
DRAUGAS
Thb lithuanian Daily Priknd

PI'BIJSHED BY MARIAN OUILD. INC., 
1SS4 So. Oakley Avė., Ohlca<o, Ullnola 

Telephone CANal 7780

The most Influential 
ln America.

Lithuanian Daily

Chicago, Illinois, Penktadienis, Rugsėjis-September 29 d., 1939

DRAUGAS
LEIDŽIA MARIJONŲ BENKROVfl, 

HM So. Oakley Air., Uhii«tf> 
Telefenas CANal T7»0

Vienintelis tautines Ir tikybinis mintie 
lietuvių dlenraktls Amerikoje.

VOL XXIII 3c a Copy

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
Kaina 3c No. 229

MAŽOJI ESTIJA PASIDUODA STALINUI
KĄ JI TURI DARYTI; 
SOVIETŲ KARO LAIVAI 
DEMONSTRUOJA

HELSINKIS, Suomija, 
rūgs. 28. — Sovietų karo lai
vynas šiandien pradėjo de
monstruoti Estijos pakrantė
mis, kad įtikinti mažąjį} vals
tybę Estiją apie raudonojo 
laivyno “galingumą”. Mas
kvoje pareiškiama, kad sovie-

nėtais Estijos nuolaidumais. 
Jis nori, kad šiandieninė Esti
jos vyriausybė su respublikos 
prezidentu Paetsu atsistaty
dintą ir jos vietą užimtų kai
rieji gaivalai, matyt, komunis 
tai — Stalino agentai estai. 
Šiandieninė estų vyriausybė,

tų karo lavai iešką lenkų po- kaip žinoma, yra griežtai nu- 
vaudeninio laivo, kurs anądien sistačius prieš komunistus, 
paspruko iš Estijos uosto, už
puldinėja ir skandina sovietų

galingajai

Tas reiškia, kad Maskva 
siekia apnykti ir apvaldyti vi
są Estiją ir tai prieinamiau-laivus ir grasina

Stalino imperijai. siuoju būdu, be jokio ginkluo-
Kiek anksčiau iš Maskvos1. „rUSinimoc.;to priešinimosi, kurio bolsevi-

paskelbta, kad Estija pasiduo kaj ve„gia kad nppraUisti 
da kai kuriems sov. Rusijos [kautynių 
reikalavimams. Visus savo uo
stus paveda Maskvos kontro
lei ir pripažįsta kai kuriuos 
ekonominius reikalavimus.

Estija neturi ką daryti prieš 
Stalino žiaurų užsimojimą. Iš 
niekur nėra jokios pagalbos

Kalbama, kad sov. Rusijos,ir turės pripažinti statomus 
diktatorius nepasitenkina mi- reikalavimus.

TURKIJA PRIPAŽĮSTA 
SOVIETŲ KONTROLE 
JUODOJOJE JŪROJE
PARYŽIUS, rūgs. 28. — Ži-jir kitos privilegijos. Kitoms 

niomis iš Istanbulo, Turkijos,'vaistytiems Dardaneliai ir Juo 
turkų vyriausybė pašlįja sov. Įdoji jūra būti} uždaryti. Tas 
Rusijos pusėn ir sutinka, kadi būtų didžiausias smūgis An- 
Maskva Juodąją jūrą kontro
liuotų.

Žiniomis iš Maskvos, sov. 
Rusija yra sumanius sudaryti 
vadinamą Juodosios jūros vai 
stybių bloką, kurin turėtų įei
ti Rusiją, Rumunija, Bulgari
ja ir Turkija, šiuo bloku bū
tų užtikrinta šių valstybių te 
ritorijų neliečiamybė, naudoji 
mąsis Dardanelių sąsiauriu

MASKVA VIRTO 
EUROPOS DIPLOMATŲ 
PASITARIMŲ CENTRAS
MASKVA, rūgs. 28. — Ma

skva visiškai netikėtai virto Eu 
ropos diplomatų suvažiavimų

A okietijos diktatorius Hitleris (trečiasis i& kairės pusės pirmojoj eilėj) su gen. Keitelii
...................... vt>](Greta Hitlerio dešiniam šone), vyriausiuoju 

barduojamas Varšuva prieš pasiduosiant.
kiečių kariuomenės vadu stebi kaip bom- 

(Acme telephoto).

