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BOLŠEVIKAI APNYKO IR SUVALAU KRASTA
LIETUVOS ATSARGOS 
DEMOBILIZUOJAMOS; 
TAUTAI NĖRA PAVOJAUS

MASKVA, rūgs. 26. —. KAUNAS, rūgs. 26. — Su-
Raudonosios armijos koniuni-1 ... T. ., ' . * . 'mažėjus Lietuvos saugos irkate pažymima, kad sovietų f
kariuomenė veržias vis giliau 'nepriklausomybes pavojui,

Lenkijon vakarų link. j Lietuvos vyriausybė nuspren-
Sovietai paėmė Seinus. Su

valkus, Augustavu Ir kitus ap |
linkinius miestelius, ; atsargas.

dė palaipsniui demobilizuoti

VOKIETIJA GRĄŽINS 
SAVO AMBASADORIŲ 
Į WASHINGTONĄ

BERLYNAS, rūgs. 36. — 
Vietos diplomatiniuose sluoks 
niuose kalbama, kad Vokieti
jos vyriausybė planuoja pa
siųsti atgal j AVashingtonų sa 
vo ambasadorių Hansų Dieck-

Si.

L.V:.,.

Senato užsienių reikalų komiteto vadai senatoriai: (iš kairės) H. Johnson, W. E. Borah 
ir Key Pittman. Jie sprendžia neutralybės akto keitimo sumanymų. (Acme teleplioto1).

jpareigoti patirti, kaip į tų 
planų atsineša Amerikos vy-1, 
riausybė ir ar ji yra linkusi 
gerinti santykius su Vokieti
ja.

Vokiečių ambasadorius iš

Amerikos Legijcnas vakar visa 
diena buvo užimtas ispedinp paradu

(Nepaisant darganos ir žy
miai atvėsusio oro Amerikoshoffų. Tuo būdu norima pa- ĄVasbingtono atšauktas, k

daryti J. A. Valstybėms savo’J. A. Valstybių vyriausybė ė- {Legijonas vakar Chicagoj į
draugingumo paraiškų. Įmesi smerkti nacius dėl jų

Sakoma, Vokietijos ambasa brutalaus elgimosi su žydais
dos valdininkai AVashingtone 1 Vokietijoje.

VOKIETIJA SIUNČIA 
DAUG KARIUOMENĖS 
Į VAKARINĮ FRONTĄ
BERLYNAS, rūgs. 26.—

kietija sutraukia nepaprastai 
daug kariuomenės į vakarinį 
frontų, ypač Belgijos ir Olan
dijos pasieniais. Čia aiški na-

HITLERIS LENKIJOS KA- 
, RO FRONTE

BERLYNAS, rūgs. 26. — 
Pranešta, diktatorius atlan
kęs Lodzę ir apylinkes, kur 

Vo i neseniai įvykusios didelės vo
kiečių kautynės su lenkais. 
Taip pat atlankęs ir Varšu
vos frontų.

vykdė milžiniškų ir įspūdingų 
savo paradų, kuriam dalyvavo 
šimtai tūkstančių legijonierių, 
pasiskirsčiusių atskiromis vai 
stybėmis.

Apie vienas milijonas žiūro 
vų suplūdo pamatyti žygiuo

PREZIDENTAS MOSCIC- 
KIS PASIRENGĘS ATSIS

TATYDINTI

BUKAREŠTAS, Rumuni-

MIN. RIBBENTROPAS 
VYKSTA Į MASKVĄ 
LENKIJOS KLAUSIMU

BERLYNAS, rūgs. 26. — 
Oficialiai pranešta, kad užs. 
reikalų ministras Ribbentro- 
pas rytoj vyksta į Maskvų tar 
tis suskaldytos Lenkijos klau
simu. ’

Diplomatiniuose sluoksniuo
se spėjama, kad šį karta Mas-

buferinės Lenkijos valstybės 
sudarymų.

Niekas negali nusimanyti, 
kokius planus turi naciai su 
bolševikais dėl tos lenkų bu
ferinės valstybės. Tik žinoma, 
kad jei ji bus sudaryta, tai 
visiškai maža ir, matyt, nacių

kvoje įvyks pasitarimai apie kontroliuojama.

jančius pasaulinio karo vete
ranų dalinius.

Paradas prasidėjo kaip 10:- 
00 ryto ir tęsėsi iki sutemos.

Paskiau vakare Legijono- su 
važiavimo komitetai atnauji
no savo posėdžius Uabner 
House viešbuty. Dar vėliau 
Medinah klube jvyko vaišės 
su programa.

VOKIETIJOS ĮSAKYMAI 
NACIŲ KAREIVIAMS
BERLYNAS, rūgs. 26.—

ja, rūgs. 26. - Iš okupuotos !propagandos mini8terija iš 
Vokiečiai tvirtina, kad Var Lenkijos čionai. PasPrukęa 'leįdonaciųkareiviamšdešim- 

ina, kad tuo būdu imamasi at-.šuva nėra jau atviras mies prezidentas Moscickis nuspren t- jgakymy> suderinamų su
sargumo. Pažymima, kad pran 
cūzai su britais gali Vokieti
jon įsiveržti per Belgija ir O-Į net ir moterys, įtraukti į gy 
landi jų, kai įsitikinus, kadmėjų eiles.
Siegfriedo tvirtovių siena ne- Į Varšuvos įsiginklavusias mo 
Įlaužiama. teris naciai pašiepia, vadina

(Santarvė taip pat įtaria ir “maišais su šautuvais”. Ne

tas, nes jis perdėm įginkluo-|dę8 atsistatydinti. Jis savo tarptautinėmis konvencijomis, 
tas ir civiliniai gyventojai, vieton kviečius pijamstų Pa- kaip ~e turi kariauti yisi ka 

derewskį, kurs yra tinkamiau !reiviai aprflpinti tų «įaaky_ 
sias būti pabėgusios lenkų vai
džios priešakyje

POPIEŽIUS KVIES
PASAULIO TAUTAS
KOVON PRIEŠ ATEIZMĄ
VATIKANAS, rūgs. 26. — 

— Iš autoritatinių šaltinių 
patirta, kad Šventasis Tėvas 
Pijus XII planuoja atsišauk
ti į visas pasaulio krikščionis 
kas, tautas kovoti prieš ple
čiamą ateizmų. Krikščionybei 
pavojus padidėjo ypač šį kar
tų, kai sovietai įsiveržė Len
kijon ir ten tuojau pradėjo 
skleisti savo bedieviškojo ko
munizmo idėjas.

Popiežius, sakoma, ryžtasi 
sukeldinti visų krikščioniškų 
Europų, kari ko veikiau būtų 
sulaikytas ateizmo plitimas.

Sakoma, keliamas sumany
mas sušaukti visų krikščionių 
denominacijų konferencijų ir 
sudaryti bendrąjį frontų prieš 
ateizmų.

NACIAI NETEKO
VILTIES PRANCŪZUS
ATITRAUKTI NUO BRITŲ
BERLYNAS, rūgs. 25. —

Vokiečių vyriausioji karo va
dovybė pagaliau įsisąmonina, 
kad Vokietijai reikės kariauti 
ne tik su Anglija, liet ir su 
Prancūzija.

Iš pradžių manyta, kad na
ciams pasiseks kaip nors pran 
cūzus atitraukti nuo britų. 
Šiuo sumetimu Hitleris visa
dos sakė, kad Vokietija nieko 
negeidžia sau iš Prancūzijos 
ir nenori su ja kariauti. Im
tasi visų galimų pastangų 
prancūzus įtikinti, kad britai 
prancūzams nėra bičiuliai ir 
prancūzai nuo britų turėtų 
atsimesti.

Nei intrigos, nei propaganda 
nepadėjo to atsiekti. Tad da
bar Vokietija jau ir rengias 
ilgam karui prieš abidvi vals
tybes — Angliją ir Prancūzi
ją

VIESULAS TYKIOJO
PAKRANTĖMIS;
APIE 43 ŽUVO
LOS ANGELES, t d., rūgs. 

26. — Šiurpus viesulas ir au
dra ištiko Tykiojo vandenyno 
pakrantes ir pietinę Kalifor
nijos valstybės dalį.

Anot pranešimų, 43 asme
nys žuvo ir keliolikos nesuran 
dama.

Audra sulaužė,; arba, nus
kandino daugiau kaip 20 Įvai
rių pramoigiinių laivelių.

Kai kur nutraukta eilės te- 
lefonų vielų, pakraščiai užlie
ti, plentais susisiekimai nu
traukti.

Vokietijų, kad ji pirmutinė 
gali užpulti prancūzus ir bri
tus per Olandijų ir Belgijų. 
Vadinasi, abi pusės viena ki
ta nepasitiki ir įtaria).

.Vokiečių kariniam komuni
kate pažymima, kad povande
ninis laivas nuskandinęs neiš- 
vardinamų britų karo laivų —. 
naikintojų.

Anot vokiečių, vakariniam 
fronte nieko nauja. Kai kurio 
se dalyse veikia sunkioji arti
lerija.

joms užimti gynėjų vietas.

LENKAI PRARADĘ IKI 
700 LĖKTUVŲ

BUKAREŠTAS, rūgs. 26. 
— Apskaičiuojama, kad Len
kija prieš vokiečių įsiveržimų 
turėjusi apie 1,000 įvairių rū
šių lėktuvų. Kovose su vokie
čiais praradusi iki 700 lėktu
vų.

Likusieji lėktuvai internuoti 
Rumunijoje ir Lietuvoje.

Kai kas abejoja apie Pade- 
rewskio sutikimų. Nes jis Vra 
nesveikas ir reikalingas ra
mybės, jei nori ilgiau gyventi. 
Išblaškytiems po pasaulį len
kams vadovauti reikalingas 
jaunesnis energingas (autos 
vadas, daugi kas pareiškia.

SOVIETAI UŽDARE RU
MUNIJOS PASIENI

MASKVA, rūgs. 26. - Pa
skelbta, kad sovietai visiškai 
uždarė Rumunijos pasienį ir 
susisiekimus su Odessa.

NACIAI MOBILIZUOS 
MERGAITES IR

MERGINAS

Anglija toliau užsiima propagandos 
lapeliu skleidimu visoj VokietijojBERLYNAS, rūgs. 26. —

Vokietijos vyriausybė nuspren 
dė sumobilizuoti tautos tar
nybai 100.000 mergaičių ir 
merginų, 17 iki 25 metų am
žiaus. Jos bus paskirstytos 
daugiauaia darbams žaroėa ū-|b<> niekur nieko ne’falims lai‘ Į

LONDONAS, rūgs. 36. —,vokiečių tauta kurstoma su-
Anglija neturi priemonių plė
sti karų prieš Vokietijų. Ka
dangi laikas yra brangus ir

kilti ir nusikratyti Hitlerio 
diktatūra.

Anglija tvirtina, kad šioR 
rūšies propaganda esanti sėk
minga. Nes Vokietijos gyven-

ko veltui leisti, Anglijos į^moninami, kari santar
nai užsiima propagandos sklei |Vga valstybės ne prieš vokie- 
dimu Vokietijoje prieš Hitle- čių tautų kariauja, bet prieš 
rį ir nacionalsocialistų parti-

kiuose.
Dėl to, visoj šaly steigiamos 

stovyklos. Bus įgyvendintos 
dormitorijose.

---------------------- 1 jų. Visoj Vokietijoj lakūnai iš
SKELBKITČS “DRAUGE” dausų barsto lapelius, kuriais

nuorašais. Štai jie:
1. Kovoti karžygiškai be 

nereikalingo brutalumo (žiau
rumo.)

2. Kareivis turi būti uni 
formuotas.

3. Kareivis kiekvieno pasi-

VOKIETIJOJE VYKDOMA 
MOBILIZACIJA

BERLYNAS, rūgs. 26. — 
'Vokietijoje mobilizuojami se- 
inesniojo amžiaus vyrai. Spė
jama, jie bus pasiųsti Lenki-

, ' r >jon pakejstį ten divizijas, ku-duodancio priešo gyvasties tu |J r .. ..... irios reikalingos vakariniamri pasigailėti. i- . ..o .... . ... frontui.4. Su nelaisviais apsieiti 
žmoniškai.

