokiečius.

AVASTTINGTON. — Ry
šium su europiniu karu pre
zidentas Rooseveltas steigia 
įvairių rūšių biurus ir plečia 
biurokratizmą.

PARYŽIUS. — Prancūzi
jos vyriausybė atsišaukia į 
gyventojus, kad susirašinėji
mams naudotų ne uždarytus 
laiškus, bet atvirutes. Tuo bū
du cenzoriams bus palengvin
tas darbas.

LONDONAS. — Britų“ vy
riausybė šankia orinio saugu
mo karo tarnybon Tnoteris 
nuo 18 iki 43 metų amž.

PARYŽIUS. — Prancūzijo

je sukelti nauji mokesniai 

(taksos) šelpti šeimas, kurių 

vyrai pašaukti kareiviauti.

ATENAT. — Graikijoje už
drausta mėsą vartoti maistui 
sekmadieniais, pirmadieniais, 
trečiadieniais ir penktadie
niais.

IŠ KAUNO IŠVEŽAMA 
25,000 VAIKŲ, SENŲJŲ 
IR NESVEIKŲJŲ

Pasieniai saugojami nuo žydų 
bėglių gausaus antplūdžio

RYGA, rūgs. 9. — Lietuvos 
ir Latvijos vyriausybės ėmė
si nepaprastų priemonių su
laikyti į savo šalis žydų bėg
lių iš Lenkijos antplūdį.

Iki šio laiko abi šalys teikė 
prieglaudos žydams bėgliams, 
parūpindamos jiems apsigy
venti vietas ir namus. Bet 
šiandien žydų bėglių skaičius 
taip padaugėjo, kad neturi
ma kur jų dėti be nuoskaudos 
valstybėms.

Pasienių sargybos žydus 
bėglius areštuoja ir sulaiko 
laikinose stovyklose. Did
žiausias su tais bėgliais var
gas, kad jų daugumas neturi 
jokių nusikėlimo dukumentų.
Jie bėga, kur tik akys juos 
veda, kad nepakliūti į nacių 
spąstus.

Kauno burmistras Merkys 
vakar paskelbė, kad iš Kau
no tuojau pašalinama apie 
25,000 vaikų, senųjų ir ser-

ganciųjų asmenų.
Lietuva bijo lenkų įsiver

žimo. Lenkai planuoja Lietu
vą pakeisti savo baze pulti 
Rytinę Prūsiją. Tad Lietuva 
gali virsti kovos lauku.

LIETUVA UŽGINA PASI
RYŽIMĄ PULTI 

VILNIŲ
KAUNAS, rūgs. 10. —Lie

tuva oficialiai užgina, kad 
lietuviai pasiryžę naudotis 
proga atsiimti Vilnių, kurį 
lenkai 1920 m. viliugipgai 
užgrobė.

Lenkų pranešimai, kad būk 
išilgai Vilniaus demarkacijos 
linijos yra susibūrę apie 3,- 
000 lietuvių savanorių pulti 
lenkus yra neteisingi, čia pa
reiškiama.

Pažymima, Lietuva šio vi
so konflikto laiku pageidau
ja pasilikti neutrali ir nė.vie
nos pusės neliečiama.

KAIP NACIŲ LAKŪNAI 
SUGRIOVĖ VISLOS 
TILTA VARŠUVOJE
ROMA, rūgs. 9. — Italų 

laikraščio Tribūna korespon
dentas apipasakoja, kaip vo
kiečių lakūnai užvakar (rūgs. 
7 d.) sugriovė stambiausią 
Varšuvoje Vislos tiltą ir ge
ležinkelio stotį. Koresponden 
tui teko skristi vokiečių bom
bonešiu, iš kurio paleistos 
mirtį sėjančios orinės bom
bos į tiltą ir į stotį.

, Skrindant Lenkijos terito
rijų padangėmis visur teko 
matyti kylančius dūmų ka
muolius, kuriuos vėjas sklei
dė į visas puses, rašo kores
pondentas. Tai daugiausia 
degė lenkų padegti vokiečių 
fabrikai. Perskridus Vartos 
upę teko matyti atsimetančių 
lenkų kareivių ir civilinių 
virtines. Keli vokiečių lėk
tuvai smogė žemyn ir atsi
metančiuosius “pasveikino” 
kulkosvaidžiais. Kareiviai su 
krito ant žemės, o civiliniai 
skleidėsi į visas puses kaip 
pabaidytos avys. Toliau 
skrindant į mus imta šaudy
ti priešlėktuvinėmis patran
komis nuo namų stogų. Ne
pataikyta.

Pagaliau atsidūrėme Var
šuvos padangėse išilgai jVis- 
los upės. Man teko matyti 
gražiausią miesto gatvę Mar- 
ša Ik o v aką ir karališkus rū

mus, taip pat senosios tur
gavietės aikštę, aplink kurią 
stūkso daugiausia žydų na
mai.

Vokiečių lakūnų svarbiau
sias uždavinys buvo sunąikin 
ti didį naują tiltą per Vislą. 
Pastebėta, tiltas kupinai pri- 
kruštas automobilių, autove
žimių ir praeivių. Iš mano 
bombonešio išleista bomba. 
Nepataikyta. Kiti bombone
šiai irgi nieko neatsiekė. Ma
niškis bombonešis pasuko at
gal ir vėl išleido bombą. Šį 
kartą smogta į tiltą. Staiga 
tilto dalys ėmė griūti upėn. 
Tik maža dalis ant tilto bu
vusių automobilių, sunkveži
mių ir žmonių išsivadavo. 
Kitkas nugarmėjo į Vislos 
bangias.

Neužilgo po tox maniškis 
bombonešis sviedė bombą į 
geležinkelio stotį ir nuvožė 
visą stoties stogą. Iš stoties 
liepsnos šovė į padanges.

MASKVA, rūgs. 9. — So
vietų vyriausybė į Lenkijos 
pasienį siunčia karo medžia
gą ir daugiau kariuomenės, 
nea tikisi, kad artimoj atei
tyje Rusijos siena bus su
jungta su Vokietijos siena.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu

matoma giedra ir šilčiau.
Saulė teka 6:26, leidžiasi 

7:08.
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Rugsėjo 12 ir 13 d. įvyksta A. L. R. K. 
Federacijos kongresas. Federacijos kongre
sas yra svarbiausias metų įvykis Amerikos 
lietuvių katalikų gyvenime. Kongreso svar
ba ne jo skaitlingume. Kongresas nesivaro, 
kad kuo daugiausia delegatų jin suvažiuotų. 
Kongreso svarba yra tame, kad jin suva
žiuoja Amerikos lietuvių katalikų žymiau
sieji vadai. Jie ten suvažiavę, atsižvelgia į 
praeitį, pažiūri į dabartį ir nutiesia gaires 
ateities darbams. Delegatai-veikė j ai, sugrįžę 
į savo kolonijas, žino, kaip ir kur link kreip
ti lietuvių katalikų darbuotę.

Šių metų Federacijos kongresas įvyksta 
išvakarėse didžių pasaulinių perversmų. Ka
rui prasidėjus Europoj, ten gyvenimas ne
begrįš į senas vėžes. Daugiau ar mažiau ka
ras palies ir Lietuvą. Karas palies ir Ame
rikos gyvenimų. Karas atsilieps į Bažnyčios 
gyveninių.

Išeivijos rinktiniai veikėjai, talkininkau
jant svečiams iš Lietuvos Federacijos kon
grese suvažiavę, visa tai turėdami omenyje, 
nustatys programų mūsų artimos ateities 
darbuotei.

Tegu Dievas padeda mūsų vadams savo 
užduotį kuo geriausia atlikti. O Amerikos 
lietuviai katalikai nebus “siekeliais”, jei 
priseis eiti talkon Lietuvai, kaip kad rei
kėjo jai talkininkauti Didžiojo Karo metu.

Ką Padarytų Sovietu Rusija
Kadangi Vokietija turi draugingų sutartį 

su Rusija, tai ne vienas svarsto, kas atsitik
tų, jei Rusija reikale stotų Vokietijai talkon. 
Tada prieš bendrų nacių-komunistų frontų 
kas galėtų atsilaikyti? Labai gųsdinantis vai-

Reikia pripažinti, kad Rusija būtų nema
ža talkininkė Vokietijai. Juk Rusija giriasi 
gailinti pastatyti dešimt milijonų kareivių. 
Bet dėlto -perdaug nusigųsti visgi nereikia.

Juk ir cariškoji Rusija galėjo tiek karei
vių pastatyti. Rodos, kad viena Rusija tada 
lengvai turėjo apsidirbti su Vokietija. Vie
nok, ir prie didelės alijantų pagalbos cariš
koji galybė su savo milijonais kareivių su
smuko ir vieni alijantai turėjo atsilaikyti 
prieš Vokietijų.

Cariškosios Rusijos milijonai kareivių ne
daug tereiškė dėl daugelio priežasčių. Ka
reiviai nebuvo mederniškai išlavinti, nebu
vo modemiškai apginkluoti, neturėjo geros 
vadovybės. Rusija neturėjo gerų kelių, kad 
savo milžiniškas jėgas greitu laiku pergabe
nus reikalingon vieton. Tokios kareivių ma
sės buvo tinkamos ne kovai su gerai orga
nizuotu -priešu, o buvo gera dirva pakriki
mui, maištams ir revoliucijai.

Ar dabar prie komunistų vyriausybės ru
sų masės yra tinkamesnės karui, negu buvo 
prie caro? Ar dabar ten karinė vadovybė 
yra geresnė, negu buvo prie caro? Ar dabar 
ten masės mokytesnės, negu buvo prie caro? 
Ar dabar ten armija geriau apginkluota ir 
kitomis reikmenomis geriau aprūpinta, negu 
prie caro? Ar susisiekimas ten dabar geres
nis, negu prie caro. Nieko panašaus ten da
bar nėra. Rusijos 10 milijonų kareivių dabar 
gal ir mažiau galingi, negu buvo prie caro.

Rusija galėtų Vokietijai padėti pasmaugti 
Lenkiją, Rumuniją, Vengrijų, Jugoslaviją. 
Bet vakarų fronte kovai su prancūzais ir an
glais negi atgabensi Rusijos mases.

Vokietija negali remtis Rusijos talka.