tai naciu kariuomene sutraukiama 
prieš prancūzus - vakariniam frante

PARYŽIUS, rūgs. 28. —

sią turima žinių, kad Hitlerio 
įsakymu į vakarinį karo fron 
tą sutraukiama gausingi ka
riuomenės daliniai. Tas daro
ma ne vien gynimuisi, bet dar 
ir kitu svarbesniu sumetimu. 
Yra žinių, kad, rasi, šiandien,

Tai ne viskas. Hitleris Ma
skvon pasiuntė savo užs. rei
kalų ministrą Ribbentropą. 
Matyt, jis įpareigotas su Sta
linu padaryti kgįįĮ^utartį ti 
kslu santarvę sukrėsti ir įti
kinti, kad karas prieš Vokieti
ją neįmanomas.

Prancūzų oficialiniuose sluo

ANGLIJA VILIASI 
PERSKIRTI NACIUS 
SU BOLŠEVIKAIS

LONDONAS, rūgs. 28. — klaidinga, sako žinovai.
Anglijos visuomenė negali su Ir tas tikra tiesa. Bet kai
prasti šio karo vykdomo pas
lapčių ir pradeda reikštis 
daug nepasitenkinimo.

Vokietija puolė Lenkiją.

kurie anglų laikraščiai pasi- 
šauja teisinti vyriausybės po
zicijų. Jie pripažįsta, kad sov. 
Rusijos žygis — Hitleriui tal-

Anglija dėl to puolimo pas-į kininkavimas, nepaprastai vi- 
kelbė karą yokietijai. Vokie- liugingas ir išdavikiškas. Bet, 
tija, baigdama užkariauti Len' girdi, tas yra antraeilis daly

glijaf.
Turima žinių, kad Stalinas 

mėgina įtikinti Vokietiją, kad 
jam būtų leista Pabaltijy el
gtis laisvai taip, kaip Vokie
tija pasielgė su Čekoslovakija. 
Sakoma, Stalinas nori ne tik 
Estiją užgrobti, bet Latviją ir 
Lietuvą sužnybti ir paimti sa 
vo išimtinon kontrolėn.

o gal rytoj, ar artimiausiomis ksniuose pažymima, kad jokie 
dienomis Hitleris pasiryžęs Hitlerio žygiai ir užsimojimai 
oficialiai pasiūlyti taiką bri- 'nepakeis santarvės užimtos 
tams ir prancūzams. Sutrau-j pozicijos. Prancūzija ir Angli 
kta vokiečių gausinga kariuo-ija kariaus iki hitlerizmas bus 
menė bus kaip buožė atremta'sutriuškintas ir pašarvotas ir 
santarvei į pašonę, kad sutik
tų taikintis.

iki Lenkijai bus atkovota lai
svė.

GREEN ABEJOJA,
KAD KOMUNISTAI BŪTŲ 

PAVARYTI Iš POZICIJŲ

NACIŲ POLICIJA IŠBLAŠ
KĖ MOTERIS

BERLYNAS, rūgs. 28. —

VARŠUVA PASIDAVĖ 
PATYRUS, KAU NĖRA 
KAS TOLIAU GINTI

BERLYNAS, rūgs. 28. —
Iki vakar Varšuvos gausingas 
garnizonas ir civiliniai gyven 
tojai atkakliai gynė miestą 
per radiją nuolat šaukdamiesi 
Anglijos ir Prancūzijos pagal 
bos. Paskiau iš vokiečių radi
jo stoties ^Varšuvos stoties 
bangomis miesto gyventojams 
pranešta, kad nėra jokios pra
smės toliau gintis. Nurodyta, 
kad Anglija su Prancūzija ne 
gali ateiti pagalbon, nes jau 
nėra buvusios Lenkijos. Tik 
po to varšuviečiai įsisąmoni
no, kad viskas pralošta ir atė
jo laikas pasiduoti.

Prieš tai iš Varšuvos stoties 
pranešėjas su trumpomis per
traukomis apibudino baisų 
mieste stovį. Sakė, daugumas

kiją, talkon, pasikvietė sov. 
Rusiją ir susiskaldę lenkų vai 
stybę.

