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NEPAPRASTA KONGRESO SE
PRIEŠ SESIJĄ PARTIJŲ 
VADAI PAKVIESTI 
PASITARIMAMS

PAĖMĘ VARŠUVA 
VOKIEČIAI IR TOLIAU 
PLŪŠYS LENKIJA

I z
BERLYNAS, rūgs. 13. — 

Tš patikimų šaltinių patirta, 
kad vokiečiai paėmę Varšuvą 
nenutrauks karo veiksmų, bet 

j ir toliau kariaus iki visi lenkų 
kariuomenės daliniai bus su
naikinti ir iki visa Lenkija bus 
okupuota.

Sako, vokiečiai iš pradžių 
planavo atsiimti iš Lenkijos 
tik tai, kas 'Vokietijai priklau
sė prieš pasaulinį karą. Bet 
šį planą ir visus vokiečių už
simojimus pakeitė santarvės 
valstybių įsikišimas karan.

Vokiečių autoritetai pareiš-
Vokiečiai bombarduoja Lvovą; 'kia, kad Lenkija už savo Jiki- 
Liublinas labai nukentėjęs

\VASHJNGTON, rūgs. lo.Įsesiją prezidentas pranešimu
— Prez. Rooseveltas sušaukia į plačiau apie viską, išaiškins.
kongresą nepapraston sesijon, ,d ’! Prieš atidarysiant
kari bus atidaryta rugsėjo 21 
dieną.

Prezidentas nemini, kokiais! 
reikalais sesija sušaukiama, 
nes ir be to jau žinoma — neu
tralumo aktą keisti. Atidarius

sesiją
prezidentas pageidauja su kon- 

Jgreso partijų vadais pasitar
ti. Dėl to juos telegramomis 
sukviečia susirinkiman Baltuo
se Rūmuose.

Lenkai praneša, kad moterys ir vaikai 
jungias su kareiviais ginti Varšuva

BUDAPEŠTAS, rūgs. 13. 
— Lenkijos 11 aukštųjų val
dininkų, kurių priešakyje y- 
ra vicepremjeras ir finansų 
ministras Kwiatkowskis, ši
andien vakarą iš Lenkijos į- 
ėjo Rumunijon. įėjusiųjų 
grupėje yra ir Lenkijos ban
ko prezidentas.

LVOVAS, rūgs. 13. — Ne
atsilaikiusi prieš Vokiečių 
puolimus ties San ir Vislos 
upėmis lenkų armija skubo
tai atsimeta į rytus.

VARŠUVA, rūgs. 13. — 
(Lenkų telegrafine agentūra 
per Stokholmą). — Lenkų ka
riuomenė ir Varšuvos civili
niai gyventojai, net moterys 
ir vaikai, susitelkę karžygiš
kai atbloškia nuo miesto visus 
vokiečių puolimus.

Priešlėktuvinė lenkų artile
rija vakar sėkmingai atmušė 
net keturiolika vokiečių lakū
nų puolimų prieš Varšuvą.

Vieną vokiečių tanką, ku
riam pavyko prišliaužti arčiau 
miesto ribų, civiliniai, dau
giausia moterys ir vaikai, ap
supo, paėmė ir išginklavo.

Toliau ta pati lenkų agen
tūra iš Lvovo praneša, kad vo
kiečių bombonešiai vakar Lvo
vu dvylika kartų puolę. Vo
kiečiai lakūnai puolė Lucką 
ir Liubliną. Pastarasis miestas 
labai nukentėjęs. Vokiečiai 
puola važiuojančius traukinius 
ir l>ėgančius lenkus gyvento
jus.

RYGA, rūgs. 13. — Apturi
momis žiniomis iš kuro frontų 
Lenkijoje, vakar vakarą vo
kiečių armijos visiškai apsupo 
Varšuvą, atkirtusios lenkų so
stinę nuo pasaulio.

Vokiečiai pirmiausia savo 
žnyplių vieną dalį suglaudė 
'perkirsdami Varšuvos Berlyno 
geležinkelį, šiaurry tuose gi 
Varšuvos Siedlce geležinkelį, 
atkirsdami Varšuvą nuo Balt
stogės, kur lenkų generalinis 
stabas veltui stengiasi sutvar
kyti nuo Varšuvos paspruku
sius lenkų kariuomenės dali
nius.

Apsupę Varšuvą vokiečiai 
laukia lenkų pasidavimo. Jei 
nesulauks, jie sako nuo Var
šuvos atkirsią vandenį ir mais
tą.

Baltijos kariniai specialistai 
tvirtina, kad lenkai prara
do visokia iniciatyva. Lenku

mą tad turės kaltinti ne Vo
kietiją, bet santarvės valsty
bes — Angliją ir Prancūziją, 
kurios lenkų vadavimui pas
kelbė karą Vokietijai.

Vokiečių karo vadovybe 
skelbia, kad Lenkijoje vokie
čiams tekę dideli grobiai — 
galybės ginklų ir karo medžia
gos. Lenkų nelaisvi:; skaičiaus 
vokiečiai dar neįstengia tikrai 
nusiatvti.

BRITAI KOVOJA PRIEŠ 
SPAUDOS CENZŪRĄ

LONDONAS, rūgs. 13. — 
Britų spauda aštriais žodžiais 
puola savo karinę cenzūrą, ku
ri, kaip spauda nurodo, ne
tvarkingai vykdoma. Laikraš
čiams patiekiamos karinės ži
nios dažnai yra kontradikci- 
nės ir be jolkių paaiškinimų.

Pavyzdžiui, prieš keletą die
nų pranešta, kad britų kariuo
menė Prancūzijoje jau esanti

kariuomenės divizijos dar at- 'arijoje bendrai su prancūzais 
kakliai kovoja Kutno “kiše-' ')a’*ar pranešta, kad britų 
niuje”, arti Lodzės, aplink J'al iu<)inenė jau paruosta akci- 
Modlino tvirtovę — už 18 my-

BRITAI RAGINAMI JDIR- 
BINĖTI ŽEMĘ

LONDONAS, rūgs. 13. — 
Anglijos vyriausybė ragina sa
vo ūkininkus šiemet plačiau 
užsiimti žemės ūkio darbais — 
apie 1,500,000 akrų daugiau 
kultivuoti.

LONDONAS, rūgs. 13. — 
Už rekvizuotus automobilius 
ir autovežimius vyriausybė sa
vininkams pinigiškai atlygina.

Lenkijos karo fronte Hitleris (kairėje) dėkoja savo lakūnams už jų sėkmingus žygius prieš lenkus 
šiame kare — griauti ir deginti neapsaugotus miestus ir žudyt civilinius gyventojus. (Acme felephoto).

VISOJ VOKIETIJOJE 
KONFISKUOJAMI 
GUMINIAI LANKAI

BERLYNAS, rūgs. 13. — 
Griebdamasi aštresnių ekono
minių priemonių Hitlerio vy
riausybė nusprendė visoje Vo
kietijoje karo reikalams kon
fiskuoti visus privačiai turi
mus gaminius lankus.

Paskelbta, kad po rugsėjo 
20 d. Vokietijoje nebus galima 
naudoti jokų privačių automo
bilių, ar auto vėžinių, nes ne
bus turima guminių lankų ir

DĖLKŪ VOKIEČIAI 
NEPAĖMĖ VARŠUVOS

BUDAPEŠTAS, rūgs. 13. 
— J’er Lvovo radijo stotį pa
tys lenkai išaiškina, dėlko vo
kiečiai prieš keletą dienų ne
paėmė Varšuvos, kai jų ka
riuomenės motorizuotas dali
nys jau buvo įsiveržęs Į patį 
miestą.

Šis motorizuotas dalinys 
turėjo greitai atsimesti atgal 
į priemiesčius nesulaukęs pa
galbon daugiau kariuomenės. 
Jam pagalba gi nebuvo gali
ma, nes iš Varšuvos fronto

nebus gauta autams jokio ku- staiga ištraukta apie 9 vokie- 
ro. , čių divizijos ir pasiųstos į va

karini fromtą — PrancūzijosVisoj šaly nužymėtos valdi
nės stotys, į kurias gyventojai 
turi sunešti visus guminius 

J lankus — naujus, dalinai nau
dotus ir senus.

jai Prancūzijoje.
Laikraščiai pažymi, kad to

kia tvarka visuomenę klaidi
nama ir tuo būdu Britanija

! nubaido) nuo savęs draugin- 
ir Bngo upių sambėgyje. Ten gns ann nentralineĮi valstybes. 
vokiečiai prieš lenkus suburę '
sunkiąją artileriją — naudo
jasi iš lenkų ai imtomis patran
komis.

Toliau, viena gausi vokiečių 
ikoliumna veržiasi Lvovo link 
ir yra vos tik už 30 mylių nuo 
to ukrainų miesto.

Vokiečiai turi užėmę .jau 
daugiau kaip trečdalį Lenki
jos. lankai netekę visų pra-. 
monės centrų ir kasyklų. Likę 
daugiausia tik miškai, žemės 
ūkio ir dideli pelkėti plotai.

lių šiaurvakarų link nuo Var
šuvos ir Gardino apylinkėse. 

Modlino tvirtovė vra Vislos

VOKIETIJOJE NAUJOS 
MAISTUI KORTELĖS

BERLYNAS, rūgs. 13. — 
Pranešta, kad artimiausiomis 
dienomis Vokietijos gyvento
jai susilauks naujų kortelių, 
be kurių nebus galima įsigyti 
jokių maisto produktų. Atski
ros kortelės bus duonai ir ki
tiems svarbesniesiems produk
tams.

VOKIETIJA KVIEČIA 
NAMO TREMTINIUS

ANTVERPENAS, rūgs. 13. 
— Vietos vokiečių konsulatas 
iškabino vokiečių vyriausybės 
kvietimą visiems ištremtie-į 
šiems ir bėgliams be rasinio 
skirtumo grįžti atgal Vokieti
jon. Pažymima, kad grižu- 
siems bus grąžinti visi kon
fiskuoti jų turtai ir visos sa
vastys.

Ypač pageidaujamas gydy
tojų, inžinierių ir technikų grį
žimas.

CHICAGOS KARDINOLAS 
LIEPIA MELSTIS DĖL 
TAIKOS GRĮŽIMO

Eminencijos kardinoloJo
Mundeleino, Chicagos arkivy
skupo, nurodymais visose ar

kivyskupijos bažnyčiose po 
kiekvienų Mišių įvedama prie-

UŽDRAUSTA LEISTI 
“PIKTUS” GANDUS

BUDAPEŠTAS, rūgs. 13. 
— Vengrų autoritetai uždrau
dė skleisti gandus ir įvairius 
piktus prasimanymus apie ka
rą ir kariaujančias valstybes.

pasienį.
Po šio ištraukimo vokiečiai 

nusprendė į Varšuvą nesiverž
ti, bet ji apsupti, kas dabar 
ir atlikta.

AMBASADORIUS LIPSKIS 
VILNIUJE

VILNIUS, rūgs. 13. — Len
kijos ambasadorius Vokietijai 
Lipskis čia atvyko iš Berlyno 
(per Suomiją ir Latviją.

Pranešta, pulk. Koc paskir-

dinė malda dėl taikos grįžimo 
ir už krikščioniškos brolybės 
visose tautose atstatymą.

Malda bus kalbama iki užsi
baigs karo veiksmai Europo
je-

KANADOJ DIDINAMI 
MOKESČIAI

Paskelbusi karą Vokietijai 
Kanados vyriausybė 20 nuo
šimčių padidino mokesčius gy-1 
ventojams. Sako, karas reika
lingas išlaidų.

LENKAI ATSIĖMĘ LODZĘ
LONDONAS, rūgs. 13. — 

Reuterio (britų) žinių agentū-
tas lenkų iždo ministro asis-lra Prane*a> ka,l lenkai iš vo-11 • v*
tentu. 'kiečių atsiėmę Lodzę.

SENATORIAI RENGIAS 
KOVOTI DĖL 
NEUTRALUMO AKTO

AVASHINGTON, rūgs. 13. 
— prieš sušauksiant kongresą 
nepapraston sesijon senato 
vadai iš anksto rengiasi atka
kliai kovoti prieš neutralumo 
akto reviziją, kurios siekia 
prez. Rooseveltas.

