
DRAUGAS
Thk Lithuanian Daily Frikno

PUBLISHED BT MARIAN OUILD, INC.. 
233-1 Ko. Oakley Avė., Cllikuco, lllluola 

Telephone CANaI 7790

The most lnfluentlal 
ln America.

Llthuanl&n Daily

I

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

VOL XXIII 3c a Copy Chicago, Illinois, Antradienis, Rugsėjis-Septembcr 26 d., 1939 Kaina 3c

DRAUGAS
LEIDŽIA MARIJONŲ BENDROVE, 

3334 So. Oakley Avė., Olilca«o, Oliuota 
• Telefonas CANaI 7790

VlenlntSlis tautines lr tikybines minties 
lietuvių dlenraStls Amerikoje^

No. 226

Prancūzų lakūnai puolė Zepelino fabrikus
SUGRIAUTAS MOTORŲ 
FABRIKAS IR KITI 
NUOSTOLIAI ATLIKTI

PARYŽIUS, rūgs.

Iš patikimų šaltinių sužinota, 
kad prancūzų lakūnų trys es
kadronai pereitų naktį puolė 

vokiečių Zeppelino fabrikus 
arti Friedrich sb a f en 
nuostoliai padaryta,

ROMANSHORN, Šveica
rių rūgs. 25. — Apturimomis 
žiniomis, prancūzų ir britų la

Os --

kūnai pereitų naktį puolė Ze- 
ppelino fabrikus, arti Friedri-

clisliafen ir ten sunaikino mo
torų fabrikų.

Sakoma, fabrikai pulti dviem 
atvejais. Čia buvo girdimi 
bombų sprogimo atgarsiui.

BERLYNAS, rūgs. 25. —
Dideli' Pr*Pažinta prancūzų lakū

nų puolimas prieš Zeppelino 
fabrikus. Pažymima, kad as
tuoni prancūzų lėktuvai nu
mušti ir jokie nuostoliai fab
rikams nepadaryti. Užpuoli
kai paspruko Šveicarijos pa
dangėmis.

SANTARVE PRIEŠ 
HITLERĮ PANAUDOS 
JO PATIES METODUS

LONDONAS, rūgs. 25. —^Hitleris norėtų. Kai kuriose
Santarvės valstybės nuspren-1pačios Vokietijos dalyse reiš- 
dė prieš Hitlerį griebtis joįkiasi daug nepasitenkinimo 
paties metodų — propagan- Hitlerio griežtuoju režimu. O 
dos. [kupuotuose kraštuose, nepai

sant areštavimų ir teroro, gy 
ventojai nerimsta ir pasiren-Per šešerius metus naciai 

vykdė propagandų prieš san
tarvę ir kitas valstybes, šiam 
tikslui panaudojo radijų,

gę sukiliman. Jie reikalingi 
tik pašalinio pakurstymo. 

Pagaliau pačiose Hitleriospaudų ir agentus. Dabar sau ., . . j ... . »Ivyriausybės viršūnėse gvvuotarve pasinaudos radiju prieš . .. . . .
jjįfler- I ja eilės rimtų nesusipratimų.

Anglija atmeta Uinio siūlymą 
uždaryti dar nepradėta kara Europoje

LONDONAS, rūgs. 25. —i riauti prieš Vokietijų, o su
Anglijos vyriausybė atmeta, sovietais prasilenkti, yra ne

ši vokiečių cenzūruota nuotrauka iš karo veiksmų Lenkijoje pažymėta antrašte: Džiau
gsmo ašaros Hitleriui. Vadinasi, vokiečiai, susitikę su Hitleriu ašarodami jam dėkoję už jų 
išvadavimų. Šalia Hitlerio stovi jo asmeniškas sargas W. Bruckner. (Acme telephoto).

Yra žinoma, kad Vokietijo
je ne viskas yra tvarkoje taip,

Kai santarvė tai visa ims 
kelti viešumon, spėjama, Hit
leriui ir jo pakalikams tikrai

kaip naciai tvirtina ir kaip i pasidarys karšta.

Mussolinio pasiūlymų Angli
jai ir Prancūzijai taikintis su 
Vokietija, kad sulaikius karo 
praplitimų.

Mussolini savo pasiūlymų 
iškėlė remdamasis tuo, kad 
Lenkijos klausimas jau išsprę; 
stas, kad karas prieš Vokieti
jų dar kaip ir nepradėtas ir 
kad Anglija ir Prancūzija ne

protinga.
Anglijos vyriausybė atsako, 

kad nesvarbu, kas šiandien 
Lenkijų okupuoja. Šio okupa
vimo pradininkė yra Vokieti
ja ir tik su ja reikia skaity
tis.

O Paryžiuje dar atvirau 
pareiškiama, kad karas vykdo

skelbia karo sov. Rusijai, ku-jmas Pr*e8 bitlerizmų ir bus 
ri taip pat įsiveržė Lenkijon kariaujama iki žlugs vokiečių 
ir tų šalį užgrobė. Tad ka-Į nacionalsocialistų partija.

ŠIANDIEN CHICAGOJ 
DIDYSAI LEGIJONO 

PARADAS

Ryšium su Amerikos Legi
jono suvažiavimu Chicagoj 
šiandien įvyksta didysai legi
jonierių paradas, kuriame da
lyvaus dešimtys tūkstančių u- 
niformuotij pasaulinio karo 
veteranų.

Parado pradžia 10:00 ryto. 
Sutrauks šimtus tūkstančių 
žiūrovų.

Paradas prasidės nuo Ohio 
gat. Miehigan bul vardu į 
Grant ir Burnbam, parkus.

VARŠUVA KEIČIAMAS 
GRIUVĖSIAIS; GRIŪVA 
LIGONINĖS, BAŽNYČIOS
BUDAPEŠTAS, Vengrija, 

rūgs. 25. — Varšuva vis dar 
atkakliai ginasi nuo vokiečių, 
nors miestas baigiamas keisti 
griuvėsiais.

Iš Varšuvos radijo stoties

NACIAI IR SOVIETAI 
UŽIMA SKIRTAS 
SAU TERITORIJAS
BERLYNAS, rūgs. 25. —

Vokiečių vyriausioji karo va
dovybė skelbia, kad vokiečių 
kariuomenė Lenkijoje palaip
sniui ištraukiama iš Lenkijos 
teritorijų, kurios skirtos so-

vakar, sekmadienį, keliais at- vietų kariuomenei pagal iš- 
vejais pranešta, kad vokie-, vestos demarklinijos. Sakoma,

PREMJERO CALINESCU 
NUŽUDYMAS - REICHO 
NACIO ŽYGISv
PARYŽIUS, rūgs. 23. —

Čia nurodoma, kad Rumuni
jos ministro pirmininko Cali- 
nescu nužudymas Bukarešto 
gatvėje yra Vokietijos nacių 
darbas.

Anais metais Austrijos kan
cleris Dolfuss tokiu pat būdu

klaususi Transylvanijos teri
torija savo apėmiu yra kone 
lygi tikrajai Rumunijai. O 
Rumunija dar turi pasisavi
nusi irgi nemažų Rusijai pri- 
klausių Besarabijos provinci- 
jQ-

“AQUITANIA” ĮGINKLUO
TA, “BREMEN” BUVO

SULAIKYTAS

WASHINGTON, rūgs. 25. 
— Rugpiūčio 30 d. Amerikos 

nužudytas. Dol f ūsas griežtai vyriausybė sulaikė vokiečių

VOKIEČIAI ĖMĖSI 
SKANDINTI SUOMIŲ 
GARLAIVIUS
HELSINKIS, rūgs. 25. -

Vokiečių povandeniniai lai 
vai tomis dienomis nuskandi 
no du suomių nedidelius gar

SOVIETŲ ČEKĄ 
LENKIJOJE

RYGA, rūgs. 25. — Sovietų 
kariuomenei draugaujantieji 
politiniai komisarai Lenkijoje 
organizuoja miestuose sargy
bas iš darbininkų, o kaimuose 
— milicijas iš valstiečių.

SOVIETŲ KARIUOMENE 
PRIE LIETUVOS-LENKI
JOS ADMINISTRACIJOS

LINIJOS

KAUNAS, rūgs. 21. — So

čiai miestų plušo su sunkiųja 
artilerija ir bomlionešiais. Su 
naikinti tautos artistiniai pa
minklai, bažnyčios, ligoninės 
ir įvairios įstaigos.

iVakar orine bomba sugriau 
ta viena bažnyčia ir tai pa
maldų laiku. Šimtai asmenų 
žuvo ir sužeista.

kad iki trečiadienio vokiečiai 
baigs ištraukimų ir jų vietų 
užims sovietai.

Ištraukiami vokiečiai, kaip 
pranešta, su sovietais pasikei
čia karine pagarba. Vykdomi 
atskiri kariuomenių paradai 
ir atsisveikinimai.

priešinosi Austrijos prijungi
mui Vokietijon. Calinescu Hi
tlerio kviečiamas atsisakė dė
tis su Vokietija ir griežtai lai 
kėši Anglijos ir Prancūzijos.

Šiomis dienomis Rumunijon 
buvo nuvykusi Vokietijos mi
sija, kad te,n gauti sau žibalo,

____________ „____ , Vokiečiai pareiškia. kad 1turio pakankamai
vietų Rusijos kariuomenė pri Sugriautas Kūdikėlio Jėzaus; daugi lenkų civilinių hėga per lan *r kurs šiatne kare Vokie-
siartino prie Lietuvos-Lenki- ligoninės vienas sparnas, ku-1 demarklini jų į vokiečių pusę, 
jos administracijos linijos.. riame buvo slaugomi sužeisti i kad nepakliūti bolševikams.

garlaivį “Bremen” New Yor
ko uoste ir jame padarė kra
tų tikslu rasti jo įsiginklavi- 
mų. Nerado ir leido išplaukti.

Tomis dienomis Amerikos 
vyriausybė grįžtančiam į Eu
ropų britų garlaiviui “Aqui- 
tania” leido patrankas įsitai
syti.

Iškelti paklausimai dėl šios 
nelygybės.

Vyriausybė aiškina, kad

tijai būtinai reikalingas.
Kiek žinoma, nužudyto mi

nistro pirmininko Calinescu 
vyriausybė atsisakinėjo teikti|“Bremen” 8atej° ,,,rSti Pat 
Vokietijai žibalą tuo sumeti-
mu, kad išlaikius savo neutra
lybę. Ir, štai, jam už tai atly
ginta. Calinescu nužudė ru
munai hitlerininkai.

kareiviai ir civiliniai moterys 
ir vaikai.

Bet Varšuva, pažymėta per 
radijų, nepasiduos. Kareiviai 
ir civiliniai pasiryžę ir toliau 
gintis. Sako, verčiau žūti, nei 
patekti nacių vergovėn.

Susitikimas su Lietuvos ka
riuomene visur buvo korektiš 

pačia
proga Sovietų Rusijos karo 
atstovai pareiškė, kad gerbs 
Lietuvos neutralumų.

Veikia slapta policija (če-
laivius, kurie i,ūk užsiėmė ka-a«,ka8 ir dra„giška, Ta 
rine kontrabanda Anglijos P0111118, policininkus, kannin- _ ,.

naudai. kus ir valdininkus.
Dėl to, Suomijoje sukeitus 

nepaprastas triukšmas prieš 
Vokietijų. Nurodoma, vokie
čiai neigia ir peržengia Suo
mijos neutralybę.

MIRĖ NUO SAVO ŠUNIO 
ĮKANDIMO

Charles Krase, 53 m. amž.,
, 2441 No. Marsbfield avė., 

Bet Vokietija to nepaiso ir prieš dvi savaites namie ne
nenori nė girdėti suomių pro- tyčia užsistojo šuniui ant uo- 
testų, Su maž’aja valstybe ne degos. Šuo pašoko ir jam į ko
siskaitoma. jų įkando.

i Žaizda prisimetė, užnuodin- 
! ta kraujas ir dabar vyras mi
rė.

PREZIDENTAS GRĮŽO 

I YVASHINGTONĄ

YVASIIINGTON, rūgs. 25. 
— Prez. Rooseveltas grįžo iš 
Hyde Parko, N. Y., atlankęs 
ten savo motinų, neseniai grį
žusių iš Europos.

