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Lenkai sulaiko vokiečius Varšuvos fronte
BET KITUR VOKIEČIAI 
VERŽIASI PIRMYN; 
LVOVAS PAVOJUJE
Anot lenkų, vokiečiai ištrenkti 
iš Varšuvos priemiesčių

BUDAPEŠTAS, rūgs. 11. — 
Iš Lvovo radijo stoties lenkai 
praneša, kad po keturių parų

kurios gausingos dalys jau pa
siduoda.

Vokiečiai toliau praneša, 
kruviniausių kautynių ties kad jų lakūnai bombarduoja 
Varšuva lenkai ištrenkė vokie- plentų ir visus kitus kelius 
čius iš kai kurių priemiesčių, tarp Liublino ir Lvovo, kad 

Toliau praneša, kad vokie-. nukirsti lenkams susisiekimą
čiai bombarduoja (Varšuvos 
centrą, bet apie nuostolius nu
tyli.

Iš Varšuvos radijo stoties 
paduodama, kad vokiečių bom
bos krinta ir sprogsta Pilsud
skio aikštėje, kuri apsupta len
kų karo ministerijos pastatais. 
Tenai yra ir svetimšaliams tu
ristams žinomas Europeiski 
viešbutis. Girdi, aikštė kupina 
žmonių. Nepasakyta, kiek daug 
jų nukentėjo nuo bombų spro
gimų.

Kas kita pasakojama per 
vokiečių radijo stot}. Pažymi
ma, kad lenkų pajėgų sunai
kinimas jan arti galo, kad ap-

su Rumunija. Be to, gausinga 
mechanizuota vokiečių armijos 
koliumna žygiuoja Lvovo link 
tikslu šį miestą paimti.

Pagaliau vokiečiai praneša, 
kad kas valanda laukiamas 
Poznanės (miesto) paėmimas 
ir Lomža jau paimta.

Anot vokiečių, Lenkijoje 
kautynės driekiasi apie 230 
mylių ilgio frontu, kuris iš
lankstytas lankais ir kyliais.

Varšuva nepaimta, sako vo
kiečiai, dėl vokiečių nenoro 
daug nukentėti, nes lenkai at
kakliai ginasi. Bet Varšuva 
kai grandiniu apjuosiama ir 
tuo būdu ten lenkų kariuome-

Pasidavęs vokiečiams lenkų kuopos vadas. Per astuonias paras jis sėkmin
gai gynė lenkų municijos sandėlį fortą Westerplatte, Dancigo prieplaukoje. 
Naciai, gerbdami jo narsą ir ryžtumą, neatėmė iš jo nė kardo.

(Acme teleplioto)

BRITAI PASIRYŽĘ 
UŽTIKRINTI LENKAMS 
NEPRIKLAUSOMYBĘ

NACIAI SVEIKINA 
SOVIETU SUBRUZDIMĄ 
LENKIJOS PASIENY

suptos lenkų kariuomenės kaine paklius į spąstus.

VOKIEČIAI PUOLA 
PRANCŪZŲ LINUį 
TIES MOSELLE UPE

PARYŽIUS, rūgs. 11. —
Prancūzijos karo vadovybė 
praneša, kad vakariniam fron
te (Saaro slėnyje) tarp Ma- 
ginoto ir Siegfriedo tvirtovių 
linijų ruože vokiečių kontra
takas prancūzai durtuvais su- 
koneveikę ir atsiėmę savo po
zicijas.

LENKŲ KARIUOMENE
SUTRAUKTA PIETRYTI

NIAM VISLOS ŠONE

RYGA, rūgs. 11.— Iš lenkų 
šaltinių patirta, kad lenkų 
gausinga kariuomenė sutrauk
ta pietiniu Vislos šonu žemiau 
Seroko ir Novogeorgevsko 
tvirtovės linijoj ir tenai griež
tai pasipriešins vokiečiams. 
Lenkų liniją saugoja didelės 
pelkės.

» Vokiečių (kariujomenė paė
musi Plocką perkirto lenkų ka
riuomenei pasprukimą iš Poz-

LONDONAS, rūgs. 11. — 
Britų vyriausybė šiandien for
maliai pranešė, kad ji atmes 
visokį taikos pasifilvmų, ku
riuo nebus užtikrinta Lenkijai 
laisvė ir nepriklausomybė.

Sako, Vokietija gali sau 
sveika kariauti už savo garbę. 
Bet visam pasauliui yra žino
ma, kad vokiečių kariavimas 
yra kaip tik .negarbingas.

Kiekvienai už save mažesniai 
valstybei Vokietija siekia pa
kirsti laisvę.

Anot britų vyriausybės, gai
la, kad vokiečiai tik savo gar
bę brangina, o kitų tautų gar
bingumą ir laisve neigia.

Min. pirmimnKaš Chamber- 
lainas užtikrina čekų vadus, 
kad šis karas ir čeką. tautai 
gražins laisvę.

BORAHAS NUMATO 
AMERIKAI PRAGAIŠTI,

Armovo kompanija neigia darbo 
sekretores Minta konfemijcn

Darbo departmento sekreto
rė Perkins pakvietė Ąrmour & 
Co. skerdyklų vadovybę į Wa- 
shingtoną pasitarimams su 
šios kompanijos darbininkų at
stovais — Packingbouse Ver
kei*’ Organizing Committee u- 
nijos viršininkais.

Kompanija kvietimo nepri
pažino. Ji pranešė darbo se
kretorei, kad mielu noru su
tinka tartis dėl darbo sąlygų 
su organizuotų darbininkų at
stovais paskyrum kiekvienam

UŽPLAUKĖ ANT 
SAVO ĮLEISTOS 
MINOS; 30 ŽUVO

PARYŽIUS, rūgs. 11.
Prancūzų karo vadovybė pri-ĮnaniOs provincijos 
pažįsta, kad vokiečių kontra- 
Jakos tikrai sulaikė prancūzų 
Ir britų iš pradžių pasisekusį 
veikimą Saaro slėnyje — tarp

3 BRITŲ LAIVAI DAUGIAU 
NUSKANDINTA

M . . Q. . . , .... LONDONAS, rūgs. 11. —Magmoto ir Siegfriedo linijų , .. , . . ,° * * v akar trvs britų laivai dau-ruože.
Saaro ir Moselles upių sam- 

bėgyje vokiečiai kontratakomis 
atbloškė geroką galą atgal 
prancūzus. Kai kuriose vietose 
prancūzai išstumti iš vokiečių 
teritorijos ir vadovybė turi 
rimtai pagalvoti, kas toliau tu
rės būti daroma.

Pripažįstami dideli prancū
zams nuostoliai nukautaisiais 
ir sužeistaisiais.

Kariniai stebėtojai aiškina, 
kad prancūzams ir britams 
vargiai pasiseks prasilaužti 
per Siegfriedo liniją 0 jei tas 
ir bus padaryta kurioj nors 
vietoj, santarvės pajėgos su 
silauks nepaprastai karštos 
(pirties.

giau nuskandinta, anot oficia
laus pranešimo. Karo laiku 
Britanija neteko jau dvylikos 
prekinių laivų. Tai vokiečių 
povandeninių laivų darbas.

ČERNAUTT, Rumunija. — 
Visoje Lenkijoje meldžiamasi, 
kad Dievas atsiųstų Lenkijai 
lietų ir darganą. Tik keliams 
pabliurus vokiečių žygiavimai 
būtų sulaikyti.

PIENO SUBSTITUTAI 
VARTOJAMI

Iškeliama aikštėn, kaip tik
Chicagoj pabrangintas pienas, JEI įsiveltu karan
tuojau imta vartoti plačiau ’ *
pienoi substitutai — pienas 
skardinėse ir džiovinti pieno 
milteliai.

POLAND SPRINGS, Me., 
rūgs. 11. — Senatorius Bo-

BERLYNAS, rūgs. 11. — 
Nacių autoritetai nepaprastai 
pradžiugo gavę žinių, kad so
vietų Rusija mobilizuoja hele
rių metų atsarginius ir siun
čia į Lenkijos pasienį.

Naciai sako, kad sovietai sa
vo pasižadėjimo laikosi taip, 
kaip prieš keletą dienų Berly
ne buvo nsutarta su viešėjusia 
čia sovietų karine misija.

Tas reiškia, kad sovietai pa
sirengę padėti vokiečiams su
triuškinti Lenkiją, kaip tik vo
kiečiai sunaikins svarbiausias 
lenkų kariuomenės dalis, ku
rios palaipsniui patenka į vo
kiečių spąstus.

Aiškėja, vokiečių armijos

AMSTERDAMAS, rūgs. 9. 
— Olandų karo laivas — mi
nų gaudytojas AVilIem Yan 
Evvck netikėtai pataikė Į pa
čių olandų įleistą vandeninę 
miną ir nuskendo.

Sprogusi mina suskaldė 
laivą.

30 jūrininkų žuvo ir kelios 
dešimtys išvaduota. Tarp žu 
vusiųjų y ra laivo kapitonas.

Vyriausybė tyria, kaip ši 
nelaimė galėjo įvykti.

Tuo būdu mažinamas pieno 
vartojimas ir žemės ūkio de- 
partmentas greitai pasijus, 
kad pieno pramonės kontrolė 
neturi pasisekimo.

KARO KALĖJIMAS LEN
KAMS NELAISVIAMS

rahas, resp. iš Idaho, čia atos- Lenkijoje nepuola lenkų tie- 
togaudamas pareiškia, šalis tu- si°Kin'ab bet strateginiu po- 
ri budėti, kad administracija 8ykiu lenkų kariuomenės dalis 
J. A. Valstybių neįveltų Euro-
pon karan. Anot jo, budėjimui 
išleistas kiekvienas doleris bus 
.lygus tūkstančiams dolerių 
nuostolių, jei šalis bus įtraukta 
karan.

Senatorius sako, kad J. A. 
KOPENHAGENAS. rūgs. Valstybės sulauktų tikros pra

11. — Žiniomis iš Vokietijos, 
vokiečiai Pietiniam Scblesvige 
stato kalėjimą (stovyklą) len
kams karo nelaisviams.

gaišties, jei neišsilaikytų pu
siausvyroje ir veržtųsi užtik
rinti taiką Europoje.
, Ar Amerika negavo pamo
kos iš pasaulinio karo? Išlei
do 40 bilijonų dolerių kovo
dama prieš kaizerį ir pasek-

Vokiečių lakūnai neleidžia 
lenkų kariuomenės dalims pa
sprukti į Pinsko ir Brest Li
to vsko pelkėtus plotus. Jei ir 
bus lemta kai kurioms dalims 
pasprukti, sako vokiečiai, len
kai ten susidurs su sovietų pa
jėgomis.

VISUR NEŠASI DUJA- 
KAUKES

LONDONAS, rūgs. 11. — iškeldino Hitlerį. Deėim
Londoniečiai vakar eidami ir 
į bažnyčias nešasi dujakaukes. 
Tas yra sauga prieš netikėtą 
vokiečių lakūnų puolimą.

LENKAI NUSISKUNDŽIA
NEPALANKIU ORU

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
rūgs. 11. — Žiniomis iš Lvo
vo, lenkai nusiskundžia nepa
lankiu sau oru.

Sako, kad antroji savaitėtys tūkstančių jaunų vyrų pa
guldyta į kapus ir dar dau- karo laiku dieną ir naktį yra 
giau kitų sužalota. Jų slaugy- giedra ir sausra padeda vo- 
mui išleidžiama dešimtys mi-Į kiečiam* visur pažangiuoti.

Sovietu Rusijos žygiai ir siekimai 
Lenkijos pasienyje daug neaiškus

lijonų dolerių. Argi dabar no
rima tai viską pakartoti?

MASKVA, rūgs. 11. — Kai 
8ov. Rusijoj paskelbta kelerių 
metų atsargų mobilizacija, vie
tos diplomatai bandė patirti, 
kokiais sumetimais tas daro. 
ma.

BERLYNAS, rūgs. 11.
Vokietijoje (mobilizuojamos 
moterys, kurių daugumas už
ims vyrų vietas fabrikuose. Jiems sausai atsakyta, kad

sustiprinti Lenkijos pasienį. 
Daugiau nieko. Visi bolševi

kų siekimai slepiami.
Tik Berlyne džiūgaujama

dėl sovietų subruzdimo stip
rinti Lenkijos pasienį. Naciai 
gal turi pagrindo džiaugtis.

KANADA NEĮSILEIS 
VOKIEČIŲ

OTTAWA, Kanada, rūgs. 11 
— Kanados vyriausybė nus
prendė į savo šalį neįsileisti 
vokiečių. Amerikiečiai bus į- 
leidžiami be jokių vizų.

REMKITE, PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

Lenkai pageidauja lietaus ir 
darganos, nes tas visur Lenki
joje sukeltų daug dumblo ir 
mechanizuotoms vokiečių da
lims sulaikytų pažangiavimą.

ORAS
CHTCAGO SRITIS. — Šian

dien debesuota ir šilčiau; nu
matomas lietus.

Saulė teka 6:27, leidžiasi
7:06.

mieste, kur turi skerdyklas, 
bet ne nacionaliniu pagrindu, 
kadangi kiekvienam mieste 
darbo sąlygos skirtingos ir šių 
sąlygų nei kompanija, nei kas 
kitas negali suvienodinti.

I
Tokiu būdu kompanija pa-, 

kartojo savo senųjį nusistaty-' 
mą.

Jei CIO darbininkų vadai 
nenori paskirų derybų, pareiš
kia kompanija, tai čia ne jos, 
kompanijos, kaltė.

SUŽEISTI 8 UGNIAGESIAI

Clybourn ir Ogden gatvių 
sankryžy vakar susidaužė dul 
ugniagesių autovežiniai. 8 su-' 
žeista.

KALBAMA, KAD
PREZ. ROOSEVELTAS 
SUŠAUKS KONGRESĄ

1VASHINGTON, rūgs. 11. — 
Iš patikimų šaltinių patirta, 
kad prez. Rooseveltas nerims
ta. Sakoma, gal šią savaitę jis 
sušauks kongresą nepapraston 
sesijon tikslu pataisyti neutra
lumo aktą taip, kad preziden
tui būtų leista be jokių varžy
mų aprūpinti ginklais ir amu
nicija santarvės valstybes, ka
riaujančias prieš Vokietiją. 
Numatoma, kongresas bus su
šauktas susirinkti spalio 2 d.

Dabartiniu neutralumo aktu 
yra uždrausta Amerikai bent 
vieną kurią kariaujančią pusę 
remti ginklais, arba amunicija. 
Prezidentas siekia, tkad šis rė
mimas būtų paliktas jo nuo
žiūrai.

NESULAUKIA SVEIKA
TOS PUNKTO

KROSNA. — Nežiūrint pa 
žadu ir skelbimų oficialinėj 
spaudoj, Krosna sveikatos 
punkto įsteigimu taip ir liko 
nuskriausta. Gydytojas ap
gyvendintas valsčiaus užkam
py l>e gero susisiekimo šešto
kuose, gi Krosna — puikiau
sias susisiekimo centras, čia 
susikerta Marijampolės — 
Simno, Lazdijų ir Kalvari
jos plentai, Alytaus — Kaz- 
lų-Rūdos geležinkelis, čia 
įvyksta susisiekimo nelaimių, 
su plačia apylinke lieka svei
katos atžvilgiu be gydytojo.

PAS BRITUS ĮVESTA 
VISKAM CENZŪRA

NEW YORK, rūgs. 9. — 
Žiniomis iš Londono, britai 
praplėtė cenzūrą ne tik karo 
žinioms, bet ir kariniams 
vaizdams. Pranešta, kad bri
tai neleis transliuoti į Ame
riką jokių iš karo lauko ir 
karinių vaizdų (paveikslų).

Kitaip yra Vokietijoje. Te
nai sudaryta organizacija, 
kuri stačiai iš Berlyno pa
saulį aprūpins vaizzlais iš 
karo lauko.

PARYŽIUS. — Prancūzų 
policija suėmė apie 50 vokie
čių, įtariamų nacių šnipų.

LENKŲ VYRIAUSYBĖ 
LVOVE

BERLYNAS, rūgs. 11. - 
Sužinota, lenkų vyriausybė iš 
Liublino nusikėlė į Lvovą, ry
tinę Galiciją, kadangi Liubli
nas gali greitai pakliūti vo
kiečiams.

'Vokiečių karo vadovybė pa
reiškia, kad lenkų vyriausybei 
tuoj ankšta pasidarys ir Lvo
ve, kur link žygiuoja vokiečių 
armija.

GRAŽIOS AUKŠTADVA
RIO APYLINKĖS

AUKŠTADVARIS. — Auk 
štadvario (Trakų apskr.) apy 
linkėję lankėsi gydytojai-me- 
dikai, kurie tyrė sergančius 
soliterio liga žmones.

Gražios ir sveikos Aukšta
dvario apylinkės traukia į 
save poilsio ieškantį miestelį. 
Pušynai, eržerai ir “kalnai 
ant kalnų” savo grožiu žavi 
keliautoją, turistą. Čia kas
met apsilanko po keliolika 
ekskursijų ir nemažas skai
čius vasarotojų. Gaivus, ty
ras oras ir vanduo atgaivina 
ir ne vieną sustiprina.