Vakar įvykusioj spaudos 
konferencijoj prez. Roosevel
tas nutylėjo, kuomet jis su
šauksiąs kongresą nepapras
ton sesijon. Bet jis plačiai aiš
kino savo sakytą kalbą Kings- 
tone, Kanadoje, praeitais me
tais. Tada jis pasižadėjo gin
ti Kanadą nuo svetimos šalies 
agresijos ir vakar jis tą žadė
jimą pakartojo.

KONCENTRACIJOS STO
VYKLOS ŽYDAMS 

BĖGLIAMS

ŽMONĖS NEPATENKINTI 
TAMSYBĖMIS

LONDONAS, rūgs. 13. — 
Kas naktį čia visame mieste 
užgesinamos šviesos ir važia
vimas gatvėmis neįmanomas. 
Praeivai vieni su kitais susi
daužo, kiti stačiai galvomis 
daužo niūrų sienas. Abi Inas 
nepasitenkinimas.

PARVYKO CHICAGOS 
VYSKUPAS

NEW YORK, rūgs. 13. — 
Vakar iš Europos atplaukė 
garlaivis Arandora Star, ku
riuo Amerikon grįžo JE. vys
kupas B. J. Sheil iš Chicagos 
ir keli kiti ebieagiečini. Vysku
pas Sheil lankėsi Romoje.

SKELBKITĖS “DRAUGE”

VARŠUVOJ ŽUVO BRITŲ 
VALDININKO ŽMONA

LONDONAS, nigs. 13. — 
Nuo vokiečių orinių bombų 
Varšuvoj žuvo britų ambasa
dos pasų skyriaus valdininko 
Shelley žmona.

BELGIJOJE UŽDRAUSTAS 
MAISTO IŠVEŽIMAS

BRIUSELIS, rūgs 13. - 
Vyriausybė uždraudė iš Belgi-

FOTOGRAFINIŲ PLOKŠ
TELIŲ DIRBTUVĖ

BIRŽAI (Elta). - Pik Lo- 
čeris, kelerius metus užsieny
je studijavęs chemijos ir

MIESTO IŠLAIDAS 
MAŽINTI

5-ojo vardo aldermonas P.
H. Douglag reikalauja būtinai

.. sumažint iki padugnių miesto
technologuos ktagnmm, j» isloj,lo„ ir ,u0 krfiu sudaryU

Jiems ‘Mgi. P'nnęj, T,ie- be,|arW ilnui fon<ų
, , tuvoje fotografiniu plokšteliųbėgikams koncentracijos stovy-, x . .J 7 dirbtuvę “Aušrą”, kurioj

nuliejama per valandą apie j 
1.200 plokštelių, kurios esan-1 

neblogesnės už užsieni-

RYGA, rūgs. 13. — Žydai 
bėgiiai iš Lenkijos taip gausi V. 
pradėjo plūsti i Pabaltijį, kad 
Latvijos ir Lietuvos vyriausy-i 
bes nusprendė įsteigti

Majoras Kelly nori sukelti 
naujus taksus.

SVETIMŠALIAI SIEKIA 
PILIETYBĖS

Federalinis natūralizacijos 
biuras Chicago j pranpša, kad 
prasidėjus karui Europoje čia 
tūkstančiai svetimšalių su
bruzdo .naturalizuotis — gauti

jos eksportuoti visokį maistą. Amerikos pilietybės teises.

eios
nes.

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

ORAS
CHTCAGO SRTTTS. — Nu

matoma giedra ir šilta. Va
kar aukščiausia temperatūra 
popiet buvo 97 laipsniai.

Saulė teka 6.-29, leidžiasi 
7:02.
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APŽVALGA
Plės Biznį Piety Amerikoj

Prieš karą Pietų Amerikoj buvo gerokai 
išplėtusi savo prekybą Vokietija. Karui ki
lus, ta prekyba visiškai sulaikyta. Todėl 
dabar pasitaiko Jungtinėms Amerikos Val
stybėms proga pagriebti vokiečių rinkas Pie
tų Amerikoj.

Jungtinių Valstybių'finansininkai ir pre
kybininkai jau prie to eina. Be to reikia

Kodėl Kartais Mokslas Žmogų 
Sugadina?

Nuoširdūs Patarimai Tėvams
Mokslas šiais laikais -pasi

darė visuotinis dalykas. Be
mokslis žmogus yra tamsus 
ir visų išnaudojamas. Moks
las plačiau atidaro akis j gy
venimą. Todėl tėvai ir rūpi-

ntsred as Seooad-Class Katter Mareb SI. 1S1I. at 
Illinois Under tie Aet of Marsh M. 1IT».

Amerikos Hierarkijos Sukaktuvės

. . . naši savo vaikams duoti kiek
žinoti, kad dėl karo su tonus salinus su- ... . , . . , .....’ , , . _ ... ... galėdami daugiau mokslo. Da-
mazejo prekyba Anglijos, Prancūzijos ir ki . uin
tų šalių. Taigi atsirado daug naujų rinkų
Jungtinių Valstybių biznieriams.

Amerikos prekyba toliau pagyvės taipgi
su Prancūzija ir Anglija. Nors į tas šalis to, kuris eina į mokslus 
karo reikmenos negalės būt gabenamos, bet1 Mokslas yra geras dalykas, 
ten galės eiti Amerikos maisto produktai ir bet tasai išganingasis moks- 
daug kitų dalykų. 1 las visų gyveninio klausimų

žnai atsitinka net taip, kad 
namuose pasilikę šeimos na
riai yra skriaudžiami sąskai-

mokėjo mokestį už mokslą, 
surado savo vaikui šiokią to
kią apsigyvenimo patalpą, tai 
jau ir viskas, Toli gražu dai 
ne viskas.

Kai vaikai atiduodami į 
mokslą, pirmiausia reikia ge
rai susipažinti su ta mokykla, 
į kurią vaikas yra atiduoda
mas. Kol vaikas yra mokyk
loje, visą laiką reikia sekti 
mokyklos gyvenimą. Tėvai 
turi teisę ir pareigą iš mokyk- 
los reikalauti, kad šeimoje 
pradėtas religingai doras ir

Amerikos katalikai rengiasi prie dideliu 
sukaktuvių. Rengiasi paminėti 150 metų su
kaktuves nuo įsteigimo Amerikos hierarkijos.

Šv. Tėvas pareiškė, kad šios sukaktuvės 
jam yra arti širdies ir asmeniškai prie jų 
prisidės.

šv. Tėvas labai domisi Amerikos katalikų 
progresu, šiemet Amerikos katalikų univer
sitetas Washingtone minėjo 50 metų gyvavi
mo sukaktuves. Ta -proga šv. Tėvas univer
sitetui atsiuntė platų raštą apie katalikiško 
auklėjimo reikšmę ir svarbą.

Apie Amerikos hierarkijcs sukaktuves šv. 
Tėvas kalbėjo Jo Ekscelencijai Amleto Gio- 
vanni Cicognani, apaštališkam delegatui Wa- 
shingtone.

Amerikos hierarkija savo pradžią veda 
nuo konsekravimo Baltimorės vyskupo John 
Carroll rugp. 15, (1790.

Sykiu su Amerikos, hierarkijos įkūrimu 
buvo įkurtas ir katalikiškas Gecrgetovvn u- 
niversitetas, Washington, D. C.

Dabar Amerikos hierarkija susideda iš tri
jų kardinolų, 20 arkivyskupų ir 134 vyskupų.

Argentina pirmutinė pradėjo didinti pre
kybą su Jungtinėmis Valstybėmis. Argenti
na iš kitų kraštų gabendavosi anglių, plie
no ir geležies. Tų daiktų ji gaudavo iš Au-

neišriša. Kartais tėvai leisda- patrijotinis auklėjimas moky-
mi savo vaikus į mokslą, jie
ms tik pražūtį atnešė, o savo 
širdims neišgydomą skausmą

glijos, Vokietijos, Prancūzijos ir Lenkijos. sukūrė. Jeigu kai kurie vai-

Karo Pelnas
Visi atsimename Didžiojo Karo geruosius 

laikus. Algos kilo, bizniai gyvėjo, darbų nie
kam netrūko.

Ne vienas anuos laikus atsiminęs mano, 
kad tokie geri laikai ateitų ir dabar, jei ka
ras užsitęstų ir jei jin įstotų Amerika.

Nėra abejonės, kad daugelis pasipelnytų 
iš tokios padėties. Daugelis jau dabar šiek 
tiek pelnosi. Bet galų gale pasirodo, kad ka
ro laikų gerieji laikai biauriai atsirūgsta. 
Karo geruosius laikus seka depresija, kuri 
ir nušluoja pelnytą karo grobį.

Ką gi galų gale Amerika -pelnė įstojusi 
į Didįjį Karą? Ji nieko gero nepelnė, o tik 
labai daug prarado. O ką ji prarado?

Amerika negauna alijantams duotų pasko
lų. Viena Anglija Amerikai kalta penkis bi
lijonus dolerių. O iš viso alijantai Amerikai 
Skolingi virš 13 bilijonų dolerių.

Dar šiandie Amerikos karo ligoninėse gu
li 182,946 veteranų.

Karo lauke Amerikos kareivių žuvo virš 
40,000, o nuo žaizdų ir ligų mirė virš 90,000.

Didžiojo Karo pelnai seniai sutirpo, o to , 
karo našta tebeslegia žmones. Valdžia turi 
rūpintis neišgydomais karo veteranais, turi 
mokėti pensijas pasenusiems veteranams ir 
mirusių veteranų šeimoms. Amerikos vyriau
sybei Didysis Karas iki birželio 30, 1934 at
sėjo $41,766,000,000. O po to laiko išlaidos 
tebesitęsia. Todėl jei Amerikai grįžtų tas 
turtas, ką išleido Didžiajam Karui, tai ji at
mokėtų visas skolas ir dar liktų graži suma 
atsargoj. .

Kas nori karo dėl pasipelnymo jau vien 
dėlto jis yra baisus žmogus. -Bet kaip ma
tome, jis yra neišmanėlis ir pelno klausime. 
Karo metu pelnyti pinigai greit išnyksta, o 
karo našta lieka kartų kartoms.

Todėl yra labai pageidautina, kad karas 
Europoj kuo greičiausia baigtųsi. O jei ant 
nelaimės jis užsitęs, tai reikia, kad mūsų 
kraštas išsilaikytų nuošaliai ir neįsiveltų i 
jį. Naujas karas., tiesa, pagyvintų visą kraš
tą. Bet tai būtų tik laikinai. Tas pagyvėji
mas baigtųsi su karu, pelnyti pinigai greit 
išnyktų, o padidėjusi našta gyventojus slėg
tų dar labiau, negu dabar.

Dabar to visko importuos iš Jungtinių "Val
stybių.

Argentina kasmet importuoja tris milijo
nus tonų anglių. Daugiausia jų gaudavo iš 
Anglijos. Iš Vokietijos gaudavo 330,000 tonų 
anglių, iš Lenkijos 232,000 tonų. Dabar an
glys Argentinai eis iš Jungtinių Valstybių

Geležies ir plieno Argentina įsigabena per 
metus už $37,000,000. Tų daiktų gaudavo 
iš kitų kraštų. Dabar dėl karo iš tų kraštų 
minėtų reikmenų negaus ir todėl geležis, 
plienas ir kitokie metalai į Argentiną eis 
iš Jungtinių Valstybių.

Tai va, kaip Jungtinės Valstybės naudo
sis iš karo.

Rusija Juda
Sovietų Rusija ima judėti ir skelbia da

liną mobilizaciją. Taipgi didina savo kariuo
menę Lenkijos pasieniuose. Iš tų visų Rusi
jos žygių džiūgauja Berlynas.

Eina gandas, 'kad Hitleris ir Stalinas yra 
susitarę pasidalinti Lenkiją. Rusijos mobi
lizacija ir jos tvirtinimasis Lenkijos pasie
nyje rodo, kad tas gandas turi pamato. Jei 
ištikrųjų Stalinas ir Hitleris yra susitarę 
pasidalinti Lenkiją, tai iminėti Stalino žy
giai reikštų jo prisirengimą prie pasiėmimo 
jam paskirtos Lenkijos dalies.