5. Nenaudoti dum-dum kul
kų.

6. Turi vertinti Raudonąjį 
Kryžių.

7. Be reikalo neturi vargin
ti civilinių gyventojų ir sau
gotis plėšimų.

8. Vertinti nekariaujančių 
valstybių neutralumų.

9. Patekus į nelaisvę pasa
kyti savo vardų ir nustatyti 
asmenybę, bet nutylėti apie 
savo armijos sąstatų.

10. Pranešti, jei priešas 
peržengia šiuos principus.

BUKAREŠTAS, rūgs. 26. 
— Čia kalbama, kad sovietų 
Rusija vakariniam fronte (ir 
Lenkijoje) turinti 100 divizi
jų kariuomenės.

PARYŽIUS. — Prancūzai 
sakosi vakarų fronte jie pri- 
siveržę jau šalia Siegfriedo 
tvirtovių linijos Hornbacb 
bare.

BERLYNAS. Hitleris grį
žo Berlynan, Pranešta, kad 
vokiečiai pagaliau puola ap
gultų Varšuvą ir jau paėmę 
Mokotovo tvirtumų.

AVASHINGTON. — Senate 
prasideda atkakli kova dėl 
neutralumo įstatymo keitimo.

LIKVIDUOTA KOMUNIS 

TŲ PARTIJA 

PRANCŪZIJOJE

PARYŽIUS, nigs. 26. —' PARYŽIUS. — Lenkijos 
smerktinų nacių režimų, kurą Prancūzijos vyriausybės nuo- vyriausybė planuoja pasiskir-
tautų pavergė, jų spaudžia ir sprendžiu visiškai likviduota Į ti Paryžių savo laikina sosti- 
išnaudoja. komunistų partija. ne.

ESTIJOS PASIENY 
SOVIETAI SUTRAUKĘ

KARIUOMENĘ

TALLINNAS, Estija, rūgs. 
26. — Sovietų Rusijos santy
kiai su Estija labai neaiškūs.

Lš Maskvos grįžo Estijos 
užs, reikalų ministras ir ne
užilgo iš Maskvos parvyko 
Estijos pasiuntinys.

Pranešta, sov. Rusija su
traukusi kariuomenę Estijos 
pasieny.

TAKSŲ MOKĖJIMAI 
CHICAGOJ

Cooko apskrities iždininkas 
J. Toman praneša, kad iki šio 
rugsėjo mėn. 1 d. už 1938 me
tus taksų surinkta 155,562,721 
dol., arba 75.8 nuoš.

Pereitais metais iki rūgs. 1 
d. už 1937 metus buvo surink
ta 153,368,335 dol., arba 73,1 
nuoš.

Tad ir nurodoma, kad šie
met taksų mokėjimas pagerė
jęs.

Teisybė gi yra ta: šiemet 
sumokėta daugiau, nes už 19- 
38 metus taksos yra didesnės 
palyginus su 1937 metų takso 
mis.

RUMUNIJA NEKALTINA 
VOKIEČIŲ NACIŲ

BUKAREŠTAS, rūgs. 26. 
— Rumunijos vyriausybė nu
ginčija paskleistų žinių, kad 
būk vokiečių nacių pastango
mis ministras pirmininkas Ca 
linescu nužudytas.

Vyriausybė kaltina pramuš
tgalvių bepročiu gaujų, kuri 
nereprezentavo jokios nuomo
nės.

HITLERIS DĖKOJA 
SLOVAKIJAI

BERLYNAS, rugn. 26. — 
Kancleris Hitleris šiandien 
pasiuntė telegramų Slovakijos 
ministrui pirmininkui dr. J.

PABĖGĘ KETURI KALI
NIAI SUGAUTI

MARQUETTE, Mich., rū
gs. 26. — Iš vietos valstybi
nio kalėjimo vakar pabėgo ke
turi kaliniai. Su savimi jie pa 
grobė kalėjimo viršininkų, jo 
pavaduotojų, parolių boardo 
pirmininkų ir šio boardo vie
nų narį. Paspruko viršininko 
automobiliu.

Valstybinė policija tuojau 
yisus kelius užblokavo ir arti 
Menominee sugavo.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Ne

pastovus oras; gali būti lie
taus ir šalta.

Vakar rytų žymiausia tem-
Tiso. Dėkoja už Slovakijos ka peratūra buvo 46 laipsniai, 
riuomenės pagalbų vokiečiams! Saulė teka 5:43, leidžiasi 
Lenkijoje. 15:40.
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PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos valstybėse: 
Metams — ,6.00; Pusei metų — ,3.60; Trims mėne
siams — ,2.00; Vienam menesiui — 76c. Kitose val
stybėse prenumerata: Metums — ,7.00; Pusei meta 
— ,4.00. Kopija — .03c.

Bendradarbiams lr korespondentams raitų negraMna, 
M nepraioma tol padaryti lr nepriaiundlama tam tiks
lui palto tankių. Redakcija paallalko sau teisę tai
syti lr trumpinti Tisus prisiųstus raitus lr ypač ko
respondencijas sulyg savo nuotlflroa Korsspondaatų 
prato ralytl trumpai lr altklal (jei galima rašomoje 
mallnlle) paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
giant polemikos lr aamenltkumu. Pasenusios korso- 
sondenoljos lalhraltln nededamo*

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareik ilavus, 
Entered us Second-Class Matter March 31, 1916 al 
Chicago, Illinois Under he Act of March 3, 1379

Jaunosios Inteligentijos Talka

Gyvename begalo svarbiais laikais. Euro
poje siaučia karas, Jungtinėse Amerikos Val
stybėse eina didžiausias sąjūdis išlaikyti neu
tralitetą.

Mums, lietuviams, rūpi Lietuves likimas. 
Rūpi dėl to, kad nieks tikrai negali pasa
kyti, kas atsitiks su visoms mažosioms val
stybėms, jei ilgiau užsitęs prasidėjusis ka
ras. '

Yra žmonių, kurie visai beviltiškai žiūri, 
kaip į LieAivos, taip į visų mažųjų tautų 
likimą. Esą, jei Čekoslovakija neatsilaikė, jei 
Lenkija susmuko, jei Etiopija ir Albanija 
buvo sutriuškintos, tai ką jau ir. bekalbėti 
apie Lietuvą ar kitas panašias valstybėles.

Tą beviltiškumą žymiai didina gana pla
čiu mastu vedama propaganda už atstatymą 
Europoj didžiųjų valstybių maždaug tekiose 
ribose, kokiose jos buvo prieš Pasaulinį Ka
rą. Tos propagandos vedėjai dažnai suklas- 
toja mažųjų tautų istorijos faktus.

Tokių įvykių akivaizdoje lietuvių veikė
jams reikia budėti. Piimoje vietoje reikia 
energingai kovoti su užkrečiamu beviltišku
mu ir stengtis atitaisyti spaudoj pasirodan
čias neteisingas žinias apie Lietuvą ir lie
tuvius.

Gražų pavyzdį šiuo atžvilgiu turime iš 
kun. K. Juzaičio, O.S.A., Rockfordo lietu
vių parap. klebono, kuris jau keliais atve
jais sėkmingai atrėmė Rockfordo dienraščių 
skelbiamas netikslias žinias apie Lietuvą ir 
atitaisė iškraipytus istorinius faktus..

Kun. Jusaitis yra dar jaunas, Amerikoj 
gimęs ir augęs vyras, tačiau didis Lietuvos 
mylėtojas. Jisai pats mums rašo: “Aš gal 
nėgeriausia kalbu lietuviškai, bet mano šir
dis plaka savo tėvų krašdo meile. Nors aš ir 
negaliu lietuviškai rašyti, tačiau jaučiu pa
reigą ginti lietuvius, atitaisyti neteisingas 
apie juos žinias, nes tai kiekvieno patrioto 
reikalas'.

Savo patriotiškais darbais kun. Jusaitis 
rodo gražų pavyzdį visai mūsų jaunajai lie 
iluvių inteligentijai — kunigams, gydyto
jams, advokatams, inžinieriams, žurnalistams 
ir kitų profesijų žmonėms, kuriems šiais lai
kais visai yra prieinama, anglų spauda. Tik, 
Žinoma, pirma patiems reikia gerai susipa^ 
žinti su Lietuvos istorija ir akylai sekti vi
są mūsų tautos gyvenimą.

Šiais laikais turime visi budėti ir dirbti. 
Ypač yra svarbu, kad visa mūsų jaunoji 
inteligentija sto.lų į talką padėti Lietuvai 
ir dirbti lietuvybės išlaikymui. Ją paseks 
visas mūsų jaunimas. Kai jaunimas stos į 
darbininkų eiles, nereiks beviltiškai žiūrė
ti į savo tautos ateitį.

L. R. K. S. A. Stiprus
Lietuvių R. K. Susivienijimo Amerikoj 

Pildomojo Komiteto nariai, grįžę iš metinio 
suvažiavimo, pranešė Chicagos apskri.i es su 
sirinkime, kad .mūsų Susivienijimas tikrai 
yra stiprus. Jis gerai stovi finansiniu atžvil
giu, susitvarkė viduje, įvairių valstybių ap
draudos departamentai užgyrė narystės cer
tifikatus — liūdymus.

Sus mui gerai sekasi, nes jo dabartinė val
dyba dirba daug ir sutartinai. Ypač daug 
gyvumo į organizacijos veiklą įneša jos nau 
jasis sekretorius Vincas Kvetkauskas, ku
riam nepritrūksta nei energijos nei inicia
tyvos.

Pažymėtina, kad tarp kitko valdyba nu
tarusi platesniu mastu vesti naujų narių

CHICAOO, ILLINOIS

Rimties Dienos Lietuvoj
Pranešama iš Lietuvos, kad tun visuoine- 

nū laikėsi rainiai ir rimtai, nors jos pašo
lyje ėjo karas. Apie tuos, kurie norėję rim
tį sudrumsti, p. Servus “XX Amž.” taip 
rašo:

“Dėl to ir skaitėme paskutinėmis dieno-

ir apie porą šimtų lokalinių draugijų ir kuo 
pų. Veikiančių Federacijos skyrių turime 40.
Kur jų nėr, centras veikia tiesioginiai per naudi namų ir atremontuota 
gerb. klebonus, ijjer Lietuvių R. K. Susivie- Bažnytkaimis kasmet
nijirno Amerikoj ir ALRK Moterų Sąjungos ( vi* labiau plečiasi į visas pu- 

kad kuo didesnis jų skaičius jaustųsi I kuris ir į Lietuvą buvo pasiųstas. Visuose į kuopas. Federacijos apskričiai gerai veikia: sės, dėl to jau jis labiau pa

nūs, kaip vienoj valstybėje stengiamasi su-j ninku organizacijas. Tuo reikalu buvo pa
traukti prie vyriausybės kuo daugiau gru-1 skelbtas ir viešas visuomenei pareiškimas, 
pių,
atsakingi už valstybės likimą ir valstybės! savo pareiškimuose, kablegramuose ir kituo-1 Chieagoj, Pittsburghe, Philadelphijoj. Brook- 
viduje būtų gerai tarp savęs sugyvenama se rašiniuose Federacija akcentavo tautos, lyne, Naujoj Anglijoj, Connecticut. Detroite 
(Anglija). Kitoj valstybėj paleidžiamos par- vienybės reikalingumą ir kad tautos vienin- ( susidarė vietinis ,(trijų parapijų) lietuvių 
tijos, kurios savo darbais įrodė statančios gurnui trukdo katalikų veikimo ir jų lais- katalikų veikimo centras, kuris pažadėjo ko , v 
savo partijos interesus aukščiau už valstybės vorivm.; nnamnti d sknmoc
reikalus (Prancūzija). Uždraudžiami ir šiaip 
partijų viešieji susirinkimai (Jugoslavija). 
Kitur vėl imamasi griežtų sankcijų — net
koncentracijos stovyklų prieš ekonominius j centro Jaunimo Atstovybę, kurios tikslas 
spekuliantus (Lenkija). ' | konsoliduoti Amerikos lietuvių katalikų vei-

Mūsų visuomenės šiuo metu labai domi- Atstovybė įsteigta. Jos valdybą su- gauti. Šis darbas atliktas su pagalba adv.
masi, žinios gaudyte gaudomos. Tačiau šitas ^ar^’ Jt*1?*1-. uoz^8 ,U,8.’ V*k Kazimiero Česnulio. Čarteris išimtas Illinois
domėjimasis nepavirto tokiu nerimu, 'kuris 
sutrukdytų normalų darbą. Mes jau imame 
orientuotis, kurios žinios apie Lietuvą yra 
tikros, kurios tik specialių agentų fabrikuo
jamos. Mes žinom, kad suinteresuotų užsienio 
laikraščių žinios apie visokius Lietuvos ul
timatumus kaimynams ar jų ultimatumus 
Lietuvai — yra grynas jų prasimanymas.