SOVIETŲ KARIUOMENE 
SUGRIOVĖ GARDINO

KATEDRĄ

LONDONAS, rūgs. 25. — 
Tš Maskvos per radijų praneš 
ta, kad sovietų kariuomenei į

rankas užpuolimams, o “Aqui 
tania” įginkluota tik apsigy
nimui.

Prancūzijoje spėjama,
PANAIKINTA LENKŲ 
KONCENTRACIJOS 

STOVYKLA
džiai susibūrė katedron ir ry
žosi gintis. Sovietai, sako, 

RYGA, rūgs. 25. — Bolševilbuvę priversti per langus i

žygiavus Gardino miestan, Hitlerig negal§fi pakęsti nau/ 
lenkų karininkai ir žemval-

Bet vyriausybė neišaiškina 
skirtumo tarp užpuolimų ir 

kad apsigynimo.

PRANCŪZIJOJE VISI 
LENKAI ŠAUKIAMI 

TARNYBON

PARYŽIUS, rūgs. 25. —
Lenkijos ambasadorius Pran
cūzijai Lnkasiewicz pašaukė 
privalomon karo tarnybon vi
sus sveikus 17 iki 45 m. am- „. IJT7^TTTO, . T, .... PARYŽIUS, rūgs. 2.x —aiaus lenkus, Prancūzijoje gyiA. . . T . .. ,. J Čia atvyko J. A. Yalstybių
venusius ir bėglius. , \ ,

ambasadorius Lenkijai A. J. 
Drexel Biddle, Jr. Laikinai 
apsistojo ambasadoriaus Bu- 
llitto Prancūzijai namuose. 

Ambasadorius Lenkijai pla

SKELBKTTES ‘ ‘ DRAUG E ’ ’

Vokiečiai Lenkijos nugalėjimui 
panaudojo apie 5,000 lėktuvo

kų spauda praneša, kad lenkų 
princas Radzvilas Rovne savo 
dvaro (70,000 akrų) laukuose 
bendrai su valstiečiais dirba.

Taip pat pranešta, kad so
vietų kariuomenė panaikino 
garsių savo baisybėmis lenkų 
koncentracijos stovyklų Bere- 
za Kartuška. Visi kaliniai iš
laisvinti.

jos Rumunijos vyriausybės 
užsimojimo išžudyti visus hi
tlerininkus. Ir yra baimės, 
kad dėl to Ram unijų gali
greit ištikti Lenkijos likimas.*

Reikia atsiminti, kad Hitle-

katedros vidų svaidyti ranki
nes granatas.

Gardino tvirtovėje lenkų1 
karininkų grupė ir civiliniai r*° bičiulis Stalinas į Rumu- 
per dvi paras gynėsi. Paga- ni.Jos pasienį yra pasiuntęs 
liau paimti nelaisvėn gynėjai, gausingų armijų. Jei jis su 
išėmus eilinius lenkų karei- Stalinu dar nesusitaręs Ru-

KANADOJ ĮVESTA GRIEŽ

TOJI CENZŪRA

OTTAYVA, rūgs. 24. — Ka
nados vyriausybė įvedė griež
tųjų cenzūrų laikraščiams ir 
žodžiui. Visokia laisvė suvar
žyta ir už nusikaltimus nu
matytos aštrios bausmės.

vius. sušaudyti.

MOLOTOVAS PRIĖMĖ 
LIETUVOS MINISTRĄ

MASKVA, rūgs. 20. — So
vietų Rusijos užsienių reikalų čiai apipasakojo, kaip jam rei 
komisaras Molotovas priėmė kėjo bėgti iš apnyktos vokie- 
Lietuvo® ministrų dr. LadųĮčių Lenkijos, kaip traukinys 
Natkevičių. vokiečių lakūnų nuolat buvo

puolamas, kaip dažnai reikė 
davo traukinį sulaikyti ir l>ėg 
liams civiliniams slėptis kur į 
pašalinius krūmus, kad apisis 
augoti orinių bombų ir lėktuvų 
kulkosvaidžių.

Amb. Biddle pareiškia, kad 
Vokietija prieš Lenkijų pa
naudojusi iki 5,000 lėktuvų.

DAUG KUNIGŲ PABĖGO 
VOKIETIJOS PUSĖN

RYGA, rūgs. 25. — Žinio
mis iš sovietų kariuomenės o- 
kupuotos Lenkijos, pravosla
vų cerkvių bolševikai kolkas 
nekliudo, bet katalikų bažny

LENKŲ AMBASADA 
MASKVOJE YRA SAVO

VIETOJE

MASKVA, rūgs. 25. — 
Lenkijos ambasadorius sn am 
basados personalu dar neap
leido Maskvos, šis klausimas 
visaip aiškinamas. Matyt, am 
basadorius neturi kur vvkti.

čios uždarytos ir daugelis kn- 
Nes visus vokiečių lėktuvų bū nigų paliego per demarklini-
ta ir visur jie matyta. jų vokiečių pusėn.

REMKITE, PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

munijų pulti, parblokšti ir 
J pasidalinti, tai gali tų greitu

laiku atlikti.
Prancūzijos vyriausybė jau 

ima galvoti, kaip čia padėjus 
Rumunijai prieš galimų nacių 
sovietų įsiveržimų į tų šalį.

Kaip žinoma, Rumunija po 
pasaulinio karo svetimomis 
teritorijomis apramstyta ly
giai taip, kaip Lenkija. Di
desne dalis šiandieninės Ru
munijos yra svetimos teritori-

17 ŽUVO VOKIEČIŲ 
KASYKLOJE

BOCHUN, Vokietija, rūgs. 
25. — Sprogimas ir gaisras 
ištiko Bocbun-Hordel kasyklų. 
17 darbininkų žuvo, 14 sužei
sta ir 8 nesurandama.

ORAS
CHICAGO SRITIS. - šian

dien iš dalies debesuota ir 
šalta.

Saulė teka 5.-41, leidžiasi
jos. Tik viena Vengrijai pri-15:42.
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APŽVALGA
Lietuvių Spauda Brazilijoj

S. V. Brazilijoje šiuo metu išeina trys lie
tuviški laikraščiai: “Lietuvis”, “Šviesa”, ir 
“Lietuviu Aidus Brazilijoje”. Savaitraštis 
“Lietuvis” nuo liepos 15 d. eina jau du kar
tus per savaitę. “Lietuviui” pradėjus daž
niau eiti, ir “Liet. Aidas Brazilijoje” buvo 
pradėjęs eiti du kartus per savaitę, o “Švie
sa” iš G puslapių pradėjo eiti 8 pusi. Tačiau

Sekretoriaus Raportas Federacijos XXVII Koogresui
Tarybos Suvažiavimai

Paskutiniais keleliais metais ALRK Fe
deracijos Tarybos veikimas žymiai pagyvė-

1938 ui. sausio 25 d. Tarybos suvažiavime' “*» bW b"'° 8llib,ukti ,tr-vs
Pittsburghe nutarta atgaivinti Pasaulinio' Tar_ybo8 kurtuose aptartu daug

Karo metu įsisteigusį ir didelius darbus mū
sų tautai nuveikusį Tautos Fondų. Valdyba 
turėjo paruošti fondo statuto projektų kon
gresui apsvarstyti. Bet tais pačiais metais į 
kovo mėnesyje Lenkijai grūmojant užpulti 
Lietuvų, valdyba paskelbė visuomenei, kad

Tau,tos Fondas

(Tęsinys)

svarbių tautos ir mūsų visuomenės reikalų
Visi suvažiavimai buvo Pittsburghe, nes tai 

centras, kur patogu suvažiuoti iš Rytų ir 
Vakarų.

Visus Tarybos suvažiavimų nutarimus val
dyba įvykdė. Tai savotiškas rekordas mūsų 
organizacijų gyvenime. Buvo nutarta atgai- 

nutarta

Lietuva Ir Vilnius
l

Tenka nuoširdžiai sveikinti Lietuvos vy

riausybę, kad ji šiuo ypatingai pavojingu 

mūsų tautos gyvenimo momentu pajėgė iš

laikyti ir rimtį ir šaltumą, nepasiduodama 

kurstymams ir provokacijoms.

Ji buvo gundoma pulti Lenkiją ir užimti 

Vilnių. Beu susilaikė, nes aiškiai juto, kad 

tuo žygiu būtų sulaužiusi neutralitetą ir su

silaukusi tokio pat likimo, kokio Lenkija 

susilaukė.

/
šiuo laiku eiti į Vilnių, būt reiškę pakar

toti Lenkijos padarytas klaidas.

Kuomet buvo skaldoma Čekoslovakija, Le

nkija neiškentė ir ji užsimojo pasinaudoti 

savo kaimyno nelaime. Ji a<|>lėšė nuo Čeko

slovakijos didoką žemės gabalą.. Tas jes žy

gis žymiai prisidėjo prie lenkų tautos bai

siosios tragedijos.

Jei Lietuvos kariuomenė būtų ėjusi į Vil

nių, šiandien ji būtų kariaujančių valstybių 

tarpe. Jai būt prisiėję kariauti ne tik su len

kais, bet ir bolševikais, nes jie jau seniau 

buvo suplanavę Vilnių pasigrobti. Bevaduo- 

jant Vilnių, visa Lietuva į belaisvę galėjo 

paJektt

Lietuvos vyriausybės pastangos išlaikyti 

neutralitetą,, dar nereiškia, kad mūsų tauta 

Vilniaus išsižada. Tai tautos nusistatymo ne

pakeičia.

Po Kongreso
A. L. R. K. Federacijos kongresas, kaip 

pastebėjome iš spaudoj paskelbtų rezoliu

cijų ir šiaip aprašymų, buvo labai sekmin 

gas. Jame dalyvavo rimetinės mūsų visuome

nės jėgos. Svars^ta aktualūs tautos reika

lai, daug laiko pašvęsta svarbiam jaunimo 

organizavimo klausimui rišti. Daug gyvu

mo ir rimties kongresui pridavė prof. dr. K. 

Pakšto dalyvavimas ir isteriška jo paskai

ta, tęsusis ketvertą valandų. P ask aidi buvo 

ilgoka, nes gerb. Profesorius buvo įprašy

tas plačiau apibudinti šiuos klausimus: 1) 

tarptautinė Europos padėtis, 2) Lietuvos už

sienių ir vidaus politika, 3) Lietuvos kata

likų organizacijos ir jų vadai, 4) Amerikos 

katalikai ir lietuvių tautinis likimas šiame 

krašte. Šie klausimai buvo nušviesti tikrai 

inteligentiškai, meisjtriškai. Tai padėjo tik

rai rimtą pagrindą visai kongreso eigai ir 

nutarimams. Be to, mūsų veikėjus uždegė 

noru daugiau aukotis dirbant taurinius ir 

visuomeninius darbus.

Apie kongreso nutarimus atskirai teks pa

rašyti. Tuo tarpu galima paminėti, kad prie 

svarbesniųjų nu.krimų priklauso pasiųstas 

sveikinimas Lietuvos vyriausybei ir išreikš

tas pasitenkinimas, kad ji veda valstybės 

vairą geru neutralumo keliu, kuris šiuo mo

mentu jai yra saugiausias.

Kun. V. Masiulio referatas davė daug me

džiagos diskusijoms jaunimo organizavimo 

ir palaikymo klausimu. Diskusijos buvo gy

vos ir įdomios. Referato ir diskusijų rezul

tatas: nutarta pavesti Jaunimo Atstovybei 

prie Federacijos ir kun. V. Masiuliui plaJcs 

niu mastu vesti jaunimo organizavimo ir jo 

veikimo konsolidavimo darbų. Galima tikė

tis, kad tas darbas bus sėkmingas, nes kun. 

Masiulis ir jaunimo atstovybę sudarą žmo

nės jau yra įgiję daug patyrimo ir mūsų 

jaunimo reikalus gerai pažįsta.

Kongresas neužmiršo ir Lietuvos paverg

tųjų kraštų. Red. Mato Zujaus referatu tą 

klausimą plačiai nušvietė. Priimtoj rezoliu

cijoj nustatomi planai tolimesniam veikimui 

už pavergtųjų kraštų atvadavimą.