Teisybė reikalauja, kad An
glija paskelbtų karą ir Vokie
tijos talkininkei — sov. Rusi
jai. Bet Anglija to nedaro. 
Anglijos vyriausybė yra nuo
monės, kad diktatorius Stati

kas. Pirmaeilis dalykas yra 
Hitleris ir hitlerizmas. Angli
ja užsimojo išnaikinti bitleriz- 
mą. Kai tas bus atsiekta, su 
Stalinu yra vilties susitarti. 
Stalinas, anot laikraščių, yra 
linkęs tarptautines proble
mas spręsti civilizuotasis pasi 
tarimais, bet ne ginkluotomis

nas yra civil izuotesnis už Hi-Į jėgomis.
tlerį. Sako, Stalinas paskiau) Tokia Anglijos vyriausybės 
susigriebs ir pasakys padaręs j nuomonė. Dėl to ji neskelbia 
klaidą susidėjęs su Hitleriu ir ‘ karo sov. Rusijai. Anglija ti- 
galų gale, rasi, su juo pasi-, kiši Staliną patraukti savo pu 
mes. j sėn ir tuo keliu nugalėti Hit-

Tokia nuomonė yra perdėm lerį ir hitlerizmą.

JKALTINTAS MIESTINIS 
TEISĖJAS MCGARRY

Cooko apskrities “grand 
jury” įkaitino miestinį teisė
ją, E. L. McGarry už pripaži
nimus niekam tikusių laidų 
(užstatų) areštuotiesiems ir 
dėl daromų nusileidimų kaltin 
namiesiems bylas nagrinėjant 
(fix cases).

Amerikos Darbo federacijos 
prezidentas Green kalbėjo A- 
merikos Legijono suvažiavi
me Chicagoje.

Baigęs kalbą jis pažymėjo

SENATO KOMITETAS 
PRIPAŽINO EMBARGO 

ATŠAUKIMĄ

AVASHINGTON, rūgs. 28.
— Senato* komitetas 16 balsų
prieš 7 pripažino administra- sutinkąs su kongresinio Dieo 
cijos sumanymą atšaukti gin- komiteto iškeltu reikalavimu, 

_ ~ klų embargo iš neutralybės ak knd šalies administracija vi- 
ir pasitarimų centru. Hitlerio to ir savo nuosprendį grąžino sus komunistus turi pavaryti 

dėka, diktatorius Stalinas ma senato riimams,
žosioms valstybėms ima dik- Pirmadienį rūmuose prasi- 
tuoti savo pažiūras ir norus, /^s svarstymai.

Šiandien į Maskvą

iš visų federalinių pozicijų

Tačiau jis abejoja, kad ša
lies administracija tą reikala

suvykę
trijų valstybių užsienių reika 
lų ministrai — Vokietijos, Es 
tijos ir Turkijos. Visi turi at
skirus su Maskva reikalus. 
Atvyksta dar ir Bulgarijos 
prekybos misija.

MAŽINA ĮŽANGĄ I 
PARODĄ

NEW YORK, nigs. 28. — 
Į pasaulinę parodą įžanga yra 
75 centai. Per spalio mėnesį 
bus sumažinta iki 50 centų.

Vykdomi slapti pasitarimai Tikimasi sulaukti daugiau lan

su komisaru Molotovu ir ki
tais pakomisarais. Rasi, dar 
šiandien, ar rytoj paaiškės šių 
pasitarimų sėkmės.

kytojų.

15 ŽUVO MUNICIJOS 
FABRIKE

LONDONAS, rūgs. 28. — 
OTTAAVA, rūgs. 28. — Ka- Vienam municijos fabrike

nados vyriausybė skubiai pa
siruošia siųsti kariuomenę Eu 
ropos karan.

šiaurinėj Anglijoj įvyko spro
gimas. 15 asmenų žuvo ir 4 
sužeista.

Čia policija išblaškė ilgomis namų mieste sugriauta. Bažny 
eilėmis prie maisto parduotu-1®’08’ ^on’n^s ir kitos įstaigos 
vių sustojusias moteris. Kai' Pakeistos griuvėsiais. Gatvė- 
kurios areštuotos ir pristaty- 12 Gausi vokiečių kariuomenė 

mis vaikščiojimas neįmano
mas — užverstos griuvėsiais 
ir žuvusiųjų žmonių lavonais. 
Pažymėta, kad maisto ištek
lius baigiasi, nėra švaraus

Amerikos'Legijono suvažia vandens, nes vandentiekiai iš-

NACIAI PALEIDO KOMU
NISTŲ VADĄ

BERLYNAS, rūgs. 28. — 
Nacių autoritetai iškoncentra 
cijos stovyklos išlaisvino ilgus 
metus kalintą vokiečių komu
nistų vadą E. Thaelmanną, 
atkaklų Hitlerio priešininką.

tos skusti bulves kareiviams.