Tačiau galėtume parodyti dar daugiau 
rimties. Juk ramumui turime daugiau pa
grindo nei kiti. Mes patys esame griežtai 
neutralūs. Noro pagerbti mūsų neutralumą 
parodė bent formaliai ir kaimynai. Mums į- 
manoinų priemonių, neutralumui patikrinti 
— imtasi. Vadinas, daroma, kas galima.

Vis dėlto atsiranda vienas kitas, kuris, 
netekęs galvos, imasi skatinti visu glebiu 
maišteliauti, lyg būtų galima apsirūpinti vi
siems metams; indėlius perkelti iš banko į 
kojines. Šitokiu būdu būtų galima sukelti 
nenormalių apyvartą, nesveiką valstybei, 
kaip nesveika yra pakilusi temperatūra at
skiram žmogui. t

Jeigu šitokie nesąmoningi “nervingieji” 
sąmoningi spekuliantai ar politiniai “kom
binatoriai” nenorėtų patys valdytis, reiktų 
juos griežtai sudrausti, pavartojant net to
kias priemones kaip anksčiau minėtuose kra
štuose”.

prirašinėjimo vajų, kuris užsibaigsiąs 1940 
m. sausio 31 d.

Per pastaruosius du vajus chicagicčiai lai
mėjo pirmas vietas. Pasitikime, kad ir šia
me vajuje neužleis pirmenybės kitoms kolo
nijoms, nes Sus-mui dirva čia labai plati.

L. R. K. S. A. yra lietuvių katalikų frater- 
nalinė apdraudos organizacija. Ji veikia nuo 
1886 medų. Per tą laikotarpį ji išmokėjo sa 
vo nariams pomirtinėmis ir pašalpomis apie 
keturis milijonus dolerių. Dabar yra sutvar
kyta pagal vėliausius valstybių apdraudos 
departamentų reikalavimus, turi specialius 
skyrius jaunimui ir vaikams. Sus-mo kuopos 
veikia visose lietuvių parapijose. Tai orga
nizacija, kuri tikrai yra verta mūsų visų 
paramos. Kiekvienas lietuvis katalikas, kurį 
leidžia amMus ir sveikata, turėtų bū.i LRK 
SA narys.

Jei trokštame tikrai rimtai susiorganizuo 
ti, auginkime ir stiprinkime savo Susivieni 
j imą.

Darbininkų Gynėjai Švaisto 
Milijonus

Amerika rimtai susirūpino komunistų pro 
paganda. Kongreso paskirtoji komisija su 
sekė, kad per pastaruosius keturis metus ko 
munistų parlja per savo rankas perleido' statymo metų bažnyčia su ne- 
apie $10,000,000. dideliais remontais išliko li-

Komunistų vadai pripažino, kad Nsav Yor gį §ių dienų, tačiau keturi 
ko valstybėje narių turį 27,000 ir vidutiniš- Šimtmečiai jos didžiulėse mfl- 
kai jie aukoją per motus po 110. Apie tusi- ro ainn(we ĮMl|iko savo pMsa. 
nas narių aukoją po 11,000 ir net po 13,000' kus. sienos s„trii„ijOi sk,iau.

Tai va ką išgali proletarų gynėjai. Savo 
aukų gausumu komunistai gali prilygti val
dančiosioms partijoms — respublikonam* ir 
demokratams.

Komunistinei propagandai esą išleidžiama 
kasmet po apie $2,000,000.

Komunis .‘ų eilėsna susibūrė ne darbinin
kai, ne proletarai ir ne darbininikijos gynė
jai, o žemos rūšies savanaudžiai.

DRAPBŽB

Sekretoriais Rapolas Federacijos XXVII Kanesoi
(Pabaiga)

Šia proga noriu priminti, kad Federacija 
darė ir kitus žygius, kad padėti Lietuvos
katalikams ginti savo teises. Ji siuntė pro-1 neturime. Bet už tat prie Federacijos pri
teptų telegramas, kuomet buvo susiaurintos (klauso visos mūsų centralinės organizacijos
teisės Filosofijos-Teologijos fakultete prie 
Lietuvos universiteto, kuomet buvo kėsin
tųsi visai uždaryti Ateitininkų ir Pavasari

ves varžymai.

Jaunimo Atstovybė
Taryba nutarė įsteigti prie Federacijos

A. J. Mažeika, sekr, EI. Matulionytė, iždin. vaĮstybgj gįemet. 
V. T. Kvietkauskas. Atstovybė padare porą! Stovis
susirinkimų ir aptarė aktualius jaunimo rei-1
kalus. Ji paruošė ir laikino statuto projek
tą. Ar atstovybė iką nuveikė ir ar išviso ji 
reikalinga, paaiškės, manau, iš referato jau
nimo reikalais ir iš diskusijų.
Pasaulinė Paroda

Teko šį tą padirbėti ir Lietuvių Dienos 
pasaulinėj parodoj New Yorke reikalais. Mat, 
sumanyta, kad tam reikalui būtų sudarytas 
lietuvių komitetas ne iš vietinių, bet iš cen- 
tralinių organizacijų. Federacija delegavo 
savo atstovus ir susirašinėjo su kitų orga
nizacijų centrais, kad jos savus įgaliotų. Vi
sos paklausė ir komitetas, kurio pirmininku 
yra Federacijos centro valdybos narys J. 
Lauč'ka, susidarė. Federacija ir jos Taryba 
griežtai stovėjo, kad į komitetą įeitų tilk tau
tiškai nusiteikusios organizacijos. Ta pozi
cija buvo laimėta. Taip pat stovėjome ir už 
tai, kad ir Lietuvių Dienos programoj daly
vautų tie chorai, kurie nėra susitepę su prieš- 
lietuvišku komunistišku judėjimu. 
Eucharistinis Kongresas

Federacijos XXVI kongresas bu v o nutaręs 
rengti ekskursiją į Tarptautinį Eucharistinį 
Kongresą, kuris įvyko 1938 m. pavasarį Ven
grijoj. Nutarimą stengėmės įvykdyti. Eks
kursiją, kad ir negausingą, suorganizavome. 
Jai vadovavo centro valdybos narys kun. 
Jonas Balkūnas. Amerikos lietuviai katali
kai buvo tinkamai atstovaujami kongrese. 
Paraginimai

Federacijos sekretorijatas stipriai ragino 
kolonijų veikėjus rengti spalių 9 d. (Vil
niaus užgrobimo), Vasario 16 d., Šv. Kazi
miero dienos paminėjimą. Taip pat ragino 
rengti lietuvių katalikų rajonines konferen
cijas, steigti kolonijose studijų ratelius, re
mti mūsų organizacijos įstaigas ir ypač jau
nimo sąjūdį. £iek turime suplaukusių žinių 
į centrą ir kibk matėme spaudoj, tie para
ginimai nebuvo be vertės.

ATKASĖ ŠIMTAMEČIUS BA2NYCIOS 
RŪSIUS

SIMNAS. — Nuo praėjusiu čiau nieko ypatingo bažny-
metų rudens Simno katalikų 
bažnyčioje vykdomas didžiu
lis remontas, kuris dar ir šiais 
metais vargu bus užbaigtas. 
Bažnyčia vra viena seniausių 
Lietuvoje, statyta 1520 me
tais Zigmanto Augusto valdi
ninkų — didikų. Nuo savo

tuose atsirado plyšiai, ir baž
nyčia pasidarė pavojinga jos

bažnyčia labai sena, todėl 
prieš jos remontą ją apžiū
rėjo Vytautu Didžiojo Kultū
ros muziejaus meno konser- rašai. Šie visi karstai bažny-
vatoriai, inžinieriai ir kt. Ta-, čios rūsiuose, matyt, užpilti

Pašventino Laukus 
Ir Kapines

PAŠVITINYS, Šiaulių aps. 
Trivalakių ir Domančių kai
mai atremontavo Trivalakių 
kapines: sutaisė išgriuvusias 
sienas, uždėjo naują stogą. 
Penktadienį buvo gedulingos 
pamaldos už mirusius. Vėliau 
huvo šviesios mišios, kapų ir 
laukų šventinimas. Kapines

Masalskiai ir kt., apie ku-i Jurbarkas 12 km.” Dabar Sis šventino ir atitinkamą parno- 
riuos liudija bažnyčios šieno parašas pakeistas ir uždėtas ks<ą pasakė kun. Gaižauskas, 
se pasilikusieji atitinkami už- naujas: ‘Georgenhurg 12 km.’, Žmonių buvo prisirinkę daug.

vadinasi iš mūsų Jurbarko Tuo metu Pašvitinyje vizita- 
pasidarė jau Gecrgenburgas. vo vyskupas.
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Organizacijos Stovis
ALRK Federacija yra organizacijų orga

nizacija. Atskirų asmenų priklausančių prie 
Federacijos ir mokančių metinius mokesčius,

Gyviausias Dzūkijos 
Bažnytkaimis

KROSNA. — Prieš D. karą 
Krosnos bažnytkaimis buvo 
labai mažas ir suskurdę*. At
sikūrus Lietuvai šis bažnyt
kaimis pradėjo gyvėti, o da
bar visai kitaip atrodo negu 
prieš karą. pastatyta nemaža

operuoti su Federacija. Stengiamasi įsteigt 
Federacijos skyrius ir apskritis kitose Penn- 
sylvanijos dalyse ir Clevelande.
Legalizavimo Reikalas

Ištyrus, kad mūsų Federacija, gyvavusi nuo 
1906 metų, neturėjo čarterio, buvo reikalas

ĮEIGOS

Dr-jų mokesčiai Federacijai .... $487.00 
Už Lietuvos Bonų 1937, 1938 ir

1939 m. kuponus .................... 725.00
Lietuvos Ginklų Fondui ............. 1,378.16
Klaipėdos tremtinių šelpimui...  238.98
Vilniaus reikalams ........................ 799.17
Vilniaus pasai ir ženkleliai ......... 40.70
Stipendininko kun. J, Šliko skolos 

dalis ........................... 200.00
Pieno Lašo dr-jai Kaune ................. 16.00
Nukryž. V. Jėzaus Seserims ......... 14.00

našus į mieste.į, negu į 
nytkaimį.

Vidaus Reikalų ministras 
ia leido steigti vaistinę, ku

ri šiemet artimiausiu laiku 
bus įsteigta. Pernai buvo į- 
steigtas sveikatos punktas 
(gyveno rnedic. daktaras if 
akušerė), tačiau po kiek lai
ko perkeltas į šeštokus, kur 
ir dabar yra. Krosniečiai de
da pastangas, kad ir čia svei
katos punktas būtų. Susisie
kimo atžvilgiu, nei vienas ap
linkinis bažnytkaimis negali 
susilyginti, kokį turi Krosna. 
Čia praeina ryte, vakare ir 
pietų metu keli traukiniai, 
automatricos ir 4 autobusai.