Knyga Apie Lenkiją
Brooklyno “Vienybėje” Vyt. Širvy d ils ru

so apie naujai išleistų anglų kalboje knygų 
apie Lenkijų. Reiškia knyga išėjo kaiip sy
kis laiku, kada visi dabar įdomauja Len
kija. Vyt. Sirvydas rašo:

“Šiandien nevienas amerikonas skaito, pro
fesoriaus Buellio knygų “Polund”, kurioje 
Lenkija pavadinta “Raktu Europai”. Ji 
kaip tik laiku išėjo. Lenkai savo istorijoje 
gali pasiskaityti, kaip sykį Rusija ir Vokie
tija, susitari usios, jų pasidalino, o Anglija 
ir Prancūzija nė įpiršto nepajudino pagel
bėti. Tai buvo 1798 metais. Tačiau, ir pačių 
lenkų užsienio politika begalo, pilna tamsių 
taškų. Nekalbant jau apie sulaužytus paža
dus lietuviams ir ukrainiečiams, jų elgęsis 
su čekais žemiau kritikos. Vokietija čekams 
siūlė nepuolimo sutartį 1926 metais, bet če
kai tada nenorėjo atšalti nuo Prancūzijos 
ir reikalavo, kad ir Lenkija būtų priimta. 
Lenkai 1934 m. čekams “ atsidėkojo ”, susi
tardama su Vokietija, o 1938 metais net daly
vaudama Čekijos sudraskyme.

“Kas yra šių dienų Lenkija? Profesorius 
Buell nurodo, tai labai neturtingų žemdirbių 
kraštas, kuriame kasmet priauga po pusę 
milijono žmonių, neturinčių kur gauti dar
bo, nes tarptautinė prekyba šiuo metu be
galo suirusi ir apardyta. Lenkų vadai vis 
dar svajoja apie Lenkijų “nuo jūros iki jū
ros”, bet krašte daug dvarponių gadynės 
žymių ir praraja tarp valstiečio ir valdinin
ko, sakoma, dar daugeliu atvejų tokia, kaip 
tarp balto žmogaus ir juoduko Afrikos ko
lonijose. Lenkai savo tautines mažumas biau- 
riai engė, o užsienio politikoje veidmainia
vo. šitokiai Lenkijai Anglija dabar duoda 
savo paramų”.

Lenkų politikos tamsūs taškai lietuviams 
gražiai ne vien žinomi, o ii’ patirti. Lenki
jos socijaliai-ekonominė politika lietuviams 
taipgi pusėtinai žinoma.

Lietuviai šimtus sykių yra priminę apie 
lenkų tamsius taškus. Bet lenkams lietuvių 
balsas persilpnas, kad jį išgirsti. Todėl be 
galo malonu, kad atsiranda už lietuvius ga
lingesnių, prabylančių apie Lenkijos gyve
nimo tamsiąsias puses. Tokių balsų lenkai 
negali negirdėti. O išgirdę gal turės proto 
pripažinti juos teisingais ir šiek tiek geros 
valios taisyti savo gyvenimų.

Kad šiuo sykiu Anglija ir Prancūzija už
sistoja už Lenkijų, turinčių visokių tamsių 
taškų, tai tų daro ne tam, kati jų tokių pa
laikyti, bet kad pastoti kelių įsigalėjančiam 
dvigalviu! slibinui, tai yra nacių-komunistų 
frontui

Jau keletu reoeneijų su pa
gyrimais skaičiau laikraščiuo
se apie naujai išleistųjį An-

se 'Verksmuose, Kryžiaus Ke 
liuose. Ypatingai pažymėti
ni Kryžiaus Keliai. Ten pa

tano S. Pociaus suredeguotųJduotas tik vienas pirmutinis 
Giesmynų. Ir man jis jau giesmės punktas. Nejaugi au-
semui pateko į rankas, tik 
vis iki šiol neprisirengiau sa
vo žodžio tarti. Aš neliesi u 
nei jo grožio, nei sustato, nei 
muzikos, tik paliesiu jo prak
tiško naudojimo vertę.

torius mano tų patį vienų 
punktų giedoti prie kiekvie
nos stoties, arba tekstui kitų 
knygų vartoti! Tai kam Gies
mynas t Toliau matosi skir
tumai giesmėse: Po tavo

Kalbos tyrinimo metu m ū- apgynimo, Sveika Marija,
sų maldose susidarė tikra be
tvarkė. Kas nauja malda
knygė, tai vis naujoviškos 
maldos. Toks nevienodumas 
visiems įkyrėjo, užmušė ben-

Dievas mūsų prieglauda, Jė
zau, pas mane ateiki, Link
sma diena ir t.t. O visiškai 
skirtingos giesmės tai Ver
kit Angelai, Kryžiaus medi

drų visos bažnyčios maldų įr Ateik Dvasia Šventoji. Aš 
kalbėjimų ir giesmių giedoji- 'tiesiog nesuprantu, ko Ger- 
mų. Kad Amerikoje bent iš- biamasis Giesmyno Autorius
vengius to nevienodumo ir vėl 
atgaivinus visų žmonių ben
drų maldų kalbėjimų ir gie
dojimų, Kunigų Vienybė nu
tarė išleisti Bažnytinių Pa
maldų Vadovėlį, sykiu mal
daknygę, ir prie to dar nu
tarė, kad to Vadovėlio mal
dų ir giesmių terštas toliau 
nebus keičiamas, nežiūrint to,

tuo žvilgsniu siekė ir kų ma
nė tie, kurie tų Giesmynų 
perkratinėjo, visai neatsi
žvelgdami į Kunigų Vieny
bes nutarimų ir įvesdami 
skirtingų giesmių tekstų! 
Giesmyno tikslas irgi yra 
supopuliarinti ir įvesti ben
drų bažnyčiose giedojimų* 
Aišku, visiems žmonėms Gie-
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APIE SURASTĄ ŽVIRBLI
Iškrito žvirblelis iš savo lopšelio, 
iškrito ant žemės juodos ir kietos; 
iškrito ir ieško savųjų tėvelių, 
ir vietos gyventi ir meilės šiltos.

Ak žvirbli, tu 'mažas ir silpnas paukšteli 
pilkoji katytė tave pamatys, 
tik plunksnas ir kojus, ir mažų snapelį 
su prievarta baimės nuo ūsų krūtys.

Įdėjau tų žvirblį į kletkų dratinę; 
jo motei, jo tėvui jį šert palikau.
Nors surastų žvirblį nuo alkio jie gynė, 
bet pyko kam vaikų dratinėj laikau.

Ir žvirblis mažytis nelaisvėj nerimsta; 
jam dega širdelė ir plasta sparnai; 
į liūdesio klonį jis visas nugriinsta, 
kad lėkti negali, kur le'kia tėvai.

Paleidau žvirblelį į laisvę, ant stogo.
•r Jo akys žėrėjo už ugnį karščiau;

skridimui narsumas su laisve užaugo.
Ir žvirblį tarp žvirblių šakoj pamačiau.

Tad 100 dėl vieno jo puotų iškėlė, 
jo plunksnas apkaišė su žvirblių galia; 
nelaisvės momentas jausmų jo neskėlė, 
nes žaidė žvirblelis su skirta dalia.

8-24-39 Eglės Šaka

kaip ten Lietuvoje jie maldas smynas nepatogus, nepriimti 
ir giesmes keitinėtų, ir kad nas.. jie turi maldaknygę -
visi kunigai Amerikoje to 
vadovėlio laikysis ir žmonių 
tarpe platins. Tai aišku ir 
protinga. Jokioje kalboje 
maldos neseka kasdieninės 
kalbos. Kaitų
nustatyta, ta»p
Keitinėjimas sudaro nepato
gumus ir kartu maldos vertę 
žmonių akyse žemina.

Kristus Didesnis Už Hitlerį

Vokietijoj 'kun. Steinwender išsireiškė, kad 
Kristus yra didesnis, negu Hitleris. Už tai 
minėtas kunigas buvo uždarytas į koncen
tracijos stovyklų, kankinamas ir paskui su
šaudytas.

Galima pripažinti, kad minėto kunigo iš
sireiškimas nebuvo taktingas. Bet kas pri
pažins, kad už tai jis užsipelnė mirties baus
mės?

Kokia Vyriausybe Meksikoj
Iš daugelio Meksikos vyriausybės žygių 

yra galima matyti, kad Meksika flirtuoja su 
Maskva. Dabar štai vienas faktas tų kryptį 
aiškiai parodo. Meksikos švietimo ministeris 
išleido įsakymų, kad visi viešų mokyklų mo
kiniai privalo aukoti po ipesų Meksikos ko
munistinei jaunimo organizacijai. Ar reikia 
geresnio įrodymo?

gyvenamieji ir administraci
jos namai sudaro atskirų For
do miestų. Turi savo 29 lai
vus,. daugybę gelžkelio vago
nų, kelių. Visi pastatai ir įre
ngimai aikštės užima 1200 ak
rų žemės. Kasdien dirba apie 
70,000, nors viskas labai me
chanizuota — vien prie šva
ros palaikymo dirba 5000 žino 
■nių. Per kiekvienų dienų pa
daro po 8000 naujų automo 
bilių. Ten pat turi save 
mokyklas, teatrų, gaminių 
parodų, klubus, valgyklas Ir 
kit.

H. Fordas yra pastatęs ti
piškų didžiausio ekonomišku
mo pramonės 'miestų.

Jo visose dirbtuvėse ne vie
nas bet kurios žaliavos ar 
medžiagos gabaliukas nelieka 
nesunaudotas, išmestas į šiu
kšlynų ar sunaikintas. Visos 
liekanos surenkamos, apdir
bamos ir panaudojamos.

Gal tuo Fordas paredo sa
vo šykštumų?

Ne. Ti'k gražų ekonomiškos 
gamybos pavyzdį. Jis viską 
gana švariai ir moderniška:

įrengęs. Vien švarai kasmet 
išleidžia po 10.5 mil. dolerių.

Taip pat dideles sumas ski
ria švietimo ir pašalpų tiks
lams.

Svečių, lankytojų priėmi
mas labai mandagus, tvarkin
gas. Su ųutomobiliais ir au
tobusais išvažinėja po visas 
jo ūkio (plant) dalis ir pa
aiškina, kas ten įdomaus.

(B. d.) A. Skirtus

Gyventojų
Pasitenkinimas

Vykdomais Darbais
ŠVENTOJI (E) — Ne tik 

Šventojoj, bet visoj Lietuvos 
visuomenėje jaučiama didelio 
pasitenkinimo, kad vyriausy- 
bė*praW$škai pradėjo vykdy
ti Šventosios uosto sujungimų 
su visa Lietuva, paskiriant 
reikalingų lėšų Šventosios - 
Darbėnų geležinkeliui statyti. 
Tikimasi, kad šiemet bus bai
gtas sukasti pylimas, o jau 
kitais metais galės važiuoti j 
savo naująjį uostų traukiniai 
su žmonėmis ir prekėmis.

vadovėlį, kurio kunigai pa
maldose laikosi; dabar tik 
reikėjo chorams Giesmyno su 
Vadovėlio giesmių tekstu ir 
visos bažnyčios giedojimas 
plauktų. Toks gi Giesmynas 

laikosi.' koks dabar yra, ne tik giedo
jimo nepagerina, bet tiesiog 
trukdo, ir kaipo tokio tinka
mai naudoti negalima Aš

patobulinta,
ir

Kunigų Vienybės sureda-l pats maniau išsyk užsisakyti 
guotas ir Tėvų Marijonų iš-Į bent 100 egzempliorių, bet
leistas Bažnytinių Pamaldų 
Vadovėlis šviesų išvydo 1935 
metais. Nesakau, kad jis pil
nai tobulas, bet visgi veda 
prie vienodumo. Kunigai jį 
platina, ir aš po te galiu pa
sakyti, kad beveik nėra ma
no parapijoje šeimos, kurio
je nebūtų vienas ar kitas to 
vadovėlio egzempliorius.

