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CHAMBERLAINAS TARIASI SU DALADIERIU 
Vokietija sakosi Lenkijoj jos armijos 
vykdo puolimus trimis frontais 

Ties Varšuva vokiečiai [veikti; 
prasideda lietingas sezonas 

PARYŽIUS, rūgs. 12. —[iš karo frontų Europoje gau-
Angiijos ministras pirminin
kas Chamberlainas šiandien 
lankėsi Paryžiuje (oficialiai 
pažymėta, kad kur tai Pran
cūzijoje). J i s tarėsi su Pran
cūzijos ministru pirmininku 

tas įvairias žinias, randa: 
Vokiečių kariuomenė Lenki

joje šiandien pradėjo trijuose 
frontuose puolimus su pasiry
žimu galutinai sulaužyti len
kų atsparumą. 

Daladieru, o paskiau abudu tu- , Šie frontai y ra ; rytuose nuo 
rėjo pasitarimus su santarvės i Kad omo, šiauriuose nuo Lod-
vyriausiaja karine taryba. Nu- jzes ir Varšuvos šiaur-rytuose. 
t a r ta karą energingai vesti iki j Anot Berlyno, aplink Badoma 
laimėjimo ir nepaisyti taikos 'kovoja prie Vislos krantų pri-
propagandos. Su ta r ta visomis i spirtos keturios lenkų divizi 
galimomis priemonėmis triuš- jos. Ka i kurios lenkų dalys 
kinti Vokietijos vakare fronto j a u pasiduoda, 
tvirtoves, kad tuo būuu palen
gvinti Lenkijai sėkmingiau ko
voti su priešu. 

PAJftYŽIUS, rūgs. 12. — 
Prancūzų generalinis štabas 
praneša, kad prancūzų kariuo
menės vienas motorizuotas 
dalinys jau pasiekė Saar ka
syklų slėnio Saarbruecken 
miesto priemiesčius. Prancūzai 
sako t a s nepaprastas laimėji
mas. Už 7 mylių nuo šio mies-

Lenkų karo vadovybe iš 
Lvovo stoties per Budapeštą 
praneša, kad vokiečiai dar to
liau atblokšti nuo Varšuvos. 
Varšuvą ginti lenkai susilau
kė daugiau kariuomenės. 

Praneša, Lenkijoj prasideda 
lietingas laikotarpis, kurs pa
dės lenkams sukoneveikti vo
kiečių žygius. Nuo lietaus vi
s u / patvins upės ir uždarys 
kelius vokiečiams, 

to y ra vokiečių Siegfriedo j I š vakarinio Vokietijos fron-
tvirtovių linija, kurią prancū- to praneša, kad tenai Prancū
zai pasiryžę pralaužti. zai su britais daro pažangą. 

Bet Vokietija užgina. Dau
giau vokiečių kariuomenės 

vakarų frontą. 

!š Amerikos Lietuviu R. Kataliko 
Federacijos kongreso 

BROOKLYN, N. Y. ( 'Draugui ' telegrama), rūgs. 12. — F e 
deracijos kongresas šįryt pradėtas iškilmingomis Mišiomis. 
Celebravo prelatas Mykolas Krušas asistuojant kunigams 
Bakšiui, Juraičiui ir Simonaičiui. Pamokslą sakė kun. prof. 
Vaitkevičius, \l T f 

Kongreso prezidiumą sudaro: redaktorius Kneižys pirmi
ninkas; adv. Grisli ir Stanislava Subatienė vicepirmininkai; 
Paleckis ir Jereckaitė raštininkai. 

Kongresas gausingas, gyvas. Nuotaika gera. (pasirašo) Dr. 
Rakauskas. 

KALBAMA, POPIEŽIUS 
ATSILIEPS DAUGIAU 
SU2MONIŠKINTI KARĄ 

Ši nuotrauka iš karo lauko. Prisiųsta iš Berlyno j New Yorką per radiją. 
Sunaikinta centrinė geležinkelio stoti* Krokuve, Lenkijoje. (Aeme telephoto). 

Plieno fabrikuose daugiau darbo; 
tūkstančiai darbininku priimami 

N E W YORK, rūgs. 12. — 
Kariniai specialistai, suderinę ' siunčiama 

HITLERIS TURI BOTI 
SUTRIUŠKINTAS, SAKO 
KAP. A. EDENAS 

rūgs. 12. 

REIKALAUJA KARO 
VYKDYMO 

Prapeša, kad plieno pramo
nės centruose aplink Chicagą 
ima rastis daugiau darbo. 
Plieno fabrikai gauna didelius 
užsakymus ir į darbą priima 
tūkstančius darbininkų. 

Tai džiuginančios žinios v-

pač bedarbiam*;, kurie ilgiau
sius laikus skurdo be jokio už 
8iėmimo. 

Dar pažymima, kad prade
dami darl)ai bus nuolatiniai, 
tai yra ilga ra laikui. Matyt, 
karas išjudino plieno fabrikus. 

VOKIETIJA SAVO 
KALINIUS NAUDOJA 
ĮVAIRIEMS DARBAMS 

BERLYNAN, r u ^ l V __ 

PILIEČIAI TURI 
SUBRUSTI BUDĖTI 
TAKSU KLAUSIMU 

Horneriui 
legislatū-

Gubernatoriui 
pasiketinus šaukti 
rą nepapraston se.«ijon svar
styti senatvės pensijų ir be-
X " ' ' " ' , « iht_A«»n£ &«. r i n i t u I V I t l U S a . " 

LONDONAS, rūgs. 12. — 
Lordo Beaverbrooko laikraš
tis Evening Standard stato 

— [klausimą: Kokios rūšies šis f 

SUOMIJA VARŽO 
SVAIGIŲJŲ GĖRIMŲ 

VARTOJIMĄ 
HELSINKIS, rūgs. 12. — 

Suomijos vyriausybė norėda-

LATVIJA TARNYBON 
ŠAUKIA TREJŲ 
METU ATSARGAS 

LONDONAS, _ - . . _ . 
. . , 1 , . , .. , . 'ma sumažinti svaigiųjų geri- K i U A 

Naujas britų dominijų sekre- karas? Antroji savaite karpi , •• . Jrr* 6 •• • 
. , . ,-,, -v -o • i iu- i x- m u vartojimą, gėrimus pa- sijoje 

torius kap. A. Edenas pareis-1 Britanija paskelbė karą Vo

r u ^ . Ru-

kia, kad Britanija ši kartą 
ta ip ilgai kariaus iki bus per
dėm sutriuškintas hitleriz-
mas, kurs pasižymi priespau
da, žiaurybėmis, persekioji
mais ir netekęs nė mažiausio j 
nieknr pasitikėjimo.^ 

Edenas y ra buvęs britų už
sienių reikalų sekretorius. 
P r ieš porą metų jis išėjo iš 
ministro pirmininko Cham-
berlaino ministrų kabineto, 
kai Chamberlainas ėmėsi pa
taikauti diktatoriams. šian
dien jis ir vėl pakviestas ka
binetan. 

Edenas sako, kad po pasau
linio karo padaryta klaidų 
kaip reikiant nesuvaržius Vo
kietijos taip, kad ji ateičiai 
nebūtų pavojinga. Dabar rei
kalinga tų klaidų išrengti. 
Hitlerizmas turi būti nušluo
tas suo žemės paviršiaus. 
Britanija imasi šio uždavinio. 
I r kariaus iki tikslas bus pa
siektas. 

kietijai ir \nsą laiką neka
riauja, r.ieko neatlikta, jokios 
pažangos nepadaryta. 

Anot laikraščio, visuomenė 
reikalauja, kad karas ener-

•gingai būtų vykdomas. 

LAIVAS ' B R E M E N " 
MURMANSKE 

RYGA, rugp. 12. — Čia 
gauta žinia, kad vokiečių ke
leivinis laivas "Bremen" at
plaukęs į Murmanską, Rusi
jos Arktiko prieplauką. 

mų 
brangino 50 nuoš. 

ANGLIJA DĖKOJA 
KANADAI 

LONDONAS, rūgs. 12. 

12. — Sov 
vykdoma atsargų mo

bilizacija Pabaltijo valsty
bėms nesukelia rūpesčio, pa
reiškia šių 

Vokietija mobilizuoja 
gyventojus karinėms ir civili
nėms prievolėms eiti. Nepa
liekami nuošaliai ir politiniai 
ir kiti kaliniai, kurių Vokieti
jos kalėjimai ir koncentraci
jos stovyklos kupini. Jų dau
gumas paimami 
darbams dirbti. 

Smogikų prežiūroje kali
niai dirba ūkiuose ir prie pel
kynų sausinimo. 

Autoritetai nusiskundžia, 
kad visomis pusėmis trūksta s(j 
darbo rankų, ypač šiais ne- ' 
paprastais laikais, kai jauni 

VATIKANAS, rūgs. 12. — 
Iš patikimų šaltinių sužinoma, 
kad Šventasis Tėvas Pijus X I I 
gal šį ketvirtadienį atsišauks 
į kariaujančias Europon vals
tybes ragindamas daugiau su-
žmoniškinti karo vedimo meto
dus ir konfliktus sulokalizuo-
ti. 

Popiežius raginsiąs kariau
jančias valstybes: karui ne
naudoti povandeninių laivu, 
neborobarduoti iš oro atvirų 
miestų, nenaudoti nuodingųjų 
dujų ir žmoniškai elgtis su ka
ro nelaisviais. 

mus, politikieriai suskato 
ieškoti ipriemonių didinti IlU-„. 
noise taksas, nes, girdi, šian 

visus dieninių valstybinių pajamų 
neužtenka pensijoms, šelpi 
mui ir kitokiems reikalams. r 

Kovojantieji prieš nepap- į BUR AH A S TV IRI INA; 
rastą valstybės išlaidumą or-į 
ganai pareiškia, kad per 20* 
metų valstybės administraci- i 

Įvairiems'jo s išlaidos padidėjo net apie 
900 nuošimčių. 

Dabar planuojama sukelti 
dar daugiau naujų taksų, nes 
su šiandieninėmis pajamomis 
valstybė jau negalinti išsiver-

• 

PASIRENGĘS KOVOTI 
UŽ NEUTRALUMĄ 

Civic Federation and Bu-
i reaa of Public Efficiencv 

šalių diplomatai, j vyrai pašaukti kareiviauti, o ; ' p r e s 5 i d e n t a s B . j . C a n R , ^p 
Nepaisant to, Latvijos w . į d a u ^ h s )*™V ™>ter* « t į« 

riausybė paskelbė trejų metų f a b n k u s ' M o t e r > ' s d i r b a * * 
Kanada paskelbė karą Vokie- j (klasių) atsarginių mobiliza-
tijai ir žada Anglijai padėti ' ciją. 

ikius vyrų darbus, išėmus ka-
svklas. Miestuose 

šiame kare. Anglijos vyriau
sybė dėkoja Kanadai už jos 
ištikimumą britų imperijai. 

pat Cook County- Civic Coun-
cil prezidentas F . J . Bilek į-

aptaraauja gatvėkarius. 

spėja piliečius budėti prie 
motervs „• * i „ -o- 'dento nuomone 

l c l J maujų taksų sumanymus. Bi-į • 

WASHINGTON, rūgs. 12. 
— Senatorius Borahas, resp. 
iš Idaho, iš atostogų grįžo Į 
Wasbingtoną. J i s pareiškia 
kad pasirengęs kovoti prieš 
neutralumo akto keatimą, 
kaip to nori prez. Roosevel-
tas. 

Yra žinoma, prez. Roose-
veltas pasiryžęs sušaukti kon
gresą nepapraston sesijon 

i. keisti neutralumo aktą. Prezi-
s I 

sesija tu r i 

lekas laišku kreipės pas gu-

LONDONAS. — Anglijos ka
ralius 16 valandų paroje sun
kiai dirba — skaito apturimus 
karinius raportus. 

SANTARVEI KAI KURIE 
DALYKAI NEAIŠKŪS 

BERLYNAS. — Karo lai
kui nacių autoritetai dar dau
giau suvaržė katalikams ir 
protestantams visokią bažnyti
nę veiklą. 

PARYŽIUS, rūgs. 12. — 
Sekmingesniam karo vedimui 
Anglijos ir Prancūzijos diplo
matai būtinai turi išaiškinti i-
ki šiandien nesuprantamus 
šiuos keturis aktualiausius da
lykus: 

Italijos nusistatymą, sov. 
Rusijos nusistatymą, Japoni
jos nusistatymą ir pagaliau 
Turkijos poziciją. 