BRIUSELIS. — Belgija 
tarnybon pašaukė daugiau ka
ro atsargų.
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Amerikos Komunistai Išsilaiko 
Maskvos Pinigais

Nuo seniai aiškiai matėsi, kad Amerikos 
komunistams diriguoja Maskva. Taipgi aiš
kiai matėsi, kad Amerikos komunistų judė
jimo ratas sukamas Maskvos auksu.

Iki šiol Maskvos talka Amerikos komunis
tams buvo tik gerai pamatuotas spėjimas. 
Dabar atsirado ir aiškus įrodymas.

Amerikos kongresas yra paskyręs tam tik
rų komisijų, kurios uiduotimi yra tyrinėti 
“ un-american activities’ Taigi toji komi
sija buvo pasikvietusi išklausinėjimui Ben 
Gitlow, kurs nuo 1922 metų iki 1929 m. bu
vo generalis komunistų partijos sekretorius. 
Tasai tai Ben Gitlow ir pripažino, kad jo 
sekretoriavimo laiku Amerikos komunistų 
partija iš Maskvos kasmet gaudavo tarp 
$100,000 ir $150,000.

Tai va, kas Amerikos komunistus išjudi
na prie darbuotės. Maskvos auksas.

Ben Gitlow pareiškė, kad parama Ame
rikos komunistams iš Maskvos tebeplaukia 
ir dabar.

Ypatinga tas, kad dabartinis komunistų 
partijos sekretorius Bari Browder pareiškė, 
jog komunistai iš Maskvos negaunu nei cen
to. Aišku, kad tokiu savo pareiškimu Brow- 
der tik dar labiau kompromitavo savo par
tijų, nes Ben Gitlow dokumentaliai įrodė 
Maskvos paramų Amerikos komunistams.

Toliau Gitlow įrodinėjo, kad Amerikos ko
munistai savo propagandai naudojasi iždais 
tų organizacijų ir unijų, kuries yra jų kon
trolėje.

Kuomet 1924 m. buvo steigiamas komiu 
nistų dienraštis Daily Worker, tai paramos 
iš Maskvos gauta $35,000. Po įsteigimo pa
rama kasmet buvo pakartojama.

Toliau Ben Gitlow įrodė, kad kuomet John 
Brophy 1920 m. bandė John L. Lewis iš
versti iš angliakasių unijos vadovybės, tai 
visas jo kampanijos išlaidas padengė Mask
va.

Vėliau, kuomet komunistai bandė sugriau
ti angliakasių unijų ir įsteigti kitų jų vado
vaujamų, tai tam reikalui iš Maskvos buvo 
gauta $100,000.

Kai 1920 m. komunistai bandė sudaryti 
politinę partijų, tai Maskva apmokėjo va
dus ir dviejų tos partijos konvencijų išlaidas.

Ben Gitlow pareiškė, kad kai 1922 m. A- 
merikoj buvo renkamos aukos badaujantiems 
Rusijoj, tai buvo surinkta apie vienas mili
jonas dolerių. Ir nei vienas doleris nenuėjo 
badaujantiems, o visos aukos nuėjo šios ša
lies ir kitų šalių komunistų reikalams. New 
Yorke kooperatyvai, kur komunistai įsiga
lėjo, subankrutavo dėlto, kad jų pinigai bu
vo suvartoti komunistinei propagandai.

Tai va, kų pripažino Ben Gitlow, buvusis 
komunistų partijos generalis sekretorius.

Kartu pradėjo kilti kainos, ypač ėmė bra- j 
ngti maistas.

Bet kaip šėrų, taip ir kainų kilimas ne
ilgai tęsėsi. Kai kur karnos greit ėmė ateiti 
į normales vėžes.

Maisto kainų kilimo kaltininkais yra ne 
vien kompanijos, o ir žmonės. Pavyzdžiui 
žmonės atsiminė, kad per praėjusį Didįjį 
Karų buvo pristigę cukraus. Tai visur šei
mininkės dabar puolė į krautuves ir pirkosi 
cukraus be jokio saiko ir apsigalvojimo. Dau
gelis šeimininkių privilko cukraus, kad joms 
jo užteks daugiau, kai metams. Mat dauge
lis prisipirko arti arba net virš šimto svarų. 
Aišku, kad tokiam pareikalavimui apsireiš
kus, cukrus kasdien brango. Pavyzdžiui New 
Yorke normaliu laiku cukrus buvo po 5c 
svarui. Apsireiškus gaivališkam pirkimui, 
kainos pakilo iki 9c svarui.

Tas pat apsireiškė Ohicagoj ir kituose, 
ypač didesniuose miestuose. Bet už kelių 
dienų šeimininkės pamatė, kad apsigavo. 
Štai Ohicagoj pabaidoje praėjusios savaitės 
cukraus buvo galima pirktis maišais po 10 
svarų už 48c.

Apsireiškus nepamatuotam žmonių išgąs
čiui, Agrikultūros Departamento sekretorius 
Walace pareiškė, kad jokių gyvenimo reik
menų Amerikos žmonėms negali pritrūkti 
net ir įsisiūbavus ir užsitęsus karui Euro
poje.

APŽVALGA

Lakūno Sunkumai Ir Pavojai 
Erdvėse

Nūdieniuose karuose did- (oro) aparatui, kad lakūnui 
žiaurių vaidmenį turi kariuo-, galėtų gerui veikti. 11 Ikm. 
menės panaudojimas oro po-, aukštyje oro spaudimo prie 
zicijosc, t. y. aviacija. Dar> žemės ir temperatūra būnu 
Didžiajame kare, vos ti'k gi- beveik pastoviai — 65 1. Q

Karas, Finansai, Pramone
Kol dabartinis karas dar nebuvo prasidė

jęs, tai va kas būdavo pastebima: prie kiek
vieno Hitlerio sukrutėjimo užsieninėje poli
tikoje Amerikos kompanijų Šerai vis pulda
vo. Bet štai prasidėjo karas ir kas atsitiko? 
Rodosi, kad Šerai turėjo dar labiau pulti, 
finansininkai turėjo nusigąsti, o prekyba ir 
pramonė turėjo dar labiau susmukti. Bet at
sitiko atvirkščiai. New Ycrko birža tuoj 
pagyvėjo, šėrų kainos ėmė kilti, prekyba ir 
pramonė ėmė labiau judėti, šėrai labiausia 
kilo plieno, automobilių, orlaivių, gumo ir 
žibalo gamybos kompanijų.

Negauname Pilnų Žinių
Iš Europos visų laikų žinios nebuvo pil

nos, nes ten daugelyje valstybių vei'kė griež
ta cenzūra. Pasitikėtinų žinių nebuvo galima 
tikėtis iš Rusijos, Vokietijos ir Italijos. Da
bar, karui kilus, cenzūra dar griežtesnė. Gau
name tik tų, kų cenzoriai praleidžia.

Slaptais keliais atėjo žinia, kad vienas ko
respondentas aprašė, kaip Varšuva rengiasi 
prie puolimo ir sutikimo vokiečių. Buvo pa
minėta, kad Varšuvoj jau sudaryta ir spe- 
cijalė policija, kuri palaikys tvarkų tol, kol 
ateis vokiečiai. Tokios žinios cenzorius ne
praleido. -

Aišku, kad daug panašių žinių, kaip iš vie
nos. taip ir iš kitos šalies nepraleidžiama, 
nors jos būtų teisingiausios.

Dabar daug reiškia radio. Kad per radio 
žmonės negautų žinių iš užsienio, tai Vokie
tijoj konfiskuoti visi trumpųjų bangų radio 
aparatai, tai yra tokie, kuriais galima gir
dėti pranešimus iš tolimesnių kraštų. Visi 
turi tenkintis tuo, kų naciai laikraščiuose 
(parašo ir kų per radio praneša.

Mūsų Pranciskietes Brazilijoj 

Stiprėja

Amerikos lietuviai katalikai gali didžiuo
tis. Amerikiečių pastangomis pasiųsta į Bra
ziliją dvi seselės Pranciškietės ir jų padėtis 
ten stiprėja. Tenykštis laikraštis “Šviesa” 
apie jas rašo:

“.Jau susitarta su rangovais pastatyti Vil
ią Zelinoje Seselių PranciSkiečių vienuoly
ną. Tai nebus vien vienuolynas, o tikri lie
tuviškos kultūros namai plačiausia prasme 
Naujame didžiuliame statinyje yra .numaty
ta vieta bent šešiems mokyklos komplek
tams, o esant reikalui galima bus sutalpinti 
iki astuonių; bus didelė salė įvairiems kata
likų akcijos .reikalams. Iš viso, tai bus mo
derniškas statinys, Vilią Zelinos papuoša
las ir visos kolonijos katalikų pasididžiavi
mas.

Mums teko patirti, kad statybos darbai 
jau bus pradėti ateinantį mėnesį. Namai tu
rės būti gatavi iki ateinančių mokslo metų 
pradžios, taigi, iki vasariotmėn. pirmos die
nos. M

Ar Ilgai Tvers Geri Santykiai
Meksikoj yra buvę įvairių perversmų, į- 

vairių permainų, bet Dėdė Šamas vis įsten
gė su ja geruoju sugyventi.

Dabar Meksikoj reiškiasi ne šiaip jau ko
kia radi'kališka kryptis, o tiesiog ten įsigali 
komunizmas. Demokratiškai šaliai nepake
liui su komunistiška diktatoriška šalimi. A- 
mertka nesutarė su naciška Vokietija. Su 
Sovietų Rusija šiaip taip sugyvena, nes su ja 
Amerika mažai reikalų teturi.

Amerikai sunku bus ilgai gerai sugyven

amai aviacija, jau buvo pa
naudota žvalgymo reikalams 
ir lėktuvų greitis tada dar ne
turėjo didelės reikšmės. Bet 
to paties karo pabaigoje lėk
tuvai jau buvo panaudoti ir 
kovos reikalams, miestų grio
vimui, apmėtant juos bombo
mis iš viršaus, pastatų ipode- 
giinui, kariuomenės kolonų 
ardymui ir t.t. Nuo tol jau ir 
lėktuvo greitis pasidarė pir
maeiliu dalyku. Visi lėktuvų 
konstruktoriai su didžiausiu 
kruopštumu dirba ir nuolat 
stengiasi vis daugiau padidi
nti lėktuvo greitį, nepaisyda
mi, kad jau dabar jis yra pa
sakiškas, nes jau artėjama iki 
garso greičio. (Paskutinis vo
kiečių rekordas siekia per 
746 km. greičio per valandą). 
Žinoma, toks greitis išvysty
tas kol kas tik specialiais re
kordiniais lėktuvais, kurie ka
ro reikalams negali būti nau
dojami dėl daugelio priežas
čių, bet reikia tikėti, kad pa
šalinus tas kliūtis jie bus nau
dojami ir būsimuose karuose.

' Aviacijos reikšmė strategišku 
ir taktišku žvilgsniu diena iš 
dienos didėja. Ji jau plačiai 
naudojama ne tik kovos, bet 
ir kitiems, susijusiems su ka
ro operacijomis reikalams. 
Lėktuvai naudojami net ka
riuomenės daliniams iš vienos 
į kitą vietų greitam perkėli
mui. Tačiau pagrindinis avia
cijos tikslas — naikinti pozi
cijose įsitvirtinusį priešą iš 
oro ir užpulti jį ore, sunaiki
nant ar bent neduodant veikti 
priešo aviacijai. Tam tikslui 
reikalinga, kad lėktuvai būtų 
ne tik galingi, bet greiti ir 
pakankamai vikrūs, iko jau 
yra pasiekta. Dėl tokios dide
lės pažangos aviacijos techni
koje, šių dienų lakūnų paruo
šimas yra visai skirtingas nuo 
pirmųjų aviacijos klestėjimo 
metų. Jei anksčiau lakūnui 
buvo reikalinga tik drąsa, tai 
dabar to neužtenka. Pasiekus 
nuostabų lėktuvo greitį ir ju
drumą, žmogaus organizmas 
nebegali pakelti jį veikiančio 
oro spaudimo ir iš centrinės 
jėgos. Dideliame greityje stai
gūs posūkiai ir išcentrinės jė
gos veikimas-lakūno organuo
se sužadina matymo ir net 
sąmonės nervų sutrikimą. Ky
lant į aukštį oro spaudimas 
labai greit krinta ir, pasiekus 
5 km. aukštį, jis sumažėja 
per pusę, kaip buvo žemėje. 
Tokiose sąlygose žmogus pa
sidaro nejudrus ir net žymiai 
blogiau orientuojasi, kaip 
prie žemės. Suprantama, dar 
didesniuose aukščiuose jau 
reikalingi specialūs deguonies

šalčio. 15 km. aukštyje spau
dimus yra tiek mažas, kad 
žmogaus kraujas pradeda vir
ti. Taigi, 'kylant į didelius 
aukščius, reikalinga tam tik
rų aparatų, kurie sudarytų 
reikalingą žmogaus organiz
mo spaudimą ir tiektų deguo
nį kvėpavimui. Visi tie prie
taisai turi veikti labai tiks
liai, nes jų veikimo netikslu
mas lakūnui neša garantuotą 
mirtį. Kylant vis aukščiau, 
organizmo sutrikimas nuolat 
stiprėja iki sąmonės neteki
mo. Ir tik vėl nusileidus že
miau 5 km. aukščio grįžta no
rmalus širdies veikimas. Že
mesniuose aukščiuose pana
šios organizui reikšmės turi 
lėktuvo greitis, Ištirta, kad 
jau 8 km. aukštyje nebeuž
tenka dirbtinio deguonimi 
kvėpavimo, kad lakūnas nebe- 
siorientuoja žemėlapyje ir ne
gali tiksliai valdyti lėktuvo. 
Šie pažymiai jau pradeda rei
kštis pakilus į daugiau kaip 
5 km. aukštį, ką gali paliu
dyti kiekvienas lakūnas.

Prie dabar naudojamo lėk
tuvų greičio staigūs posūkiai 
sukelia smarkij greitėjimo vy
ksmą. Jau pasiekus 350 km. 
greitį per valandą, darant po
sūkį 175 metrų radiusu, grei
tėjimo jėga šešis kartus vir
šiją sunkumo jtj$. T$kiu at
veju lakūną spaudžia šešis 
kartus už jį sunkesnis svoris. 
Dėl tokio didelio spaudimo 
sutrinka kraujo cirkuliacija, 
(varinėjimas) lakūnas nusto
ja matymo ir netenka sąmo
nės. Vienas žymus anglų me
dicinos profesorius tvirtina, 
kad dažni lėktuvų nukriti
mai įvyksta darant staigius 
posūkius su dideliu greičiu

Po Svietą Pasidairius
Ir vėl lietuviškiems balšavi- 

kams atėjo geras čėsas pasi
pinigauti, nes kur tik vuina, 
ten ir balšavikai su savo biz
niu. Kai japonai užpuolė čai- 
nus, tai Amerikos lietuviški 
balšavikai puolė gelbėti Čai- 
nijos demokratiją ir visur da
rė kalektas, kol tik jos sekėsi. 
Po to kilo vaina Spanijoj. Me
tę Čainiją balšavikai šoko gin
ti Spanijos liaudį. JSpanijos 
vaina balšavikams Amerike 
buvo aukso mainos ir ne vie
nas jų išprūso.

Dabar, vėl, Hitleriui užpuo
lus Lenkiją, balšavikai, pa
miršę Čainiją, Spanijos liau
dį ir Lincolno brigadas, meta
si gelbėti visą svietą. “Mes 
negalime tylėti ir laukti bai
saus likimo. Turimo veikti da
bar, turime veikti greitai”, 
šaukia Lietuvių Kalektorių 
Centro Biuro sekretorius 
Bimba. “Nelaukite nei die
nos. Pakinkykite darban visas 
organizacijas. Ruoškite masi
nius lietuvių mitingus be jo
kio atidėliojimo. Kur galima, 
apseikite su savo vietiniais 
kalbėtojas. O kur būtinas rei
kalas yra kvieskite kalbėtojus 
iš centrų Brooklyno ir Chica- 
gos”.
. .Taigi, t&Yoryčiai. atverkitą

plačiai savo kišenes, ha ant 
jūsų “krinta didelė atsakomy
be”, grūmoja tasai kalektorių 
centro biuro sekretorius. 
“Veikime greitas, veikime da
bar”.

Balšavikai ant kalektų yra 
smart. Jie visuomet kala ge
ležį, kol ji karšta.

Vienos įstaigos laimi griež
tas direktorius nuolat gauna 
anoniminių laiškų, kuriuose 
būna įvairiai įžeidinėjamas ir 
pajuokiamas. Tačiau kartą jis 
gavo laiškų tik su vienu žo
džiu ‘‘Asilas”.
-- Laiškų be prašo jau daug 

esu gavęs, — sako direkto^ 
riu6, — parašą l>e laiško gau
nu pirma sykį. (“J. K.”)

Teta Uršulė, ilgą laiką gy
venusi mieste, nutarė persi
kelti į kaimą ir verstis vištų 
ūkiu. Jsigijo pulkų veislinių 
vištų ir pradėjo ūkininkauti. 
Bet nesiseka...