Dabar, štai, Chicago .Var
gonininkų Provincija išleido 
pirmųjį Amerikoje Giesmynų. 
Tai labai reikšmingas ir rei
kalingas veikalas, tik gaila, 
kad jis nesilaikė Kunigų Vie
nybės nutarimo, giesmių tek
stuose neatsižvelgė į Bažny
tinių Pamaldų Vadovėlį ir 
už tai jo vertė pusiau suma 
žėjo. Giesmyno giesmių tek
stas daugelyje skiriasi nuo 
Vadovėlio giesmių teksto. 
Matosi skirtumai Graudžiuo-

dabar neįgaliu anei vieno. 
Nes turėčiau arba Giesmyne 
tekstų keisti^ arba choristams 
įsakyti vienoje rankoje laiky
ti Vadovėlį, o kitoje Giesmy
nų: iš vieno tekstų, o iš kito 
meliodijų imti kas būtų ir 
nepatogu ir juokinga.

Prie progos dar turiu pri
dėti, kad kašžin koks auto
rius išleido ant storoko lak
što giesmių tekstus, be nie- 
liodijų, ir siuntinėja parda
vinėjimui po 3 centus tikslu 
įvesti bendrų bažnyčioje gie
dojimų. Ir čia tekstai dali
mis nesiderina anei su Gies
mynu anei su Vadovėliu. Na, 
ir visi nori įvesti bendrų 
giedojimų. Ar tai ne ironi
ja? Kada mūsų autoriai iš
moks tvarkos?

Kun. K. A. Vasys.

PAS DU AMERIKOS KARALIUS

Lenkijai gresia pavojus būti ipadalintai 
ketvirtu sykiu. Pirmu sykiu jos žemių da
limis pasidalino Rusija, Austrija ir Prūsija 
1772 m., antru sykiu — 1792 m., trečiu sy
kiu — 1795 m. Trečiu padalinimu ji buvo 
nušluota nuo žemėlapio.

• ų •
Kai Šventasis Tėvas kalbėjo taikos reika

lu per radio, tai smarkiai lijo. Bet kalbai 
baigiant, pro debesius prasimušė saulutė ir 
danguje pasirodė skaisti dviguba vaivoryk 
štė. Duok Dieve, kad kaip anuomet vaivo
rykštės pasirodymas reiškė visuotinojo tva
no galų, dabar minėta skaisti dviguba vai
vorykštė reikštų žmonijai taikų

— Redaktoriau, važiuoju A- 
merikos įžymybių apžiūrėti,. 
— tariau Europos naujojo ka
ro išvakarėse.

— Puiku, tik neužmiršk kų 
nors parašyti — buvo trum
pas atsakymas.

Bet kų čia dabar berašyti 
ir bepameluoti, manau jau 
daugelis mano 'keliu — Chica
go, Detroit, Kanada, Niagara 
Pails, Scrantcn, New York — 
yra važiavę ir matę tų kų aš 
dabar taip godžiai gaudau tik 
pirmų kartų matydamas.

Visai man neįdomu apraši
nėti nuolat banguojančius pri
brendusių kukurūzų laukus, 
bedygstančius kviečius, pla
čiąsias ganyklas, laukus bei 
miškus. Nors visų tai stebiu 
ir lyginu su Lietuvos pana

šiais vaizdais, bet laukiu grei
čiau pasirodant Det/oito.

Aky štai ir jo kaminų vir
šūnės jau rūksta. Tai didžiu
liai automobilių ir metalo fa
brikai.

Kas įdomiausia ir charak
teringiausia, tų Detroite ir 
telankau. Patiriu, kad čia gy 
vena du visiems amerikiečia
ms žinomi karaliai:

H. Fordas — viso pasaulio 
didžiausios automobilių kara
lius ir Chas E. Conghlin, A- 
merikos 'katalikų fašistų va
das.

Ford Motor Company — tai
yra moderniškiausias ir du
žiausias automobilių fabrikas 
pasaulyje. Atskiri didžiuliai 
26 fabrikų namai, ūžimų po 
60-80 akrų žemėe, sodai, ūkiai,

fteportolr
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Vakarų frontas, kuriame, galima sakyti, iki šiol nieko nau

jo. Šiame fronte, kaip prancūzai, taip ir vokiečiai yra gerai 

įsistiprinę, dėl to nelengva bus vienai ar kitai pusei persi

laužti į priešo teritorijų. (Acmę telephoto)
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MŪSŲ TAUTA DAUG MUZIKALESNĖ 
UŽ PRANCŪZUS

Sako komp. A. Račiūnas. - Paryžius - muzikos 
mugė. Pancūzai mėgsta Vagnerį ir nebijo 
vokiečių. Geriausias tenoras - italas

(XX) Prieš porų dienų grj-iSale gavot. Gražiausia repre-

NEPAPRASTA SAVANORIU, ŠAULIŲ, 
KOOPERATININKU ŠVENTĖ '

žo atostogų iš Paryžiaus mū
sų kompozitorius A. Račiū
nas. Reporteris skuba j Vy- 
tėnus su klausimais, kaip at- 
įmlo Europos meno širdis mu
ziko akimis.

— Paryžius, lyg tam tikra 
muzikos mugė, — sako jis. — 
Jauni muzikai ir kompozito
riai atvyksta vardo įsigyti. 
Man, žinoma, tas .nerūpėjo. 
Studijavau kompoziciją Ecole 
normale de musiąue, ir pri-

zentacinė didžioji opera. Čia 
susirenka rinktinė publika. 
Tradicija tokia, kad į parterį 
neįleidžiami be frako ar smo
kingo. Tačiau tikrieji muzi
kos mylėtojai iš studentų ir 
inteligentijos ne ipartery, jie 
kraustosi į 3 ar 4 aukštų.

Labai keista, bet prancūzai 
nepaprastai mėgsta Vagnerį, 
kuris yra vokiškiausias. Ma
žiau mėgsta sentimentalų Čai- 
kovs'kį, priešingai, negu įmes.

Tolumoje matyti garlaivis Athenia, kuris buvo netoli Škotijos išplaukus į Atlantu. Prie
ky laivas Knute Nelson skuba gelbėti Athenia keleivių. (Acme telephoto)

Lt. Ragindamas ūkininkus 
burtis į kooperacijas, minis
tras užtikrino, kad tuomet ū- 
kininkai savo gerovę dar la
biau pakels. “Nesigiriant rei
kia pasakyti, kad esame pa
darę labai daug. Sukūrėme 
jau savo pramonę, turime ka
riuomenę, kuri pasiryžusi kie
kvienu metu ginti mūsų žemę, 
turime daug mokyklų ir kt. 
vertybių. Visa tai matydami 
mes turime dar labiau pasi
ryžti, kad būtume amžinai lai
svi, nepriklausomi”.

vačiai pas Čerepninų. Kartu Beveik kas antrų vakarų ėjo 
su manim mokėsi J. Nabažas Vagnerio operos 
— abu Gruodžio mokiniai,
baigę Kauno konservatorijos 
I laidų 1933 m. Neseniai pa
skirtas naujas Muzikos mo
kyklos direktorius garsusis 
pianistas Cortot.

nybių nesimato. Palyginant su streikų. Nebesimato jokių sve-
mumis, mes esam bravo. Me-1 timtautiškų organizacijų žen- 

- Kuri muzikos kryptis irjtas baigti girti tik tai> kas I kle|ių Ne bijo gu.
žanras populiariausi! 'užsienietiška. ! dėtu katastrofos metu buvo

— Kokių muzikų mėgsta 
Paryžiaus publika?

— Muzikų Paryžius mėgsta. 
Išskyrus tuos atvejus, kai 
koncertuoja visai nežinomas 
autorius. Operų, operečii} ir 
koncertų salės kiekvienų va
karų įpilnos. Paryžiuje žymiau
sios valdinės Didžioji opera 
ir Komiškoji opera, o viena 
garsiausių koncertų salė —

— Muzikų tarpe yfa daug 
įvairumų ir blaškymosi. Dau
gumas gal linkę į moderniz
mų, siekia Stravinskio ir ei
na dar toliau, pvz., Debussi 
ir neseniai miręs Ra vėl. Pra
ncūzai be galo pašokę lengva-

Mūsij tauta daug muzika- 
Į lesnė už prancūzus. Tik iš 
i daugumos ten iškyla atskiri 
! individai. Mūsų opera Pary- 
I žiaus didžiojoj operoj suska
mbėtų didingiau ir gražiau. 
Be abejo, jų sąstatas didesnis,

dėtų
pasiekus nuotaika tiesiog is
terijos, dabar ramūs. Gal būt 
čia paveikė anglų griežtas nu
sistatymas.

jame žanre. Jų operetės, jų į dainininkij geri} nėra. 
jumoras, lengvumas, grakštų-1 
mas įgimtas prancūzo sielai.
Paryžius tuo pasižymi.

— O kaip su jėgom?
— Ne stebuklai. Viskas bra

ngiau, turtingiau, dideliam 
maštabe, bet muzikos garse-

1 Vyriausias 
joje operoje

— Su kokia nuotaika pran
cūzai stebi Europos įvykius?

— Dabar surimtėję, pasida
rė sąmoningesni. Nebesigirdi

tenoras
italas.

Didelė Nuolaida, Perkant Dabar
200 gražiausių Parlor Setų, padarytų ant užsakymo, verti po $125.00, 
už *5900 ir dar duodame nuolaidų už senų setų.

KROEHLERI
liuilt

Angliniai Pečiai, Aliejiniai Pečiai, (lažiniai ir Elektriniai Pečįaį — 
ant jų sutaupoma vienas trečdalis.
Naujos 1940 metų Radios parodomos Budriko Krautuvėje. Visų ge
riausių Amerikos išdirbysčių ir kainos prieinamos — nuo

*5-95 “ *99 00
Senos radi jos yra pataisomos. Pašaukite: YARds 3088.

JOS. F. BUDRIK
FURNITURE HOUSE
3409-21 South Halsted Street

Budriko Radio Programai:
Yy’CFL—970 k. nedėlios vakarais 9 vai.
WAAF—920 k. Panrdėliais ir Pėtnyėiomis 4:30 po pietų. 
WHFC—1420 k. Ketvertais, kaip 7 vai. vakare.

Paryžius labai gerai pasi
ruošęs sutikti karų. Visiems 
gyventojams parūpintos slėp
tuvės, 'kiekvienas .gavo dujo-

Didžio-* kaukę ir nies užsieniečiai tu- 
( rėjome pirktis. Gyventojai su
rašyti ir nurodyta kada į ku
rių provincijų išvykti paskel
bus įsakymų.