Šių keturių valstybių nusi
statymai ir pozicijos santarvei 

nežinomi ir tas neleidžia pran
cūzams ir britams plačiau už
simoti vesti karą prieš Vokie
tiją. 

Būtų nejuokai santarvei, jei 
Italija, sov. Rusija ir Japoni
ja arba Turkija staiga susi-

Lietuva anksčiau kelerių 
metų atsargas pašaukė karo į Yra sumanymas darbams bernatorių Hornerį patarda-
tarnybon. : panaudoti lenkus karo nelais- mas nesukelti jokių 

Vokietijos piliečiai Pabal- tvius, jei karas ilgėliau prasi-
tijy ir toliau pasilieka čia i tęstų, 
gyventi, kadangi Vokietija. 

būti t rumpa — tik 
ti administracijos 

pnpazm-
pasiūly-

kolkas jų nė nereikalauja. 

VOKIEČIAI SULAIKŽ 
AMERIKONIŠKĄ LAIVĄ 

MOBILE. Ala,, rūgs. 1 2 . -
Waterman Steamship Corpo-

BERMUDOJ SUSPENDUO
TI DU UŽDRAUDIMAI 
HAMILTON, B e r m u d a , 

rūgs. 12. — Kilus karui Eu
ropoje. Bermudoj suspenduo
ti du plačiai žinomi uždrau-

naujų 
taksų, bet mažinti dabartines. į 
Visi gyventojai to reikalauja. 
Naujos taksos bus nepaken
čiamos. 

NACIAI LIEPIA ŽYDAMS 
UŽSIDARYTI 

BERLYNAS, rūgs. 12. -
Nacių autoritetai čia paskell>ė 

Sen. Borahas pareiškia, kad 
tokia nuomonė klaiding3. J i s 
pats pirmutinis pasiryžęs il
gai debatuoti neutralumo 
klausimu ir į rody'i , kad' ne
utralumo aktas neturi būti 
keičiamas, kad Amerika šia
me kare turi laikytis pusiau-

I svyros — nė vienai kur ia i pu-

ratien praneša, kad vokiečių dimai — nenaudoti automobi- • 
lįsakymą, kad 8.00 vakare nė s e i nepataikauti . Kitaip gi 

laivas Atlantike, Hų ir jokių autovežimių ir ne
pripažinti moterims sufražo. 

Gubernatorius pirmutinis 
pradėjo važinėti automobiliu. 

padčti Vokietijai. 

Yra žinių, kad vokiečiai kal
bina japonus susitaikinti su 
bolševikais, o Maskvos agentai 
daug dirba Turkijoje. 

povandenini 
sulaikęs Šios korporacijos 
garlaivį " W a e o s t a " iš Glas-
gowo, Anglijos, (plaukiantį į 
New York a. 

Atlikus laive kratą, povan
deninio laivo komendantas 
pareiškė, kad vokiečiai jūro
je sulaikys visus amerikoniš
kus laivus patikrinimui, ar 
jie neveža karinės kontraban
dos. Neklausantieji laivai su
stoti bus apšaudomi. 

vieno žydo nebūtų gatvėse. 
Visi turi užsidarvti namuose. 

BERLYNAS, rūgs. 12. — 
Aiškėja, kad šalia Dancigo 

r . , , 0 , , . , - c i n Aiirv-i*. - . . . l e n k u uosto Gdvnes įgula dar DUBLINE SULAIKYTA DU ' . , . . *. 
nepasidavusi vokiečiams AIRIAI 

DUBLINAS, rogs. 12. — 
Airių policija areštavo du ai
rius, įtariamus sąmokslu pa
sikėsinti prieš lordą Hali-

i r 

atkakliai ginasi. 

BERLYNAS. — Vokiečių 
karo vadovybės pranešimais, 
vokiečiai paėmė Poznanę — 

faxą, britų užsienių reikalų jPoznaniaus provincijos svar-
sekretorių. biausią miestą. 

) gali būti į t raukta karan. Įsi-
všlinro gi karan Amerika tu
ri vengti ka ip didžiausios ne
laimės*. J . A. Valstybės turi 
pasilikti nuošaliai. 

ORAS 
CHICAGO SRITIS . — Ne

pastovus o r a s ; šilta. 
Vakar popiet aukščiausia 

temperatūra buvo 94 1. 
Saulė teka 6:28, leidžiasi 

704 . 
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flaut polamikos 
pondenaljoa laikraitio nededamo* 

BkfelbUau aalnos prUiuaOamo* paraOuUa* 
JBntared a» Secomd-Olaai Matter March II. 10-C. at 

Calaago. THInifk1 Uader ta* Aat of Marab l. 18*» 

Spėjimas, kuris neišsipildė 

Kai kurie karinių reikalų žinovai prieš ka
rą spėliojo, kad, kilus karui, smarkiausi su
sirėmimai įvyksią, per pirmąsias 72 valan
das. Tiek laiko vokiečiams tereikėsią, kad 
Londoną ir Paryžių suparaližucti iš oro. 

Jau eina antra savaite, kai karas prasi
dėjo, o Londonas ir Paryžius tebėra nepa
liesti. Jų padangėse nei sykį nei vienas vo
kiečių orlaivis nepasirodė. 

Nieko ypatingo iš kitos pusės nedaro iš 
oro vokiečiams nei anglai, nei prancūzai. 
Tik anglų kariniai orlaiviai keletą sykių 
nuskrido vokiečių padangėsna ir išbarstė 
kelis milijonus atsišaukimų, kuriuose vokie
čiai kurstomi nuversti Hitlerį ir visa nacių 
partija. 

Žinoma, jei prancūzai ir anglai netikėtai 
nesusitaikys su vokiečiais, tai Paryžius ir 
Londonas susilauks vokiečių atakų iš pa
dangių. Ir vokiečiai vietoj atsišaukimų susi
lauks iš padangių bombų. Bet neišsipildė 
spėjimas, kad tuoj, karui prasidėjus, ir pra
sidės jaudinančios ir -pražūtingos atakos iš 
oro. 

Kiek Yra Mokiniu Katalikiškose 
Mokyklose 

4 

Yra apskaičiuota, kad šį rudenį į Ameri
kos katalikiška* mokyklas iš viso mokinių 
įstojo 2,562,300. 

J parapijines mokykla.- įstojo 2,06o,000, į 
high sehooles — 320,000, į universitetus ir 
kolegijas — 150,000, į mokytojų seminari
jas — 9,50<«, į kunigų seminarijas — 17,800. 

Iš viso visokių katalikiškų mokyklų yra 
10,300, o mokytojų — 1)2.000. 

Svarbus su mokyklomis reiškinys darosi 
tas, kad nuo 1930 metu į pradines mokyk
las mokinių vis mažiau teįstoja. Nuo tų me
tų pradinių mokyklų niekinių skaičius nukri
to ant 140,000. Dabar pradinėse mokyklose 
mokinių tėra tiek, kiek jų tebuvo prieš 15 
metų. 

Šis mokinių mažėjimas parapijinėse mo
kyklose nereiškia ta, kad tėvai pradėjo ma 
žiau įvertinti tas mokyklas 
visai kitokia. 

Aitras Laiškas Iš Prancicijos 
Komunizmo Bankrotas Demokratmise šalyse 
Paryžių?, 1938. VIII. 30 

Vokiečių Sovietų susitari
mas yra toks einiškas pokš
tas, kokių dar niekada nėra 
buvę pasanfio jpolitikos isto
rijoje. 

Jisai yra nuostabus ne vie
nu atveiu. Visų pirma, vi
siems gi gerai žinoma, kad 
nacionalsociaUzmo pagrindas 

"Ce seir". Gal kam atrodys, 
kad dėl tokio vyriausybės žy
gio galėjo kilti neramumų* 
Priešingai; visoje eilėje vie 
tų, kaip Marselyje, Lily j * , H a 
luene ir kitur pati visuome
nė net so kumščiais stojo 
prieš komunistinių laikraščių 
platintojus, apšaukdama juos 
Stalino šunimis, Hitlerio a-
gentais, Prancūzijos priešais 

buvo kova sa komunizmu- So-'ir t . t Beveik visos organiza-
vietų Rusiję vokiečių propa- \ ei jos, pradedant pačiais kai-
ganda vaizdavo kaip begali
nės tiranijos įajį. kaip neap
sakomos priespaudos ir ver-

riaisiais S. G. T. (profesinių 
sąjungų nariais), pasmerkė iš
davikišką Sovietų .pasielgimą. 

gijos kraštą. Stalinas, Voro-, Siaarės Prancūzijos kasyklų 
šilovas buvo vadinami krau- darbininkai išleido atsišauiki-
geriais, kruvinais despotais, ma, kuriame pasmerkia kemu-
tironais. Pats Hitleris praei- nistinę Rusijos valdžią, kaip 

yra tais metais vasario 20 d. save Priežastis 
kalboje pareiškė, jog su So-

I vietais jis Beturi gerų san-
Mokinių skaičius sumažėjo ir viešose mo-Į t y k i u ^ m^JĮ t u r § t i J i g u 

čiojosi iš demokratinių val-kyklose. Nuo 11)30 metų iki 1936 m. pradi
nėse viešose mokyklose sumažėjo ant 886,032. 

Kodėl taip sumažėjo mokinių skaičius vi
sokiose pradinėse mokyklose? 

O gi todėl, kad prieauglis sumažėjo. Su
mažėjo giminių skaičius. Statistikos parodo, 
kad 1937 m. gimimų buvo mažiau ant 23 
nuoš., negu 1921 m. Dabar šioje šalyje vai
kų, jaunesnių negu 6 metų, randasi 940,000 
mažiau, negu jų buvo prieš penkis metus. 

Tai mat, kodėl kasmet mažėja mokinių 
skaičius kaip viešose, taip ir 'katalikiškose 
mokyklose. , _ ^ 

besiartinančio karo kaltiniu 
kę, ir sako: "Jeigu šį kartą 
karo ir bus išvengta, tai mes 
v ištiek neužmiršime, kad ko-

Karo Propaganda 
Anglai ir vokiečiai dabar stengiasi išvys- ; 

tyti karo propaganda. Angiai stengiasi Vo- j 
kietijes žmonėse diskredituoti Hitlerį ir na-
cių partiją. Vokiečiai savo propaganda bom-
barduoja prancūzų tautą. Vokiečiai prancū- j 
zams įrodinėja savo draugingumą ir tvirti- i 
na, kad vekiečiad iš prancūzų nieko nenori. 
Vokiečiai sako, kad prancūzams karo neskel
bė, nenori prižš juos kariauti ir pagatavi 
bet kada pradėti taikos derybas. 

Anglai skelbia, kad jie nieko neturi prieš 
vc'jicčių tautą, o tik prieš Hitlerį ir prieš 
jo partiją. 

Propagandos reikšmė yra didelė. Atsimin
kime Didžiojo Karo laikų alijantų galingą 
propagandą. Alijantai viso pasaulio opiniją 
pakreipė savo pusėn ir veik visas tautas 
nustatė prieš Vokietiją. Alijantų propaganda 
be galo sustiprino prez. Wilson su savo 14 
punktų ir savo prakalbomis apie demokra
tiją, apie tautų teises, apie tautų teisę apsi
spręsti Prez. Wilson skelbė, kad alijantai 
prieš vokiečių tautą nieko neturi, kad kariau
ją tik prieš kaizerį ir jo šalininkus. Prez. 
Wilscn skelbė, kad jei vokiečiai nuverstų 
kaizerį ir įsisteigtų respublikoniška vyriau
sybė, tai taika būtu be užkariavimų, be •per
galės, be kontribucijų. 

Gal būt kad prez. Wilson su savo propa
ganda į vokiečių viršūnes labiau paveikė, 
negu su savo pasiusta į Prancūziją karine 
jėga. Kaizeris ir jo šalininkai geruoju pasi
traukė iš valdžios ir leido įsisteigti respub
likoniškai tvarkai. Vokiečiai pasidavė, rem
damiesi prez. Wilsono pažadais. Kaip žino
me, vokiečiai apsigavo. Dabar mato, kad ir 
patys alijantai apsigavo — vietoj kaizerio 
atsirado Hitleris. Todėl kaip seniau smar
kiai buvo šūkaujama prieš kaizerį, tai taip 
dabar šūkaujama prieš Hitlerį. 

Ko atsieks ši dabartinė propaganda tik 
ateitis teparodys. 

stybių, kai jos pradėjo dery
bas su Sovietais; ••demokra
tiniai kapitalistų kraštai ir 
bolševikinė Rusija — graži 
kompanija", Šaipėsi Hitleris. 