Viso įeigų .. ?.................. $3,909.01
IŠLAIDOS

1,284.85
215.98

1,200.00
200.0G

Pasiųsta Liet. Ginklų Fondui ..
Klaipėdos tremtiniams šelpti .. 
Sekretoriaus alga už du metu 
2-jų metų mokestis į NCWC .
Pieno Lašo Dr-jai Kaune ............. 16.00
Spaustuvei už protokolų knygos, už 

laiškų į skyrius ir draugijas, už pe
ticijų, letter-heads atspausdinimą, 
telegramos, kablegramos, kelionės 
lėšos ir kitos raštinės išlaidos .. 590.62

Viso per du metu išmokėta .... $3,507.45
1937 m. kongreso balansas ......... 182.59
Įeigos per du metu .................... 3,909.01

Viso ................................. .  $4,091.60
Išlaidos per du metu ...................  $3,507.45

Statoma Nauiai • y
Bažnyčia

SEIRIJAI. — Dabartinė 
Seirijų katalikų bažnyčia ma
ža ir sena, dėl to miestelio ir 
apylinkės gyventojai pasiry
žo pasistatyti naują mūrinę 
bažnyčią. Bažnyčios statymo 
darbais daugiausia rūpinasi 
klebonas, Seimo narys prel, 
J. Laukaitis. Kad neliktų se
noji bažnyčia visai nenaudo
jama, ji bus dalimi naujosios 
ir sudarys dvi šonines naujo
sios bažnyčios koplyčias. Baž
nyčia pradėta statyti, išmū
ryti pamatai. Kasant pama
tams vietą, bažnyčios švento 
riuje rasta daug žmonių kau
lu. Manoma, kad čia ilgą lai
ką buvusios Seirijų miestelio 
kapinės, kurios jau seniai iš
keltos toli už miestelio.

Balansas ............................ $564.15

FEDERACIJOS TURTAS
Lietuvos Paskolos Bonai ......... 4,500.00
Metropolitan State Banko nota .. 50.00
Cash ižde .............................................. 584.15

Viso . ...................... . ......... 5,134.15
Be to LDS paskolos nota ......... $5,000.00

L. Simutis, ALRK Federacijos sekr.

žemėmis, nes tuščių rūsių ba
žnyčioje nerasta. I^auko pu
sėje prie bažnyčios rasta mi-

Laisvamanių Vadas 
Prieš Mirti Susitaikė 
Su Bažnyčia

VEIVERIAI. — Rugpiūčio 
25 d. palaidotas su bažnyti
nėmis apeigomis Veiverių pa
rapijos kapuose žinomas apy
linkėj laisvamanių vadas S. 
Marčiulionis. Velionis gerokai 
prieš tai, būdamas sveikas, 
rengėsi grįžti į Bažnyčią. Sir
gdamas, pats, niekeno neįkal- 
bamas, šaukėsi kunigo, kurisrusių laidojimo krinta su kar 

stų ir kaulų likusiais. Dary-, aprūpino Šv. Sakramentais. Į
laisvamanius ir kitus šis va
do atsivertimas padarė įspū
džio.

čioje nerasta.
Šiuo metu dedami nauji ba

žnyčios pamatai. Vykdant se
nėjų pamatų atkasinius ii vi
daus pusės užtikti dideli baž
nyčios rūsiai, kuriuose rasta 
nemaža žmonių kaulų ir ki
tų čia palaidotųjų palaikų.
Bažnyčios rūsiai pilni pripil
ti žemių, matyt, kada nor> 
bijota, kad dėl rūsių po baž. 
nyčia buvimo neįlūžtų grin
dys ar net pati bažnyčia ne
sugriūtų. Bažnyčios rūsiuose
palaidota žymių senosios Lie-' Ligi šiol prie Smalininkų, 
tuvos valdininkų ir didikų:,’ Klaipėdos krašte, Movėjo ro- 

lankytojams. Kadangi Simno Kauno maršalas Kielčevskis.i diklinė lenta šu užrašu: “nach

darni kasimus darbininkai ra
nda kai kurių smulkių meta
linių daiktų: senovinių vinių, 
monetų ir kt. Šie visi radiniai- 
renkami ir saugomi. Remon
to darbus nuolat prižiūri in
žinierius, o retkarčiais aplan
ko Vytauto Didžiojo Kultū
ros muziejaus konservatoriai 
bei inžinieriai - architektai 
Vienoje vietoje ties bažnyčios 
{mmatu užtiktas šaltiniukas.
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Lietuvos Prezidento Atbukimas
KAUNAS. IX. 2. Elta. r- 

1‘rezidentas A. Smetona pa
skelbė tokį atsišaukimą į tau

tų,.
“Jau eilė metų, Lietuvos 

sūnūs ir dukros, kaip visur 
buvo jaučiamas pavojus tai
kai. Toks nujautimas neliko 
svetimas ir mums lietuviams. 
Dėl to mūsų valdžia vengė 
tokių žygių, kurie galėtų įvel
ti mūsų kraštų karan, ir, sek
dama kitų tautų pavyzdžiu, 
šiemet pasiskelbė neutrali, ta
riant, pasiskelbė nesikišianti 
j svetimųjų reikalus.

Ir štai bijotas pavojus jau 
dėjo; mūsų didieji kaimynai 
Lisidūrė karu. Mes betgi ne- 
Isijnename, nes Vokietija ir 

Lenkija pareiškė mūsų vyriau
sybei, kad gerbs Lietuvos neu
tralumų. Mums yra pagrindo 
tikėti, kad jų duotasis žodis 
bus teisėtas. Tačiau ii- mes 
esame rimtos pareigos surišti: 
privalome būti bešališki, ne
privalome nukrypti nė į kat
rų kariaujančių pusę. Tai di
di mūsų pareiga. Kaitp ji ei
ti ir ko laikytis, tai rodo mū
sų neutralumo įstatymas ir 
tarptautinė teisė. Jąja vado
vaujasi vyriausybė, jųja turi
vadovautis ir visuomenė.

Karas vra didžiausia nelai
mė. Jo smūgių svoris ne tik 
žudo tuos kraštus, kurie ka
riauja, bet skaudžiai paliečia 
ir tuos, kurie nekariauja, la
biausiai kurie yra arti kovos 
veiksmų. Visų pirma, jis, ar
dydamas įprastuosius tautų 
bendravimo santykius, sutrik-1 
do prekybų, pramonę ir susi
siekimą. Taigi ir Lietuvų Tau
kia sunkesnės gyvenimo die
nos. Ir vis dėlto, ji, palygin
ti, laiminga, kad neįtraukta 
karo sūkuriu. Reikia tatai į- 
vertinti ir nedejuojant pakel
ti visus sunkumus, kurių at
sitiktų. Kad jie palengvėtų, 
tenka išmintingiau dirbti, ma
žiau gaišti laikų, saugoti svei
katą, dirbant daugiau susi 
klausyti. Svarbiausia — dar 
bo našumas.

Kad būtų tvirta mūsų kraš
to tvarka, nesudraikoma ir 
nesuardoma (ji geriausias 
mūsų tautos laisvės laidas), 
dabar labiausiai reikia vi
siems lygiuotis į jo vadovy

bę. U jų sudaro. Respublikos 
Prezidentas, visų mūsų gink
lo pajėgų viršininkas, tautos 
atstovybė — Seimas, Minis
teris .pirmininkas su M miste
rių tardba ir Kariuomenės 
vadas. Tikėkite! Visa šioji 
vadovybė įstatymų nustatyto
se ribose stropiai budi Tėvy
nės sargyboje, kad jai nieko 
pikto neatsitiktų;

Pernai vienoje savo kalboje 
esu pasakęs:

Jei valstybė vra laisva, tai 
žinia, kaip reikia elgtis tiems, 
kurie juo plaukia: Reikia pa
sitikėti laivo kapitonu, jo vai
rininku. Didelė bėda atsitik
tų, jei keleiviai per audrų tap
tų neramūs ir imtų mėtytis į 
šalis. Tada galėtų žūti laivas 
su viršininku ir su visais, 'ku
rie jame keliauja... Tad rei
kia visiems būti... ramiems ir 
kantriems.

Šioji tiesa labai praverčia* 
dabar atsiminti, kada mūsų 
kaimynai ginklais sužvangino. 
Reikia būti ramiems! .Jūsų 
romės teneišjudina jokie prie
štaringi gandai, platinami ne
išmanėlių arba tokių žmonių, 
kuriems netinka mūsų krašto 
laisvė, arba kurie šiokiais ar 
tokiais sumetimais siekia pa
kirsti visuomenės pasitikėji
mų savąja valdžia. Atsidėki
te vien tais, kurie stovi prie 
valstybės vairo. Jiems geriau, 
nei kitiems, žinomi tikrieji 
keliai, pavojingosios uolos ir 
pavojingieji verpetai, kurių 
tenka vairuojant vengti.

Lietuvos sūnūs ir dukros, 
tėvynė mylėti yra jai visa 
aukoti: darbą, lėšas ir, prirei
kus, dargi savo gyvybę. Tik 
tokia meilė yra tikra ir pa
garbos verta. Valdžia tiki, 
kad jūs esate pasiruošę to
kioms aukoms, kada jos bus 
reikalingos. Tautos gyvybė 
reikia ne vien saugoti, bet ir 
ginti visomis doromis priemo
nėmis, kurių turime. Jei mū
sų neutralumui, tariant beša
liškumui, grasytų kada koks 
pavojus, tai laiku būtų įspė
ta. Šiandien jis negraso. Tai
gi būkite ramūs ir kantrūs! 
Kaip ir ko saugotis, kaip ir 
kas ginti prireikus paaiškins 
ir įspės išmaningieji valdžios 
pareigonvs. Jų klausykite —

s

■ f •»:

Viena (larv, Ind., mergaitė, gyvenusi Londone tuo laiku, 
kai Did. Britanija paskelbė Vokietijai karų, padarė šių nuo
traukų ir prašmugeliavo pro britų karo cenzūrų. Nuotraukoj 
matome vienų baliūnų, kuriais gavus žinių apie atskrendan- 
čius -priešo lėktuvus, iškeliamas į padanges, priešais tinklas. 
Patekę į jį lėktuvai įsinarplioja ir krinta žemėn. Toliau ma
tosi Did. Britanijos admiraliteto rūmai. (Acme telephoto)

ir darykite kaip būsite nuro
domi.

Ne tik meilė savai tėvynei, 
bet ir meilė vieni] kitiems, rei
škiama gerais darbais, šian
dien pakyrimo ir rimto pasi
ruošimo dienos prasidėjo. Te- 
neina jos veltui! Ramiai, bet 
gyvai dirbti ir trūsti, varg
stančius gelbėti, guosti ir už
jausti. Ypatingai susirūpinki
me šeimomis, kurių vaikai pa
šaukti kariuomenėn, kurioms 
dėl to stinga darbinių rankų. 
Mūsij laukai turi būti apartį 
ir apsėti jų derliai sudoroti. 
Juk tai mūsų krašto pagrin
dinis tijrtas, už kurį mainais 
gauname iš užsienių mums 
trūkstami] gėrybių.

Niekuomet nėra buvusi taip 
: ei kalinga ta utos vienybė, 
kaip šiandien. Tad stiprinki
me ją visur kiek įmanydami, 
teisybės ir teisingumo žiūrė
dami. Ne dirbtinė, o nuoširdi

Naujausios Lietuviškas Kaygus
VISOS YRA RINKTINĖS DVASIŠKO TURINIO 

Dvasiški j ai jos yra ypatingai įdomios, skaitytinos

vienybė, telkiama ant bendrų
jų tautos ir valstybės reika
lų, turi vadovauti mūsų dar
bams ir mūsų veiksniams. Tai
gi neprivalo būti valstybės 
aparate vietos sroviniams, pa
rtiniams ingeidžianis nei vir
šum, nei apačioje. Aukštieji 
pareigonvs tešviečia teisingu
mo, bešališkumo pavyzdžiu 
jiems pavestiems pareigonims. 
Toks dėsnis reikia taikytį luo
mo santykyje su luomu, d&r- 
badavių su darbininkais. Jei 
tautos vienybė, tai ir luomų 
vienybė.