— Dar grįšit į Paryžių?
— O kų paskui
— Porai mėnesių teks nu

vykti diplomo reikalais.
— Sunku kų tikro prisaky

ti. Norėčiau užsidaryti nuo
šaliai, kaime ir rašyti veika
lų.

Varpai
Varpai buvo vartojami jau 

žiloje senovėje. Seniausiu var
pu yra laikomas mažas var
pelis, rastas Babilono miesto 
griuvėsiuose. Jis yra nulietas 
i’š žalvario ir turi 9 centimet
rus aukščio. Jo amžius — 830 
metų prieš Kristų. Kam jis 
buvo vartojamas — ar tikybi
niams ar šiaip kam taip pat 
nežinoma.

Pirmų kartų apie bažnyti
nius varlius kalba Tūro vys
kupas Gregorijus savo istori
joje, parašytoje 580 metų po 
Kristaus. Bet iš to galime 
spręsti, kad varpai buvo var
tojami bažnyčiose jau pačiais 
pirmaisiais krikščionybės am
žiais. Seniausiu išlikusiu ligi

šių laikų varpu yra 
miesto muziejuje, geležinis 
varpas lietas 613 metais. Kad 
jų maža išliko, sprendžiama iš 
to, kad jie buvo perlieti į gin
klus. Yra žinomi keli varpai 
iš XI XII šimtmečio. Tie var
pai didesni po 11 metr. aukš 
čio. Jie dar padidėjo, kai lie
jimo technika, pradėjo tobulė
ti. Šveicarijoje Friburgo mie
ste yra varpas 1367 met., ku
rį nuliejo meisteris Valter ir 
Kebelis. 103 met. Kinijoje 
buvo nulietas 1100 centnerių 
sunkumo varpas, kuris yra 
Pekine. Japonai Kioto mieste 
turi varpų 1260 cent., 1874 
met. vokiečiai nuliejo 543 
cent., kuriam metalų gavo iš 
1870 ir 71 metų karo prancū
zų patrankų. Varpas yra Ke 
olno bažnyčioje. Didžiausias 
varpas pasaulyje (Varpų ka
ralius) yra Maskvoje iš 1563 
metų, sveria 3960 centnerių. 
Dabai? jis yra Kremlio aikštė
je ant tam tikro pastato, nes 
,1737 metus įkėlus į bokštų 
griuvo. Varpe gali sutilpti ke 
lios dešimtys žmonių. Gdinns.

JURBARKAS (E). — Ru
gpjūčio 15 d. čia įvyko nepap
rasta šventė, kurių surengė 
savanoriai, Šiauliai, kooperati
ninkai, jaunieji ūkininkai ir 

; kitos vietos organizacijos. J 
šventę atvyko teisingumo mi
nistras dr. Tamošaitis ir že
mės ūkio ministras dr. Krikš
čiūnas. Teisingumo ministras 
savo kalboje pasakė, kad Lie
tuva materiališkai ir morališ
kai ginkluojasi, kaip ir kitos 
šalys, bet tie mūsų ginklai ne
bus pavartoti nė prieš vienų 
kaimynų tol, kol kaimynas ne
pažeis Lietuvos teritorijos ir 
jos nepriklausomybės. Lietu-

T, , va laikysis griežto neutralu- Kelnu ... , „ . .mo ir ne vienam netalkinin- 
kaus kare prieš kitų kaimynų, 
liet savo žemės neužleis be 
žūtbūtinės kovos niekam. Kal
bėdamas apie jūrų, ministras 
pareiškė, kad jūrų mes visi 
branginsime ir ginsime nuo 
visų, kas kėsintųsi jų iš mūsų 
atimti, mus nustumti nuo jū
ros. Čia mes visi turime pa
sižadėti visomis išgalėmis, net 
gyvybės negailėdami, ginti .jū
rų. Žemės ūkio ministras pa
stebėjo1, kad didelio pelno mū
sų kraštui duoda pieno ūkis, 
iš kurio Lietuvos ūkininkai 
gauna daugiau kaip 50 mil. 
Lt per metus, iš kiaušinių ū- 
kio gauna — per 10 mil. Lt ir 
iš kiaulių ūkio — 70-80 mil.

KAUNAS (E) — Lietuvos 
filmų gamyba kinų kronikai 
buvo atiduota koncesininkuT, 
su kuriuo 'koncesijos sutartis 
baigiasi ateinantį balandžio 
mėnsį. Numatoma kino kroni
kų ir bendrai filmų gamybų 
visiškai pertvarkyti pagal nau 
jausiu modernios kino tech
nikos reikalavimus.

Kidneys Mušt 
Clean Out Acids

Excess Aclda and polsonous wastes ln your 
blood are removed chlefly thru 9 mlllion tlny 
delicate Kidney tubes or Uiters. And non- 
organic and non-systemlc dlsorders of the 
Kidneys or Bladder may cause Oetting Dp 
Nlghts, Nervousness, Leg Palus, Clrdes Dn- 
der Eyes, Dizzlness, Backache, Svollen 
Ankles. or Burnlng Passages. In many such 
cases the dluretic action of the Doctor’s pre- 
scrlptlon Cyatex helps the Kidneys clean out 
Excess Acids. Thls plūs the palllatlve work of 
Cy.tex may easlly make you feel Ūke a new 
person ln Just a few days. Try Cy»tex under 
the guarantee of money back uuless com- 
pletely satlsfled. Cystex costs only 3c a dosa 
at drugglsts and the guarantee proteets you.

2 imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiimiiiiimiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi£

TONY LUKOŠIUS I
BRK5HT0N park drabužių valytojas

.<•

"S

'4

KRETINGA (E) — Pasie
ny su Klaipėdos kraštu sulai- 

i kytas vvras, kurs motorciklu 
; vežėsi 15 maišų su 175 kilog- 
' ramais sacharino kontraban
dos, kurios vertė siekė 8,785 
litų. Kontrabanda konfiskuo
ta ir kontrabandininkas tu
rės sumokėti per 40,000 lt. 
pabaudos.

Geriau gulėti kietoje lovo
je ir būti sveiku, negu gulėti 
minkštoje ir sirgti.

Kas tau nemalonu — ir ki
tam to nedaryk.

*1

M*

5 Išvalome ir pataisome visokius drabužius ir skrybėles. E 
| Taisome ir Valome Fur Kautus ir Perdirbame Pagal E 

Vėliausios Mados.

1 2555 W. 43rd St. Tcl. LAFayette 1310 = 
jfiiimimimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiimiisg 
>3iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimmiiiiiiiiimii:-:

LEO NORKUS, Ir.
DISTRIBUTOR

OF

AMBROSIA & NECTAR
B E E R S

5 GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Ohicagoj. Visi geria ir mėgsta E 
E AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nusprendė padirbti dar ge- 5 
: resnj alų, kurį užvardino NECTAR. šis Alos yra pagamintas ii im- E 

= portuotų pirmos rūšies produktų.
S =

E Urmo (wholesale) kainomis pristato j alines ir kitas įstaigas. Vi- E 
= suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą patar- E 
= navimą.

| 2423 West 64th St. Tel. Hemlock 6240 |
’/iiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiE

Utnh valstybės druskinėj lygumoj įvyko didelės jėgos auto
mobilių lenktynės. John Cobh, vidury, anglas, lenktynių da
lyvis padaręs naujų greitumo rekordų, būtent 368.85 mylias 
per valandų. Jo kairėj Reid Railton, automobilio konstruk
torius. (Acme telephoto)

Lietuviškas Viešbutis
2435 So. Leavitt St. Chicago, III.

Tel. ROOBEVBLT 3552

Linksma girdėti, kad atvažiavus 
į Chicagų, surandi Lietuviškų 
Viešbutį pernakvoji mui. Nagi, 
Laure, ar aš tau nesakiau, kad 
kaip atvažiuosi į Chicagų, tai ra
si WALTERIO NEFFO Viešbu
tį? Jums kiekvienas lietuvis pa
sakys, nes jį žino. Mat jis turi 
puikiausius ir geriausius kamba
rius Vestsidėje. Kambariai šva
rūs. Galima privažiuoti iš visų 
dalių miesto ir jis jums patar
naus dieną-naktį, nes p. ^Valteris 
yra (prielankus žmogus, senas gy-

Walter Neffas. sav. ventojas Chicagos miesto.
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HCY NAPPY.* (pufp Pt*OYHeR€'S 
A GANG WAR GOlN' ON 

DOWN 6Y TH' TRACKS* 
fruFF -SufO BUTCh' MURPHY'S 

GANG IS PIGHTIN’ 'TUFFV 
M<L6AW S MOB.'/

\YOTTA BREAk'gOOBER. 
’OU GO OUT AN' COYER 
STORY/ YOU’RE GONNA 

OUR WAR CORRESPOND'NT.

SOITINLY CHIEF,SOITINLY*
Y/IT FEARLE&S GOOBER 
ON DE JOB.YER VJORRIE*
ARE OYERf .

r V you

u y Irv iirnian

MŪSŲ SVEIKATA - MŪSŲ RŪPESTIS
Žmogaus kūnas yra dailiau- nepajėgia savo sveikatos kon- 

siai sukonstruota ir stebuk-! troliuoti, tai paskum turi
lingiausia mašina. Ji gali su
naudotas dalis pati pasikeis
ti; ji gali augti ir stiprėti, o 
pati tuo pat metu atlieka nor
malų savo darbų; ji gali be 
pertraukos, dienų ir naktį, vei 
kti. Be to, ji turi ypatingų 
vienintelę ypatybę — prisitai
kyti prie įvairiausių galimų 
gyvenimo aplinkybių.

Dėl šitų stebuklingųjų ypa
tybių žmogus yra linkęs savo 
kūnų priimti kaip 'kažkų sa
vaime suprantama ir jį pajun
ta tik tada, kai nuolatos ima 
varginti nereikalingomis naš
tomis. Tada kūnas 'perspėja 
žmogų, kad jis iš jo reika
lauja per daug, ir duoda ženk
lus visuotinio nuovargio, su
glebimo, nemiego, galvos skau 
snių ir kitokiais pavidalais. 
Kiekvienas iš šių ženklų yra 
ypatingos pavojaus reikšmės, 
ir jei jų nepaisoma, tai anks
čiau ar vėliau teks susilaukti 
visiško kūno sugniužimo.

Štai dėl ko kiekvienas žmo
gus turėtų susiprasti esųs at
sakingasis savo paties maši
nos mechanikas. Jei jis nepa
žįsta jos sudėties, jos funk
cijų ir būtinųjų sųlygų svei
kam gyvavimui, tai tuo pačiu 
maža iš jo naudos, kai kas

kreiptis į specialistų gydyto
jų pagalios. Bet, ir atgavus 
sveikatų, rūpestis palieka tas 
pats: žmogus atsako už savo 
sveikatų, o tam, kaip žinoma, 
reikia ir kai kurių aukų, kai 
ko reikia atsižadėti.