Mūsų manymu, Federacijos valdyba, iškė

lusi kongresui šūkį — geriau susiorganizuo

ti ir daugiau veikti, nes laikai yra svarbūs, 

tikslą atsiekė. Tą šūkį pasiryžta vykdyti 

į gyvenimų daug didesniu užsimojimu negu 

ligšiol.

—. . *.;.. *.* x ...r , ,, . l . re . ... . »- - .... orgamzaci i ų gyvenime. auvo nutaritoks Brazilijos lietuvių laikraščių lenktynia- Į Tautos hondas veikia ir prašė per jį dėti vįntį Tautos FonJ _ at,raįvintas- 
vimas neilgai truko. Liepos 16 d. Brazilijoje ■ aukas Lietuvos apsigynimui. Buvo paruoš- surįnkti Amerikos lictinij’druii'diu
buvo paskelbtas naujas svetimšalių spaudos 
įstatymas, kuris verčia visus svetima kalba 
leidžiamus laikraščius leisti dviem kalbomis, 
tai yra greta svetimosios kalbos turi būti 
dedamas ir portugalų kalba vertimas.

Šis įstatymas palietė ir lietuviškus laik
raščius. Lietuviški laikraščiai dabar ne tik

tas laikinas statutas, kurį svarstė du Tary
bos suvažiavimai ir jį galutinai priėmė. Kon-

tjų parašai
peticija Lietuvos vyriausybei, reikalau

jant atstatyti tautoje vienybę ir sureguliuoti
,po

gresas, zmo.ua, tur. teisę JĮ .Snaujo persvar- LieUvos sant kias „„ Vatikanu - surinkta; 
styti .r taisyti arba visa. atmestu Sekreto- nu(arta • 1938 n| j Liet
njatas to projekto atapausd.no 500 kopijų kurf asmeniskai jteikt Preziden*tui ir kabi. 
ir išsiuntinėjo visiems i ederac.jos skyriams nariams al„erikiea,f peticija _ pasi„.
ir kunigams klebonams su pastaba, kad jį s,a. nldarta sudaryti prie Federacijos Jau- 

sustojo lenktyniavę, bet net sumenkėjo. Vie- įsilipdytų į Federacijos konstitucijų, kaipo nimo Atstovybė — sudaryta. Ir visi kiti nu-
nintėlis laikraštis “Lietuvis”, kurs jau pra 
dėtas leisti dviem kalbomis ir kurs rugp. 11 
d. gavo naujų teisingumo ministerijos leidi
mų. “Lietuvis” ir toliau eina tokio pat di
dumo du kart per savaitę. “Liet. Aidas Bra
zilijoje” beišeina G pusi. tik vienų kartų per 
savaitę. “Šviesa” vėl pradėjo eiti tik G pusi. 
Pastarieji du laikraščiai tebespausdinami lie
tuvių kalba, kol pasibaigs įstatyme numaty
tas terminas (G0 dienų nuo įstatymo paskel
bimo dienos). Visai galimas dalykas, kad 
Brazilijoj beliks tik vienas lietuvių laikraš
tis, išeinąs lietuvių ir portugalų kalbomis.

Lietuvių spauda Brazilijoje susildukė nau
jų sunkumų ir jos būklė dabar labai sunki. 
Brazilijos lietuviams ir vienas laikraštis ne
bus lengva išlaikyti. Keli svetimšalių laik
raščiai po naujojo spaudos įstatymo paskel
bimo Brazilijoje jau sustojo ėję.

Lietuvos Spaudos Balsas
I’er porų savaičių negavome iš Lietuvos 

laikraščių. Juos pakely sutrukdė kilęs Eu
ropoj karas. Praėjusį šeštadienį gavome jų 
visų pluoštų. Juos peržiūrėjus, matome, kad 
Lietuvoj nors ir yra susijaudinimo dėl įvy
kių Europoj, tačiau jokio nusiminimo. Tau
ta griežtai nusistačiusi laikytis neutraliai.

jos priedų.
Tautos Fondo Statutas

A. Tikslas.
1. Prie Amerikos Lietuvių R. K. Federa

cijos veikia Tautos Fondas, kuris įsteigtas 
1914 m., rugsėjo 21-22 d. Lietuvių Politiš
kam Seime Chicagoj ir atgaivintas 1938 nu, 
kovo 18 d. Federacijos Tarybos suvažiavimo, 
įvykusio 1938 m., sausio 25 d., Pittsburgh, 
Pa., nutarimu.

a. Tautos Fondas šelps Lietuvų kiekvie
nam didesniam reikalui esant.

b. Rems kiekvieną darbų, kuris palaikys
ir stiprins Lietuvos laisvę ir nepriklausomy
bę. v

c. Rems lietuvių mokslo, švietimo, meno 
ir labdarybės įstaigas, kaip Amerikoj, taip 
ir Lietuvoj, jei tos įstaigos veiks kataliky
bės ir lietuvybės dvasioje.

d. Augins kapitalų .pavergtųjų Lietuvos 
žemių atvadavimui ir šelps viso pasaulit lie
tuvių tautinį sųjudį.
B. Priemonės

2. Šiems tikslams siekti Tautos Fondas —
a. Sudarys savo sekcijų įprie visų ALRK 

Federacijos skyrių, o kur jų nebūtų, steigs 
atskirai skyrius ir veiks kontakte su A. L. 
R. K. Federacijos centru.

b. Rinks kuo daugiausia aukų, prie kiek
vienos progos darant rinkliavas, rengiant 
vakaras, prakalbas, renkant aukas po na
mus ir t.t.

c. Minint Lietuvos Nepriklausomybės Die
nų, vasario IG d. ir šv. Kazimiero Dienų (ko
vo 4) rinks aukas tautos reikalams.

d. Ragins tautiečius kasmet į Tautos Fon
dų paaukoti dienos uždarbį.

e. Rengs Vilniaus užgrobimo dienos (spa
lių mėn. 9) minėjimų, rinks aukas Vilniaus 
kultūriniams ir labdarybės reikalams.
C. Nariai

3. Tautos Fondo nariu gali būti kiekvienas 
lietuvis katalikas, sulaukęs IG metų amž., 
be lyties ir luomo skirtumo.

a. Atskiri nariai moka į Tautos Fondų 
vienų dolerį į metus.

kitų valstybių tarpusaviu santykių. Ji visus i b. Draugijos moka dolerį ar daugiau į me- 
kaimynus traktuoja lygiomis, jeigu jie su tus.
Lietuva palaiko gerus kaimyniškus santy-1 4. Vyriausias T. F. Tvaikytojas yra Fede-
kius. Todėl visiškai aišku, kaip diena, kad racijos kongresai ir Tarybos suvažiavimai. 
Lietuva visais šimtu procentų yra neutrali | 5. T. F. administravimo lėšos padengia-
ir tokia turi būti. į nios iš narių mokesčių.

Apie tai “L. Ž.” rašo:
“Mūsų pozicija jau seniai yra nustatyta 

ir apspręsta, drauge su kitomis Baltijos san
tarvės valstybėmis: — Lietuva yra neutrali 
ir neutralumo griežtai laikysis. Tai yra vie
nintelė jos pozicija, kurios vienos tiktai ji 
turi laikytis.

Iš tikrųjų, Lietuva, kaip maža valstybė, 
pasaulinėje .politikoje nevaidina ir negali vai
dinti bet kurio nusveriančio vaidmens. Ji 
negali kištis į didžiųjų valstybių ginčus, 

pasaulinės bei Europos politikos formavimų. 
Ji negali ir nenori kištis nei į kaimynų san

tykius. Viena, todėl, kad su visais kaimy
nais ji būtina yra gerų kaimyniškų santy
kių, o antra, būdama visiškai neutrali, ji 
nei neinteresuota kitų valstybių tarpusaviais 
santykiais. Ji visiškai nuošaliai laikosi nuo

tarimai buvo įgyvendinti. Apie svarbesniuo
sius raporte atskirai pažymėsiu.
Peticija Lietuvos Vyriausybei 

Sekretorijatas paruošė ir valdyba užgyrė 
tokio turinio peticijos tekstų:

“Čia pasirašiusios Jungtinių Amerikos 

Valstybių lietuvių draugijos, minėdamos 

Lietuvos Nepriklausomybės 20 metų sukak

tį, kreipiamės į Lietuvos Vyriausybę ir 

Seimą, prašydamos: sunormuoti Lietuvos 

Valstybės santykius su Šventuoju Sostu; 

grąžinti Teologijos Filosofijos Fakulteto 

Filosofijos skyriui teises; nevaržyti ištiki

mųjų Valstybei ir Tautai organizacijų, 

spaudos ir veikimo laisvės,- pasukti Val

stybės vairą vieningumo ir Steigiamojo 

Seimo priimtosios Valstybės konstitucijos 

dėsnių linkme, garantuojančia religijos, žo

džio, spaudos ir veikimo laisvę”.

Po šia peticija pasirašė visų mūsų centra
linių organizacijij valdybos ir šimtai drau
gijų. Šios peticijos siuntimui mūsų visuome- 

Į nė parodė didžiausio pritarimo. Parašai su- 
1 rinkti trejeto mėnesių laikotarpyje. Jų nuve

žė į Lietuvų ir įteikė prez. A. Smetonai, mi
nistrui pirmininkui kun. V. Mironui, krašto 
apsaugos ministrui S. Raštikiui ir Seimo 
pirmininkui K. Šakeniui specialiai Tarybos 
išrinkta delegacija, kuriai pirmininkavo kun. 
Jonas Balkūnas. Kiti delegacijos nariai bu
vo: kun. Ig. Albavičius, dr. P. Atkočiūnas, 
p-nia O. Atkočiūnienė ir inž. A. Mažeika.

Prie šios peticijos buvo įteiktas Lietuvos 
vyriausybei ir memorandumas, kuriame pla
čiai buvo išdėstyti Amerikos lietuvių kata
likų troškimai ir pageidavimai. Ta pati de
legacija krašto apsaugos ministrui gen. Raš
tikiui įteikė nuo Federacijos $500.

Peticija, memorandumas ir mūsų delega
cijos darbas nebuvo veltui. Tai buvo rimtas 
ir reikalingas žygis atliktas. Šiandien gali
me džiaugtis, kad Lietuva jau turi Vieningo 
Darbo Vyriausybę ir kad Lietuvos santykiai 
su Vatikanu jau sureguliuoti.

(Bus daugiau)

Nesena valstybių santykių praktika paro
dė, kad tikrai neutralios valstybės ne tiktai 
gali išsilaikyti neutralumo aukštumoje, bet 
jos savo neutaralumu esti net labai naudin
gos savo kaimynams. Neutraliosios valsty
bės, kad ir būdamos visiškai pasyvios, betgi 
savo objektyvia laikysena sudaro tartum ri
mties ir atvangos oazes, kuriose randa nau
dos net ir konflikuojančios valstybės. Žod
žiu, neutralumas yra visiškai realus dalykas.

Vidaus politikoj neutralumas sudaro rim

ties pasitikėjimo atmosferą, nes tatai garan
tuoja pastovumų ir tvirtumų.

Neutralumui tačiau, eventualiai kalbant, 
gali grėsti pavojai, jeigu konflikuojančios 
šalys kartais nesiskaitytų su tuo tikrai nuo
širdžiu ir tikru neutralumu. Tokiu atveju, 
žinoma, grėstų pavojus ne neutralumui, bet 
tautos laisvei ir valstybės nepriklausomybei. 
J r tokiu atveju, visiškai suprantama, yra 

būtina ginti ir tautos laisvę ir valstybės sau

gumą bei nepriklausomybę. Tokiems eventu
alumams taiįta ir valstybė visuomet yra pa
siruošusi, nes ji turi būti pasiruošusi. Kiek
vienas užpuolimas būtinai turi sutikti pasi
priešinimą visomis galiomis.

D. Veikimas Kolonijose

G. Tautos Fondas veikia prie ALRK Fe
deracijos skyrių. Jei tokių skyrių nėra, stei-; 
giami paskiri T. F. skyriai, jei vietoje atsi
randa bent 5 nariai. Skyrių valdybų sudaro 
mažiausia 3 asmenys.