— Nežinau, kas čia kaltas,
— skundėsi kaimynei, — po 
kiekviena perekle višta padė
jau po dešimtį kiaušinių, ir 
štai jau mėnesis, o dar neišsi- 
rito nė vienas viščiukas!

— Hm! Gal gaidys kaltas?
— ramino kaimynė.

— Kur tau gaidys! Aš t* 
l)iygsjd>iųjvisaį nelaikau!...

Mažosios Gėlelės Koplyčioje
Viduje visi įrengimai — al

toriai, kryžiaus keliai, suolai, 
paveikslai yra moderniški ir 
originalūs. Didysis altorius 
stovi vidury bažnyčios, prie 
jo šv. Mišias galima laikyti 
iš visų šonų, nes yra apvalas. 
Tai didžiausias ištisinis alto
rius Amerikoje. Jis padary
tas Italijos Apuan Alps — sve 
ria apie 18 tonų.

Be to dar yra Ernuose ke-

Būti Detroite ir nenuva
žiuoti apie 12 mylių į šoną 
iki Royal Oak, Mieli, negali
ma. Ten stovi komunistų ir 
žydų neapkenčiamo kunigo 
Cougldin moderniška ir ori
ginali bažnyčia, pavadinta
“Sūrine of the Little Flow- 

8kredant, nes tada kūne įvyk- er”.

sta kraujo pulsavimo susto
jimas ir sužalojama širdis 
Taip pat tvirtinama, kad že
mo ūgio ir tvirtu trumpu ka
klu lakūnai esą daug tinka
mesni, nes jie, turėdami ma
žesnį tarpą tarp širdies ir ga
lvos smegenų, gali geriau iš
laikyti didesnį greitąjimą. 
Juo tobulesnis lėktuvas, juo 
didesnius reikalavimus jis a- 
titinka, juo didesnius reika 
lavimus turi atitikti ir lakfi 
no sveikata. Iš lakūno reika
laujama didelės dvasinės ir 
fizinės ištvermės. Todėl kan
didatai į lakūnus yra labai 
tiriami ir labai atsargiai pa
renkami, nors .paprastai gali 
skraidyti kiekvienas žmogus. 
Taigi, visi karo lakūnai yra 
labai parinkti vyrai ir tai tik 
sistematiški protiniai juos pri
artina prie tų organizmo ypa
tybių, kurios reikalingos mo-

ti su Meksika, nes ji yra Amerikos kaimy
nė ir su ja Amerika daug reikalų turi.

į Meksikos žibalo versmes yra investuota 
daug Amerikos kapitalo. Meksikos vyriau
sybė tas versmes konfiskavo, o apie atlygi
nimą Amerikai vis nešneka.

Toliau reikia atsiminti, kari Ispanijos rau
donieji, kovoję prieš gen. Franco, randa

Jau iš tolo matyti bokštas 
gigantiško kryžiaus pavidalo.
Ant jo kabo didžiulis ikruoi-

turi gražūs altoriai: &v. Pa-
Viduje bokšto įrengti kam-. nei<js> §v. Juozapo, šv. Sehasti 

jono ir šv. Perpetua. Klingen 
vargonai yra didžiausi ir gru 
giausi Amerikoje, jie turi f 
balsų.

Per 64 spalvuotus langu*

bariai, kur patalpinta jo ra
dio studija, iš kur dažnai gir
dime jo paskaitai apie komu
nizmą ir žydus. Bokštas stovi 
šalia bažnyčios ir yra sujung
tas atskira koplvčia — kori- 
Bonam. VirSaje 'bokite įreib I krinU anl <Jidži’j° “ltori“"s 
gta stebėjimo vieta, kur galt- įva.rių spalvų spin-
ma užsikelti dallal iš vlsų Ijan’&’J «ti-

Pati bažnyčia yra aštuonia/ klai atveiti iš Bavari>’ Vo-
kampė, kampuose įrengti kaip , klet’ j®* 
teatre aukštyn kylančios sėdy-1 Ba^nyčios 
nes, bei keletą koplyčių.

Gi bažnyčios centrinį vidų, 
pagrindinę navą sudaro dvy- •’0S ^alno akmenį 
likakampė figūra, kylanti gra
žiomis linijomis iki pat Stogo.

lankytojai turi 
progos pamatyti ir paliesti 
iš Jeruzalės atvežto Kalvari-

derniškai šių dienų aviacijai.
Alb. gurnelis

Visa bažnyčia yra pastaty
ta iš Carrarra marmuro.

Naujoji bažnyčia pradėta 
statyti 1922 m., toje vietoje 
kur trys ku-klukr-klanai,

------------------ • 1 užsimaskavę savo veidus, at-
dirva yra Jungtines \ alstybės. Tie gaivalai medinį bažnyčios kryžių
jau žiūri iš Meksikos pusės į mūsų kraštą j ;r sudpgino (1922 m.), 
ir planuoja mūsų -kraštą daryti savo riar-. , Dabar toje vietoje stovi ta*buotes lauku. > J .J

Tokie dalykai .negali nerūpėti Amerikos Cou«hl,no žymusis didžiulis 
vyriausybei ir Amerikos visuomenei. Kaįp I ‘ bokštas, iš kurio
vyriausybė, taip ir visuomenė jau rūpinasi.' skleidžiama radio bangomis 

Todėl Dėdės Šamo santykiavimas su Mek- propaganda prieš katalikybės 
prieglaudą Meksikoj. Tie pabėgėliai žvalgo- 'sika gali įwtoti į naujas, Meksikai nepalan-1 priešus, atskleidžiami jų tam
si plačios dirvos savo darbuotei, O tokia. kias, vėžes. ' sūs darbai. A. Skirius.



Antradienis, rūgs. 12 d., 1939

Lietuvos Generalinio Konsulo 
Jono Budrio Kalba

(Pasakyta Pasaulinėje Parodoje Court of Peace 
Rugsėjo mėn. 10 d. Lietuvos Dienos Proga)

i

M r. AVorld’s Fair President, 
M r. Federal Comniissioner Ge
neral, Guests of Honor, La- 
dies and Gentlemen:

As Acting Comniissioner 
General, 1 feel it my pleasant 
diity to tliank vou most sin- 
cerely for vour presenee liere 
today, for vour hearty greet- 
ings and for the cordiality 
ivhich vou liave shown to us.

Through the whole-hearted 
^operation and patronage of 

lie World’s Fair Conporation, 
our work was considerably 
alleviated, and on this occa- 
sion, I would li'ke particular- 
]y to express our deep grati- 
tude to Mr. President and lūs
Assistants.

And now a word to my 
Litliuanian Friends:

Didžiai Gerbiamas Pone 
Ministre, Brangūs Kolegos, 
Brangūs Tautiečiai:

Ryšium su Lietuvos daly
vavimu Pasaulinėje Parodoje, 
jai paskirta ir Lietuvos Die
na. Per tų Dienų Lietuva pa
gerbiama ir Pasaulinės Paro
dos Vadovybės ir Jungtiniu

Didelė Nuolaida, Perkant Dabar
200 gražiausių Parlor Setų, padaryti} ant užsakymo, verti po $125.00, 
už *59.00 ir dar duodame nuolaidų už senų setų.

Angliniai Pečiai, Aliejiniai Pečiai, Gaziniai 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 radijos yra pataisomos. Pašaukite: YARds 3088.

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

Sudriko Radio Programai:
V/CFIz—970 k. nedėlios vakarais 9 vai
WAAF—920 k. Panedėliaia ir Pėtnyėiomis 4:30 po pietų. 
\VHFC—1420 k. Ketvertais, kaip 7 vai. vakare.

Valstybių Valdžios, šiandienų 
iškilmingai pasitiktas Lietu
vos Atstovas, kuriam buvo 
prezentuojama kariuomenė, ir 
j mūsų šventę atsilankė aukš
ti svečiai, kurie tarė savo pa
sveikinimo žodį; mes turime 
svečių tarpe ir broliškos Lat
vijos bei draugingos Estijos 
atstovus. Yra svečių ir iš Lie
tuvos. Jų tarpe yra tautos 
veteranas, dr. šliupas. Euro
pos padėtis pakenkė Pasauli
nei Parodai — ji pakenkė ir 
mums. Pasigendame svečių, 
kurie ruošėsi tai šventei at
vykti. Šios dienos šventė su
rinko minių minias lietuvių iš 
įvairiausių Jungtinių Ameri
kos Valstybių ir Kanados vie
tų.

Lietuvos Dienai ruošti ir 
remti Komitetui, Dirigentui, 
Chorvedžiams, choristams bei 
šokėjams, visiems kurie dir
bo, kad ta Diena pasisektų, 
•dirbusiems ir aukojusiems sa
vo tautos garbei ir Jums vi
siems atsilankusiems, tariu 
nuoširdų ačiū!

Komitetas Lietuvoj, kuris 
ruošė Parodų, atsiuntė savo

DBIWI5

Dancigo pašto tarnautojai (civiliai) po did vyriško mūšio, pagalios, vokiečių nugalėti, 
suimti ir gabenami į koncentracijos stovyklų. (Acme telephoto)

pasveikinimų, kurį čia ir per
duodu:

“Negalėdami dalyvauti Lie
tuvių Dienoje, nuoširdžiai svei 
kiname Parodos Vadvbų, A- 
merikos Lietuvių Komitetų ir 
visus Lietuvių Dienos daly
vius, linkėdami kuc geriau
sios kloties.

Lietuvos Komitetas New 
Yorko Parodai”.

Daugumas Jūsų, mano bra
ngūs tautiečiai, jau aplankė
te Lietuvos Paviljonų šioje 
Parodoje. Likusieji dar ap
lankys. Kiti grįžta į jį po 
kelius kartus.

h
O

Kas sužadina mūsų visų 
jausmus, patraukia širdį, 'kai 
kam ir ašarų išspaudžia? Tai, 
kad jis yra savas. Kuklus — 
bet savas. Prisiminkite Vys
kupų Valančių. Apylinkės šlė
kta, manydama, kad vyskupo 
motinai .netinka dėvėti papra
stos kaimietės rūbus, sumanė 
jų įvilkti į miestiškus drabu
žius ir štai, Vyskupas, pama
tęs taip “pasipuošusių” mo
tinų, pareiškė: “tai ne mano 
motina, mano yra kaimietė”. 
Tokia ji jam buvo meiliau
sia, tokių jis sodindavo už 
stalo šalia savęs garbingiau
sioje vietoje. Jei mūsų Pavil
jonas būtų brangiausiai, kad 
ir auksu išpuoštas, jis neat- 
vaizduotų Lietuvos.

Noriu atkreipti Jūsų dėme
sį į du dalyku: tai tinkamai 
simbolizuojančių mūsų paro 
dų, lyg gražios įpasakos ant-

1 galvis, kuklios lietuvaitės sto- 
I vylų prieš Paviljonų ir Pavil- 
|l jono širdį — “Vargo Mokyk

lų”. Visos šalys pagerbė “Ne-
I žinomų kareivį”. Mes lietu- 
■ viai, šalia to “Nežinomo ka

reivio” ir šalia tų pilkų did
vyrių, padėjusių galvas už 
Lietuvos laisvę, turime gerbti 
ir tų “Nežinomų Lietuvę Mo
linų”, įskiepvjusių meilę Lie
tuvai ir išlaikiusių mūsų vie
nų iš seniausių pasaulyje gra
žių lietuvių kalbų ir lietuviš
kų dainų. Kas įsidėmės į dar

THINGS THAT NEVER HAPPEN
Inter-nat’l Cartoon Co., N. T.

Keičiasi Jaunimo 
Papročiai

Seniau kai kuriose Lietu
vos vietose jaunimas huvo 
perdaug nukrypęs nuo tikro
jo kelio. Muštynės, keiksmai 
ir šlvkščiausios kalbos vaka
ruškų ar kitų sueigų metu 
buvo pirmojoj vietoj. Taip 
pat netrūko “ruginnko” mė
gėjų, kortuotojų ir medelių 
bei kelrodžių laužytojų. Bet 
dabar vietos dvasiškijai pra
dėjus uoliai darbuotis, pana
šūs dalykai pradeda užsibai
gti. Jaunimas pradeda labiau 
domėtis organizacijomis ir 
laisvas valandas praleisti prie 
laikraščių ir knygų.

Pagausėjo Lietuvos 
Saleziečių Šeima

(XX) šiomis dienomis iš 
Italijos grįžo Torine baigęs 
aukštuosius Teologijos moks
lus neopresbyteris kun. Juo
zas Trainas, kuris pasiliks 
Lietuvoje ir dirbs saleziečių 
įstaigoje Vvtėnuose. Naujasis 
salezietis kunigas yra gimęs 
Veviržėnuose.

netaip tolimų praeitį simboli
zuojančia “Vargo Mokyklų”, 
atsižvelgs į visas apystovas 
atgimusios Lietuvos ir dar 
trumpų laisvo gyvenimo lai
kotarpį — tas supras ir įver
tins viską kitų Parodoje.

Kalvarijoj Steigiamas
Ryžių Fabrikas

(XX) Lietūkis Kalvarijoj 
ir Panevėžy įsigijo malūnus, 
kuriuose savo reikalams mala 
miltus. Tačiau dabar šių ma
lūnų jau neužtenka. Dėlto 
Kalvarijos malūnas atremon
tuojamas ir praplečiamas. Ja
me bus įrengtas ryžių polira
vimo fabrikas. Toks fabrikas 
buvo Klaipėdoje, o dabar į- 
steigsime ir D. Lietuvoj.

Panevėžyje Pašventinta 
Nauja Koplyčia

(XX) Per Žolinę buvo pa
šventinta ir atidaryta naujai 
pastatyta graži ir išpuošta 
mūrinė koplyčia, esanti prie 
“Maisto” futbolo aikštyno, ir 
Agronomijos gatvės.

Į atidarymo ir pašventini
mo iškilmes atsilankė Pane
vėžio Vysk. K. Paltarokas, 
kuris atlaikė iškilmingas pa
maldas. Be to, dar buvo atsi
lankę daug dvasininkų, mies
to burmistras Chodakauskas 
ir kiti šio miesto aukštieji pa
reigūnai ir labai daug miesto 
ir apylinkės tikinčiųjų.

Perdaug Gaisrų
(XX) Iki šiol šiemet jau 

sudegė Šilalės, Užvenčio, Try
škių, Židikų, Miroslavo, Gar
gždų, dalis (5 gvv. namai) 
Rietavo ir kiti miesteliai. Ži
noma, visus juos pralenkė Ga
rgždų gaisras. Gargždais rei
ktų pirmiausia ir susirūpinti, 
nes jie stovi prie pat Klaipė
dos krašto sienos. Gargždams 
į Klaipėdą .net žymiai arčiau 
kaip į savo apskrities miestų.

Eksportuos Bruknes
(XX) Kadangi užsieniuose 

yra supirkinėjamos bruknių 
uogos, tai atitinkamus bruk
nių reikalu pasiūlymus užsie
nių firmoms išsiuntęs ir “Pie
nocentras”. Gavęs atsakymus, 
bruknes pradės supirkinėti. 
Tačiau numatoma, kad uogų 
prekyba toliau rūpinsis per
organizuotoji j akcinę bendro
vę “Sodyba”, kuri nuo rug
sėjo 2 d. oficialiai pradėjo vei
kti. *rf

Įvairenvbės 
JEIGU IŠTIRPTŲ LEDAI?
Viso ledų yra apie 13 m ii. 

nijos, Lietuvą, Latviją ir Es
tiją apsemtų U/2 m vandens 
760 tūkst. kv. km., kurių 3 

. mil. kv. km šiaurės ašigalyje, 
^re daugiau susirenka anglia- 
rūkštės, kuri sulaiko šilimų ir 
spėjama, kad oras einąs šil- 
tyn Jei visame pasaulyje pa
kiltų temperatūra tik trimis 
laipsniais, tai ištirptų daugu
mas ledų ir daug vietų pa
kęstų po vandeniu. Vanduo 
apsemtų visų JAjV rytinę da
lį, Olandiją, Viduržemio jūra 
susilietų su Kaspijos jūra, 
nuskęstų pusė Indijos ir Ki- 
sluoksnis.

New York valstybė gyven
tojų skaičium užima pirmų, 
vietų. Ji turi 12,869,000 gyv. 
Antrų vietų užima Pensylva- 
nia vai. su 9,787,000 gyv. Tre
čių vietų Illinois su 7,826,000 
gyv. Ketvirtų Ohio su 6,798, 
000 gyv. ir penktų California 
su 6.062.000 (tw.

Sakome Ačiū
Šiuomi reiškiame nuoširdų 

ačiū visiems atsilankiusiems 
į “Laivo” piknikų. Ačiū 
tiems, kurie taip uoliai dirbo 
ir kurie prisidėjo aukomis. 
Parama tikrai buvo graži ir 
mes įvertinam Jūsų nuošir
džių pagelbų. Su Jūsų pagel- 
ba “Laivas” toliau skelbs 
Kristaus žodį ir tarnaus lie
tuvių visuomenei.

“Laivo” Redakcija.

