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TURIMOS DERYBOS 
KAIP PASIDALINTI 
LENKŲ TERITORIJAS

RYGA, rūgs. 15. — Žinio
mis iš Berlyno, turimos dery
bos nacių su bolševikais, kaip 
suskaldyti ir pasidalinti Lenki
ją. Sakoma, derybose dalyvau
ja ir Lietuva.

Lietuva darbuojasi atgauti 
Vilnių ir Vilniaus kraštų, jei

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

Chicago, Illinois, šeštadienis, Rugsėjls-Sept. 16 d., 1939 m.

RUSIJA
Lenkija tikrai bus skaldoma. 
Bet sov. Rusija priešinasi Lie
tuvai. Aišku, liolševikai patys 
pageidauja Įsigyti Vilniaus 
kraštų.

Lenkijai, sakoma, liksią tik 
nuotrupos. Naujoji lenkų val
stybė kaip Slovakija būsianti 
Vokietijos globoje.
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VILNIAUS
LENKAI KOVOJA 
TIKĖDAMIES APGINTI 
LVOVO MIESTĄ
ZALEŠČYKI, Lenkija, rug

sėjo 15. — Gautomis žiniomis, 
lenkų kariuomenė, artilerijos 
remiama, atkakliai kovoja su 
vokiečiais tikslu apginti Lvo
vą.

veržusi j Lvovo priemiestį. 
Bet greitai atsimetė susidurig- 
si su lenkų stipriomis pozici- 
jomis.

Bet kitomis ž-'domis pažy
mima, kad veltui miestas gi-
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Sakonia, viena vokiečnų mo-(namas. Vokiečiai Lvovu apsu- 
torizuota koliumna buvo įsi-! pa.

PABALTIJIS STEBI 
BOLŠEVIKŲ ŽYGIUS;
JAIS NEPASITIKI

RYGA, rūgs. 15. — Pabalti- ti į šias valstybes. Tikėtasi ry-

o

jo valstybių generaliniai šta
bai yra nuomonės, kad sovie
tų kariuomenė greit įsiverž į 
visų rytinę Lenkiją.

Iš Maskvos gavo pranešimų, 
kad sovietų generalinis štabas 
užbaigė pasitarimus su vokie
čių generalinio štabo atstovais. 
Šiais pasitarimais išspręstas 
Lenkijos likimas.

Anot pranešamų, sovietai 
nusprendė užimti Vilniaus 
krašto žymiųjų dali ir rytinės 
Lenkijos platų ruožų, apgv-

tinęs Prūsijos garnizonų pa
ramos. I>e.ja, šie garnizonai užr- 
imti karu Lenkijoje. Yra ži
noma, kad bolševikai pagei
dauja pasisavinti ir Pabaltijį.

Suomija, Estija, Latvija ir 
Lietuva žymiai padidino savo 
kariuoanenių skaičių. Turi apie
250/100 kariuomenės. Daugu-I BERLYNAS, rugs. ,5. _ 
n»» sutraukta sovietij ir Lcn- PraneSto kad v,*ie,'i,t karino- 

menė jau įsiveržė į Brest Li- 
susisiekimas gele- tovsko tvirtovę. Rado dalį

Vokiečių lakūnai šalia Varšuvos bombomis sugriovė ir padegė čia vaizduo
jamus namus. Žmonės kiek įstengdami vaduoja buklus ir kitokia savo mantų.

. (Acme telephoto).

Berlyne pareiškiama, kad karas

kijos pasieniais.

Sovietų
žinkeliais su Pabaltijį! sutruk- tvirtovės susprogdintų.

ventą daugiausia rusų ir uk- dytas. A isi sovietų vakariniai
rainiečių. Rytinės Galicijos 
dalis, sakoma, bus prijungta 
Slovakijon.

Pabaltijy didis susirūpini
mas. Nes sovietai gali įsiverž-

daugiau jau neturi jokio karo 
fronto. Išblaškyta ir visur at
simeta nuo žygiuojančių vo
kiečių.

Naciai sako, Londono ir Pa
ryžiuje tikėtasi, kad Lenkijos 
kariuomenė mažiausia fi mė-geležinkeliai užimti kariuome-į BERLYNAS, rūgs. 15. - 

nės ir karinės medžiagos siun-į Vietos nacių kariniai specia- nesiūs galės atkakliai laikytis.
istai pareiškia, kad karas 1 Pasirodė taip nėra. Vokiečiaitimais. Visu Lenkijos pasieniu' 

sutraukta apie 110 sovietų di
vizijų.

VYRIAUSYBĖ 
NUSIKĖLUS ARČIAU 
RUMUNIJOS SIENOS

BERLYNAS,
DNB (vokiečių oficialių žinių

LENKAI, ČEKAI IR AUS
TRAI RYŽTASI KOVOTI 

PRIEŠ VOKIEČIUS
PARYŽIUS, rugs. 15. - ^vus.ųjų ir 

Prancūzijoj organizuojami at-i
rugs. 15.  i skiri lenkų ir čekų pulkai ben-|

drai su prancūzais kariauti k,e<*nJ

Lenkijoje jau baigiamas. Jie 
pažymi, kad lenkų kariuome
nės liekanos neturi vertės. Pa
skutinėmis dienomis apie 100,- 
000 lenkų kareivių paimta ne
laisvėn. Toksai pat skaičius 

sužeistųjų.
Anot nacių, didesnėj) Len

kijos dalis jau užkariauta. Vo- 
pajėgĮos veržiasi Į pa

BORAHAS SMOGIA 
SUMANYMUI 
ATŠAUKTI EMBARGO

BRITAI MAŽAI VEIKIA 
IR SAKU JIE TURI 
LAIMĖTI KARĄ

LONDONAS, rugs. 15. — 
Britai yra nusistatę, kad jie 
turi laimėti šį karą. Jie sako, 
kad taip nusistatę ir prancū- 

i zai.
Jau dvi savaitės kaip karas 

paskelbtas. Vokietija baigia 
užkariauti Lenkiją, kuri krau
juose pasriuvnsi. Britai gi iki 
šioliai dar nepradėję karo. 
Vieni prancūzai antroji savai
tė kamuojasi ir galvas guldo 
siekdami pralaužti vokiečių 
tvirtovių liniją. Ar jie pra- 
lauž ir ar įsiverš Vokietijon, 
tai klausimas.

Britai gi tik vos vakar pa
skelbė, kad jiems laimingai 
pasisekė per anglišką sąsiau
rį į Prancūziją nukelti tūks
tančius

sumanymą ir nurodytų, kad 
jau gana nekariavus kariauti.

Vokietijos triuškinama T^en- 
kija baisiai skaudžiai nusivy
lusi Britanija ir Prancūzija. 
Žadėta skubi pagalba ir per 
dvi savaites nesulaukta. Brita
nija rengiasi ilgam karui, tad 
ir neskubu.

VOKIEČIAI SUGRIOVĖ 
NUNCIJAUS RŪMUS

PARYŽIUS, rugs. 15. 
Lenkų pranešimais, vokiečių 
lakūnai ir toliau bombarduoja 
apsuptą ir izoliuotą Varšuvą. 
Vakar viena bombų pataikė į 
apaštališko nuncijaus rūmus.

Varšuvos priemiestis Praga 
baigiamas griauti.

LVOVE GYVENTOJŲ 
PASIAUBA

agentūra) praneša iš Bukareš
to, kad lenkų vyriausybė buvo 
Krzemieneče, Galicijoje, o da
bar nusikėlusi į Zaleščyki mie
steliuką, arti Rumunijos pa
sienio.

Krzemieneče vyriausybei pa
sidarė ankšta, nes vokiečių la
kūnai ten pradėjo svaidyti 
bombas.

skutinę rytinę Lenkijos dalį. 
Pačiam Paryžiuje jau pripa-

prieš Vokietiją.
Buvęs Austrijos kancleris

princas Starliembergas dabar! kad kariuomenė
'suplanavo suorganizuoti dar ir I ..Tįv,,... Tlint MIICTA 
austrų pulką padėti santarvei fAnSU V A lURl MAlolO 
sutriuškinti Hitlerį#

I

VARŠUVOS AMBASADŲ 
PERSONALAI RUMUNIJOS 

PASIENYJE
Č E R N A U T Y, Rumunija, 

rug. 15. — f Rumunijos pa
sienį iš Lenkijos atvyko sve
timų šalių ambasadoriai su sa
vo personalais ir įėjo Rumuni
jon.

PRANCŪZIJA PRIEŠ 
PELNO KROVĖJUS

PARYŽIUS, rugs. 15. — 
Prancūzijos vyriausybė iškėlė 
didelius taksus (mokesčius) 
prieš visas įmones, kurios iš 
karo siekia krautis didelius 
pelnus. Tuo būdu norima pa
kirsti jų žygius.

MAŽAI VANŪENS 
IR DAR GINASI

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
rugs. 15. — Žiniomis iš Var
šuvos, nors tas miestas vokie
čių apsuptas, bet vis dar ne
pasiduoda ir atkakliai ginasi.

Viena pusė miesto griuvė
siuose. Lenkų vadai sako, kad

AVASHINGTON, rugs. 15.
Prieš susirinksiant kongresui 
nepapraston sesijon dalis se
natorių puola sumanymų at
šaukti ginklų embargo kariau
jančių pusių naudai.

Senatorius Boralias ypač 
smogia sumanymui. Jis per
radiją atsišaukia į gvventojus,

per dvi savaites apsidirbo su , , •• , prancūzams padės; . . 1 kad ,pe budėtų, nes kongresas , . w. x A
sušaukiamas ne vien ginklų 
embargo atšaukimui, bet sta
čiai karan įsivėlimui. Atšau
kus embargo būtų pirmasis ka
ran įsikišimo žingsnis.

Šiandieninis šalies neutraly- 
bės Įstatymas uždraudžia par
duoti ir eksportuoti ginklus, 
amunicijų ir įvairią karo mc-

,r ,. , , . . , , , , džiagą kariaujančioms valsty-
'Vokiecių lakūnai bombardavo , - ,, . i •_ i bems. Prezidentas reikalauja

.šį uždraudimą panaikinti. Tr 
dar nori, kad jis būtų autori
zuotas, kurioms kariaujan
čioms šalims leisti čia įsigyti 
visko, o kurioms neleisti. Tai 
būtų aiškus karan įsivėlimas.

lenkais.
Vokiečių pranešimais: Vo

kiečiai apsupo Przemyslio 
tvirtovę ir Lvovą, rytinėj Ga
licijoj, ir perkirto ten lenkams 
susisiekimus su Vengrija ir 
Rumunija.

Rytiniam šone paėmė Oso- 
vieco tvirtovę, Baltstogę ir 
veržiasi Brest Litovsko link.

Baranovičius.

mieste maisto dar nestinga. 
Tik su vandeniu yra daug var
go, nes vandens įvadai vieto
mis sugriauti. Kariuomenės ir 
Raudonojo Kryžiaus pastan
gomis dešimtys tūkstančių ci
vilinių maitinama.

IŠ SQUALUS IŠIMTI 
LAVONAI

PORTSMOUTH, N. II., 
rugs. 15. — IŠ nuskendusio ir 
iškelto povandeninio laivo

laiianai su sovietais daro paliaubas; 
Vokietija tarpininkauja derybose

MASKVA, rug?. 15. — Pra
nešta, sovietai su japonais 
šiandien nutraukė savo neofi
cialų karą Mongolijos Man

“Squalus” išimti 36 žuvusių- džiuko pasienyje ir daro pa
jų įgulos vyrų lavonai, baubas.

Atrodo, kad bus padaryta 
taikA ir priede nepuolimo su
tartis.

Bolševikų susitaikymui su 
japonais Vokietija tarpinin
kauja. '

AUKŠTAI DAUSOSE DI
DELI KARŠČIAI

AVASIHNGTON, rūgs. 15. 
— Harvardo universiteto as
tronomas AVbipple tvirtina 
susekęs, kad už 38 mylių nuo 
žemės aukštai dausose yra ne
paprasti karščiai — apie 212 
laipsnių.

I
Anot jo, už kokių 20 mylių 

nuo žemės siaučia šalčiai iki 
50 1. žemiau O. Paskiau prasi
deda karščių sluoksniai, o už 
50 mylių vėl šalčių ruožas.

SKELBKITES “DRAUGE”

LVOVAS, Galicija, rugs. 15. 
!Čia subombarduotame mieste 

kariuomenės, kuri siaučia neapsakoma pasiauba.)
laužti vo- Gyventojai, o ypač žydai, ne

turi kur dingti. Nėra galimu
mų pasprukti iš vokiečių žny
plių.

kiečių tvirtovių liniją.

Britų autoritetai pareiškia, 
kad karo vykdymas turi būti 
planingas, palaipsniui plečia
mas. Girdi, Britanija rengiasi 
keleriems metams kariauti, 
tad ir .neskubu antkart smar
kiai užsimoti. Girdi, britų pa- 
gelbininkos yra laikas.

Anot jų, vokiečiams tokia

MASKVA, rugs. 15. — ži
not neoficialaus pranešimo, 
sovietai šaukia karo tarnybon 
dar apie vieną milijoną nau
jokų visoj Rusijoj.

(Matyt, čia tai jau papras-
laimė nelemia. Vokiečiai negu- ,ta“ ^vikų baubas), 
lį ilgai kariauti. Taip ilgai ka-!
niaujant Britanija ir turi lai- LENKAI BĖGA I RUMUNIJĄ
mėti.

Ilgas kariavimas, sako jie, 
reikalingas milžiniškų išlaidų 
ir galybės karinės medžiagos. 
Britanijai to viso netruks. O 
Vokietijai ilgiau kariaujant 
greit pristigs įvairios žaliavos, 
neturės iš ko gamintis ginklų

PENKI KALĖJIMO SARGAI 
APNUODINTr

Stateville kalėjimo (arti Jo- 
licto) penki sargai su kava ap-i *r amunicijos,
nuodinti ir trys kaliniai žudi- (Britai apsimeta nieko neži- 
kai bandė pasprukti iš kalė- ną, kad Vokietijai žaliavos kiek 
jimo. Tačiau šis žygis nepa- reikiant galės pristatyti Rusi- 
vvko. į ja, kai naciai su bolševikais

Vykdomi tyrimai. Apie 48 pasidalins Lenkijos plotais ir 
sudarys bendrąją sieną).- 

Kai kurie pačių britų laik
raščiai klausia savo vyriausy-

kaliniai įvelti į sąmokslą.

AVASTTINGTON, rugs. 15.
— Gautomis žiniomis, vokiečių bės, kaip ji vykdo knrąw ko- 
povandeniniai laivai ir toliau kius žygius atlikusi per dvi 
skandina britų laivus. j savaites. Pasirodo, neatlikus!