7. Skyriai šaukia reikalui esant susirinki
mus, bet nerečiau, kaip du kartus į metus.

8. Visus skyriuose surinktus pinigus Tau
tos Fondui skyrių valdybos neatidėliojant 
turi siųsti į T. Fondų.
E. Tautos Fondo Valdyba

9. ALRK Federacijos centro valdyba yra 
Tautos Fondo valdyba.
F. Tautos Fondo pinigai

10. Tautos Fondo pinigus globoja ALRK 
Federacijos valdyba.

11. Surinkti Federacijos, Tautos Fondo skv 
rių arba šiaip kieno prisiųsti į centrų pini-J 
gai pasiunčiami tam tikslui, katu nurodoma.

12. Nepaskirtus pinigus kuriam nors tiks
lui, juos skirsto ALRK Federacijos Taryba.'

Tautos Fondo adresas: 2334 So. Oakley j 
Avė., Chicago, III.

Buvęs vokiečių kariuome
nės vyriausias vadas genero
las \Verner von Fritscr žuvęs 
kovoje prie Varšuvos. Hitlerio 
įsakymu didžiausiom iškilmėm 
valstybės lėšomis palaidotas 
Berlyne. (Acme telephoto)

Liet. Šachmatininkai 
Argentinoje Laimėjo 
Antrą Vietą

BUENOS AIRES, rugsėjo 
12 d. (oro paštu). — Lietu
vos šachmatininkai — Mikė
nas, Vaitonis, Luckis ir Taut- 
vaišas preliminariniame loši
me savo grupėje laimėjo ant
rų vietų ir įėjo stipriųjų eki
pų blokan lošti už Hamilton- 

( Russell taurę. (Silpnesnieji 
lošia už “Copa Argentina”). 
Be to, moterų turnyre lošia 
kaunietė Radauskienė. Atsar
ginis vyrų ekipo žaidikas yra 
Ks. Andrašiūnas, bet dar jam 
nepridėjo "Tošti, nes Lietuvos 
vyrai nerodo jokio nuovargio.

Argentinos Šachma t in ink q 
Federacija apmokėjo visų e- 
kipų kelionę į abi puses ir 
pragyvenimų, kol vyksta olim- 
pijada.

Tai Padare Katalikai!
Balboa. didžiojo vandenyno 

atradėjas buvo katalikas.
Galvani, didis mokslininkas 

elektros srityje, buvo kata'i- 
kas.

Amerika atrasta Kristupo 
Kolumbo, kataliko.
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SVEIKATOS KELIU
Rašo Dr. A. 6. Rakauskas

KARŠTIS VAIKUOSE

Pasireiškus bet kurios rū
šies kūno nelygsvarai vaikuo
se, jie tai pajaučia daug grei
čiau ir ligi} kovoja su dides
ne reakcija negu suaugę. Mat, 
juose nervų sistema yra jau
tresnės, švelnesnė ir į užgau
liojimus atsako be atidėlioji
mo. Kartais tenka matyti se- 

A rgantj vaiką palyginamai ne
smarkios infekcijos delei, ta- 
čiaus be kitų ligos simpto
mu, jį ištinka konvulsijos ir 
Jidelis karštis, siekiąs į 105 
upinius F, kuomet suaugu-
Ime žmoguje, toki pat in

fekcija išaukti gali 99 laips
nius F.

Vaikučiai labai dažnai ka>- 
'rščiuoja dantukams dygstant. 
Tuomet jie yra neramūs, grei
tai įpuola pyktis ir dažniau
siai nevalgo. Pažiūrėjus vai
ko burnon, randama sutinu
sią, paraudonavę dantų sme-

genys. Tos žymės itin aiš
kios tose vietose, kur kalasi 
dantukai. Tokios 'rūšies įde
gimas tenka skaityti lengvu 
o vienok kūdikis kartais la
bai daug nesmaguoja. Dan
tukui pasirodžius, kūdikio li
ga baigiasi.

Nekartą teko pastebėti kar
ščio pas naujagimius kūdi
kius. Tokis apsireiškimas pa
sireiškia bėgy pirmųjų trijų 
dienų po gimimo ir pirm pri
sipildo motinos krūtys. Šios 
rūšies karščiavimai įvyksta 
delei stokos vandens kūdikio 
kūne. Ji palieka normalį ir 
kūdikis jaučiasi sveiku, pri
stačius jam reikalingą van- neį parodyti skaudamos vie-

nasnaas

... < '■*■ Jy-.. ZttfrKiA •*
Balstogėje karo veiksmų vadai: kairėj voki ečiai — naciai, o dešinėj rusai — bolševikai 

dalinasi Lenkiją. Nuotrauka atsiųsta iš Berlyno. (Acme telephoto)

dens kiekybę.
Ausi} įdegimas kūdikiuose 

pasižymi aukštu karščiu ir 
nepaprastai dideliu skausmu. 
Liga diagnozuoti tegalima tik 
išegzaminavus kūdikio ausis. 
Mat, jis negali nei pasakyti

tos. Kuomet jau iš ausies te
ka pūliai, tada ir pati moti
na žino kodėl jos kūdikio 
verksmas nedavė jai akiij su
dėti per visą naktį.

Gerklės įdegimai yra daž-

Dar Kainos
bet sumažintos ant geriausių ir reikalingiausių namams 

reikmenų:— Aliejinių, Gasinių, Anglinių Pečių. 
DIDELĖ NUOLAIDA.

Amerikos Atstovas 
Bijutišky

BIJUTIŠKIS. — Didžia- 
dvaryje (Dr. Devėnio dvare) 
vasarojant buv. Lietuvos pa
siuntiniui Amerikoje Černec- 
kiui su šeima, rugpiūčio 19 
d. atvyko atostogų ir Ameri
kos atstovas Lietuvai Chven 
J. C. Norem.

Rugpiūčio 20 d. O. J. No
rem su Černeckių šeima, dr.
Deveniu su žmona ir buv. 
pirmu Lietuvos atstovu Ame
rikoje J. Vileišiu su žmona, 
dr. Devėnio uošviu, dviem au
tomobiliais atvažiavo į Biju-. Po užkandžio Amerikos atsto- 
tiškį pamaldoms. Per pamal- vas užprašė kleboną pas jį 
das Amerikos atstovas O. J. I pietums po mišparų.
Cč Norem ir su juo atvykę! 
svečiai sėdėjo presbiterijoje

prie zakristijos durų jau lau-Į 
kė klebono Amerikos atsto
vas ir buvusieji Lietuvos mi
nistrui su žmonomis. Klebo
nui išėjus iš bažnyčios, pir
miausia Amerikos atstovas 
pasveikino, padėkojo už jo pa
gerbimą, sakydamas, kad pir
mą sykį ir pirmoje bažnyčio
je Lietuvoje išgirdęs Dievo 
žodį angliškai. Atstovas pa
reiškė noro ir kleboniją ap
lankyti. Klebonas dideliu ma
lonumu užprašė ne tik jį, bet 
ir visus svečius ir viešnias. 
Einant į kleboniją atstovas 
pradėjo įdomauti ir klausinė
ti, kuriuose miestuose Ameri
koje klebonas gyvenęs. Kai iš
girdo, kad ilgiausiai gyvenęs 
Sioux City, Iowa, O. J. C. 
Norem padavė klebonui ran
ką ir dideliu džiaugsmu pasi
sakė turįs supryzą, kad Lie
tuvoj susėjęs žmogų iš mies
to, kuriame jis gimęs ir au
gęs. Esą, jaučiasi lyg su kle
bonu būtų artimiausi giminės.

Suėjus į kleboniją, klebo
nas svečius pavaišino prieš
piečiais. Atstovas su klebonu 
daugiausia kalbėjosi apie 
Sioux City. Atminčiai tokio 
supuolimo, atstovas klebonui 
įteikė stambią auką ir dar 
pasakė, kad jei bus reikalin
ga kokios paramos — atvyk 
pas mane į Kauną; aš padė
siu. Be to, sako, kada tik bū
si Kaune, pirmiausia pas ma
ne užeik; būsi mano svečias.

niausios karščiavimo priežas
tys vaikuose. Vienuose atsi
tikimuose gerklė turi papras
tą įdegimą, kituose tas įde
gimas komplikuojasi tonsilų 
įdegimu, skarlatina arba dif- 
terija. Oeiklės įdegimai yra 
reumatizmo, inkstų įdegimo 
ir kitų nelaukiamų kompli
kacijų ūmų ligų formose kal
tininkais.

Inkstų įdegimai vaikuose 
daugely atsitikimų yra nepa
stebimi. Diagnozavimas in
kstų ligų reikalauja išegza
minuoti kūdikio šlapumą.
Kad tai būtų galima ipada- 
ryti patartina , .motinoms, 
prieš šauksiant gydytoją, vi
sados pataupyti kūdikio šla- 
pvmą.

Gerklės, draug ir tonsilų į. j Nuvykęs į Didžiadvarį kle-
degimai įperša kūdikiui šit- P(> evangelijos kun kleb j | bonas rado Amerikos atstovą 
dies įdegimą iš kurio kyla ’ A 1,1 -----

l žaidžiant ripką (lietuvišką

to tto Hsorar/acto?

‘Naujos rašomos mašinėlės: Ro 
yal, Corona, Smitb

P° $2900 ir $49.00
Mažesnės rašomos mašinėlės

i» $18.00

MOD

TToover Special.... $19.50
Norca, Eureka, General Electric, 
naujos, ............. po $29.50

*5 U r.

KROEHLFR

įvairios kroniškos širdies li
gos. To paseka, kūdikiui su
augus, jis paprastai vra men
kos sveikatos, gyvenimu 
džiaugtis pilnai negali, o be 
to, daug jų pasirenka mirtis 
pačioje jaunystėje.

Per pastaruosius tris me
tus man teko būti esančios 
Brighton Parke aukštosios 
mokyklos Thomas Kelley 
High School studentų futbo
lo, krepšiasvydžio, plaukimo 
ir basebolo jauktų gydytoju 
egzaminavimui. Kiėk džiaug
smo, pasididžiavimo ir pasi
tenkinimo matai tame jau
nuoly, kuomet, išegzaminavęs, 
■pripažįsti jį tinkamu stoti į 
tymą ir lavinti savo kūną spo
rte. Visai kitokia scena pasi
rodo to jaunuolio veide, ku
ris ypač širdies ligos delei į

Zabulionis, pagerbdamas A- 
inerikos atstovą, perskaitė e- 
vangeliją angliškai ir, po lie
tuviško pamokslo, pasakė ir 
angliškai reikšdamas atstovui 
dėkingumo ir džiaugsimo, kad 
toje šalyje, iš kurios yra at
stovas, ir klebonas turėjo lai
mės gyventi net 20 metų.

Tuojau po sumos iki kle
bonas nusirengė, šventoriuje

golfą). Per pietus atstovas 
pavaišino svečius Kalifornijos

d’žios ašaros pasirodo akyse. 
Raminant, drąsinant tokį jau
nuolį išgirsti iš jo, kad jam 
yra skaudu, nes jis negalįs 
džiaugtis gyveniniu sykiu su 
savo klasės draugais.

Kad panašūs vaizdai būtų 
retenybe mūsų jaunimo tarpe, Į 
motinoms yra svarbu kreipti1 
dėmesio į vaikų nesmagavi- į 

mus, ypač tokius, kur pasi-' 
reiškia kiek karščio, tuoj šau-

tymą priimti negalima. Grau-Į ktis gydytojo pagalbos.
Gražios Studio Couch Sofos, kaip paveiksle, po $2950 

Paprastos Studio Couch, ipo $ 1850
Trumpam laikui: 2 šmotų Parlor Setai, padaryti pardavimui 

po $9500 ir po $47.50 — pigiau kaip perdirbti senąjį 
setą.

Elektrinės Ledaunės, Skalbiamos Mašinos dabar parduodamos 
su dįdele nuolaida.