Nepasilikdavo skolingi ir 
Sovietai. "Fašistiškieji karo 
kėlėjai", "Hitleriškieji galva
žudžiai" ir panašūs pavadini
mai nuolatos mirgėdavo So
vietų laikraščiuose, o pats 
Stalinas nekartą yra išsita
ręs, jog Sovietai yra amžinas 
ir nenuramdomas fašizmo, na-
cionalsocializtno ir diktatūrų 

Europoje griežtas nusistatymas prieš žy-j priešas. 
dus išaugo kartu sn nacių iškilimu Vokie-į Ir, štai, tiedu "neapeako-
tijoj. Nusistatymas prieš žydus buvo vienas i m i " priešai padavė vienas ki-

Nusistatymas Prieš Žydus Auga 
Visur 

Vokiečiams užėmus didesnį ar mažesnį Lenkijos mieste* 
dažnai pasitaiko, kad pasislėpę namuose lenkai šaudo į pra 

munistinė rusų valdžia išda- j einančią vokiečių kariuomenę. Vokiečių kareiviai bando u» 
vė pasaulio darbininkiją. Mes! klupti tokius šaulius. Karo vadovybė paskelbė, kad kie'kvie-
skelbiame, jog mūsų sindika-'' nas sugautas su ginklu lenkas vokiečių užimtose vietose bui 
line organizacija, nenori ture- baudžiamas mirtim. (Acme telephoto) 
ti jokių reikalų su tais, ku
rie viešai nepasmerks šito 
begėdiško susitarimo':. 

iš didžiųjų punktų Hitlerio programoje. Kai 
Hitleris ėmė viršų, tai nuo žodžių priėjo prie 
darbų ir pradėjo smarkų veikimą prieš žy
dus. 

Antisemitizmo banga persimetė per Vo
kietijos rubežius ir juo užsikrėtė ir kitos į 
tautos. 

Lietuviai nuo seniai mokėjo sugyventi su 
Izraelio sūnumis. Bet dabar ir Lietuva neiš
liko liuesą nuo antisemitizmo bangos. Ten, 
kad dalykų nepablcginus, apie žydus nieko 
nerašoma — nei gerai, nei biogai; nei juos 
ginama, nei smerkiama, 

Amerikos spaudoje iš viršaus nei kiek ne
buvo keSiamas antisemitizmas. Nei spaudoje, 
nei teatruose, nei kitur kur nebuvo užsimin
ta apie kovą prieš žydus. Vienok, ir šioje 
šalyje antisemitizmas kyla. Amerikos kata
likų autoritetai per spaudą ir susirinkimuose 
įs-pėja žmones nuo antisemitizmo. Amerikos 
angliškoje katalikiškoje spaudoje daug apie 
tai rašoma. 

diniais dėsniais, kurie reika-; valstybe šitokio žygio dar ne-
lauja neturėti nieko bendro; daro; gal tai padarys, jeigu 
su kapitalistiniais kraštais, ktfs karas. Bet ir patys ko-

O šitas pasmerkimas yra | jeigu gi Sovietų Rusija su, niunistai iš tos partijos urmu 
visuotinis. Tuoj pasirašius vo- i anglais bei pTaneūzais derė-j bėga. Renault fabrike buvo 
kiečių sovietų paktą keletas. j ^ tai tik dėl to, kad juos 1.200 komunistų; per keletą 

padrąsintų užimti griežtą po- dienų iš jų 300 metė komunis-
sUciją ir net kariauti. Tokį tų partiją ir viešai pasmerkė 
pat tikslą Sovietai turėjo ir j Maskvos politiką. Panašūs da-
susitardami su Vokietija; irjlyfcai vyksta ir kituose fabri-
Hitlerį jie norėjo padrąsinti! kuose. Prancūzų patriotizmas 
kariauti. Gi pati Sovietų Ru- ir tėvynės meilė yra dideli 
sija pasiskelbė būsianti neu-likai tėvynei pavojus, tasai pa

tam ranką. Hitlerio patikėti
nis Ribbentropas spaudžia ra
nką Stalinui, kurį jis pats y-

' ra išvadinęs kraugeriu, abu 
jie šypsosi ir sako vienas ki
tam: "Labai malonu," 

Šitoks staigus pasikeitimas 
yra nuostabus; bet nusistebė
ti nepakanka: Sovietai tą stai
gi} savo politikos pakeitimą 
padarė tokiu šlykščių būdu, 
kad visi padorūs žmonės — 
net ir daugelis komunistų — 
ėmė biaurėtis Stalinu, jo po
litika ir pačiu komunizmu. 

Vokiečių Sovietų derybos 
slaptai vyko nuo pat balan
džio mėnesio. Tačiau Sovie-Į 
•tai pradėjo derybas ir su de
mokratinėmis valstybėmis — 
Anglija ir Prancūzija. Jie ne 
tik tas derybas pradėjo, bet 
visą laiką reikalavo, kad bū
tų pradėti ir kariniai pasita
rimai. Prasidėjo ir tie kari
niai pasitarimai; prancūzų ir 
anglų aukštieji karininkai Del prasidejUMo karo Europoje skaudžiai , . ,. , a ±^. _, , X- - • • » i* * • i b u v o Iga»oti kalbėtis su So-

nukentejo viena visai nekalta tauta ir pla- - , , . . , . , . 
• • -• v - j rr j>. ̂ »*^- ; vietų karaliukais kam su bu

čiam pasauliui nežinomu būdu. Ta nusenteju-j .__._._. . , . 

komunistų atstovų išstojo iš 
partijos. Dabar, rašant šį strai 
psnį, sužinojome, jog išstojo 
dar du komunistų atstovai — 
Loubradou ir Saussot. Pasku
tinysis net paskelbė viešą lai
šką apie savo išstojimą Jis 
buvo pareikalavęs,^ kad, -pran
cūzų komum%l5f ^partija pa
reikalautų Maskvos atstovą 

tralu Kai kiti kariaus, komu
nistinė Rusija visose kariau
jančiose šalyse varys propa-

pasiaiškinti dėl šito susita- gandą ir stengsis sukelti vi
rimo; didžiuma partijos vado- suotinę revoliuciją,.. 
vybės žmonių, perdaug atsi
davusių Stalinui, su tuo ne-

Amerikoj antisemitizmas yra dar ir tuo 
pavojingas, kad jis gali persimesti ir į anti-
katalikišką judėjimą 

norėjo sutikti, ir minimasis 
atstovas iš partijos išėjo. 

Bet nėra nė reikalo reika
lauti, kad Maskva pasiaišlkin-
tų, kodėl ji tokį begėdišką 
žygį padarė: į tai atsako ko-
minternas, kuris prancūzų ko
munistų partijos vadams at-
siuntė šitokį paaiškinimą: So
vietų Rusija negalėjo susitar
ti su demokratinėmis valsty-

Šitokie Maskvos planai nie
kam nepaslaptis; gerai juos 
žino ir prancūzai. Štai dėi ko 
prancūzai taip ir smerkia sa
vo komunistus, kurie nenori 
to Maskvos pasielgimo pas
merkti. "'Uždaryti komunistų 
partiją!" beveik vienu balsu 
šaukia prancūzų laikraščiai. 
"Išmesti iš parlamento ko
munistų atstovus* kurie visas 
valstybės paslaptis tuoj per-

bėmis, nes tokiu nūdu ji būtųl duos Maskvai, o iš ten jos 
prasižengusi su savo pagrin-' nueis pas Hitlerį". Kol kas 

trio^izĮuas nugali visus nu-
iiffasl Tr komunistai Pra-" 

neūziją stato pirmoje vieto
je, paniekindami Staliną, ku
ris ir jų akyse pasirodė esąs 
ir taikos priešas, nes jis kaip 
įmanydamas stengiasi sukel
ti karą tanp tautų, ir jų tė
vynės išdavikas. t 

Kaip Prancūzijoje ir kito
se šalyse Stalino - Hitlerie 
susitarimas atneša bankrotą 
komunistams, taip pačioje Vo
kietijoje tasai susitarimas y-
ra didelis smūgis pačiam na
cionalizmui. Vokiečiai gi turi 
atmintį ir gerai prisimena, ką 
Hitleris yra apie komunizmą 

(Tęsinys 3 pusi.) 

Vaikų atostogoms pasibaigus. 

Nekaltai Nukentėjo Del Karo 

Pagal žinių, ateinančių iš Lenkijos karo 
lauko, išrodo, kad Lenkijos padėtis yra be 
vilties. Bet greičiausia nėra taip blogai, 
kaip išrodo. Reikia spėti, kad Lenkijos karo 
vadovybei teikia .patariinu> patyrę prancū
zų ir anglų karo vadai. Turbūt lenkų kari
nės jėgos taupomos kokiam nors didingam 
atsispyrimui. 

si dėl karo tauta yra suomiai. 
Dalykas tame; Ateinančiais metais Suomi

jos sostinėje turėjo įvykti taip vadinamos 
olimpinės žaismės. Į tas žaismes suvažiuoja 
iš visokių tautų sportininkai ir taipgi gan-
sios minios žiūrovų. Olimpinės žaismės tai 
tikrai didelis įvykis. 

Šitos žaismės 1940 m. turėjo įvykti Japo
nijoj. Bet dėl prasidėjusio karo sn Khrija, 
Japonija atsisakė jas rengti. Tad pasisiūlė 
Suomija ir jos pasiūlymas buvo priimtas. 

Suo?r.ija rengėsi su didžiausiu atsidėjimu, gį^u 
Statydino milžinišką stadioną, gražino savo' 

simaisiais sąjungininkais, net 
gi pasakyti kai kurias karines 
savo paslaptis. Ir taip besi-

(derant Sovietai demokrati
joms pakišo panosė* Špygą — 
pasirašė susitarimą su Vokie
tija... 

Nenuostabu, kad šalyse, kur 
garbės jausmas dar nėra vi
siškai .palaidotas, kaip tai y-
ra su Maskvon bolševikais, 

išiiavikSkas Stalino 

sostinę, rengė patalpas iš viso pasaulio su- pasielgimas sukėlė nepapras-

važiuosiantiems svečiams. 

f N 

Bet štai kilo ka- ** T*«P«"tinim% ir pasibiau-
ras ir visą dalvka sutrukdė. Suomija prisi- ™«>m$- Prancūzų vyriausybė, 
rengimo darbams jau yra išleidusi dešimt! visuomenės balsų raginama, 
milijonų dolerių. Nedidelei valstybei tai di-j tuoj ėmėsi žygi* — uždarė j 
dėlė suma ! visus komunistų laikraščius, ; 

Tai va, visai netikėtini nuostoliai dėl karo. i pirmoje eilėje "Humanitė' ' ir 

tts-
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LIETUVIŲ DIENA PRAĖJO j 

NEPAPRASTU PASISEKIMU 
Dalyvavo Apie 50,000 Lietuviu 

PROGRAMA BUVO ŠAUNI 
Pasauline Paroda 

NEW YORK, mg?. 10 d. — 
Tik pasibaigė Lietuvių Die
nos programa. J i buvo graži 
ir didinga. Tai buvo lietuvių 
diena pilna ta žodžio prasme. 
Lietuviška daina ir lietuviški 
šokiai užkariavo istorinę pa
rodą. Beveik neperdėsiu pa
sakęs, kad šiandien parodoj 
buvo 50 tūkstančių lietuvių, 
kurie džiaugėsi įspūdingu Lie 
tuvos paviljonu ir gėrėjosi 
milžiniško choro (iš 3,000 dai
nininkų) gražaus dainavimo 
ir lietuviškais šokiais, kurie
ms vadovavo p-le Baronaite. 
Chorų chorui dirigavo muz. 
J . Žilevičius. Chorai atvažia
vo ne tik iš artimesnių mies-

sumaniai vedė red. Juozas 
Laučka. Jam padėjo Juozas 
Bulevičius. 

Buvo gana daug svečių iš 
Lietuvon. Lietuvos vyriausy
be prisiuntė susirinkusiems į 
Lietuvių Dieną sveikinimą. Y-
patingai gražus ir reikšmin
gas sveikinimas gautas iš Pa
saulio Lietuvių Sąjungos. 

Sekmadienio rytą lijo. Bau
gino. Lijo ir dieną. Tik kai 
jau reikėjo pradėti progra
mą, lietus sustojo ir apie 2-rą 
valandą visai išsiblaivė. Anot 
kons. Budrio, lietuviška daina 
taip galinga, kad ir debesys 
išsiblaškė. 