Tokiuo vienybės ženklu, tei
singu vienybės vykdymu, nu
galėsime visas negeroves, vi
sus sunkumus. Tik sklandžiai, 
sėkmingai ir tvarkingai dirb
kime, tai būsime neįveikiami.

Kaip ūkininkas, berdamas 
lauke grūdas, tikisi pataiky
siąs vešlion dirvon, taip-ir aš, 
Lietuvos sūnūs ir dukros, ti-

LABDARIŲ DIRVA

Centro Susirinkimas Mūsų Sąjungos Seimas
Lietuvių R. K. Labdarių 

Sųjungos centro susirinkimas 
įvyks šį vakarų Dievo Apvai
zdos para]), salėj. Visi centro 
valdybos nariai, direktoriai ir 
kuopų atstovai prašomi susi
rinkti. Jau bus atspausdinti 
kvietimo į seimų laiškai, ku
riuos galėsite pasiimti ir iš
dalinti. Valdyba

k i uosi rasiąs savo žodžiams 
pritarimo jūsų sielose ir iš
judinsiąs jumyse šiuo rinitu 
metu glūdančius kilniausius 
jausmus, kurie pasireikė tau
riais veiksmais mūsų miela- 
jai tėvynei.

Tikėkime, pasaulio Kūrėjas, 
kurs yra ir taikos Kūrėjas, 
saugos mus ir mūsų Lietuvą, 
jei būsime verti Jo apsaugos. 
Pasirūpinkime būti verti!”

A. Smetona,

Respublikos Prezidentas

Dar Kainos Nepakeltos
bet sumažintos ant geriausių ir reikalingiausių namams 

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

Naujos rašomos mašinėlės: Ro 
yal, Corona, Smith

P" $29.00ir $49.00
Mažesnės rašomos mašinėlės

p° $18-00

MlbNomrfKfv,

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

J _

Lietuvių R. K. labdarių 
Sųjungos metinis seimas šie
met įvyks sekmadienį, lap
kričio 5 d., Dievo Apvaizdos 
iperap. salėj. Netrukus visos 
draugijos gaus pakvietimą 
laiškais. Jei kuri draugija 
laiško negautų, tesikreipia į 
vietos labdarių kuopų. Svar
bu, kad šiemet visos mūsų 
draugijos labdarių seime tu
rėtų savo atstovus ir per juos 
būtų dalyviais tų visų dar
bų, 'kokie dirbami mūsų sų- 
jungoje.

Šiame ♦ime, be paprastų 
šelpimo reikalų, visu rimtu
mu bus svarstomi seneliams 
prieglaudos statymo klausi
mas.

Kaip jau gerai žinome, prie 
glaudų statyti jau seniai bu-Į 
vo nutarta. Tam tikslu! nu-1 
pirktas ir išmokėtas ūkis. Į-i 
steigtas ir fondas, kuriame1

jau yra keli tūkstančiui do
lerių. Šiam seimui teks da
romus planus užgirti ir rasti 
priemones kuip greičiau su
kelti reikalingas kupitalas. 
Dėl to svarbu, kad seimas 
būtų gausingas, kad jame da
lyvautų visi tie mūsų visuo
menės veikėjai, kurie suka 
mūsų veikimo ratą, kad. drau
gijos, kiek galėdamos, dėtus 
prie prieglaudos statymo ir 
darbu ir auka.

Reikia neužmiršti ir to fa
kto, kad Lietuvių R. K. Lab
darių Sąjunga šiemet mini 
25 metų gyvavimo sukaktį. 
Dėl to ir šis jos seimas bus 
jubiliejinis. Jis turės skirtis 
nuo visų kitų seimų ir savo 
programa: ji turės būti įvai
resnė.

Tad, jau laikas ir labda
riams ir draugijoms visu rim
tumu rengtis prie jubiliejinio 
mūsų sąjungos seimo. Labd.

Katalikai misijonieriai pir
mieji J. A. Valstybėse ir ki
tuose misijų kraštuose pradė
jo auginti kviečių.

THINGS THAT NEVER HAPPEN
By GENE BYRNES

9

l DOM T
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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.T.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

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.

Gražios Studio Coucli Sofos, kaip paveiksle, po $2950 
Paprastos Studio Coucli, ipo $1850

Trumpam laikui: 2 šmotų Parlor Setai, padaryti pardavimui 
po $95.00 ir po $47.50 — pigiau kaip perdirbti ^senąjį 
setą. %

Elektrinės Ledaunės, Skalbiamos Mašinos dabar parduodamos 
su didele nuolaida.

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

TeL. YARDS 3088

Bndriko Radio Programai:
\VCFL—970 k. nndėlioe vakarais 9 vai.
WTTFC—1420 k. ketvirtadienį 7 valandą vakare.
WAAF—020 k. pirmadieniai ir penktadieninis 4:30 v. po pietų Cliieapos laikn.

I
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LIETUVIAI DAKTARAI
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Medžioklė Pavyko. - 
Sidabro Jubiliejus. - 
Ligonis. - Kitkas

Cicero medžiotojas Joe Sha- 
metas ir či'kagietis J. Ažukas 
išvyko į Kanadų medžioti. Ti
kėjos išbūti iki galo šio mė- 
nėšio,, bet išėjo visai kitaip. 
Už savaitės grįžo ir netušti: 
parsivežė apie tūkstantį sva
rų. biedį ‘puotose”, kurį nu
šovė Shametas. Be to, sako, 
pašovęs ir didelę meškų, bet 
toji paspruko. Ažukas taikęs 
stirnų, bet toji pabėgus. Oru5 
atvėsus jie vėl žada traukti 
medžioklėn

■-i- r

Prieš kiek laiko Antanas 
Lingė buvo priverstas apileis
ti savo liadų, adr. 837 W. 14 
St. Kaip tik tuo laiku užėjo 
šienlingės sezoną-. Dabar se
zonas jau baigiasi ir Antanas 
nesėdi rankas sudėjęs. Praei
tų šeštadienį stojo į darbų Al 
Brazio Liberty taverne. D.

Sąjungiečių Piknikas 
Pavyko

Rugsėjo 17 d., Liberty (1 ro
vė (Buvusiam Dambrausko 
tumia) įvyko Moterų Sųjun
gos 48-tos kuopos pirmas ru
deninis piknikas. <^?as buvo
gražus. Aš nuvykau tenai pa-į,---------------------------------------
sižiūrėti kaip tos sųjungietės \ delis surpryzas. Už malonų bei

Keturi demokratai senatoriai, Užsienio Reikalų Komiteto nariai: Alben Barkley iš Kentucky, Key Pittman iš Nevada, 
Walter George iš Georgia ir Tom Connally iš Texas diskusu oja svarbiausį šių dienų Amer. J. V. klausinių — neutraly- 
bės akto klausimų. (Acme teleproto)

Praeitų metų Shametas irgi 
parvežė iš Kanados nemaži} 
“moose”. (jų galima užmušti 
tik vienų).

Cicero turim ir daugiau ne
paprastų “strielčių”: K. T. 
Al TamalTinų, Joe Gurskį, F. 
Undraitį, C. Rudaitį, P. Pa
kulį. Po medžioklės, papras
tai seka didelės vaišės.

tenai darbuosis, ir ar jos tu
rės bent kiek 'publikos. Ištik
rųjų nustebau pamatęs tiek 
daug gražios publikos. Jau
nimo begalo daug dalyvavo. 
Buvo ir dvasiškių atsilankę. 
Matėsi svečių iš Melrose Pa
rko, Marąuette Park, Town 
of Lake ir Brighton Park, ir 
net Bulvariškių buvo. 0 kų 
jau bekallįėt apie ciceriečius 
biznierius Putrimus ir Zaka
rus — paklcjo po penkinę 
ant baro.

Prie baro smarkiai sukinėt- 
jos S. Baltkojis, N. Rakašie- 
nė, O. Barčienė, M. Vaičūnie- 
nė ir Maksvitienė, o kuopos 
pirmininkė Petronėlė Zakarie- 
nė tik skambino .pinigus. Ku- 
knioj, smarkiai darbavosi Sta- 
nkien? ir A. Stašaitienė. Jau-

draugiškų vakarėlį viešai a- 
čiuoju mano bendradarbėm? 
sųjungietėms, kuries prisidė
jo prie surengimo, būtent: M. 
Paukštienei, K Statkienei, M. 
Volterienei, H. Čepulienei, Al. 
Sudeikienei, E. St i uzdlenei,

B. Bimbienei, B. Žubienei, O i sų niekuomet neužmiršiu ir, katalikas. (Jam paminklas
l’aliliūnienei, M. Juškienei, A. 
Stašaitienei, Sk Pociūnienei 
M. Česienei, J. Stankienei, V. 
Geniotienei, K. Barčienei, P. 
Zakarienei, M. Raubienei, A. 
Patrick ir T. Mikolaitienei

jei tik galėsiu, kada nors bent 
kokiu būdu atsilyginsiu.

Taipgi dėkoju ir toms, ku
rios prisidėjo ir negalėjo da
lyvauti. Aš žinau, kad jūs, 
brangios, jei man suteikiat

stovi Praca do Correia.).
LIETUVIAI DAKTARAI

S. Sakalienei, A. Simutienei, įteiktų tam vakarųly. Aš jū-
Ačiū ir už brangių dovanų kokį nors malonumų, tai vis-

Tri. Yards 8146.
VALANDOS: Nuo 11 iki 12 į 

2 iki 4 ir 7 iki 9
Pirmadieniai*' 2 iki 4 ir 7 iki * 

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IK CHIRURGĄ*

ir akinius pritaiko
3343 S. Halsted Street

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte. 2-0. 7-9 P. M.
3147 S. Halsted St, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais 

Valandos: 3—8 P. M.

Praeitų sekmadienį Shame- 
tų svetainėj atšvęstas sidab
rinis jubiliejus Balčiūnų ve
dybinio gyvenimo. Iškilmės 
pradėta 7:30 bažnyčioj. Apei
gas atliko pats klebonas kun.
H. J. Vaičūnas. Apie šeštų 
valandų vak. į salę prisirinko 
netoli du šimtai svečių. Per 
vakarienę pasakyta daug kal
bų, linkėjimų jubiliatams, tai
pgi įteikta brangių dovanų
nno giminių ir draugų. Puota j runias. su seniais kad šoko tai 
nusitęsė net iki po 12 nakties.
Kaip viduj, taip ir lauke tva-
rkos žiūrėjo policininkas B. 
Tuniavičia. Nors ir privati 
šeimyniška sueiga, o vienok 
be policijos negali apseiti. 
Kada gi tie mūsų jaunuoliai 
išmoks nuo tėvų ir to laiky
sis. Bankiete neprašytam nė
ra vietos.

šoko. Žodžiu, žmonės links
minos visi iš vieno. Dainos 
mylėtojų choras dainavo, 48- 
tos kuopos sųjungietės moka 
sutraukti publikų. Matyti kad 
komisijos darbas gerai buvo 
suplanuotas, jos turėjo gerų 
vadovę, asmenyje Vaičnnienės 
(centro raštininkė). Man te
ko išgirsti, knd 48-ta kuopa 
yra tik dviejų metų senumo. 
Reikia duoti kreditų, yra dar-

kas yra daryta iš geros šir 
dies. Turiu vilties, kad mūsų 
tos gražiom mintys, kurios bu
vo išreikštos per vakarėlį, pa
laikys mūsų meilę ir draugiš
kumų ant visados.

Lai geras Dievulis laimina 
visas, kaip praeity, taip ir ą 
teity darbuotis mūsų sųjungos 
gerovei. Marijona Vaičūnie^ė

Verdi, didžiausias pasaulio 
muzikas kompozitorius, buvo

DR. A. TENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

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

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

z

TEL. YARDS 5567

DR. FRANK G. KWINN
įKVLEClASKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:30 Vakare.

ir Pagal Sutartį.