Sveikata, gera ar bloga, po
puliariai imant, yra vertina
ma kaip tani tikras laimės ar 
nelaimės pavidalas. Kai žmo
gus, tiesiog baustinai aplei
dęs savo kūnų, ima ir suser
ga, tai visi jam reiškia užuo
jautos ir jis jos pats laukia; 
o jei tas pats žmogus leidžia 
surūdyti ir sugesti savo mo
tociklui arba piaunamajai ma
šinai, tai tada jis pats gerai 
žino, kodėl mašina nebevei
kia, ir užuojautos veltui iš ko 
lauktų. Jis žino, kad dabar 
jam tenka imti tik savo ap
sileidimo derlių. Deja, šiame 
palyginime yra esminio ir 
žmogui skaudaus skirtumo: 
nebetinkamų mašina jis gali 
išmesti ir naujų įsigyti, o sa
vo kūno, kurį per savo apsi
leidimų sugniuždino, jau ne
bepakeis už jokius pinigus.

J. K.

nors

greetin’s chief/

H'YA GOOBER.'BACK 
ALREADY, HUH? MUŠTA 
BE E N SOME B AT T L E;<WH AT 
HAPPENEO T'YER EYE ? i

Ii

BATTLE ME NECK.' DOSE GUYS 
MUŠTA BEEN FIGHTIN' WIT —* 
CREAM PUFFS/lHADDA PUT ON 
DIS EYE PATCK SO'S I CUO LOOl', 
LIKĘ A V7AR

CORRESPONDENT./j^įM^ - —

KĄ SKAITYTOJAI GALVOJA
Atsiminus Ultimatumę kad Vokietija ir Lenkija pa- 

Lietuvai 1 sižadėjo gerbt Lietuvos neu
tralitetų. Taip, Lenkija jam 

Atsimenam, kaip Lietuva dabar turi gerbt ne ti'k Lie-| 
gavo nuo lenkų ultimatumų su tuvos neutralitetų, bet ir pa-į 
pažymėjimu, kad per 24 valJ čių Lietuvą, nes jau pusiau 
turį jį priimt, arba karas. Ži- suklupdyta.
nonia, Lietuva turėjo priimt
visas lenkų statomas sųlygas, 
nes iš niekur neturėjo užta
rymo — pagalbos. Lenkų bu
vo pažymėta, kad Lietuva tu
ri išmest ir iš savo Konstitu
cijos žodį “Vilnius”, t. y. tu
ri atsižadėt Vilniaus, kų Lie
tuva ir turėjo padaryt, nors 
nenustojo savaip manyt, kad 
Vilnius buvo mūsų ir bus.

Tas momentas jau atėjo.

Karas yra baisus visur ir 
negalima niekam jo velint. 
Bet prisiminus lenkų šūkius 
per ultimatumų: “Alarszalku. 
prowodz nas na Ko\vn”, len
kams dabar likimas lyg at
moka. Vokiečiai nešaukia: 
“Hitleri, vesk mus ant Var
šuvos”, bet patys eina.

, Senas lietuvių priežodis sa
ko: “Dievas duoda vieniems 

į nueinant, kitiems pareinant".

PALANGA (E) — Nuo ge
gužės 1 d. iki rugpiūčio 23 d.

kuro dovano*. Jau ir dubai 
pasireiškia graftus: pabran
go produktai, miltai, cukrus, 
mėsa ir kiti valgomi daiktai. 
Karas baisus, blėdingas ir vi
suomet smerktinas. A. P.

Turi kų parduoti, ar nori 
kų pirkti, pasiskelbk “Drau
go” Classified skyriuje, ku
ris duoda gerų rezultatų.

AKIŲ GYDYTOJAS

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. Y arde 3146.
VALANDOS: Noo 11 itf Ik. 

2 iki 4 ir 7 iki 9
Pirmadieniai.*: 2 iki 4 ir 7 'k 

šventadieniais: 11 ik' Iz

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

ir akinius pritaiko
3343 S. Halsted Street

Lietuvos neutralitetų, pasuko 
armijų į pietų šonų ir tokiu 
būdu pietų ir rytų šonu suka 
savo armijų ant Vilniaus kra
što, jeigu jam taip seksis, 
kaip kad dabar sekasi ir jei
gu prancūzai nesiskubins greit 
su pagalba lenkams.

Toliau, jeigu karas ilgai už
sitęs, tai jo pasėkos bus žino
mos :
kuri ateina oru nuo žmonių 
kraujo ir smarvės. Antra — 
depresija, dar didesnė kaip 
buvo: skurdas ir vargas. Tai

žj

DR. VAITUSH, OPT.
SPECIALISTAS 

OPTOMETltlCAl.LY AKIŲ 
LIETUVIS

Sutlrš 20 metų praktikavimo 
Maliu Garantailotas

Palengvins akių Įtempimų, kas es
ti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių Įtempimo, nervuotu- 

. . . . .... mo. skaudamą akių karStJ, atitaiso
pirmiausiai lllllucnza, trumparegystę Ir tollfegystę. Prlren- 

I gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. SpecialS atyda atkreipiama J 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos.

Valandos: nuo 10 Iki 8 vaL Vak. 
Nedalioj pagal sutarti.

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Karnos pigios kaip 
pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Telefonas YARds 1373

H0W TO CLEANSE AND SOOTHE

TIRED
STRAINED*EYES LIETUVIAI DAKTARAI

Prasidėjo karas. Vilnius bus Į Taip ir čia. Lietuva pergyve- 
mūsų, tikrai bus. Ar lenkai : no l*‘r mtimatunių ir gėdų ir 
laimės šį karų, ar vokiečiai, Į susikrimtimų. Ji buvo baisiai 
dabar yra geriausia proga 1 sukrėsta. Bet, kaip dabar ma-
pareikalaut Vilniaus ir visa 
Vilniaus kraštų grųžint Lie
tuvai, nes Lietuvai priklauso, 
bet ne lenkams, kurie smurtu 
užgrobė. Jeigu lenkai laimė
tų karų, iš jų bus reikalauta 
grųžint Vilnių. Jeigu vokie-

tosi, pergyventi nemalonumai 
galį išeit Lietuvai į naudų.

Vilniaus ‘krašto ir buv. Su
valkų gub. dalys lietuviais 
apgyventos.
• Hitleris savo armija galė
jo tiesiog traukt ant Vilniaus

• Don’t sufler from burn
ine, smarting eyes.
Mūrine brings you
quick,amazinį relief. įf 
Murine's sut eztra in- 
gredients completely 
wash away eye irrita- 
(i'on-makeyour eyes feel 
clean.fresh.alive! Ūse Murinę twicedaily. 
•Eye strain due todust,driving,glare,closeworlc, 
moviea.reading.late hours. Murinę willnot cor- 
recteye deficiencie».For trealmentof organiceye 
disorrlcrv, aec a compctent professiooal at once.

^EVES
“ VOUR ' ■ I—

AT ALL DRUG STORES
čiai laimėtų karų, jie ir be T*r Lietuva. Bet, gerbdamas
prašymo grųžins Lietuvai Vii--------------------------------------------, *.*-------------------------------— —--- ----
niaus kraštų, nes žino dar iš1' 
caro laikų, kati jis, caras, bu-; 
vo tik Lietuvos Kunigaikštis, Į 
o len'kų karalius.

Taigi, Hitleris, ir rusų ko-Į 
sušlubuoja, bet ir dar! Palangos svečių registracijos ni’sarab kurie draugiškai šil

daugiau: jis netinka tokiai; biuras užregistravo 8,897 va gy vena su Lietuva, žino, kad
sarotojus; 4,976 vyrus ir 3,- ^as kraštas nuo senų senovės 
821 moterį. Pagal tautybę: lie ')UV0 Lietuvos ir, galima už- 
tuvių 55 nuošimčiai, žydų 431 tikrint, nelies Lietuvos, 
nuoš. ir kt. 2 nuoš. į Laikraščiuose buvo rašyta,

svarbiai mašinai valdyti.

Vaikystėje rūpintis žmo
gaus sveikata yra daugiau ar 
mažiau patikėta tėvams, ku
rie, deja, kartais patys apie 
žmogaus kūnų ir jo reikala
vimus tiek tesupranta, kiek 
ir tas jų kūdikis. Ir vis dėlto, 
kaip rodo gyvenimo pavyz-l 
džiai, vaikas, ir šitaip “pri
žiūrimas”, auga sveikas ir 
dailus. Tai byloja apie žmo
gaus kūno nuostabų atsparu-! 
mų.

J
Suaugus, iš žmogaus lau

kiama, kad dabar jis pats pa
siims atsakomybę už savo svei 
katos išlaikymų. Dabar jau 
nepaprastą reikšmę turi nors 
“truputis” išmanymo, kuris, 
teisingai pritaikytas, žmogaus 
sveikatų gali pa'kreijiti į pa
čių gerųjų pusę. Su nedideliu 
dėmesiu ir nedaug rūpesčio 
kūnas gali savo blogų sveika
tos būklę pakeisti į visai pui
kių. Ir priešingai: "žmogus,1 
kurio kūnas buvo iki tol iš
augintas sveikai ir gerai, ga
li jį greit suardyti, jei nebus j 
paisoma natūraliųjų įstatymų, 
nuo kurių priklauso sveikata.

Vadinasi, gera sveikata y- 
ra kažkas, ką žmogus, būda
mas atsargus ir buklus, gali

.. .. m r. ' Su šimtais kitų amerikiečiu ir ši Dėdės Šamo žemės pi-
sau pa s pasu ary i. a •įau,., jje^ jHį|cu grįš jį Europos. Nors jau pasiekus New Yorką, 
jei jis leidžiasi iki to, jog bet dar vis atrodo pilna baimės. (Acme telephoto)

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

ŠALTIMIERO
RADIO PROGRAMŲ Iš STOTIES WH1P (1480 K.)

Kas Vakarą Nuo 6:30 Valandos.

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL 2STATE 
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rųšiea naujus namus ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi 
sotų taisymo darbą be jokio casb jmoke 
Jimo, ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(lsgannu geriausi atlyginimą iš Fire In 
■urance Companijų dėl taisymo apdega 
šių namų). Darau paskolas ant naujų u 
senų namų, ant lengvų mėnesinių išmo 
kėjimų nuo 6 iki 20 metų. Reikale kreip 
kitės prie:

JOHN PAKAL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

» .1

.ULr.

ALEX ALESAUSKAS & SONS
Wholesale Fumiture Co.

6343 So. Wcstern Avenue
REPUBLIO 6051

TEL YARDS 6567

DR. FRANK C. KWINN
(KVILCINSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 VVest 47th Street

OFISO VALANDOS:
2—1 ir 7—8:30 Vakare,

ir Pagal Sutartį.
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DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
Seštadieniaie

Valandos: 3—8 P. M.