Jei Stalinas puls Lenkiją iš rytų, tai Hit
lerio rankos veik visiškai pasiliuosuos ryti
niame fronte ir jis galės didžiumą savo jė
gų pasiųsti vakarų frontan kovoti prieš pra
ncūzus ir anglus.

Jei Stalinas ipasiims pasiskirtą Lenkijos 
dalį, o jei galų gale Hitleris pralaimėtų ir 
alijantai bandytų atsteigti Lenkiją buvu-

kai nebūtų buvę leidžiami į 
mokslus, tai ir jie patys būtų 
buvę daug laimingesni, ir sa
vo šeimų nebūtų nuskriaudę, 
ir tėvams iš vaikų būtų buvę 
daug daugiau džiaugsmo.

Kodėl kartais mokslas žmo
gų sugadina? Dėl to, kad kai 
kurie jaunuoliai besimokinda
mi netenka tikėjimo ir doros. 
Mokslas to žmogaus rankose, 
kuris neturi tikėjimo ir doros, 
greitai gali pavirsti gyveni
mo nuodais, gali pavirsti gy
venimą griaujančia sprogsta
mąja medžiaga. Jeigu yra ri-

kloje būtų tęsiamas toliau. 
Jeigu mokykloje atsitiktų to
kių dalykų, kurie užgautų pa
dorumą, silpnintų jaunuome
nės religingumą ir p., tėvai 
turėtų pakelti savo balsą ir 
reikalauti, kad tie blogi daly
kai iš gyvenimo būtų paša
linti. Tie tėvai, kurie žino, 
kad mokykloje jų vaikai ga
dinami ir tyli, nusikalsta Die
vui, nusikalsta Tėvynei, nusi
kalsta savo vaikams ir patys 
sau paruošia neišdžiūstamą a- 
šarų šaltinį. Vaikus sugadin
ti lengva, bet kas tą sugadi
nimą atitaisys?

Po mokyklos taip pat labai 
svarbus yra dalykas mokinių 
gyvenamieji butai. Ir gyvena-

nito pavojaus, kad dori vai-, muose butuose mokiniai yra
kai besimokydami gali netek
ti doros, verčiau juos ir ne
leisti mokytis, Mažo mokslo 
doras žmogus visada bus nau
dingesnis pats sau ir visuo
menei už didelio mokslo ne
dorėlį.

Kaip yra rūpinamasi moks
lu, taip dar daugiau turi bū
ti rūpinamasi dora. Tos auk
lėjamosios įstaigos, kurios, 
teikdamos jaunimui mokslą, 
pakenktų to jaunimo tikėji
mui ir dorai, visai nepatei
sintų savo buvimo.

Tėvai, kada leidžiate savo 
vaikus į mokslą, rimtai pa
galvokite, ar jūsų vaikai be-

anose rubežiuose, tai kas tada galėtų Stati simokydami suslipr55 tikėji
kariuomenę iškrapštyti iš užimtų Lenki , ir da,,oje # u

jos vietų J Tokios jėgos neatsirastų. Lenkija . .. . .* * • * , . ............. u u i’- daugelis tėvų daro didelę irbutų atsteigta be ukrainiečių ir baltgudzių , . . . ., m . .nedovanotiną klaidą. Toki tė
vai mano, jei kartą savo vai
kus atidavė į mokyklą, už-

zennų.

Darbas Už Taiką

auklėjami. Jeigu savo vaikus 
apgyvendinsite netinkamuose 
butuose, su netinkamais drau
gais, blogose sąlygose, tai 
nors mokykla ir geriausiai at
liktų savo mokymo ir auklė
jimo darbą, netinkamose są
lygose gyvendami jūsų vai
kai neišmoks, iš elgesio gaus 
sumažintą pažymį ir nueis nie 
kais. Tokiu būdu j vaikus 
sudėtos viltys gali likti ti'k 
karčiu nusivylimu.

Jeigu patys tėvai neturi ir 
nežino kur savo vaikų tinka
mai apgyvendinti, tuo reika
lu turi pasikalbėti su mokyk
los vadovybe. Jeigu ir moky
klos vadovybė tuo reikalu ne
galėtų nieko tinkamo patarti, 
tada reikėtų tėvų komitetui 
kartu su mokyklos vadovybe 
įkurti specialius bendrabu
čius mokiniams gyventi. To

kius bendrabučius turėtų ves
ti patyrę auklėtojui. Bendra
bučiuose. mokiniui turėtų bū
ti auklėjami ir mokinami tva
rkingai dirbti. Kad tokių pa- 
vyediugų bendrabučių kūri
mas būtų įmanomas, gal rei
kėtų prašyti švietimo vadovy
bę tokius bendrabučius finan
siškai paremti? Dabar ir iį«di 
mokykla kartais atsiduria ke
blioje padėtyje. Mokyklos va
dovybė kartais žino, kad kai 
kurie mokiniai gyvena netin
kamose gyveninio są ygose. 
Jeigu jie būtų galima perkel
ti į tinkamesnes gyvenimo są
lygas, ir jų mokslo pažangu
mas padidėtų, ir tų mokinių 
išsiauklėjimas pasidarytų ge
resnis. Kai nėra tinkamų ben
drabučių, mokykla būva pri
versta ne vieną mokinį pa
siūlyti tėvams iš mokyklos 
atsiimti, arba būti kantri liu
dininkė to mokinio žuvimo.

Į vaikų auklėjimą labai di
delę įtaką turi ir spauda. Tė
vai turi žinoti, ką jų vaikai 
skaito ir padalyti viską, kad 
į vaikų rankas nepakliūtų 
bloga spauda. Ką nors moki
niai turi skaityti. Greta kny
gų, mokiniai skaito jiems ski
riamus žurnalus. Tėvai .turė
tų nesigailėti kelių centų sa
vo vaikams į rankas įduoti 
gerą žurnalą ir tuo būdu pri
sidėti užkirtimui kelio į blo
gą spaudą.

Gerbiamieji Tėvaif Aš jums 
linkiu tik gero. Rimtai pa
svarstykite čia iškeltas min
tis, dėkite pastangų jas įgy
vendinti, o tuo būdu padary
site patys sau daug džiaugs
mo ir savo vaikams daug ge
ro. Už tai jums bus dėkingas 
Dievas ir Tėvynė.

Veik kasdien laikraščiai praneša iš Romos 
apie ten daromas pastangas sudaryti pagrin 
dus prasidėjusio karo paliauboms. Už tai
kos palaikymą prieš karą rūpestingai dirbo 
pats šv. Tėvas ir MussoUni. Dabar jų pas 
tangos eina prie to, kad -prikalbinti kariau
jančias valstybes prie karo paliaubų ir tai
kos. Tame judėjime, kaip pranešama, daly 
vauja Anglijos ir Prancūzijos diplomatai. 
Tas tai priduoda vilties., kad susipešusios 
tautos prieis prie derybų.

JndĄimas už taiką eina slapta. Neskel
biama to, ką kas mano apie karo paliaubas. 
Skelbiama tik vienų kitiems grūmojimai.

Turėkime vilties, kad maldos ir pastangos 
grąžinti žmonijai taiką atneš geras pasek
mes. o vienų kitiems grūmojimai Ūks balsu 
šaukiančio tyruose.

Didžiausia pasaulio šęim/j 
yra tautij šeima. Dievas tau
tas į pasaulį leido ne tam, 
kad jos savo tarpe peštųsi, 
viena kitą naikintų, bet kad 
visos gražiai sugyventų, rū
pintųsi savo reikalais ir vie
na kitai padgtų. Taip, kaip 
žmogus turi mylėti žmogų, 
tauta turi mylėti tautą.

(Kun. J. Stankevičius)

Visi kas nesijaučia Kristaus 
ir Jo Bažnyčios draugai, yra 
jų priešai. Net yra pats pasa
kęs: “Kas ne su manim, tas 
prieš mane’’.

Čikagietis Clifford H. De 
Roode, gyvenęs Paryžiuje, į- 
stojęs Prancūzijos kariuome
nėn. Sakoma, tai pirmas ame
rikietis išėjęs kariauti šiame 
kare su vokiečiais. Buvusio 
pasaulinio karo metu jis bu
vo kariniu lakūnu Lafayette 
vardo eskadrilėje. (Acme te- 
lephoto)

MIR£ KOVOTOJAS IR 
VISUOMENININKAS
ŠįVĖKŠNA. — Rugpjūčio 

10 d. veždamas rugius staiga 
širdies liga mirė Stasys Se
rapinas, Švėkšnos miest. gy
ventojas. Velionis buvo ži
nomas plačioj apylinkėj kaip 
narsus kovotojas už Lietuvos 
nepriklausomybę ir laisvę ru
sų ir vokiečių okupacijos 
laikais.

Nuo pat gimnazijos įsteigi
mo Švėkšnoje buvo jos išlai
komojo komiteto nariu. Daug 
kam padėjo varge esantiems, 
ypač visą laiką būdamas, se
nelių prieglaudos, valdybos 
bei revizijos komisijos nariu.

x ŽOLINĖ — DIDŽIOJI 
DIENA

KREKENAVA. — Žolinė 
yra didžioji Krekenavos šven 
tė, į knrią suplaukia iš visos 
Lietuvos žmonės prieš tą pa
veikslą, po kuriuo dažnai klu 
pojo mūsų tautos dainius 
Maironis ir parašė giesmę 
“Tu. Krekenavos paveiksle.”

Nūdien, Krekenava auga ir 
gal greitu laiku virs tikra 
vasarviete, o pats miestelis
pasieks 3,000 gyv. skaičiaus.

Kas tau nemalonu — ir ki
tan: to nedaryk.

/
International Catholic Truth Society pa

skelbė, kad ji dabar veiks taikos reikalais 
ir darbuosis, kad Amerika išsilaikytų nuo įsi
kišimo į Europos karą. Ta draugija skelbia, 
kad Amerika turi laikytis nuošaliai nuo 
karo, o kartu žiūrėti, kad čia darius -politinį, 
socijalį ir ekonominį programą. Tokiu būdu
Amerika būtų Europai pavyzdžiu. Orgacni-I Ne tik augę, bet ir vaikui — berniukai ir mergaitės — pati 
zacijos adresas yra: 407 Bergen St., Brook-i traukoj matome būrį vaikų einant gatve į priemiestį kasti 
lyn, N. Y. . btu atmušti. Nuotrauka iš Varšuvos atsiųsta į Londoną, o iš

y

ėda lenkų kari domene i ginti Varšuvą nuo vokiečių, šioj nuo- 
apkasr kariuomenei. Visi tikisi, kad vokiečiai nuo Varšuvos
ten į Ameriką. (Acme telephoto)

  ■ ■  - -
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VIRŠAITIS ŽAGARAS
(Iš Dr. Vinco Kudirkos Rasti;)

Į PinSBURGH LIETUVIŲ ŽINIOS ]
Iš viršaičių, su kuriais Pie

rnikovskis skriausdavo žmo
nes, tik Raudonių valsčiaus 
Žagaras pateko j kronikas. 
Tiesa, juk jis ir įžymus bu
vo. Daug viršininkui darė ge
ro, tai ir viršininkas laikė jį 
ypatingoje priegloboje. Ko tik 
Piernikovskiui prireiks, Ža
garas pristato ant tų pėdų. 
Veždavo viršininkui ne tik f 
nuo savęs, bet dar kasmet du' 
kartu kalėdodavo po valsčių: 
vienąkart su pusvežimiu, ki
tą kart su pilnavežimiu — 
vis viršininkui. Prieš kiek
vienus rinkimus duodavo jam 
šimtinę. Ant galo sunku iš
skaityti visus atsitikimus, ka
da Žagaras buvo tarpininku, 
arba šaltiniu viršininko už
darbiui. Dėl to gi toks Žaga
ras valsčiuje buvo nepalie
čiamu viešpačiu: su valsčium 
darė, ką norėjo, o valsčius 
darė, ką norėjo, o valsčius 
negalėjo jam nieko padaryti. 
Žino,jo tikrai, kad ne kas ki
tas, o ti'k jis bus viršaičiu, 
kol Piernikovskis Vilkpilėje. 
Žinojo, kad gali savintis vals
čiaus pinigus, rinkti neteisi
ngus mokesčius, perdirbti kvi 
tus, klaidingai įtraukti į kny
gas, — už tai nereiks atsa
kyti, nes užstos viršininkas, 
kuris iš tų pat šunysčių trau
kia išvien su viršaičiu pelną. 
O jeigu kas pabandė pasiskų
sti, tai tam pataikė skaudžiai 
atkeršyti arba pats, arba su 
Piernikovskio pagalba. Per 
dienų dienas sėdėdavo girtas 
karčiamoje, ir kas turėjo pas 
viršaitį reikalą, tai atlikda
vo jį ne kanceliarijoje, bet 
pas Mauškų. Vieną valsčiaus 
susirinkimą reikėjo perkelti 
kitai dienai, nes negalėjo iš
traukti viršaičio iš karčia- 
mos. Raštininkas prižadėjo 
kitam kartui viršaitį prista
tyti. Susirinkimo dieną, ank
sti, susitaręs su Mauškum, pa
kabino kanceliarijos ženklą 
ant karčiamos, o karčiamos 
ant 'kanceliarijos. Ateina vir
šaitis, dar neišsipagiriojęs 
nuo vakarykščios, ir suka į 
karčiamą. Bet, išvydęs kan
celiarijos ženklą, sumurmė
jęs: kad tave! ne čia! — nu- 

jo į kanceliariją. Tik dabar
'almate, kad įkliuvo į sląs- 

tus, bet turėjo išbūti iki ga
lo ir atlikti susirinkimo rei
kalus.