NAUJAS AM. LEGIJONO 

VIRŠININKAS

vime nauju nacionaliniu virši
ninku išrinktas R. J. Kelly iŠ 
Detroito, Mich.

Ateinančiais metais Legijo-
vimą vykdytų. Anot jo, net no suvažiavimas įvyks Bosto- 
CIO organizacijai nėra pro- Į ne. 

gos komunistais nusikratyti.

Nacionalinis darbo santykių 
boardas turi eilę raudonųjų į 
vairiose pozicijose. Supranta
ma, sako Green, jie laikosi 
CIO pusės ir griežtai nusista
tę prieš Amerikos Darbo fede 
raciją. CIO vadovybėje komu 
nistai sudaro 50 nuošimtį. 
Tad kokiu būdu jie gali būti 
pašalinti.

Šiandien komunistai susi
jungę su naciais darosi galin 
gesni ir ištvermingesni, parei
škia Green.

PARALYŽIAUS EPIDEMI
JA BUFFALO

BUFFALO, N. Y., rūgs. 28. 
— Šiame mieste pasireiškė ir 
plinta “infantile” paralyžiaus 
epidemija.

3 ŽUVO, 2 SUŽEISTA

PARIS, III., rūgs. 28. — 
Netoli čia ant plento susidau 
žė sunkvežimis su keleiviniu 
automobiliu. 3 asmenys žuvo 
ir 2 sužeista.

griauti. Kasdien maistui sker 
džiama šimtai arklių ir jų 
greit pritrflksią.

Nurodyta, kad lavonų išran 
klojimas iš griuvėsių neįmano 
mas, nes nebelikę jokių susi
siekimui priemonių. Žuvusių
jų skaičius tikrai nežinomas. 
Anot pranešėjo, per paskutinę 
parą nuo vokiečių bombų ir 
šovinių daugiau kaip 3,000 as 
menų žuvę.

Sakyta, kad-vokiečių lakū
nai ir sunkioji artilerija pa
kaitomis puola miestą, griauja 
ir degina. Artilerija naikina 
miesto centrą, o lakūnai ori
nėmis bombomis įvairias mie
sto dalis.

Ir kiekvieną kartą buvo pa
žymima, kad, nepaisant alkio

TRŪKSTA STATYBI
NINKŲ

UKMERGE. — šiuo metu ne 
tik mieste, bet ir įvairiose ap
skrities vietose plačiu mastu 
vyksta Įvairūs statybos dar
bai. Statomos mokyklos, pie
ninės, plytinės ir kt. Be to, 
sau trobesius statosi ir ūki
ninkai, ypač tie, kurie išėjo į

SOVIETŲ RUSUA 
SUSIMETĖ SPAUSTI 
MAŽĄJA ESTIJĄ
RYGA, rūgs. 28. — Europa 

ir vėl sukrėsta. Sovietų Rusi
ja staiga susimetė sp >usti ma
žąją Estiją.

Reikalauja, kad Estija jū
ros pakrantes ir Dagoe ir Oe- 
sel salas paduotų Maskvos 
kontrolei. Estijos pakrantė
mis Maskva nori įsteigti savo 
karo laivynui bazes, kad ga
lėtų pilnai valdyti Suomijos 
Įlanką ir visą Baltijos jūros 
šiaurinę dalį.

Be to, sov. Rusija pranešė 
ne tik Estijai, bet dar ir Suo
mijai, kad jų laivų plaukioji
mas Suomijos įlankoje suvar
žomas. Maskva pageidauja sa 
vo karo laivams ten turėti vi
sišką laisvę.

t.

Estija protestuoja, aiškina
si. Bet Maskva neatiaidi.

Stovis paaršėjo, kai vakar 
Estijos pakraščiuose nežinia 

vienkiemius. Statybos temįas, Jr kaip nuskandino nedidį 
palydinti, yra ^ana lėtas, nes bolševikų prekybinį laivę.

visur jaučiamas žymus kvali
fikuotų statybininkų trūku
mas.

Panašiai reikalas stovi ir 
su stogų dengėjais. Ypatingai 
sunku rasti prityrusių dengė- 
jų čerpėmis.

ISLANDIJOJE INTERNUO
TAS BRITŲ LĖKTUVAS
REYKJAVLKAS, Islan

dija, rūgs. 28. — Vienas britų 
karinis lėktuvas turėjo nusi
leisti Islandijoje. Lakūnas ir 
mašina internuota.