Giliukingieji buvo 
“Laivo” Skaitytoju 
Pikniko pie Įžangos
Tikietų Rūtos Darže:

No. 6111 — V. Muriaus- 
kienė, 2248 W. 24th St. lė
mėjo jautukų. No. 5678 Mre. 
B. Lindžienė, 2511 W. 45th 
Place. laimėjo mažų bekonų. 
No. 6749 Elena Žebrauskie
nė, 2222 W. 23rd Place, lai
mėjo aštuonianytį lovos užtie
salų. No. 6753 Elena Žebrau
skienė, 2222 W. 23rd Place, 
vieniems metams “laivo” 
prenumeratų. No. 3493 Mrs. 
K. Šliogerienė, 2141 W. 23rd 
Place, vieniems metams lai
vo” prenumeratų. No. 3129 
Eduardas Oksas (šokėjas), 
4405 S. Fairfield vieniems 
metams “Laivo” prenumer.

Ką jie laimės per ateinan
čio sekmadienio raporterių 
piknikų, tai jau kitas klau
simas, kuris tik tada bus iš
spręstas. Tai visi “Draugo” 
raporteriai ir taip sau kata
likiškos spaudos rėmėjai yra 
nuoširdžiai kviečiami atsilan
kyti į šį linksmų piknikų.. 
Prie Serijų Tikietų gavo 
Dovanas:

Elzbieta Paulienė, 4322 So. 
Artesian Avė., laimėjo porų 
čeverykų, dovanų iš Univer- 
sal Slioe Store, 3339 S. Hals
ted St. Savininkas A. Zalets- 
kis.

Juozas Kolyčius, 4403 S. 
Maplewoo<I Avė., laimėjo po
rų sportiškų čeverykų, aukų 
iš biznieriaus Ignaco Pilkelio, 
1818 S. Halsted st. Tas pats 
taipgi gavo A. Petkaus, laik
rodininko, 2502 W. 69th st. 
dovanų prie Bingo.

Gyvų kvietkų, Rubber Pla- 
nca, dešimts meti} senumo, 
dovana Pilipo Virginio su 
žmona, 2133 W. 23 PI. lai
mėjo serijų numeris 50, ir 
kadangi nieks neatsiliepė, pa
liko raporterių piknikui.

Su kvietimo į piknikų at
virute laimėjo gyvų žąsį L. 

j Jusevlčius, 2139 W. 23rd pi.
Daugumas “Laivo” skai

tytojų kvietimo atvirutes pa
miršę ir negalėjo dalyvauti 
žąsies laimėjime.

Pranešame, kad visi, kurie 
užmiršo atsinešti atvirutes 
praeitam piknikui, kad atsi
neštų, tas atvirutes į repor
terių piknikų, kur galės lai
mėti gyvų gaidį. Šis svarbus 
raporterių piknikas įvyks 
Sunset Parke rugsėjo 17 d.,

“Laivo” Pikniko Rengėjai

V iriems “surprais.’”
“Draugo” Raporterių pik- 

t piknikas bus linksmas ir nie- 
j ko ten netruks — bus gar
džių gėrimų, skanių valgių, 
smagi muzika. Vienu žodžiu, 
visiems atvyknsiems bus di
delis “šiunpraiz.”

' Rap
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Antradienis, rūgs. 12 d., 1939

Pas Alacho Garbintojus
Ekskursantai Punioje. Haremas Lietuvos totorių 

šventovėje. Mahometonų imamas. Pasikal
bėjimas su jo dukterimi - totoryte. Kaip 
atrodo mečetės vidus

(XX) Lengva atspėti, 'ko- lietuviai. Išvaizda, gali saky
kla būna nuotaika, kai 30 e-Į ti, ne kuo skiriasi, gal kiek 
nergingų vasarotojų susėda j tamsesnio veido, mažesnės a- 
autobusų ekskursuoti. Šiuo at-' kys, vidutinis ūgis. Visi jie 
veju buvo jungtinis trijų Bir- kalbėjosi lietuviškai.
stono vilų — karininkų, mo
kytojų ir “Tulpė-s” — žygis.

Stabtelėjimas Punioje. Mie
loje bažnytėlėje — nuoširdi 
giesmė: — Marija, Marija...

Bematant atsiduriame ant 
pilies kalno. Status aukštas
Nemuno krantas, aukšti Pū- Lenkijos

— Pakalbėkite truputį toto
riškai, norime išgirst, kaip 1 
skamba jūsų kalba, — prašė
me.

— Ponai, — aiškino •mūsų 
“ekspedicijai” totorius, — 
ar gi jūs negirdėjote, kati

Lietuvos kara-
nelės skardžiai — iš kitos pu-1 liūs Augustas uždraudė toto-
sės, ir piliakalnis darosi nebe
paimamas. O jis gal mūsų se
nolių krauju nulaistytas, ir 
mes nuotaikos pagauti trau
kiame himnų. Tolumoje juo
duoja miškas — žvėrių rezer
vatas.

— Čia nemedžiojama. Jei!

riams kalbėt sava kalba. Mes 
ir nebekalbame. Dabar mūsų 
kalba — lietuviška, gudiška, 
bet mes totoriai.

Žųsele, takais išsitiesėme į 
mečetę. Sodybose daug gra
žių daržų:

— Šios apylinkės totoriai,
eignlis pastebi vilk^ atbėgu- — pasakojo mums vietiniai 
sį ir jo guolį suranda, tai ap- gyventojai, — gal pusę Kau
veda jį viela ir vilkas nedrį
sta per jų šokti, o iškviesti 
medžiotojai bematant nekvie
stų svetį sudoroja, — aiškina 
mums šio krašto gyventojas.

Bet svarbiausias mūsų ke
lionėm tikslas aplankyti neto
liese esančius totorių kaimus. 
Dainos ir klegesio lydimi, tie
siame į Butrimonis. Suran
dame čia vienų inteligentiškos 
išvaizdos, kaklaraiščiu pasi- i 
puošusį totorių, kuris veda 
mus į apylinkės totorių cent
rų — Raižius.

Seniau nė girdėt neteko, 
kad šiam krašte gyventų tik
ri totoriai. O jie čia ir me
četę ir imamų turi. Ir pašto 
agentūra prie pieninės yra. 
Čia ir sustojame. Apvalus to- 
torėlis, jau suaugęs, bet le

— Ne. Mahometas vis žiū 
rėjo higienos taisyklių. Šil
tuose kraštuose kiauliena ne 
buvo įprasta...

— Tai ir bekonų neaugi
nate l

— Ne, pas totorius kiaulės 
nerusite.

Išeidami iš mečetės matė
me ties durimis “viškas” cho
rui, o po jomis kabojo mirų 
šiam liet. armijos kapitonui 
totoriui Suleimunui Chalec- 
kiui vainikai.

Ant totorių kapinių jam 
pastatytas gražus šlifuoto ak
mens paminklas su lietuvišku

Per astuonias dienas vienas lenkų kariuomenės būrys buvo užsidaręs Dancigo “AVester- užrasu;
platte” tvirtovėj. Po smarkaus vokiečių puolimo iš sausžemio, jūros ir oro, tvirtovės gynė
jai buvo .priversti pasiduoti. (Acme telepboto)

no ‘rinkos užverčia daržovė
mis. Myli jie savo daržus. At
sikels anksčiausiai, paravi da
ržus, nusnaudžia ir vėl ravi.

Tiesa, tie daržai ir švarūs. 
Tarp jų, medžių paunksnėje, 
nedidelė medinė mečetė — 
maldos namai. Iš galo dve
jos durys — moterims ir vy
rams. Įėjus — prieangis ba
tams 'palikti.

— Tik švarūs į mūsų svent- 
namį gali įeiti. Netaip daž
nai čia (pamaldos būna, bet 
jau į jas eidami, namie nusi- 
maudo.

Tikrai, grindys švarutėlės. 
Mums batų nereikėjo nusiau
ti. Įėjome, kaip stovėjom. Bal
dų nėTa. Sienos be paveikslų
— plikos. Mečetė pertverta
— kita pusė moterims. Pa
liktas per visų sienų ilgas

— Tai ir imamas (maho
metonų dvasininkas) jų pu
sėj pamaldų nelaikot

— Ne. Girdi jos iš čia.
Atėjo ir pats imamas, ar 

malva (malina?), kaip jį čia' 
vadina. Senyvo amžiaus. Švie
sia sportiška kepure, ilgu (že
miau kelių) juodu švarku. Nu
sivedė mus prie priešakinės 
sienos. Čia stovi sakykla su 
arabiškais parašais, laipte
liai į jų įkopti, matyti ant 
jos išrašyta data — 1686 me
tai. Šalia sakyklos sienoje 
įdubimas, lyg būdelė, lig ni
ša. Vienoj ir kitoj jos pusėj 
didokos skylės — {>ainatyti 
kada pateka, kada nusileidžia 
saulė. Čia pat sudėtos ir jų 
arabų kalba surašytosios šv. 

i knygos: koranas ir k. Ta bū- 
i dėlė vadinasi — Michrab.

— La ilali... Tikiu į vienų — Labui gerai. Nė nejau- 
Dievų. Be Dievo nėra Dievo, čiame kokių skirtumų.
Mabomedas ■— pranašas Die
vo.

— O kaip su bei lamais?
— Metinėms šventėms mus 

Vienas iš vietinių žmonių,į paleidžia.
rodžiusių ekskursijai kelių,1 3uins galima tekėti
kažkokiu būdu į mečetę atėjo1 lietuvio, kataliko? klau-
nešinųs alaus buteliu. Pania-!s*a 
tęs totorius pradėjo šnekėti:Į Būna išimčių...

— Už tų tau jau, brol, su
pyksiu. Negalima tokius da
lykus nešti į šventų vietų.

Apspitę kitų totorių, pava
rde Drenajevičių, klausinėjo
me, kokie pas juos vardai. 
Jis pasakojo, kad yra pana
šių į mums žinomus: Motie
jus, Jokūbas, Abraomas ir k.

— O Tamsta už ko?... 
Šyptelėjusi ji atsakė:
— Ateitis dar nežinoma.
— Moterys irgi einate į 

mečetę, ar jūs klūpit, ar sto
vit

— Kaip kokios maldos.
— O pasninkų ar yru.
— Kaip gi. Būna ištisas

Raižių apylinkės totoriai) menuo. Pasninko metu nieko

mo ūgio mielai mums pade- platus langas — plyšys į vy
da troškulį nuraminti. Prie
angy stovėjo ir pora tamses
nio veido moterų. Mes jau 
manėme, kad tai totorės, kai 
tuo tarpu lydėjęs p. Chalec- 
kisy totorius, joms riktelėjo:

— Na, cigonikės, preč. Ko 
čia maišotės, mūsų tik vardų 
gadinat...

Atsirado keletas totorių. 
Apsirengę jie taip pat, kaip

rų pusę, bet jame įtaisyti stu
lpeliai ir uždengta medžiaga.

— Ten moterų dalis, vadi
namas — haremas. (Rytiečiai 
vietas, skirtas moterims na
muose, autobusuose ir k. va 
dina haremu). Moterys čia a- 
teina tik maldai. Jos nesimai- 
šo su vyrais. Dar žvalgysis 
vieni į kitus — kad melstis, 
tai melstis.

LIETUVIAI DAR TARAI

lai. Y ar d* 9146.
VALANDOS: Nuo U iki 12}

2 iki 4 ir 7 iki 9
Pirmadieniai*: 2 iki 4 Ir 7 iki I 

Šventadieniais: 11 iki Ik

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

ir akinio* pritaiko
3343 S. Halsted Street

— Ilsėkis ramybėje. Yra ir 
arabiškas parašas, kurį mums 
išvertė:

— Tikiu į vier.ų Dievų. Be 
Dievo nėra Dievo...

Kaip totoriai pasakojo, sa
vo mirusiuosius jie pašarvo- 
ja, rankas ištiesia, į tarpu
pirščius vatos įdeda (kodėl? 
— nė jie patys nežino). Lai
doja be karsto, suvynioję į 
drobulę. Deda į 2 metrų gy
lio duobę, kurios viename šo-/ 
ne sustatytos lentelės, o įskli- 
mbai jų priglaudžiama kita 

(Tęsinys 5 pusi.)

LIETUVIAI DAKTARAI
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— Pas mus tai paprastai, 
be papuošalų, — aiškino ma
hometonas dvasininkas. Tik
rai, mošėjije (jų šventykloje) 
tebuvo tik vienas Mekos-Me- 
dinos paveikslas, ir tas se- j 
nas, rusų litografijoje 1889 m.! 
išleistas. Kitoje vietoje ka-' 
bojo ant lakšto įvairiomis spa
lvomis pieštas geometrinės 
figūros — visokios ratų kom- , 
binacijos, bet tokias drųsiai 
galėtų išpiešti aukštesnio pra- 
džios mok. skyriaus mokinys.

— Šventadienis pas mus — 
penktadienis, — pasakojo lie
tuviškai mahometonų dvasi
ninkas. Pamaldos būna iš ry
to, dvyliktų ir dar kitomis 
valandomis. Šv. Raštus skai
tome arabų kalba. Didesnės 
šventės — beiramas — kelis 
kart per metus.

Ėmėme prašyt, kad mums 
kai kų arabiškai paskaitytų. 
Išsitraukė susenusių knygų ir 
pradėjo greit, rodos, ir į raš
tų nežiūrėdamas skaityti. Gi
rdėti buvo kažkokie keisti ga
rsai: “'keferu... kezalika...”

Mahometonų imamas pasa
kojo, kad jo parapijoje yra 
apie 490 Alacho garbintojų, 
su lietuviais sugyvena gerai.

— Kas ten per arabiškas 
parašas, — klausinėjome jo.

vedę tik po vienų žmonų. 
Ekskursantai ėmė šnekėtis

su atbėgusia totoraite, ima
mo dukrele. Lietuviškai ji 
puikiai kalba. Mokosi gimna
zijoje, jau ketvirtoje klasėje.

— Kaip su lietuvaitėmis su
gyvenate ;

negalima valgyt saulei užte
kėjus iki nusileidžiant, o po 
saulėleidžio ir prieš užtekė
jimų — galima valgyt visus 
valgius. Pasninko metu nega
lima .nei šokt, nei dainuot, nei 
ženytis.

— Kiaulienos nevų'gote?

TEL. YARDS 5557

DR. FRANK G. KWINN
|hHMI>ShA>|

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:30 Vakare,

ir Pagal Šutant.

____
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KLAUSYKITĖS
•T

nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

SALTIMIERO
RADIO PROGRAMŲ Iš STOTIES WHIP (1480 K.)

Kas Vakarų Nuo 6:30 Valandos.

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rųiiee naujus namus ant 
lengvų mėnesinių iimokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbų be jokio eash įmokė 
jimo. ant lengvų mėnesinių iimokėjimų.
(Išgannn geriausį atlyginimą ii Fire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir 
seną namų, ant lengvų mėnesinių limo 
kėjimų nuo 6 iki 20 metų. Reikale kreip
kite* prie:

JOHN PAKAL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

J

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

Penktadieniai*
Valandos: 10-12 ryte, 2-4L 7-9 P. lt 
3147 S. Halsted S t, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniai* ir
Seėtadieniai*

Valaudos: 3—B P. M.

TaL CANal 6969

OR. WALTER J. PHILLIPS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cennak Road
OFISO VALANDOS.'

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

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

Ofiso teL Canal 2345
Oiiso Vai. 2-—4 ir 7—9

Res. 2305 S. LEAVITT 9< 
Re* tel. Canal 0409

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

2-tros lubos
CI1ICAGO, 1LL.

Telefonas MIDway 2886 
OFISO VALANDOS:

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryta

DR. P. J. 6EINAR
(BELNARAUSKAS1 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1612.

Res. — Yar eis 3955.
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popieJ 7 iki 9 vakare 
Trečiadieniai* ir Sekmadieniai* 

pagal sutartį.

Telefone* 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

Susitariu*.

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Kasdien iiskyros Seredą
Seredomia ir Neaėl. 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. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Res. 6958 So. Talman Ava 
Re*. TeL GROvehiU 0617 
Office TeL HRMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaL 2—4 ir 7—9 vak.
Ketv. ir Nedėliomis santara* 

2423 W. Marquette Rood

TeL YARds 6021
Bm.: KRHvood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. STRIKOL’IS
PIYSIOIAN and SURGBOH 

4645 So. Ashland Avenue

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Rezidencijos tel BEVerly 8244

DR. 1. DUNDULIS
4157 Archer Avenue

Ofiso vai.: 2-—4 ir 6—8 P. M.

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak

Nedėliomis 
Office TaL
■amų Tel PROspeet 18M

Reaideaeija
8989 So. Claremont Avė.

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

omie pagal sutartį, 
YARds 4787

r—*
Ay _______
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SATISFACTON 
Dnt/Hr leskd!Doub/eAc/ionf

BAKING ■VV POWDER
, S»mt fHceTiHfoyis 45 tearsAęo 

25 ou neės for 254
Full Pade ••• NoSlack Fillind

►

MILLIOKS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT

ALEX ALESAUSKAS & SONS
Wholesale Fumiture Co.

6343 So. Westei*n Avcnue
REPUBLIC 6051

Tai CAMal 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 Res and Offioe
PROspeet 1028 2869 S. Leavitt St
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706

OR. J. J. KOWAR
(K0WAR8KAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd SL, Chlcago
Trečiadieniais ir Sekmadianiai,

pagal sutartį.