Juokų dėl tos priežasties 
užteko ilgam laikui. Žagaras 
siuto iš piktumo. Kažin kas 
jam pasakė, jog ženklus per
mainė jo ratšininkas. Vieną 
dieną viršaitis surišo jį, įdė
jo į vežimą ir nuvežęs pas 
Piernikovskį prašė duoti da
ktarui apžiūrėti, nes raštinin
kas turįs piktąją ligą ir už
krės visą valsčių. Dargi pa
pirko dvi miesto mergas, kad 
paliudytų. Žinoma, viršaitis 
tik tyčia taip padarė rašti
ninkui už permainymą ženk
lų. Raštininkas iš gėdos pats 
apleido Raudonių valsčių.

Kitas atsitikimas dar labiau 
įpykino Žagarą. Nuėjo vieną 
vakarą su kokiu ten reikalu 
į Padaržių dvarą. Atsisėdęs 
virtuvėje šnekučiavo su mer
gina, kuri lakino šunis. Jau
ni šuniukai, prilakę, pradėjo

šokinėti apie viršaitį. Jis, iš
siėmęs iš kišenės savo blekę, 
erzinosi su šuniukais, kabinė
damas ją ant kaklo tai vie
nam, tai kitam. Razba, dide
lis kudlotas šuo, geriausias 
namų sargas, pabaigęs vaka
rienę, taip gi prisiartino prie 
viršaičio, atsisėdo priešais ir 
žiūrėjo tai viršaičiui į akis, 
tai į blekę, tartum malonė
damas, kad jam užkabintų. 
Viršaitis užkabino blekę ir 
Razbai, bet tuomi pat tarpu 
užsišnekėjo su atėjusia virė
ja ir Razbą užmiršo. Šuniui 
nusibodo laukti, taigi atsisto
jo, lyžtelėjo porą kartų tuš
čią geldą ir iškiūtino su ble- 
ke į savo būdelę. Viršaitis, 
atlikęs reikalą, taip gi išėjo 
namo. Tik ant rytojaus pasi-: 
gedo blekės iir, neradęs jos 
tikriausioje vietoje, karčiamo
je, nusiminė.

Dvaro šeimyna tuojau už- 
tėmijo blekę ant Razbos ka
klo, bet jos neatėmė, tik šu
nį praminė “viršaičiu”, iš ko 
turėjo visi daug juoko, o y- 
pač maži vaikai, kurie, nu- 
sčmę kepures, ėjo pas “poną 
viršaitį” su visokiais reika
lais ir nešė dovanas. Į trečią 
dieną vaikai užsimanė atimti 
blekę sau ir patys tapti vir
šaičiais, bet nė vienas neiš
drįso, nes Razba prie būde
lės nelabai prisileisdavo. A- 
kamano vaikas, visų gūdžiau
sias, užmanė parinkti, kam 
išpuls eiti prie Razbos. Su
statęs aplinkui visus vaikus 
į ratą ėmė skaityti: vienaicė, 
dvaicė, traicė, gerulė, pėdė,

Pamatykite Old Golds Naują 
TOP” Pakelį!

Tik nupiepkite tą raudonąją 
juostelę prie vily&os 

viršūnės...

Juostelė nusiaučia aplink viršų 
— perplauna dvi eiles 

Cellophane...

Viršus nusiima švarus — dabar švie
žiausi Amerikos cigaretai yra 

lengviausiai atidaromi.

dabar
toite Močiais 
.. itsidaro 
togntai Greičiai

ir..

SUSYK ŠVIEŽUS CIGARETAI!
NEBEREIKIA daugiau čiupinėti su Celophanu.

Pagarsėjęs Old Gold’s šviežumas dabar ateina 
pas jus naujos rūšies pakely, kuris atsidaro umiu lai
ku. Tos dvi eilės Cellophaneį... tos Old Gold’s dvigu
bos apsaugos nešančios jums pilną, turtingą puikiau
sio rinktino derliaus tabako skonį, nepaliestos. Bet 
dabar, pakelis, kuris atsidaro dvigubai greičiau — tei
kia jums kvapius šviežius cigaretus vienu žybterėji- 
mu. Pabandykite “Zip-Top” Old Gold’s pakelį šian
dien.

OMO BANGOMIS kas valtį: •Malody and MadneaT' au Artla Bhaw'a orkaatru. NBC Netarork.

'ienas miestelių Lenkijoj po vokiečių bombardavimo iŠ oro. (Acme telepboto)

lodė, sukmen, dukinen, dėven, 
driks! “Driks” išpuolė ant 
septynių metų vaikiščio, sū
naus Grigo, artimiausio dva
ro kaimyno. Vaikiščias pra
dėjo verkti. Vieni gąsdino, į- 
stumsią jį tiesiog į būdelę, 
jeigu pats neis, o kiti drąsi
no, kad nesibijotų ir eitų. Nėr 
ką daryti. Pasikreipęs šonu, 
kairiąja ranka pridengęs už
pakalį, lyg gindamas jį nuo 
nelaimės, o dešiniąją atkišęs, 
artinosi pamaži prie būdelės, 
drebančiu balsu, atkartoda
mas:

— Šuniukas, šuniukas, šu
niukas! Razba gulėjo būdelė
je, padėjęs galvą ant slenks
čio. Pamatęs prisiartinantį 
vaiką tuoj susiprato: jeigu 
jis selina prie manęs su tokia 
baime, tai tur būt nori pada
ryti man ką pikto — reikia 
būti atsargiam. Pakėlė galvą 
ir tėmijosi į atkištą ranką. 
Vos ta ranka palytėjo blekę,

būdelėje subr»*p,dėtfo ir vos 
vaikas spėjo atsikreipt, jau 
Razbos dantys įsikirto į jo 
užpakalį, į patį minkštumą. 
Vargšas sukliko ir ėmė bėgti 
namo visu balsu šaukdamas:

— Va Jėzau! Mamyte! Va 
Jėzau! Motina ravėjo daržą. 
Išgirdusi vaiko balsą, skubi
no į pagalbą. Atbėgo iš mal
kinės ir tėvas, turėdamas vie
noje rankoje striūgą, o kitoje 
neužbaigtą dalgiakotį.

— Kas tau? — klausia tė
vas.

— Ugi viršaitis įkando...
— Kas, viršaitis?
Vaikas nustojo verkęs, bet 

dirstelėjo į užpakalį ir pa
matęs kraują, vėl ėmė klykti:

— Va Jėzau! Mamyte! Va 
Jėzau!

Tėvas metė striūgą ir dal
giakotį ir nuėjo tiesiog pas 
viršaitį. Žagaras tuo tarpu 
buvo karčiamoje ir dantimis 
kilnojo stalą, su kuo visuo

met mėgdavo pasirodyti. Įei
nant Grigui, laikė dantyse iš
kėlęs vieną stalo galą, o ant 
kito buvo sustatytos bonkos 
su alum. Mat, kiek atkels, 
tiek išgers. Grigas stačiai su
riko viršaičiui į akis:

— Tai tik šunim būt, ne 
viršaičiu! Už ką tu mano vai
ką įkandai?

Žagaras, negalėdamas pa
kreipti visos galvos, pakrei
pė į Grigą akis, lyg bulius, 
ir tur būt norėjo ką nors greit 
pasakyti, nes paleido stalą, 
kuris su trenksmu krito ant 
žemės, bonkos nulėkė, susi
kūlė ir alus išsiliejo. Aplin
kui pakilo didelis juokas. Vi
ršaičiui, taip iš netyčių ištik
tam, dargi pakilus tokiam 
triukšmui, tarytum kvapą už
ėmė. Dairėsi tik po stalu, lyg 
norėdamas baloje išlieto alaus 
atrasti atsakymą. Grigas, ne
laukdamas kada viršaitis pra
kalbės, paėmė du kaimynu

Ką Aš Turiu Daryti?
Šv. Tėvas, Popiežius Pijus 

• XI, Jėzaus Kristaus Įpėdinis 
čia, žemėje, matydamas dide
lį reikalą gaivinti katalikus, 
ragino juos kiekviena proga 

•— ne tik vyskupus, kunigus,
' bet taip pat ir, galime sakv- 
j ti, daugiausia pasauliečius. 
Nes jeigu visi katalikai .ne
veiks iš vien Kristaus darbo, 
nebus pasisekimo, nei tarpe 
katalikų, nei tarpe misijonie-
rių.

Dabartinis Šv. Tėvas Po
piežius Pijus XII, kaipo tik
ras sekėjas savo pirmtakūno, 
trokšta uoliai tęsti toliau pra
dėtą darbą. Kad katalikai bū
tų veiklesni, kad Kristaus Ka-j 
ralvstės darbas plistų ant į 

j žemės ir kad Jo Karalystėj 
1 būtų danguje pripildyta ti
kinčiųjų, kad Apaštalų ipasė- 
ta sėkla išaugtų pilnai, Šv. 
Tėvas paskiria gražiausią ir

kaipo liudininku ir nusivedė 
parodyti savo vaiką. Žagaras, 
dar neatsipeikėjęs, nuėjo pa
skui juos. Vaikas jau gulėjo 
lovoje apmazgotas ir aprai
šiotas.

— Pasakyk, kas tave įkan
do? — klausė tėvas.

— Ugi virš... — pradėjo, 
tik, pamatęs patį viršaitį, su
siprato ir užbaigė:

— Ugi dvaro Razba.
' — Tai kam tu sakei, kad
viršaitis? — tarė tėvas rūs-i 
čiai.

— Ugi ką aš kaltas, kad 
Razbą vadina viršaičiu; jis, 
mat turi užsikabinęs bldkę...

'Grigas išvertė akis, kaimy
nai leidosi juoktis, o viršai
tis tuojau išsprūdo į dvarą 
nudžiugęs, kad atrado blekę.

— Antan, — prašo pasisu
kusio pusbernio, — nukabink 
štai blekę.

—z Nusikabink pats! ne aš 
užkabinau, ne aš nė nuka
binsiu.

— Snargliau! ar nežinai, 
kad aš viršaitis,

— Kas tu per viršaitis! 
Štai, mūs ponas Itazba dabar 
viršaitis, o tu, kažin ar tik
tum jam į seniūnus.

— Na, na, tik nebūk pai
kas, nukabink, jeigu prašau' 
— sušvelnino viršaitis, nes 
matė, piktumu nelaimėsiąs. 
Jiedviem besiderant, prisirin
ko apie Razbos būdelę ir dau
giau žmonių.

— Taigi, — atsiliepė pa
naktinis — rodos, buvo geras 
šuo, niekam nieko nedarė, o 
kaip tik tris dienas pabuvo 
viršaičiu, jau ir pradėjo kan
džioti žmones.