“THINGS THAT NEVER HAPPEN”
f W1LL MO\J 

UU6U6H THIS
PACKA6F 

'Z

CEltTAlMLV' AMO 
I'LL PIK TH' S7AAAP£ OM 
FOG. W ro -SAVE YOO 

/TfcOtfSLeY

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

TėL. YARDS 3088

Budriko Radio Programai:
V*CFL—970 k. nodčlion vakarais 9 vai.
\VHFC—1420 k. ketvirtadieni 7 valandą vakare.
AVAAF—920 k. pirmadieniai ir penktadieninis 4:.1O v. po pietų Chicagos laikn.

vynu. Popiet savo automobi
liu kleboną ir Čemeckių šei
mą pavežiojo po apylinkę, nu
vežė į Dubingius, istorinę ir 
kurortinę vietą, kur apžiūrė
ta Radvilų pilies griuvėsiui 
ir kitos gražesnės vietos, pa
darytu keletas nuotraukų. Tuo 
laiku pilyje Pavasarininkai 
turėjo gegužinę-pikniką. At
stovui labai patikę tautiški 
šokiai, tad šokančius nufil
mavo. Pilyje, turistų užeigoj, 
rado kitu automobiliu atva
žiavusius dr. Devėnį ir J. Vi
leišį su žmona. Čia po pasivai- 
šinimo pasirašyta į svečių 
knygą, dar pervažiavus ilgu 
tiltu skersai ežerą, apžiūrė
jus ežero ir pilies pakrantes, 
grįžę į Bijutiškį atstovas at
sisveikino su klebonu ir ža
dėjo sekantį sekmadienį vėl 
atsilankyti.

Taigi rugpiūčio 20 d. Bi
jutiškyje bus istorinė, nes tą 
dieną jį aplankė Amerikos at
stovas ir bažnyčioje buvo an
glų kalba pamokslas.

Bijutiškietis

FOR DELICIOUS 
SNACKS . . .

KRAFT 
CHEESE SPREADS
B Just bring out Severai vari- 
eties of Kraft Cheese Spreads 
and crackers . . . and company 
refreshments are all ready! 
These Spreads are grand for 
sandwiches, appetizers and 
salads, too. Notice the smart 
new circle-dot design on the 
Swankyswig glasses Kraft 
Spreads come in.

Naujausios Lietuviškos Knygos
VISOS YRA RINKTINĖS DVASIŠKO TURINIO

Dvasiškijai jos yra ypatingai įdomios, skaitytinos

LEKCIJOS IR EVANGELIJOS — Antroji 
pataisyta ir papildyta laida, su kirčiais.................$2.25

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

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

KANČIŲ LIUDININKAI (Septynios Evangeli
jos Legendos) — Parašė Giovanni Papini;

vertė Vetusius .................................................................. ...............................................................................................................$0.50
KENČIANTIS KRISTUS (Mąstymai) — Parašė 

Kun. J. Aleksa, M.I.C., Kauno Sem. Dv. Tėvas... .$0.50 
ŠVENTASIS RAŠTAS, Senojo ir Naujojo 

įstatymo. Išleido Kauno Arkivyskupas-Metro- 
politas Juozapas Skvireckas. Ketvirtas Tomas,.. .$4.00 

PAŠAUKIMAS Į DVASINĮ LUOMĄ —
Parašė Kun. P. Vaitukaitis................................... $0.25

i

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

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

-A

KLAUSYKITE

New Citv Furuiture Mart
RADIO PROGRAMO

ANTRADIENIO VAK., 8:00 VALANDĄ, iš stoties 
WSBC — 1210 kilocycles.

Programe dalyvauja St Louie-Louie Komediška Grupė 
ir didelė eilė kitų radio žvaigždžių.

►♦♦♦8

K

'NTĘg-AJATOMAt CA€7aa»J A/, y. Temykite Biznierių Bargenus “Drauge”.
I
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ĮSPODŽIAI ATSILANKIUS ŠIĄ VASARĄ 
LIETUVOJ

Rašo VI. Mučinskas

Nauja statyba — visoj Lie- teiit kas savaitę atideda tani 
tuvoj šių. vasarų (pastebima | tikrų, sumų pinigų kliuviniui 
didelė statyba, ypatingai tuo ir kada reikalinga suma įpi- 
pasižymi Kauno miestas. Lie- nigų susidaro — vyksta į Eu- i 
tuvoj esu padaręs daug įvai- lopų. Labai praktiškas bū- Į 

rių nuotraukų ir statomų pa- Jas sudaryti'galimybę mūsų 
statų. Jei ekonominiai tas bū- jaunuomenei aplankyti Lietu- 
tų galima, būtent padaryti vų.
klišes, savo įspūdžius gale- Geležinkelių susisiekimas 
šiau paįvairinti vėliausiais, Yra paprasti ir greitieji 
Lietuvos vaizdais — jos pa-j traukiniai. Vagonai patogūs, 
žangų Bet, dėl virš minėtos erdvūs ir švarūs. Suskirstyti 
priežasties tas neįmanoma.
Kada statyba krašte kyla, tas 
įrodo ekonominę krašto :pažti- nūs • turi 
ligų. Šį mano pareiškimų ga- traukiniai.

rūkantiems ir nerūkantiems. 
Miegamus ir valgomus vago- 

visi tarptautiniai ’ 
Be to, miegamieji

rugsėjo 26, 1939

vo nemažai narių ir 
Nutarta dalyvauti “

LIETUVIAI DAKTARAI

re »»

Svečių 
in corpo-1 

spalių 1 d. šv. Komuni
joj, o paskui su vyskupijos
parapijos vyrais ir vaikinais 
bendruose pusryčiuose, State 
Armiory. Tai J. E. vyskupo 
McAullife sumanymas “Peaee 
Communion Breakfast”. Bi
lietų galima gauti pas šv. Va
rdo draugijos narius.

Tai. Yards 3146.
VALANDOS: Nno 11 iki 

2 iki 4 ir 7 iki 0 
Pirmadieniam* 2 iki 4 Ir 7 iki I 

Šventadieniais: 11 iki 15ff

I2i

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

ir akinius pritaiko
3343 S. Halsted Street

Ii paliudyti bile kas, kas tik .vagonai yra traukiniuose į 
lankėsi vėlesniu laiku Lietu-' K. La i pėdų ir atgal. Lietuves 
voj. Miestai statosi greitesniu i vagonai skiriasi nuo mūsų, 
tempu, bet miesteliai, kaimai1 pirmos klasės kajutėje rodosi 
irgi neatsilieka, tik lėtesniu tik 4-6 vietos, antros klasės

Rusų komunistų kareiviai (du kairėj) draugauja su vokiečiais kareiviais Brest Litovske. 
Pažymėtina, kad prieš 21 metus tame mieste vokiečiai rusams bolševikams diktavo sunkias 
taikos sųlygas. Dabar viskas pamiršta, dabar naciai ir komunistai geriausi draugai. (Acme 
telepboto)

tempu. Lietuva sparčiai žen
gia į geresnį rytojų. Mums, 
užsieniečiams, kuriems Lietu-

kajutėje 6-8 vietos, atskiras 
įėjimas. Jei yra užtektinai 
savo tarpe bendrakeleivių už-

va' yra prie širdies, joje at- imti vienų kajutę, visų laikų Hv
silankius galime tik pasidžiau 
gti matydami mūsų krašto pa«- 
žangų visose srityse.
Lietuvos vaišingumas

z
Jau apie Lietuvos žmonių 

vaišingumų tai tik reikia ste
bėtis. Kur tik neatsilankysi* 
ar esi pažįstamas ar ne, jei 
tik žino, kad esi užsienietis, 
o ypatingai iš Amerikos, visų 
nuoširdžiai priimamas — vai

dinamas. Nueik į bile kaimų 
pasisakyk, kas esi ir tuojaus 
pradės vienas pas save kitafe 
pas save kviesti ir kalba žino
ma prasideda, ar nematėt ten 
kur Amerikoj tokio ar tokio 
asmens, paskui užkandžiai, po 
jų pavaišinamas savos gamy
bos alumi. Dabar rytų Lietu
voje kaime įėjo paprotys da
ryti savo alų, vietomis ir la
bai stiprų padaro. Mums vi
siems yra žinoma maisto Lie
tuvoje — užtektinai ir nebra- 
rigiai kainuoja. Amerikiečiams

važiuosi savųjų tarpe, toks 
važinėjimas yra daugiau pri
vatus, kitų nematai tik tuos 
su kuriais keliauji. Vagonuo-' 
se yra švarios prausyklos. 
Ekskursijos ne mažiau kaip 
10 žmonių su Lietuvos Turiz
mo Draugijos liudijimu gau
na vienų trečdalį nuolaidų bi
lieto kainos, nemažiau 25 žmo
nių — pusė kainos nuolaidų. 
Keleivis turi teisę su savim 
vagone nemokamai vežti iki 
30 klg. (apie 75 sv.) rankinio 
bagažo. Stotyse yra bagažo 
saugojimo skyriai, kaip ir A- 
inerikoje. Už kiekvienų gaba
lų atiduotų saugojimui už pa
rų mokama pūsę lito. Bufetai 
randasi visose didesnėse

atostogauti

NAUJOSIOS ANGLUOS ŽINIOS
Parapijos Kamivalas

HARTFORD, CONN. 
tuvių Šv. Trejybės parapijos 
metinis kamivalas, mokyklos 
kieme, kampas Capitol Avė. 
ir Broad St., bus šio mėnesio 
28, 29 ir 30 dienomis — va
karais. Karnivalų rengia vi
sos parapijos draugijos. Bus

pasitinka, duoda labai mizer- 
nų įspūdį. Stotyse ant suolų 
gulinėja suvargę su neskus
tom barzdom žydeliai, kurie 
autobusui atėjus skuba prie 
jo pasitikti atvykstančius, pa
sisiūlydami panešti bagažų ir 
t.t. Tas yra būtinai tvarky-

sto- tina, kaip minėjau svetimas

“bingo”, šokiai, dovanų lai
mėjimai ir t.t. Be to, šiemet 

^leibus keli nauji dalykai, k. a. 
“Popularity Contest”, kuriam 
dirba parapijos jaunimas. Ko- 
ntestas baigsis paskutinį kar- 
nivalo vakarų. Kontestantai- 
ės turi būti bent 16 metų am
žiaus, ne senesni kai 25, ne
vedę. Kortelių galima gauti 
pas vyčius, Marijos Vaikelių 
dr-joj ir būdelėj ant kiemo 
per karnivalo vakarus.

tysė, taipgi parduodama vie
tinė ir užsieninė spauda.
Autobusų stotys

Dėl kai kurių autobusų sto
čių, kurias man teko matyti 
čia noriu padaryti sveikos

labai patogi vie- kritikos pastabų. Pas mus A- 
ta, ta pačia proga arčiau su- menkoj ir visur kitur kur tik 
sipažįstania su Lietuvos gy- yra turistų suvažiavimo cen- 
veniniu su saviškiais. Aišku tras* tokius centrus parenka 
prie dabartinės Europos pa- gražesnėj miesto daly, geriau

turistas atvykęs sprendžia 
kraštų iš tų kas juos pasi
tinka ir kada svetimšalį ap
spinta panašūs “patarnauto
jai ’’ nekoks įspūdis. Reikia 
atminti, kad autobusais ne 
vien tik vietiniai važinėja, bet 
ir turistai atvykę iš kitur.

(b. d.)

Gerb. klebonas pralotas ku- 
Anibotas prašo Hart

fordo ir apylinkės lietuvių 
paremti karnivalų.
Mokykla

Hartfordo lietuviai turi di
delę, gražių lietuviškų moky
klų. Turim ir dviejų metų 
bigli school. Nors ne visi lie
tuviai siunčia savo vaikučius, 
vis. gi gana gražus būrelis 
lanko. Yra ir iš kįtų parapi
jų, nes žmonės supranta nau
dų katalikiškų mokyklų.

mgas

Vyčių apskričio seimelis

Naujosios Anglijos Lietu
vos Vyčių apskričio seimelis 
įvyko Hartforde 23 ir 24 die
nomis š. m. Atstovų dalyva
vo iš visos Naujosios Angli
jos. Ūpas buvo geras. Po rim
to darbo, jaunimas gražiai pa
sisvečiavo, pasilinksmino.

Hartfordo vyčiai smarkiai 
veikia. Dabar rengiasi gerin
ti savo kambarius. Narių skai
čius nuolat auga.