Anot Ass. Press, iki šian-į jokių žygių. Stebėtojai tad ne- 
dien nuskandinta 32 laivai, | veltui ir spėja, kad britai gal 
tarp kurių 1 prancūzų ir 4,lik ir laukia, kad koki atsako- 
neutraliniai. mingi asmenys iškeltų taikos

ČERNAUTI, Rumunija, rug^ 
sėjo 15. — Septyni lenkų lėk
tuvai vakar čia nusileido. At
vežė 20 keleivių, daugiausia 
senyvų moterų ir vaikų. At
vežtųjų tarpe yra dviejų len
kų generolų šeimos.

Atvežtieji pareidavo lėktu
vais skristi giliau Rumunijon, 
Bet rumunų autoritetai nelei
do. Lakūnams gi leista čia su 
savo lėktuvais išbūti tik vieną 
parą. Paskiau Ims internuoti.

ORAS
CHTCAGO SRITIS. — Šian

dien giedra ir šilta; vakare 
numatomas lietus ir vėsiau.

Vakar popiet aukščiausia 
temperatūra 99 laipsnių.

Saulė teka 6:30, leidžiasi 
7:01.
Sovietai nori Vilniaus *
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Vokiečiai, minėdami dviejų savaičių karo 
sukaktuves, paskelbė, kad jie jau apdirbo 
lenkus.

Prancūzai tų vokiečių paskelbimų patvir
tino, pareikšdami, kad rytuose karinio fron
to jau nebeliko.

Žinoma, nei vokiečiai, nei prancūzai nepri
leidžia, kad rytiniame fronte mūšių daugiau 
nebebus. Kai kurį laikų mūšių ten dar bus, 
bet jau dabar aišku visiems, kad Lenkijos 
armijos nugarkaulis jau palaužtas. Ten bus 
tik mūšiai su pakrikdytcs Lenkijos armijos 
būriais.

Pirmoje karo savaitėje lenkų vyriausybė 
pabėgo iš Varšuvos, o antroje karo savaitė
je ta vyriausybė pradėjo neštis per rubežių 
į Rumuniją.

Lenkijos armijoj pradėjo dėtis tas, kas 
dėjosi Didžiojo Karo metu Rusijos armijoj 
po to, kai bolševikai ten paėmė viršų. Rusi
jos armijoj tada nebeliko disciplinos, karei
viai būriais traukėsi iš kariuomenės ir su 
ginklais leidosi namo. Rusijos kareiviai sku
binosi namo ypač dėltos kad buvo paskelb
ta, jcg bus dalinamos caro ir didikų žemės 
ūkininkams. Visiems kareiviams rūpėjo bū
ti namie ir gauti žemės.

tli. i •
Dabar pranešama, kad lenkų kareiviai bū

riais meta kariuomenių dalis ir su ginklais 
eina “do domu.” Tai kų jau ir bexalbėti 
apie lenkų atsispyrimų prieš vokiečius.

Taip tai atėjo Lenkijos galas

Istorija skelbia, kad Lenkija praeityje bu
vo padalinta tris sykius. Dabartinis Lenki
jos padalinimas bus ketvirtas.

Lenkai savo nelaimingo likimo kaltinin
kais praeityje rokavo neteisingus, groboniš- 
kus kaimynus — rusus, vokiečius ir austrus. 
Dabar skelbia tų pat. Daugelis pašaliečių 
irgi yra linkę čia kaltinti Lenkijos kaimy
nus.

Kad Lenkijos kaimynams rūpėjo išsida
linti Lenkiją, tai lengva prileisti. Bet di
džiausiais lenkų nelaimių kaltininkais yra 

?ae jų kaimynai, o patys lenkai. Klaidingais 
keliais praeityje ėjo lenkų tauta ir susilau
kė liūdno likimo. Daugiau kai šimtų metų 
išbuvo lenkai po svetimu jungn. Rodos užtek
tinai turėjo laiko padaryti savo tautos “ro- 
kunoą sumnenės,” bet pasirodė, kad tiek lai
ko* jiems buvo per mažai. Po karo atsisteig- 
toji Lenkija ėmė eiti tais pat keliais, ku
riais praeityje eidama pražuvo. Atstedgto- 
sios Lenkijos pirmutinis ir svarbiausias rū
pestis buvo pagrobti kuo daugiausia sveti
mų žemių. Antras jų rūpestis buvo tai pa

laikyti senoviškų socijališkų ir ekonomiškų 
j.. Trečias rūpestis buvo lenkinti už

grobtus svetimus kraštus. Užgrobtuose kraš 
įose varžė ir persekiojo mažumas. Smaugė 

-lietuvius, gudus, ukrainiečius ir kitus. Savo 
šte ir pagrobtose žemėse paliko dvarus.

(kaimiečių ir miestiečių gerovė ponams ne 
įgalvoj buvo.
i Šitų ir kitokių savo klaidų ienkai nemato. 
•Jei kiti jiems apie tai primena, tai jie ner- 
Kvuojasi, pyksta ir nepripažįsta. Lenkai ir 
~ šiose savo suspaudimo valandose savo klai

kų nemato ir jų nepripažįsta. Lenkai yra
Skieto sprando tauta ir taip apjakę, kaip kad 
"buvo apjakę žydai Kristaus laikuose.

Jei dabartiniame kare alijantai pergalės
'Vokietijų ir jei jie imsis atsteigti Lenkiją, 
Ižai reikia tikėtis, kad prie jes vairo jie ne- 
-pakvies tuos lenkų vadus, kurie Lenkiją

adė ir kurie alijantus be galo apvylė.

DR'A’tTt?XB

APŽVALGA
A. L. R. K. FEDERACIJOS KONGRESAS
Dvidešimt septintasis kon- | liau A. L. K. K. Federacijos 

gresas įvyko rugsėjo 12 ir 13 kongresus. Pradžioje sveikino

Yra Kas Stumia Ameriką Į Karą
Senatorius Borah griežtai išsireiškė prieš 

Amerikos stojimų į Europos karų. Jis pažy
mėjo, vienok, kati tamsios ir galingos Ame
rikos jėgos darbuojasi, kad įstumti Ameri
ką į tų karų.

Aišku, kati Anglija ir Prancūzija be galo 
norėtų Ameriką prisivilioti į talkų. Be abe
jonės tam tikrais keliais jos bando savo 
tikslo atsiekti. Toliau čia pat Amerikoj ka
ro nori tie, kurie iš jo galėtų pasipelnyti. 
Įvairiais slaptingais būdais tos jėgos ir ban
do Anierikų pastūmėti karan.

Aišku, kad lenkai labai norėtų įstumti 
Anierikų į Europos karų. Tikisi, kad tada 
Amerika pagelbėtų atsteigti Lenkijų “od 
morza do morza”.

Bet budrieji Amerikos taikos šalininkai 
nesnaus ir veiks, kad savanaudiškos ir tam
sios jėgos neimtų viršaus ir kad Amerika 
išsilaikytų nuo įsikišimo į karų.

Pildo Šv. Tėvo Norą
Mirusis Šv. Tėvas Pijus XI išreiškė pagei

davimų, kad katalikiškose aukštesnėse mo
kyklose būtų mokoma krikščioniškas išriši
mas socijalių klausimų. Taipgi pageidavo, 
kad katalikai socijalį teisingumų vykintų su 
kuo didžiausia energija ir be jokio atidėlio
jimo. Mokymas ir vykinimas socijalio teisin
gumo užbėgtų kelių komunistams, nes komu
nistai minioms imponuoja tuo, kad jie daug 
kalba darbininkų reikalais.

Chicagoj De Paul universitetas, vykinda
mas Šv. Tėvo troškimų, įvedė šitokį kursų: 
‘‘The Doetrine of the Catholic Cliurch on 
Sočiai Reconstruction”.

Nėra abejonės, kad šis kursas bus popu- 
lerus. ,

Gavo Popiežiaus Palaiminimą
Prieš keletu metų Amerikoj labai garsėjo 

taip vadinamas Legion of Deeency. Tai yra 
katalikų organizacija kovai su netinkamais, 
tvirkinančiais kino teatrais (judomais pad 
veikslais).,

Legion of Deeency turėjo paramos iš pro
testantų ir žydų ir įgijo didelės įtakos. Ju- 
domųjų paveikslų gaminimo korporacijos tu
rėjo skaitytis su minėtu legijonu.

Pastaruoju laiku mažiau tegirdime apie 
Legion of Deeency .Bet jis tebegyvuoja ir 
savo naudingų darbų tebetęsia.

Dabar Legion of Deeency paskelbė, kad 
gavo Šv. Tėvo pagyrimų už savo darbų ir 
jo palaiminimų.

Kaip Amerikos katalikai pidirbėjo, kad 
apšvaryti kino teatrus tai taip dabar dar
buojasi, kad apšvaryti laikraštiją. Tas dar
bas buvo nutartas vykdyti praėjusio rudens 
Amerikos vyskupų konferencijoj. Pradėta 
kova su pornogra f iškaiš ir bedieviškais do
rų griaunančiais laikraščiais. Tas darbas vis 
plečiamas ir jau turi geras pasekmes.

bumu ir įdomumu ir ilgumu»
rekordinė paskaita, trukusi 
keturias valandas ir visus ža
vėjusi. Buvo paliesti keturi 
platūs klausimai: 1) tarptau
tinė Lietuvos padėtis, 2) vi
dujinė Lietuvos padėtis, 3) 
Lietuvių katalikų organizaci
jos, spauda ir vadai, 4) Ame
rikos lietuvių likimas.

Kilo gyvos diskusijos dėl 
bendro tautinio, konsoliduoto 
dailiu Amerikoje.

Europoj nei kariaujančiose šalyse judėji
mas už taikų nėra trukdomas. Prancūzijos 
premjeras Daladier labai džiaugiasi šv. Tė
vo pastangomis grųžinti Europai taikų. Mal
dos už taikų Prancūzijoj nėra trukdomos. 
Valdžia neišranda, kad tas mažina žmonių 
karingumų ir ryžtingumų kariauti.

Vokietija, kaip žinome, skelbė, kad norin
ti tik suvesti sąskaitas su Lenkija, o su an
glais ir prancūzais jokių kivičų neturinti ir 
nieko iš jų nereikalaujanti.

Kadangi Lenkija, galima sakyti jau per
blokšta, tai gali atsitikti, kad taikos saulutė 
neužilgo užtekės.

• B •
Karui prasidėjus Europoj, Amerikoj kai 

kurie susirūpino ar CCC nebus paverstas 
Amerikos armijos dalimi. CCC direktorius 
Robert Peeliner paskelbė, kad tai bereika
lingas susirūpinimas. Pareiškė, kad CCC ne
bus .priskirtas prie armijos.

Šalyse, kurios dabar yra įtrauktos j ka
rą, katalikų yni 115,000,000.

* • * •
New Yorke veikia the Committee of Cat- 

bolics for Human Rights. Ta organizacija 
kovoja su anti-semitizuru. Seniau ji vadinosi 
the Committee of Catholics to Fight Antį- 
Semitism. Prie tos organizacijos prisidėjo 
ir Al Smith, buvusia New Yorko gubernato
rius.
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pas kryžių

d. Brooklyn, N. Y., kuo. N. 
Pakalnio parapijoje.

Kongresų pradėjo vedamaja 
kalba pirm. dr. A. Rakaus
kas. Sekretoriavo redaktorius 
L. Šimutis.

Pravesti kongresui išrenka
ma tokia valdyba: pirm. A. 
Kneižys, Boston, Mass., 1 vice 
pirm. J. Grisius, Chicago, 111.,

atvykę prel. Macijauskas, pre
latas Ambotas, dr. kun. Vaš-j 
kas, MIC. Kaštu sveikino'kun. 
Albavičius, Chicago, 111.

Garso redaktorius Matas 
Zujus jiaskaitė platų refera
tų tema: ‘‘Atplėštų nuo Lie
tuvos kraštų vadavimo rei
kalu”.

Antrų paskaitų aktualiau-
II vice pirm. St. Subatienė, siais Lietuvių tautos klausi- 
Brooklyn, N. Y. ir sekreto- mais turėjo prof. K. Pakštas' 
riais — A. Paleckis, Pitts- Tai buvo ir turiniu ir svar- 
burgh, Pa., O. Jareckaitė, La-
wrence, Mass.

Sudaryta rezoliucijų komi
sija iš: kun. Juro, K. Krusi,ti
ško, kun. N. Pakalnio, M. Zu- 
jaus ir A. Skiriaus; mandatų 
komisijon — B. Laučka, Skro
denis.

Knygų revizijos komisija 
iš: K. Yeneiaus, Lawrence,
Mass. ir Tumasonio, Brook

Kai vėtros dūks ir trenks perkūnui
Ir miglos kelią tau užklos,
Pažvelk, — ten koplytėlė tūno,
Prigludus prie aukštos uolos.
Prieš kryžių šviečia ten lempelė.
Altorius marmuro akmens.
Tu širdį, kurią skausmus geda,
Nunešk paguosti ten.
Pas kryžių. Ten ramybės uostas,
Visi skausmai lengvėja, milžta.
Kiekvienas keliasi jiuguostas,
Vėl drąsiai neša savo naštų.
Ir tu ten nukeliauki, broli,
Kai jėgos ims kely išsekti.
Švieselė moja tau iš tolo —
Apšvies ji tavo amžiaus naktį.
Ir vcl bus giedra tau sieloje,
Vėl džiaugsmas pražydės ant lūpų.
Vilties žvaigždelė tolumoje
Sužibus ves, kad nesukluptuni.

Juozas Almis Juragis

lyn, N. Y.

Pirmiausia pasveikino kun. 
N. Pakalnis, dr. Rakauskas, 
adv. Grisius, prel. Krušas ir 
kun. Juras, L. šimutis, J. Lau
čka ir šie svečiai iš Lietuvos 
— dr. Kaškelis, ‘‘Verslo” re- 
dakt., A. Briedis, Jonavos 
kleb. ir burmistras kun. Vai
tekūnas. Taip pat gauta visa 
eilė iš žymiųjų veikėjų svei
kinimai telegramomis, kaip iš 
kun. dr. J. Navicko, garbės 
konsulo Kalifornijoj Bielskio 
ir kitų.

Popiet dar patiekta visa ei
lė žodžių bei raštų sveikini
mų ir padaryti valdyba narių 
pranešimai — iš* pranešimų 
■paaiškėjo, kad veikimas per 
praėjusius metus buvo gyvas 
ir sėkmingas.

Kun. V. Masiulis skaitė jau
nimo organizavimo reikalu. 
Tuo klausimu kilo gilios dis
kusijos. Nutarta parapijose 
suorganizuoti centrinių orga
nizacijų — kuopas ir juos su
jungti į vienų visos parapi
jos jaunimo sąjungų.

Pasiųsta entuziastiški svei
kinimai — Lietuvos arkivys
kupui, vieningai vyriausybei,

ka, sekr. Justinas Balsis ir 
Po įdomių ir karštų ginčų N. Kulys.

priimtos svarbios rezoliucijos 
visais paskaitose iškeltais 
klausimais (jas patiekiu at
skirai).