KAI DRAUDŽIAMAS KNYGAS SLĖPDAVO 
ŽANDARU ARKLIDĖSE. . m 

"Mūsų Laikraščio", 48 Metu\ nuopelnus laikraščiui 
Tremtinys — Didysis 

Spaudos Platintojas 

Šiemet Lietuvoj leidžiamo 
"Mūsų Laikraščio" skirta do
vaną — tai parapijai, kuri 

buvo 
pakeltas 

garbės platintoju 

Užsakant laikraščius tekdavo 
nemaža pridėti savo pinigų. 
Dabar kada žmonės labiau 

pagal gyventojų skaičių d a n - t p r į p r a t o skaityti* ir laikraš-

tų, bet iš Cbicagos (Vyčių i r , Programai užsibaigus, vaik-
Birutės) i r ne t iš Kanados. 
Chorą sudarė daugiausia pa
rapijų choraL J i e atvyko t rau 
kiniais i r autobusais. Daug 
chorisčių buvo apsirengusios 
lietuviškais kostiumais, kas 
ir chorui ir visai publikai pr i 
davė ypatingą margumą. 

Įspūdingas kalbas pasakė-: 
min. P . Žadeikis^ gen. konsu
las J . Budrys, federalinės val
džios ir parodos atstovas, Lat
vijos ir Estijos generaliniai 
konsulai. Programą gabiai i r 

ščiojant po parodą, visur gir
dėjosi lietuvių kalba ir taip 
pat lietuviškos dainos. Tai y-
patingai buvo gražu ir sudarė 
tokią lietuvišką nuotaiką, kad 
nesinorėjo parodą apleisti. Tai 
atkreipė ne tik mūsų, lietu
vių, bet ir kitataučių dėmesį. 

Liet. Dienos programą ne
mažai puošė i r legijonierių ir 
kitų grupių parodavimai. 

Tenka nuoširdžiai džiaug
tis, kad Liet. Diena praėjo 
ta ip sėkmingai. L. Š. 

\ okiečių karo laivas Sehleswig-Holstein nuo pat vokiečių įsiveržimo Lenkijon bombarduo
ja lenkų uostą Gdynia, kuris dar vis laikosi ir neduoda vokiečiams .paimti pilną viso lenkų 
kondorio kontrolę. (Acme telephoto) 

giausia skaitys "Mūsų Lai
kraštį", laimėjo Gaurės i r 
Svėdasų parapijos. 

Ta proga įdomu bus skai
tytojus supažintinti su Gau
rės parapija ir jos dvasios 
vadu kun. kan. Kazimieriu 
Šleiviu. 

čiai pasidarė įdomesni, sako 
kanauninkas, savų pinigų žy
miai mažiau tenka pridėti. 
Žmonės dabar 'Mūsų Laikraš
t į " noriai prenumeruoja ir 
juo patenkinti. Kitais metais 
žada dar pakelti prenumera
torių skaičių. 

Antras Laiškas 
Is Prancūzijos 

(Tęsinys iš 2 pusi.) 

kalbėjęs; jisai gi jiems yra 
kalęs, kad Sovietai yra am
žinas Vokietijos priešas. Kai 

teris Goebbelsas netgi buvo 
susibaręs su Kibbentropu: da
bar, sako, bolševikams Vokie
tijoje reikės duoti tam tik
rą laisvę, gi jeiįoi tą laisvę 
jiems duosi, tai kas Vokieti
joje pradės dėtis, ypatingai 
karui kilus? Murmėjimas 

dabar jis reikalauja staiga Į prieš Hitlerio politiką pasi-
tuos pačius bolševikus laikyti j darė toks viešas, kad teko net 
draugais, tai ir vokiečio sme
genys nebeišneša. Pačioje pa
rtijoje kilo didelis nepasiten
kinimas; propagandos minis-

— — a - — — — — — — — — — _ 1 

Didelė Nuolaida. Perkant Dabar 
200 gražiausių Par lor sakvmo, verti 
uz oo i r dar duodame 

, 
ma 

"va l ym o" griebtis: daug SA 
smogikų, valdininkų ir net 
reichstago atstovų buvo su
imti; Augsburge S A "ober-
truppffuehreris" Birkhuberis 
buvo net sušaudytas už tai, 
kad savo valdiniams pasakė 
kalbą, aštriai kritikuodamas 
Hitlerį dėi jo susitarimo su 
Stalinu. 

Prieš keletą metų Prancū
zijoje ir kitose šalyse komu
nistai, be abejo, Maskvos pa
raginti, '-tiesė ranką" kata
likams, siūlydami išvien ko
voti prieš diktatūras ir fa
šizmą. Katalikai tada komin-
terno ranką atstūmė, o Po
piežius Pijus XI aiškiai pas
merkė tiek bedievinį komu-

s e prancūzų katalikų atsto
vas parlamente J . le Cour 
Grandmaison, "be t vistiek j ie 
pasilieka broliai, i r sunkio
mis valandomis kraujo bal
sas pasidaro stipresnis kaip 
praėjusiųjų nesantaikų aidas. 
Kas gi taip suvienijo Berly
ną su Maskva? Gi ir vienų, ir 
kitų neapykanta krikščiony
bei" . 

Laimei, šiuo metu aiškiai 
kiekvienas gali matyti, iknd 
neapykanta krikščionybei yra 
taip pat ir neapykanta tai
kai, tvarkai ir iš viso toms 
vertybėms, kurios sudaro kul
tūrą. Katalikams kaip tik ir 
priklauso vadovaujamoji vie
ta kampanijai prieš tas griau
nančias jėgas, kurios dabar 
pačios yra sudavusios sau 
smūgį. K. Baras 

Gaurės miestelis ir parapi-
•»o . . * w *V . . . . *. 14-1 1 ~ I 1 ~ l „ - - „_ -» -
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Tauragės miesto, netoli Vo
kietijos sienos. Ūkininkai vi
dutiniškai turi po 25—30 h a 
žemės ir gyvena pakenčiamai. 
Tos moderniškos parapi jos 
kūrėjas yra kun. K. šleivys. 
Vadovaudamas tai parapijai 
jau 

20 metų, saro nenuilstamu 
planingu darbu ir pasiau

kojimu, 

ją i gerai organizuotą 
ir pavyzdingą parapiją. Į ka-

js.'eivys jau 
laiku žino-

Kun. Kan K. 
n n n n r i t k i k a r i n i n 

t— _ . . „ . . , 

mas spaudos platintojas. 1894 
m. paskirtas vikaru į šaulius 
slaptai platino lietuviškus lai
kraščius ir knygas. Knygas, 
kad nesugautų, papirkęs ru
sų žandarus, slėpdavo žanda
rų arklidėse. Vėliau perkeltas 
buvo į Ukmergę, kur vyravo 
lenkiška dvasia ir lietuviai 
jokių teisių neturėjo. Bažny
čioj buvo giedama lenkiškai. 
Naujasis vikaras kun. šleivys 
ryžtasi įvesti lietuviškus gie
dojimus ir tuo tikslu nuva-

talikišką spaudą čia atkreip- .žiuoja pas vyskupą ir jam į-

JTAISYTI VARGONAI 

ii 
,..::J:<^:<>'-;'::-::':'-_i_i . čibaittil|Wr i 
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KULAUTUVA. — Tėvo 
Paukščio S. J . rūpesčiu ir pa
stangom, kuris dabar eina 
Darbo Seserų Draugijos ka-

nizmą. tiek pagoniškąjį na-ji*1 1 0 1 1 0 pareigas, Kulautuvos 
cionalsocializmą, ipažymėda- [bažnyčiai įtaisyti vargonėliai 
mas, ikad abi šitos doktrinos,; (fisharmonija) ir sutvarky-
nors iš pažiūros viena aitai j**8 &&>&*** per sumą. 
priešingos, pagrinduose yra! Be to, du sekmadieniu čia 
giminingos. "Broliai kurį lai-į buvo Maldos Apaštalavimo 
ką gali pasidaryti tarp sa-[gausūs susirinkimai. Kulau-
vęs priešai", .prieš keletą die-1tuvoje įsteigtas Maldos Apaš 
nų " F i g a r o " laikraštyje ra- talavimo skyrius. 

tas didžiausias dėmesys. To
dėl nestebėtina, kad Gaurės 
parapijoj spausdintas žodis 
yra plačiai išplitęs. Parapij ie
čiai ne tik prenumeruoja i r 
skaito katalikiškus laikraš
čius, bet ir aktualiais klausi
mais paskaitas ir straipsnius, 
kuriuos atspausdintus išsiun
tinėja kun. kan. K. Šleivys sa 
vo lėšomis. Tos paskaitos y r a Į 
specialiai pritaikytos i r siun
tinėjamos vaikams, jaunimui 
:ir tėvams. 
t 

Kun. Kan. K. šleivys yra 
didelis kat. spaudos prietelius 
rėmėjas ir eilės kat. laikraš
čių garbės platintojas. J au 
prieš karą pats rašinėjo ko
respondencijas į " Š a l t i n į " 
"Vienybę" ir juos platino. 
'' Mūsų Laikraštį ' ' pradėjo 
platinti nuo jo atsiradimo i r 
čia dirba iki šiolei. 1930 m. už 

rodo, kad parapi ja lietuviška, 
o lenkai .nemėgsta iš viso gie
doti. Vyskupas į tai atsižvel
gia ir įveda lietuviškus giedo
jimus. Dėl lenkų intrygų ten
ka keltis į Veiviržėnus, kur 
rusų 

(Tęsinys 4 pusi.) 

DON'T 
NEGLECT 
ACOLD 

Kratinės saogos, kortos sali Issi-
vrstjni 1 nelaimę, paprastai pa-
lenpvteja pavartojus raminančią, 
afldancia Musterole. Musterole nė
ra tiktai moste. Jinai yra "Ooun-
tfr-irrita.it." Milijonai yra varto
ję Ją per 25 m. Daktarai rekomen
duoja. Galima « u U apttekoae. 

m . . . . . . . . » » » « » * * * » < » * » « i « » » — — « 
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KROLHIER 

'KIDS* 

Angliniai Pečiai, Aliejiniai Pečiai, Gražiniai i r Elektriniai Pečįaį — 
an t jų sutaupoma vienas trečdalis. 

Naujos 1940 metų Radios parodomos Budriko Krautuvėje. Visų ge
riausių Amerikos išdirbysčiu ir kainos prieinamos — nuo 

*5.95 # *9900 
Senos radi jos y r a pataisomos. Pašaukite: YARds 3088. 

JOS. F . BUDRIK 
F U R N I T U R E HOUSE 
3409-21 South Halsted Street 

Sudriko Radio Programai: 
YvCFL—970 k. nedėlios vakarais 9 v a i 
W A A F — 9 2 0 k. Paaedel ia i s ir Petnyeiomis 4:30 po pietų. 
W H F C — 1 4 2 0 k. Ketvergais , kaip 7 vai. vakare. 

— — — — — . - — — — — — - - - - - - - - J 

Naujausios Lietuviškos Knygos 
VISOS YRA RINKTIN*S DVASIŠKO TURINIO 

Dvasiškijai jos yra ypatingai Įdomios, skaitytinos 

LEKCIJOS IR EVANGELIJOS — Antroji 
pp.taisvta ir papildvta laida, su kirčiais $2.25 

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

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

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

KANČIŲ LIUDININKAI ^Septynios Evangeli
jos Legendos) — Parašė Giovanni Papin i ; 
vertė Vetusius $0.50 

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

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

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

Skubėkite pirkti šias knygas kol jų dar yra, nes žmo
nės beveik pu.«e jau išpirko. Kreipkitės šiuo adresu: 

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

^aW*"aWįXWaO> < N I >•>»>>•# n<nanaaa>aana>aa<n»»^ata»«n^a*na»«a<aa»*a»»a»aa#^ :: 

Kaino Toksai. "Drau*rasv Užsvpelnija J u s i Pilnos Paramoa 
Katalikiškas Laikraštis Yra Jūsų Geriausias Drangas. 
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o K % n o A s* Trečiadieni?, rv-

UŽMIRŠTA, UŽLEISTA GYVENIMO 
SRITIS 

2. Ateivi ja senėja; ateivių 
eilės retėja. Mirštant tiems. 
kurie nepalaiko santykių su 
saviškiais, jų sunkiai uždirb-

gyvybės palaikymui; antra - tas palikimas sunyūsta be ma-
pagalba daugeliui palengvin- ičiausios garbes ir morales 

Jsigilinę mūsų gyveninian 
pastebėsime ypač dvi mūsų 

ritis viena — bra-
priemone mūsų tautinės 

gyvenimo 
ugi 

ti jų gyvenimo sunkenybėse. 
1. Gyvenimo patyrimas liu

dija, 'kad kas tampa apsilei
dęs vienoje savo gyvenimo 

naudos jį sunkiai 
šiam, dažnai 
save skriaudusiam jo 

gyvenime 

šiam savininkui. 