Tai vienas, tai kitas pri
metė smagų žodelį, o Žaga
ras tylėjo ir kentė. Gavęs pa
galios blekę, kiūtino pas Mau
škų susiraminti. Neilgai po 
to žrmogus ir viršaičiu bebu
vo. Kata tapo- išmestas jo glo
bėjas Piemikbvskis, tai ir 
pats negalėjo išlikti viršaičiu. 
Buvo jau praleidęs namus, iš 
valsčiaus dabar neturėjo nė 
skatiko, o kad buvo visiems 
įsipykęs, tai ir duonos kąsnio 
prisiėjo ieškoti kitur, o ne sa
vo valsčiuje.

svarbiausią intenciją — mels
tis už misijonieri us ir padė
ti jiems katalikišku veikimu.

Gal nevienas katalikas tė
vas arba motina pasakys: 
kaip aš galiu padėti skleisti 
Kristaus šv. Evangeliją, kad 
aš bemokslis.

Mieli krikščionys! Kaip lik 
šis klausimas tinka šiam lai
kui. Turite šeimas — vaiku
čius, kurie, gal, užaugę bus 

misijonieriai, pasišventusios 
sesutės vienuolės, dori kata
likai ir ištvermingi piliečiai, 
jei tuos savo vaikučius gerai, 
dorai ir katalikiškai auklėsi- 
te. Tam reikia lavinimo. To
dėl, gerbiami tėveliai, pasirū
pinkite (nes dabar yra pato-
■gus laikas) siųsti savo vai-
kus į katalikiškas mokyklas. 
Jas veda dievotos sesutės, pa
sišventusios ir visą savo gy
venimą paaukojusios Dievui 
ir žmonijai: tobulinti, auklė
ti, kaip kūną, taip ir sielą vai
kučių, įskiepyti tikrą tikėji
mą, dorą į jų širdis, kad už
augę gerbtų tėvelius, mylėtų 
Dievą ir būtų dorais pilie
čiais.

Todėl, mieli tėveliai, siųs
kite savo vaikus į katalikiš
kas mokyklas pradžios ir au
kštesnes mokyklas, o tokiu 
būdu būsite tikri misijonie
riai Kristaus dirvoje, sutiksi
te su Šv. Tėvo Popiežiaus pa
raginimais ir dirbsite tikrą 
katalikų darbą.

Kun. J. V. Skripkus

Seimas
Š. m. rugsėjo 17 dieną bus 

Šv. Pranciškaus Vienuolyno 
Rėmėjų aštuntasis seimas, Šv. 
Pranciškaus vienuolyne, Pitts- 
burgh. Į seimą kviečiami Did
žiai Gerb. Dvasiškija, Šv. Pra
nciškaus Vienuolyno Rėmėjų 
sk., L. R.. K. S. A., Katalikų 
Federacijos atstovai, draugi
jų, klūbų nariai ir visi, kurie 
tik įdomauja ir kam rūpi ti
kėjimas, dora ir apšvieta mū
sų, lietuvių, tarpe.

Seimo tvarya bus sekanti: 
Didžiai Gerb. kun. A. Skrip
kus iš Chicago atlaikys šv. 
Mišias 10:30 vai. ryto, sese
lių koplyčioje. Jo Malonybė 
Gerb. prelatas M. L. Krušas 
pasakys progai pritaikintą 
pamokslą. 12 vai. pietūs. Pir
mą valandą mandatų priėmi
mas. 2 vai. seimo iškilmingas 
atidarymas. Didžiai Gerb. ku
nigas A. Skripkus atidarys 
.posėdį kalba “Seimo reikalin
gumas ir nauda”.

Šiais metais seime bus svar
stoma daug svarbių klausi
mų. Tarp kitko, vienuolyno 
didinimo reikalas.

Šeštą valandą vakarienė. 
Septintą valandą Didžiai Ge
rb. konsulas įteiks Gerbiamai 
Motinai Aloyzai ordiną už uo
lų veikimą tautos ir tėvynės 
labui.

Kurie delegatai atvažiuos 
automobiliais, traukiniais bei 
autobusais, prašomi važiuoti 
šiuo nurodytu keliu (išsikirp-
kite ir vežkitės su savim): To 
Saint Francis Convent from 
town: Go tbrough Liherty Tu- 

(Tęsinys 4 pusi.)
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PittsMo Žinios
(Tęsinys iš 3 pusi.)

Seimas

bes, turn left aini follow Rou- 
te 88. Keep on this road for 
4 Va miles guing towards 
Gastle Shannon.

Frora Dormont and Mt. Le- 
bonon: U o to Castle Shannon,! 
on Koute 88 turn Įeit. Follow 
Route 88; ^of mile, and turn 
right fu Hamilton Road, driv- 
ing up the hill. Rengėjasi

West End
Rugsėjo 5 d. įvyko laidotu

vės š. a. Adomo Slavinsko. 
Velionis paliko nuliūdime bro 
lį ir artimus gimines.

| kų vakarėlį. Šianie susirinki- 
| me klūbietės jiasis'k irstė dar- 
j bus kortavimo vakaro, rug
sėjo 24 d. ir visos žadėjo su
nešti dovanų. Vakaras įvyks 
Šv. Vincento mokyklos svetai
nėje.

North Side
Rugsėjo 9 d. moterystės 

luoman įstojo Juozas Giedris 
su Isabel Kuzeviute. Pabro
liais buvo Albert Riškus ir 
Arnui Giedris. Geros kloties 
jaunai porelei.

Rugsėjo 10 d., Šv. Vardo 
draugijos nariai ėjo bendrai 
prie šv. Komunijos, šv. Sa
kramentas buvo išstatytas vie 
šai adoracijai, kurį baigėsi 
palaiminimu.

S LR K A 35 kuopa lai'kė mė
nesinį susirinkimų. Antanas 
Skrebis su savo žmona įsira
šė į šių lietuvių garbingų or
ganizacijų. Jų pavyzdį paseks 
jaunoji karta.

Mūsų choras rugsėjo 11 d. 
sugrįžo iš Lietuvių Dienos. 
Sugrįžo išvargęs, bet paten
kintas muvo kelione. Tokio di
delio lietuvių suplaukime dar 
nei vienas nebuvo matęs. Į- j 
spūdžiai galingi ir teigiami 
lietuvybės atžvilgiu. “Lietu
viais mes esame gimę — lie
tuviais norime ir mirt’’, įgija 
daugiau prasmės. Lietuviu bū
ti nėra gėda, bet verta ir ga
rbinga.

Rugsėjo 7 d. įvyiko laidotu
vės š. a. Petro Abramavieiaus. 
Velionis daugel metų priklau
sė prie Šv. Vincento choro, 
tat choristai giedojo bažny
čioje ir palydėjo į kapus. Lai 
gerasai Dievulis suteikia jie
ms amžinų atilsį.

Rugsėjo 7 d. Šv. Vincento 
moterų klubas laikė mėnesinį 
susirinkimų ir turėjo draugiš-

Šv. Vincento clioristai-ės la
bai džiaugiasi, kad gavo pro-, 
gos pamatyti Pasaulinę Pa
rodų ir dalyvauti Lietuvių 
Dienoje.

Girdėjau, kad Vincas Kup- 
cikas su savo žmona eina svei- 
kyn. Žukauskų Bronislavų 
skaudžiai užgavo automobilius 
ir Samulis Feliksas sirguliuo
ja. Vietinis

Varg. Senuliui išvykus New 
Yorkan su choru mūsų baž
nyčioj giedojo ir grojo Zin- 
kiūtė. Jos tykUk giedojimas 
ir švelnus vargonais grojimas 
žmonėms labai patiko. Ame
rikoj žmonės nemėgsta dide
lių riksmų bažnyčioj — nepa
deda, bet kenkia susikaupti 
maldoje.

THINGS THAT NEVER HAPPEN
hiter-nat’l Cartoou Co., N. .Y.

reikaluose. Ant vienuolyno 
šventoriaus randasi kuklūs 
vienuolių kai*ii, kuriuose sta
tomi tik mažyčiai kryžiukai, 
prie jų prikalbi lentelės su 
parašu, kokis vienuolis išlai
dotas.

Nevada valstybė yra 110,000 
ketvirtainių mylių didumo, bet 
gyventojų skaito tiktai apie 
93,000.

AKIŲ GYDYTOJAS

LIETUVIAI DAKTARAI

TaL Y arda 8146.
VALANDOS: Nuo 11 iki 12.

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

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V, A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IK CHIRURGĄ*

ir akinina oritaiko
3343 S. Halsted Street

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

Penktadieniai*
Valandos: 10-12 ryte, 2-6. 7-9 P. 1L 
3147 S. Halsted St, Chicago

Pirmadieniais, Treėiadieniaia ir 
Sattadieniaia 

Valandos: 3—8 P. M.

Rugsėjo 8 d', vakare moterų 
klubas turėjo susirinkimų mo
kyklos kambaryje. Susirinki
mas buvo neskaitlingas, bet 
gerais nutarimais gausingas. 
Nutarta mūsų bažnyčioj įren
gti “Groto“ su Sopulingos 
Motinos paveikslu ir visoms 
iš vieno darbuotis, kad sukė
lus tam lėšų. Tam tikslui nu
tarta turėti dar vienų rudeni
nį išvažiavimų spalių 1 d., 
Lietuvių Country Club. Kai
po prisirengimų prie pikniko

MILLL'b> PObiMbi rituN
ŪSE < i. 'irt G «.• •- t. rtN M K .1 f- GREITAI!

• Kuomet jūs valgius gaminate ant elek
trinio pečiaus, tai greitai iškepančio pe
čiaus dalys — viduje ir ant viršaus — 
gelbsti jums valgius pagaminti j trumpą 
laiką!

Ir Atsimink — gaminti valgius su elektra 
pigiai atseina. Chicagoje tikri bandymai 
parodė, kad, vidutiniškai imant, elektra 
suvartojama valgius gaminti atseina tik 
$2.18 mėnesyje.

•t
VIRKITE SU 
ELEKTRA

moterys nutarė surengti va- Įvairenybes 
karienę rugsėjo 19 d. Rum- 
bauskų valgykloj, laikas pra
dėti moteris remti nuo širdies, 
nes jos nuveikė daug gražių 
darbų ir yra pasiryžę nuvei
kti dv daugiau. Kas mote
ris boikotuoja ir pašiepia, tas 
nėra mūsų ipaiapijoa nuošir-

DR. VAITUSH, OPT.
SPECIALISTAS 

OPIOJI h/riilCAl.l. Y AKIŲ 
LIETUVIS

Su viri 20 metų praktikavimo 
Mano Garantavimu

Palengvins akių Įtempimą, ką* es
ti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų Įtempimo, nervuotu- 
mo, skaudamų, akių karšt), atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuos* egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klal- 
daa speciaie atyda atkreipiama Į 
mokyklos valkus. Kreivos akys atl 
taisomos

Valandos: nup 10 iki 8 vaL vak. 
Ned.iloj pagal sutart).

Daugely atalUkimų akys atltaiso- 
Kainoe

Ant mažos Levenin salos, 
netoli prancūzų Rivieros, ran
dasi tėvų Benediktinų vienuo
lynas, kurį įsteigė šv. Flono- 
rijus. Vienuoliai ten užsiima 
žuvininkyste, ūkininkvste, ve-j i .j
da spaustuvę ir likery dirbtu- 

Maitinasi tiktai duona ir

. mos be akinių. pigios kaip

P47lTS0, ASHLAND AVĖ; 
Telefonas YARds 1273

LIETUVIAI DAKTARAI

dus b iri uis. Vyrai, padėkite ('A** ■ 
moterims 1 daržovėmis. Kaikuriomis die

noiuis valgio žuvį. Mėsos val
go tiktai porų sykių į metus. 

Tiktai tuomet pakilsime Tik susirgus duodama daž- 
aukščiau kultūroje, kuomet iš- niau mėsos, Valgant prie sta-
nioksime naudingai laikų su- Įlo turi būti visiška tyla. Kai
naudoti. G -betis leidžiama tik svarbiuose

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

SALTIMIERO
RADIO PROGRAMŲ Iš STOTIES WHIP (1480 K.)

Kas Vakarą Nuo 6.-30 Valandos.