Tel CAHal 0267
Rea TeL PROspeet 0668

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

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

6 iki 8 vakare
TeL YARds 2246

DR. C. Z. VEZEL'IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
SertMloi pw<Hl «ulart| _

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenut 
Telefoną* Lafayette 8660

Antradieniais, Ketvirtadieniai* k 
P«nktadi«niau

4631 So. Ashland Avė. 
T*1 YARds 0004

Pirmadieniais. Trečiadieniai* ig
Šeštadieniai*. .

•y .VA*
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Tikrai Buvo
Linksmas Piknikėlis
Iš visų kolonijų lietuviai 
linksminosi; išsinešė daug 
grašių įspūdžių

“Laivas” tikrai gali did
žiuotis? Šimtai darbščių skai
tytojų susirinko į “Rūtos” 
daržų praeitų sekmadienį. Vi
sos kolonijos buvo atstovauja
mos. Visi pirko ti'kietėlius, 
kad laimėti aštuonianytį (lo
vos uždangalų) ir kitas dova
nas. Visi gėrėjosi Brazaitytės 
ir Oksiuko klasiškais ir lie
tuviškais šokiais. Palangos ir

Gražios Pagerbtuves 
Dr. A. Jenkins - Jankui

Chicago lietuvių profesijo- 
nulų eilės padidėjo dar vienu 
jaunu daktaru — Alex Jen
kins (Jankum).

Jaunas profesijonalas yra 
gimęs ir augęs Pittsburgb, 
Pa. Baigęs pradžios mokslus, 
aukštesnį mokslų ėjo Carne- 
gie vidurinėj mokykloj ir 
Pittsburgho universitete. Vė
liau atvyko į Chicago ir įsto
jo Loyola universitetan, me
dicinos fakultetų, kurį sėk
mingai baigęs internu buvo

Žemaičių orkestrą taip grojo, Šv. Bernardo ligoninėj, ir,
kad nieks nenorėjo namo eiti. 
Br. Vladas Cibulskis, MIC., 
visur bėginėjo, visus pamatė, 
visus pasveikino. Žodžiu, visi 
“Laivo” sdiuity tojai labai 
maloniai laikų praleido.

Besisukinėjant rpo daržų te
ko išgirsti daug gražių nuo
monių apie “Laivų”. Pasiro
do, visi mėgsta jį skaityti ir 
begalo vertina. Redakcijai to
kia žinia tikrai yra maloni ir 
priduoda energijos toliau da
rbuotis.

Toks sėkmingas parengimas 
kaip tik rodo, jog žmonės tik
rai vertina savaitraščio tiks
lų. ‘*Laivas” gali didžiuotis, 
nes turi daug skaitytojų gar
bės ir amžinųjų skaitytojų. 
Tie skaitytojai yra pasiryžę 
skaityti “Laivų” iki grabo 
lentos.

Patėinijau, kad lietuvių jau 
nimus ypatingai mėgsta šokti 
lietuviškus šokius, kaip ir se
nieji. Klumpakojis, suktinis 
ir kiti visus sušildė.

Tikrai gražiai linksminosi 
žmonės “Rūtos” darže, praei
tų sekmadienį. Žvalgas

baigęs praktikų, atsidarė ofi
sų adresu 2500 West 63 St.

Jaunam dalktarui pagerbti 
praeitų sekmadienį Nekalto 
Prasidėjimo P. Šv. parapijos 
salėj buvo suruoštas pagerbi
mo bankietas, kuriame daly
vavo virš poros šimtų svečių 
iš visų Chicagos kolonijų. Bu
vo atvykus taip pat ir dakta
ro mamytė iš Pittsburgs, Pa., 
ir giminaitis Juozapas Siųsis 
iš St. Louis, Mo., (mūsų dien
raščio skaitytojas). Bankiete 
kalbas pasakė ir jaunų profe- 
sijonalų sveikino: laid. dir. 
Eudeikio žmona, West Side 
biznierius Joe Dobravalskis,

Vokiečių lakūnai ruošia lėktuvų priešo pozicijoms atakuoti. 
Į milžiniškų bomhnešį kraunama viską naikinančios bombos. 
(Acme teleplioto)

Upyniškių Vakaras
Upyniškių šokių vakaras, 

Upynos bažnyčios vargonų fo
ndui, įvyks rugsėjo 23 d., Yu- 
š'kos salėje, 2417 W. 43rd St.
Pradžia 6 vai. vakare. Įžanga 

dr. Curoso (svetimtautis), M. 30c. Komisija daug dirba, kad
Sų-gos centro iždin. E. Stat
kienė, Alkimavičienės (iš Ma- 
rąuette Pk. ir Beverly Hills), 
Joe Siųsis, iš St. Louis, Mo., 
ir kun. A. Briš'ka. Muzikalę 
programų išpildė: dr. K. Sve-

vakaras būtų linksmas. Grieš 
gera orkestru. Be to, apie U- 
įpynų žodžiu papasakos Rim
kienė, Gilienė, Mikolaitienė. 
Papasakos ir apie kitas gre
timas parapijas. Jos daug ap-

nciskas, art. J. Kudirka, Ona • važinėjo. Ypač Ag. Gilienė.

Redakcijos Laiškai 
Bendradarbiams

G. švedui, Rochester, N. Y. 
Korespondencijų apie nusise
kusį bendrų ročesteriečių lie
tuvių piknikų esame įdėję an
ksčiau atsiųstų kito mūs 'ko
respondento, todėl Tamstos 
korespondencija jau lieka ne
sunaudota. Prašome neužmir
šti mus ir toliau.

Piežienė ir K, Sabonis. Jiems 
akompanavo H. Pačukaitė ir 
J. Saulis. Programai vadova
vo Ig. Sakalas.

Bankieto suruošimu dau
giausia rūpinosi daktaro uoš
vienė Karčiauskienė, jo žmo
na Antaneta, kurioms pagel
bėjo atvykusi iš Pittsburgb 
daktaro mamytė ir artimos 
draugės. Dovanų įteikta sto
rokas vokas. Visiems atsakė 
ir dėkojo gražia lietuvių kal
ba dr. A. Jenkins.

Po visam linksmintasi iki 
vėlumos. Rap.

Praeitų kartų berašant ne
paminėta daug dirbanti A. 
Bartkus su žmona, Rimkienė 
ir A. Gilienė. Visiems būsim 
dėkingi už atsilankymų ir pa
ramų.

Turime įgaliojimų nuo Upy
nos klebono kun. Kalvaičio. 
Dirbam ne sau. Komisija

tuvių Dienos rėmėjais tapo, ir 
aukas Lietuvių Dienai Pasau
linėje Parodoje per Konsula
tų Chicago pridavė: ų>o $10, 
V. ir J. Andruliai, vaist. J. 
P. Rakštis ir B. Pivariūnienė. 
Jiem bus įteikti atitinkami
Lietuvių Dienos diplomai.

✓
Visos gaunamos aukos tuoj 

pakvituojamos, laikraščiuose 
skelbiamos ir į atitinkamus 
fondus pervedamos. Už visas 
aukas Konsulatas taria nuo
širdų ačiū.

Lietuvos Konsulatas,
100 East Bellevue Place 

Chicago, Illinois

Remkite Savuosius 
Biznierius

Garbintojus
Pas Alacho »

(Tęsinys iš 4 pusi.) 
lentelių eilė, kuri tuo būdu 
sudulo kuip ir namelį. Ijtiido- 
ja 'kojomis į pietų rytus. Su
pila kapų, o į galvūgalį ir ko
jūgalį pastato įhj akmenį. Tu
rtingesnieji — gražų, šlifuo
tų, su iškaltu mėnuliu, netur
tingi — paprastų, paplokš
čių akmenį. Du akmenys pa
rodo, kur kapas prasideda ir 
kur baigias. Tas svarbu, kad 
žinotų pakastojo vietų, nes 
antro numirėlio į tų pačių duo 
bę nelaidoja.

Aplankėme ir totoriaus ū- 
kininko trobų Cerauciznoje. 
Tai buvo apšviestesnis už ki
tus kiemas, namai sutvarkyti 
panašiai kaip pas lietuvius. 
Mielai mus priėmė, pavaiši 
no pienu, agurkais.

Apskritai, totoriai buvo ma 
lonūs, nuoširdūs. Visi jie kal
bėjo lietuviškai. Vienas, pa
matęs, kad šį tų pasižymiu 
bloknote, priėjęs papasakojo, 
kad ne taip seniai juos tam
siomis spalvomis aprašė laik
raščiai.

Paėmęs man už rankos, su
sijaudinęs, jis kalbėjo:

— Nešmeišk mūsų. Jei ap- 
šmeišit — nieko nelaimėsit. 
Tradicija buvo ir pasiliks. 
Mes Lietuvos totoriai nepa- 
sikeisini. Nešmeišk mūsų.

Tie žodžiai buvo taip jaut
riai pasakyti, kad privertė 
verčiau kai kų nutylėti, kad 
tik jų širdis nebūtų paliesta. 
0 vis dėlto jie verti dėmesio 
— būrelis žmonių, esu, nuo 
Vytauto laikų čia užsilikę, 
užmiršo savo kalbų, savas 
dailias, bet išsaugojo savo 
tautinį jausmų ir tikybų.

J. Žvilb.

Nuostabi Patranka
Anglijos laikraščiai rašo 

apie naujų britų priešlėktu
vinę patrankų. Ji esanti 37 
colių. Minėtos patrankos, su
statytos grupėmis imi ketu
rias, elektros pagalba nukrei
piamos į taikinį, pavyzdžiui, 
lėktuvų, kurį patrankos, kar
tų aptikusios, jau automatiš
kai seku. Keturi pabūklai gu
li išsviesti per minutę 50 svie
dinių į septynių mylių aukštį 
Minėtų patrankų sviediniai 
dar turi visų savo kaunamų
jų galių, jei sprogsta ir už 50 
metrų nuo taikinio. Per ban
dymus vienas sviedinys, spro
gęs už tūkstančio metrų nuo 
lėktuvo, jį dar numušęs.

Eksportuoti Mėlynių 
Uogas

(XX) šių vasarų “Pieno
centras” pirmų kartų pradėjo

DON’T BE GREY
Durt tsferete grey balt. Grey balt 
■Mfcee you look old and fed old. 
Try the <Modezn* Metfaod for CoL 
«b« HMr . .. CLAJROL. YooTI 
appredate tha quick, pleasant trea> 
Bent. No bleaching reąulred <• 
eoften the hair wk«n you ūse 
CLAIKOL. TotiH Vve the reeolts 
en yoor heir — beautiful, natūrai, 
lookinc eolor that defiee detecttafc 
See yotnelf ae yoo trOold Ūke t» 
'be. See your hairdreeser tada? •* 
Bad tfeta eoopon NOW.(

Natxralfy...*iA

fcrCUri

i • • • e atun

W dek 
estor that caaM be «a) 

anty Clalnt taoa

JOAM CLAUt, OAflKM. tat 
.UIW«wak.K«vY<n,B-l

Aukos Lietuvos 
Reikalams

Žinojimas, kaip kerai ir 
naudingai sunaudoti laikas y- 
ra begalo svarbu kiekvienam 
žmogui.

— Karalius, atsakė Duva- 
lis, motka man algų už tai, kų 
aš žinau; jei jis panorėtų mo
kėti man už tai, ko aš neži
nau, tai tani visos Prancūzi
jos turtų neužtektų.

P7

šiomis dienomis Detroite įvyko greitųjų laivelių Tegata. 
Zuini on G. Simmons (baltam kostiume) iš Greenwies, Conn., 
laimėjo pirmenybes ir Detroit Yaelit Club dovanų. (Acme te- 
leplioto)

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINES 

MINTYS
U angliško vertė 

Kun. Aut. M. KaražiSkb

Rugsėjo 12 Diena
O Tikėjime, įkurs esi visos 

meilės vertas, tu esi didis ti
kint didelių dalykų upie Die
vų, ir tu esi geras kadangi 
per tuve žmogus pasiekia am
žinų laimę. A

eksportuoti mėlynių uogas. 
Nors buvo eksportuota labai 
nedaug, bet bandymas pavy
ko ir tuo klausiniu dabar bus 
susirūpinta.

Gėlės Mylintiems, 
Vestuvėms, Baukie- 
t&ms, Laidotuvėms,

Puošimams.

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 
Phone LATayette 5800

viftimnTAtt aKimus
mirė ivugscjo », ls)39, 7:30 v.
vuKdie, buiuuKęa pu&ta umziaue.
Ciuuęa ------- ±vu.£>Cilli 14

upcfivt., jMthiujuų vaisė., ik t* ulių 
guovi liljuj.

Aineiinuje išgyveno 35 m. 
x aunu uid«.i<xme nuiiuanito

3 urulius, juoaapą., jo moterį 
U114 ir jų šeimynų; juną ir jo 
seuuyiių, cenų; 3 seserų.:. t*«u- 
ronelę. Marijonų Kiseiienę ir 
jos šeimynų ir Magdaleną. Bet- 
nonenę ir jos šeimyną: sesers 
sūnų kun. Jerome Beinortą ir 
daug kitų giminių, r-rikiausė 
prie Keistučio l’ašelpin&s ir kv. 
Antano (nuo 18-tosJ dr-Jų.

Kūnas pašarvotas Antano 
I’etkaus koplyčioje, 1410 So. 
49th Ct., Cicero, 111.

Laidotuvės Įvyks Trečiadieni, 
Rugsėjo 13 d. iš koplyčios 8 
vai. ryto bus atilsėtas į šv. 
Antano parap. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas j Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamub-inas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Rrollal, Seserys, Se
sers Sūnus ir G-iminės.

Laidotuvių Direktorius Anta
nas Petkus, Tel. CICERO 2109.’r5 imiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiRimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimmiiiiiiiimiiiiiiimiiss

SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MĮĮ MORGIČiy w g

= Kiekvienos ypatoe padėti pinigai yra apdrausti iki 16000.00 pei £ 
— Federal Savings and Loau Insurance Corp., po United Statei —

31%

= 4^ 
I £{

!
INSURFO Skelbimai “Draugo” CLASSIFIED Skyriuje 

Yra Pigūs Ir Pelningi. Pabandykite.

Lietuvos Konsulatas Chica
go gavo ir šiuo maloniai skel
bia sekamų aukų Lietuvos 
reikalams:
Apsigynimo fondui

Lowell, Mass. S. L. A. 173 
kuopa ir D. L. K. Vytauto l§ 
Klubas — $71.00. lį

Goverament prieaifira.

Mokame Už
Padėtus Pinigus

Ofiso vai.: 0:00 vai. ryto iki 6:00 vak. Pirmadieniais, Ketvirta- £ 
dieniais ir Šeštadieniais iki 8:0f vak.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION Į
JOHN PAKEL, Pres.

Ši suma sukelta per išva- 'Š _ __ . =
s 6816 S. Westem Avė. Phone GRO. 0306 |
šriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

žiavimų, kurį suruošė aukš
čiau minimos organizacijos 
Lietuvos reikalams. Konsula
tui aukų prisiuntė komitetas:, 
S. Kučinskas, R. Ainoras, Z. 
Dzidulonis, S. Stadalnikas ir 
J. Žukauskas.

Aukos Lietuvių Dienai, Lie-

MACARONI- 
• AND-CHEESE. 
READY IN 9 MINUTES

•abt, nro. laidotuvių direkto&iai 
KELNER-PRUZIN

CtaiauslM Pataruvtaiaa — Kotelis patarnauja 
Phone 8000 620 W. 16th Are.

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMD III A M f1 C PATARNAVIMAS AlYlDULANbL dieną ir naktį
TA v V' A T KOPLYČIOS VISOSE U I K A 1 MIESTO DALYSE

Anthony B. Petkus
0834 So. Western Avė. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
BERIKUSIA Ett DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIBA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

4447 South Fairfleld Avenue
_________ Tel. LAFAYETTE 0727_______

YVAI misoseL/ A Ix 1 Chicagos dalyse

Klausykite mflmj Lietuviu nulio pmfmunn Antrariimlo ir 
icšUulicaiio vakarai*. <1:30 valandą, iš WlirP stoties (14SO 1

Pra.m-šėja.1 P. IALTIM1ERAB «,

ladiawicz ir Senai
2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2545 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270
4348 So. California įAve. 
Phone LAFayette 3572

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

Antanas M. Pliillies
1.1. Žele_ _ _
Albeit V. Petkus
P. I. Ridikas

3307 Lituanica Avė. 
Phone YADds 4.908

J646 Wcst 46th Street 
I’hone YARds 0781-0782

4704 S. Westem Avė. 
Tel. LAFayette 8024

3354 So. Halsted St 
Telefonas YARds 1419

Jp-.-’N
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KVIETIMAS Į PASKUTINĮ PIKNIKĄ 
MARIJOS KALNELIUOSE

Ateinantį sekmadienį, rug
sėjo 17 d. visi lietuviui kvie
čiami atvažiuoti į Marijos Ka
lnelius, Hinsdale, III., kur 
vietinis šeimininkus, brolis 
Tadas, Simonas Kvietkus (Ra- 
seinįų Magdė) ir kiti rengia 
svečiams gražius “fėrus” — 
gyvulių ir paukščių parodą. 
Tai tikrai bus Įdomu pania- 

r /Vti, nes jiems j talkų ateina 
/ir kaimynai fermeriai, su sa
vo gražiais gyvuliais ir pauk
ščiais. Apart to, tow.noflakie- 
Čių Marijonų Rėmėjų skyrius 
su p-nais Gedvilais ir Petr. 