Mandatų komisija pianešė, 
kad kongrese dalyvavo 27 ku
nigai, 66 draugijų atstovai, 49 
svečiai — viso 142 asmenys.
Naujon valdybon išrinkta:

Juozas Laučka, Brooklyn, 
N. J.; Leonardas Šimutis, Cbi- 
cago, 111., kun. Pr. Juras, La- 
wrence, Mass., Matas Zujus, 
Wilkes-Barre, Pa., dr. A. Ra
kauskas, Chicago, 111., kun. N. 
Pakalnis, Brooklyn, N. Y., K. 
Krušins'kas, Brooklyn, N. Y., 
A. Kneižys, Boston, Mass., 
K. Vilniškis, Brooklyn, N. Y.

Seimas užtruko gana ilgai 
ir nuosekliai apsvarstyti vi
si aktualieji lietuvių katali
kų klausimai, nustatytos vei
kimo gairės visoms katalikiš
koms organizacijomis.

Naujoji valdyba, padariusi 
posėdį, pareigomis pasiskirs
tė taiip: pirm. dr. A. Rakaus
kas, I vice pirm. K. Krušins-

Katalikų Veikimo Centrui, vie, kas, II vice pirm. M. Zujus,
tos vyskupui ir Amerikos ka
talikų sąjungai.

“Vargas tai sielai, kuri nuo 
Dievo atsiskyrus, dar tikisi 
šiame pasauly rasti ką nors 
geresnio už Jį. Ne, tada jau 
gali žiūrėti į priekį ir užpa
kalį; į dešinę ir kairę, aukš
tyn ir žemyn, o visur girdėsi 
tuos pačius žodžius: visurvar

sekr. L. Šimutis, ižd. kun. Pr.
Juras ir vadybos nariais —
Juozas Laučka, K. Vilniškis,'gas be Dievo’’.

Rugsėjo 13 d. tęsiamas to-1 A. Kneižys. A. S. (Sv. Augustinas).

Vargonininką Seimas Draugijos Užs. Liet.
Šių metų vargonininkų sei- Remti SvClkinUTlctS

mas įvyko rugsėjo mėn. 12 d. NEVy YORK, N. Y. Rūgs. 
Maspetbe, N. Y., kuli. Balkū- 
,no jairapijoje.

Seimui vadovavo: pirm. A 
Pocius, viee-pimi. J. Kudir

10 d. iš Draugijos Užs. Liet. 
Remti pirmininko adv. Rapo- 

1 lo Skipičio gauta Amerikos 
lietuviams telegrama:

“Prašau perduoti Pasaulio 
Lietuvių Sujungus, Draugijos 
Užsienio Lietuviams Remti ir 
mano asmeniškus linkėjimus 
mūsų broliams ir seserims A- 
merikiečiams Lietuvių Dienos 
proga. Kruvinų audrų akivai
zdoje arti mūsų tėvynės šir- 

[ dies ir baisiems pavojams gre
siant šiandienų kaip ir prieš 
23 metus reikalinga mūsų di
džiosios brolių amerikiečių iš
eivijos parama Lietuvai. Tik 
vieni kitiems padėdami tega
lėsime išlikti gyvi ir užtik
rinti ateičiai gražų gyveninių 
ir lietuviškos kultūros išbujo- 
jimą. Skipitis”

Po priimtų padarytų val
dybos narių pranešimų ir po 
pareikštų turiningų rezoliuci
jų išrinkta nauja centro val
dyba. Naujoji valdyba yra to
kia: dvasios vadas kun. J. Si
monaitis, Elizabetb, N. J., pi- 
nnin. Antanas Pocius, Chica
go, III., vice-pirm., Jonas Vai
čaitis, Brockton, Mass., raš
tininku ir “Muzikos Žinių” 
red. N. Kulys, Chicago, 11b, 
kftsin. Adolfas Mondeika, Ci
cero, III.

Be to, dar išrinkta ir meno 
taryba iš: komp. Juozo Žile
vičiaus, kun. J. Balkūno, mu-' 
zikų Antano Pociaus, Juozo 
Kudirkos ir A. Aleksio.

Kitas seimas numatytas 
šaukti Hartford, Cunn., prel. 
Amboto parapijoje.

Seimas buvo gausus, įdo
mius ir turiningas. A. S.

Užjūrių Brolių y 
Sveikinimas **

NEW YORK, N. Y. Rūgs. 
10 d. Lietuvos Komitetas New 
Yorko Pas. Parodai Kaune at
siuntė sekančio turinio svei
kinimo telegramų:

‘‘Negalėdami dalyvauti lie
tuvių dienoje, nuoširdžiai svei 
kiliame Parodos Vadybų, A- 
merikos Lietuvių Komitetą ir 
visus Lietuvių Dienos daly
vius, linkėdami kuo geriau
sios kloties. Lietuvos Komi
tetas New Yorko Parodai”.

Kas tau nemalonu 
tnn- to nedarvk.

ir ki

Du gelbėjimosi laiveliai nuo britų prekybihio laivo \Vinkk b'igli. kurį vidury Atlanto paskandino priešo suhmnrinas. Vi
sa laivo įgula — 37 žmonės — išsigelbėjo. Įgulą į New Verk atgabeno garlaivis Statendam, pinna* atplaukęs į nelaimės 
vietą. (Acme telephoto)
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Adv. Jonas Brenza 
Atstovauja “Draugą”

Šių savaitę Detroit, Mieli., 
metinį seimų laiko Amerikos 
lenkų tautinis susivienijimas į 
(fraternalinė organizacija). 
Seime yra du lietuviai sipau- 
dos atstovai: Stasys Pieža at
stovauja didžiulį Chicago die-j 
nraštį “llerald-American”, o 
adv. J. Brenza, Metro,politan 
State banko prezidentas, die
nraštį “Draugų”. Savo teleg
ramoj Stasys Pieža praneša, 
kad “He bas a press badge 
with Draugas on it as big as 
a plate”.

Tautinis lenkų susivieniji
mas savo seime sukėlė pusę 
milijono dolerių Lenkijai šel
pti. Daug yra užsidegusių or
ganizuoti čia būrius ir vykti 
į Lenkiją padėt kariuomenei 
nugalėti švabą (vokiečius).

Vokietijos Atstovo 
Pareiškimas

KAUNAS (E) — Vokieti
jos įgaliotas ministras Lietu
vai <lr. Zecblinas apsilankęs 
Užsienių Reikalų ministerijoj 
pareiškė Vokietijos vyriausy
bės vardu, kad Vokietija res
pektuos Lietuvos neutralumų. 
Taijp pat Vokietijos valsty
bės sekretorius von Weiszaec- 
keris, priėmęs Danijos ir Lie
tuvos ministrus Berlyne, jie
ms pranešė, kad konflikto at
veju Vokietija gerbs tų val
stybių neutralumų. 1

Sofija Sakalienė yra “Moterų Dirvos’’ 
redaktorė per praeitus 16 metų. Trylik
tame Moterį) Sąjungos seime pakelta j 
Garbės nares. Ji turi gražios iškalbos do
vanų. Gilus pažinojimas organizacijos rei
kalų daro ja tikra žinove toje srityje. 
Per visų laikų sąjungoje, kuopoje ir aps
krityje užima įvairias valdyboj vietas. 
Dabartiniu laiku Chicngos apskrityje eina 
raštininkės pareigas. Apskritys, įvertin
damas jos pasišventimų sąjungai, rengia 
jai pagerbti vakarėlį, ru’gsėjo 17 d., 6 vai. 
va'k., šv. Kryžiaus para p*, salėje. R. K.

Atvyksta Su
Naujom Filmom

KAUNAS (E) — Amen-, 
kietis filmininkas J. Januške
vičius rugpiūčio 29 d. išvyko 
■per Berlyną, Paryžių, Šerbur- 
gų atgal į Ameriką. Lietuvoje 
jis išbuvo 7 savaites ir per tų 
laikų pagamino daug gerų fil
mų nuotraukų.

Dės Pastangų
KAUNAS (E) — Lietuvos 

futbolistams nugalėjus Taline 
estus 2:1, kurie buvo su lietu
viais išėję lygiomis, Lietuva 
neoficialiai vadinama Pabal
tijo futbolo meisteriu. Estijos 
sportininkai žadėjo dėti pas
tangas, kad nutraukti Lietu
vos Latvijos sporto santykiai 
vėl būtų atstatyti.

Lietuvos Atsarginiai 
Pašaukti Karo 
Pratimų Atlikti

KAUNAS (E) — Laikyda
masi griežto neutralumo po
litikos dabartinio tarptauti
nio įtempimo metu, Lietuva, 
kitų neutralių kraštų 'pavyz
džių, ėmėsi tam tikrų įsta
tymais numatytų atsargumo 
priemonių, stiprindama savo 
ginkluotas pajėgas, kad rei
kale galėtų sėkmingiau ginti 
savo neutralumų ir .nepriklau
somybę. Todėl, pagal karinės 
prievolės įstatymų, atsargos 
karininkai ir kareiviai yra 
šaukiami karo pratimų atlik
ti. Šaukimas, tiek mokymo, 
tiek sutalpinimo atžvilgiais, 
atliekamas dalimis. Be to, tu
rint galvoje šį neramų mo
mentų, krašto saugumo sume
timais mūsų ginkluotoms pa-I
jėgoms sustiprinti pašaukta 
papildomai atsarginių ir iš an- ■ 
ksto nepaskelbta tvarka. At
sarginių pašaukimas eina la
bai tvarkingai ir beveik nepa
stebimai. Atsarginiai stojo 
jiems nurodytose vietose ne
paprastai greitai, kai kur po 
valandos laiko. Visose įstai
gose ir įmonėse darbas eina 
normaliai, nes atsarginių pa
šaukimas dalimis nepadarė 
jokio sutrukdimo kasdieniam 
darbui.

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

Budrikas Į Talką 
“Draugo” Raporterių 
Piknikui

Jūs vsi žinote Jos F. Bud
riki). Tai vienus seniausių 
ir sėkmingiausių Cbicagos lie
tuvių biznierių. Jo muzikalių 
daiktų ir rakandų krautuvės 
randasi Bridgeporte.

Jūs taipgi visi žinote, kad 
. Budrikas p>alan'kus dienraščiui 
j “Draugui” ir remia visus jo 
.parengimus.

Sekmad., Rugsėjo-Seipt. 17, 
“Draugo” raporterių piknike 
p. J. F. Budrikas patarnaus 
savo garsiakalbiu.

Kotrina Sriubienė, Moterų 
Sąjungos Cbicagos apskr. ir 
2 'kuopos tpirmininkė, praei
tame sų-'gos seime pakelta į 
Garbės nares. K. Sriubienė 
yra nuoširdi ir uoli sąjungos
veikėja. Daug širdies įdėjusi, 
kaip kuopoje, taip ir apskri
ty užimdama valdyboje įvai
rias vietas. Be nuolatinio są
jungoje veikimo, taip ipat dar
buojas Šv. Antano parapijo
je, Labdarių Sąjungoje, Šv. 
Kazimiero Seserų, Tėvų Ma
rijonų vienuolynams ir Fede
racijoje. Apskr. tikrai did
žiuojasi turėdamas jų savo 
vadove ir jai rengia pagerb
ti vakarėlį rugsėjo 17 d., 6 
vai. vak., Šv. Kryžiaus parap. 
salėje. R. K.

ANTANAS BACEVIČIUS,
visuomeninis uolus veikėjas 
ir visų gerų darbų rėmėjas. 
“Draugo” raporterių pikni
ke kalbės apie “šiaurės gyv. 
lietuvius.”

ANT. ŠVILPAUSKIENĖ, ifl
Metras** Pui k, uoli “ Draugo’l 
ir “Kristaus Karaliaus Lai
vo” platintoja. Bus “ l)rau-l 
go” raporterių piknike ir pal 
kalbės apie Springfieldo *ie| 
tuvius.

t t <1 O: •
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GYVULIŲ, PAUKŠČIŲ IR 
ĮVAIRIŲ PRODUKTŲ

PARODA
Sekmadieni, Rugsejo-Septemter 17 d., 1939

TĖVŲ MARIJONŲ ŪKYJE, 

HINSDALE, ILL.

Kviečiami malonūs lietuviai suvažiuoti kuo skaitlin
giausiai, apart parodos, galėsite pasilinksmintj įr pa- 
sįvaišinti; išgirsite gražių daįnu, kalbų, kurįų įnertą pa
sakys tik atvykęs iš Rytų, dar mažai pažįstamas, da
bartinis Marijonų seminarijos rektorius, gerb. kun. 
Alfonsas Jagminas, M. I. C. ir kiti kalbėtojai.
Bus daug ir kitokių įvairumų.

Norintieji važiuoti Burlington traukiniu nuo Westem 
stoties iki West Hinsdale sekančiomis valandomis: 
9:34; 11:31; 12:34; 2:14.

—

i

Reikalingos Ir 
Atsargumo Priemonės

KAUNAS (E) — Ministras 
pirmininkas Černius priėmęs 
spaudos atstovus, jiems dėl 
dabartinės įtemptos tarptau
tinės būklės ir Lietuvos lai
kysenos pareiškė: “Mūsų gin
kluotosios jėgos gins Lietu
vos teritorijų nuo kiekvieno 
užpuoliko, kurs kėsintųsi jų 
pažeisti. Vyriausybė ir 'ka
riuomenė budi Lietuvos ne
priklausomybės sargyboje. Rv 
Šimu su įtempta tarptautine 
padėtimi ir kitos neutralinės 
valstybės taip pat ėmėsi (pla
čių saugumo priemonių. To
dėl ir mūsų kariuomenė pa
pildyta pašaukiant atsargi
nius. Tikime, kad šiuo metu 
tiesioginis pavojus mūsų kra
štui negresia. Mūsų kaimynai 
yra (pakartotinai pažymėję ge
rbsią Lietuvos neutralumų. 
Tačiau neutralumui išlaikyti 
reikalingos ir atsargumo prie- 

j monės”. Baigdamas ministras 
pirmininkas kvietė visus pi
liečius išlaikyti tvarkų ir ri
mtį," nepasiduoti gandams ir 
kurstymams, drausmingai ir 
vieningai dirbti savo darbų, 
užmiršai savo ginčus ir ne
kelti nesantaikos ir srovinių
skirtumų.

Ekspresai Į Sunset 
Park

Bridgeporte J. Tiesio trokas 
nuo ‘Gudų krautuvės po vado
vyste J. Dimšo išvažiuoja 11 
ryto su pikniko darbininkais.

West Side Adomo Stugio 
trokas išeina nuo “Draugo” 
namo 9:30 vai. ryto.

Važiuoja sykiu raporteriai 
ir pikniko darbininkai., jx>li-

Raporterių geras pažystamai

ANT. BUTCHAS, biznierius!
kuris šiais metais įrengė nauj 
jų daržų piknikams \V":llovl 
Springs, III. Bus “l)raugo”| 
raporterių piknike, “ VilniaUsJ 
Kalneliuose.”

*iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiniiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiu:1

LEO NORKUS, Ir.
DISTRIBUTOR

OF
AMBROSIA & NECTAR

B E E R S

E GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą CThicagoj. Visi goria ir mėgsta 
E AMBROSIA Alų, bot, prie to išdirbęjni nusprendė padirbti dar ge- 
5 resni alų, kurį užvardino NECTAR. šia Alna yra pagamintas ii im
si [tortnotų pirmos rūšies produktų.
E

' — Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas įstaigas. Vi- 
•S suoinet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą patar- 

1 5 naviiną.

= 2423 West 64th St. Tel. Hemlock 6240
£iimiiiiiiiiiimiiiiiimiiimiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiimimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiittiiimt.-

Didelė Sausra Lietuvoj
KAUNAS (E)’— Visų mė- 1 

nesį nusitęsusios sausros viso
je Lietuvoje ne tik be laiko 
nunokino vasarojus, baigia 
džiovinti daržus, neduoda į- 
arti pūdymus, bet ir dauge
lyje vietų išdžiovino šulinius, 
o ganyklose gyvuliams nebė
ra kuo misti. Tiik šiandien, 
rugpiūčio 31 d. pradeda dan
gus kiek apsiniaukti. Jei greit 
nebus lietaus, sausra žymiaj 
pu'kenks žemės ūkiui.

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

Tel. ROOBEVELT 3552
Linksma girdėti, kad ntvažiavns 
į Cbicagų, surandi Lietuvišką 
Viešbutį pemakvojimui. Nagi, 
I/aure, ar aš tau nesakiau, kad 
kaip atvažiuosi į Cbicagn, tai ra
si WALTERI0 NEFFG Viešbu
tį! Jums kiekvienas lietuvis pa
sakys, nes. jį žino. Mat jis turiĮ puikiausius ir geriausius kamba
rius Vestsidėje. Kambarini šva
rūs. Galima privažiuoti iš visų 
dalių miesto ir jis jums patar
naus dienų-nnkti, nes p. Walteria 
yra prielankus žmogus, senas gy-

Walter Neffas, sav. ventojas Cbicagos miesto.
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CICERŪS LIETUVIŲ NAUJIENOS
lino savo 
seimo ir 
(iriaius. i

gražiais 
'keliom*.' 

■arai* lijęs

įspūdžiui 
. Kun. J 
naujas vi

karas, taipgi sveikino sųjun- 
gietes ir linkėjo darbuotis vie
nybėj ir sutikime. Gerb. kle
bonas, kuopos dvasios vadas, 
kun. II. ,J. Vaičūnas, kaip vi
suomet, sveikino sųjungiete, 
ir dėkojo kuopai už darbuotę 
parapijos piknike; ragino dar 
daugiau darbuotis savo tau-

Pagerbė Atstoves

Gal, kaip kam atrodė, kad 
sųjungietės 4S kūdros nieko 
neveikia, t), mes daug dir
bam, bet mažai spaudoj ra
šom apie save. I

Kuopos regularis susirinki-1 
inas įvyko rugsėjo 5 d. (susi
rinkimas buvo skaitlingas. A- 
gnieš'ka Stasaitienė išdavė ra
portą iš Moterų Sųjungos 19
seimo. Po susirinkimo visos t°s> Bažnyčios ir Moterų Sų 
narės ir viešnios susirinko j jungos gerovei, 
parapijos svetainę pagerbti | Po gražių ka;bų pįr,„minkė 

ucipos atstovę A. Stašaitie-1 P> Zakarienė įteikė A. Stažai 
nę ii centio įastininkę M. tienei ir M. Vaičūnienei po 
Vaičūnienę. Po užkandžio iš
reikšta ypatingai daug linkė
jimų M. Vaičūnienei eiti een-
tro raštininkės pareigas.

Taipgi 48 kuopos narės 
sveikino visų centro valdybų 
ir savo atstovę A. Stašaitie- 
nę ir M. Vaičūnienę, pasida-
f 1

1 gražių dovanų. Vakarėlis bai
gėsi, visos išsiskirstė kupinos 
gružių įspūdžių.

Korespondentė1

Žvelgti aukštyn, mokytis 
dar daugiau, stengtis visada 
kilti! Pasteur

i Dešimtinis Išpardavimas Radio Į 
i Jubiliejaus Proga. Į
j DYKAI — didelis vilnonis blanketas, J 

vertas $10.00, su kiekvienu pečium.

a

More plūs fealitres are kuilį Into tliis new Quaker tli: 
in any other Iieater niade. Especially detigned f. 
Quaker's Golden Anniversary it krings you these mar. 
lime and money aaving fealures: Air-Flou Top to apee. 
tip eireulation . . . Fūual Conlrol Diat tor fingerti) 
eontrol on the front of the healer ... Pyrex Flame Pone. 
to bring the glow of the flame into the room . . . Econo- 
miter Rurner tor Ioweat turndown . .' . Radiodort tot 
“spol" heat . . . and Aerorex Rate to reduee floor draft* 
to a minimum. Nowhere elae ean you get sueh thrilling 

beauty, ao many outstanding fealures, sueh 
dependahility I And you'li be eurprised to 
find how liula it cotlt lo pwn thia faeating 
maslerpiecet

Jos. F. Budrik
FURNITURE HOUSE ■

3409-3421 South Halsted Street
Tek Yards 3088*

19J0 Metų Radio Modeliai Iškrauti Parodai.

t

vakare iš galingos stoties WC 
FL. Kitų mėnesį sekmadienio 
programos bus leidžiamos 6 
valandų, vakare.

Visos Bud riko radio prog
ramos yra visų klausytojų go
džiai laukiamos ir su atsidė- 
iimu klausomos. J. i

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

AKIŲ GYDYTOJAS

OR, VAITUSH, OPT.

LIETUVIAI DAKTARAI

Tai. Yards 8146.
VALANDOM: Nno 11 iki 18;

2 iki 4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki f 

Aventadieniais: 11 iki 18

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IK CHIRURGĄ* 

ir akinius pritaiko
3343 S. Halsted Street

DR, P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

Penktadieniais
Valandos? 10-12 ryte. 2-6, 7-9 p. 14
3147 S. Halsted St, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais tr
Šeštadieniais

Valandos: 3—8 P. M. ’

SPECIALISTAS 
OFTOMETKICALLY AKIŲ 

LIETUVIS
Suvlri 20 metų praktikavimo 

Mano Garantavimas
Palengvins aklu įtempimą, kas es-

Vokiečių bonibininkų aukcw — apakintas berniukas ir lengviau sužeistieji — Varšuvos Jtaigimo,a*awį jtemXio8knervuotu- 
policijos vedami j ligoninę. Nuotraukų pada rė specialus Acme fotografas. Leidus karo cen 
zūrai, atsiųsta j Amerikų. (Acme telephoto)

Skaitykite
Moterų Sųjungos 48 'kuopos 

piknikas įvyks rugsėjo 17 d., 
Liberty (i rovė, (buvusioj Da
mbrausko faruioj) Willow 
Springs, III.

Kas neturi automobilio ir

BUDRIKO RADIO PROGRAMŲ 
ISTORIJA

Šiemet rugsėjo 17 d. suėjo JU P° šiai dienai turi ir 
lygiai dešimts metų, kakp A-į tebevartoja radijas pirktas 
merikos lietuvių visuomenė ga Pas Budrikų. 
vo progos išgirsti lietuvių dai Žinoma, pažanga radijų di

rbinio srity, kaip ir kiekvie

oi o, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę Ir tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egsaminavlmas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Spėriais atyda atkreipiama 1 
mokyklos vaJkua Kreivos akys ati
taisomos.

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vak. 
NedSUoj pagal sutartį.

Daugely atsitikimą akys atitaiso
mos be aklnlą. Kainos pigios kaip 
pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ

Telefonas YARds 1373

LIETUVIAI DAKTARAI
nas ir lietuvių muzikų plau-

' nori i,važiuoti į tyrų orų ir! kiant oro lmngomis. Tų dienų, noj žmonių gyvenimo šakoj, 
pasisvečiuoti su sųjungietė-1 7 valandų vakare buvo gražu Fer tų dešimtį metų toli mi
ntis, prašomi susirinkti prie' girdėt grynai lietuviška pro- žengė pirmyn ir anų laikų

parapijos svetainės lygiai 1* grama iš gajingos WLL radio 
valandų popiet. Busas nuveš; stoties. Programa buvo gra- 
ir parveš dykai visus. (

Kurie važiuos automobiliu,1 
lai važiuoja Archer Avenuej 
(West) iki Willow Springs Budriko krautuvė ir Majes- 
ikelio. Ten pasukti į north ir tie radio kompanija buvo pi- 
važiuoti keturis blokus iki da- muitiniai, kurie savo radio 

programomis praskynė kelių 
'kitiems. Budrikas ir dabar, 
po dešimties metų, be susto
jimo leidžia lietuviškas prog
ramas be svetimtaučių biznio 
garsinimo pagalbos.

Prasidėjus lietuviškoms pro

j žiai girdima tolimuose Penn- 
svlvanijos ir Connecticuto va
lstijų kraštuose.

ržo. Ant kelio bus ženklas, 
rodantis, kur važiuoti.

Lauksime ir sųjungiečių iš 
kitų kuopų. Taip pat kviečia
me visus savo rėmėjus-as at
važiuoti. Komisija užtilk liną 
visiems “good time”.

rūdijos negali prilygti prie 
dabartinių.

Taigi, jei kas norėtų savo 
senų radijų išmainyti ant nau
jo, tai pas Budrikų dabar ei
nančiame išpardavime dešim
ties metų radio programų lei
dimo sukakties proga, gaus 
didelę nuolaidų ir dar gražių 
dovanų.

Budrikas leidžia radio pro
gramas iš trijų stočių: pir
madieniais ir penktadieniais 
iš stoties WAAF pusiau pen
ktų valandų popiet. Ketvergi] 
vakarais 7 vai. iš stoties WH

TEL YARDS 6567

DR. FRANK G. KWINN
(KVIECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street

OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:30 Vakare,

ir Pagal Sutartį.

DR. P. J. BEINAR
(BEINARAUSKASJ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1612.

Res. — Yards 3955. 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

Rengimo' Komisija: A. Sta.! gamoms eiti, daugelis lictu- 
šaitienė, K. Barcie^-ė, P. Za-, vi’l Htf’jo radijas ir dauge- FC ir sekmadieniais 9 vai. 
karienė.

Tiktai tuomet pakilsime 
aukščiau 'kultūroje, kuomet iš
moksime naudingai laikų su
naudoti.

►-*♦♦♦ ♦-♦♦♦ ♦♦ ♦

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Avė
Valandos: I—3 ir 7—8 

Kasdien išskyras Seredą

i VALGIŲ GAMINIMAS 
IR

NAMĮį PRIŽIŪRĖJIMAS
vairių valgių gaminimui, 
pyragų pajų ir duonų kepi 
mui; įvairių konservų ii 
preservų darymai, paukš

Didelė 223 puslapių knyga 
su naujausiais receptais į 
tienos kepimui ar virimai, 
daržovių ir vaisių užlaiky
mu, ir tt. Taipgi yra vi 
šokių naudingų patarimų 
šeimininkėms.
6l« knygų galima gauti per paš
tų arba raštinėje:

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE 
INSURANCE AND LOANS

8tatau visokios rųiiee naujus namus ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Daran vi 
tokį taisymo darbą be jokio cash įmokė 
Jimo, ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(išgauna genaus; atlyginimą iš Fire In 
tarane* Oompamjų dėl taisymo apdegu 
litį namų). Daran paskolas ant naujų ii 
senų namų, ant lengvų mėnesinių išmo 
kėjimų nno 6 iki 20 metų. Reikale kreip 
btėi prie:

JOHN PAKAL
6816 S. Westem Avė. Phone GrovehilI 0306

■ BUDRIKO RADIO PROGRAMAI:E VVCFL 970 k. nedėlios vakare 9 valandų.
S WAAF 920 k. pinnad. ir penktadieniais 4:30 popiet.
■ VVIIFC 1420 k. ketverge kaip 7 valandų vakare.

niuiiiiiiNiiuiimniinuifi

KAINA BU PBRSIUimiiU

£1.10
KAITIMUS

£1.00

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė.

CHICAGO, ILL.

ALEX ALESAUSKAS & SONS
Wholesale Fumiture Co.

6343 So. Western Avenue
REPUBLIO 6051

TeL OANal 6969

OR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYT0JA8 IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS:

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

DR. F. C. WINSKUNAS
PHYSICIAN AND SURGEO* 
2158 W. CERMAK ROAO

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

Res. 2305 S. LEAVITT Sfc. 
Rea teL Canal 0402

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

2-tros lubos
CHICAGO, ILL.

Telefonas MIDway 288b 
OFISO VALANDOS:

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

Sekuiad. nno 10 iki 12 vai. ryta

telefonas KEMlock 6286

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

Otiao valandos: <
10—12 vai. ryte

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

Susitartus.

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

TeL YARds 0994 
Rez. Tel. PLAsa 3200 

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak.
Sercdotnis ir Nedėl. pagal sutartį. Nedėliotais nuo 10 iki 12 vai. dieną.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Rea. 6958 8o. Talman Ava.
Res. TeL GROvshiU 0617 
Office TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
Katv. ir Nedėiiomis suaitarus 

2423 W. Marquette Road

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Offica TsL YARds 4787 
■amų TsL P&Ospuct 1930

Tai OAMal 0UB.

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

REZIDENCIJA
6631 S. Callfornia Avė. 

Telefonas REPubUc 7868

Office Phone Rea and Offiee
PROspaet 1028 2869 8. Laayitt St
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706

DR. J. J. KOWAR
(K0WAR8KAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Chicago
Trečiadieniais ir Sekmadieniai* 

pagal sutartį.

TsL YARds 6981 
Etss.: K£Nwood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiso TeL VIRginia 0036
Rezidencijos tel BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue t

Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P. M.

Razideaoija a
8939 So. Olaremont Ava.

Valandos 9—10 A. M. 
Nadėliomia pagal sutartį.