Tri. CANaI 5969

DR. VVALTER J. PHILLII
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS:

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

DR. F. G. WINSKUNAŠ
PHYSICIAN AND SURGEON 
2158 W. CERMAK &0AD

Ofiso teL Canal 2346 
Ofiso VaL 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 MIDway 288v 
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. ryta

FOR DELICIOUS 
SNACKS ...

Praeitų šeštadienį apsivedė 
jaunasis Ūsas su Jančanskai- hšti kuopa, nes kur stos, te-, 
te. Kaip tai buvo graudu pa-) na* sėkmės bus. Bravo 48-to« 

kuopos sųjungietės, laikykitės ' 
ir darbuetkitės. įrauksime dau- i 
giau tokių linksmų pramogų.

Henry Ford, didelis Amer. J. V. neutralumo šalininkas 
dabartiniam Europos kare, atvykęs į Amerikos Legijono 
konvencijų sveikinasi su nacijonaliu komanderiu Stephen 
Chadwick. Automobilių karaliui legijonieriai sukėlė didžiau
sias ovacijas. (Acme telephoto)

KRAFT 
CHEESE SPREADS
• Just bring out several vari- 
eties of Kraft Cheese Spreads 
and cracken... and company 
refreahmenta are all ready! 
These Spreads are grand for 
sandwiebes, appetizera and 
salads, too. Notice the amart 
new circle-dot deeign on the 
Swankyawig glasaea Kraft 
Spreads come in.

OR. P. J. BEINAR
(BEINAKACSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1612.

Res. — Yards 3955. 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniai, 

pagal sutartį.

HEMIoek 628b

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

Ol»o valandos:
10—12 vaL ryte 

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

Susitarius.

Telef oi

DR. A. J. MANIKAS
GxDkX0JA8 IR CHIRURGAS 

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

Kasdien išskyras Seredų
Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį.

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

TeL YARda 0994 
Rez. Tel. PLAza 3200

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

čiam tėvui Jančauskui. Visi 
smagūs, linksminasi, o jisai 
turi būti lovoj, nors ir buvo 
parvestas porai valandų iš li
goninės. Mat, prieš pat vestu
ves ištiko nelaimė: darbe kojų 
sužeidė. Bet už kelių savaičių 
bus sveikas. Tik jau nematys 
vestuvių iškilmių.

Jūsų PrieteJros

V

O, štai, vietos biznio žmo
gus ir stambus Kareivių drau
gijos rėmėjas F, Zajauskas, 
1444 S. 51 Avė., praeitų sa
vaitę susirgo ir gydytojo pa 
tariamas nors nenoroms buvo 
priverstas atsigulti Į lovų.

P. Zajauskas priklauso prie 
keletos draugijų, tad lankyto
jų netruks.

Vieša Padėka
Geriau vėliau, negu niekad. 
Kaip aš laiminga, kad esu 

A. L. R. K. Moterų Sųjungos 
organizacijos narė. Retkar
čiais tenka panešti nemalonu
mų ir apkalbų besidarbuojant 
organizacijos gerovei. Prie ne
malonumų tenka patirti ir 
daug draugiškumo, malonu
mo bei svetingumo.

Rengiantis važiuoti į Mo
terų Sųjungos 19 seimų, Wor 
cester, Mass., liepos 17 d. ma
no namnose buvo suruoštos 
išleistuvės. Čia tikrai buvo di-

ALEX ALESAUSKAS & SOMS
Wholesale Furniture Co.

6343 So. VVestern Avenue

VALGIU GAMINIMAS 
IR

NAMy PRIŽIŪRĖJIMAS
:; vairių valgių gaminimui, 
' i pyragų pajų ir duonų kepi 

mui; įvairių konservų ii 
preservų darymai, paukš

Raa. 0968 So. Talman Ava.
Rea. TeL GROvehiU 0017 
Office Tri. HEMIoek 4848

DR. J J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaL 2-4 ir 7—0 vak. 
Ketv. ir Nedėiiomia soutarna 

2423 W. Marąuette Road

Tri. YARda 5921 
Rea: KENvrood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Temykite Biznierių Bargenus “Drauge”.

REPUBLIO 60M

KLAUSYKITE

New City Fumitnre 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.

STATYMO

»ok, taisymo darbą bo jokio cash įmoks ?■ f-'■ Wf|fif
jimo ant lont;T,i monosinių įSmoks linu) BIĮI®
(I*«annn KerianHj atlygimma ift Fire In Bgg5|
«nraiwo Compamjų dol taisymo apdegu
Biią namų). Ihiran paskolas ant nauji) ir *'$ ’

Reni) narni), ant lengvi) mėnesinių i ton o 
kojimi) nno 5 iki 20 moti) Reikale kroip 
kitės prie:

JOHN PAKAL
6816 S, Westcm Avė. Phone GrovehiH 0306

KONTRAKTORIUS 
REAL ESTATE 

INSURANCE AND LOANS

Statau visokio, rųiiea naujo, namai ant 
lengvų mėnesinių iftmokėjimų. Darau vi-

;; Didelė 223 puslapių knyga l 
u ra naujausiais receptais j- 

tienoe kepimui ar virimui, 
daržovių ir vaisių uilaiky- 

-mai, ir tt Taipgi yra vi- 
; J- šokių naudingų patarimų 

šeiminintrėma
•lų knygą gaDma gauti par pui- 

čtų arba raktinėje:e
KAINA BU PERSIUNTIMU 

£1.10

$1.00
“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Ava. 

CHICAGO, ILL.

MMaaaMMaaaaaMM

DR.STRIK0L1S
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS)
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vaL

Nedėliomis p^įal ratartfc 
Office Tri. YARda 4787 
■amų Tri. FROepeet 1888

Tai OANal 8188.

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR OHIRURGAN 

2201 W. Cermak Road

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

Triafona. REPnblic 7868

■» Offiee Pbone
PROspeet 1028

Rm and Offioe
8869 B. Leavitt 8t

Vai: 2-4 pp. ir 7-8 vaL CANaI 9700

DR.J. J. KOWAR
(K0WAR8KAB>

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Chicago

Trečiadieniais ir
pagal sutartį.

Ofiao TsL VIRginia 0030 
Reaidencijoa tei BEVerly 8244

DR. I. DUNDULIS
4157 Archer Avenue

Ofiso vai.: 2—4 ir 6-8 P. M,

Rezideaoija
8939 So. Claremont Ava.

Valandos 9-10 A. M. 
Nedėiiomia pagal sntartį.

Iri OANal 0257
Rea. Tet PROspeet 0068

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

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

6 iki 9 vakare

Iri YARda 2248

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

VaL: nno 9 ryto iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sntartį

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANT1BTA8

4143 South Archer Avenue 
Triefonaa Lafayette 8060

Ketvirtadieniais il

4631 So. Ashland Avė. 
Tel YARda 0994

Pirmadieniais, Trečiadiepiata >8
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KAS KLAUSIA — NE

KLYSTA

Susiginčijau su vienu bal
šavikų, kuris uždavė man at
spėti tokią mįslę:

“Kai jauna buvau — rože 
žydėjau; kai pasenau, akis į- 
gavau, pro tas akis pati iš
lindau”.

A& jam sakiau, kad tai a- 
ęuona, o jis — no. Tai, esą, 

Stalinas. Po ilgų ginčų nuta
rėm atsiklausi prof. Kampi
ninko. Kurio teisybė?

Kamp. Tavorščius
Atsakymas: Balšavikų, tik 

jis tamstai neištlumočijo. 
“Kai jauna buvau — rože 
žydėjau”, reiškia, kai Stali
nas buvo jaunas, balšavizinu 
žydėjo — buvo didelis balša- 
vikas. “Kai pasenau, akis į- 
gjavau, pro tas akis pati iš
lindau”, reiškia, kaip paseno 
fašizmu susižavėjo, fašistines 
akis įgavo, pro jas išlindo ir 
su Hitleriu pasibučiavo.

Hitleriui su Stalinu pasibu
čiavus, net į vienų lovų sugu
lus, kaip slaunus profesorius 
anų dienų pikčeriu parodei, 
kas dabar bus su Amerikos

šaunios Vestuvės 
K. Vaičulio Su 
O. Paulauskaite

GARY, IND. — Rugp. 16 
d. ruiminga Šv. Kazimiero ba
žnyčios altorius buvo išpuoš
tas gėlėmis ir pilna viešnių, 
svečių ir giminių iš Indiana 
Harbor, Chicagos ir Melrose 
Park. Visi suėjo būti liudinin
kais jungtuvių Kazimiero Vai-' 
čulio su Ona Paulauskaite. 
Abu čia gimę ir augę.

Šliūbų davė jaunojo brolis 
kun. Ig. Valčulis, asistoje ki
to brolio kun. M. Vaičulio ir 
kun. W. Voors. Apeigų vedė- 
jum buvo James O’Connert 
ir kun. S. Draugelis. Per šliū
bų giedojo Mr. and Mrs. Pra- 
nis, Mr. Gosvoda ir Nellie

lietuviškų cicilistų ir lialšavp 
kų bendru pruntut Pūkšt.

Bendras cicilistų su balša- 
vikais pruntas jau senai, lyg 
Margis pamušta koja, šluba
vo. Dabar jis visiškai iširo. 
Vietoj iširusio susidaro nau-1 
jas pruntas: balšavikų ir na
cių. Viskas bus senoviškai, tik 
rolėmis pasikeista. Anam ben-* 
dram prunte balšavikai graji- 
no, o cicilistai šoko, o šitame 
naciai grajys, o balšavikai 
šoks.

Katinskų vilioja žalsvas gi
rios ežero vanduo, tačiau jam 
atrodo, kad gali būti šaltas 
vanduo, todėl čia pat stovintį 
pilietį jis klausia:

— Ar šitame ežere jūs jau 
maudėtės? Vanduo nešaltas?

— Visai nešaltas.
Ketinskas nusirengia ir pū

kštelia į ežerų, iš kurio išlipa 
visas auo šalčio pamėlynavęs.

— Ir kaip jums negėda, po
ne, taip meluoti. Juk vanduo, 
kaip ledas.

— Kai aš maudžiausi, buvo 
labai šiltas.

— O kada tai buvo?
— Pernai liepos mėnesį.

Zdanikus. Varg. Al. Genis gro
jo vargonais.

Palydovės jaunajai buvo: 
Elena Laurens, Stanislava 
Brazauskaitė ir Bernice Do- 
tv; Mykolas Ramanko, Jonas 
Vaitkus. “Best man” ir 
“maid of honor” buvo jauno
jo giminaitis K. Danielevičiuč 
ir sesuo Rozalija Vaičuliūtė.

Vestuvės buvo parapijos 
svetainėj. Vestuvininkų grupė 
buvo pasipuošus rudens spa
lvų kostiumais. Vestuvių ban
kiete dalyvavo keli šimtai sve
čių. Po vestuvių jaunieji “ho- 
ney moon” išvyko į nežino
mų vietų. Ilgų ir laimingų me
tų linkime naujai lietuvių-a- 
merikonų porai, daug laimės, 
sveikatos ir Dievo malonių.

Ten buvęs

Iš Federacijos Veikimo
NORTH SIDE. — Federa

cijos 23 skyriaus susirinkimas 
įvyko 19 d. rugsėjo. Draugijų 
atstovų dalyvavo skaitlingai, 
nes norėjo išgirsti raportų at
stovo į Federacijos kongresų.

Apsvarsčius skyr. svarbes
nius reikalus, spalių 9 pami
nėjimas paliktas valdybos nuo 
žiūrai — surengti prakalbas.

Atstovas Justinas Skimelis 
-patiekė labai gražų raportų,! 
kas buvo tariama ir kas bus 
veikiama. Plačiai aiškino apie 
jaunimo organizavimų, kad 
jis daugiau darbuotųsi para
pijos ir tautos labui ir kad 
senesnieji jaunimo parengi-} 
mus labiau remtų.

Apie Pasaulinę Parodų ir 
Lietuvių Dienų taip pat vaiz
džiai aiškino ir kas ko klau-j 
sė, visiems atsakė.