TeL CANal 6969

DR. WALTER J. PHILIP!
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS:

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

DR. F. G. WINSKDNAS
PHYSICIAN AND SURGEOM 
2158 W. CERMAK ROAD

Ofiso tel. Canal 2345 
Ofiso Vai. 2—4 ir 7—9

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

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

2-tros labos
C111CAGO, 1LL.

Telefonas MIDway 288b
OFISO VALANDOS:

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

Sckmad. nuo 10 iki 12 vai. ryte

(BEINAAAUSKASJ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1612.

Res. — Yards 3955. 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

Telefonas HEMlock 6286

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

Ofiso valandos:
10—12 vaL ryte 

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

Susitartus.

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Kasdien išskyrus Seredą
Sercdmuis ir NeJčl. pagal sutartį.

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. 
Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
eL YARds 6921 
ea.: KHNvood 6107

DR. A. J. BERTASH
Res. 6968 So. Talman Avė. 
Rea. TeL GROvahiU 0617 
Jffice Tek HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

2423 W. Marųuette Road

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30

756 West 35th Street

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and 8URGBOH

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Nedaliomis pasai n tart L 

Office Tek YARda 4787 
Namų TeL PROepect 1930

Tai CANal 6122.

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

Telefonas REPublic 7868

, Office Phone Rea and Office
PROspect 1028 2359 8. Leavitt St
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St, Chlcago
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal eutartį.

Ofiso TeL VIRgima 0036 
Resideucijos tel BEVerly 8244

ŪR. I, DUNDULI3
4157 Archer Avenue

Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P. M.

Reodeueija
8939 So. Olaremont Avė.

Valandos 9—10 A M. 
Nedėliomia pagal sutarti.

Tel CANal 0267
Rea. TeL PROspect 6669

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

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

6 iki 9 vakare
TeL YARda 2246

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Seredoi patral sutarti

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas Lafayette 3660

Antradieaiais. Ketvirtadieniais u 
penkl«di«aiai»

4631 So. Ashland Avė. 
Tel YARde 0994

Pirmadieniais, Trečiadieniais u
Šeštadieniais.
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Puošnios Vestuvės 
Boleslovo Sereikos 
Su Emilija Minett

TOWN O F LAKE. — Rug
sėjo 3 d. ruiminga šv. Kry
žiaus bažnyčia buvo išpuošta 
painiomis ir baltais kaspinais, 
pilna viešnių - svečių iš įvai
rių Chieagos miesto dalių. Vi
si suėjo būti liudininkais dvie
jų populiarių asmenų: Boles
lovo Sereikos, sūnaus senų ir 
turtingų biznierių Zigmonto 
ir Onos Sereikų su Emilija 
Minett, kilusia iš Westville, 
Ilk, bet jau daug metų gyve
nančia su savo tėvuku Chi- 
cagoj, Marąuette Parke, šliū- 
bų davė kun. A. Valančius. 
Per šliūbų giedojo F. Garuc- 
kaitė, pritariant Sugentaitei. 
Varg. V. Daukša dainininkes 
lydėjo vargonų muzika.

Palydovės jaunajai buvo 
visos josios ilgų melų drau
gės: M. Brenzaitė, K. Garuc- 
kaitė, A. Kušleika ir jauno
sios draugė iš Westville. 
‘‘Best man” ir “niaid oi' ho- 
nor” buvo Brenzų giminaitis 
“Billy” Brenza ir jaunosios 
giminaitė Berta Minett iš 
Westville.

Vestuvės buvo a la llolly- 
\vood, nes visa vestuvininkų 
grupė buvo išsipuošusi rudens 
spalvų papuoštais kostiumais. 
Po ceremonijų bažnyčioje, se
kė vestuvių bankietas keliems 
šimtams asmenų gražiame 
Sherry Hotel ant Michigano 
ežero kranto. Jaunųjų po-ves- 
tuvių kelionė nežinoma — lai
koma slaptybėj. »

Tėvai Sereikai yra seni 
“Draugo” skaitytojai ir visų 
gerbiami žmonės.' Jaunas Bo
leslovas Sereika padeda tė
vams biznyje ir yra, berods, 
Šv. Kryžiaus parap. vienas 
komitetų.

Jaunoji Emilija Minett-Sc- 
reikienė yra gabi siuvėja, la
bai populiari mergaitė, pri
klauso Lietuvos Dukterų klu
bui, už tai vestuvių proga 
daug gavo brangių dovanų iš 
draugų ir giminių, taip iš Chi
eagos kaip ir iš savo gimtojo 
miestelio — Westville.

Ilgų ir laimingi) metų lin- 
kimenaujai lietuvių - ameri
konų porai. Daug laimės ir 
sveikatos ir Dievo malonių gy
venime. Report.

Atgarsiai Iš ARD 
Centro Pikniko

Kaip dėkosi, kaip nedėko
si, o vis jaučiame dar negana 
įvertinusios tuos gražios šir
dies tautiečius, kurie nuošir
džiai parėmė mūsų organiza
cijos “kermošių” rugp. 20 d.

ARI) yra darbšti organiza
cija. Štai, ir “Draugo” pik
nikas, rugsėjo 4 d., neapsėjo 
be ARD pagalbos. Jos patį 
didžiausių darbų dirbo — res- 
taurane pavalgydino virš 1000 
svečių ir daugiau kaip šimtų 
pikniko darbininkų. O taip 
skaniai ir įvairiai valgius pri
rengė, kad žmonės po kelis 
kart grįžo valgyti. Niekad 
negirdėjau piknikuos taip gi
riant valgius, kaip šiame pik
nike. Ir nenuostabu. ARD 6 
skyr. iš Brigbton Park turi 
šauniausias virėjas: B. Lin- 
džienę, E. Paulienę, Rudokie
nę, M, Anužienę ir kitas. AR 
D G skyriuj pirmininkauja 
gabi veikėja levo Rudienė. Jų 
dukterys — alumnės Šv. Ka
zimiero Akademijos su jomis 
darbuojasi visur iš vien.

ARD išvažiavimas rugp. 20 d.
ARD skyriai darbavosi taip 

našiai, kad, nežiūrint lietaus, 
kurs sugadino patį geriausių 
“biznį”, visvien gražaus pel
no piknikas davė. Daug žmo
nių dalyvavo. Mūsų profesi- 
jonalai ir biznieriai gražiai 
piknikų parėmė: Dobrovols
kiui iš West Side, Ivanaus
kai iš Dievo Apvaizdos par., 
Minattai iš Marąuette Paik, 
adv. Peters su žmona, dr. Stu 
lga su žmona, Marijona Bren
zaitė, broliai Šadbarai (am
žini nariai ARD), mūsų ne
nuilstantis rėmėjas ir amžinas 
narys ARD B. Nenartonis, A. 
Bacevičius, Andreliūnai iš. 
Marąuette Pk., kun. K. Ma
tulaitis iš Londono, kun. Jo
nelis ir šimtai kitų, kuriuos 
sunku būtų suminėti.
Vienų darbų baigę,

rengiamės prie kito
Štai, ateina “Indijonų va

sara” — su ja ir rėmėjų “gry 
bų piknikas”, kurs įvyks Vy
tauto darže, rugsėjo 24 d. Tai 
bus “real” piknikas, su mu
zika, šokiais, $15.00 laimėjimų 
už lc ir eilės kitų įvairumų. 
Barų užėmė 1-nias sk. iš Town 
of Lake. O restauranų — šau-

dujinėmis kaukėmis gali pri
plaukti 100 metrų nuo lieps
nos. Daugeliui pro šalį plau
kusiems laivams teko 'bėgti, 
nes vėjas keisdamas kryptį 
grasino užnešti liepsnų antį 
laivo.

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINES 

MINTYS
Iš angliško vertfl

Kun. Ant. M. Karužiškia

z

Athenia prieš pat nuskesiant. Nuotrauka padaryta 
keleivius garlaivio Knute Ne Įsoji. (Acme tele piloto)

nuo pirmiausiai atvykusio gelbėti

KAUNAS (E) — Dar šiais 
metais žadama perplanuoti 
visus nudegusius miestelius, 
kurių šių vasarų Lietuvoje 
išdegė apie 8. Tie miesteliai 
turės atsistatyti pagal suda
rytų planų ir numatytų tvar
kų, kad ir išvaizda būtų pa
vyzdingi ir nebesudarytų gai
srams pavojaus.

Rugsėjo 11 Diena
Jie užklausė Numylėtinį: 

“Kuri yra didžiausia tamsy
bė?” Jis atsakė: “Mano My
limojo nebuvimas”. “O kuri 
yra didžiausia šviesai” “Ma
no Mylimojo esimas”.

REMKITE, PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

I 5awk /ek . Į

YoH ’ yt>Hl K15SEP

KISSEP hek 
1 MOUF'' /
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Paieškojimas Nr. 105
Lietuvos Konsulatas Cbica- 

goje paieško sekamų asmenų:
Dailidonio Stanislovo, 35 m. 

amž., kilusio iš Šiauląičių k., 
Šiaulėnų valse. 192^3 m. išvy
ko Kanadon. Labai svarbu. 
Skubus atsiliepimas arba apie 
jį pranešimas bus labai įver
tintas.

Damanskio Juozapo, kilusio 
iš Karžių, gyvena Chicagoje.

Globio Prano, prieš kelioli
ka meti) gyvenusio 133 West 
15th St., Chicagoje. Konsula
tui labui reikalingas jo atsi
liepimas arba adresas.

Karėtos Jurgio, kilusio iš 
Vaivadiškio Ukmergės
apskr. Apie 62 m. amžiaus. 
Amerikon atvyko prieš karų. 
Dirbo geležies fabrike, gyve
no Chicagoje.

Kuukštaitės Paulinos, kilu
sios iš Nugarės km., Telšių 
apskr. Gyveno Chicagoje.

Levicko Vlado. Apie 1910 
m. išvyko iš Lietuvos. Didžio
jo karo metu tarnavo Ame
rikos kariuomenėj. Iki 1926 
m. gyveno Chicagoje.

Nakrošio Andriejaus, kilu
sio iš Nakrošių km., Panevė-lE 
žio apskr. Apie 30 metų kaip 5 
išvyko iš Lietuvos.

Noreikų Kazio ir Jokūbo, 
kilusių iš Kvėdarnos apylin
kės. 'Gyveno įvairiuose Ame
rikos miestuose. Jiems pri
klauso brolio Liudviko pali
kimų dalis.

Veželio Andriaus, gyvenli

tais persikėlusio į Worcester, 
Mass.

Aukščiau suminėtieji asme
nys arba apie juos žinantieji 
prašomi tuojau atsiliepti Ko
nsulatam

Lietuvos Konsulas,
100 Kast Bellevue Place 

Chicago, Illinois.