Tai OANal 0267
Ras. TaL PROspaet 66M

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

Residcneija 6600 So. Artesian Ava. 
VALANDOS: 11 T. ryto iki 3 popiet 

6 iki 9 vakare 

TaL TARds 2246

DR. C. Z. VEZEL1S
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Reredoi pairai atitarti

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas Lafayetta 2660

Antradieaiaia. Ketvirtadieniais is 
Penktadieuiaie

4631 So. Ashland Avė.
Tel YARds 0994

Pirmadieniais, Trečiadieniais ur
Šeštadieniai*.
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MINTYS IŠ “DRAUGO” JUBILIEJINIO 
PIKNIKO

Viešnios Iš Lietuvos Įspūdžiai
(Nuo redakcijos), šiemet įlos reikšmė šiame tarpe. A-

Amerikos lietuviai turėjo pro
gos sueiti į pažintį su dange 
liu atvykusia svečiu iš Lietu-

menka... eivilizueta, kultūrin
ga šalis; šios šalies patogu
mai, tvarka ir ta 'puikioji lai

ves. Visi jie susižavėję Anie- j svė. labiau gali mūsų tautie- 
ri'kos lietuvių gyvenimu, įstai-i člns — išeivius patraukti, už- 
gomis ir k. Tarpe kitų, ėika lieti savo santvarkos banga, 
gieėiai turėjo progos ,-usipa- negu kitų valstybių varžymai, 
žinti ir su agrtnome S. Juo- draudimai ir kitokie nutauti- 
zelėnaite, kuri vieši pas žv- ainio būdai. Ir šioj jHiikios 
plius eikagieėius S. Balto, 33 santvarkos šaly mes turime 
S. St. Louis St. Gerb. viešnia turėti daug nuo ištautėjimo 
ne tik žadėjo mūs dienraščiui priemonių. \ iena iš didžiau- 
parašyti savo įspūdžius vie- šių atsparumo priemonių yra 
Sint Amerikoj, bet ir kitais spauda. “Draugo” darbuoto- 
^arbiais tautos ir Lietuvos jai jau prieš 30 metų tų prie- 
■usiniais). | monę pasirinko ir nepaleido

r T i iš savo rankų lig šiol. Įsidė-
i tnėtina. kad tai tikras kelias 
arba ryšys Lietuvos su išei
viais tautiečiais. Šiuo atveju

Jau pilnos parkės žmonių, 
o vis dar auto viens po kito 
iš eilės įvažiuoja ir .rikiuoja
si eilėmis nurodytoj vietoj.
Piliečiai vaikščioja, šnekuciuo 
jasi. Jiems viskas apsiprasta,l 
daug įvairių ir įvairiose vie
lose jie čia tų piknikų matę.
Kas kita žmogui, atvykusiam. , , • ... ,.v T . . ra atskirti nuo Lietuvos, bet
iš Lietuvos. Jis i viską kitaip ... , . , ... .. . . ............ . . . .jie turi buti stipriai suristi
žiuri, kitain supranta ir gal- , ... ...T , . , . . dvasiniais ryšiais su tevvne.voia. įdomu, įdomu ir kartu .. . . . . .. , . . . .T , . . Ne vienas lietuvis neturi zu-
daug 'kas keista... Nepakeisi, .. . ,. . , . ti musų kraštui. Didelei val-
reikia prie visko priprasti... 1 . , . . . . . ,stvbei tas nėra tar.p svarbu, 

Visus traukė ir traukia pil- bet mūsiškei yra gyvas intere- 
na laisvės ir laiminga Ame- sas savo tautiečių neprarasti, 
ri'kos šalis! Seniai viliojo ir Lietuviu būti nėra gėda. Ir 
mane čia atvaizduoti paniaty-1 senovė ir dabartis turi didė
ti šios šalies įdomybes ir su- lių savo darbais lietuvių. Lie- 
sipažinti su savo brolių išei-' tuvos ir Amerikos lietuvių 
vių gyvenimu. Kur čia taip' spaudoj užtinkame ąprašyniij 
greit visur pribūsi, paniaty-1 apie gabius mūsų tautiečius 
si f Gaudai vietinę spaudų. Ji1 ir jų laimėjimus. Spauda ir 
utvykusiani gali daugiausiai' toliau bus išeivių 'kelias prie 
patarnauti visais rūpimai^ Lietuvos. Amerikos lietuviai 
klausimais. Šiandien Jubilia-' buvo ir bus didelė parama sa- 
tas dienraštis “Draugas” y-' vo kraštui, jei jaunoji karta 
ra didžioji įdomybė lietuvių1 šimtmečiais 'pasiliks savo tė- 
visuomenėje Amerikoje. Jis vėlių kilmės ir širdies. Tam 
jiems tarnauja, nenuilstamai reikia priemonių ir didelių

mūsų spauda padeda išlaiky
ti išeiviuose lietuvių kaliny, 
kultūrų ir k. Kalba tai yra 
būdas tautai išsilaikyti tarp 
svetimų. Amerikos lietuviai y- Vienas Varšuvos priemiesčių — gatvė'karių stotis po dide lių mūšių. Panašiai atrodo vietomis ir pats miestas. Duobės 

ir griuvėsiai. Nuotrauka iš Berlyno per radio atsiųsta į Anie rikų. (Acme radiophoto)

' Į LIETUVĄ
KELIAUKITE VIKINGŲ 

LAIVAIS
Per Gothcnburgų, Švediją

l.aivų Išplaukimai

Iš Nt*w York Iš Gothenburg
................... K migs holui ....Engs.
Itiigk. 27..I>i*ottiiiii”holui. . Spalių 12 
Spalių G . . UripMholut . . Spaliu 21

' Spalių 2li. .Drottniugholiu. .Lupk. 14
Lupkr. 4 .... (iii|Mliol.n ..................
Lupki*. 30 .. Drottninglioliu ............

Tamstos kelionei niekas nepa-
1 tarnaus geriau prisirengti, kaip 

Tamstos vietinis laivakorčių agen-
Į tas, arba:

SVVEDISH AMERICAN LINE
; 181 N. Michigan Avn., Chicago, III.

Kas mano artimas! Kiek
vienas žmogus! O artimiau
sias yra lietuvis lietuviui.

(Kun. J. Stankevičius)

Kol maži buvom, tėvai mus 
sergėjo. Kai užaugome, Die
vas įsakė sųžinei mus sergė
ti. Klausykime to vadovo.

Gražiosios Rudens 
Dienos...

Amerikos Lietuvių 
Gyvenimas Ją

Tai apie Mykolines, kuomet Į Sužavėjęs 

medžiai pradeda auksu var- šiuo metu Cliicagoj pas sa-
suotis, vaisiai noksta, oras ši- vo dėdę Kavaliauskų, ĮSI5 \V
ltas, bet jau vakarai vėsoki... 73rj gt., vieši atvykusi į A- 
Malonu dar išvykti į laukus mepikjy pasisvečiuoti kaunie-

miškus, kad pasidžiaugus 
vasaros liekanomis.

Rugsėjo 24 d., ARI) rengia 
.paskutinį išvažiavimų šių va
sarų, Vytauto parke. Piknike 
stebuklų nebus, bet bus mu
zika, šalto (ir “šilto”) gėri
mėlio, o jau atjne užkandžius 
kų besakyti: restoranų ves pa
garsėjusios virėjos iš ARD 6

Nuoširdžiai Ačiū j rinin. M. Sudeikienei ir rašt.
BRIDGEPORT. — Šv. Pra- B* Cicėnienei, M. Ambotienei.

Šeimininkėms: M. Kareivai. 
A. Vinekienei ir visiems, ku- 

skyr. pirm. A. Au-;rie P6™'* vakarų. Vakaro 
VakarusIw*nus Pairtas kaiipo auka

neiškaus Vienuolyno Rėmėjų 
l skyriaus vakaras įvyko ru
gsėjo 2 d
ksutienės namuose.
pavyko.

Nuoširdžiai ačiū aukotojo-
te Bronė Prascenytė. Atvykus i ms: B. Rašinskieriei $1.25. Po
j Anieri'kų .pirmiausiai buvo 
apsistojus pas dėdę, gyvena
ntį Verona, N. J. Atvykus į

$1.00 aukojo: O. Gumbas, P. 
Jančauskaitė, O. Mažeikienė, 
I. U'ksienė, A. Leščinskienė,

Amerikos lietuvių metropolį M. Ambotienė, P. Mockienė, 
— Chicago begalo susižavėjo J. Strazdauskienė, M. Bennet,
lietuvių gražiu įsigyvenimu, 
patogumais ir gražioinis lietu
vių katalikų įstaigomis. Pa
darius vizitų dien. “Draugo”

sk. Brigliton Ik. Kurie daly- redakcijai apžiūrėjo spaustu-

seimui.

Komisija:
A. Auksutienė, 
J. Pukelienė 
P. Jančauskaitė

■ REUMATIZMAS 
J SAUSGEL6

Nesikankykite savęs skaus
mais: Reumatizmu, Sausgfile,

■ Kaulų Gėlimu, arba Mėšliun- 
_ siu — raumenų sunkumu, nes 
™ skaudėjimai naikina kūno gy-

vybę Ir dažnai ant patalo pa
guldo.

■ CArSICO COMPOUND mos- 
H tls lengvai prašalina viršmlnė-

tas ligas: mums šiandien dau-
■ gybė žmonių siunčia padėkones 
_ paštų. 55c. arba dvi už >1.05.
■ Knyga: "SAkTINlS 8VEIKA- 
B TOS”, augalais gydytis — kaina

60 centų.
■ pasveikę. Kaina 50 centų. Per

■ Justin Kulis
■ 3259 S. Halsted Street,

Chicago, Illinois

30 metų. “Draugo” nopalau- 
žė priešinga spauda, krizini ir 
■kitos įtakos. Matomai, jo tik
slas yra kilnus, Ir abejoti ne
tenka. Žinome, ką pasaulis vi
sais šimtmečiais ir ypatingai 
šiais laikais gali atsiekti per 
spaudų. Nesigilinu, kų kitur 
padarė spauda. Iškyla spau-

,priemonių. S. Juozelėnaitė

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINES 

MINTYS
IS angliško vertė

Kun. Ant. M. K&ružiakia

Rugsėjo 16 Diena
Kaip didmiestyje, Viešpatie, 

yra daug ir įvairių ofisų, taip 
Šventos Motinos Bažnyčios 
didmiestyje yra septynių Sa
kramentų ofisai. Kaip visi 
šie ofisai tarnauja įprakilnin- 
ti miestų, taip septyni Sakra
mentai tarnauja parodyti tų

“Pasiuntinio” Piknikas
Proga uždirbti $25.00

Sekmadienį, rugsėjo 17 d., 
cliicagiečiai ir gariečiai ren
gia “Pasiuntinio” piknikų. 
Jis įvyks Kegl’s Grove, Ar
cher Avė. (Et. 4A) ir 90 St.

Kas atvyks į šį piknikų ir 
suteiks žinias apie dingusį 
karo veteraną, kuris buvo ieš-1 

i komas per “Pasiuntinį”, tas 
gaus $25.00, jeigu dingusio ve
terano paveldėtojai gaus mi
rusio bonus arba ąpdraudų.

“Pasiuntinys” linksmina 
visuomenę savo radio progra
momis ir tad 'pikniko rengė
jai prašo visuomenė nuošir
džiai dalyvauti.

Pikniko Rengėjai

vavote “Draugo”* piknike, 
pamenate, kaip skanūs val
giai buvo restorane. Tad kvie
čiame visus paremti Šv. Ka
zimiero vienuolynų ir akade
mijų savo atsilankymu į Vy
tauto paikų rugsėjo 24 d. 

įžangos nebus — visi wel-
come!

Dar Viena Proga

kilnių naudų, kurių Tavo gar
Išbandys Savo Jėgas

“Draugo” reporterių pfk- 
bingm dorybės turi sutveri-. nike, Sunset parke, “Vilniaus 

Kalneliuose” susikibs laidotu
vių direktorius S. Laikavičiaus 
beisbo-lininkų rinktinė su sti
pria ir sako nenugalima, kito 

i laidotuvių direktoriaus J. Liu- 
kurs levičiaus rinktine. Rungtynės

niuose, kaip ten yra parody
ta ir apreikšta.

Rugsėjo 17 Diena

“Sakyk, tu paukšti, 
girdi! Ar tu 'paeivedei savo prasidės 1 vai. Nuvažiuokime 
Mylimojo priežiūrai, kad Jis anksti, kad galėtumėt maty- 
tnve apsaugotų nuo nepaisy- ti įdomių sportininkų kovų.

Rap.mo, ir padaugintų tavyje ta-j 
vo meilei” Paukštis atsakė:
“Ir kasgi verčia mane giedo-1 Turi kų parduoti, ar nor! 
ti kaip tik Meilės Viešpats, kų pirkti, pasiskelbk “Drau- 
kurs laiko nepaisymų nuode- go” Classified skyriuje, kū
me!” .ris duoda gerų rezultatų.

vę ir stebėjosi jos moderniš
ku Įrengimu. Nors turi išsi
piltus atgal laivakortę, ta
čiau nežinanti kada galės grį- 
šti. Gal, ir ilgiau teks pabū
ti Amerikoj, jei bus ipnvoj'n- 
ga laivams, kad ir neutralių 
valstybių, plaukti jūromis.

P. Banis, J. Pukelienė. Po 
50c: V. Miknienė, A. Kale
sinskaitė, M. Vainauskienė. O. 
Kazrngienė aukojo gražius ra
nkų darbo užvalkalus — lai
mėjimui, kas davė gražaus 
pelno. Valgių aukojo: O. Gu
mbas, E. Tunka, E. Stanevi
čienė, P. Kripienė, O. Kalė- 
dienė, B. Gasiūnienė ir A. Au- 
ksutienė.

Širdingai ačiū kalbėtojamt 
ir už atsilankymų 3 skyr. pi-

ANGLIMS IR ALIEJŲ 
ŠILDOMI PEČIAI

eiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiimmiiimiiiiimmimiimmimmimmiiiiimiiiiiit®

Dar viena proga visiems iš
važiuoti pakvėpuoti tyru oru. 
Ciceros sąjungietės (48 kuo
pos) rengia šaunų piknikų 
Liberty Grove, (buv. Dam
brausko farinoj), Willow Spri
ngs, III. Piknike žada daly
vauti ir Dainos mylėtojų (mo
terų) choras. Piknikas prasi
dės 11 valandų ryto.

Sųjungietėa savo geriems s 
bičiuliams išdalino dykai bi- = 
lietus. Piknike turėsime ‘good s 
time’, kaip vienos šeimos na- 2 
riai. Korespondentė 5

Padėka
TOWN OF LAKE. — šv. 

Pranciškaus Vienuolyno Rė
mėjų 3 sk. turėjo rinkliavų 
prie bažnyčios rugsėjo 10 d. 
PnsižventusioH moterys ir vy
rai stovėjo prie bažnyčios ir 
rinko aukas. Skyrius nuošir
džiai dėkoja visiems, kurie 
rinko, ir kurie aukojo.

Petronėlė Turskienė surin
ko $18,26, Elena Gedvilienė
— $13.20, Reiniondas Turskis
— $7.00, Juzefą Eitutienė —

I TONY LUKOŠIUS 1
I BRIGHTON PARK DRABUŽIŲ VALYTOJAS I

g Išvalome ir pataisome visokius drabužius ir skrybėles. = 
S Taisome ir Valome Kur Kautus ir Perdirbame Pagal = 

Vėliausios Mados.

| 2555 W. 43rd St. Tcl. LAFayette 1310 =

1 INTERNATIONAL LIOUOR £0. 1
Snv. FRANK VIZGARD

Lietuvių didžiausias degti
nės ir vyno sandėlis. Užlnikt 
geriausių nmerikoniskų ir im 
portuotų degtinę ir vynų.

SCHENLEY
Ir 150 wholesalęrs liko tis 

35 Sehcnley Distributors, jt 
tarpe ir International Liquo* 
Co. Jei negalite gauti iš sa 
vo uholesaler Sehenley I’ro 
dūktų, pasaukite mus.