Prieš kelias savaites Hart
fordo miestas pagerbė mūsų 
operos žvaigždę lakštutę Onų 
Katkauskaitę-Kaskas. Bankie
tas buvo Hotel Bond. Bankie- 
to fotografijos tilpo anglį} 
laikraščiuose su gražiais ap
rašymais.

» ••
Hartfordo Vilniui Vaduoti 

skyrius smarkiai veikia. Visi 
tikisi, kad šiais metais, be 
kraujo praliejimo, Lietuva at
gaus savo senų sostinę — Vil
nių.

Mūsų jaunimas jau darbuo
jasi basketbolo sezono reika
lu. Hartfordiečiai labai pami
lo bas'ketbolų ir už tat in-sų 
jaunimui — vaikinams ir me
rgaitėms sekasi. Vaikinai ren
ka garsinimus nuo biznierių, 
kad tinkamai aprūpinus žai
dėjus. Linkime pasisekimo. 
Visus kviečiame paremti mūs 
sportininkus, lankantis į bas
ketbolo žaidimus.

Plytaitis

LIETUVIAI DAKTARaT

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
šeštadieniais 

Valandos: 3—8 P. M.

TA OANal 6960

DR. WALTER j. PHILLIP1
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS:

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

DR. A. JENKINS DR- F- C. WINSKUNAS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

OFISO VALANDOS:
Nuo 1 — 4 ir nuo 7 — 9 vakare

Taipgi pagal sutartį.
Ofiso telefonas PROspect 6737 
Namų telefonas VIRginia 2421

TEL. YARDS 6567

DR. FRANK C. KWINN
(K VIl.< l\SkA')

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street

OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:30 Vakare,

ir Pagal Sutartį.

l'HYSICIAN AND SURGEON 
2158 W. CERMAK ROAD

Ofiso teL Canal 2346 
Ofiso Vai. 2—4 ir 7—9

Res. 2305 S. LEAVITT 

Res tel. Canal 0402

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

2-tros lubos
CHICAGO, ILL.

Telefonas MIDvvay 288a
OFISO VALANDOS:

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryte

nn n* r nriKl l n Telefonas HEMlock 6286“y*i DR. A. G. RAKAUSKAS
(BEINAKAIJSKA81

GYDYTOJAS ir chirurgas 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI: 
i Ofiso — Wentworth 1612.

Res. — Yards 3955. 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popieč 7 iki 9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais

pagal sutartį.

Šv. Vardo draugija irgi pra
deda veikti. Nepaprastam 
draugijos susirinkime dalyva-

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

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

Kasdien išskyrus Seredą
Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2415 VV. MARąuette Rd.

Ofiso valandos:
10—12 vaL ry te 

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. PLAza 3200 

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vuk. 
Nedėliomia nuo 10 iki 12 vai. dieną.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

dėties mažai kas vyks į Lietu
vų apsilankyti, bet kivirčams 
— karui pasibaigus, Amerikos 
lietuviai lankys Lietuvų kaip 
it lankę. Kitų tautų piliečiai 
dažnai lanko savo tėvų žemę, 
jie tam sudaro budžetų* bū-

irrtponuojancioj, žmonės irgi 
parenkami kūne turi kelei
vius priimti ir išleisti. Lietu
voje kaip kur mažesnėse au
tobusų stotyse to nepastebė-' 
.jau, priešingai, jei spręsti kra
štų iš žmonių kurie keleivius
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UEX ALESAOSKAS & SONS»
Wholesale Fumiturc Co.

6343 So. Western Avenue
REPUBLIO 6051
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NAMŲ STATYMO
KONTftAKTORIUS

REAL ESTATE
INSURANCE AND LOAN8

Statau vizokioa rųšiee naujus namus ant 
lengvų mėnesinių Išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbų be jokio cash įmokė- 
jimė ant lengvų mėnesinių išmokėjimų.
(Išgaunu geriansį atlyginimą iš Fire In 
i urane e Oompanijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų lt 
senų namų, ant lengvų mftiėsinių išmo
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kite prie:

JOHN PAKAL
6316 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

------------------------------------------------------- . , į .......

Į VALGiy GAMINIMAS 
IR

ĮNAMĮ) PRIŽIURĖJIMASį
vairių valgių gaminimui, 

pyragų pajų ir duonų kepi 

■mui; įvairių konservų ii 

preservų darymai, paukš

;; Didelė 223 puslapių knyga 

sn naujausiais receptais į- 

tienos kepimui ar virimui/; 

daržovių ir vaisių užlaiky

mai, ir tt. Taipgi yra vi

sokių naudingų patarimų 

šeimininkėms.

6ią knygą galima gauti per pJP 
tą arba raštinėje:

Ree. 6958 So. Talman Ava 
Res. TA GROvehill 0617 
Office TA HEMlock 4848

«UX SIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VA 2—4 ir' 7—9 vak 
Ketv. ir NedėLtomik susitarus

2423 W. Marąuette Road

TA YARda 6921 
bu.: KENwood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. STRIK0L15
PNY8I0IAN and SURGEOH 

4645 So. Ashland Avenue
OJ*i8O VALANDOS:

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

Office TA YARda 4787 
Namų TA PROspect 1930

Tai OANal 6188.

DR. B1EŽIS
Gydytojas ir chirurgas 
2201 W. Cermak Road 

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. V-

xl REZIDENCLIA
6631 S. California Avė. 

Telefonas REPublic 7868

Ofiso TA VIRginia 0036 
Rezidencijos tel BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue

Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P. IL

Reiideaeija
8939 So. Claremont Avė.

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

Tel OANal 0267
Rea TeL PROspeet 6669

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

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

6 iki 0 vakare
TA YARda 2246

DR. G. Z. VEZEL'IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

VA: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Seredoj pagal antartį

kaina bu persiuntimu

£1.10
RASTINĖJE

01.00
“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė.

CmCAOd, ILL.

Office Pbone Res and Offioe
PROspeet 1098 8359 8. Leavitt St
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706

DR, J. J. K 0 WA R
(K0WAR8KA8) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3463 W. 63rd St, Chicago
Trečiadieniais ir Sekmadieniais I

pagal sutartį.

OR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas Lafayette 8660 

Antradieniais, Ketvirtadieniais is 
P«nktadinaiaia

4631 So. Ashland Avė. 
Tel YARda 0994

Pirmadieniais, Trečiadieniais ig
Šeštadieniais.
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Mokykla
Rugsėjo 5 d. vaikučiai pra

dėjo lankyti mūsų mokyklų. 
Vaikučiams linksma sugrįžti į 
tokių gražių, žvalių mokyk
lų. Ypatingai šiemet daug da
rbo įdėta mokykloje, nes įė
jus galima tuojau (pamatyti 
naujas lubas ir kitus moder
niškus įtaisymus. Mokinių 
skaičius auga. Sekančios mo
kytojos sugrįžo mokytojauti: 
seselė demencija, vyresnioji, 
seselė Malvina, seselė Filio- 
thea ir viena nauja seselė A. 
Felicita.

Linkime geriausio pasiseki
mo gerb. sesutėms mokyto
joms ir vaikučiams.
Bavaras

Mūsų parapijos metinis ba- 
zara» prasidėjo šeštadienį, ru
gsėjo 23 d-, ir tęsis sekančio
mis dienomis: rugsėjo 27, 30, 
spalių 4, 7 ir 8. Visi parapi
jonai, komitetas ir draugijos 
deda pastangų, kad bazaras 
ypatingai šiemet būtų vienas 
iš didžiausių ii- sėkmingiau
sių.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus lankyti bazarų. Tik tokiu 
būdu galėsime atnešti naudos 
savo parapijai.

Vestuvės

Šeštadienį, rugsėjo 16 d. A- 
ntanina Judickaitė susituokė 
su Julium Bondic'k. Tų rytų 
8 valandų šv. Mišios buvo at
laikytos jaunavedžių intenci
ja. Popiet jaunieji susituokė. 
Per šliūbų giedojo “My Ro- 
sary” Katarina Noreikaitė. 
Altoriai buvo papuošti gra
žiomis gėlėmis. Vestuvės bu
vo įspūdingos.
Krikštai

Sūnus Marcelės ir Carl 
Johnson pakrikštytas vardu 
David-Carl. Krikšto tėvai bu
vo Uršulė Vasiliauskas ir 
John Johnson.

Duktė Veronikos ir Lester 
Carlson pakrikštyta vardu 
Carolyne - Katrleen. Krikšto 
tėvai buvo Kva ir William 
Keai-y.

Duktė Zados ir John Gor- 
zinski pakrikštyta vardu Ca- 
roline - Joyce. Krikšto tėvai 
buvo Frank Goržins'ki ir Vic- 
toria Gumulak.
Ligoniai

Mūsų parapijoje randasi ke
li ligoniai. Elzbieta Keliotai- 
tė labai serga, taip pat ir Ele
na Rimkiūtė. Abiem prašome 
Dievo sveikatos.

Geriau laiku pradėti, negu 
darbe skubėti.

Laimingas, kurs atmeta nuo 
savęs visa, kas gali jo sųžinę 
sutepti arba apsunkinti.

O ė 1 ė a Mylintiems, 
Vestuvėms, Baukie- 
Ums, Laidotuvėms,

-^ir Puošimams.

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LATayette 5800

JONAS BALTUTIS

Aukos P. P. Lietuvos Paviljonui Išlaikyti
Lietuva pastatė, įrengė ir slui reikiamų lėšų, kurių, po

iki rugsėjo m. 15 dienos iš
laikė Lietuvos Paviljonų sa
vo lėšomis. Tačiau, Europos

to kai ir Pasaulinės Parodos 
vadovybė padarė stambių le
ngvatų, reiktų apie vienų tū-

karas privertė Lietuvų taip kstantį dolerių su viršum.
sukaupti visas savo jėgas ir 
lėšas, kad tolimesnį jų siun
timų Paviljonui išlaikyti teko 
sustabdyti. Todėl, nuo š. m. 
jugsėjo mėn. 15 dienos, buvo 
nusistatyta Paviljonų uždary
ti.

Atsižvelgiant į tai, Pavil
jonas liks atidarytas ir to
liau, manant, kad Amerikos 
lietuviai yra suinteresuoti iš
laikyti Paviljonų, kuris, kaip 
ir pati Lietuvos Diena, pasi
tarnavo ne tik Lietuvos Val-

Sužinoję aipie tai, atskiri as- gtybės bet ir Amerikos lietu- 
nienys ir organizacijos siun- vįų garbei. 
čia Lietuvos Generaliniam

I

Sgt. L. B. Loewenstein iš Washington, D. C., pėsčias atė
jęs į Chicago dalyvauti Amerikos Legijono konvencijoj. Ke
lionė ėmė keturias savaites. Kasmet, kur nebūtų Amer. Legi
jono suvažiavimas, jis į juos eina pėsčias. Tai jau toks jo 
nusistatymas. Šalę jo Clarence J. Vokoun, St. Paul, Minn., 
distrikto komendantas, ir kairėj R. F. Bertelsen iš Minnea- 
polis. (Acme telephoto)

Juozas Šiugžda, Stamford. 
Conn. — $5.00.

Ansonia, Ccnn., lietuvių ko
lonija (per J. Žilevičių ir S. 
Bujanauskų) — $50.00.

Lietuvių Romos Katalikų 
Susivienijimas Amerikoje —
$100.00.

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimas, Brooklyn, New 
York — $50.00.

VISO — $221.00.

I Mūsų laikais žmogaus nu- 
krikščionėjimas smarkiais šuo 
liais kyla ir plinta. Kokios gi 
priežastys priveda prie šio? 
Anksčiau buvo stengianrasi, 
sudaryti lyg sistemų, kuri ga-l 
lėtų suprantamai išaiškinti i 
žmogaus gyveninių, bet vis
kas buvo veltui. O kas galėtų 
duoti tokių sistemų? Trumpas 
atsakymas — krikščionybė!

PRANCIŠKUS MISEVICZ
Mirė rūgs. 24 d., 1939 m., 10 

vai. ryto, sulaukęs pusės amž.
Gimęs Lietuvoje, Raseinių ap

skrityje, Kaltinėnų parapijoje, 
OrvidiSkių dvare.