SKELBKITES “DRAUGE”

ir ligų pavojaus, miesto gynė 
jai nepasiduosią, kovosią iki 
paskutiniųjų su viltimi sulau- dien debesuota; numatomas
kti pagalbos. lietus; dieną vėsiau, vakare gi

Pasirodė, kad pagalbos ne- šalta, 
gali sulaukti, tad ir sutarta Saulė teka 5:45, leidžiasi

ORAS
CITTCAGO SRITIS. — šian-

pasiduoti. 5.35.
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Liedavos paviljonų pasaulinėj parodoj New 

Yorke įrengė ir užlaikė Lietuvos vyriausybė 

valstybės lėšomis. Bet kilus karui Europoje, 

Lietuva buvo priversta pranešti Lietuvos J 

generaliniam konsului, kad paviljonų uždą- ' 

rytų, nes nebeskirs jo išlaikymui lėšų.

Paviljonas turėjo užsidaryti tuoj po Lie

tuvių Dienos.

Tačiau, veikėjų paragintas generalinis ko

nsulas, -paviljonų laiko atdaru, pasitikėda

mas, kad Amerikos liejuvių visuomenė savo 

lėšomis pajėgs jį išlaikyti iki parodos užsi

darymo (lapkričio 15 d.).

Mūsų manymu, labai gerai pasielgta pa

viljonų neuždarius. Kitu atveju būt nuken

tėjęs ne tik amerikiečių lietuvių, bet visos 

tautos prestyžius. Tiesiog negražu būt buvę 

tuoj po taip šauniai pavykusies Lietuvių 

Dienos nuimti nuo paviljono Lietuvos vėlia

vų ir uždaryti jo duris.

Gražiai ir skoningai įrengtas paviljonas 

tikrai gerai garsina mūsų tautos vardų. Juo 

didžiuojasi lietuviai, gėrisi kitataučiai. Pas 

kutinėmis parodos dienomis gausingiau lan

kosi žmonės ir su didesniu susidomėjimu se

ka įvairiausių valstybių ir firmų eksponatus. 

Tikrai būJ negražu, jei besidominti įvairių 

tautų kultūriniu ir ekonominiu gyvenimu 

publika, rastų uždarytas Lietuvos paviljono 

duris. Ypač šiomis dienomis yra didelis su

sidomėjimas Lietuva ir jos reikalais, nes 

beveik kasdien laikraščiuose šis tas. apie jų 

yra rašoma. Dėl to, neabejojame, ir jos pa

viljonas parodoj yra gausingiau lankomas.

Atsižvelgdami į tai, pasistengkime sukel

ti užtektinai pinigų Lie Javos paviljono iš

laikymui iki galo. Tai, mūsų manymu, yra 

labai svarbu. Mūsų didesnės kolonijos, be

rods., be didesnių sunkumų po vienų kitų 

šimtinę galėtų surinkti. Gražų pavyzdį pa

rodė Lietuvių R. K. Susivienijimas Ameri

koj, kuris iš savo iždo šiam svarbiam rei

kalui paskyrė šimtų dolerių, šį pavyzdį tu

rėtų pasekti ir kitos lietuvių orgųnizacijos.

Jei Vokietija Laimėtų Karę
Prancūzų dienrašty “Le Petit Parisien” 

laikraštininkas Otto Tannbergas smulkiai iš
dėsto, kas atsitiktų tada, jei busimąjį ikarų 
laimėtų Vokietija. Minėto laikraštininko nuo
mone, taikos sutartis būtų pasirašyta Belgi
jos sostinėje Briusely, “Briuselio taikąs su
tartis” būtų dvylikos punktų:

1. Prancūzija Vokietijai atiduoda Vogėzų 
departamentų, Metzų, Mozelį, Verduno rajo
nų ir Sedanų — iš viso 17,114 kvadratinių 
kilometrų. Šita naujoji Vokietijos provincija 
'hutų pavadinta “Vakarine Erankonija”. Jos 
sostinė būtų Nancy.

2. Per metus šitas teritorijas turėtų pa
likti visi prancūzai. Čia būtų apgyvendinti 
vokiečių kolonistai. J vakarus nuo Elzaso ir 
Lotaringijos visas kraštas būtų apgyvendin
tas tiktai vokiečiais, kad tokiu būdu vienų 
kartų būtų visam laikui išspręsta Elzaso ir 
Lotaringijos problema.