Trijų m. senumo ‘Gream 
of Kentueky’ galite pirkti u/ 
tų pnėių kainų, kaip pirmiau 
buvo.

Aliejų Kūrenami Pečiai dėl 3 arba 
4 kambarių po

$29.50
Anglimis Kūrenami Pečiai Tįktaj

$17.50

6246*48 S. California av 
Chicago, Illinois

Š6.03, Petras Dorša — $5.51. JI Tel. Republic 1538—1539 
\ įso — -50.00. Rėmėjų 3 sk. J

DIDELIS PASIRINKIMAS 
VISOKIŲ PEČIŲ

Roosevelt Furniture Co.
2310 West Roosevelt Rd.

Chicago, Illinois Tel. SEEley 8760

9
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SVEČIAS

PEOPLES FURNITURE KOMPANIJOS DIREKTORIAI, ilgamečiai 
•■Prailgo” rėmėjai ir bendradarbiai. Daug dovaną sU'.ciki.i ••Prail
go" piknikams.

lil'N. K. MATULAITIS, M. I. C. 
lietuvių klelsmas, chicagicčiams 
nomas. ‘(Draugo" bendradarbis, 
"Viln.aus Kalneviuo.se", pasakys 
pie naujausius pasmilo (vykius.

I žindimo 
gerai žl- 
piknike 

kalbi) a-

KI'N. II. J. VAlfTNAS, fiv. Antano parap., Cicero klebonas, 
drevės Ilgametis dlr. ketoritis, katalikiškos spaudos p'atinti 
reporterių, bciulradvrbiu Pvasiors Vadus, pasakys “Vlln.u 
(domią kalbų.

J. Bt PltlKAS, stambus Cliicngos 
biznierius ir ii-am lis “Draugo ’ re- 
mgjas Ir liendrudnrbis atsllangys į 
Prailgo Raportcrių įpikiukų.BROLIS VLADAS CIBULSKIS, M.I.C. 

\Vestsiill«‘tis i‘gailėtis “Praugo" ir 
“KirHtaus Karaliaus laivo" agentas. 
Jis' i plačiai žinomas visose Cliicagos 
lietuvių kolonijose. Pabar daug dar
buojasi surengime “Prailgo“ reporte
rių pikniko “Vilniaus Kalneliuose”.

STAN’ISI/OVAS STANIULIS, 
Marųueiee Parko agentas. .Ils 
kartu su savo šeima drbtio- 
jasi “Pailgo" eCkalais. r

MYKOLAS MISIŪNAS, “Pr.'ti- 
go” agentas Kosclantl*. Jisai 
nuo .senai toje kolonijoje dar- 
buojast katalikiškos Spaudos rei
kalais.

APV. J. BORPEN-BAGPZIUNAS. 
2201 W. Cermak Ibi., ilgametis “Pr- 
go" bendradarbis ir rėmėjus sveikins 
reporterius.

AAKAK-MAKAR Choras, 
skambiu dainelių.

po vadovyste Elenos Bružienės, padainuos daug

GENOVAITE BRAZAITYTf: ilt EDUARDAS OKSAS, 
pasižymėję šokėjai, smagiai pašoks “Vilniaus Kalne
liuose.”

AURUM-BiKUM SESITftS. p 
nike .inksnilns visus dalyvius.

vadovyste Ant. Grlgonlenės “Prailgo" pik

KALIHT.' . .URSKIS, 4A»ft S. Her- 
milngc Avė. naujas “Prailgo” agen
tas ant Tossn of l ake. šioji koloni
ja yra d‘d) Ič (r plati dirva uoliam -•»- 
gentul. Naujasis agentas. K. Turskis 
yra paalryięs visus įLos ko onįjos lie
tuvius aplankyti Ir visiems užrešyli 
“Peaaiga" ir “KrisLius Karaliaus 
Laivų.”

.IOSEPH ARIAUSKAS. pasižymėjęs 
Cicero biznierius, yra krl lučių šapo* 
bosas, praeitais metais aplanke* su 
šeima Lietuvų, “Draugo“ hendrndar- 
blų piknike praneš (domių žinių.

Sis PRUTI'OIS bus "Praugo" a- 
gentą piknike panslys daug ste
bėtinų trlksų. Ten bus Ir dauginu 
visokiu prašmatnybių.

PR. P. ATKOČIŪNAS, Dantistas. 
“Pr Migo" senas pažįstamas Ir ben- 
dradabts, turi ofems Ckvro Ir Brkl 

ge porte.

M. JOVARAtsKAS 
savininkai, 2.110 \V 
getausli) pasekmių.

IR J. BERTULIS, Lietuvių Koosev lt Pnnlturc Co. 
Itoosevelt Iki. linki |‘Praugo” rapor.erių piknikui

- - —

Kalneviuo.se
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RYTOJ VISI LIETUVIAI VAŽIUOJA Į 
MARIJOS KALNELIUS

Pamatys Gražią Gyvulių, Paukščių Ir Įvairių 
Produktų Parodą

Prisirengimo darbas prie 
rengiamos gyvulių, ipaukščių 
ir įvairių produktų parodos, 
galutinai baigtas, šiame dar
be daug triūso padėjo Mari
jonų ūkio užvaizdu brolis Ta
das, Simonas Kvietkus ir ki
ti įnamiai, kad tik visikas kuo 
gražiausiai būtų prirengta.

Taigi, malonūs lietuviai, ’ku 
lie žingeidaujate kų nors to
kio pamatyti, prašomi ir 
kviečiami kuo skaitlingiausiai 
rugsėjo 17 d. suvažiuoti į Ma
rijos Kalnelius, llinsdale, 111. 

us ne vien tik paroda, bet 
ksite /pasilinksminti ir pa- 

inti, girdėsite gražių 
dainų, 'kalbų, na, ir kitokių

/(vairumų.

Town of Lake kolenijos vei
kėjai p-nai Gedvilai, P. Turs- 
kionė ir visi kiti su dideliu ir 
pilnu biznieriaus Povilo Nor
kaus truku atsiveš skaniausių 
gėrimų ir ištroškusius malo
niai pavaišins.

< > jei kas norės valgyti, tai 
llridgeporto kolonijos šeimi
ninkės, vadovybėj p-nios Oko- 
nienės kiekvienų pas jas 
atsi laukusį kuo gražiausiai 
patarnaus ir pasotins.

Bus ir šaltos košės, sukai
tusių širdelę atvėsinti.

Taip pat bus užtektinai ir 
rūgštaus pienelio visietms mie
sto gyventojams užsigarduoti. 
Miesčioniius tai retenybė.

Nuvažiuoti automobiliais la
bai patogūs keliai ir nevargi
nanti. Galite važiuoti -Permuk 
lioad No. 54 apie šešiolika 
mylių iki privažiuosite State 
Koad No. 55, pasukti po kai
rei ir važiuoti tiesiai apie še
šias mailes iki Tėvų Marijo
nų ūkio. Kitas kelias irgi pa
togus, būtent: 26th Street, į 
Ogden Avė. važiuoti iki Jo- 
liet kelio, pasukti po kairei 
ir važiuoti iki privažiuosite 
aukštų tiltų, .pervažiavus til
tų, tuoj pasukti po dešinei į 
551 h Street ir tiesiui važiuoti 
apie dvylika mylių iki priva
žiuosite State Koad No. 55, 
pasukti po kairei ir už vienos 
mylios Marijonų ūkyje.

Traukiniai nuo \Vestern A- 
bmie eis šiomis valandomis: 

1:34, 11:31, 12:34 ir 2:14; va
inokite iki \Vest Hinsdale,

kur jūsų lauks iš ūkio atvy
kęs t rokas tik šiomis valan
domis ir nuveš iki vietos. Į- 
sitėmykite gerai, Beišlipkite 
ne arčiau nei toliau, kad ne
turėtumėt nemalonumų, vien 
tik \Vest llinsdale, kur bus 
trokas.

Baigdamas, dar vienų žo
delį; malonėkite dalyvauti 
kuo skaitlingiausiai rugsėjo 
17 d., Marijos Kalneliuose, ir 
pasinaudokite (paskutine pro
ga maloniu ir tyru oru.

J. K.

Dievo Apvaizdos 
Parapijos Žinutes

A št uonio 1 i k iečiai užbaigę 
savo parapijos vasaros paren
gimus, smalkiai ruošiasi prie 
metinio bazaro, kuris prasi
dės ateinantį sekmadienį, rug
sėjo 17 d. 3 vai. p. ipt Visos 
iparap. draugijos sujudo ir 
dedasi prie bazaro. Kiekvie
na turės savo skyrių ir sten
giasi jį gražiausiai išpuošti. 
Daug gražių daiktų sudova- 
nota bazarui, kuriuos galima 
bus laimėti. Taip pat ruošia
ma įvairiausių žaidimų. Baza- 
ras tęsis per keletu šeštadie- 
nių ir sekmadienių, ypač triu
kšmingas bus atidarymas, į 
kurį nuoširdžiai kviečiame ir 
visiems užtikriname “good 
time”.

Praeita sekmadienį mūsų 
bažnyčioje įvyko iškilmingos 
sutuoktuvės jauno biznieriaus 
Jono Damansko su Pranciška 
Žitkiūte. Vedybų apeigas at
liko 'kleb. kun. I. Albavičius 
su pritaikintu toms iškilmėms 
pamokslu. Puota įvyko .parap. 
salėje, kurioje dalyvavo keli 
šimtai svečių iš Čikagos ir 
tolinus. Jaunavedžiai gerai ži
nomi šioje kolonijoje jaunuo
liai, veiklūs L. Vyčių 4 ’kp. 
nariai. Laimingiausios kloties 
jų naujame gyvenime.

Šių savaitę buvo palaidoti 
su bažnyčios apeigomis a. a. 
Mikalina Aleksienė, Domini- 
kas Radvilas ir Marijona Žvy- 
nakytė, skaitlingai dalyvau
jant žmonėms.

A. a. Marijona Žvynakytė, 
22 m. mergaitė, neseniai bai-

ksleivių kuopoj. Moksleivių 
Chic. apskr. ir Vyčių Chic. 
apskr. chore.

Baigus aukštesnę mokyklų misijose surengimui pramogų 
turėjo atsukomingų darbų lie- (lietuvių kat. visuomenei bei 
tuvių Vniversal State banke', tautos labui.
ii ten išdirbo kol ištekėjo už

ĮHunientų i>ei nų>orterių klū- žemaičių Žemaitiškas 
bo vardu ŽŽŽ. Be viršiuinėtų! 
darbų yra buvus įvairiose ko-

Telšių Bendro Klūho pikni
kas rengiamas rugsėjo 17 c 
Aušros Vartų parapijos “Rū
tos” darže, 2327 W. 23 rd PI.

d r. J ono P. Poškos.

Pastačius vienintelę lietu
vių šv. Kryžiaus ligoninę, su
kaupė visų savo veikimų ligo
ninės rėmėjose, kud padėjus 
seserinis sukelti pinigų ir nu-

Albina Petkienė (Alabur 
ctaitė). Gimus Chicagoje. Pra
džios mokyklų lankė Dievo 
Apvaizdos parapijoje. Būda
ma septinanie skyriuje, kal
binama, jau įsirašė į L. Vy
čių 4 kuopų. Sekančiais me
tais kuopa išrinko protokolų 
raštininke. Raštininkavo 3 nie 
tus. Nuo tada ir pradėjo dar
buotis viešame veikime. Vy
čių Cbicagos apskr. raštinin
ke buvo 3 metus.

Ir pradėjus lankyti St. Ma
ry ’s lligli Sehool nepasitrau
kė iš viešo veikimo. Dirbt 
Federacijoje, moksleiviuose, 
vyčiuose. Dievo Apvaizdos pa
rapijos chore buvo raštininke 
4 metus ir L. Vyčių Chicage 
apskr. choro 3 metus. Taipgi 
vietinėj moksleivių kuopoj ra
štininkavo 3 metus, Mokslei
vių Chicttgos apskr. 1 metus 
ir vietos Šv. Kazimiero Aka
demijos ll-jų skyriuj. Vienu 
laiku yra raštininkės parei- 

Įgas ėjus net 5 vietose: Vyčių 
4 kp., Vyčių Cliie. apskr., Mo-

gusi kolegijos mokslus, mirė 
labai netikėta mirtimi ir to
dėl josios tėveliams, kurie ne
seniai atsikėlė gyventi į Či
kagą, buvo nepaprastas smū
gis. '

^Scratching
Z/RElREIIEVE ITCHING SKIH Oo/cA/y

F.ven the most stubbom itehing of eczen.a. 
blotchea, pimples, athlete's foot, rashes and 
other ezternally causcd skln eruptlons, 
ąuirkly ylrlda to pure, cooling, antiseptic, 
kquld D.O.D. PRKSCRimoN. Clear. grosso- 
loss and stainlcas—drles fast.. Its gentie 
olL soothe the irritatlon. 8tnps the moet 
Intensd Itehing in a hnirry. A 35c trlal bot- 
tie. at all drug Stores, proves it—or your 
money back. Ask for U.D.O. PRUCRIFTION.

Turi gražų nuosavų namų 
Marųuette Paike ir gyvena su 
savo vyru dr. J. P. Poška; au
gina sūnų, kuris jau lanko 
Gimimo Panelės šv. parf mo
kyk 'ų. •

Šiuo laiku yra rašt. LRKA
pirkus ligoninei tuomet daug Susiv. 163 kp., Mot. Sų-gos 
reikalingų daiktų. Jų buvo centro iždo globėja ir Litera- 
finansų raštininke 2 metus,'tinės komisijos narė bei Mot. 
protokolų raštininke 2 metus Sų-gos Chic, apskr. vice pirm 
ir korespondente 4 įmetus (ne Į Pastaram Mot. Sų-gos seime,t I
tik lietuvių, bet ir 3 anglų1 Worcester, Mass., atstovavo
laikraščių). Už šį darbų sese
lių jai buvo pareikšta padėka 
daug kartų su dovanomis.

Raštininkavo Lietuvių Kat. 
Vienybės pirmam seimui, Clii- 
cagoje, Liet. Vyčių, Mokslei
vių, Mot. Sų-gos seimams bei 
Vak. Valst. Kat. ir kituose į- ' 
vairiuose seimeliuose.

Nuo pradžios mokyklos die-. 
rų iki ištekėsiant' yra lošus • 
daug veikalų. Svarbias roles 
turėjo šiuose veikaluose: “Fa- 
biolė”, “Šv. Agnietė”, “Syl-- 
vija”, “Girios Dvasios”, “Ir 
aš nepaisau”, ‘Sugrįžo”, ‘Rū
tų Vainikas”, “Erškėčių Ta
ku” ir “Gairėse”. Kai kurie 
veikalai buvo atvaidinti po 
kelis sykius Cbicagos koloni
jose.