Fantastiškas Jūros 
Degimas

I
Jau keletas dienų, kai ke

liautojai per Lamanšu gali 
stebėti fantastiškų vaizdų — 
degančių jūrų. Prieš kurį lai
kų vienas švedų laivas susi
dūrė su prancūzų tanklaiviu, 
kuris nuskendo. Laivas buvo 
prikrautas — 5000 tonų naf
tos. Nuskendęs laivas guli tik 
10 metrų gilumoje — ir iš
tekanti nafta duoda naujų ug- 

> nį. “Milžiniški dūmų de e- 
( sys”, pasakoja vienas degimų 
| matęs liudininkas “matomi 
jau 20 kini. atstume. Jūra, 
kur susisiekimas yra pats gy-

viausias. Jau keletas dienų, 
kaip laivai turi daryti didelį 
vinkį, kad nepakliūtų per 
daug arti prie ugnies. Ypač 
vaiduokliški vaizdai matomi 
nakties metu. Raudonos ir o- 
ranžinės spalvos liepsnos šau
na iki 50 m. aukščio. Netoli 
nuo gaisro vietos vanduo ver
da ir į orų kyla balti van
dens garai. “Fantastiškų vai
zdų Lamanšo kanale pasižiū
rėti suvažiuoja daug žmonių. 
Stebėtojai, apsiginklavę prieš-

KAUNAS (E) — Lietuvo
je yra įregistruota 3,223 ne
byliai (iš 1000 gyventojų 1-2 
nebyliai) ir 3,129 aklieji (iš 
1000 gyventojų 1-2 akli)..

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

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 
Phone LAFayette 5800

T

FO R 
I TC H I N G 

S K I N
Ar kenčiate meziejimą, 
nudegimą, arba odos ligą? 
Nekentėkit! Žemo per 30 
metų gelbėjo žmonėms. Pa
šalina eezema. išbėrimus, 
spuogus ir kitokius odos 
negalavimus. Pirk Žemo 
šiandien! Visuose aptieko- 
se. S5c, 60c, $1.00.

1

žemo
FOA SKtN IRRITflT.ięiNS

KID5
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iSKOLINAM PINIGUS
r

ANT 1-MĮĮ M0RGIČ1ĮJ

-'tTvVrtlKEK

S. P. Mažeika

: Kiekvienos ypatoe padėti pinigai yra apdrausti iki $5000.00 per = 
: Federal Savings and Loan Insurance Corp., po United Statei = 

E Govenmeat priežiūra.

Mokame Už
Padėtos Pinigus

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

31%
šio Lowell, Mass., ir 1922 me-5

niosios rėmėjos 6 sk. iš Bri- S
ghton Pk. 
sėjo 24 d.

Nepamirškit rug-

DONT BE GREY
pwy brif. Orvy briv

___ look old and (ori old.
Try tho 'Uodam* Uathod for Coi- 
erine Hak . .. CLAIROL. Yeefll 
^prorieto tba 'pk-fc p**—"* traofe 
esant. No blaachlng reęulrad te 
eoftan tba halr when yoo nse 
CLAIROL. YooTl kva tba raooba 
ea yoar hair — beantifol, Batorai* 
linkine coIot that dafiaa datecdon. 
Bet yomatf aa yoo wOoM Ubą to

NOW.
NritMroffy •••

dib karna* bet fcrafci 
«0<UO« datai ea (ta

«atr CMnl

Skelbimai “Draugo” CLASSIFIED Skyriuje 
Yra Pigūs Ir Pelningi. Pabandykite.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOGIATION Į
JOHN P ART, L, Prcs.

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

BARY, IHD. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KELNER-PRUZIN 

OerletnlM Pataraavtmaa — Moteris patarnauja 
Phone 9000 680 W. I5th Avė.

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A U D III A M P C PATARNAVIMAS HlrlDULHIlbL DIENĄ IR NAKTĮ

D’V’ Tf A T KOPLYČIOS VISOSE 
INAI MIESTO DALYSE

6834 So. Western Avė. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
BSMIAUBIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIBA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ.

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

4447 South Fairfield Avenue 
___________ Tek LAFAYETTE 0727________

TA Y ĮC A T k°P*y^os visose 
* Chieagos dalyse

Klausykite milsij Lietuviu nulio programo Antrndlruln ir 
šeštadienio vakarais, 6:30 valanda, iš WHIP stotie* (1480 K.)

Pranešėjas P. AAI.TIMIERAR „
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Aplink Mus
Ketvirtadienio rytą dr. P. 

Atkočiūnus, jo žmona, dr. A. 
Rakauskas, L. Šimutis su sū
num dr. Rakausko, Federaei- 
jos pirmini.nko, automobiliu 
išvyko į Lietuvių Dieną Pa
saulinėj Parodoj, New Yorke, 
ir į Federacijos 27-tąjį kon
gresą. Pakely žada sustoti 
Muhanoy City, Pa., pas Onos 
Atkoeiūnienės tėvus. Kaip se
ikėsi kelionė ir ką matė žada, 
jei bus laiko, parašyti. J re
dakciją pavaduotoju pakvies
tas senas žurnalistas P. Gu
das.

Į Federacijos kongresą cen
tro valdybos narių rengtasi 
rūpestingai. Gaila, tik kad 
kun. T. Albavičiaus, Fed. iždi
ninko, parapijos darbai ne
leido vykti nei į Lietuvių 
Dieną, nei Į kongresą. Jis ten, 
kongrese, reikalingas. Taip 
pat gaila, kad gerb. kun. dr. 
K. Matulaitis turėjo pasilikti 
Chicagoj — sakyti pamoks
lus Šiluvos atlaiduose Mar- 
quette Parke. Nebus kam lo- 
ndoniečių atstovauti.

Daug kas sunkiai piknike 
d'irbo, gražiai dainavo, gerai 
šoko, smarkiai kalbėjo, šau
niai viešėjo, bet sunkiausia ir 
duugiuusia dirbo br. Vladas 
Cibulskis, MIC. Tas vyras 
daug naktelių nemigo, nes 
rūpėjo, kad viską gerai su
organizuoti ir sutvarkyti. Šia
me darbe br. Vlado vargu kas 
galėtų sukirsti. Tai didelės 

i energijos ir uolumo spaudos 
į darbininkas.

_______
J

Kaip jau buvo pranešta, 
;per “Draugo” agentūrą išvy
ko į New York apie šimtas 
ekskursantų. Vien vyčių cho
ro narių susidarė virš penkios 
dešimts. Sykiu išvyko ir to 
choro stambus veikėjas-rėmė- 
jas S. Šimulis, taip pat “Drau 
go” udm. darbininkas P. Kli- 
kūnas, adv. J. Grišius su žmo
na ir kiti. Ekskursiją iki So. 
Bend, Ind., palydėjo “Drau
go” admin. kun. A. Jeskevi
čius, MIC., ir New York Cen
tral geležink. Cbicagos lini
jos agentas B. Anderson.

_ 'u * , ”

$
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Ligoniai Šv. Kryžiaus 
Ligoninėje:

Ališauskas Kazimieras iš 
Šv. Jurgio parup.

Girdžius Gabrielius iš Ne
kalto Prasidėjimo parap.

Kaledkas Kazimieras iš Gi
mimo Pan. Šv. parap.

Pilūnns Ona iš Šv. Jurgio 
parap.

Sereika Elzbieta iš Gimimo 
Pan. Šv. parap.

Vertelka Antanas iš Šv. 
Synphorosa parap.

Chiponis Marė iš Gimimo 
Pan. Šv. parap.

Schrader Ona iš Saldžiau
sios Širdies parap.

Pranešimai
BRIGHTON PARK. — N. 

P. P. Šv. sodalietės laikys mė
nesinį susirinkimą utarninko 
vakare, rūgs. 13 d., 7:30 va- 
landą, mokyklos kambary.

Visos sodalietės prašomos 
susirinkti, nes reikės svars
tyti apie metinį šokių vakarą. 
Mergaitės, baigusios iparupijos 
mokyklą, kviečiamos į suau
gusių Sodaliciją.

Pirm. O. Ivinskaitč

ri eiti skolintis vandens iš 
tolimesnių kaimynų. Mūsų są
lygomis neįprasti karščiai 
daug kam ir į sveikatą atsi
liepė. Kaune dėl karščių išėjo 
iš proto vienas dantų gydy
tojus, o Palangoje psichiniai 
susirgo vienas advokatas. Ka
lbama, kad dėl karščių yra 
ir daugiau nukentėjusių.

Rosalinda Morrini, dramatiškas 'koloroturinis soprano Chi
cago Grand Opera Company ir San Carlo Grand Opera Com- 
panv, kuri bus viešnia solistė su Illinois Simphony Orchestra 
Hyde Park Auksinio Jubiliejaus koncerte trečiadienį, rug
sėjo 13 d., Rosenwald Museum of Science and Industry, Jack
son Parke.

Remkite Savuosius 
Biznierius

Aukso Grūdeliai
Dievas mums davė dvi aki, 

dvi ausi ir vieną liežuvį. To
dėl męs turime daugiau ma
tyti ir girdėti, o mažiau kal
bėti. Sokratas

Jei nori, kad gyvenime tau 
sektųsi, turėk viltį, ištvermę 
ir drąsos savo sumanymą iš-j 
pildyti.

Mažiausia pasauly bažnyčia 
yra Kentucky, kurioj gali su
sėsti tik trys žmonės.

Mažai kas rašė apie jubi
liejinį “Draugo” pikniką. O 
juk tai buvo šaunus, gausin
gas ir tikrai pažymėtinas pik
nikas. Svetelių atsilankė visa 
“jūra”. Ypač įvertiname, kad 
iš tolimesnių miestų daug bu
vo. Turėjome svečių ir iš Lie
tuvos. Gražią kalbą pasakė 
svečias kun. širvaitis. Kalbė
jo kun. A. Jeskevičius, L. Ši
mutis. Keliais žodžiais publi
ką sveikino vaukeganiečiai A. 
Sutkus, Bujanauskas ir kiti.

Dainavo L. Vyčių choras, J. 
Sauriui vadovaujant. Dainavo 
ir Panevėžietės. Buvo atvykę 
Šakar-Makar ir Šurum-Bu- 
rum moterų chorai. Pasižymė
jo “The Topper’s” šokių or
kestrą. Jaunimas pamėgo šios 
orkestros įvairių įvairiausius 
grojamus šokius, dainas. Or
kestrą, jei ji laikysis, išrodo, 
turi gerą ateitį. Keep it up 
boys!

Hyde Park Distriktas 
Mini Miestinio 
Progreso Auksinį 
Jubiliejų

Pradedant rugsėjo 10 d. ir 
baigiant rūgs. 17 d., tai yra 
per ištisą savaitę, įlydė Park 
distriktas Chicagoje paradais 
gatvėse, sportu, parodomis ir 
spektakliais minės auksinį ju
biliejų miestinio progreso. 
Programon įeina:

Rugsėjo 13 d. Illinois Sym- 
phony Orchestra koncertas, 
Rosenwald Museum or Science 
and Industry, Jackson parke, 
8:30 vai. vakare. Įėjimas ne
mokamas.