3. Belgija ir Olandija sudarytų Vokieti
jos imperijos dalį. Žodžiu, būtų vakaruose at
statytos Karaliaus V laikų sienos. Olandijos 
kolonijos ir Belgijos Kongo pereitų Vokie
tijai.

4. Prancūzija sutinka priimti visus iš Bel
gijos teritorijos išvytus valonus.

Prancūzija sumokėtų karo kontribuci-

jų 35 milijardus niaukių, t. y. lygiai pusę 
savo tautos turto. Laikraštininkas sako, 'kad 
tai 'būtų pats skųudųsis sniųgis Prancūzijai

6. Prancūzija turėtų perleisti Vokietijai 12 
milijardų markių Rusijai duotos paskolos.

7. Liuksemburgas ir Šveicarija atitenka 
Vokietijai.

8. Italija gauna Korsiką ir visų Prancūzi
jos Alpių rajonų, iš viso 12,460 kv. kilo
metrų. Amžina taika su Italija būtų sudary
ta Nicoje.

9. Vokietijai atitenka visas Prancūzijos
laivynas. tiniu laiku Vilniaus kraštas

10- Voki^‘jui atite|ktų visos Prancūzijos sudaro tikrQ 1Mįgįnį. Reik prį.
'kolonijos, išskyrus Alžjrų. : pažinti, kad paskutinį šiint-

11. Prancūzija kartu su Vokietija turėtų; ir
pasirašyti taikos sutartis su kitomis didžio-1 , . »* , • *• • . I L- • 1 I \ xr I k 1.;, |Vyko kraštų gerokai nuhetu-sionus valstybėmis: Anglija, J. A. Valstybė-' . x. ... . . v. v ..
mis, Japonija ir SSSR. [vmti. Vienok ir šiuo zvdgs-

12. Prancūzija pasirašytų prekybos sutartį;n®ra ta1^ bloga, kaip len- 
su Vokietija, kuri atitiktų pokarinės Vokie- i®*8,1 stengiasi prirodyti. Čia
tijos padėtį.

Ir Mums Svarbu
Dabar visame pasauly gyvenančių lietu

vių bendras rūpestis — kaip geriau išsau
goti lietuvybę svetimuose kraštuose ir pakel
ti tautinį sųmoningumų ir atsparumų.

Škotijos lietuvių “Išeivių Draugas” tuo 
reikalu rašo:

Mieli škotiečiai! Jūs esate ne savo gim
tajame (krašte. Jūsų vaikai ir negali sveti
mose mokyklose gauti reikiamo, ypač tau
tinio, išsiauklėjimo. Tad čia juo didesnė at
sakomybė puola ant pačių tėvų — ko vai
kas negauna mokykloje, tų jam turi duoti 
patys tėvai, pati šeima.

. Patiems vaikams, net nemačiusiems savo 
tėvų gimtojo krašto, sunkiau yra prisirišt 
ir prie jų kalbos. Tas juo labiau pasireiškia 
ten, kur ir patys tėvai jau yra daugiau lin
kę į anglų kalbų. Kalbų mokėjimas yra ge
ras dalykas. Aš pats taip pat jau iš bėdos 
galėčiau susikalbėti keliomis kalbomis: ne
būtų perdaug, jei ir dar kelias jų naujai 
pažinčiau. Tačiau iš jų visų — gimtoji kal
ba man visados pasiliko ir pasiliks mieliau
sia. Jų kalbėjo mūsų bočiai, su ja yra su
sirišusios mūsų tradicijos ir visa mūsų isto
rija. Tikiu, kad mes visi būtume labai ne
patenkinti, jėi mūsų tėveliai ir mus būtų 
vietoj lietuvių kalbos išmokinę vien tik žy 
diskai ar rusiškai. Taip lygiai ir čia, Škoti
joj, tie tėvai, kurie įdiegs savo vaikams sa
vo kalbos ir savo krašto meilę — pagerbs 
kartu ir patys save.

Priešingai, ta šeima, kur motina, nors dar 
gerai ir nemokėdama kitos 'kalbos, vienok 
jau kitaip ir nesusikalba su savo vaiku, pa
naši yra į tų kielės lizdų, kuriame ši teiš- 
siaugino į save visai nepanašų gegužiukų....”