TeL OANal 6969

DR. WALTER J. PRILUPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS:

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

DR. F. C. WINSKUNAS
FHYSICIAN AND SURGEON 
2158 W. CERMAK &0A9

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

Res. 2305 S. LEAVITT 
Res teL Canal 0402

TEL YARDS 6567

DR. FRANK C. KWINN
(KVIE01NSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 West 47th Street

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

iy Pagal Sutarti.
——

DR. P. J. BEINAR
(BEINAKAUSKAHI 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1612.

Res. — Yarda 3965.
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popieC 7 iki 9 vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

-a

DR. A. J. MANIKAS
gydytojas ir chirurgas 

vagiais 1110 4070 Archer Ava
Valandos: 1—S ir 7—8 

Kasdien išskyrus Sersdų
Sercdoiuis ir Nedėl. pagal sutartį.

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

2-tros lubos 
CHICAGO, 1LL.

Telefonas MIDway 2880
OFISO VALANDOS:

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

Sekui&d. nuo 10 iki 12 vai. ryta

Telefonas HEHlock 6286

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

Ofiso valandos:
10—12 vaL ryte 

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

Susitariąs.

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

TeL YARds 0994 
Rez. Tel. PLAza 3200

Nuo 10-12 v. lyto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomis uuo 10 iki 12 vai. dienų.

VALGIU GAMINIMAS 
IR

NAMĮĮ PRIŽIŪRĖJIMAS
vairią valgią gaminimui, 
pyragą pają ir duonų kepi 

;;mui; įvairią konservą ii 5 
preservą darymai, paukš

Didelė 223 poslapių knyga 
su naujausiais receptais į 
tienos kepiniui ar virimui,:

/daržovių ir vaisią užlaiky
mai, ir tt. Taipgi yrą vi 
šokią naudingą patarimų 
šeimininkėms.
Šių knygų gulima gentį per paA

! tų arba raktinė js:

KAINA SU PERSIUNTIMU

^1.10 
BASTIN£JB 

$1.00

“DRAUGAS”
2334 So. Oaldey Avė.

CHICAOO, 1LL.
I..J»»l«»»l

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rųiiea naujus namas ant 
lengvų mėnesinių iėmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbų be jokio cash įmokė 
Jimo, ant lengvų mėnesinių iėmokėjimų.
(Ugannn geriansį atlyginimų iš Fire In- 
rarance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naajų ii 
senų namų, ant lengvų mėnesinių limo 
kėjlmų nno 6 iki 20 metų. Reikale kreip- 
kitėe prie:

JOHN PAKAL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

4

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Res. 6968 So. Talman Ava 
Res. TsL OHOvehiU 0617 
Offict TeL HF.Mlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

YsL 2—4 ir 7—9 vak- 
Ketv. it Nedėliotais susitarus

2423 W. Marųuette Road

DR. STRIKOL’IS
PIY8IOIAN and SURftJOB 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Nsdėliomia pagal sutartį, 

Offios TsL YARds 4787 
Samų TsL PROspoct 1888

TaL YARds 6921 
: KENiBes.: wood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiso TeL VTRginia 0036 
Resideucijos tel BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue

Ofiso vai.: 2—1 ir 6—8 P. M,

Residearrijs
8989 So. Claremont Are.

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėdami* pagal sutartį.

ALEX ALESAUSKAS & SONS
Whojesale Fumiture Co.

6343 So. Western Avenue
RBPUBLIO 6051

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

REZIDENCIJA
6631 S. CalifomAa Avė. 

Tslsfonae REPnbUc 7868

Office Phone R«e and Offioe
PRO r pert 1028 8869 S. Leevitt Si 
Vai: U pp. ir 7-9 vak. CANal 0706

DR. J. J. KOtfAR
(KOWABSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Chicago
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

' pegal sutarų.

Tel OAHsl 0867
Reų. TeL PROspect 6669

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

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

6 iki 9 vakare

TeL YARds 9246

DR. G. Z. VEZEL1S
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
fl«rwlo| pay-Hl „nar b__________

DR. V. L SIEDLiNSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Lgfaroue tflbo

Antradieniais, Ketvirtadieniais i]

4631 So. Ashland Avė.
Tel YARds 0994

Pirmadieniais, Trečiadieni.i,
fiettadienieifc
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KOLONIJOS GRAŽIAI RENGIASI Į 
PIKNIKĄ MARIJONŲ ŪKYJE

Teko girdėti iš nekuriu ko
lonijų, kad žmonės įdomauja 
ateinančio sekmadienio, rug
sėjo 17 d. išvažiavimu, kurį 
rengia vietos Marijonų ūkiu 
šeimininkai — brolis Tadas, 
(Simonas Kvietkus ir kiti jų 
kaimynai tarmeriai, nes, gir
di, įdomu bus matyti kokių 
j>arodų jie surengs ir kaip fe. 
Kvietkus ant laužo keps di
delį jautį. Ir tunu pranešti, 
kad tai visikas tikrai bus, ir 
atvykę į Marijonų ūkį galė
site matyti.

Ar šiaip ar taip kalbėsime, 
bet kolei dar malonios diene
lės ir palankus oras, tai bran
gieji naudokimės panašiomis 
progomis. Neužilgo ateis lai
kas, kad ir norėsime, bet jau ° 
negalėsime džiaugtis gainios 
gražumais ir malonumais. O 
Tėvų Marijonų ūkyje tikrai 
yra malonu, nes daug yra kų 
pamatyti. Kaip tik šiomis die
nomis iš Rytų atvyko naujai 
skirtas seminarijos rektorium, 
gerb. kun. Jagmino šį-tų iš- 
Tai malonaus būdo kunigas, 
ir aš tikiu, kad bus progos iš 
gerb. kun. Jagminos šį-tų iš
girsti- Jisai mums skaitlių-f Re] 
gai 'euvašiavasiems^ •'tHtfnoriįf 
pasakys gražių kalbų, kaip 
dalykai Kytftose, kur jam te
ko gyventi per keletu pasta
rųjų metų ir profesoriauti 
Marianapolio Kolegijoje. Bus 
ir daugiau kalbėtojų ir kitų 
įvairumų, kaip tai: dainų ir 
pasilinksminimų. Teko išgirs
ti, kad marketparkiečiai vei- 
kėjai — bizn. Rapolas’ Audre
li ūnas su p-nia Vilimiene or
ganizuoja gerų dainininkų 
chorų, o kontraktorius Kazi
mieras Vilimas rengia vietos 
biznierių ekskursijų. Jam pa
deda biznierius pjias Kilas, 
kuris užlaiko bučernę ir gro- 
eernę ant 69-tos gatvės. Na, 
o kų jau kalbėti apie pirm.
A. Pukelienę ir vice pirm. A. 
Jonaitienę, kurios su savo

draugėmis rengiasi kuo stro-į 
plausi. '

{Sužinojau, kad ir Melrose 
Purk lietuviai nesnaudžia. 
Pirm. Kazimieras Kantautas, 
veikėjos — Kaviekieuė, fekuo-
džiene, Bacevičienė ir dauge
lis kilų irgi pilnai pasirengę 
šiame išvažiavime dalyvauti 
ir kokį tai supryzų pauaryti.

Taigi, malonus lietuviai ir 
lietuves, matote, kad visuose 
Chicagos kampuose tik juda- 
iKiuta, nes, mano, kad tai gal 
bus paskutinis išvažiavimas, 
už tai smarkiai rengiasi pa
sinaudoti šia proga. Iš to at
žvilgio matyt, Kad rugsėjo 17 
d. galima tikėtis, kad Mari
jos Kalneliai, llmsdale, Ilk, 

ali susilaukti tikrai gausios
minios žmonių, nes nebereika- 
lo vietiniai rengėjai deda vi
sas galimas pastangas, kad 
jųjų rengiama gyvulių ir pau
kščių paroda bus iko pamaty
ti, o Raseinių Magdė šį kar
tų atvyks su gražiausiais ke
turiais arkliais. Nepraleiskite 
brangieji nepamatę. J. K.

M.
O.

Šv. Pranciškaus Seserų 
čia
KE. — Šv.

P/arrciSfcftfš1' Vienuolyno Rė
mėjų 3 skyrius rengia bunco 
party Sudeikių namuose, 1632 
W. 46tli St., ketvirtadienį, ru
gsėjo 14 d., 7 vai. vak. Bus 
gražių dovanų.

Komisijoj darbuojasi: 
Sudeikienė,. fe. Šimkienė,
Vaznienė, O. feriubien, P. Bo- 
rša ir B. Cicėnienė.

Kviečiamos 1 ir 2 skyrių 
rėmėjos atsilankyti. Kviečia
mi taip put visi seselių prie- 
teliai ir geradariai paremti 
pramogų gražiam tikslui. Pe
lnas bus paskirtas seimo do
vanai. Seimas įvyks rugsėjo 
17 d., Pittsburgh, Pa. Rėmėja

Nors Amerikos Jungt. Valstybės nekariauja, tačiau visi tiltai, kanalai ir užtvankos sau
gomi kariuomenės patrulių. Šioj nuotraukoj matome kanalų, jungiantį Superior ir lluron 
ežerus. Prie vadinamo Weitzel lock naujas patrulių būrys atvykęs pakeisti stovintį. (Aeine 
teleplioto)

West Pullmanoz I
Naujienos

Ateinantį semadienį mūsų 
bažnyčioje prasidės 40 alau- 
dų atlaidai, kurie baigsis ant
radienio vakare, iškilminga 
procesija. Per atlaidus bus 
daug svečių kunigų ir visiems 
bus lengva pasinaudoti Die
vo malonėmis.

ti pramogų, nes piknikas ren
giamas geram tikslui.

Bus labai gražių dovanų, 
gera muzika. Dalyvaus mote
rų eroras.

Visi nariai, kurie paėmė lai

mėjimo knygutes, prašomi še
štadienį priduoti komisijai, 
kad būtų galima viskų sutva
rkyti. Telšiškis

C1CER0S ŽINIOS 1
Pranešimas Labdarių 
3 Kuopos Viešos 
Rinkliavos Komisijai

Komisijos susirinkimas bus 
rūgs. 15 d., 8 vai. vakare, pa
rapijos 'mokyklos kambary. 
Visa komisija būtinai turi su
sirinkti, nes yra daug darbo 
prisirengimui prie viešes rin
kliavos. Nežinia, ar jau gau
tas leidimas iš miesto vald
žios, ar ne; taipgi ar yra pa
daryti tegiukai ir dėžutės ir 
kiek turėsim rinkėjų. Jei no
rim, kad viešoji rinkliava į- 
vyktų, komisija būtinai turi a- 
teiti į susirinkimų ir tikrai 
dalykus ištirti.

Komisijų sudaro sekantieji: 
M. Vaicūnienė, M. Česienė, K. 
Sriubienė, P. Zaikarienė, A. 
Kandratas, A. Jovarauskas, 
Ed. Misius ir A. Valančius.

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINES 

MINTYS
Ii angliiko vertė

Kun. Ant. M. K&ražiikla

Rugsėjo 14 Diena
“Teisingume” sakė Blank- 

verna, “kokio daikto tu trok
šti mano valioje?” Atmintis 
atsakė už Teisingumų: “Aš 
trokštu ten gailestį ir baimę; 
aš trokštu ašarų tavo akyse, 
dejavimų tavo širdyje ir pa- 
liejimų tavo kūne”.

REMKITE, PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

URBA Gėlės Mylintiems, 
Vestuvėms, Baukie- 
tauzu, Laidotuvėms, 
ir Puošimams.

GĖLININKAS
4180 ARCHER AVENUE 

Phane LAFayette 5800

GARSINK1TĖS “DRAUGE” DON’T BE GREY
>3iimitnmnHiHiiiiiinmmimttiiiiiiiimmiimmimiiiiimimiiiiiiiimmiiiimiiiiis

iHH LEO NORKUS. Jr. 1
Pereitų savaitę į parapijos 

25 m. jubiliejaus fondų, kad 
atmokėjus šiais metais visų 
parapijos skolų, aukojo po 

| š25: Adomas ir Ona Šiužai 
ir viena šeimyna, kuri prašė 
neskelbti jos pavardės.