Amerikoj išgyveno 34 met.
Paliko dideliame nuliūdime: 

sūnų Edvardą., 2 brolius: Juo
zapą, St. Charles, Ilk, ir Alek
sandrą, Santa Monica, Callf., 
seserį Bronislavą Petrokienę, 
švogerį Tamošių, sesers vaikus 
— Bronislovą ir Pranciškų 
Količius ir jų šeimynas, pus
seserę Bronislavą Magolienę, 
jos vyrą Vincentą ir jų šeimą 
ir "kitas gimines.

' Kūnas pašarvotas 8462 So. 
Vincennes Avenue. Laidotuves 
įvyks ketvirtad., rūgs. 28 d. Iš 
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas 
J Gimimo šv. Panelės parap. 
bažnyčią, kurioje Jvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas J Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs- 
tamus-as dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnus, Broliai, Se
suo, švogeris, Sesers Vaikai, 
Plisti sere ir Giminės.

Laidotuvių direktorius S. P. 
Mažeika, telef. Yards 1138-9.

ŠEŠIŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVĖS 

ZOFIJA LEŠČIAUSKIENĖ 
(mirė rugsėjo 27 d., 193^
Jau praslinko šeši metai, kai 

negailestinga mirtis atskyrė ta
ve, mano mylimą moterį Ir 
mūsų mylimą mamytę, iš mū
sų tarpo.

Nors laikas skubiai bėga, mū
sų ilgesys nemažėja. Mes liū
dim tavęs kas dieną ir prašo- 
mes Viešpaties, kad suteiktų 
jums amžinybės šviesą.

Atmindami tą jos liūdną pra
sišalinimą iš mūsų tarpo, už
prašėme šv. Mišias už jos sielą, 

rūgs. 27 d., 8 vai. ryte,
parap. bažnyčioje.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir kaimy
nus dalyvauti šiose pamaldose 
ir pasimelsti kartu su mumis už 
a. a. Zofijos Leščiauskienės sie
lą.

Nuliūdę: I.K&č'IAl'SKAI —
vyras, Juoavpas; dukterys: Jad
vyga lr Koptiia; žentas, Waltcr 
Simonaitis.

Konsulatui New Yorke aukų 
tolimesniam Paviljono išlai
kymui. Iš to galima daryti 
išvadų, kad Amerikos lietu
viai pageidauja, kad Paviljo
nas ir toliau liktų atidarytas 
iki Pasaulinės Parodos užsi
darymo, t. y. iki š. m. spa
lių mėn. 30 dienos ir kad jie 
yra pasiryžę surinkti tam tik-

Aukas galima siųsti šiuo 
adresu: Consulate General of 
Lithuania, 16 West 75 Street,. 
New York, N. Y. 'į

Žemiau skelbiamos iki šiam] * 
laikui gautos aukos:

Dr. J. Waluk, Brooklyn, 
New York-----15.00.

J. Atkočaitis — $1.00.

DON’T BE GREY
Dont totarat* «wy hrir. Grry bris 
■akas joa look old and feal old. 
Try the iSodcm* Method for CoL 
arine Hair... CLAIROL. Yoo*l 
approriata Ae <Įtrick, piene nt traak* 
mant. No bleaching reąolrad ta 
aoftan tha hair whan yon aaa 
CLAIROL. Toa*Q lėva tha tašote 
aa yoor hair—beantifol, natnrak 
looking color that dalies datacdom 
Baa yaorsalf as yoa tvotrid Bka ta 
te Baa yoor
mad thbeooj NOW.( 

Nataraūy •AA *iA,
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SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MŲ MORGIČĮŲ

i Kiekvienos ypatos padėti pinigai yra apdrausti iki $5000.00 per =
= Federal Savings and Loan Insurance Corp., po United States E 
= Oovenunent priežiūra.

Mokame Už 
Padėtas Pinigus 31%

/

«PMNrcuMfM<ka

)••. • •rir

KIDS joam oa«, oanou fa*t rrvex n tą Ti o n č» u 
>08 
£LX

© CO

I GOE55 yoOLu’HAFTA 
VVĄlT’tL Yoo# Cit4 kom 

T’ CET n PRlUK;
The BLftneVTHiNži 

w°nt ‘Tu r n oh.

E Ofiso vai.: 9:00 vai. ryto iki 5:00 vak. Pirmadieniais, Ketvirta- s 
s dieniais ir šeštadieniais iki 8:09 vak.

1 CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION I
JOHN PAKEL, Prea.

| 6816 S. Westem Avė. Phone GRO. 0306 | 
ŠiiiiimmiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiil

•ABY, OTO. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER —PRUZIN

Phone 9000

z

|lST6RN«Tl0N«ef CSRTOoN Co.«X
/ Zj

GIESMYNAS
įsigykite Naują Giesmyną. Jame 

rasite Visiems Metams Bažnyčios 
Giesmes.

Oiesmes lr muslką patvaskė 
Ant. 8. Pocius.

Iileldo fi. L. R. K. Vargoninin
kų Provincija.

Knygos kaina — RO centai, pri
dedant 10 centų persiuntimui.

LIETUVIŠKAS
MISOLELIS

Šlovinkim Viešpatį.

Mišios lr Mišparai, Lietuviškai 
lr Lotyniškai, visiems Sekmadie
niams Ir šventėms, lr kitos Mal
dos Ir Giesmės. Antras pataisytas 
leldlmaa Parašė Kan. Ad. Saba
liauskas. 8tlpri*ls odos vlršala 
kaina — 8.78. Reikalaukite IS:

DRAUGAS PUB. 00. 
2334 So. Oakley Ava., 

Chicago, Illinois

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
VEHAUUA IB DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIOA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

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

4447 South Fairfield Avenue
___________ Tel. LAFAYETTE 0727_________

TA V JC A T visose
A * Chicagos dalyse

Klausykite mūsų Lietuvių ratilo prograino Antradienio ir 

Šeštadienio vakarais, 8:30 valandą, ti WHIP stoties (1480 K.)

PraneSėJas P. SALTIMIERAS ,

Mirė rugsėjo 25 d., 1939 m., 4:30 vai. ryto, sulau
kęs pusės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje, Tauragės apskrityje, Naumies
čio parapijoje, l'žšusčių kaime.

Amerikoje išgyveno 35 metus.
Palikt dideliame nuliūdime 3 sūnus: Aleksandrų, 

marčių Bronę, Jonų ir Edvardų, tris brolius: Petrų, 
Povilų ir Aleksandrų, seserį Sofijų, brolienes, anūkų 
Jokūbų ir kitas gimines.

Kūnas juašarvotas 4717 So. Washtenaw Avc., tel. 
Lafayette 4084.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, rugsėjo 28 d. Iš 
namų 8 vai. ryto bus atlydėtas į Gimimo Švč. Panelės 
parap. bažnyčių, kurioje jvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų. Po pamaldų bus nulydėtas į Švento Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges 
ir pažistamus-as dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę,: Sūnai, Broliai, Se&uo, Brolienės, Marti, 
Anūkas ir Giminės.

Laidotuvių direktorius J. F. Eudeikis, telefonas 
YABds 1741.

LAraoTuviy DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMD III A M P C PATARNAVIMAS 
HIYIDULHIiUL DIENĄ IR NAKTĮ

■pv yz TZ A T KOPLYČIOS VISOSE U I 1 MIESTO DALYSE

Antany B. Petkus

bdunuiez ir Sūnai

S. P. Mažeika

6834 So. Western Avė. 
GROvehiU 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109

2314 West 23rd I’lace 
l’hone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270
4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avenue 
Phone YABds 1138-1139

Antams M. Phillips 3307 Lituanica Avė. 
l’hone YADds 4908

I. J. Zolp 1646 West 46th Street 
Phone YARds 0781-0782

Albert V. Petkus 4704 S. Western Avė. 
Tel. LAFayette 8024

3354 So. Halsted St. 

Telefonas YARda 1419
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D. G. R. ŽINIOS
J. Pilipauskas

CICERO '

Religiniam, kultūriniam ir 
tautiniam darbui per 25 majus 
sukelta virš pusės milijono

Tns mūsų gyvenimėlis toks 
jau smulkutis atrodo. Mes 
taip .jau pripratom patys sa
vuosius darbus mažinti, jog, 
rodos, gėda kam nors ir išsi
sakyti apie save. Atrodo, jog 
taip ir gyvenam diena dienon 
nieko didesnio ir 
nio neveikdami.

vertinges-

Tačiau pažvelgę giliau ga
lim įžiūrėti didelio pasišven
timo ir daug vertingo darbo. 
Reiktų daugiau viešumon iš
eiti ir stengtis dar skaistes
nę ateitį kurti.

Būrys kontestančių - lyderių Amerikos Legijono postų benų, kurie ėmė dalyvumų Legi
jono suvažiavimo paraduose per metinę kon vencijų Chicagoj. Didžiausias paradas bus šia
ndie vidurmiesty. Vidury Audrey Corlev, laimėjusi pirmenybę Chicago aukštųjų mokyklų 
benų lyderių konteste. (Acme teleproto)

PranešimaiVienybės ir kituose seimuose, į lėtų operetiškų kūrinių bei 
nepraleido progos atkinkyti , liaudies dainų. Rus ir dau-'
ir Amerikos lietuvių metro- Į giau dainininkų. Rus smaginsi Rietuvių Moterų Piliečių 
polį — ('hieago. Čia uipalnkė į muzikos, moterų “Grožio Žo-J susirinkimas įvyks ru-

mūsų katalikų kultūrines ir (lynus”, kalba daktaro, nu,j «svj° ‘i-, Sandaros salėje, 
mokslo įstaigas, laikraščių re- ir visokios žinios, pranešimai, ^14 M . 33rd St., 7.-.»<) vai. 
dakeijas. Svečiui daugely vie-1 patarimai, smagi iiuuzi'ka ir vakare. Valdyba

tų draugavo muzikas A. Mon- kiti naudingi kiekvienam iš-
deika. girsti ir žinoti dalykai.

Rap. XXX
Spalių 6 d. svečias išvyksta 

atgal į Lietuvų.

Bus Šokių Vakaras

NEW CITY FURNITURE 
MART PROGRAMA

Chicagos Lietuvių Auditori
jos bonų savininkų susirinki
mas įvyks penktadienyje, 29 
d. rugsėjo, 8 vai. vakare, au
ditorijos salėje. Viršininkai

Štai Cicero — paprasta lie
tuvių parapija ir tiek! Bet 
kiek čia darbo reikėjo įdėti, 
kiek pasišventimo ir, paga
liau, pinigo, kad išstačius ba
žnyčių, mokyklų, klebonijų ir 
seserims namus.

ir savosios spaudos, mokyk
lų, vienuolynų ir bendrai vi
sų tikrai lietuviškų ir kata
likiškų užsimojimų. Čia gal 
daugiausia skaitoma “Drau
go” ir “Laivo”. Net ir toli
mų Rytų laikraščiai (“Darbi
ninkas”) pasiekia.

Zupkų šeima minėjo vedybi- MykolinČS West Side 
nio gyvenimo 25 rnetų sukak- j

AVest Side yra nemaža Mylį.

Rugsėjo 24 d. apsivedė Jus
tinas Ūsis su Estela Jančaite.

Tų pačių dienų Eduardas 
Tamuliūnas vedė 
ruškevičiūtę.

MABŲCFTTF PARK. 
Gini. Šv. Panelės parap. cho
ras rengia šokių vakara, spa
lių 1 d., parapijos salėje, 6Sth 
ir Washtenaw Ave. Choras, 
kaiip visada, pasiryžęs sve
čius gražiai palinksminti. Pra 
džia 8 vai. vak. Įžanga 35c. 
Kviečiame visus atsilankyti.

Korespondentė

... ■ , . . o ii draugijų, klūbų ir kuopų, tai-
Si vakara lygiai S valanda, . ..... ,

v .... ., * .. . pgi pavieniai savininkai, ma-Ney ( ity Furniture Mart ge- . .... . . 4. t ’ ...
... . . .. lunvkite dalyvauti. Atsmeški-rų baldų krautuvės radio va

landa transliuojama iš Syre 
i na Sales, 4270 Archer Ave., 
per WSP»C stotį. Publika kvie 
č.iaiua dalyvauti sykiu su ar
tistais. Drama, daina, muzi
ka, komedija ir naujienos —- 
viskas tamstų malonumui.