^utaupu-
net 

buvu-
Šimtai tūk-

srityje, tas užleidžia ir kitas; <tan<"ių dolerių yra dingusių 
kas nepaiso vienų menkesnių be žinios, tuomet, kada tie 
dalykų, tas ilgainiui pradeda | palikimai galėjo nušluostyti 
nepaisyti ir svarbesnių. Va- Į daugeliui ašaras ir paleng-
lios silpnybė veda žmones • vinti jų gyveninių arba būti 
prie apsileidimo, o lengvama-'panaudoti įvairiems kilniem*, 
niškumas prie .nepaisymo. Sį • tikslams, neužmirštamai pa
d ė l į pritaikius mūsų tauti- Į garbai to, kuris juos sutaupė 

LIETUVIAI DAKTARAI 

TeL Ynrds 3146. 
VALANDOS: Nuo U iki 12; 

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

Šventadieniai*: 11 iki 12 

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIBUE&A*. 

ir akinio* pritaiko 
3343 S. Halsted Street 

nio gyvenimo sričiai, aišku, 
kad jeigu kas nepaiso savo 
giminių Lietuvoje, tas nepai
so ir mūsų tautos likimo; kas 
nepaiso savųjų būrelio, su ku
riais privalėtų palaikyti gra
žius "kaimyniškus santykius ir 
maloniau praleisti valandėles 
laiko, tas lengviau skęsta iš-
tautėjinio bangose. 

Savų nepaisymo dvasia ir 
lengvanianiškurnas yra mūsų 

ir paliko. 

Kitos tautos turi garbin
gus labdarius, kilnių įstaigų 
fundatorius, bet mes jų turi
me labai maža. O tai yra to
dėl, kad mes nekreipiame dė
mesio į tai, kad auginti bran
gų toje srityje susipratimų 
mūsų visuomenėje. 

"Pas iunt inys" tad prisiė
mė iniciatyvos nors kiek gero 

Nortlnvestern universiteto futbolo instruktorio Lynn \Vakiorf pamoko* 
(Acme telephoto) 

\Vildcats rinktinei universiteto žaidimo aikštėj. 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DAJJTISTAa 

1446 Su. 49th Court, Cicero 
Aainuaetuau, Ketvirtadieniais ir 

Vaiandoa: 10-12 ryte. 2-ą. 7-0 P. M. 
3147 S. Haisted St, Chicago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais a 
hfitTiidiflniait 

Valandos: 3—8 P. U. 

t ikimasi neužilgo siiiaukti ži-| 
pai tarnavo kariuomenėje ir K a i d r a u d ž i a m a s 

knygas slėpdavo 
žandarų arklidėse 

(Tęsinys iš 3 pusi.) 

nių ar juodu 
nus ar ne 

<rali gauti bo-

išgauti 

valios ligos, kurios mus veda į d a r y t i ' mūsų visuomenei ir 
tautai šioje srityje. Pirmiau
sia atkreipta dėmesio į užmir
šta didžiojo karo veteranų rei 

prie įsnurmio. 
pareiga jas 

Tautos vadų 
gydyti. 

Ir čia kyla klausimas: kuri 
organizacija stengiasi ištiesti 
pagalbos rankų suvesti drau-

n . Pagelbėta 

* " ""' žandarai 2 kartus padaro 
L Liog i s Petras, Anykščių į kratą ir 1902 m. už " prieš-

p., Utenos ?»pskr. Išvykęs už- valstybinę veiklą*' 2 metams 
sienin sveikatos dėlei užtru- ištremia į Charkovą 
ko ir metų laikotarpyje neiš-
simaine gautus valdžios če
kius ir "Pas iunt inys ' ' pagel-

kala. "Pas iunt in io" r a d i o T ^ " , ~ 0 * * ~ 7 T °~""" dėjo 
• <<r> • i- ! priklausomus pinigus, .programų metu ir "Pasiunti- I 

nio*' žurnale skelbiamais pa- \ m * § * * * ? a d a x ė V™&* 
gus su draugais, gimines s u ! į L % i l l i n i a i 2 . ^ u y r a p r a r y t a j M r s ' tt> W m S * 6 , <*•»*• Ind.. 

j pirmutine turėjo progon pa-

r a d i o N 0 . ^ 1 ^ naujus ir atgauti ; d - j o l i e t u v i ž k a g j u d e j i m a s . 

1907 m. po "Sau lė s" d r-jos 
pa-

kursus — mokyklų, kuri veikė 
m Į^llllllJlilKl'llJlIlllIlli l l u r 
pašalpos negavo. Buvo išlai
koma parapijos lėšomis. 

1927 m. vysk. Staugait is už 
nuopelnus Bažnyčiai ir Tėvy
nei kun. K. 6leivį pakėlė gar-

jbes kanauninku. Kun. Kan. K. 
į Š le ivys , nors turi jau 68 me-
Uus amžiaus, bet dar pilnas e-

Po ištrėmimo grįžta į Kūlius j nergijos ir gjažių smnanymų. 
ir 1906 m. skiriamas klebonu į 
Pašaltuonį, č i a tuojau prasi-' ' M ū ^ ******>" S « ~ * 

gero būreliui mūsų tautiečių. 
Pasiuntinio > i 

giminėmis! Ar mūsų spaudo
je randame straipsnelių krei- j 

I 
piančių mūsų dėmesį į reika- { 
linguma palaikyti santykius j patarpininkavimu 
sm savaisiais Lietuvoje! M8>! |r*»*"«lu |»: 
sų draugijos savo susirinki
mais, o ypač bažnyčios glo-
bodamos tūkstantines išeivi
jos minias mūsų mokyklos 
auklėdamos daugybę jaunuo
lių, kuria ir ugdo išeivių šir-

j sinaudoti 
galba i šgaut i 

"Pas iunt in io" pa-
bonus po mir-

jiu>ų Laikraščio' 
! platintojui Kun. Kan. K. fclei-
! vi ui šiemet švenčiantį 43 me
tų kunigavimo ir 20 metų kle
bonavimo Gaurės parapijoj, 
linkime gražios sveikatos ir 
sekinės. Ed-P-kas 

firma išsirūpino leidinių ir į-
steigė lietuvišką pradžios mo
kyklą, kuri veikė iki 1916 m. 
Mokykloje rodydavo lietuviš
kus šviesos paveiksJus, kurių 

ties jc« posūnio J. Wingis. i klebonas turėjo virš 1,000.19181 K A U N A S . — 
Jos reikale susidarė kliu-j l rL buvo perkeltas klebonu į j laiku Lietuvos 

KAUNAS. — Visame kraš
te atšvęsta su dideliu pasi
ryžimu saugoti neitralitetą 
Tautos Šventė. Atsižvelgiant 
į rinitą pasaulio padėtį Kraš
to Apsaugos Ministras Gene
rolas Černius ir Kariuomenės 
Vadas Generolas Raštikis, sa
vo kalbose pareiškė, kad esa
me neutralūs ir pasiryžę tąi 
neutralumą ginti patys. 

TeL CANal 5969 

DR, KYALTEH J. PHILLIPS 
GYDYTOJAS IE CK2BUBGA0 

2155 West Cermak Road 
OKSO VALANDOS: 

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakar* 
ir pagal sutartį. 

DR. F, G. K U I N A S 
PHYSICIAN AND SUBGBOI 
2168 W. CERMAK ROAD 

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

fces. 2305 S. LEAVITT Sfc. 
Bes teL Caoal 0402 

LIETUVIAI DAKTARAI 

9 išgauti bonus Lietuvoje gy
venant i veteranai: 

1. Krištolaitis V., Vi lkiškią 
k., Sintautų par. 

2. Žalagėnas Jonas, Meso-
nių vienkiemio, Taujenij paš-

Pastaruoju 
vyriausybė 

čių, ka ipo stoka įrodymo, kad j Gaurę. Išsirūpinęs iš vokiečių' pradėjo griežto taupomo poli-
buvo savo posūnio šelpiama.. i e i < i i m a ? J 8 t e i g § l i etuviškus tiką visose srityse. 
Bet taL kad jos vyras yra 

f£L. TABDS 6657 

DR. FRANK C. KWINN 
GYDYTOJAS IE CHIEUEGAS 

1651 VVest 47tti Street 
OFISO VALANDOS: 

2—4 ir 7—8:30 Vakare, 
ir Pagal Sutarti. 

dyse kartu su labdarybės ar-1 t a s , Ukmergės apskr. Ap ie tai 
ba tikybos dėsniais irgi Te - ; j a m pranešė Ignas Juzėnas i š 
vynės meilę. 15et mums žino-' (Jicero 111. 
ma apie tai, kaip yra saldi | 3. Baublys Aleksandra. Per-
žinelė iš Tėvynės; kaip malo-! i 0 j o s paštas, Alytaus apsfcr. 
nus laiškelis nuo savų, kaip 4. Tereikis Juozas, Prisman-
gaivinanti laiške rasta rūtos 
šakelė iš Tėvynės prisiųsta. 

Užtad mūsų kitų skelbiamų 

tų k., Žygaičių paštas. 
5. Valinskas Pijus, Vilka

viškio apskr., Starkų k., Alk-

virš GO metų amžiaus, gal pa- j a ' . - - - . - - - - - - - — . . . 
dės išgauti bonus. 

Vis iems " P a s i u n t i n y s " pa
tarnavo dykai . 

• 'Pasiuntinys*' 1390 \V. 15 
A ve., (Jary, Ind. 

> K K > # U ) » » i X t » ^ # > # < » « < t < l # p i # « 

idealų tarpan labai pritiktų: -aiėnų p. 
įtraukti ir giminystės santy- g. Mockus Jonas, Ražgalių 
kių gaivinimo ir jų palaiky-j (_̂  Sartininkų p. Tauragės 
mo tiesioginė priemenė. I apskr. 

Iki šiandie "Pas iunt inys"' 7. Janušonis Jonas, Ramži-
ir jo radio programos turi j jkių k., Panevėžio valse, 
tai savo tiesioginiu uidavi-j g. Bartuškevičius Vincas, 
niu. Labai būtų malonu šasi- Graužinių k., Gražiškių vai., 
laukti uolių šioje srityje ben-i Vilkaviškio apskr. 

Lietuvos Neutralumas 
Nepažeistas 

K A U N A S . — Iki šiol Lie
tuvos neutralumo niekas ne
pažeidė. Jok ios mobilizacijos 
nebuvo, o t ik neutralumui iš
saugoti pašaukti kelhj metų 
atsarginiai. 

r 
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KLAUSYKITĖS 
nuolatinių ir labai įdomia, Povilo 

S A L T I M I E R O 
RADIO PROGRAMŲ Iš STOTIES VVH1P (1480 K.) 

Kas Vakarą Nuo 6.-30 Valandos. 
- ^ ^ • ^ • ^ • » - - » ' « » ^ ' « 

DR. P. J . BEiNAfi 
CBELNAKAUSKASJ 

GYDYTOJAS IE CHIEUROAS 
6900 So. Halsted Street 

TELEFONAI: 
Ofiso — We_tworOi 1612. 

Bes. — Y*x*s 3955. 
OFISO VALANDOS: 

2 iki 4 popie- 7 iki 9 vakare 
Irečiadiatuaia ir Sekmadieniaia 

pagal sutartu 

DR. A. J. M Ū Š A S 
GYDYTOJAS IE CHIEUEGAS 

VIBgūia 1118 4070 Arciiar A m 
Vaiaadoe: 1—3 ir 7—ti 

Kasdien išsky—s Seredą 
Seredomis ir NedeL pagal sutartį. 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IE CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Ave> 

2-tros lubos 
CH1CAGO, ILL. 

Telefonas MIDway 288d 
OFIbO VALANDOS: 

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

Sekmai nao 10 iki 12 vaL ryt* 

Tatef onai HRMLock 6286 

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

Otiao TalABdoa: 
10—12 vaL ryte 

2 - 4 ir 6 —« vaL vakare. 
Trečiadieaais ir Sekmadieniaia 

Susįtariuš. 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IE CHIEUEGAS 
4631 So. Ashland Ave. 