'Turskiene priešaiky, su Po
vilo Norkaus troku atvyks 
su skaniausiais gėrimais ir 
suvažiavusius svetelius pavai
šins. O p-nia Vaišvilienė su 
savo talkininkėmis rengia pui
kiausių valgių, kurios išalku
sius svetelius pasotins, na ir' 

1 skanaus rūgštaus pienelio tu 
i ręs ir kiti} gardumynų

Bet bus ir supryzas — Si
monas Kvietkus ant laužo 
keps jautį. Čia tai bus biskį 
įdomu matyti, kaip tą jautį 
keps.

Bus ir kitų pasilinksmini
mų, pasinaudokime kolei dar 
gražios ir malonios dienelės, 
suvažiuokime skaitlingai; ti
kimasi, kad Tėvų Marijonų 
vyriausybė irgi bus sugrįžus 
ypač naujasis provincijolas, 
gerb. kun. dr. J. Navickas, 
kuris lankėsi Lietuvoje, ir vos 
spėjo pabėgti iš karo liepsnų, 
bus malonu išgirsti iš jo žo
delį apie Lietuvą, na, ir ži
noma apie visą kelionę ir a- 
teities darbus.

Teko išgirsti, kad mūsų bi
znieriai —■ Ben. .T. Kazanaus- 
ikas, Simano Daukanto fede- 
ralės bendrovės raštininkas,

West Sidės Biznieriai 
Remia “Draugo” 
Raporterių Pikniką

2201 W. Cermak Road, Ado
mas Dulskis, Stasys Linaus- 
kas, tavernų savininkai, Juo
zas Dobravnls'kis, laidot. dir. 
S. 1). Lakavičius ir kiti West 
Sidės biznieriai su savo skait
lingais draugais organizuoja
si ir, girdi, tai bus paskutinis 
šių metų išvažiavimas, važiuo
sime. Tai maloni ir linksma 
žinia, kad West Sidės biz
nieriai, matyt, labai pamylėjo 
Marijos Kalnelius, nes tenai 
dabar darosi kaip ir Vytauto 
daržas, dirbami piknikieriams 
sode gražūs stalai ir visi ki
ti patogumai.

Taigi, lauksime visų ir šiuo 
kviečiame kuo skaitlingiausiai 
dalyvauti rengiamuose “fė- 
ruose” į kuriuos šį kartą Ra- 
seinų Magdė atvyks su ket
vertą arklių. J. K.

Iš Moterų Sąjunga 
Veikimo

BRTDGEPORT. — Naujos 
Moterų Są-gos 49 kp. susirin
kimas įvyko rūgs. 5 d., parap. 
mokyklos kambary.

Nors tomis dienomis buvo 
nepaprastai šilta, tačiau na
rių atsilankė skaitlingai.

Pirm. R. Maziliauskienė a- 
tidarė susirinkimų, o kun. S. 
Petrauskas sukalbėjo maldą. 
Gyvai svarstyta kuopos rei
kalai apie parengimus - pra
mogas. Pranešus kun. S. Pet
rauskui, kad parapijos nau
dai bus rengiamas bazaras, 
kuopa maloniai pranešimą pri
ėmė dalyvauti bazare ir įren
gti savo būdą. Bazare dirbti 
apsiėmė aštuoniom narės. Taip 
pat visos narės žadėjo paau
koti ką nors bazarui.

Vladas Neffas, savininkas 
West Sidės Hotelio, 2435 So. 
Leavitt st., pirmutinis atsi
šaukė ir pasižadėjo paremti 
“Draugo” agentų, raporte- 
rių bendradarbių ir biznierių 
pikniką, kurs įvyks sekmad., 
rugsėjo 17 d., Sunset Parke. 
P-nas Neffas visados
paremia “Draugo’ 
mus, tai ir šį kartą gerai pa
sirodys.

Mykolas ir Marijona Jas- 
nauskai, savininkai tavernos, 
2259 W. Cermak Rd., yra rė
mėjai “Draugo” agentų, ra
porterių, bendradarbių ir biz
nierių pikniko, įvyksiančio 
rugsėjo 17 d. Sunset Pnrke. 
P-nas Jasnauskas yra vienas 
seniausių West Sidės biznie
rių, geras rėmėjas visų nau-

BRXTmS3

Akimirka iš basebolo rungtynių tarp Chicago Cubs ir Cincinnati Reds. Atvaizde Cubsų 
žaidėjus Billy llerman šuoliu čiuožia į tretį “base”. Nepaisant didelių pastangų, Cincin
nati Reds Cubsus nugalėjo 7—2. Acnie (telephoto).

balsiai kun. S. Petrauskas pa
prašytas būti kuopos dvasios 
vadu, kuris žadėjo ne tik lan
kyti susirinkimus, kiekvieną 
mėnesį, liet ir teikti visokią 
pagalbą kuopai. Turint jauną 
energingą dvasios vadą, nėra 
abejonės, kad mūsų kuopa 
augs. Svarbiausia, sutarimas, 
vienybė. Jei tik laikysimės 
vienybės, viskas seksis. To
liau susiklausymas su dvasios 
vadais, su parapija dirbti vie
ningai, o darbo vaisiai bus 
gražūs.

Taip, sesutės! Jei mes lai
kysimės šio (krikščioniško o- 
balsio, Dievas laimins darbą 
ir kuopa augs, kaip ant mie
lių.

Kitas susirinkimas vėl bus 
pirmą antradienį spalių mėn. 

Koresp., O. Aleliūnienė

Dievas mums davė dvi aki 
dvi ausi ir vieną liežuvį. To
dėl mes turime daugiau ma
tyti ir girdėti, o mažiau kal-

Vien-bėti. Sokratas

RADIOH

DAINUOS SABONIŲ 
ŠEIMYNA, MUZIKA, 
PATARIMAI, ĮDOMYBĖS 
IR T. T.

Kuomet visuomenė pagei
dauja girdėti žymesnių dai
nininkų dainas per radio, tai 
gi klausytojų patenkinimu1 
pakviesta Sabonių šeimpna ir 
kiti žymūs dainininkai ir niu 
zikai, kurie šiandie, antradie
nį, 7 valandą vakare, išpildys 
gražią radio programą. Jau 
10 metų sueina, 'kaip nuolat 
šias programas leidžia jų pio 
nieriai Peoples Baldų Bendro
vė. Reikia pastebėti, kad šio
mis dienomis Peoples krautu
vė yra specialiai prisirengus 
su puikiausių prekių pasirin
kimu atidaryti /udens sezono 
biznį, apie ką, žinoma, bus 
pranešta ir per radio progra
mą. Taigi, patartina nepamir 
šti pasiklausyti. Rap. XXX

GRAŽI “PASIUNTINIO” 
RADIO PROGRAMA

Šį vakarą iš stoties W'GES. 
7:45 vai., bus graži “Pasiun
tinio” radio programa. Bus 
dainų, muzikos ir įdomių pra
nešimų. Dainuos dain. Bob 
Turner. Taigi prašoma 
pasiklausyti.

Pranešimai
LRKSA ‘ ‘ Feminine Fan

cies” susirinkimas. — Bai
gus atostogas, visos narės 
stropiai rengiasi prie veiki
mo. Taigi ryt vakare, rugsė
jo 13 d., S valandą, įvyks sva
rbus Lietuvių R. K. Susivie- 
nymo ‘Feminine Fancies’ 117 
kp. mėnesinis susirinkimas. 
Kadangi keletas narių grįžo 
iš New Yorko ir kitų miestų, 
taigi po susirinkimo bus ir 
vaišės.

Susirinkimas įvyks pas E- 
niiliją Viųkoniūtę, 111(10 So. 
Cicero Avė. Kadangi Vinko- 
niūtė toliu n gyvena, tat Mor
ta Sucilaite kviečia visas na
res susirinkti pas ją, 6341 So. 
Westem Avė, 7:30 vai. Ji pa
sirūpins visų .narių transpor- 
tacija. Susirinkime bus svar

stoma daug svarbių reikalų.
Valdyba

WEST SIDE. — Moterų 
Sąjungos 55 kuopos susirin
kimas įvyks rugsėjo 12, mo
kyklos kambaryj. Malonėkite 
visos susirinkti ir išklausyti 
raportą iš seimo.

E. O. Jurkštienė, kp. rast.

B-
Renduojame salę vestuvėms, susl- 
rlnklmuina, šokiams ir kltoklams 
parengimams. Naujai ir moder
niškai Įrengta. Maža nuoma. Dėl 
susirinkimų kliūbains duodame 
dykai. Krelpktt&s.

SULLY'S SVETAINĖ 
4400 So. Washtenaw Avė. 

Tel. IAl'ayette 5054
Jonas Zcpaltas, savininkas . .

dingų sumanymų ir darbų. , ke. P-nai Nevadomskiai yra 
Jisai yra garsiosios Standard savininkai Metropolitan Ele 
Federal and Loan Asssocia-
tion direktorius.

ctric Sbop, 2215 W. Cermak 
Road,

visų
sss

Listen to and Advertise over

RALMtDECH’S YUSOSUV’RMIO
Folk Songt and Mane 
Tambaritza Orchestra

8totioiTwWAE, Every Sonday*l to I
536 S. Clark St., Chicago — Har. 3006

SKELBKITĖS “DRAUGE”

UTILITY L!QUOR 
DISTRIBUTORS

Incorporated

Tel. Prospect 0745-0746
Wholcsalc Only

5931-33 So. Ashland Avė.

Pas raus galima gauti tikrai 
Lietuvišku Importuoti Valstybinę 
Degtinę.

Mes Ir Vist Mūsų Darbininkai 
Esame Lietuviai. Pp. F. Ir M. 
Dzlmidat, Savininkai.

Cltarles Ynshis
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.

K ........
;; PASKOLOS ANT pirmų 

M0RGI6IŲ
Duodamos nuo 1 iki 15 metų 

” Lengvi i&mokėjimai. Dėl platesnių 
"informacijų kreipkitės pas Chas.1 
(Į Zekas, Secretary.

GEDIMINAS BLDG. St LOAN 
ASSOCIATION

4425 South Fadrfield Avė. 
Lafayette 8248

CLASSIFIED
PARDAVIMUT NAMAS 

2 aukštų mūrinis namas Brlgepor- 
te; 6 Ir 5 kambariai. Kaina $2,500; 
$1,000.00 cash. balansas $15.00 J 

mSnesj. Savininkas: 3236 So. Hals- 
ted Street, telefonas CALumet 4118.

REIKALINGA MERGINA
REIKALINGA mergina nuolatiniam 
namų darbui. Paprastus valgius pa
gaminti, skalbimas: 2 vaikučiai; pa
silikti vakarais: kambarys su kita. 
Atsišaukite: BEVerly 8633.

REIKALINGOS DARBININKĖS 
PATYRUSIOS Moterys sortuotl sku
durus. Nuolatinis darbas. Geras at
lyginimas. Atsišaukite: 1801 No. Le- 
avltt St. Telefonas BRUnswlek 3811

Berbora Vilčauskienė su 
dukterimi Brone ir sūnumi 
Andrium remia “Draugo” 
agentų piknikų, kurs įvyks 
rugsėjo 17 d. Sunset Parke. 
P-nia Vilčauskienė yra savi
ninkė tavernos 2059 W. Cer
mak Rd.

Ed. ir Marie Bergiai paža
dėjo dovanų “Draugo” agen
tų piknikui, kurs įvyks rug
sėjo 17 d. Sunset Parke. P-nai 
Bergiai yra tavernos savinin
kai, 2213 W. Cermak Rd.

A. Judikaitis, Crvstal Tnn, 
2212 So. Leavitt St., pažadė
jo organizuoti buvusius ka
reivius ir žada su jais atvyk
ti “Draugo” agentų pikni- 
kan, kurs įvyks rugsėjo 17į 
d. Sunset Parke.

Taipgi biznierius S. 
Girčius, 2244 W. 23rd PI. pa
žadėjo paramą “Draugo” ra- 
iporterių piknikui.

Gary, Indiana
IR GARIEČIAI PAREMS

“DRAUGO” 30 METŲ JU
BILIEJINĮ PIKNIKĄ

Nors Gary, Indiana lietuvių 
skaičius gana mažas visgi at
sirado geraširdžių katalikiškos 
spaudos rėmėjų, kurie parė
mė ‘Draugo’ 30 m. jubiliejinį 
pikniką savo asmenišku atsi
lankymu, arba platindami gau- 
tosius tikietus. Tikietų išpla
tinime labausia pasidarbavo 
Nenių ir Rūkų šeimynos, grab.

R. Kelner ir Jok. Auškalnis, ku
ris taipgi įteikė ‘Draugo’ ad-j 
ministracijai pinigus, kurios 
priėmė nuo tikietų pardavėjų.

Šacbar-Machar choro pik
nikas šauniai pavyko Birutės 
Darže. Buvo pilnas daržas 
žmonių. Choras ir visi pikni- 
kieriai pažadėjo būti “Drau
go” raporterių piknike rug
sėjo 17 d., Sunset Parke.

Jurgis ir Rozalija Neva- 
domskiai yra rėmėjai “Drau
go” agentų pikniko įvvksian- 

gerai 1 jj0 rUgsėjo 17 d. Sunset Par- 
iparengi- į

“Draugo” Agentų, Raporterių ir 
Bendradarbių, Chicagos ir Cicero 

Biznierių

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

Standard didi

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.

PARUAVTMH RAKANDAI
Iš priežasties ligos, parduodame 6 
kambarių gražius rakandus. Matyki
te Iki 6 valandos vakaro. 7036 So. 
Arteslnn Avenue. antras aukštas.

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

an<l
LOAN ASSOCIATION 

OP CHICAGO

4192 ARCHER AVENUE
SAVINOS FEDERALLT 

INSURED
JtJSTIN MACKIEWICH, Pres.

PARDAVnm NAMAS 
Blznlavas namas — Storas Ir fletas 
pagyvenimui; yra 2-karų garadžlus. 
Parsiduoda pigiai. Dėl platesnių In
formacijų kreipkitės Į: Chas. Zekas, 
4425 So. FalrfleM Avenue.

PARDAVIMUI NAMAS
PARDUOSIU pigiai už cash. medin, 
namą. Pečiais apšitdomas, kieto me
džio aptalsymal ir grindys. 2 S kam 
barių fletal Ir 1 4 kambarių fletas 
Geras investmentas. Matykite savi
ninką po num. 8714 So. Green St

GERA PROGA
REIKALINGAS Vyras. Pageidau

jama, kad būtų teisingas, gaus kam
barį veltui, bet liuosu laiku turės 
pasidarbuoti prie namo.

Greitai ntelšauklte: PITTJmnn 6606

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

ANT PARDAVIMO
ROSELANDE, 2 namai parsiduo

da prieinama kaina Iš priežasties Il
gos.

Atsišaukite: 10753 Ro. Wabash Av.

REIKALINGA MERGINA 
1 REIKALINGA mergina nuolatiniam

namų darbui. Atsišaukite penkta-' 
dieni B vai. vak. arba šeštadlen) vi
są dieną.

Telefonas CRAwford 5151

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI 
1 AUKŠTO kampinis mūrinis namas 
su 4 pagyvenimui kambariais užpa
kalyje. Vantos, beismontaa Ir pas
togė. 2600 Dnther Street.

Imsiu $500.00 (mokėjimą arba lo
tą 55th ir Pulaskl Rd. aptelinkėje. 
Agentai pageidaujami.

Atsišaukite: Al. C. Ropa, 1700 W. 
21»t Street. ..

ISVA2IAVIMAS-PIKNJKAS
Įvyks

Rugs.-Sept., 17, 1939
SUNSET P ARK - “VILNIAUS 

KALNELIUOSE”

Švelni Degtinė—100 Proot 
BOTTLED IN B0ND

Nėra Gereenėe Degtinėi 
ui Tokią Kaitų 

TIK $1.00 FT.a« M 
4-5 KTortoe ..^*'ŪU

Reikalaukit
SAVO APYLINKĖS 

TAVERNOJ

15c. pkinksas

MUTUAL LIQU0R OOMPANT
Dhrtributoriai

4707 8. HAL8TED STREET
Phone Boulevard 0014

J?

UŽSISAKYKITE ANGLIS
Black Gold Lump or Egg,...g5.7K
Mine Run .........................................85.50
Stoker Nut .........................................85.50
Petroleum Ooke ................................87.50

GRUNDY MINING COMPANY 
Tol. CANal 7447.

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOK ĖJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
'THE HOME OF FINE FURNITURE" RINGE 1804

1748-50 W. 47th St Phone Yards 5069

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm. Krikštynom Ir Kito
kiem Bankletam Suteikiam Pa

tarnavimą.