Jubiliejinis fondas gražiai

Iš Lietuvos (Šakių a»pskr.) 
atvyko į Anierikų, kad pama
tyti Pasaulinę Parodų, ir ap
lankyti savo gimines, Zofija 
Baranauskaitė, kuri apsistojo 
■pa.j savo tetų K. Rusienę, 
12349 Emerald Avė. Prie pro
gos reikia pažymėti, kad Ed
vardas ir Konstancija Rūšiai 
yra žymūs parapijos rėmėjai, 
turi gražių rezidencijų ir pa
siturinčiai gyvena.

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

Pas mus bedarbių kaip ir 
nėra. Visi dirba ir turi šiokį- 
ar kitokį užsiėmimų. Nedirba 
tik seneliai ar pensijų gaunu 
darbininkai. Žmonės remia 
parapijos reikalus. Sekmadie
niais bažnyčioje kolektos bū
na arti šimto, o kai kada ir 
virš šimto dolerių, gi šeimy
nų parapijai priklauso tik 170.

Rap.

Tom Slieenan, J r., buvęs Notre Datne universiteto gulfinin- 
kų kapitonas ‘.ai i nėjo kvalifikacijos metlalį Amerikos aina- 
torių golfininkų nacijonaliain turnamente, kuris įvyko Glen- 
.view, BĮ. £Aeme tuleprotoj

LEO NORKUS, Ir.
DISTRIBUTOR

OF

AMBR0S1A & NECTAR
B E E R S

talente grey hrir. Grey teb 
■akm yoo look old and (ed aid, 
Try the ’Modern* Method (ar Cok 
•rinc Hdr... CLAIROL. YoaTI 
•ppneUte the ąaiele, pleuaat trea^ 
Best. No bleaching reųuirod ta 
eoften the hair w<wn you om 
CLAUtOL Yo«Tl ieva tha i asuha 
ea your hair—boantifnl, natorak 
lookinc color tha* defies deteetion 
Bea yoaraatf as you veuld lake te 
te tee

A. "f“ A.
DARATA VOLBEKAITĖ

NOW.j

Na&raūy vilk.

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą UhicagoJ. Visi geria ir mėgsta 
AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nusprendė padirbti dar ge
resnį alų, kurį užvardino NECTAR. šis Alus yra pagamintas iš im
portuotų pirmos rūšies produktų.

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

)•.. •

= USW«M

| 2423 West 64th St. Tel. Hemlock 6240 |
S » “*
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HiiniiiiiiiiiniHnniiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiinHiimNiiiiinmiiiiiiiiiNiiiiiiuiiiiiiiiHmiii:

SKOLINAM PINIGUS 
ANT l-MŲ MORGIČiy

1NSURED

£ Kiekvienos ypatoe padėti pinigai yra apdrausti iki >5000.00 pei = 
: Federal Savings and Loun Insurance Corp., po United States =

= Govanuneat prieiiūr*.

Mokame Už 
Padėtus Pinigus 31% ■-2

£ Ofiso vai.: 0:00 vai. ryto iki 5:00 vak. Pirmadieniais, Ketvirta- 
£ dieniais ir Šeštadieniais iki 8:0? vak. —

I CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION !
JOHN PAKEL, Prcs.

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

Telšių Bendro 
Klubo Pramoga

Artinas mūsų iparengimas. 
Jis įvyks rugsėjo 17 d., “Rū
tos” darže, West Šitie, 2327 
W. 23rd PI., 4 vai. popiet.

Visuomenė prašoma iparein-

inf Ha kiny 
SfMciaiitti, 'Ufker maJct,

L AuKČcA

_ _ _ _ _ _ _ _ IY and
SATISFACT1ON ūse 

ThtMe lėsted!DoubMctien!
BAKING IVV POWDER

. Sme PricfTod»yM45\e9rsAęo
25 txmce» for 254 t

Fuil Pacfc--No Sleck FiUinŲ
MILLIONS OF POUNDS HAvr REEN 
, Uito BV OUk OOvtRNMtNl

bate

F

T—

CMnžaOtMrik 
ri ffehb

Ihaa CUrat

OAttOLbt

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

Gimus Lietuvoje — Kasei, 
nlų apskr., Girkalnių parap., 
Mitvlų kaime, Amerikoje iš
gyveno 27 metus.

Kaliko dideliame nuliūdime 
seserį Eleną Kerutienę, Svo- 
gerj Joną, sesers vaikus: Ed
vardą ir Harbert; dvi pusese- 
ris Eleną Labakafinskienę ir 
Antaniną Galvidienę; 3 pus
brolius: Juozapą štulginską, 
Joną ir Vladą Chappą ir ki. 
tas gimines. Lietuvoje 2 sese
ris: Oną Cekavičienę ir Kata- 
riną Vulbekaitę.

Kūnas pašarvotas Lachavi- 
čiaus koplyčioje, 44 E. 108th, 
st. Laidotuves įvyks šeštadie
nį, Rūgs. lti d., Koseland, iš 
koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėta į Visų šventų parap. 
bažnyčią, kurioj įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sleią. Ko pamaldų bus nulydė
ta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę Seserys, Sesers Vai
kai, Pnseserys, Pusbroliai ir 
Giminės.

Laidotuvių Direktorius Ia- 
chawich ir Sūnai, Tel. CANal 
25X5.

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

OABT, IMD. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KELNER-PRUZIN 

Sorlansias Fatanerimae — Moteris patarnaaja 
9000 6S0 W. 15th Ava.

’ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
MiTTAnHTA q DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO I8TAIAA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

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

4447 South Fairfleld Avenue
__________ Tel. LAFAYETTE 0727__________

I~\ V 1C A I koplyčios visose 
■■■ * Chicagos dalyse

Klausykite mūsų Lietuvių ratilu programo AntratUmin Ir 
aeutAtUtaJD vakarais, 8:S0 valandą, Iš K III P atotlrs (1480 K.) 

> Pranešėjas P. ŠALTIMIERAS *

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMD III A M P C patarnavimas 
flmDULAIlUL DIENĄ IR naktį

KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSEDYKAI

M»y B. Petkas
Ladnaricž ir Sanai
I. lialeaidas
S. P. Mažeika

6834 So. Westem Avė. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Uourt 
CTCero 2109

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270
4348 So. California Ąve. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avenue 
Phone YARds 1138-1139

Antanas M. Riillips 
1.1. Zola
Albert V. Petkus
P. J. Ridikas

3307 Lituanica Avė. 
Phone YADds 4908

1646 West 46th Street 
Phone YARds 0781-0782

4704 S. Westeru Avė. 
Tel. LAFayette 8024

3354 So. Halsted St 
Telefonas YARds 1419
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Marquette Parko
Žinutės
Pikniko sėkmės

Parapijos paskutinis Šiemet 
piknikas davg geru sekinių. 
Mūsų biznieriai aukojo ar va
lgius, ar gėrimus, visi davė
nuoširdžiai ir nemažai. Givisuomenei. Taigi per apekr. tl„„iM,orius ir

nutarta surengti

Bus Pagerbtos 
Keturios Veikėjos

Moterų Sąjungos Chicagos 
apskritis gražiai gyvuoja ir 
savo tarpe turi daug veiklių 
narių, visa širdimi atsidavu
siu sajungai ir ikatalikiškai

susui ūkimą 
vakarienę K. Sriubienei, A. 
Poškienei, S. Sakalienei ir A. 
Simutienei pagerbti. A. Poš
kienė atstovavo M. S. Cliica- 
go apskriti seime ir grįžusi 
susirinkime išdavė labai gra
žų raportą.

Apskr. pirm. K. Sriubienė 
yra daug pasidarbavusi ne tik 
sąjungoje, bet visam 'katali
kiškam veikime. Dėl to Mo
terų Sąjungos 19 seimas pa
kėlė ją į Garbes nares.

duris S. Samparas ne tik au
kavo gardų- kepsnį, bet dar 
pats jį išpardavė ir padarė 
gerokai parapijai pelno. Visi 
darbininkai nuoširdžiai dirbo, 
o sveteliai .nesigailėjo pralei-Į 
sti geram tikslui. Pelno liko 
virš $900. Darbas atliktas ir J 
sėkmės geros. Ačiū visiems i 
šimteriopai. .

Is Politikus Lauko
ENGLEW00D LIETUVIŲ 
DEMOKRATŲ KLŪBAS 
PRADEDA VEIKIMĄ

RADIO
BUDRIKO RADIO 
PROGRAMA

Praeitą sekmadienį buvo 
Rugsėjo 15 d., 7:30 vai. va-'gražiai išpildytu Budriko ra- 

kare, Jono P. Stankowicz real dio programa. Gražios lietu- 
estate raštinėje, 6912 So. We-
stern Avė., šaukiamas klubo 
susirinkimas. Visi .nariai kvie
čiami atsilankyti.

Lietuviai, interesuoti politi
ka kviečiami atsilankyti įsi
rašyti į šį klubą.

Ne Amerikos piliečiai kvie
čiami lankyti kursus, kuriuos 
veda Jonas L. Juozaitis.

Pirm. E. L. D. K.

draugijų pranešimui, juokai 
ir svarbesnės tos dienos ži- 
n;08. Nepamirškite pasiklau
syti. Radio mėgėjas

Šiemet mūsų mokykla pasi
puošė dar vienu kambariu, 
būtent “vaikų darželiu” (‘Ki-

S. Sakalienė, visu žinoma ndergarden'). Jau nemažai
veikėja, “Moterų Dirvos” re
daktorė, daug pasišventusi są
jungai.

A. Simutienė, kuri buvo pi
rmutinė Šv. Kazimiero Aka
demijos graduantė, yra darb
šti sąjungietė ir buvo M S. 
centro iždininke per du me
tus. Savo darbą atliko labai 
gražiai.

Vakarienė bus Šv. Kryžiaus 
parapijos salėje, Town of 
Lake kolonijoj, rugsėjo 17 d., 
6 vai. vak. Per vakarienę bus 
graži programa, sudaryta iš 
Chicago vien sąjungiečių.

Komisija kviečia Moterą 
Sąjungos centro nares, kuo
pas, visuomenės veikėjus ir 
sąjungos prietelius dalyvauti 
šiame vakare.

Elzbieta Yurkštas, 
Beng. Kom. rast.

mažyčių į jį prisirinko. To
liau dar daugiau vaikučių at
siras. Mokykla moderniškai į- 
rengta ir įregistruota. Lietu-i 
viai turi kuo pasigirti ir pa
sidžiaugti. Tik nelaimė, nevi
si siunčia vaikučius į savo 
mokyklų. Tai vis stoka susi
pratimo.

Dwight H. Green, buvęs 
Chicago federalis prokuroras 
su dukterim. Jis šiomis die
nomis paskelbė savo kandi
datūrą į Illinois vai. guber
natorius iš respublikonų par
tijos. (Acme telepboto)

ktį. Šiemet per Šiluvos atlai
dus suėjo lygiai 10 metų nuo 
pirmųjų Misijų. Jas buvo ve
dęs kun. P. Garinus. Dabar 
Misijas duoda kun. d-ras K. 
Matulaitis, marijonas.

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

Dešimts metų šiemet suei
na, kai mūsų bažnyčioj įves
ta Šiluvos atlaidai arba Šv. 
P. Marijos Gimimo oktava. 
Žmonės pamylėjo atlaidus ir 
skaitlingai renkasi į pamal
das. Šiemet pamokslus sako 
kun. dr. K. Matulaitis nese
niai atvykęs iš Londono, An
glijos. Pamaldos būna rytais: 
suma ir pamokslas 9 vai. Va
kare iškilmingi mišparai ir 
pamokslas 7:30. Šį penktadie
nio vakarą baigsis atlaidai iš
kilminga procesija.

Rapcrteris

Gerb. kun. A. Baltučio ku
nigystės jubiliejus artėja. A- 
teinančiais metais 29-V švęs 
25 kunigystės metus.

Išpažinties lengva prieiti, 
nes kas vakaras būna gana 
apsčiai svečių kunigų.

Pereitą sekmadienį erdvi 
bažnyčia penkis kartus prisi
pildė žmonių. Dauguma ėjo

Sporto Žinios
SPORTININKŲ SUS-MAS

Lietuvos Vyčių Chicagos 
Apskr. Athletic Association 
susirinkimas įvyks ketvirta
dienio vakare, rugsėjo 14 d., 
8 valandą, Aušros Vartų pa
rapijos mokyklos kambaryje, 
2323 W. 23rd Place.