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. 

dr 

dradarbių. 
Šimtai lai§kų. kurie atplau

kia iš užjūrio saviškiu pasiil
gusių asmenų liudija, kaip 
brangus yra šis "Pasiunti-

9. Giedraitis Simanas, Gy
vių k., Veiverių valsč. ir paš
tą. Bet j is neatmena, t a i p ra
šėsi savo pavardę. Praneūzi-

i joje jam išduotas pas,portas 

i VALGIU GAMINIMAS! 
IR 

jNAMįl PRIŽIŪRĖJIMAS 
vairių va lg ių 

nio" pradėtas darbas ir jį tpa-l neišskaitomas. Tad turima 
remiant, kaip daug būtų ga-; sunkumų, bet tikimasi jo as-
lima padaryti gero užintere-j n ,enį identifikuoti, 
suotiems asmenims ir mūsų 10. Palšaitis Jonas ir Ker-
tautai. dūlis J. i š G*ry, Ind. trum-

IMP0RTANT! 
m e d i c a l t e s t s r e v e a l 
how thousands of W0MEN 

HMBEEN 
ABLET0 GET NEW ENERGY 

II you fee! tir<?d out. Hmp. Iistlem, 
moody, depressed—if your nervea 
ii* constanUy cm edge and you're 
lottng your boy friends to more 
attractive, peppy womeD—SNAP 
OUT OF IT! No man lik— a dūli, 
tir«L cro« womaa— 

AB you mayneed is a good pHiabte 
tome. H so, just try (amous Lj-dia E. 
Pinkham's Vefetabl* Compound 
reade ettpecially for wom«n. Let it 
rttmul-.te gantnc jtiic« to help digwt 
and assimilau more wholesorae food 

whlch y*«r body uses efirectly for 
energy to belp build up more physi-
cal resiatanoe and thus help calm 
jirtery n«rv~, lesson female func-

: 

i 
tional distress and give you joyful 
bubbling enewy that is refle 
thruout your whole being. 

Ovw 1,000,000 women hsve r»-

rirted marv«lou« benefit* from 
inkham's Compound. Results 

should dkiiįkf you! Telepborie your 
drugęist rignt now for a BottJe. 

WELL WORTH TRYING. • 

KAUTA 8X7 PBESIUNTUT3 

RASTU«JE 

J(1.00 
" D R A U G A S " 
2334 So. Oakley Ave. 

CHICAGO, UAJ. 

gaminimui, t 
pyragų pajų ir duonų kepi ;; 
mni; įvair ių konservų _!! 
preservų darymai, pauki <- ^ 

Didelė 223 puslapių knyga:: 
su naujausiais receptais j ;• 
tienos kep imai ar virimai.;: 

į daržovių i r vais ių užlaiky -
mai, ir r t Taipgi yra vi j; 
šokių naudingų patariau, '<! 
šeimininkėms. 
SU kny gą gaHaa gaoti pat |M i Į 
H arba raitinėja: 

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE 
INSURANCE AND LOANS 

Statau visokios n}žiea naujos namm ant 
lengnj mėneslsic išmokėjimų. Daran ~ 
Boki taisymo darbą be jokio casb. įmokė 
jimo. ant lengvu mėnesinių išmokėjimų 
(Išgannn geriansį atlygmim* iš Fire In 
snrance Compamjų dėl taisymo apdegu
sių namų). Daran paskolas ant nanjų ii 
senų namų, ant lengvų mėnesinių išmo 
kėjimų nno 5 iki 20 metų. Reikale kreip 
kitės prie: 

^Į AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARiAI 
iL YABdaMfl 
M.: KENvood 6107 

. DR. A. J . BERTASH 

J O H N P A K A L 
6816 S. Western Ave. Phone Grovehill 0306 

aes. 6958 So. Talman Ave. 
Ses. TeL O&OvebiU 0617 
Office TeL HEMlock 6848 

DR. J. J . SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IE CHIEUEGAS 

VaL 2—4 ir 7—8 vak. 
Ketv. ir Kedėiiomis •ositarns 

2423 W. Marquette Road 

^ 

«-*«-a.aj-%j»-»->-t->-* •-«-«•>.«.«-» | » i » »-*. 

Al£X ALESAUSKŽS SGi 

DR. STRIKOL'IS 
FMYSIdAN and SUEGEOM 

4645 So. Ashland Avenue 
07ISO VALANDOS j 

Nao 2 iki 4 ir nao 6 iki 8 vaL vak. 
Nedėliomis pagal (atarti. 

Office TeL YAEde 6787 
Samų TeL PEOspect 1888 

Tel OAHal 8U8. 

DR. B O I S 
•YDYTOJAS IK CHIEUEOAS 
2201 VV. Cermak Road 

Vakndcs: 1 3 popiet ir 7—8 T. «. 
BEZIDENCIJA 

663! S. CaUfonUft Ave. 
Telefonai EEPshlic 78S8 

GYDYTOJAS IE CHIEUEGAS 
Ofiso vaL nuo 1—3; nao 6:30—8:30 

756 VVest 35th Street 
Ofiso TeL YTEgmia 0036 

Eezidencijos tel BEVerly 8244 

DR. f. DUNDULIS 
4157 Archer Avenue 

Ofiso v_; 2—4 ir 6 -« P. M, 

Besidenega 
89S9 8a Ciaremont Ava. 

Valaadoe 8—10 A. M. 
Nedėliomis pagai satartį. 

Tel C ANal 0867 
Bes. TeL PBOspect 6668 

DU P. Z. ZAUTORIS 
GYDYTOJAS IE CHTEUEGAS 
1821 So. Halsted Street 

Eezidencija 6600 So. Artesian Ave. 
VA1—NDOS: U v. rjtr iki 3 popiet 

6 iki 9 vakare 

WholesaIe Furniture Co. 
6 3 4 3 So. Westenn Avenue 

EEPŪBLIC 6051 

Office Phone Bes and OtGft 
PEOapeet 1098 8868 8. Leevitt St 
Vai: 2-6 pp. ir 74 vak. CANaJ 0706 

DR. J . J . K0WAR 
(KOWAESKAS) 

GYDYTOJAS IE CHIEUEGAS 
2403 W. 

TeL YAEdi 2846 

DR. G. L VEZEL'IS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave, 
arti 47th Street 

VaL: nao 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj p e į j tetarti 

o3rd 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

DR. V. L SIEDLINStt 
DA-rMTAS 

4143 South Archer Avenue 
T«lef enae LelayrtU 8660 

Antradieniais, Ketvirtadioriaie i* 
p«rJctadi eaiaiT 

4631 So. Ashiaisl Ave. 
Tel YARds 0994 

Pirmadieniais, Trečiadleaiaia K 
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Žodis-Kitas Apie 
Bulciūnų Šeimą 

ROGERS PARK. — Siame 
priemiestyje, darbo sąlygų ve
rčiami, toii RUO lietuvių ko
lonijų, gyvema graži intelige
ntiška šeima — Aipolonija ir 
Steponas Balčiūnai, kurie už
augino ir gražiai išauklėjo 
sūnų Vladislovą ir dvi duk
reles — Bronislavą ir Eleną. 
P-nai Buleiūnai, nors ir toli 
gyvena nuo lietuvių, bet gi
liai domisi savo tautiečių gy
venimu Chicagoje, bet ir jų 
vaikai irgi nesitoiina. 

Vyriausia dukrele Bronis
lova jau vedusi, turi atsako-
rningą darbą AVestera Union, 
ir daug laiko praleidžia ke
lionėse po įvairias valstijas, 
kompanijos reikalais. 

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

Tai , ištikrųjų, graži ir in
teligentiška šeima, 

P-nas Buleiūnas iš amato 
yra didelių naimj prižiūrėto
jas, taip pat yra egze'kutyvio 
boardo narys unijoje. Tai irgi 
kaipo lietuvis, turi gerą var-l 
dą ir pasitikėjimą unijos na-, 
rių tarpe. Jo žmonelė, p-nial 
Bulčiūnienė, kaipo ogęrą_šeįTj 
mininke, nuoširdžiai rūpinasi 
savo šeima. 

P-nai Buleiūnai, negana kad 
patys .skaito dienraštį "Drau
gą" , bet jie ftr kas met už
rašo ir atnaujina savo sesutei 
j Lietuvą, Paulinai Klingie-
nei, gyv. Jesuliškių kaime, 
Kauno apygardoje, buv. ciee-
rietei, kuri dideliai įvertina 
i r seka kaip eiceriečių, taip 
i r čikagiečių gyvenimą ir jų 
veiklą Amerikoje, ir labai 
nuoširdžiai dėkoja už tokią 
gražią dovaną p-nams Buleiū-
nams — dienr. "Draugą" . 

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

Taigi, malonu pastebėti šią 

Įspūdingos Vestuves 
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. Šliūbą davė 
pats klebonas kun. J. Paš-
kauskas ir ta proga pasakė 
gražų pamokslą. 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 povestuvinėn 
kelionėn į New York pas sa
vo (vargonininko) tėvelius, 
kur žada pabūti porą savai
čių, apžiūrėti Pasaulinę Pa
rodą ir kitas Kew York įdo
mybes. 

Kuo linksmiausio ir laimi-
ngiausio gyvenimo linki rose-
landiečiai jaunai porai. 

Roselandietis 

CICEROS ŽINIOS 
Rudeninis Piknikas 

Moterų Sąjungos 48 kuopa 
rongia pirmą rudeninį pikni
ką sekmadienį, rugsėjo 17 d., 
Liberty G re ve (buvusioj Da
mbrausko farmoj), Willow 
Springs, III. Nuoširdžiai kvie
čiu visus dalyvauti. Atsilan
kęs pkn ikan nesigailės. Są-
jungietės užtikrina visiems 
"good t ime" . 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 

Did. Britanijos karalius Jurgis VI su karalienė Elzbieta, persikabinę per pečius prieš
dujines kaukes lanko Londoną ir apžiūri, kaip j U pasiruošęs sutikti priešo puolimą, iš oro. 
(Acme telephoto) 

Didele Nelaime 
Ištiko Bridgeportietį 

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

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

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

Sveikiname ir linkime ju
biliatams ilgiausiu metų. 

/ Giminaitis 

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

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

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINES 

MINTYS 
B antrliSko vertč 

Kun. Ant M. Kamžijfrr 

Rugsėjo 13 Diena 
" A r tu norėtumei m i r t i ! " 

J i s atsakė: "Taip> šio pasau
lio smagumams ir mintims a-
pie tuos nelaimingus nusidė
jėlius, kurie daro garbę ma
no Mylimajam ir J į užmiršta; 
kurių mintyse aš nenorėčiau 
turėti nei dalies nei viso, ka
dangi mano Mylimasis neturi 
Jokios daUes juose" . 

URBA G ė l ė s Mylintiems, 
Vestuvėms, Bankie-
tams, Laidotuvėms, 

• -•"• Puošimams. 
GĖLININKAS 

4180 ARCHER AVENUE 
Phone LAFayette 5800 

DON'T BE GREY 

GARSINKITĖS " D R A U G E " 

Laimingai Pasiekę 
Pasaulinę Parodę 

(jauta žinia, kad lietuviai 
lakūnai J . Krivis ir Rauski-
nas laimingai lėktuvu nuskri
do į Pasaulinę Paroda daly
vauti Lietuvių Dienoje. Pu-
siaukelyje turėjo sustoti, nes 
audros sulaikė. Bet New Yor-

i ką pasiekė Lietuvių Dienos 
išvakarėse. Lakūnai, kaipo 

I Nacionalio Lietuvių Aero klū-
! bo atstovai, skrido į Pasau-
I line Parodą įteikti trofėją | 

aif. Grey bair 
T* hMk old and fed okL 

Try the Moderu* Method for Coi. 
Hair . . . CLAIROl* Yau1 

tbe gmek, pleaaaat trtt» 
No bUachin* reqoirod t* 

•oftea tfe* hair w>**& roa s u 
CLAIROU YocTI Ieva tbe rmbs 

t w yuuitcp u yiAi wocid Hka ts 

kilnią p-nų Bulčiūnų šeima, 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. I 

! 

THINGS THAT NEVER HAPPEN i 

Minėjo Sidabrinį 
Jubiliejų 

Plačiai žinomas biznierius 
Jonas Kas s (Kazakauskas), 
4216 Archer Ave. minėjo 25 
m. vedybinio gyvenimo. 

Sekmadieni, rugp. 27 d., 8 
vai. ryte įvyko gražios baž
nytines apeigos Nekalto Pra
sidėjimo P. Š. bažnyčioje. A-
pie 2 vai. popiet skaitlingas 
būrys giminių i r draugų ne
tikėtai suvažiavo į Kazakaus-
kų vasarnamį Wiilow Springs, 
111. Čfa atvykusius šeiminin
kės J . Pumputienė, P . Kaza-
kauskienė ir H- Mickeliūnie-
ne vaišino iki vėlaus vakaro. 
Prie skanių vaišių sudeca šir
dingiausių linkėjimų ir įteik
ta Lrangių dovanų. 