Susirinkimas pareiškė jpa- 
dėkos atstovui už gražų ra
portų.

Nutarta prieš Kalėdas su
rengti vakarų — vaidinimų.

Susirinkime dalyvavo ir P. 
Maskolaitu, tad jis išrinktas 
režisierium, kad paruoštų tin
kamų veikalų. Komisija ir va
ldyba žadėjo jam padėti.

Orui atvėsus ir ilgesniems 
rudens vakarams atėjus ra
ginami skaitlingiau rinktis į 
knygynų pasiskaityti knygų, 
laikraščių ir praleisti naudin
gai laikų. Raporteris

A. A. Marijoną
Gaidelienę Prisiminus

Sakoma, kad žmogus nori 
vienaip, o kitaip stojas.

Antanas ir Marijona Gai
deliai, gyv. 4620 So. Spaud- 
ing avė., rugsėjo 10 d., tu-
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įsigykite Nauja Giesmyną. Jame
oa Metams Bažnyčios

potvaskO

rasite Visiems 
Giesme*. .

Glemnee lr mušiką Ant. s. Pocius.
Uleldo C. U H. K. Vargoninin

kų Provincija.
Knygos kaina — BO centai, pri

dedant 10 eentų persiuntimui.

GIESMYNAS

LIETUVIŠKAS

MISOLELIS
Šlovinkim Viešpatį.

Mišios Ir Mišparai, Lietuviška! 
lr Lotyniškai, visiems Sekmadie
niams lr Šventėms, tr kitos Mal
dos lr (Meemėe. Antras pataisytas 
leldlmaa Parašė Kan. Ad. Saba
liauskas. Stipriais odos virtais. — A7A Reikalaukite Iš:

DRAUGAS PUB. OO. 

2334 So. Oakley Ava., 

Chicago, Illinois

rėjo aplankyti sergantį ligo
nį iš draugijos North Side 
ligoninėj, ir greit sugrįšti į 
“Laivo” piknikų, “Rūtos’ 
darže.

Važiuojančius S. Western 
avė., prie 46 St. užgavo kitas 
automobilius. Užgavimas bu
vo toks smalkus, kad Mari
jonų išmetė pro duris ir sun
kiai sužeidė. Pasikankinus 6 
dienas dideliuose skausmuose 
mirė 16 d. rugsėjo. Palaidota 
rugsėjo 20 d., Šv. Kazimiero 
kapuose. Paliko nuliūdusį vy
rų Antanų, sūnų Virginų, duk
terį Estherų, tris seseris: Ste
lių, Jozefinų ir Onų.

Gaila jaunos šeimininkės, 
geros motinos, pavyzdingos 
katalikės. Jos sielai suteik, 
Viešpatie, amžinų atilsį. Rap.

ti žurnalistikos; kun. A. Ig
notas pradėjo lankyti De Paul 
universitetų, pagilinti anglų 
kalbos studijas.

JONAS BALTUTIS

Gilia Mylintiems, 
Vestuvėms, Baukie- 
tams, L&idotnvema,

1 *"*ir Puolimams.
GĖLININKAS 

4180 ARCHER AVENUE 
Phone LAPayette 5800

A.

■na

STUDIJUOJA
Kun. J. Jančlus, MIC. vyk- j 

sta į Quebec, Kanada, baigti. 
aukštuosius Teologijos moks
lus; kun. P. Cinikas, MIC. iš
vyko į Marąuette universite
tų, Milwaukee, Wis. studijuo-

PALAIMINTO RAMONO 

LULL KASDIENINES 

MINTYS

Iš angliško vertė 
Kun. Ant. M. Karužiškis

Rugsėjo 27 Diena
Mylėtinis klausė savo Myli

mojo: “Kas yra didesnis — 
mylėjimas, arba pati meilė?” 
Mylimasis atsakė: “Sutvėri
muose, meilė yra medis, ku
rio vaisius yra mylėjimas; o 
žiedai ir lapai yra išmėgini
mai ir- liūdesiai., O Dievuje, 
meilė ir mylėjimas yra vie
nas ir tas pats dalykas, be 
liūdesių arba išmėginimų”.

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

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

skrityje, Kaltinėnų parapijoje, 
OrvidiSklų dvare.

Amerikoj išgyveno 34 met.
Paliko dideliame nuliūdime: 

sūnų Edvardą, 2 brolius: Juo
zapą, St. Charles, Iii., ir Alek
sandrą, Santa Moniea, Calif., 
seserį Bronislavą Petrokienę, 
Švogerį Tamošių, uošvį Jurgį 
llarzinską ir uošvienę (New 
York valstijoj), sesers vaikus 
— Bronislovą ir Pranciškų 
Kollčius ir jų šeimynas, pus
seserę Bronislavą Magoiienę, 
jos vyrą Vincentą ir jų šeimą 
ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas 8462 So. 
Vincennes Avenue. Laidotuvės 
Įvyks ketvirtad., rūgs. 28 d. Iš 
namų 9:30 v. ryto bus atlydėtas 
į Gimimo Šv. Panelės parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnus, Broliai, Se
suo, švogeris, Sesers Vaikai, 
I’usa sere ir Giminės.

Laidotuvių direktorius 8. P. 
Mažeika, telef. Yards 1138-9.

RHEUMATISM
Pain—Agony Starts To Leave in 

24 Hours
Happy Days Ahead for You
Thlnk of it—how this old wor,d 

does make progress—now comes a 
prescription which ls knosrn to phar- 
maclsts as Allenru and srtthin 48 
bours after you start to take this 
swlft acting formula paln, agony and 
Indatnmatlon caused by excess urlo 
sclA has stertsd to depart. . .
• Allenru does Just wh« tf.ls notlce 
says it w!ll do—it is guaranteed. Vou 
can get one generous bottle at lead- 
Ing drugstores everyvvhere for 85 
Cents and if lt doesn't bring the joy- 
»us results you ezpect—your naeney 
(rhole heartedly returaed.

Kjiiiiiiminniiimiiiiiiimiiiinmiiiiminiiiiiiiiiiiminmnimimiiiimimmiiiiiiiiig

SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MĮĮ MORGIČIŲ

INSURED

Kiekvienos ypatoe padėti pinigai yra apdrausti iki 15000.00 pei = 
Federal Savings and Loan Insurance Oorp^ po United States = 
Govomneat prieiinza.

Mokame Už 
Padėtus Pinigus 31%

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

I CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
JOHN PAKEL, Pres.

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

•AKY. IMD. LAIDOTUVIŲ DRBKTOKIAI 
K E L N E R — P R U Z I N

Phone BOOO

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
8SUIAU8IA Ht DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {RAMA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARfcS ,17414742
4605-07 So. Hermitage Avė.

4447 South Fairfield Avenue

_______________________ Tel. LAFAYETTE 0727__________________

TA V Ą I koplyčios visoseU * Chicagos dalyse

Klausykite mūsų Lietuvių radio programo Antradienio ilr 
šeštadienio vakarais, 6:30 valandą, iš WHIP stoties (1480 K.)

Pranešėjas P. ŠALTIMIERAS .

Mirė rugsėjo 25 d., 1939 m., 4-JO vai. ryto, sulau
kęs pusės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje, Tauragės apskrityje, Naumies
čio parapijoje, L’žšusčių kaime.

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

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

Kūnas pašarvotas 4717 So. Waslitenaw Avė., tel. 
Lafayette 4084.

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

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

Nuliūdę,: Sūnai, Broliai, Sesuo, Brolienės, Marti, 
Anūkas ir Giminės.

Laidotuvių direktorius J. F. Eudeikis, telefonas 
YAKds 1741.
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DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A M Dili A M P C PATARNAVIM AS HmDULHlibL DIENĄ IR NAKTJ
n V V A T KOPLYČIOS VISOSE 

U I A. A 1 MIESTO DALYSE

Antbony B. Petkus
6834 So. Western Avė. 
GROvehUl 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109

LaMcz ir Sniai
2314 West 23rd Place

Phone PULlman 1270

J. Liūtam
S. P. Mažeika

4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avenue 
Phone YAKds 1138-1139

Altanas M. Phillips 3307 Lituanica Avė. 
Phone YADds 4908

l.). Zola 3646 West 46th Street 
Phone YAKds 0781-0782

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

3354 So. Halsted St. 

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

A. A. JONAS BALTUTIS

Skamba ir gaudžia varpai 
Liūdnų ir skaudų nešdami 

gandų.
Vėl paviliojo aukų kapai 
Diena į dienų tiek jų at

randa.
-Maironis

Kas diena su saule gimsta 
milijonai gyvybių ir kas die
na milijonai miršta, lyg tie 
rudens šalnos :palkųstį lapai. 
Toks jau bendrai gyvenimas, 
kuris nesulaikomai bėgdamas 
neša pasaulin naujas gyvy
bes ir skina senųsias. Taip 
kas diena ir kas valanda. 
Daug mirė ir dar daugiau 
mįrs. Visi miršta. Ir tėvas ir 
motina ir broliai ir seserys. 
Nė vieno jų nesulaikysim nuo 
mirties ir nebeipr i šauksim 
jų gyvųjų tarpan. Tačiau 
gaila artimiesiems brolio, se
sers, tėvo ar motinos, gailisi 
draugai draugo ir pagaliau, 
platesnioji visuomenė gailiši 
netekusi gero žmogaus, vieno 
savo narių.

’r

Chicago vidurmiestis per Amerikos Legijono suvažiavimų. Per tris dienas judėjimas buvo su-paraližuotas ir išvestas iš 
tvankos. Sauvališkumas legijonierių buvo pasiekęs net to, kad keli raitieji policininkai, kurie žiūri judėjimo tvarkos, 
buvo nusodinti nuo arklių, o patys legijonieriai užsėdę “darė tvarkų’’. Ant Michigan Avė., kur eina didžiausias automo
bilių judėjimas, vienas legijonierių naktiniuose marškiniuose “hmrVs” v-----—1.~_ >• 11:
du. (Acme telephoto)

‘tvarkė’’ judėjimų. Konvencija baigės vakar dideliu para-

RADIO
BUDRIKO RADIO 

PROGRAMA

Pereitų sekmadienį buvo 
graži Budriko radio progra
ma, kurių išpildė simfonijos 
orkestrą iš keturiolikos muzi
kantų ir dain. Kazys Pažar*- 
kas, kuris padainavo “Ama
tininkų daina’’, “Teikėjo sau
lelė” ir arijų iš operos “Kor- 
.nevilio varpai”. Orkestrą pa- 
grojo gražų maršų, kelias sma 
gias polkutes ir valcų.

J. Budrikas pranešė, knd 
per ateinančius du nedėldie- 
nius jo programos prasidės 10 
valandų vakare, o nuo spa
lių 15 d. per visų žiemų ne- 
dėldienių programos prasidės 
5:30 vai. vakare.

. Kita Budriko radio progra-

NEURITIS
RILIIVB PAIN IN PKW MINUTES

To relieve the torturing pain of Neuritis* 
Rheumąįism, Neuralgia or Lumbago i n a 
few rainutes, get the Doctor’s formula 
NURITO. Dependable—no opiates, no nar- 
cotics. 'Does the work quickly—mušt relieve 
cruel pain, to your satisfaction in a few 
minutes or money back at Druggist's. Don't 
suffer. Ūse NURITO on this guarantee today.

. ma bus ketvirtadienį nuo 7 

iki 8 vai. vakare, iš stoties 
W1IFC, 1420 k. Bus rinktinės 
lietuvių liaudies dainos, graži 
akordijonų muzika, asmenų ir 
draugijų .pranešimai, juokui 
ir svarbesnės tos dienos p>- 
saulinės žinios. Nepamirškite 
pasiklausyti.

Radio Mėgėja1*

ARE YOU SUFFERING FROM

EYE STRAIN
due to dust, sun, light-glare, 
driving, movies, reading, etc.?