Linksma. Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

CR ANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avė., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022 Pocahnntas Mine R<m (Scremeri), Tonas 87.181 
Smulkesniųjų — Tonas 87.00; Petroleum fUr- 
bon doke, perkant 5 ton. ar danglau. Ton. 87.88.
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Žodis-Kitas Apie 
Bulčiūnų šeimą

ROGERS PARK. — Šiame 
priemiestyje, darbo sąlygų ve
rčiami, toli nuo lietuvių ko
lonijų, gyvena graži intelige
ntiška šeima — Apolonija ir 
Steponas Bulčiūnai, kurie už
augino ir gražiai išauklėjo 
sūnų Vladislovą ir dvi duk
reles — Bronislavą ir Eleną. 
P-nai Bulčiūnai, nors ir toli 
gyvena nuo lietuvių, bet gi
liai domisi savo tautiečių gy
venimu Chicagoje, bet ir jįj 
vaikai irgi nesitolina.

Vyriausia dukrelė Bronis- 
lava jau vedusi, turi atsako- 
mingą darbą Western Union, 
ir daug laiko praleidžia ke
lionėse po įvairias valstijas, 
kompanijos reikalais.

Kita dukrelė Elena baigus 
aukštus mokslus, lankiusi Mu- 
ndeleino kolegiją ir ją bai
gusi su aukštais požymiais, 
visų pirma mokytojavo du 
metus Good Couneel mokyk
loje, o dabar paskirta į aukš
tesnę mokyklą chemijos mo
kytoja Lakeview high sclioo- 
lėje ir gyvena kartu su savo 
tėveliais. Sūnus Vladislovas, 
taipgi baigęs aukštesnę mo
kyklą ir dabar užima atsa- 
komingą darbą.

Tai, ištikrųjų, graži ir in
teligentiška šeima.

P-nas Bulčiūnas iš amato 
yra didelių namų prižiūrėto
jas, taip pat yra egze'kutyvio 
boardo narys unijoje. Tai irgi 
kaipo lietuvis, turi gerą var-j 
dą ir pasitikėjimą unijos na
rių tarpe. Jo žmonelė, ip-nia 
Bulčiūnienė, kaipo gera šei
mininkė, nuoširdžiai rūpinasi 
savo šeima.

P-nai Bulčiūnai, negana kad 
patys skaito dienraštį “Drau
gą’’, bet jie ir kas met už
rašo ir atnaujina savo sesutei 
į Lietuvą, Paulinai Klingie- 
nei, gyv. Jesuliškių kaime, 
Kauno apygardoje, buv. cice- 
rietei, kuri dideliai įvertina 
ir seka kaip ciceriečių, taip 
ir čikagiečių gyvenimą ir jų 
veiklą Amerikoje, ir labai 
nuoširdžiai dėkoją už tokią 
gražią dovaną p-nams Bulčiū- 
nams — dienr. “Draugą”.

S. ir A. Bulčiūnai yra di
deli rėmėjai visų kilnių pa
rengimų ir darbų.

Taigi, malonu pastebėti šią

Įspūdingos Vestuvės
ROSELAND. — Tikrai į- 

spūdingos vestuvės buvo ru
gsėjo 3 d., kuomet amžinu 
moterystės ryšium tapo su
rišti mūs parapijos vargoni
ninkas S. Rakauskas su So
fija Valentaite, šliflbą davė 
pats klebonas kun. J. Raš
kauskas ir ta proga pasakė 
gražų pamokslų. Palydovų 
buvo net 10 porų. Kaip jau
noji, taip ir jos palydovės bu
vo labai gražiai pasipuošu
sios. Bažnyčia buvo išklota 
baltu divonu ir išpuošta gė
lėm bei kaspinais. Altoriai 
taip pat skendo baltose gėlė
se. Per šliūbą vargonais gro
jo svetimtautis muzikas. Žmo
nių buvo tiek, kad netilpo 
bažnyčioje.

Vestuvių puota buvo para
pijos salėj. Reikia pasakyti, 
kad dar niekad salė nebuvo 
taip išpuošta, kaip šiai ves
tuvių puotai. Šviesos taip pat 
buvo pritaikintos. Vestuvių 
puotoj dalyvavo virš 300 žmo
nių, kurių tarpe vietos ir ke
letas svečių kunigų, taip pat 
įžymių pasauliečių. Puotai 
šeimininkavo Stankūnienė su 
seserim. Jaunavedžių tėveliai 
rūpestingai žiūrėjo, kad sve
čiams nieko netrūktų.

Ant rytojaus giminės ir ar
timieji susirinko baigti vestu
vių puotą. Vėl linksmintasi 
iki. vakaro, kuomet jaunave
džiai išsiruošė pavestuvinėn 
kelionėn į New York pas sa
vo (vargonininko) tėvelius, 
kur žada pabūti porą savai
čių, apžiūrėti Pasaulinę Pa
rodą ir kitas New York įdo
mybes.

Kuo linksmiausio ir laiini- 
ngiausio gyvenimo linkį rose- 
landiečiai jaunai porai.

Roselandietis

kilnią ip-nų Bulčiūnų šeimą, ir 
tebūna pavyzdys ir kitiems 
geriesiems mūsų tautiečiams.

J. K.

— Pirmutinis prezidentas 
šių dienų prasme buvo Ame
rikos Jungtinių Valstybių pre
zidentas Jurgis Vašingtonas. 
Anksčiau prezidento’ titulo ne
buvo. Žodis prezidentas paei
na iš lotynų kalbos žodžio 
“praesidere”, kas reiškia — 
— įsakyti, reikalauti.

THINGS THAT NEVER HAPPEN

l)id. Britanijos karulius Jurgis VI su karalienė Elzbieta, persikaibinę per pečius prieš
dujines kaukes lanko Londoną ir apžiūri, kaip jis pasiruošęs sutikti priešo puolimą iš oro. 
(Achie telephoto)

CHS ŽINIOS
Rudeninis Piknikas

Moterų Sąjungos 48 kuopa 
rengia pirmą rudeninį pikni
ką sekmadienį, rugsėjo 17 d., 
Liberty Ųrove (buvusioj Da
mbrausko farmoj), Willow 
Springs, III. Nuoširdžiai kvie
čiu visus dalyvauti. Atsilan
kęs piknikan nesigailės. Są- 
jungietės užtikrina visiems 
“good time”. Visi galės pa
šokti prie geros muzikos, tai
pgi turės progos laimėti gra
žių dovanų (Gate prizes).

Rengimo komisija: A. Sta- 
šaitienė, K. Barčienė ir P. 
Zakarienė deda pastangų, kad 
parengimas būtų sėkmingas.

Korespondentė

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

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINĖS 

MINTYS
D angliško vertė

Kun. Aut. M. Karoiiikia

Rugsėjo 13 Diena
“Ar tu norėtumei mirti?” 

.Jis atsakė: “Taip, šio pasau
lio smagumams ir mintims a- 
pie tuos nelaimingus nusidė
jėlius, kurie daro garbę ma
no Mylimą jam ir Jį užmiršta; 
kurių mintyse aš nenorėčiau 
turėti nei dalies nei viso, ka
dangi mano Mylimasis neturi 
jokios dalies juose”.

■<■■■■■■■■■-■»

«
 Gėlės Mylintiems, 
Vestuvėms, Baukie- 
tams, Laidotuvėms, 

* —ir Puošimams.

GĖLININKAS
4180 ARCHER AVENUZ 

Phone LAFayette 5800

Didelė Nelaimė 
Ištiko Bridgeportietį

Praeitą savaitę Butler Fou- 
ndry, Bridgeporte, įvyko spro 
girnas. Visas fabrikas virto 
griuvėsiais. Nelaimėje žuvo ir 
Brulge.porto gyventojas, Ado
mas Virbalas, 3546 S. Lowe 
Avė. Fabrikas sprogimo taip 
buvo sugriautas, kad tik tre
čią dieną gaisrininkai rado 
Virbalo lavoną.

Velionio sūnus, kun. Vait
kus (White), neseniai čia at
vyko iš New Orleans atosto
gauti. Vietoj linksmumo — 
liūdesys. Laidotuvės įvyks iš 
graboriaus Antano Phillips 1 
koplyčios šį rytą. Kūnas bus 
nuvestas į Šv. Jurgio bažny
čią, o iš ten į Šv. Kazimiero 
kapines. Rap.

Minėjo Sidabrinį 
Jubiliejų

Plačiai žinomas biznierius 
Jonas Kass (Kazakauskas), 
4216 Archer Avė. minėjo 25 
m. vedybinio gyvenimo.

Sekmadienį, rugp. 27 d., 8 
vai. ryte įvyko gražios baž
nytinės apeigos Nekalto Pra
sidėjimo P. Š. bažnyčioje. A- 
pie 2 vai. popiet skaitlingas 
būrys giminių ir draugų ne-J 
tikėtai suvažiavo į Kazakaus- 
kų vasarnamį Willow Springs,' 
III. Čia atvykusius šeiminin
kės J. Puanputienė, P. Kaza- 
kauskienė ir H. Mickeliūnie- 
nė vaišino iki vėlaus vakaro. 
Prie skanių vaišių sudėta šir
dingiausių linkėjimų ir įteik
ta brangių dovanų.

Kaaakausfcai augina sūnų 
Mathew, kuris lanko Dc Paul 
universitetą, ir dukterį Emi
liją, kuri lanko Šv. Kazimie
ro akademiją.

Kaaakauskas per ilgus me-

tus veda Jewelry krautuvę ir 
remia visus kilnius lietuvių 
darbus. Dėlto vertas visapu
siškos paramos.

Sveikiname ir linkime ju
biliatams ilgiausių metų.

Giminaitis

Lietuvos Šaulių Aero Klubo 
atstovams. Jie taipgi nori už- 
niegsti artimus ryšius su Da
riaus - Girėno Aero Klubo 
.nariais. Rap.

DON’T BE GREY

. 4
ITS 0WN THAT 

JHHUMHK PAIKA

Laimingai Pasiekę 
Pasaulinę Parodę

Gauta žinia, kad' lietuviai 
lakūnai J. Krivis ir Rauski- 
nas laimingai lėktuvu nuskri
do į Pasaulinę Parodą daly
vauti Lietuvių Dienoje. Pu- 
siaukelyje turėjo sustoti, nes 
audros sulaikė. Bet New Yor- 
ką .pasiekė Lietuvių Dienos 
išvakarėse. Lakūnai, kaipo 
Nacionalio Lietuvių Aero klu
bo atstovai, skrido į Pasau
linę Parodą įteikti trofėją

grey belr. Orey beb r 
look old and feel old. 

Try the ’lSoden* Method for Cot 
•rin* Rak . .. CLAIROL. YooTI 

tlM ęuiele, pif traft* 
sent. No bleachin< reųuired ta 
eoften the hair wlwn yoo ase 
CLAIKOL. Yoa*n tęvo the malta 
ea yoar bėk—beeatifnl, nataraL 
laoktog color that defiee detecdos 
See yoaraelf ae yoo wOold likę ta 
be. See yoar bakdreeser 
•saAtbbcoapoaMOK.' 

Nat»raūy...iriA

A. + A.
DARATA VOLBEKAITĖ

GARBINKITE^ “DRAUGE”

gtaaete fceft fcrOOaart* 
ttMUMf CMeJee<fcr kak

onMaMtee «t rtd» fl. ftee 
OMO aat Mota calor that taah ba caetof

Šame Prtce Today, 
as 45 tears A y o 
25 ounces254 

7)o"A/g ^Įjon

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED ftY OCR GOVERNMENT

mirė Rūgs. 12. 1939, 4:00 vai. 
ryte, sulaukus 52 metų aniž.

Gimus Lietuvoje — Rasei, 
nių apskr., Girkalnių parap., 
Mitvių kaime. Amerikoje iš
gyveno 27 metus.

l’aliko dideliame nuliūdime 
seserį Hieną. Kerutienę, črvo- 
gerį Joną, sesers vaikus: Ed
vardą ir Herbert; dvi pusese- 
ris Eleną Labakačinskienę ir 
Antaniną Galvidienę; 3 pus
brolius: Juozapą Stulginską, 
Joną ir Vladą Chappą Ir Ui
tas gimines. Lietuvoje 2 sese
ris: Oną Cekavlčienę ir Kata- 
riną Volbekaitę.

Kūnas pašarvotas Lachavi- 
čiaus koplyčioje, 44 E. lU8th, 
st. Laidotuvės įvyka šeštadie
nį, Rūgs. 16 d., Roseiand, iš
koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėta į Visų šventų parap. 
bažnyčią, kurioj įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sietą. Po pamaldų bus nulydė
ta j Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugua-gea ir pažys
tam us-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Seserys, Sesers Vai
kai, Puseserys, Pusbroliai *r 
Giminės.

Laidotuvių Direktorius Ia- 
chavvich ir Sūnai, Tel. CANal 
2515.a iiimiiimimiiiiiiiiiuiimiiiniiiimuiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiimiimimiumių:

J
> SKOLINAM PINIGUS 

ANT 1-MĮĮ MORGIČIU
= Kiekvienos ypatoe padėti pinigai yra apdrausti iki $5000.00 pei = 

i Federal Savinga and Loan Insurance Corp., po United States S 
S Govearameat priežiūra.

Mokame Už 
Padėtus Pinigus 31%

E Ofiso vai.: 0:00 vai. ryto iki 6:00 vak. Pirmadieniais, Ketvirta- E 
E dieniais ir SėStadieniais iki 8:0? vak.

Į CHIGAGO SAVINGS & LOAN ASSOGIATION !
JOHN PAKEL, I’rcs.

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

1 ““ ■ ■■ ........ ................... ............ .... —................ — I ■ .1 .■ —
•ART, IHD. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

KELNER—PRUZIN 
doriausias PaUroavimaa — Moteris patarnaoj*

Phone 9000 680 W. I5th Avė.

. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
■SRIAUBIA IR DIDŽIAU8IA LAIDOJIMO IŠTAKA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

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

4447 South Falrfleld Avenue
____________ Td. LAf AYETTE 0727_________

V 1Z" A T koplyčios visose 
Chicagos dalyse

Klausykite mūsų T.lcmvių radlo pmgrnmo Antradlmlo Ir 
ūeštadienlo vakarais, 0:30 valandą, Iš WII1P stoties (11AO K.)

rraneS«-Xq P. ftAI.TUnER.VS «

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

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMD III A M P C patarnavimas AmDULAnbL dieną ir naktį

DVV A T KOPLYČIOS VISOSE IRAI MIESTO DALYSE

Aitfiony B. Petkus
6834 So, ViZestern Avė. 
GROvehill 0142 
1410 S. 4!)th Court 
ClCero 2109

hdiauricz ir Suuai
2314 We»t 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270

I. Liūtams
S. P. Mažeika

4348 So. California Ąve. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avertue 
Phone YARds 1138-1139

Aiitauas M. Plikis 3307 Lituanica Avė. 
Phone YADtls 4<K)8

1.1. Zolp

Albert V. Petkus
P. I. Ridikas

J646 West 46th Street 
Phone YARda 0781-0782

4704 S. Westem Avė. 
Tel. LAFayette 8024

3354 So. Halated St 
Telefonas YARda 1419



TjBXTTgSB Trečiadienis, rūgs. 13 d., 1939

MALONI VILTA VISŲ LIETUVIŲ 
ŠIRDIS PATRAUKIA 

Tai TT. Marijonu Ūkis su Gražiomis Įstaigomis
Piknikų sezonas jau arti

nasi prie galo. Gražios die
nelės dar vis vilioja žmones 
į miškus ir šiaip rengiamus 
įvairiose vietose išvažiavimus. 
Vienas panašių išvažiavimų 
dar įvyks Tėvų Marijonų ri
kyje, Hinsdale, III. ateinanti 
sekmadienį, rugsėjo 17 d. Toj 
viena gražiausių ir maloniau
sių vietų, nes Tėvų Marijonų 
ūkis ir jame įkurtosios gra
žios įstaigos — seminarija ir 
koplyčia, geruosius Tėvų Ma
rijonų prietelius ir rėmėjus 
viliote vilioja į šią vietų, nes 
čionai kiekvienas geraširdis 
lietuvis, ar jis turėjo progos 
prisidėti įprie įkūrimo šių ga
rbingų įstaigų, ar ne, visvien, 
atvykęs jaučiasi kaip savo tė
viškėje. Tr, ištikrųjų, taip ir

Siame piknike Toįvn of 
Lake kolonijos veikėjai p-nai 
Gedvilai, P. Turskienė, O. 
Sriubienė ir kiti su Povilo 
Norkaus t roku, žymiu biznie
rium atvyks su skaniausiais 
gėrimais ir visus trokštan
čius maloniai pavaišins.

Na, o jau ką tos šeiminin
kėj šiuo kartu gamina, tai 
tikrai bus suprpzas, norėčiau 
pasakyti, bet bijau, kad 'kar
tais per nosį negaučiau. Šiuo 
kartu pakentėsiu. Nes gerai 
žinau kas vadovauja — viepti 
žymiausiu ir gabiausiu Bri- 
dgnpjorto šeimininkių, asme
nyje p-nios Vaišvilienės su 
josios draugėmis - talkinin
kėmis.

Prisirengimo
kaip iš pypkės, na, tikimasi, 

yra, nes Tėvai Marijonai, tai , . - o. . kad ir svetelių nemažai su-
musų visuomenės dvasios va-i 
dai, kurie save paaukoja vi
suomenės ateičiai.