Kaaakauskai augina sūnų 
Mat be*-, kuris lanko De Paul 
universitetą, ir dukterį Emi
liją, kuri lanko Šv. Kazimie
ro akademiją. 

Kazakauskas per ilgus me-

Hiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiniiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiis: 

SKOLiNAM PINIGUS 
| « w ANT 1-My M0R6IČIĮĮ 
= Kiekvienos yp«to» padėti pinigai yra apdrausti iki $5000.00 pe* 
d Federal Savmga and Loaa Iosoranoa Corp.. po United Statei 

A. "f" A. 
DARATA VOLBEKAITĖ 

mir< Kugs. 12, 1939, 4:00 ral. 
ryte, sulaukus 52 metų a m t 

Gimus Lietuvoje — Rasei, 
nių itpskr.. Girkalnių parap., 
Mitviy kaime, Amerikoje iš
gyveno 27 metus. 

Paliko dideliame nuliūdime 
seserį Klena Kerutiene, švo-
gerj Joną, sesers vaikus: Ed-
vard? ir H*-jrbert; dvi pusėse-
ris Eleną Labakacinskicnį u 
Antaniną Gaividiene; 3 pus
brolius: Juozapą stulginską, 
Joną ir Vladą Cna.ppą ir ki. 
tas gimines. JJIetuvoje 2 sese
ris: Oną Ceka.vK:ienę Ir Kata-
nną Voibeka.itę. 

Kūnas pašarvotas Čechavi
čiaus koplyčioje, 44 K. 108th, 
si. Laidotuves jvyka šeštadie
ni. Kugs. 16 d., Roseland, iš 
koplyčios 8:30 vai. ryto b»s 
atiyatita. i Visy Šventų parap. 
bažnyčią, kunoj jvyks gedu
lingos pamaldos už veiiont-s 
sie.ą. Po pamaldų bus nulydė
ta ) Šv. Kazimiero kapines. 

.Nuoširdžiai kviečia-me visus 
gimines, draugus-ges ir pažys
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse. 

Nuliūdę Sesery-N Sosers Vai
kai, Puneserys, FtisbroHai »r 
Giminės. 

Laidotuvių Direktorius L*-
cbawich ir Sūnui. Tel. CANal 
2515. 

Skelbimai "Draugo" CLASSIFIED Skyriuje 
Yra Pigūs Ir Pelningi. Pabandykite. 

Oovtnmeat pztftora. 
Mokame U i 
Padėtos Pinigus 3o% 

=į Ofiso vai.: 9:00 vai. ryto iki 5:00 vak. Pirmadieniais, Ketvirta- j 
s dieniais ir Šeštadieniais iki 8:0? vak. 

f GHICAGO SAViNGS & LOAN ASSOGIATION I 
= JOHN PAKJEL, Pres. 

| 6816 S. Western Ave. Phone GRO. 0306 Į 
^nfftnininiiiiiiiiiiiiftnniiiiiifitiittiiiiiiiiifiiiiiiiiiiifiiiiitiifiiiiiiiiiifiitiuiminiiiil 

ftiJBff, IHD. LAIDOTUVIŲ DIREKTOaiAI 
K E L N E R — P R U Z 1 N 

Gerisūfiaj Patarmavtina* — Moteris patamattja 
phoM 9000 eso w. įsa A*«. 

. A fUVOR AU 
ITS 0VVN THAt! 
mwom mm 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
8E2nA78IA IR DZD2IAUSU LAIDOJOfO ISTAI»A 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

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

4447 South Fairfietd Avenue 
Tel LAFAYETTE 0727 

X\ *V "IT A T koplyčios visose 
• ^ * *̂ " • * * Chicagos dalyse 

Klau>>Ute tattmj . t-fcfnrnj radto programo ^Vrtradimto sr 
Sc5*adi<aato TakanOs. «:J0 Tatends, Iš WHXP stoties (1480 1 

Pranešėjas P. S.U.T1.M1KRAS . 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

A M D H I A M P C PATARNAVIMAS 
HmDULHnut DIENĄ IR NAKTĮ 

KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE DYKAI 

Antbony B. Petkus 
6834 So. Western Ave. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CECero 2i09 

Lachavvicz ir Šonai 
2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270 

J. Liiilevicius 4348 So. California jAve. 
Phone LAFavet te 3572 

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Avenue 
l ^ o n e YAKds 1138-1139 

Antanas M. Phillips 3307 Lituanica Ave. 
Phone YADds 4.908 

I. J. Zolp 1646 West 46th Street 
Pheae YAEds 0781-0782 

Albert V. Petkos 4704 S. "VSTestem Ave. 
Tel. LAFayette 8024 

P. I. Ritas 3354 So. Halsted S t 

Telefonas YARds 1419 

• 

i 
im 

*g3S&Z&3X, ^am^įšč. 
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MALONI VIETA VISŲ LIETUVIŲ 
ŠIRDIS PATRAUKIA 

Tai TT. Marijony Okis su Gražiomis Įstaigomis 
Piknikų sezonas jau arti- šiame piknike Town of 

naši prie jralo. (jražio* die-', Lake kolonijos veikėjai p-nai 
neles dar vis vilioja žmone.- į Odvi la i , P. Turskiene, O. 
j miškus ir šiaiji i-engiaiuu> 
įvairiose vietose išvažiavimus. 
Vienas panašiu išvažiavimu 
dar Įvyks Tėvų Marijonu ū-
kyje. Hinsdale, 111. ateinanti 
sekmadieni, rugsėjo 17 d. Tai 
viena gražiausių ir maloniau
sių vietų, nes Tėvų Marijonų 
ūkis ir jame Įkurtosios gra
žios Įstaigos — seminarija ir 
koplyčia, geruosius Tėvų Ma-: kartu pakentesiu 

Siiubiene ir kiti su Povilo 
Norkaus t rok u, žymiu biznie
rium atvyks su skaniausiais 
gėrimais; ir visus trokštan
čius maloniai pavaišins. 

Na, o jau ką tos šeiminin
kės šiuo kartu gamina, tai 
tikrai bus suprpzas, norėčiau 
pasakyti, 1x4 bijau, kad kar
tais per nosį negaučiau. Šiuo 

Nes gerai 
rijonų prietelius ir rėmėjus žinau kas vadovauja — vietfa 
viliote vilioja i šią vietą, nės žymiausių ir gabiausių Bri-
ėionai kiekvienas geraširdis dg^pjorto šeimininkių, asme-
lietuvis, ar jis turėjo .progos nyje p-nios Vaišvilienės su 
piisidėti įprie įkūrimo š i ^ g a - josios draugėmis - talkinin-
rbingų Įstaigų, ar ne, visvien, i kėmis. 
atvykęs jaučiasi kaip savo te- pas i rengimo darbas eina 

Set. J . Juozaitis išpildys vi
siems šias blankas. 
Atsidaro Pilietybes Kursai 

Per pereitus tris metus 13 
Wardo Liet u vi" Demokratu 
klubas teikė pamokas pilie
tybės ir anglų kalbos. Šia pa
galba pasinaudojo 418 asme
nys. Šiemet vėl prasidės kur-į žinančiam 
sai 21 d. šio mėnesio. Pamo- j New City 
kos bus kas ketvirtadienis 
'klubo centre, 6912 So. West-
ern Ave. nuo 7 vai. vak. iki 
9 vai. vak. Mokytojaus klubo 
raštininkas Jonas L. Juozai
tis. Pamokos duodamos dv-

reikės gerai prie to prisiren
gti. 

Lauksime visų klūbieeių 
atsilankant. A. 6 . rast. 

Redakcijos Laiškai 
Bendradarbiams 

Pranešimą apie 
Furniture Mart 

krautuvės radio programą ne
galėjom įdėti į antradienio 
numerį, nes pervėlai gavom. 
Pranešimus visuomet reikia 
išsiųsti gerokai anksčiau. 

Glenvievv, 111., šiomis dienomis vyksta Amerikos nacijonalis golfo mėgėjų turnamentas, 
kuriame dalyvauja ir Amer. J. V. kariuomenes lakūnai - golfminkai, matomi šioj nuotraukoj 
iš dešinės Į kairę: Don Sehumacker ir Harry Todd iš Dalias, Tex., Maurice McCarty iš, 
Cincinnati, O., ir kap. Bogers. (Acme telepaoto) « j 

kai. Lietuviai kviečiami lan- f ' -' ^ 
, .. . _ _ _ i Renduojame sal« vestuvėms, susi-
KVtl K u r s u s . J. I i , J . rinkimams, Šokiams ir kitokiams 

i | parengimams. Naujai ir moder-
^ — — — — — — niškai jrengta. Maža nuoma. Dėt 

i ', susirinkimu kliūbams duodame 
I dykai. Kreipkitės. 

Šakių klubas laikys mene- j s *įL Y' s _ S V E T AIK t 
•i * * £\ m k i 

Pranešimai 

Iš Politikos Lauko 
LIETUVIŲ ATSTOVAI 

caip iš pypkes, na, tikimasi, ' REIKALAUJA 
su- ROOSEVELTO TREČIAM 

TERMINUI 

viškėje Ir, ištikrųjų, taip ir 
yra, nes Tėvai Marijonai, tai k a j 
mūsų visuomenės dvasios va- ].iUks 

dai, kurie save paaukoja vi-į 
suomenės ateičiai. 

Taigi, šj išvažiavimą ren 
gia vietos šeimininkai — bro 
lis Tadas, ūkio užvaizdą, Si-j znauskas organizuoja ekskųr- j lietuvių demokratų raštinėje 

sim 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- ! '< i 

West Sidės V>iznierius, Si 
mano Daukanto federalės ben- n t y Lietuvių Demokratų są-

raštininkas, ip-nas Ka- jungos regularis susirinkimas. 

1 pilietybės ir registracijos bai-1 ^ i a m 5 s P r i e rudeninio šokių Į* Duodamos nuo : iki metu 

drov (JS 

kuo skaitlingiausiai suva-
rengiamus 

monas Kvietkus ir kiti jųjų 
talkininkai. Būtų neprcšali, 
jei mes, lietuviai, rugsėjo 17 
d 
žiuotuine į jųjų 
" f ė r u s " — gyvulių ir paukš
čių parodą; apart to bus ir 
daug kitokių Įvairumų, gra
ži programa, kuri susidės iš 
kalbų ir dainų. 

ŠtaL, netikėtai teko sužino
ti iš seniausios ir didžiausios 
kolonijos, Bridgeporto, k u r 
darbšti ir energinga veikėja, 
p-nia Šaltenienė 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 pasek? 
ir daugelis kitų biznierių. 

siją savo draugų. Tr aš neabe 
joju, kad taip ir bus, nes Ben. 
J . Kaznaus*kas mažai kalba, 
bet daug mint y ja. Paži'črfst 
me. J". K. 

Į sus pavaišins dykai alum ir dienį, rugsėjo 17 d. Visi na-
Į kitais gėrimais. riai kviečiami atsilankyti, 

Vieni Demokratų Lygos de-j taip pat ir nepriklausantieji 
j legatai išvyk* penktadienį,; klubui. Bus duodami patari-
! rūgs. 22 d., o kiti šeštadienį,; mai kas link taksų protestų, 

rūgs. 23 d. 
Kurie delegatų nori vykti | suoti. AtsineŠkit savo taksų I v a k a r o > S D a l i u 1 4 į- D a r m 

ags. G d. įvyko Cook Cou- l šią konferenciją, prašomi, bilas ir laiškus, kuriuos ga- j b a i # t a s šeimyninis išvažiavi-
užsiregistruoti pas Lygos pir-Į vote iš Eleetion Commissio-; m**- k u r i s ****" mėnesi 
mininką Al. (k Kumskį, arba j ners. Padėsim atsakyti, nes 
sekretorių J X. Juozaitį, Ly- j kitaip prarasite savo baisa. 
gos rašt inei telef. Prospect ^ _ ^ 
1156. J . L. J . ! ~ ~ 

STJLLY'S 
4400 So. Washteaaw Ave. 