Žinantis

te bonus. Katrie padėjote ba- 
i nkoje, atsineškite certifikatus.

Visi gausite naujus Šerus.
M. Kadziauskas, sekr.

Pirmasis lietuvis į Cicero 
atsikėlė kada nors devyniolik
tojo šimtmečio pabaigoj. Tik 
jau daug vėliau pradėjo čia 
lietuviai burtis, bet pasijuto 
čia svetimi, nieko sava netu
rį. Sukruto burtis ir pagaliau 
parapijų kurti. Tai buvo se
niai prieš 30 metų. Tikroji 
parapijos pradžia skaitoma 
nuo 1912 m.’

Tada ir prasidėjo sunkiau
sias darbas.

Kun. A. Ežerskio vadovau
jami žmonės pasistato laikinų 
bažnyčių ir parapijinę moky
klų. Ir štai 1911 m. Šv. Kalė
dų pamaldos jau savoj baž
nyčioj.

Geresniam savo veikimo iš
plėtojimui ir jėgų subūrimui 
įsteigta prie parapijos vyrų, 
moterų ir jaunimo draugijų. 
Viso jų yra 14.

Visų draugijų gal geriau
siai veikia K. Federacijos 12 
skyrius, kuris bene bus did
žiausias visoj Chicagoj. Šis 
skyrius jungia visas parapijos 
draugijas.

Puikiai veikia Šv. Antano, 
Sodalieija, vyčiai, CYO, Lab
darių 3 kuopa, Šv. Kazimiero 
Akademijos Rėmėjų sk. ir dau 
gelis kitų.

Toks suburtas ir koordinuo
tas darbas nešė ir neša nau
dos ne tik parapijai, bet ir 
visai lietuviškajai visuomenei.

Rugsėjo 30 d. 
Americo Caruso 
Pralgauskaite.

1918 m. kovo 8 d. atvyksta 
naujas ir dabartinis klebonas 
kun. II. J. Vaičūnas, kurio 
neišsemiama energija ir nenTP 
ilsiam u darbu pabaigta mo
kykla (1919), pastatyta nauja 
bažnyčia (1926), mokytojoms 
namai (1920) ir klebonija.

Mokyklos užbaigimas kai
navo $85,000.00. Šįmet mokyk 
loj yra 230 mokinių. Mokyk
loj vaikų sumažėjo apie 30, 
bet čia įdomu pažymėt, jog 
ir gimimai žymiai sumažėjo. 
Mokyklų tvarko 11 Šv. Kazi
miero seserų.

Kas penktadienį yra Dievo 
Motinos Sopulingos novena. 8 
vai. mišios ir novena 4 vai. 
po pietų ir 7 vai. ir 8 vai. 
vakare.

Spalių 8 d. įvyksta parapi
jos bazaras, 'kuris tęsis iki 
spalių 15. Jame aktyviai da
lyvauja visos draugijos.

Daugiausia darbo ir pinigo 
įdėta bažnyčioj ir klebonijoj. 
Visa tai padaryta per vienus 
metus. Bažnyčių pašventino a. 
a. arkivyrttupas Matulevičius. 
Tai vienintelė Amerikos lie
tuvių bažnyčia, kurių šventi
no lietuvis arkivyskupas.

Bažnyčios ir klebonijos sta
tyba kainavo virš $200,000.00.

Šalia savų reikalų lietuviai 
nepamiršo ir savo gimtosios 
šalies. Tuojau po Pasaulinio 
Karo išpirkta L. L. bonų už 
$200,000.00, nors parapija pa
lyginamai nedidelė — 600 šei
mų.

Nepamiršta Cicero lietuviai

Labdarybės centro mėnesi-i 
nis susirinkimas įvyks rug
sėjo 27 d., 8 vai. vakare, Die
vo Apvaizdos parapijoj. Pra
šomi atvažiuoti visų kuopų 
atstovai. Valdyba

Lis te n to and Advertise over
PALANDECH'S YUfiOSUlV’RAŪlO
Folk Songs and Music
Tamburitza Orchestra

Station WWAE, Every Sundayh to S 

536 S. Clark St., Chicago — Har. 300,

RADIO
DAINUOS GIEDRAITIENĖ. 

BUS MUZIKA, PATARIMAI, 

ŽINIOS, ĮDOMYBĖS IR T.T.

Peoples baldų krautuvė ruo
šia specialiai' gražių progra
mų, kuri bus transliuojama 
šiandie, antradienį, 7 valan
dų vakare, iš stoties WGES. 
G. Giedraitienė padainuos ke

Nusižeminimas, supratime, 
valioje ir žodyje, nėra niekad 
nugalėtas.

Tasai, kurs yra nusižeminęs 
nesijuokia kuomet išdidus 
žmogus verkia.

Standard CM

kolų, kurių vardadienis pri
puola šio mėnesio 28 d. Jų ta
rpe turime ne tik stambių bi
znierių, veikėjų, bet ir abu

Adelų Pet- parapijos kunigai, tai yra kle
bonas Urbonavičius ir vika
ras Jodka, marijonai, Myko
lai.

Kadangi paprastų dienų 
niinėti Mykolams nėra jau 
taip patogu, tad visos ir vi- 
f>pr iškįĮmę(s,ni.ll>.e4^įi^s į šeš
tadienį ir sekmadienį/ Aušros

sutuoktuvės 
su Bernice

Spalių 1 d. Eduardas Dam
brauskas susituokia su Geno
vaite Gerčiūte.

Spalių 14 d. įvyko vedybos 
Juozo šikšniaus su Stela Ski
rmantai te.

Spalių 14 d. Danielius Ku- 
belskis veda Jozefų Petraitę.

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

F. SELEMONAVICH 
Vartų parapijonai savo dva- SVETERIŲ KRAUTU-

, ' , r „i • VĖ ATDARA KASsios vadų vardadienius mi
nės sekmadienį, parapijos sa
lėj. Rengiama graži progra
ma,, kurioj dalyvaus mokykla 
ir parapijos choras. Vaišių lė
šoms padengti prie durų bus 
imama įžangos 25c.

Tikimasi, kad parapijos
Sekmadienį, rugsėjo 24 d.' dvasios vadų vardadienio mi- 

pakrikštyta Antano Vaicie-(nėjimas sutrauks visus para- 
kausko ir Rozalijos Krater pijonus. Taip ir turėtų būti. 
sūnus Antanas Danielius. ss

Tų pačių dienų pakrikšty- ----------------------
tas B. Frisli ir Bernice Gėry- į Paskutinis Svečias
baitės sūnus James Benedik- „ , . . .* I Paskutinis is Lietuvos sve

čias, viešėjęs Chicagoj keletu 
dienų, tur būt, buvo kun. Ig
nas Urbanavičius, Kaišedorio 
vyskupijos Kat. Veikimo Di
rektorius. Keletu dienų studi
javęs Amer. Katal. Veikimo 
centre, Wasbingtone, dalyva
vęs Lietuvių Dienoje, Pasau
linėj Parodoj New Yoi^ke, Fe
deracijos Kongrese, Kunigų

Pasaulio žymiausias meni
ninkas Rafaclis buvo katali
kas.

Povandeninis laivas išras
tas arrių vienuolio Rolando.

Raudonojo Kryžiaus steigė
jas šv. Kamilius Lollis buvo 
katalikas.Rugsėjo 24 d. sekmadieni

DIENĄ — IR VAKA
RAIS IR SEKMA

DIENIAIS 
Telefonas 

VICTORY 3486
504 WEST S3RD STREET 

CHICAOO, ILL.

UTILITY LIOUOR 
DISTRIBUTORS

Incorporated

Tel. Prospect 0745-0746
Wholesale Only

5931-33 So. Ashland Ave.

Pas mus galima gauti tikrai 
Lietuvišką. Importuotą- Valstybinę 
Degtinę.

Mes lr Visi Mūsų Darbininkai 
Esame Lietuviai. Pp. F. lr M. 
Dzlmldai, Savininkai.

Madison gatvė Chicagoj per Amerikos Legijono koūvencijų, kuri dideliu iparadu baigsis 
šiandie. (Acme telephoto)

Švelni Degtinė—100 Prool 
BOTTLED IN BOND 

Nėra Geresnės Degtinės 
už Tokia Kainą

TIK $1.00 PT.
4-5 Kvortos...

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS

TAVERNOJ 
15c. DRINKSAS

MUTUAL LIQUOR COMPANY
Distribntoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Bonlevnrd 0014

Charles Yushis

Renduojame salę vestuvSms, susi
rinkimams, šokiams ir kitokiams 
parengimams. Naujai lr moder
niškai (rengta. Maža nuoma. Dėl 
susirinkimų kliūbams duodame 
dykai. Kreipk itCs.

SULLY’S SVETAINĖ 
4400 So. Washtenaw Ave.

Tel. LAFayette 5954 
Jonas Zepaltas, savininkas . .

CARPENTER

— ir —

CONTRACTOR

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

Tel. CANai 7514
CniCACO, ILL.

K ♦♦
PASKOLOS ANT PIRMŲ 

MORGIČIŲ
Duodamos nuo 1 iki 15 metų 

; Lengvi išmokėjimai. Dėl platesnių
- !!’informacijų kreipkitės pas Chas. 

; Zekas, Seeretary.
GEDIMINAS BLDG. & LOAN 

ASSOCIATION
4425 South Fairfield Ave. 

Lafayette 8248
♦ ■v

CLASSIFIED
PRAŠOM ATSIŠAUKTI

Paleškau giminaičio Juozapo Karbau
sko. Girdėjau, kad gyvena New Yor
ko valstybėje. Kilęs iš Kaltinėnų 
parapijos, Kuntillų kaimo. Turiu 
svarbu reikalą. J. Pocius, 4150 So. 
Hermitage Avenne. Chicago, 111. . .

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.

STANDARD
FEDERAL 
SAVINGS

and
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAOO

PARDAVIMUI

PRIVERSTAS PARDUOTI trumpu 
laiku už geriausią pasiūlymą du na
mus: 3502 West 66th Street ir 4501- 
4503 So. Hermitage Avenue. Smul
kesnių informacijų kreipkitės j:

V. P. PIERZYNSKI,

4559 S. Paulina St.. Yards 0145

4192 ARCHER AVENUE

SAVINOS FEDERALLT 
INSURED

JUSTIN MACKIEW1CH, Pres.

PARDAVTMUI
Tikras bargenas. Grosernė, delica
tessen ir namas, arti bažnyčios ir 
mokyklos. Biznis Išdirbtas per daug 
metų. Kalną lr pardavimo priežastį 
Ištirsite ant vietos. Savininkas: 1325 
So. 501h Court, Cicero. Illinois.

PARDAVTMUI NAMAS
Blznlavas namas — Storas Ir fletas 
pagyvenimui: yra 2-karų garadžius. 
Parsiduoda pigiai. Dėl platesnių in
formacijų kreipkitės J: Chas. Zekas, 
4425 So. Fairfield Avenue.

PARDAVTMVI NAMAS 
PARDUOSIU pigiai už cash, medin 
namą. Pečiais apšildomas, kieto me
džio aptalsymal Ir grindys. 2 6 kam 
barių fletai lr 1 4 kambarių fletas 
Geras Investmentas. Matykite savi
ninką po num. 0714 So. Green St

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA - CASH ARBA

LENO VAIS IAMOK ĖJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
"THE HOME OF FINE FURNITURE” 8INCE 1W4

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

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom Ir Kito
kiem Banktetam Suteikiam Pa

tarnavimą.

Linksmas Patarnavimaa Visiems

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

Tel. Victory 9670

Į

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Ave., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022 POCAHONTAS Mine Run IS griausiu mainų; 
daug dulkių Išimta. Perkane 5 tonus ar dau
ginu, už foną ........................................................ ,7.4(1

PETROLEUM CARRON COKE, perkant 5 to
nus ar daugiau, tonas,...,7.40. Sales Tax Ekšta.