>o vour i _
tired. uncomfortable? Try 
Murinę, lt contains 7 help- 
ful ingredients which 
deante and clear eyes red
dened from fatigue—make 
your eyes feel ciean, fresh,
algTl Much more effective than boric acid. 
Send for trial bottle. Mail 10c (stamps 
or coin) with your name and address to The 
Murinę Co., DepU MF. Chicago, 11L

U:: E Ves
Kluod Huuirtirtird

C/eonsu,
Soothn'

AT ALL DRUG STORES

GARSINKITĖS “DRAUGE”

jo prisitaikinti prie naujų ap
linkybių, nauji) žmonių. Dir
ba daugiausia pas lietuvius 
biznierius. Jaunasis Baltutis 
iš mažumos linkęs j prekybi
ninko užsiėmimų. Tam jis 
Kūrėjo buvo apdovanotas tin
kamais ypatumais — visados 
linksmas, šnekus ir patrauk
lus. Todėl ir lietuviškieji pre
kybininkai jį gaudyte gaudy
davo.

tutis iš pat pradžių patyrė labai skaudžiai paveikė į jau 
tos milžiniškos bendrovės su-' linkstantį nuo gyveninio naš-
ukių letenų. Tačiau kietas že
maičio sprandas. Nesulinko ir 
Baltutis galingos Standard 
Oil Co. spaudžiamas. Pastatė 
tvirtai ant kojij nuosavų gą
sdino ir aliejaus sandėlį ir vienintelis juodarankis darbi 
tapo vienu pirmųjų tos rūšies 
lietuvių prekybininkų.

Štai ir mūsų tarpan jsimai-i . 
šė mirties angelas ir liūdni 
varpų aidai atnešė skaudų 
gandų — mirė Jonas Baltu
tis. Dar vienas mirtingųjų iš
ėjęs šios žemės kelių ir išbai
gęs savojo gyvenimo knygų 
turėjo užversti paskutinįjį jos 
puslapį ir persikelti pas savo 
Kūrėjų, .pereiti amžinybėn.
Jaunosios daenos

Pirmų karta saulės šviesų 
Baltutis išvydo prieš penkias 
dešimtis metų Lietuvoj, gilioj 
Žemaitijoj. Tėvas, Pranas Bal
tutis, tada buvo pasienio sto
vyklos viršininkas. Todėl ir 
Jonas gimė pasienio Balčių 
stovykloj, netoli Vainuto.

Pradžios mokslą ėjo Lietu
voj ir vėliau, būdamas dar 
visai jaunas vaikas vos dvy
likos metų, išvyko į Klaipė
dos kraštų, tuolaikinę Prūsi
ją. Čia išbuvo penkeris me
tus.

Traukė jaunų Baltutį pla
tusis pasaulis, svetimi ir ne
žinomi kraštai. Ir vienų skap 
sčių pavasario dienų nerims 
tančios Baltijos vandenys iš
nešė jį į svečių Škotiją lai
mės ieškoti. Apsigyveno jis 
gražioj, \ kalnuotoj apylinkėj 
Bells Hill, netoli Glasgovo, 
kur tuojau turėjo pajusti sun
kių gyvenimo naštų. Dirba 
anglių kasyklose. Iš prigim
ties būdamas aiškių gabumų 
jaunikaitis ir svetimam kraš
te tuojau prasimuša. Ir štai 
tebūdamas dar tik aštuonio
likos metų amžiaus pasiekia 
pirmojo darbininko vietos.
Jungtinėse Am. Valstybėse

Bet neapsistojo nė čia Jo
nas ilgai. Vienas jo brolis,
Aleksandras, dabartinis Mar
ųuette Park lietuvių parapi
jos klebonas, apsigyvena Ju
ngtinėse Amerikos Valstybė
se. Išvyksta pas brolį į Chi
cagų ir Jonas. Tai buvo 1913
metais. Ir čia jo laukia sun-l Kino artistė Mary Pickford kalba vienam Amerikos Le
kus darbas. Pirmiausia reikė- gijono konvencijos posėdy. (Acme telephoto)

Savistovis prekybininkas

Jis ilgokai dirbo Standard 
Oil bendrovėj išvežiodamas 
bendrovės produktus. Čia jis 
išdirbo net penkeris metus.

Sutampęs apie $500, Jonas 
ryžtasi pats stoti žibalo pre
kybom Tai buvo pati sunkiau
sia lietuvio prekybininko A- 
meri'koj pradžia, nes čia jam 
reikėjo išlaikyti Standard Oil 
Co. konkurencijų. Rockefelle- 
rio bendrovė — Standard Oil 
Co. — nepakentė jokių kon 
kūrentų ir tūkstančius jų pri
vertė likviduotis. Taigi ir Bal

Šeiminis gyvenimas

Gal ir nebūtų Baltutis-iš
tęsėjus sunkiose gyvenimo va
landose, jei .ne uoli jo gyve
nimo talkininkė, žmona Anta
nina.

Baltučiai išaugino gražių ir 
pavyzdingų šeimų — tris sū
nus. Vyriausias sūnus Alek
sandras šiandie jau pats su
kūręs savųjų šeimų ir du jau
nesnieji — Jonas ir Eduardas. 
Eduardas Filosofijų baigė St. 
Francis, Milwaukee, Wisc., ir 
baigia teologijų St. John’s 
Seminarijoj, Littie Rock, Ark

Žmona mirė prieš keturis 
metus gegužio 19, 1935. Tai

tos Jonų ir dalinai prisidėjo 
prie jo dienų sutrumpinimo. 
Draugijinis gyvenimas 

A. a. Jonas Baltutis buvo

Mulleris, didžiausias pasku
tiniojo šimtmečio biologas, 
buvo katalikas.

GARSINKITĖS “DRAUGE”

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLSninkas Baltučių šeimos. Ta- 

ciau, būdamas ir paprastas svETERTŲ KRAUTU- 
darbininkas ir savųjų rūpės- VĖ ATDARA KAS 
čių apkrautas nepamiršo jis
ir visuomeninio lietuviškojo 
gyvenimo. Kiek išgalėjo, da
lyvavo lietuvių katalikiškam 
'kultūriniam gyvenime. Akty
viai dalyvavo R. K. Federa
cijos Town of Lake slkyriuj, 
vyčiuose, Šv. Kazimiero Ka
ralaičio draugijoj, buvo TT.
Marijanų garbės rėmėjas ir 
t.t. Lietuvai keliantis iš karo 
pelenų jis įėjo L. L. Bonų 
platinimo komisijon. Žodžiu, 
visą atliekamą laiką ir jėgas 
jis paskyrė savųjų gerovei.
Todėl mes šiandie kartu su 
šeima giliam liūdesyj len
kiam galvas, nes negailestin-' 
goji mirtis išplėšė iš mūsų 
tarpo pavyzdingų katalikų, 
gerą šeimos tėvų ir puikų vi
suomenės narį. Tebūna leng
va Tau svečia Amerikos že-

DIENĄ — IR VAKA
RAIS IR SEKMA

DIENIAIS 
Telefonaa 

VICTORY 3488
504 WEST 33RD STREET 

CHICAGO, ILL.

UTILITY LIQUOR 
DISTRIBUTORS

Incorporated

Tel. Prospect 0745-0746
Wholesale Only

5931-33 So. Ashland Avė.

Pas mus galima gauti tikrai 
Lietuvišką Importuotą Valstybine 
Degtine.

Mes lr Visi Mflsų Darbininkai 
Esame Lietuviai. Pp. F. lr M. 
Dzlmldal, Savininkai.

Standard Club
Švelni Degtinė—100 Proot 

BOTTLED IN BOND 
Nėra Geresnės Degtinės 

nž Tokią Kainą
TIK $1.00 PT.
4-5 Kvortos

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS

TAVERNOJ

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

SULLY’S SVETAINĖ 
4400 So. Washtenaw Avė.

Tel. I.AFayettc 5954 
Jonas Zepaltas, savininkas ..

15c.

Kainą J

$1,601*F
| Standardr Club

DRINKSAS

MUTUAL LIQUOR COMPANY
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
l’hone Boulevard 0014

Charles Yushis
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
CHICAGO, ILL.

PASKOLOS ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ

; į Duodamos nuo 1 iki 15 metų 
Į i i Lengvi išmokėjimai. Dėl platesnit I

‘informaciją kreipkitės pas Chas | 
I Zekas, Seeretary.

GEDIMINAS BLDG. & LOAN 
ASSOCIATION

4425 South Pairfield Avė. 
Lafayette 8248. ............. . ♦♦•♦♦♦♦♦»♦

CLASSIFIED
REIKALINGA MERGAITĖ

Real Estate ofise. Turi būti 
patyrusi vartoti rašomų ma
šinėlę (tvpetvriter). Atsišau
kite: F. G. Lucas, Co., 4108 

Archer Avė., Chicago.

PRAŠOM ATSIŠAUKTI
Paieškau giminaičio Juozapo Karbau
sko. Girdėjau, kad gyvena New Yor
ko valstybėje. Kilęs iš Kaltinėnų 
parapijos. Kuntilių kaimo. Turiu 
svarbu reikalą.. J. Pocius. 4450 So. 
Hennitage Avenne. Chicago, 111. . .

mė ir dangiškoji šviesa tenu-' 
šviečia Tavųjų amžinybę. Re-; 
ųuiescat in pace!

šį Vakarą Vyčių 
Choro Svarbus 
Susirinkimasi ■

Savo tikslų atsiekęs daly
vavimu įspūdingoje Lietuvių 
Dienoje, Pasaulinėje Parodo
je, Vyčių choras grįžo Chica
gon pilnas naujų niinčių, am
bicijos ir pasiryžimo šį vaka
rų renkasi 8 v. v. Aušros Va
rtų parapijos salėje aptarimui 
rudeninio sezono.

Visi nariai, ne ti'k tie, ku
rie važiavo New Yorkan, bet 
ir tie, kurie buvot laikinai pa
sitraukę iš choro, prašom su
sirinkti. Yra daug svarbių da
lykų apsvarstyti, o prie to bus 
malonu ipasidalinti kelionės į- 
spūdžiais. Nitą

TURTAS VIRS-------------- £3,500,000.00
ATSARGOS KAPITALAS - £250,000.00
Dabar mokam 3^2% pa
dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 m.

STANDARD
FEDERAL 
SAVINGS

•nd
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

PARDAVIMUI

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

V. P. PIERZYNSKI,

4559 S. Paulina St., Yards 0145

4192 ARCHER AVENUE

SAVINOS FEDERALLY 
INSURED

JUSTIN MAOKIEWICH, Prea.

PARDAVIMUI
Tikras bargenas. GrosernS, delica- 
tessen ir namas, arti bažnyčios lr 
mokyklos. Biznis išdirbtas per daug 
metų. Kainą ir pardavimo priežastj 
ištirsite ant vietos. Savininkas: 1325 
So. 50tIi Court, Cicero, Illinois.

PARDAVIMUI NAMAS 
Bizniavas namas — Mtoras ir rietas 
pagyvenimui: yra 2-karų garadžius. 
Parsiduoda pigiai. Dėl platesnių in
formacijų krelpkitSa J: Chas. Zekas, 
4425 So. Fairflekl Avenne.

PARDAVTMUI NAMAS 
PARDUOSIU pigiai už cash, medin 
namą. Pečiais apšildomas kieto me
džio aptalsymal lr grindys. 2 « kam 
bari), fletal ir 1 4 kambarių fletas 
Oeras lnvestmentas. Matykite savi
ninką po num. 9714 So. Groen St

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

I.F.NOVAIS IŠMOKĖJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
"THE HOME OF FINE FURNITURE” SINCE 1904

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

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom ir Kito
kiem Bankietam Suteikiam Pa

tarnavimą.

Linksmas Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

-RANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avė., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022 POCAHONTAS Mine Run iš griausiu mainų; 
dnug dulkių išimta. Perkane B tonus ar dau
ginu, už foną .................................................... 97.40

PETROLEUM CARBON COKE, perkant B to
nus ar daugian. tonas. .. .97.40. Sales Tax Eksta.