Nuo jaunų dienų bendradar 
biauja katal. laikraščiams. 
Tais laikais rašinėjo “Moks
leiviui”, “Vyčiui” ir “Drau
gui”, dabar gi “Amerikai”,
‘ ‘ Darbi ninkui ”, “ Draugui ’ ’,
“Garsui” ir “Moterų Dir
vai”. Kuomet kun. dr. Ig. Čę- 
saitis buvo “Drad$6” redak
torium, ji priklausė prie jo 
suorganizuoto specialių kores-

Mot. Sų-gos Chic. apskr. ir 
vietinę 67 'kuopų. Ji yra idea
liste, patrijotė. Už nuveiktus 
darbus Mot. Sų-gos Chic. aps. 
jų ir pagerbia šį sekmadienį.

X.

Komisija pranešu, kad ,pikui-' 
kas bus tikrai žemaitiškas. I 
Muzika grieš vadovybės A.'1 
Budrio, taip įpilt žemaičio. 
Klubo narė. Kaminskienė ža
dėjo aukoti tikrai žemaitiškų 
dovanų “bingo” žaidimui. 
Piknike bus pilna ir kitokių 
dalykų — žemaitiškų. Žemai
čių žada atsilankyti iš arti 
ir toli. Dalyvaus ir Budriko 
krautuvės menedžeris —• radio 
anaunceris žemaitis Valančius 

I šį žemaičių piknikų ko
misija kviečia ir ne žemai 
čius — aukštaičius, dzūkus ir 
visus “kitokios genties” lie
tuvius. “Good time” visiems 
bus užtektinai,

Reng. Komisija

Sodalietes Rengia 
Šokiu Vakarą

BRIGIITON PARK. — So- 
dalictts rengia metinį šokių 
vakarų šeštadienio vakare, 
spalių 14 d., (ta ra pijus šulėje. 
Šokiams grieš Courtland Day 
and bis Knigbts of Rhythni 
orkestru. Šokiai prasidės 3:30 
v. v. įžanga 35c. Komisija: 
Mary Urban, Valeliu Krau- 
cliunas, Helene Sadauskas, 
Stelių Jucikas, ir Joseipliine 
Rimkus kviečia visus, iš uiti 
ir to'i, dalyvauti šiame pasi
linksminime.

Adeline Vaikutis

URBA Gėlės Mylintiems, 
Vestuvėms, Bank to
tams, Laidotuvėms, 
ir Puošimams.

GĖLININKAS
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800

ONA STAŠKUN1ENE
(po tėvais Rimkiūtė)

Mleė Rugsėjo 14 d., 1939 m. 
11 vai. ryto. sulaukus 75 metų 
amžiaus.

Gimus Lietuvoje — Smilgių 
Apskr., Smilgių parap.. Bal- 
noravo sodžiaus. Amurlkoje Iš
gyveno 47 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrų Leonų, dukterį Agotų 
žentą Jurg), Prancinkevicz, 
brolėnus: Povilų ir Pranciškų 
Staškūnus ir Zigmundą J. 
Alex, puseserę Oną Janutienę 
ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotus Butkaus 
koplyčioje, 710 W. 18th St.

Laidotuvės jvyks pirmadie
nį Rugsčėjo ls d., iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atly- 
dta į Dievo Apveizdos parap. 
bažnyčių, kurioj Jvyks gedu
lingos pamaldos už velion3 
sielų. Po pamaldų bus nuly
dėta į šv. Kazimiero kapines.

Nuliūdę Vyras, Duktė, Žen
tas, Brolienė ir Gimtitės.

Laidotuvią Direktorius But
kus Undertaking Co., Tel. Gan

ai 3187.
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SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MĮĮ MORGIČiy

A. t A.
GABRIELIUS

GIRDŽIUNAS

Mirė rūgs. >14 d., 1939, 5:00 
vai. ryto, sulaukęs 00 tu. anų.

Venoms gimęs Lietuvoj, \ įl- 
uiaus krašte. Lietuvoje r'aliko 
vienų brolj, vienų seserį ir jos 
du vaikus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
daug giminių, draugų ir gerų 
pažįstamų.

Kūnus pašarvotas Laohavi- 
ėiaus koplyčioje, 2314 West 
23rd Place.

Laidotuvės įvyks pirmadie
nį, rugsėjo 18 d., 1939.

iš koplyčios 8:30 vai. ryto 
bus atlydėtas į Aušros Vaitų 
parap. bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Giminės ir pažįs
tami

Laid. direktoriai Ijaebavičius 
ir Sūnai, tel. Cannl 2515.

PADĖKONĖ

A. t A.
JUOZAPAS GERYBA

kuria mirė rugsėjo 5 d„ 1939 
ir tapo palaidotas rugsėjo 11 
d., o dabar ilsis šv. Kazimiero 
kapinėse amžinai nutilęs ir ne
galėdamas atidėkoti tiems, ku
rie suteikė jam paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo jį į tą 
neišvengiamą amžinybės vielą.

Mes, atmindami ir apgailėda
mi tą jo liūdną pruslšalininią 
iš mūsų tarpo, dėkojame mūsų 
dvasiškam tėvui kun. kleb. J. 
Vaičiūnui, kuris atlaike įspū
dingas pamaldas už jo sielą ir 
pasakė pritaikintą pamokslą.

Dėkojame šv. Mišių aukoto
jams ir gėlių aukotojams.

Dėkojame varg. J. Brazaičiui 
už giedojimą per pamaldus.

Dėkojame graboriui Antanui 
Petkui, kuris savo geru ir man
dagiu patarnavimu garbingai 
nulydėjo jį į amžinastį, o 
mums pulengvino perkęsti nu
liūdimą ir rūpesčius.

Dėkojam grabnešiams ir vi
siems, kurie paguodė mus mūsų 
nuliūdimo valandoje ir paga
lios, dėkojame visiems dalyva
vusiems laidotuvėse žmonėms: 
o tau šventos atminties Juoza
pai, lai gailestingasis Dievas 
suteikia amžiną atilsį.

Nuliūdę lieka: Moteris, Sū
nus, Dukterys. Anūkas, bro
lis, Sesuo, štogeriai, Pussese
res Ir Giminės.

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

ONA BAJORINIENE
(yo tėvais EivaBė)

Mirė ltugs. 14 d.. 1939, 10:30 
A. M. sulaukus pusės antž.

Gimus Lietuvoje, Tauragės 
Apskr., Gaurės parap., Balan
džių kaline.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Antaną, sūnų Stanislovą, 
dukterį Sofiją, pusbrolius ir 
jų šeimas, Vincenta ir Juozą 
Ličius, puskeserį Magdaleną 
I taMikąuskletię, kitas gimines 
t'bioagoje ir Grand Hnpids ir 
taipgi daug kitų pažįstamų.

Kūnas pašarvotas 5833 So. 
Allatny Avė. Chicago, Iii.

Laidotuvės įvyks pirinndie- 
d., 1939 m. Iš

ryto bus atlydė- 
švenčlii ilsios Pa- 
bažnyčią, kurioj 

pamaldos už 
Po "pamaldų

n). Rūgs. 18 
namų 8 vai. 
ta į Gimimo 
neles parap. 
jvyks gedulingos 
velionės sielų.
bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir patys- 
tamuH-maa dalyvauti šloso lai
dotuvėse.

Nuliūdę:
Vyrus, Sūmts, Dūk t A. Pu* 

■broliai ir kitos Gimtuos.

Laidotuvių Direktorius I. J. 
Zolp, tel YARds 0781.

t

PADĖKONĖ

3 Kiekvienos ypatoe padėti pinigai yra apdrausti iki $5000.00 pei 
E Federal Savings and Loan Insnranca Oorp., po United 8tatea 
S Oovamnent prieiiūnu

Mokame Už
" Padėtus Pinigas ^-^2
S Ofiso vai.: d:00 vai. ryto iki 5:00 vak. Pirmadieniais, Ketvirta- 
3 dieniais ir šeštadieniais iki 8:09 vak.

| CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION !
JOHN PAKEL, Pres.

1 6816 S. Westcm Avė. Phone GRO. 0306 į 
Šiiiiiiumiiimiiiuiiiiiiiiimimimiiiiimiiijiiiiiiiiiiiimmiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiimj

31%
UUDOTUYiy DIREKTORIAI

JULIA ZALOMSKIS

mirė Rūgs. 14 d., 1939, 5 vai. 
ryto sulaukus pusės amžiaus.

Gimus Ponnsylvanljos val
stybėje, A/aertkoJe.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Joną, du vaikus Jerne- 
tte Ir Joną, keturias seseris, 
tris brolius, švoge.rius Ir daug 
kitų giminių.

Kūnas pašarvotas Lacha- 
vlčlaus koplyčioje, 2314 West 
2 3rd Place.

Laidotuvės įvyks pirmadie
nį, Rūgs. 18 rL 1939 m. Iš 
koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėta į Aušros Vartų par. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą. I’o pamaldų bus nuly
dėta | Šv. Kaalrntero kapines.

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

Nuliūdę:
Vyras, Valkai, 

Broliai, Avoger'al.
Seserys,

raidoluvlų Direktorius I^t- 
cbawich ir Sūnui, Tel. CANti 
2516.

SIMONAS ŽVIBAS
kuris mirė Rugpiflčio 27 d., 
ir tapo palaidotas Rugpiūčio 
31 d. šv. Kazimiero kapinėse 
amžinai nutilęs ir negalėdamas 
atidėkoti tiems, kurie sutelks 
jam paskutinį patarnavimą ir 
palydėjo Jį į tą neišvengiamą 
amžinybės vietą. Mos atminda
mi Ir apgailėdami Jo praslša- 
llnlmą Iš mūsų tarpo dėkoja
me mūsų dvasiškam tėvui kle
bonui kun. J. Vatčunul, kun. 
J. Kllorlul, ir kun. J. Griniui 
uš atlaikytas įspūdingas pa-- 
maldas, o labiausiai dėkojame 
gerb. kleb. kun. Valčunul už 
paėmimą iš namų į bažnyčią 
Ir palydėjimą į kapus, taipgi 
dėkojame už pasakymą pritai
kinto pamokslo bažnyčioje Ir 
knp|nės<>. Dėkojasne varg. J. 
Mondeikai už giedojimą per 
pamaldas.

rtėkojamo šv. Mišių ir gėlių 
aukotojams, giminėms drau
gams Ir draugėms. Dėkojame 
grsbnešlams Ir laidotuvių di
rektoriui A. Petkui, kuris savo 
geru Ir mandagiu patarnavi
mu garbingai nulydėjo Jį j am- 
žlnaslį, o mums palengvino 
perkęstt skausmą nuliūdimo 
valandoje.

Pagalios dėkojame visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms o tau a. a. Simonai, lai 
Dievas suteikia amžiną atilsį. 
Nuliūdę Moterts, hunai. Dukte
rys ir Giminūs.

OAKT, IMU. LAIDOTUVIŲ DIBEKTOBIAI
KELNER-PRUZ1N 

•ariaodM Patarnavimai — Meteli patarnaija 
Phone 9000 880 W. 15th Ava.

NARIAI CHICAGOS, OICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

AkIDIII AMPC PATARNAVIMAS
AmDuLANuL dieną ir naktį

KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSEDYKAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
BIKIAU8IA B DIDŠIAUSIA LAIDOJIMO {STAItA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

4447 South Fairfleld Avenue
__________Tel. LAFAYETTE 0727_______

Y V’ A T koplyčios visose 
* Chicagos dalyse

Klausykite mūsų I.icUivlų radio progrnmo Antradienio Ir 

šcštadlonho vakarais, 8:30 valandą, Iš WHIP stoties (1180 K.) 

PraneAūJas P. BALTI MI ERAS

Anthony
_ 6834 So, Western Avė.D DfttLlIf* OROvehill 0142

d. raus && s- ,:°urt

Lachawi
, 2314 West 23rd Place (hi ir Oimm Phone CANal 2515

L/ II olllkll Skyrius 42 44 K. 108 St.Hi U VIIIIHI j»i,on(, l’ULlnian 1270

J. LiuleiBfllMf 4348 So. California jAve.ICilR Phone LAFayette 3572

S. P. N|Q7Pllf 3 3319 Lituanica Avenue
ItiLblIul Phone YABds 1138-1139

Antanas M f)LZ||aMA 3307 Lituanica Avė.Iii- r nillipS Phono YADds 4)08
1.1. Zoli

_ 1646 West 46th Street

Phone YARds 0781-0782

Albert 11F S. Western Avė.

. IbllUlu Tel. LAFayette 8024

P. J. Ridiline 3354 So' Halsted st-HIIrnv Telefonas YARds 1419



BHXtroxs Šeštadieniu, nur$. 16 d.. 1 939

Paskutinis Nekalto Prasid. Svo. P. Marijos Pa r. Piknikas
ĮVYKS— Bus skanūs valgiai, gardūs gėrimai, gera muzika šokiams ir visokių pamar-

Rytoj, Sekmadienį Rpgsejo-Sept. 17,1939. Prad. 11 v. ryto Nu°žirt,žiai kviečiame visi,s mQsv * parapijų žmones atvykti
Vytauto Darže 115 Gat., arti Pulaski Road

ir linksmai su mumis praleisti laikę tyriame ore.
Kviečiame, KLEBONAS IR KOMITETAI.

40 Valandų Atlaidai
Prasidės sekimui., rūgs. 17 

d., 10 vai. šš. Petro ir Povi
lo parapijos bažnyčioje, o bai
gsis antrad., rūgs. 1!) d

40 valandų atlaidais iškil
mingai pagarbiname V. .Jėzų 
ŠŠ. Sakramente. Tuoini reiš
kiama Dievui dėkingumas, at
siteisiu imas, permaldavimas 
ir prašymas. Garbinimas V. 
Jėzaus Eucharistijoj yra žy
miausias Kataliku Bažnyčioje 
dievtdrmias, prieš kurį kiti 
dievotumai taip nusilenkia, 
kaip žvaigždės išblanksta kai 
diena išaušta. 40 valandų at
laidai yra brangūs ir dėl to, 
kad juose žmonės gali apturė
ti atlaidus sau ir sieloms skai
stykloje.

Apturi visuotinus atlaidus 
tie, kurie lankosi toje bažny
čioje, kur yra išstatytas ŠŠ. 
Sakaramentas per 40 vai. ir 
tikrai daro gailestį, atlieka 
išpažintį, priima šv. Komuni-

Atlaidą įgyjimui galima at-J 
likti išpažintį ir priimti šv.Į 
Komuniją tą dieną kaip bū
na išstatytas ŠŠ. Sakramen
tas ir tą visą savaitę.