Taigi, šį išvažiavimą ren
gia vietos šeimininkai — bro
lis Tadas, ūkio užvaizdu, Si
monas Kvietkus ir kiti jųjų 
talkininkai. Būtų noprcšali, 
jei mes, lietuviai, rugsėjo 17 
d. kuo skaitlingiausiai suva
žiuotume į jųjų rengiamus 
“fėrus” — gyvulių ir paukš
čių parodą; apart to bus ir 
daug kitokiu įvairumų, gra
ži programa, kuri susidės iš 
kalbų ir dainų.

Štai, netikėtai teko sužino
ti iš seniausios ir didžiausios 
kolonijos, Bridgeporto, kur 
darbšti ir energinga veikėja, 
p-nia šaltėnienė su savo drau
gėmis organizuoja vietinius 
lietuvius ir biznierius. Laido
tuvių direktorius Antanas 
Phillips, kuris kaip visada, 
taip ir šį kartą su savo skait
lingais draugais žadėjo atvy
kti. Aš, manau, kad jį paseks 
ir daugelis kitų biznierių.

plauks.
West Sidės biznierius, Su

mano Daukanto federalės ben
drovės raštininkas, p-nas Ka- 
znauskas organizuoja ekskur
siją savo draugą. Ir aš neabe
joju, kad' taip ir bus, nes Ben. 
J. Kaznaurfkas mažai kalba, 
bet daug mintyja. Pažiūrėsi 
me. J. K.

Sek. J. Juozaitis išpildys vi
siems šias blankas.
Atsidaro Pilietybės Kursai 

Per pereitus tris metus 13 
Wardo Lietuvių Demokratų 
klubas teikė pamokas pilie
tybės ir anglų kalbos. Šia pa
galba pasinaudojo 418 asme
nys. Šiemet vėl prasidės kur
sai 21 d. šio mėnesio. Pamo
kos bus kas ketvirtadienis 
'klubo centre, 6912 So. West- 
ern Avė. nuo 7 vai. vak. iki 
9 vai. vak. Mokytojaus klūbo 
raštininkas Jonas L. Juozai-

• TN 1tis. Painokos duodamos dy-1 
kai. Lietuviai kviečiami lan
kyti įkurs us. J. L. J.

reikės gerai prie to prisiren
gti-

Lauksime visų klūbiečių 
atsilankant. A. G. rast.

Redakcijos Laiškai 
Bendradarbiams

Žinančiam. Pranešimą apie 
Ne\v City Furniture Mart 
krautuvės radio programą ne
galėjom įdėti į antradienio 
numerį, nes pervėlai gavom. 
Pranešimus visuomet reikia 
išsiųsti gerokai anksčiau.

Glenview, Ilk, šiomis dienomis vyksta Amerikos nacijonalis golfo mėgėjų turnamentas, 
kuriame dalyvauja ir Amer. J. V. kariuomenės lakūnai - golfininkai, matomi šioj nuotraukoj 
iš dešinės į kairę: Don Schumacker ir Harry Todd iš Dalias, Tex., Maurice McCarty iš, 
Cincinnati, O., ir kap. Rogers. (Acme teleplioto)

Is Politikos laoko
darbas eina LIETUVIŲ ATSTOVAI 

REIKALAUJA 
ROOSEVELTO TRECIAM 
TERMINUI

Žinutės Iš 
Marquette Park

Šiluvos atlaidai baigiasi šį 
penktadienį. Ketvirtadienį y-

sus pavaišins dykai alum ir 
kitais gėrimais. „

Vieni Demokratų Lygos de-

dienį, rugsėjo 17 d. Visi na
riai kviečiami atsilankyti, 
taip pat ir nepriklausantieji

Rūgs. 6 d. įvyko Cook Cou- 
nty Lietuvių Demokratų są
jungos regularis susirinkimas, 
lietuvių demokratų raštinėje.
6912 So. AVestern Avė.

Delegatų dalyvavo iš 11 klu
bų ir vienbalsiai nutarė rem
ti dabartinį prezidentą F. D.
Rooseveltą trečiam terminui.
Visi kalbėtojai buvo minties,
kad dabartinis prezidentas y- Man)aette Parko 13 War. 
ra daugiausiai padaręs gero (j0 Demokratų kiū-

legatai išvyks penktadienį, klubui. Bus duodami patari- 
rugs. 22 d., o kiti šeštadienį, Į mai kas link taksų protestų, 
rūgs. 23 d. į pilietybės ir registracijos bal-

Kurie delegatų nori vykti1 suoti. Atsineškit savo taksų 
į šią konferenciją, prašomi Bilas ir laiškus, kuriuos ga-
užsiregistruoti pas Lygos pir
mininką Al. G. Kumskį, arba 
sekretorių J .L. Juozaitį, Ly
gos raštinėj, telef. Proapect 
1156. J. L. J.

vote iš Election Commissio- 
ners. Padėsim atsakyti, nes 
kitaip prarasite savo balsą.

Pranešimai
Šakių klūbas laikys mėne

sinį sus-mą rūgs. 13 d., An
tanaičių name, 5033 Roosevelt 
Rd., 7:30 v. vakare. Klube 
randasi labai daug svarbių 
reikalų, kurie turi būti ap
tarti šiame sus-me. Be to, ren
giamės prie rudeninio šokių 
vakaro, spalių 14 d. Dar ne
baigtas šeimyninis išvažiavi
mas, kuris įvyks šį mėnesį.

y - ----------------------------------------------------- i
Renduojame salę vestuvėms, susi
rinkimams, šokiams ir kitokiams 
parengimams. Naujai ir moder
niškai {rengta. Maža nuoma. Dėl 
susirinkimų kliūbams duodame 
dykai. Kreipkitės.

SULLY’S SVETAINĖ 
4400 So. Washtenaw Avė.

Tel. LAFayette 5054 
Jonas Zepaltas, savininkas . .

-a

Standard CM
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PASKOLOS ANT PIRMŲ 

MOROIČIŲ
«' Duodamos nuo 1 iki 15 metų.
Lengvi išmokėjimai. Dėl platesnių 
informacijų kreipkitės pas Chas. 

i Zekas, Secretary.
GEDIMINAS BLDO. & LOAN 

ASSOCIATION
4425 South Fadrfield Avė. 

Lafayette 8248

13 to WARDO 
DEMOKRATAI VĖL 
VEIKIA

darbininkams
Išduoti raportai iš buvusio 

lygos pikniko. Pasirodė, ipelno
ra šv. Kryžiaus išaukštinimo liko keli šimtai dolerių. Pa-,-^estera Avė 8 vai vak 
šventė ir visuotini atlaidai, dėkota komisijai: Jonui Do-'
Sąlygos: išpažintis, Komuni- wiatt, Konst. Kairiui ir Al.

bas pradėjo veikimą. Valdy
bos susirinkimas įvyks šį va
karą, klūbo raštinėj, 6912 So.

ja, bažnyčios aplankymas, G 
poteriai Bažnyčios intencija 
(Pijaus X, 13-VIII, 1913 m. 
suteiktieji atlaidai).

Šiluvos atlaiduose — Misi
jose dalyvavo žmonių net iš 
tolimų kolonijų: North Sidės, 
AVaukegano ir iš kitur.

Kumskiui.
Specialis išvažiavimas ir 

pasitarimas įvyks visų dele
gatų ir jų šeimynų North Park 
Hotel Resort, Paw Paw Lake, 
Micbigan valstijoj, 100 mylių 
nuo Cliicagos. Savininkas šios 
vietos yra Gediminas Zūris, 
teisėjo Zūrio brolis, kuris vi-

Klūbo nariai apgailestauja 
netekę dviejų veikliij narių: 
Antano Ambrose ir Prano 
Druktainio, kuriuos mirtis iš
plėšė iš mūsų tarpo.

Klūbo regularis mėnesinis 
susirinkimas įvyks parapijos 
salėj, 2 vai. popiet, sekina-

SKELBKITĖS “DRAUGE”

Eks Kareiviai Draugo Raporterių Piknike

JUOZAS MICKELIUNA3,
Iš Marquette Parko 
vadovaus visiems 

E.vkareiviams
Pas A. Judikaitį Striko- 

lio tavernoj (Crystal Tnn), 
2212 So. lx>avitt st., pradėjo 
registruotis Amerikos ekska- 
reiviai, kurie rengiasi vykti į 
“Draugo” agentų pikniką, 
rugsėjo 17 d., Sunset Parke. 
Jau užsirašė Alex Mackevi
čius, M. Misevičius, V. Zu- 
bavičius, J. Žostautas, J. Ju-

' diekas, Ip. Melekauskas, S. 
Jodikis, J. Jodikis, P. Ribic- 
kis, J. Linauskas, B. Bene- 
šiunas, J. Radomskis, M. But- 

• kis, Alex Butkus, V. Mikė
nas, S. Bauža, J. Jankaus
kas, J. Aleliunas, Stanley 
Kryževičius, J. Abrainis, J.

I Abrainis, A. Barsteika, A. 
Kasparaitis, J. Misevičius, P. 
Noris, J. Brazaitis, J. Maso 
ni, V. Duoba, P. Petraitis, 
Jokūbas K leisis, J. Oksas, Ig 
Baltrušninkas. Be to į minė 
tą pikniką pakviesti dr. S. 
Biežis ir Julius Bronza, Met- 
rojnolitan State Banko iždi
ninkas.

Lietuvos kariuomenėj tar
navusieji taipgi yra pasiža
dėję biznieriai į “Draugo” 
agentų pikniką atvykti. Tokių 
tarpe yra biznierių: Rapo
las ir Povilas Gorčiai, 2244 
W. 23 PI. Norintieji prie jų 
gali ir kiti kareiviai užsira- 
syti.

Vincas Valentis tarnavo Tro
ckiniam pulke Vilniuje. Jis 
organizuoja buvusiojo caro 
ex-kareivius.

Bridgeporte Amerikos eks- 
kareiviai gali registruotis pas 
M. Radomsfkį, tavernoj prie 
Lituanica avė ir 33 PI. Pas jį 
jau užsirašė P. Grybas.

Marąuette Parke Amerikos 
ex-kareivius organizuoja An
tanas Radziukvnns, 6948 So.
Tai man avė., o Brigbton- Par
ke darbuojasi šie vyrai — J. 
Šūkis, St. Marozas, P. Vaiš
vilas, J. Kulbis.

Ciceroj organizuoja Ameri
kos ex-kareivius P. Paliulis,
Jr., 2320 So. Cicero ir D. 
Šlapelis.

West Sidėj iš biznierių 
“Draugo” agentų piknike 
dalyvaus ir gerai parems do
vanomis Vladas ir Marijona 
Tvanauskai su sunais Vincu 
ir Adolfu, 2252 W. Cermak 
Rd., Petras ir Barbora Krau-
jaliai, su sunum Juozu ir du- “ 
kterim Genovaite, 2243 W. 
Cermak R<T. Gera Diena ta
vernos sav. J. K. Mažeika, 
2320 So. Leavitt st., bus

Buvusiojo caro armijoj tar
navusieji gali užsirašyti pas 
biznierių Petrą Burdulį, 2210 
W. 23rd PI. Jo darbininkas

Teikia Gerą Patarnavimą 

ll

f
Kunigai turėtų įsigyti

i Vyskupo Petro PranciS- 
Jkaus Bučio, M.I.C. para- $ 
Lytą

’ PAMOKSLŲ
400 puslapių knygą.

Kaina #1.75

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley, Avė. 

Chicago, III.

Švelni Degtinė—100 Proot 
BOTTLED IN BOND 

Nėra Geresnės Degtinės 
nž Tokią Kainą

TIK |1.00 PT ęi n n 
4-5 Kvortos ..»!»ūU

Reikalaukit 
8AV0 APYLINKĖS

TAVERNOJ
15C. PRIMUSAS

MUTUAL LIQU0B COMPANY
Distribntoriai

4707 S. HALSTED STREET
Pilone Bonlevard 0014

CLASSIFIED
REIKALINGAS DARBININKAS 

Reikalingas darbininkas ant ūkės, 
nereikia patyrimo, užmokestis geras, 
dėl daugiau informacijų kreipkitės 
šiuo adresu:

1314 So. Cicero, Avė. 
Cicero, IUInols

, REIKALINGA MERGINA 
Reikalinga mergina namų darbui.

I Motinos pagelbal. Nebus skalbimų, 
i tr virimo. Nakvynė ant vietos .Alga 
lis j savaitę.

.šaukite CAPItol 2340

1.

UTILITY LJQUOR 
DISTRIBUTORS

• Inoorporated

Tel. Prospect 0745-0746
Wtiolesale Only

6931-33 So. Ashland Ava.

Pas mm galima gauti tikrai 
Lietuvišką Importuotą Valstybinę 
Degtinę.

Mes ir Visi Mūsų Darbininkai 
Esame Lietuviai. Pp. F. ir M. 
Dsimldai. Savininkai.

teles 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.

REIKALINGA MERGINA 
REIKALINGA, mergina nuolatiniam 
namų darbui. Paprastus valgius pa
gaminti. skalbimas; 2 vaikučiai; pa
silikti vakarais: kambarys su kita. 
Atsišaukite: BEVcrly 8633.

REIKALINGOS DARBININKĖS
PATYRUSIOS Moterys sortuotl sku
durus. Nuolatinis darbas. Geras at
lyginimas. Atsišaukite: 1801 No. Le
avitt St. Telefonas BRITnswlck 3811

PARDAVIMUI RAKANDAI
Iš priežasties ligos, parduodame 6 
kambarių gražius rakandus. Matyki
te iki 6 valandos vakaro. 7036 So. 
ArtcKlan Avcnnc. antras aukštas.

PARDAVTMUT NAMAS
Bizniavas namas — Storas ir fletas 
pagyvenimui: yra 2-karų garadžius. 
Parsiduoda pigiai. Dėl platesnių in
formacijų kreipkitės J: Chas. Zekas, 
4425 So. Palrfield Avcnnc.

PARDAVIMUI NAMAS 
PARDUOSIU pigiai už cash. medin, 
namą. Pečiais apšildomas, kieto me
džio aptai8ymai ir grindys. 2 6 kam 
barių fletai ir 1 4 kambarių fletas 
Geras investmentas. Matykite savi
ninką po num. 6714 So. Grecn St

Petras Mankus, senas West 
Sidės rubsiuvis ir “Draugo” 
skaitytojas 2230 W. Cermak 
Rd. Jisai su savo žmona Va
lerija ir sūnumi Edvardu pasi 
žadėjo paremti “Draugo” a- 
gentų pikniką.

Vladas Neffas, savininlkbs 
lietuviško botelio, 2435 So. 
Leavitt st:, prisirengė patar
nauti iš toliau atvykusiems 
“Draugo” reporteriams ir 
svečiams tikslu dalyvauti

Draugo” agentų, raporterių,
bendradarbių ir biznierių pi
knike, kurs įvyks rugsėjo 17, 
Sunset Parke. Kotelis yra ti
nkamoje tvarkoje, kad paten 

“Draugo” raporterių ir ben-j kinus visus svečius ir vieš- 
dradarbių piknike. nias.

TURTAS VIRS----------------03,500,000.00

ATSARGOS KAPITALAS - 0250,000.00
Dabar mokam 31/2% už pa
dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 m.

STANDARD
FEDERAL 
SAVINGS

and
LOAN ASSOCIATION 

OP CHICAGO

GERA PROGA
REIKAT.TNOAS Vvras. Pageldau- 

lama, kad būtų teisingas, gaus kam
barį veltui, bet liuosu laiku turėe 
pasidarbuoti prie namo.

Greitai atsišaukite: PULInum 6006

ANT PARDAVIMO 
ROSELANDE. 2 namai parsiduo

da prieinama kaina iš priežasties II- 
' gos.

Atsišaukite: 10753 So. AVnbash Av.

1192 ARCHER AVENUE
SAVINOS FEDERALLT 

INSURED
JUSTIN MACKIEWTCH. Pres.

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOK ĖJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
‘•THE HOME OP PINE FURNITURE” 8TNCE 1604

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

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

REIKALINGA MERGINA
REIKAI.INOA mergina nuolatiniam 
namų darbui. Atsišaukite penkta
dieni 6 vai. vak. arba šeštadienj vi
są dieną.

Telefonas CRAwford 5151

PARDAVTMTT ARBA MAINYMU 
1 ATTKSTO kampinis mūrinis narna* 
■u 4 pagyvenimui kambariais užpa
kalyje. Vanios. beismontas Ir pas
togė. 2600 Isither Street.

Imsiu SR00.00 imokėjimą arba lo
tą 55th ir Pulaskt Rd. apieilnkėje. 
Agentai pageidaujami.

Atsišaukite: Al. C. Ropa, 1700 W. 
21st Street.

Kas tau nemalonu — ir ki
tam to nedaryk.

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom Ir Kito
kiem Rankletam Rutelklam Pa

tarnavimą.
Linksmas Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

Pncahnntas Mine Rnn (Rcremed), Tonas 87.28, 
Smulkesniųjų — Tonas 87 00; Petroleum Gar- 
bon Ooke, perkant B ton. ar (langiau. Ton. 87.38.

i — _____ — - 1