Bus galutinai apsvarstyti 
Bowling Lygos reikalai ir su
daryta programa. Žaidimai į- 
vvks McCormick Club House, 
prie Blue Island Avė., tarpe 
Oakley ir Leavitt St. prade
dant rugsėjo 27 d. Al. Ma.n- 
stavičius, Bowling Lygos raš
tininkas, patieks daug prane 
Šimų.

J. Juozaitis ir kiti turės 
svarbių pranešimų apie Bas- 
ketball Lygą.

Bus apsvarstyta ir šokių

vių dainos ir muzika plaukė 
oro bangomis, teikdama sma
gumo klausytojams.

Programa susidėjo iš mar
šo “Valio, te gyvuoja lietu
viai”, “Kur bakūžė samano
ta”, polkos, “Kad galėčiau” 
“Dainų vainiko” ir “Kada 
noriu verkiu, kad noriu dai
nuoju”.

Programą išpildė radio or
kestrą ir daininkė Ona Juo
zaitienė.

Kita graži Budriko prog
rama bus ketvirtadienio va
kare, ,nuo 7 iki 8 vai., Cbica- 
gos laiku. Bus akordijonu mu
zika ir rinktinės lietuvių liau
die.- dainos, taipgi asmenų ir

Redakcijos Laiškai 
Bendradarbiams

Piliečiui (Nortli Side). A- 
pie J. Krivio ir A. Rauskino 
išleistuves jau buvo “Drau
ge” rašyta, todėl tamstos ko
respondencijos nesunaudosiin. 
Prašome nepamiršti mus ir 
toliau, tik apie kiekvieną įvy
kį reikia tuojau parašyti, kad 
nebūtų žinia (pasenus.

Pranešimai
Žemaičių Kultūros Klubas 

mėnesinį susirinkimą luikys 
rūgs. 14 d., 7:30 vai. vak., 
Hollywood Inn salėje, 2417 
W. 43rd St. Visi nariai pra
šomi dalyvauti, nes reikia ri
nkti darbininkus klubo paren
gimui. Valdyba

Listen to and Advertise over

PAIANDECH’S YUGOSLAV’rMHO
Folk Songs and Mane 
Tambaritza Orchestra

8tatjo«TwWAE, Every Sunday*l to 1
, 636 S. Clark St., Chicago — Har. 3006

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

Renduojame salę vestuvėms, susl- 
rinklmurns. šokiams Ir kitoklams 
parengimams. Naujai Ir moder
niškai (rengta. Maža nuoma. Dėl 
susirinkimų kllūbams duodame 
dykai. Kreipkitės.

SULLY’S SVETAINĖ 
4400 So. Washtenaw Avė.

Tel. IiAFayette 6854 
Jonas Zepaltas, savininkas ..

prie šv. Komunijos, tuomi vakaras, kuris įvyks rugsėjo
pažymėdami savo meilę Kri
stui ir su dvasiniu atgimimu 
įžengė į naują dešimtmetį.

Švč. P. Marijos Gimimo pa
rapija švenčia 10 metų suka-

REMKITE, PLATINKITE 
KATALIKIŠKA SPAUDĄ

30 d., Aušros Vartų iparap. 
svet., 2323 W. 23 PI.

Į susirinkimą kviečiami at
silankyti kuopų pirmininkai, 
sporto vedėjai ir sportinin
kai. Red Cherry

NEURITIS
RillIVC PAIN IN rCW MINUTES

To relieve the torturing pain of Neuritis. 
Rheumatism. Neuralgia or Lumbago in a 
few minutes, get the Doctor'a formula 
NURITO. Dependable—no opiates, no nąr- 
cotics. Does the work qulckly—mušt relieve 
worst pain, to your satisfaction in a few 
minutes or money bark at Druggista. Don't 
suffer. Ūse NURITO on tbis guarantee todar.

Kunigai turėtų įsigyti S
3 Vyskupo Petro Pranclš- į 
J kaus Bučio, M.I.C. para- J

S PAMOKSLŲ
400 puslapių knygą.

Kaina $1.75

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley, Avė. 

Chicago, IH.
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IĮ PASKOLOS ANT PIRMŲ 

MORGIČIŲ
į Duodamos nuo 1 iki 15 metų 
| Lengvi išmokėjimai. Dėl platesnių 
informacijų kreipkitės pas Chas. 

11 Zekas, Secretary.
GEDIMINAS BLDO. & LOAN 

ASSOCIATION
4425 South Fairfield Avė. 

Lafayette 8248

Staidard Club
Švelni Degtinė—100 Proot 

BOTTLED IN BOND 
Nėra Geresnės Degtinės 

nž Tokią Kainą
TIK |1.00 n a
4-5 Kvortos...^ ■•DU

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS

TAVERNOJ
15C. PMNKSAS

MUTUAL LIQUOR OOMPANT
Bistributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Plione Boulevard 0014

8« ►88

CLASSIFIED- - - - — - -
REIKALINGAS DARBININKAS 

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

1314 So. Cicero, Avė. 
Cicero, Illinois

REIKALINGA MERGINA
Reikalinga mergina namų darbui. 
Motinos pageibai. Nebus skalbimų. 
Ir virimo. Nakvynė ant vietos .Alga 
$8 ( savaitę.

šaukite CzVPltol 2340

“Draugo” Ir “Laivo” ,Geri Talkininkai
Bendradarbis įvest stde. — “Laivo”

piknike, rugsėjo 10 d., “Rū
tos” darže, uoliai pasidarba- 

I vo prie įvairių biznių: J. ir 
M. Stumbriai, P. ir V. Ribic- 

I kai, L. ir V. Jusevičiai, P. ir 
E. Žebrauskai, Ip. Melekaus- 
kas, A. Fabijonas, Cip. Druk- 
tenis, Ig. Kryževičius, Ig. Be- 
nešiūnas, P. Danielius, J. Po- 
vilauskis, J. Kulbienė, J. Za
latorienė, EI. Aleknienė, L. 
Kerpauskienė, O. BuJrikienė, 
K. Purmi^kaitė, B. Motejai- 
tytė, Ir. Saniolytė, M. Juzė- 

, nas ir kiti.

r- <

Jonas Dimša, kurs savo da
rbu prisideda prie visų nau
dingi) tautai ir Bažnyčiai da
rbų. Katalikiškos spaudos rei
kalai jam yra arti širdies ir 
todėl per visus “Draugo” pi
knikus ir “Laivo” ir kito
kius parengimus visada uoliai 
ir sėkmingai darbuojasi. Da
bar jisai Bridgoporte organi
zuoja biznierius, kad iš šios 
kolonijos kuo didžiausias bū
rys nuvyktų į “Draugo” a- 
gentų rmporterių, bendradar
bių ir biznierių pikniką, kurs 
rengiamas sekim, rūgs. 17 d. 
Sunset Parke. Trokas su pik- 
nifcieriais nuo Gudų krautu 
vės išeis 11 vai. ryto.

Pikniką atlankė visa eilė 
West Side biznierių, kurie 
gausiai parėmė katalikiško 
savaitraščio reikalus. Malonu 
buvo matyti daug svečių ir 
iš kitų Chicago lietuvių ko

lonijų. Daugelis jų, atvykda
mi į pikniką, atvežė ir dova
nų “bingo” žaidimui.

Ačiū visiems, kurie suteikė 
dovanų “bingo” žaidimui. Ra 
šeinių Magdei ir jos posū
niui už artistišką pasirody
mą mūsų parengimuose.

Kitą met savaitraštis “Lai
vas” minės 20 metų gyvavi
mo sukaktį. Tat vėl bus pro
gos visiems pasidarbuoti ka
talikiškos spaudos reikalams.

Visiems iki pasimatymo 
“Draugo” bendradarbių lin
ksmam piknike, rugsėjo 17 d., 
Sunset parke.

“Laivo” pikniko rengėjai

Panvėžiečių Choras 
Lavinasi

Panevėžiečių choras, veda- 
sma Onos Budaitienės, 2316

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

Biznierių

IŠVA2!AVIMAS-PIKNIKAS
Įvyks

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

KALNELIUOSE”

So. Hoyne Avė. dalyvaus 
“Draugo” agentų piknike. 
Dabar tasai choras specialiai 
lavinasi ir gerai pasirodys. 
Prie to choro priguli M. Jas- 
nauskienė, A. Linkevičienė, 
A. Senevičienė, J. Klikūnie- 
nė, M. Aitutienė. Šis choras 
dalyvaus prie pikniko atida
rymo ir uždainuos fftambių 
dainelių.

BUS PIKNIKE

Barberis Petras Demskis, 
2303 W. Cermak Rd., vyKssu 
visa šeimyna į “Draugo” a- 
gentų pikniką.

JoSnas Žilis, tavernos sa
vininkas, 2235 W. Cermak 
Rd., bus “Draugo” agentų 
piknike.

Biznierius Karlavičius, 22- 
01 W. 21st PI., pažadėjo būti 
“Draugo” agentų piknike. 
Jis ten bus su savo šeimyna. 
Jisai yra vilnietis. Todėl visi 
vilniečiai gali pas jį užsira
šyti.

BUS LINKSMA MUZIKA

Jauniems ir seniems, ypač 
šokių mėgėjams, pranešame, 
kad- bus šauni jaunų ietuvių 
orkestrą — The Toppers’ or- 
bestra, Leonardo Šimučio, Jr. 
vadovaujama.

UTILITY L!QUOR 
DISTRIBUTORS

Inoorporated

Tel. Prospect 0745-0746
Wholesale Only

6931-33 So. Ashland Ava.

Pas mus galima gauti tikrai 
Uetuvišką Importuotą Valstybiną 
Degtine.

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

Mes 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.

REIKALINGA MERGINA 
REIKALINGA mergina nuolatiniam 
namų 'darbui. Paprastus valgius pa
gaminti. skalbimas: 2 vaikučiai; pa
silikt, vakarais: kambarys su kita. 
Atsišaukite: BEVerly 8683.

REIKALINGOS DARBININKĖS
PATYRUSIOS Moterys sortuoti sku
durus. Nuolatinis darbas. Geras at
lyginimas. Atsišaukite: 180t No. Le
avitt St. Telefonas BRUnswick 3811

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

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

PARDAVIMUI NAMAS
PARDUOSIU pigiai už cash, medin; 
namą. Pečiais apšildomas, kieto me
džio aptaisymai Ir grindys. 2 6 kam 
bartų fleta, Ir 1 4 kambarių fletas 
Geras investmenta.s. Matykite savi
ninkų. po ntim. 6714 So. Green St

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

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

STANDARD
FEDERAL 
SAVINGS

■nd
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

GERA PROGA
REIKALINGAS Vvras. Pageidau

jama, kad būtų teisingas, gaus kam
barį veltui, bet lluosu laiku turėt

i pasidarbuoti prie namo.
Greitai atsišaukite: PTTJmM 6806

4192 ARCHER AVENUE
SAVINOS FEDERA.LLY 

INSURED
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

ANT PARDAVIMO
ROSELANDE. 2 namai parsiduo

da prieinama kaina Iš priežasties il
gos.

Atsišaukite: 10753 So. Wabash Av.

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

Telefonas CRAvvford 5151

PARDAVTMUI ARBA MAINYMU
1 AUKŠTO kampinis mūrinis narna; 
su 4 pagyvenimui kambariais užpa
kalyje. Vanlos, belsmontaa Ir pas
togė. 2600 Tstther Street.

Imsiu S500.00 įmokė),mų arba lo
tų 55th ir Pulaakl Rd. aplelknkėje. 
Agentai pageidaujami.

Atsišaukite: Al. C. Ropa. 1700 W. 
21sl Street.

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOK ftJIMAIR

Barskis Furnitune House, Ine.
THE HOME OF FINE FURNITLRE” 8TNCE 1804

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

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

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krlkftynom ,r Klfo- 
klem Baakletam Suteikiam Pa

tarnavimą.
Linksmas Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

Pocahontas Mine Rim (Rcreenedk Tonas |7.25| 
Rmiilkesniųjų — Tonas 67.00; Petroleum Car- 
bon Onke, perkant 5 ton. ar danglaii, Ton. |7.M.