Rūgimi, kad per 40 valan
dą atlaidus kiekvienas para
pijietis ir kiekvienas mūsų 
parapijos kaimynas ateitą ba
žnyčion ir lankytą V. Jėzų 
Šv. Sakramente. Pasinaudoki
te Dievo malonėmis, išreiški- 
te savo tikėjimą, parodykite 
savo medę V. Jėzui, kuris 
Pats Save mums pasiaukojo 

.‘kaipo Meilės Kalinys. Vi
somis dienomis per visus me
tus Jėzus būva Tabernakuly
je gątavąs išklausyti kiekvie
no maldos, bet per 40 vai. at
laidus, kuomet Jis yra išsta
tytas Šv. Sakramente, tą lai
ką tarsi būtų Jo draugams 
priėmimo bei pas Jį svečia- 
vimesi puota. Kas gi nenorė
tu būti vienas iš Jo draugų. 
Arčiausia prisiartinama prie

JI
t /B

t

7

ją ir sukalba šešerius pote- Dievo ir dangaus, kada va
rius Bažnyčios intencija.

Dalinus atlaidus apturi kie
kvieną kartą, kiekvienas, ku
ris 40 valandų atlaidų laike, 
kuomet išstatytas šv. Sakra
mentas, aplanko bažnyčią ir 
nors trumpai pasimeldžia.

Šie atlaidai gali būti ski
riami arba teikiami už sielas 
skaistykloje kenčiančias.

Ligonis gali apturėti šiuos 
atlaidus jei padaro koki nors

landėlė praleidžiama adoraci
joje prie V. Jėzaus Altoriaus 
Sakramente.

Kun. A. M. Linkus

. Visi žino ir supranta, kad 
tik artimo meilė iš gyvenimo 
pašalintų daugybę blogybių, 
bet žmonės, vietoj artimo mei
lės, bevelija statyti kalėjimus 
ir liedi.nti ginklus. Nei gink-

gerą darbą nuodėmklausiui J lai, nei kalėjimai blogybių iš 
uždavus. 1 gyvenimo nepašalins.

Angelą Simutienė. Du me
tus sėkmingai ėjusi Moterų 
Są-gos centro iždininkės pa
reigas. Amerikoj gimusi ir 
augusi, bet išauklėta lietuvių! 
dvasioj ir pirmutinė iš lietu-1 
vaičių yra baigusi Šv. Kazi
miero Akademiją. Angelą Si
mutienė yra viena pavyzdin
gųjų katalikių moterų inteli
genčių. Be jokios pretensijos, 
ieškojimo tuščios garbės. Ji 
savo malonumu, ramiu būdu 
moka išlaikyti taktą. Moterų 
Sąjungos Cbieagos apskr. ini
ciatyva šį sekmadienį, rugsė
jo 17 d., Šv. Kryžiaus parap. 
salėj rengiamas vakarėlis jai 
pagerbti. Chicagos sąjungie- 
tės, įvertindamos A. Simutie
nės gražų pasidarbavimą M. 
Są-goje, nors žodžiu nori jai 
padėkoti. R. K.

RADIO
BUDRIKO RADIO 
PROGRAMŲ 10 METŲ 
JUBILIEJUS

Rugsėjo 17 d., 9 valandą, 
Cbieagos laiku, lietuvių vi
suomenė turės progos išgirsti 
Budriko jubiliejinę radio pro
gramą iš stoties WCFL, 970 
k. Tą dieną sueis lygiai de
šimts metų, kaip pirmą kar
tą Amerikoje nuskambėjo oro 
bangomis ietuvių dainos ir 
lietuvių muzika iš Budriko 
surengtos programos. Taigi, 
šį nedėldienį daroma paminė
jimas svarbaus lietuvių visuo
menėj įvykio. Budriko jubi
liejinė progtaina žada būti la
bai graži ir įdomi. Progra
moj dalyvaus didžiulė orkes
trą iš 14 instrumentų ir žy
mūs dainininkai, kurie duos 
gražių duetų ir solo, su orkes
tras pritarimu.

Radio Mylėtojas

ŽAVĖJANČIOS DAINOS, 
ŠAUNI MUZIKA.

Svarbu priminti radio klau
sytojams, kad rytoj 11 valan
dą prieš piet girdėsis oro ba
ngomis graži ir įdomi regulia- 
rė nedėldienio radio progra
ma, kurių leidiniu rūpinas 
Progress bendrovės krautuvė. 
Ryt dienos programą išpildys 
dainininkai, kurie padainuos 
gražių dainų. Bus taip pat Į- 
domių patarimų, pranešimų ir

ŽYMUS “DRAUGO” RAPORTERIŲ 
PIKNIKO RĖMĖJAS

įvairenybių. Be to, pirkėjai 
namams reikmenų girdės ge
rų žinių iš Progress krautu
vės, nes šią savaitę čia einu 
rudens sezono atidarymo iš
pardavimas. Pasiklausykite.

Rap. J.

TOWN OE LAKE. — Dr- 
stė Šv. Pranciškos Rymietės 
laikys mėnesinį susirinkimą 
rugsėjo 17 d., 2 vai. popiet, 
parap. mokyklos kambaryje. 
Narės malonėkite atsilankyti 
į šį susirinkimą, nes yra daug j 
svarbių reikalų svarstymui.

Valdyba'Pranešimai
Šv. Kazimiero Akademijos

Rėmėjų Dr-jos susirinkimas į-į MARQUETTR PARK. 
vyks sekmadienį, rugsėjo 11 , Marijonų Kolegijos Rėmėjų 5 
d., 2 vai. popiet, šv. Kazimie- j skyrius laikys susirinkimą pi
ro Akademijoje. ARD skyrių rmadienį, rugsėjo 18 d., pa-
prašome atsiųsti atstoves su' rupijos svetainėje, 7:30 va-
pilnais raportais i s pereito pi-'landą vakare. Visi nariai ir 
kniko, įvykusio rugp. 20 d. , darbuotojai kviečiami laiku 
Marųuette Parke, laipgi pra- susirinkti, nes turime svarbių 
šome atvežti sumanymų ir pa
tarimų, bei raportų, kas jau 
nuveikta ARD skyrių pasku
tiniam būsimam šią metu pik
nikui, Vytauto darže, rugsėjo 
24 d. A. Nausėdienė

reikalu svarstyti. Valdyba

Standard Club
I Kunigai turėtų įsigyti I
! Vyskupo Petro Pranciš- į 
S kaus Bučio, M.I.C. para-J
bytą

S PAMOKSLŲ
400 puslapių knygą, 

j Kaina #1.75
J “DRAUGAS” 

2334 So. Oakley, Avė.
| Chicago, Ui.

S

Švelni Degtinė—100 Proot 
BOTTLED IN BOND 

Nėra Geresnės Degtinės 
už Tokią, Kaina

TIK $1.00 PTftd p n 
4-5 Kvortos...^'‘ŪU

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS

TAVERNOJ 
15c. DK1NKSAS

MUTUAL LIQUOR COMPANY
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Boulevard 0014

WEST SIDE HALL
Buv. Meldažiaus Svetainė
Dabar randuojame šokiams, 

baliams ir bankietams

R. S. GIRČIUS 
2244 W. 23rd PI. 

Tel. SEEly 9083

Listen to and Advertise ovi

PALANDEGH’S YMV'fUDIO'
Folk Songa and Mtuic
Tambaritza Orchestra

Stati on* WWAE, Every Sunday* 1 to J 
636 S. Clark St., Chicago — Har. 3(XX

, I

K t**

/

• «. t

Remia Raporterius
Petras ir Barbora Paliuliai, 

Ciceros biznieriai, savininkai 
tavernos, 2320 So. Cicero avė. 
prisiuntė dovanu “Draugo” 
raporterių piknikui ir taipgi 
patys ten dalyvaus su savo 
draugais ir kostumeriais. Jie 
visada atsilanko į “Draugo” 
parengimus ir šauniai pasiro
do. Yra malonu turiti tokius 
biznierius “Draugo” rėmė
jais.

Į “Draugo” raporterių pi
kniką atsilankys šie plačiai 
žinomi biznieriai: Juozas Ma- 
ndžejevskis, St. šambaras. M. 
Miniat, J. Poczulp, N. Poc- 
zulp, Al. Šniurevičius, K. Sta- 
siukaitis, A. ir Agota Cesnos 
J. ir A. Kinčinai, B. ir S. 
Be'uns'kiai ir daug kitų žymių 
biznierių ’ietuvių iš visų ko- 
’onijų.

Programas prasidės 5 vai. 
.popiet. Pirmoj vietoj dainuos 
West Sidės Panevėžiečių cho
ras, kuriam vadovauja Ona 
Budaitienė. Po to seks Rose- 
lando Šakar-Makar choras ir 
Šurum Burutm sesučių choras. 
Bus taipgi įvairių įdomių 
prakalbų. Kalbės kun. Vai- 
čunas, Cicero liet. par. klebo
nas, svečias kun. K. Matulai
tis, Londono lietuvių klebo
nas ir kiti. Šoks artistiškus 
šokius Genovaitė Brazaitytė 
ir Edvardas Oksas, kuriedu 
yra artisto Andriewo moki
niai.

P. Šnltimieras bus įprogra- 
mo vedėjas ir taipgi sudarys 
visiems piknikieriams surpry- 
zą.

UTILITY L!QUOR 
DISTRIBUTORS

Ineorporated

Tel. Prospect 0745 0746
Wbolcsale Only

5931-33 So. Ashland Ava.

Pas mus galima gauti tikrai 
Lietuviška Importuota Valstybinę 
Degtinę.

Mes Ir Visi Mūsų Darbininkai 
Esame Lietuviai. Pp. P. Ir M. 
Dzlmldal. Savininkai.

Charles Yushis
CARPENTER

-ir
CONTRACTOR

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

Tel. CANal 7514
CHICAGO, ILL.

TURTAS VIRS-------------- $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.

J ust i n Mackevičius, vienas 
žymiausią ir sėkmingiausių 
Amerikos lietuvių finansinin
ką. Nuo daugelio metą yra 
vedėjas didžiausios ir turtin
giausios Amerikos lietuvių 
finansinės įstaigos — Stan
dard Federal Savings and 
Loan Association, 4192 Ar

cher Avė. Toje įstaigoje dirba 
įplačiai žinomas real estatinin- 
kas Petras Šliogeris. P-nas 
Mackevičius, p-nas Šliogeris 
ir kiti tos įstaigos darbinin
kai su šeimynomis dalyvaus 
“Draugo” reporterių, agentų 
ir biznierių piknike, rugsėjo 
17 d., Sunset Park.

Imtynės “Draugo” 
RaporteriŲ Piknike

“Draugo” raporterių pik
nike, Rugsėjo 17 d. Sunset 
Parke bus įvairių žaidimų. 
Bingo su gražiomis dovano
mis. Bet įdomiausias žaidimas 
tai bus imtynės tarp Laidotu
vių direktorių: Ijachavičiaus 
ir Liulevičiaus beisbolinirikų 
tymų.

Bus Linksma Muzika
Jauniems ir seniems, ypač 

šokių mėgėjams, pranešame, 
kad bus šauni jaunų Lietu
vių orkestrą — The Tcippers’ 
orchestra, Leonardo Šimučio, 
Jr., vadovaujama.

“Draugo” Raporterių pik- 
piknikas bus linksmas ir nie
ko ten netruks — bus gar
džių gėrimų, skanių valgių, 
smagi muzika. Vienu žodžiu, 
visiems atvykusiems bus di
delis “šiurpraiz.”

STANDARD
FEDERAL

SAVINGS
and

LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

4192 ARCHER AVENUE
SAVINOS FEDERALLY 

INSTTRED
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
'THE HOME OF FIJIE FimnTRE" RINGE 1904

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

Renduojame salę vestuvėms, susi
rinkimams,.. Šokiams ir kitokiams 
parengimams. Naujai ir moder
niškai Įrengta. Maža nuoma. Dėl 
susirinkimų kliūbams duodame 
dykai. Kreipkitės.

SULLY’S SVETAINĖ 
4400 So. Washtenaw Avė.

Tel. I^AFayette 5954 
Jonas Zepaltas, savininkas ..

i B ♦♦
<♦ PASKOLOS ANT PIRMŲ 

MORGIČIŲ
Duodamos nuo 1 iki 15 metų. 
Lengvi išmokėjimai. Dėl platesnių 
informacijų kreipkitės pas Chas. 
Zekas, Secretary.

GEDIMINAS BLOG. & LOAN 
ASSOCIATION

4425 South Fairfield Avė. 
Lafayette 8248

Ji ♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦-+♦♦♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦-

CLASSIFIED
PARDAVIMUI NAMAS 

4 fl. modernišką namą esame pri
versti parduoti už 2 fl. kaina, Na
mas randasi prie Marquett© Parko, 
gražiojoj Lietuvių apielinkėj. Namas 
man kainavo $24.500 o dabar pri
verstas atiduoti tik už $12.200. Val
džios marginius yra $6.700. Įmokėt 
reikalinga $5,000. Rendų neša $150 
j mėnesj, kuris duoda gerą pelną. 
7207 So. Franelseo Avė. Pašaukite: 
Tel. Prospect 3140 kad būčiau na
mie;

PARDAVIMUI
Tikras bargenas. Groserne. deliea- 
tessen ir namas, arti bažnyčios ir 
mokyklos. Biznis išdirbtas per daug 
metų. Kainą Ir pardavimo priežastį 
i»tirs<te ant vietos. Savininkas: 1325 
So. 50tli Conrt. Cicero, Illinois,

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

1314 So. Cicero, Avė.
I Cicero. Illinois

I REIKALINGA MERGINA 
! Reikalinga mergina namų darbui.
I Motinos pagelbal. Nebus skalbimų.

Ir virimo. Nakvynė ant vietos .Alga 
$8 j savaite.

šaukite CAPItol 2340

REIKALINGA MERGINA 
, REIKALINGA mergina nuolatil 
I namų darbui. Paprastus valgius*
gaminti, skalbimas; 2 vaikučiai; 
silikti vakarais; kambarys su 
A Prišaukite: BEVerty 8933.

PARDAVIMUI RAKANDAI
Tš priežasties ligos parduodame 6 
kambarių gražius rakandus. Matyki
te Iki 6 valandos vakaro. 7A36 So. 
Artemtnn Aamne. antras aukštas.

PARDAVTMTT NAMAS
Rlznlavas namas — Doras ir ftetaa 
pagyvenimui; yra 2-knrų gramdžius. 
Parsiduoda pigiai. Dėl platesnių In
formacijų kreipkitės I: Chas. Zekas, 
4425 So. Falrfleld Aveniu*.

PARDAVIMUI NAMAS 
PARDUOSIU pigini už easP. medini 
nnmą. Peėials apšildomas, kieto me
džio aptalsvinal ir grlndvs. 2 6 kam’ 
bariu fletai Ir 1 4 kambariu fletaa
Geras investmentas. Matykite savi
ninką po num. 6714 So. Green St

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm. Krikštynom ir Kito
kiem Bankietsm Suteikiam Pa- 

tamavim».

Linksmas Patarnavimas Vlaienu

750 W. 3lst Street
A. A. MORKUS, sav.

Tel. Victory 9670

CR ANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avė., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022 Poeahontaa Mine R<m (Bcrrmed), Tomas f7.98| 
Smulkesniųjų — Tonas *7.06; Pr t mini m dar
ban Goke, perkant R ton, ar daugiau, Ton. >7.28.

Mal« Tai Astra.

r