Rūgs. 11—17 d. “The nights 
i n a bar room”, adresu 5706 
Stony Island. Įėjimas 50c as
meniui.

Rugsėjo 14—1G d. Mandel 
Hali, muziejuj Jackson parke, 
Chicago Civic operos baleto 
“Thunder in the Hills”. Įėji
mas nebrangus.

Rugsėjo 15 d. “Venetian 
night” Jackson park prūde, 
prie muziejaus. Įėjimas ne
mokamas.

Rugsėjo 16-17d. vandens re
gata Jackson park prūde. Įėji 
mas nemokamas.

Rugsėjo 16 d. x‘Gay 90’s 
Art Bali” adresu 57 ir Uni- 
versity Avė. Įėjimas 1 dol. 
Pradžia 8:30 vakare.

Rugsėjo 17 d. “Communi- 
ty Singfest” Jackson parke 
priešais muziejų. Įėjimas ne
mokamas.

PAIN IN BACK
MADE HER 
MISERABLE

Read How 
She Found 

Blessed Relief
Museles were so sore 
shecould hardly touch t
them Uscd Hamlins Wizard Oil Liniment and 
found wonderful relief. Try it today if your 
museles are stiff, sore, achy. Rub it on thorough- 
iy. Feel its prompt warming action easc pain: 
bring soothing relief. Pleasant odor. Will not 
stain. Moncy-back guarantee at all drug Stores.

HAMLINS
VVIZARD OIL

LINIMENT
For MUSCULAR ACHES and PAINS 

RHEUMAIIC PAIN-LUMBAGO

REMKITE. PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

She’s pretty as 
a pieture,

Įin/- . . . . •
No one can tolerate halitosis (bad breath). 
lt can ruin almost any girl’a popularity 
... her elosest frįendshipe.

Food fermentation in the mouth is said 
by aome authoritiea to be a maįor cause of 
halitosis. And the insidious thing about 
this offensive condition is that anyone 
may have it and never realize it. Friends 
know, of course ... only too well. Būt, un- 
fortunately, it ia auch a delicate subject 
they won’t tell.

So don’t gamble witb your sočiai oppor- 
tunities ana your happiness by taking un- 
necessary chancea. It is so simple to take 
prccautlons by gargiing with pleasant- 
tasting Listerine ^ntiseptic—mouth fer
mentation is quickly checked and its 
odors are overcome.

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

LISTEBINE
HALITOSIS

(IAD BBKATH)

Listen to and Advertise over

MLANDECH’S YUGOSUV’RAOIO
Folk Songs and Masic 
Tambaritza Orchestra

8t*tioiTwWAE, Every Sunday*l te S 
536 S. Clark St., Chicago — Har. 3006

UTILITY L!QUOR 
DISTRIBUTORS

Incorpo rated

Tel. Prospect 0745-0746
Wholcsale Only

6931-33 So. Ashland Avė.

Pas mus galima gauti tikrai 
Lietuviškų Importuotą Valstybinį 
Degtinį.

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

Šis parengimas bus šių me
tų paskutinis katalikiškos 
spaudos piknikas.

Pikniko rengimo komisija 
užtikrina, kad rengiamasis 
piknikas bus linksmas ir nie
ko ten netruks — bus gar
džių gėrimų, skanių valgių, 
smagi muzika. Vienu žodžiu, 
visiems atvvkusiems bus di

“Draugo” Agentų, Raporterių ir 

Bendradarbių, Chicagos ir Cicero 1 

Biznierių

BVA2AVNAS-PIKNRUS
Įvyks

Rugs.-Sept., 17, 1939
SUNSET PARK - “VILNIAUS 

KALNELIUOSE”

CUTS-BURNS-SCALDS
thould be ųulcidy treated to prevent bad after- 
effects as well as relieve pain. tise OILof-SALT. 
Wonderful too for sore, tired feet. At your 
druggist't—money back if not satisfied. For 
freesample write Moaso Laboratories, 21SSouth 
Leavitt Street, Chicagp. -

QUICK RELIEF FORFEEf

Standard M

15c.

Švelni Degtinė—100 Proot 
BOTTLED IN BOND 

Nėra Geresnė. Degtinės 
ni Tokią Kainą

TIK 91.00 PT.<»«
4-5 Kvortos...^

Reikalaukit 
8AV0 APYLINKĖS 

TAVERNOJ

DRINKSAS

delis “šiurpraiz.”
Į minėto pikniko rengimo 

komisiją įeina agentai iš vi
sų Chicagos lietuvių kolonijų.

Dievo Apveizdos parapijoj 
darbuojasi Petras Varaikulis, 
Ciceroj — Vladas Šemetuls- 
kis, Brighton Parke — F. Gu- 
bista, West Pullmane — Ka
rolis Raila, North Sidėj Ka

zimieras Šerpetys, Roselande 
— Mykolas Misiūnas, Melro- 
se Parke — Jonas Žvirblis, 
West Side — Brolis Vladas 
Cibulskis, Marquette Parke- 
St. Staniulis, Bridgeporte — 
Pr. Gudas, Town of Lake — 
So. Chicago — K. Gaubis, B. 
Šamas, Gary, Ind. — J. Au- 
kškalnis.

MUTUAL LIQUOR COMPANY
Di8tribntoriai

4707 S. HALSTED STREET
Plione Boalevard 0014

Renduojame salį vestuvėms, susi
rinkimams, šokiams Ir kltoklams 
parengimams. Naujai Ir moder
niškai (rengta. Maža nuoma. Dėl 
susirinkimų kllflbams duodame 
dykai. Kreipkitės

SŪLLY'S SVETAINĖ 
4400 So. Washt«naw Are.

Tel. IAFayette 59M 
Jonas Zepaltas, savininkas ..

Lietuvoj Nesibaigia 
Sausros

KAUNAS (E) — Karštos 
dienos ir sausros su retkar
čiais užeinančiomis audromis 
vis dar nesibaigia. Nors visą 
rugpiūčio mėnesį nusitęsęs 
nepaprastai gražus ir karštas 
oras padėjo ūkininkams vi
sus javus gerus nusiimti, ta
čiau pradedama dejuoti dėl 
vandens trūkumo ir ganyklų 
sumenkėjimo. Jei dar ilgiau ’>**PASKOLOS *ANT*PIRMŲ 
toks oras nusitęs, gali visiš-lj 
kai pritrūkti vandens. Jau 
dabar daugelis gyventojų tu-

Charles Yushis
CARPENTER

— ir —
CONTRACTOR

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

Tel. CANal 7514
CHICAGO, ILL.

MORGIČIŲ
Duodamos nuo 1 iki 15 metą. 

11 Lengvi išmokėjimai. Dėl platesnių 
informacijų kreipkitės pas Chas.
Zekas, Secretary.

GEDIMINAS BLDG. & LOAN 
ASSOCIATION 

4425 South Fairfield Avė. 
Lafayette 8248

X*

CLASSIFIED
PAItDAVTMUT NAMAS 

2 aukStų mūrinis namas Brlgepor- 
te; 6 Ir 5 kambariai. Kaina $2,S00? 
$1.000.00 cash, balansas $15.00 J

i m?nes). Savininkas: 3236 So. Hals- 
ted Street, telefonas CALnmet 4t18.

RF.TK ALINGA MERGINA
REIKALINGA mergina nuolatiniam 
namų darbui. Paprastus valgius pa- 

i gaminti, skalbimas; 2 vaikučiai; pa- 
Į silikti vakarais; kambarys su kita.
| Atsišaukite: BEVerly 8633.

REIKALINGOS DARBININKES
PATYRUSIOS Moterys sortuoti sku
durus. Nuolatinis darbas. Geras at
lyginimas. Atsišaukite; 1801 No. Le- 
avltt St. Telefonas BRL'nswlck 3811

TURTAS VIRS---------------

ATSARGOS KAPITALAS
Dabar mokam už pa
dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 m.

STANDARD
FEDERAL 
SAVINGS

and
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

^3,500,000.00 

- $250,000.00

4192 ARCHER AVENUE
SAVINGS FEDERALLT 

INSURED
JLSTIN MACKIEIVICH, Prea.

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS 
parašė

Kun. Dr. Jonas StaTkus, 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 00.

2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois

PARDAVIMUI RAKANDAI
Iš priežasties ligos, parduodame 6 
kambarių gražius rakandus. Matyki
te Iki 6 valandos vakaro. 7036 So. 
Artesian Avenue. antras ankštas.

PARDAVIMUI NAMAS
Blznlavas namas — Storas Ir fleta< 
pagyvenimui; yra 2-karų garadžlus. 
Parsiduoda pigiai. Dėl platesnių In
formacijų krelpklt6s J: Chas. Zekas, 
4425 So. Fairfield Avenne.

PARDAVIMUI NAMAS 
PARDUOSIU pigiai už cash. medin; 
namą. Pečiais apšildomas, kieto me
džio aptalsymal Ir grindys. 2 6 kam 
barių fletal Ir 1 4 kambarių fletaa 
Geras Investmentas. Matykite savi
ninką po num. 6714 So. Green St

GERA PROGA
REIKALINGAS Vyras. Pageidau- 

Jama, kad būtų teisingas, gaus kam
barį veltui, bet lluosu laiku turėt 
pasidarbuoti prie namo.

Greitai atsišaukite: PITJnum 6906

ANT PARDAVIMO
ROSELANDE. 2 namai parsiduo

da prieinama kaina Iš priežiastien li
gos.

Atsišaukite: 10753 Ro. Waba«h Av.

REIKALINGA MERGINA 
REIKALINGA mergina nuolatiniam 
namų darbui. Atsišaukite penkta
dieni 6 vai. vak. arba šeštadlen) vi
sų dienų.

Telefonas CRAtvford 5151

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI 
1 AUKŠTO kampinis mūrinis namae 
su 4 pagyvenimui kambariais užpa
kalyje. Vantos, belsmontas Ir pas
togė. 2600 Tsither Street.

Imsiu $500.00 (mokėjimų arba lo
tų 55th h- Pulaskl Rd. aplelinkėje. 
Agentai pageidaujami.

Atsišaukite: Al. C. Ropa, 1700 W. 
31M Street,

UŽSISAKYKITE ANGLIS
Black Gold Lump or Egg....35.75
Mine Run ......................................... 35.50
Stoker Nut .........................................35.50
Petroleum Coke ................................37.50

GRUNDY MINING COMPANY 
Tel. CANal 7447.

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS INMOKEJ1MAI8

Barskis Furniture House, Ine.
"THE HOME OP FINE FURiflTCRE” 8TNCE 1904

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

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom Ir Kito
kiem Baakletam Rutelklam Pa

tarnavimų.
Ltnksmae Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

CR ANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avė., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022 Poeahnntas Mine R«m (Reremed), Tonas 37.3B| 
Rmnlkesnlųjų — Tonas $7.00; Petroleum Clar- 
bon Ooke, perkant 5 ton. ar daugiau, Ton. $7.3*.