Tei. LA* ayette &9S4 
Jonas Zepaltas, savininkas I 

I 

-s 

PASKOLOS ANT PIRMŲ 

16912 So. AVestem Ave. 
Delegatų dalyvavo iš 11 klu

bų ir vienbalsiai nutarė rem
ti dabartinį prezidesiį F. D. 
Rooseveltą trečiam 

Žinutes Iš 
Marquette Park 

Šiluvos at laidai baigiasi šį 

}K>nktadienĮ. Ketvirtadienį y-
ra šv. Kryžiaus išaukštinimo 
šventė ir visuotini atlaidai. 
Sąlygos: išpažintis, Komuni
ja, bažnyčios aplankymas, 6 
poteriai Bažnyčios intencija 
(Pijaus X, 13-VIII, 1913 m. 
suteiktieji a t la idai) . 

13 to WARDO 
terminui.! DEMOKRATAI VĖL 

VEIKIA 

Marąuette Parko 13 War-

Visi kalbėtojai buvo minties, 
kad dabartinis prezidentas y-
ra daugiausiai padaręs g e r o d o L i e t u v i u Demokratų klū-
darbininkams. b a s p r a dė jo Teikimą. Valdy

bos susirinkimas įvyks šį va
karą, klubo raštinėj, 6912 So. 

Išduoti raportai iš buvusio 
lygos pikniko. Pasirodė, pelno 
liko keli šimtai dolerių. Pa- j W e s t e r n A v e ^ g v a l # v a k 

Šiluvos atlaiduose — Misi
jose dalyvavo žmonių net iš 
tolimų kolonijų: North Sidės, 

iš ki tur . Waukegano ir 

dėkota komisijai: Jonui Do-j 
wiatt, Konst. Kairiui ir AL 
Kumskiui. 

Specialis išvažiavimas ir 
pasitarimas įvyks visų dele
gatų ir jų šeimynų North Park 
Hotei Resort, Paw Paw Lake, 
Micbigan valstijoj, 100 mylių 
nuo Chicagos. Savininkas šios 
vietos y ra Gediminas Zūris, 
teisėjo Zūrio brolis, kuris vi-

Klūbo nariai aspgailestauja 
netekę dviejų veiklių narių: 
Antano Ambrose ir Prano 
Druktainio, kuriuos mirtis iš-
nlpič i š mūsn i j i m ) . 

į Kunigai turėtų Įsigyti! 
i Vyskupo Petro Pra.nciš-{ 
S kaus Bučio, M.I.C. para-į 
5§ytą ! 

PAMOKSLŲ 
400 puslapių knygą. 

Kaina #1.75 
" D R A U G A S * 
2334 So. Oakley, Ave. 

Chicago, 111. j 

Standard Club 
ifeini Degtini—10C ProoZ 

BOTTLED IN BOKD 
Nėra Geresnėj Degtinei 

nž Tokią Kainą 
TIK $1.00 PT.C4 A A 
4-8 Kvortot. . . » l i O U 

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS 

TAVERNOJ 
1 5 C * PRTNKSAS 

MUTUAL LIQUOE COMPANT 
Distribntoriai 

4707 & KALSTED S T R 2 E T 
Phone Bonlevard 0014 

MORGIČIU 

Lengvi iamokčjimai. Del platesnių! 
informacijų kreipkitės pas ChasJ 

'., Zekas, Seeretary. 
G E D I M I N A S BLDG. & LOAN 

ASSOCIATION 
4425 Sonth Fairfieid Ava. 

Lafayette 8248 
^ • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i t 

CLASSIF1EP 
REIKALINGAS DARBININKAS 

Reikalingas darbininkas ant tikės, 
nereikia patyrimo, užmokestis geras. 
del daugiau informacijų kreipkitės 
žiuo adresu:-

1314 So. Cicero, Are. 
Cicero, IUlnote 

REIKALINGA MERGINA 
Reikalinga mergina namų darbui. 
Motinos pagelbai. Nebus skaiblmų, 
ir virimo. Nakvynė ant vietos .Alga 
$8 į savaite. 

šaukite CAPitot 2340 

" 

Klubo 
susirinkimas 
salėj, 2 vai 

regularis mjinesmis 
įvyks parapijos 
popiet, sekma-

SKELBKITĖS " D R A U G E " 

Eks Kareiviai Draugo Raporteriii Piknike 
1 dickas, Ip . Melekauskas, S. 
Jodikis . J . Jo<likis, P. Ribie-
'.<i.<, J . Linauskas, B. Bene-

Vineas Valentis tarnavo Tro-
ekiniam pulke Vilniuje. Jis 
organizuoja buvusiojo caro 
ex-kareivius. 

Bridgeporte Amerikos eks-
kareiviai gali registruotis pas 

Teikia Gerą Patarnavimą 

JUOZAS MICKELIUNA3, 
Iš Marąnette Parko 
vadovaus visiems 

Ex-kareiviams 

Pas A. Judikaitį Striko-
lio tavernoj (Crystal Inn) , 
2212 So. Iveavitt st., pradi'jo 
registruotis Amerikos ekska-
reiviai. kurie rengiasi vykti į 
"Draugo" agentų pikniką, 
rugsėjo 17 <!.. Sunset Parke. 
J a u u/>irašč Alex Mackevi-

šiunas, J . Radomskis. M.^But- M R^omsk į , tavernoj prie 
Lituaniea ave ir 33 Pk Pas jį 
jau užsirašė P . Grybas. 

Marąuette Parke Amerikos 
ex-kareivius organizuoja An
tanas Rad-ziukynas, 6948 So. 
Tai man ave., o Brighton Par
ke darbuojasi šie vyrai — J. 
Sukis, Št. Marozas, P. Vaiš
vilas, J . Kulbis. 

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

AVest Sidčj iš biznierių 
" D r a u g o " agentų pikn&e 
dalyvaus ir gerai parems do
vanomis Vladas ir Marijona 

su sunais Vincu 
ir Adolfo, 2252 W. Cermak 
Rd., Petras ir Barbora Krau

kis, Alex Butkus, V. Mikė 
nas, S. Bauža, J . Jankan- -
kas, J . Aleliunas*, Stknley 
Kryževičius, J . Abrainis, J . 
Abrainis, A. Barsteika, A. 
Kasparait is , J . Misevičius, P . 
Noris, J . Brazaitis, J . Maso-
ni, V. Duoba, P. Petrai t is , 
Jrtkubas K leisis, J . Oksas, Ig . 
Baltrušninkas. Be to į minė
tą |»kniką pakviesti dr. S. 
Biežis ir Jul ius Brenza, Met
ropolitan State Banko iždi
ninkas. 

Lietuvos kariuomenėj tar
navusieji taipgi y ra pasiža
dėję biznieriai į " D r a u g o " 
asrentų pikniką a tvykt i . Tokių ' " ^ * K . _ Ivanauskai 
tarpe yra biznierių: Rapo
las ir Povilas Gerčiai, 2244 
W. 23 PI. Norintieji prie jų 
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DISTRIBUTORS 
Incorporated 

Tel. Prospect 0745-0746 
Vholesale Only 

5931-33 So. Ashland Ave. 

Pas mus galima gauti tikrai 
Lietuviško. Importuota Valstybinę 
Degtine. 

Mes Ir Vist Mflsų Darbininkai 
Esame Lietuviai. Pp. F. ir M. 
Dzimldal, Savininkai. 

Ii Charles Yushls 
C A E F E N T E K 

— ir — 
CONTRACTOR 

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

Tel. CANal 7514 
CHICAGO, ILL. 

RETK.VI.IXGA MERGIVA 
REIKALINGA mergina nuolatiniam 
namų darbui. Paprastus valgius pa
gaminti, skalbimas; 2 vaikučiai; pa
silikti vakarais: kambarys su kita. 
Atsišaukite: BEVerfy MSS. 

REIKALINGOS DARBT?*TXK£S 
PATYRUSIOS Moterys sortuotl sku-
durus. Nuolatinis darbas. Geras at
lyginimas. Atsišaukite: 1801 Xo. Le-
avitt St. Telefonas BREnswtcfe S811 

P » P T > « I T M T - I RA E A XX) *. I 
Iš priežasties ligos, parduodame 6 
kambarių gražius rakandus. Matyki
te iki 6 valandos vakaro. 7036 So. 
ArtrsJan Avennc. antras ankštas. 

PARDAVTMCT NAMAS 
Bizniavas namas — storas Ir fletaa 
pagyvenimui: yra 2-karu garadžius. 
Parsiduoda pigiai. Dėl platesnių in
formacijų kreipkitės J: Chas. Zekas, 
4425 So. Fairfieid Aremie. 

PARDAVTMTJI NAMAS 
PARDITOSTTT pigiai u2 cash. medin 
namą. Pečiais apšildomas, kieto me
džio aptaisymai ir grrtndys. 2 6 kam 
barių fletai ir 1 4 kambarių fletas 
Geras investmentas. Matykite savi-
ninka po num. 6714 So. Green St 

! jaliai, ?*a snnum Juozu ir du-
gali ir kiti kareiviai uzsira-j ^ ^ G e n o v a i t e ? m z w . 
s y t l - j Cermafe Rd. Gera Diena ta-

Buvusiojo caro armijoj tar-; vernosr smv. J . K. Mažeika, 
navusieji gali užsirašyti pas j 2320 So. Leavitt st., bus 
biznierių Pet rą Burdulį, 2210! " D r a u g o " raporterių ir ben-čius, M. Misevičius, V. Zu 

bavičiu?, J . Žostautai, J . Ju- % 23rd PI. J o darbininkas į dradarbių piknike. 

Petras Mankus, senas West 
Sidės rubsiuvis k " D r a u g o " 
skaitytojas 223© W. Cermak 
Rd. Jisai su savo žmona Va
lerija ir sūnumi Edvardu pasi 
žadėjo paremti " D r a u g o " a-
gentų <piknika. 

Vladas Neffas, savininkas 
lietuviško hotelio, 2435 So. 
Leavitt st., prisirengė patar
nauti iš toliau atvykusiems 
" D r a u g o " reporteriams i r 
svečiams tikslu dalyvauti 
" D r a u g o " agentų, raporterių, 
bendradarbių ir biznierių .pi
knike, kurs įvyks rugsėjo 17, 
Sunset Parkp. Hotelis yra ti
nkamoje tvarkoje, kad paten
kinus visus svečius ir vieš
nias. 

TURTAS VIRŠ #3,500,000.00 
ATSARGOS KAPITALAS - #250,000.00 
Dabar mokam 31/2% už pa
dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 m. 

STANDARD 
FEDERAL 
O A V 1JM VIO 4192 ARCHER AVKNUE 

SAVINGS FEDERALLT 
INSURKD 

JUSTOJ MACKIKVTICH. Fres. 
IX)AN ASSOCTATIOJI 

OF CHICAGO 

NAUJAUSI IR GERIAUSI 

RAKANDAI 
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA 

UE3TGVAIS I S M O K J E J T M A I S 

Barskis Furniture House, Inc. 
T H E HOME O * PTJfE FCRSTTURE" STJfCE 1M4 

1748-50 W. 47th St Phonc Yards 5069 

GERA PROGA 
REIKALINGAS Vvras. Pageidau

jama, kad būtų teisinga*, fraus kam
barį veltai, bet liuosu laiku turėt 
pasidarbuoti prie namo. 

Greitai atsiSauklte: P l l l m u j i 690« 

AlfT PARDAVIMO 
ROSELANDE. 2 namai parsiduo

da prieinama kaina iŠ priežasties li
gos. 

Atsišaukite: 10753 So. Wabastį A T . 

REIKALINGA MERGINA 
REIKALINGA merjrtna nuolatiniam 
namu darbui. Atsišaukite penkta • 
dieni 6 vai. vak. arba Šeštadieni vi
są di^ną. 

TrtcfocdM CRAwford SI 51 

PARDAVIMT1 ARBA MAINYMUI 
1 AUKŠTO kampinis mūrinis narna* 
su 4 pajryvenimui kambariais užpa
kalyje. Vairios, beismontas ir pas
tos.", 2600 Imther Street. 

Imsiu S500.00 imokėjima, arba lo
tą 55th ir Pulaski Rd. apielinkėje. 
Agentai pageidaujami. 

Atsišaukite: AL C. Kopa, ltOO W. 
21st Strc-et. 

Kas tau nemalonu 
tam to nedaryk. 

i r ki-

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Vestuvėm. Krikštynom ir Kito
kiem Baaklet&m Suteikiam Pa-

tarnavlmv 
I inkrmas Patarnavimas Visiems 

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

Tel. Victoty 9670 

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Ave., Chicago - Tel, PORtsmouth 9022 S £ g 
——— 

Scrcened). Tonas f7 .J» } 
17.00: Petrolemn Oar-
ar dmigUo, Ton. f 7 J S , 

-
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