Naujasis “Eltos” Direktorius
Lietuvos spaudos agentūros direktorium y- 

ra paskirtas V. Gustainis. Kadangi Elta ir 
mūsų dienraščiui prisiunčia nemažai žinių 
iš Lietuvos gyvenimo, dėl to matome rei
kalo plačiau supažindinti skaitytojus su tos 
įstaigos (Eltos) vedėju.

Valentinas Gustainis, yra gimęs 1896 m. 
Šakių apskrityje. Yra mokęsis prieš karų 
Kauno gimnazijoje, Nepriklausomoj^ Lietu
voje mūsų universitete. Taip pat yra studi
javęs Heidelbergu ir Paryžiaus universite
tuose — filosofijos ir valstybės mokslus.

Žurnalistinį darbų V. Gustainis yra pra 
dėjęs prieš pat Lietuvos nepriklausomybė- 
paskelbimų. Pirmieji jo rašiniai buvo paskel
bti 1918 m. vasario mėn. pradžioje tuome
tiniame, Vilniuje ėjusiame, “Lietuvos Aide”. 
Nuo to laiko kūrybinį žurnalistinį darbų V. 
Gustainis dirba be pertraukos. V. Gustainis 
yra buvęs “Lietuvio” ir ilgalaikiu “Lietu
vos Aido” redaktoriumi. Tai buvo pirmasis 
Kaune atgaivintojo “Lietuvos Aido” redak
torius. Be pertraukos “Lietuvos Aidų” jis 
redagavo nuo 1928 m. liepos 1 d. iki 1932 
m. gruodžio 22 d.

Pasitraukęs iš “Lietuvos Aido”, kurį lai
kų V. Gustainis laisvai bendradarbiavo mū
sų laikraščiuose ir žurnaluose. Pradedant 1 
užsimegzti Lietuvos ir Lenkijos spaudos san
tykiams, Varšuvoje buvę Lietuvos diploma- 
tiniu korespondentu, drauge “Lietuvos Ai
do” Varšuvos korespondentu. Pačiu pasku
tiniuoju metu buvo “Eltos” atstovu Pary
žiuje, lygiagrečiai lankydamasis Londone, 
Varšuvoje ir kitur. Kituose kraštuose bebū
damas ir pažindamas juos, yra parašęs pora 
didelių žurnalistinių knygų — apie Lenkijų 
ir Prancūziją.

Lietuvių — 
Lenkų — 
Stačiatikių — 
Sentikių — 
Gudų katalikų - 
Žydų — 
Kitų (autų : — 
Bendrai viso

Lietuvių
Lenkų
Stačiatikių
Sentikių
Gudų katalikų
Žydų
Kitų
Viso

Paraito Lietum Krašto Vadamio

Federacijos Kongrese, rugsėjo 13, 1939, Brook
lyn, N. Y. redaktoriaus Mato Zujaus skai
tytas referatas

(Tęsinys) Dabar pažiūrėkime, kų pa
gyventųjų žvilgsniu, dabar-’1'04'0 lenkM Mistikos, pagal 

- •- — • -• 1921 ir 1931 metų surašymus.
Pav., jų pačių sudaryta 1931 
metų statistika Vilniaus vai-
vadijoj surado tik 40 procen
tų lenkų. Atskirom apskritim 
iniųnt, nelenkų procentas taip 
•išrodo:

pasinaudosime keliomis sta
tistikomis, kurios mums duos 
tikresnį supratimų apie Vil
niaus krašto gyventojų sudė
tį-

Štai ruso M. Lebedkino sta
tistika, paskelbta 1862 metais, 
parodo tokių Vilniaus guber
nijos gyventojų tautybių su
dėtį:

Lietuvių 816,880 arba 4998% 
Lenkų 154,386 arba 1842% 
Gudų 146,432 arba 17. % 
Žydų 76,802 arba 9.16% 
Krivičų 23,016 arba 2.75% 
Didrusų 14,930 arba 
Totorių 2,416 arba 
Vokiečių 902 arba 
Ukrainų 701 arba

Rusas Lebedkinas tautybių 
nustatyme rėmėsi gyventojų 
kalba.

Disnos apskr. 60.8%
Ašmenos apskr. 18.5%
Švenčięnių apskr. 49.8%
Vileikos apskr. 54.5%
Vilniaus ir Trakų 15.7%
Lydos apskr. 47.4%

Jeigu jau patys lenkai,/ da
rydami statistikų su savo val
dininkais ir vartodami viso
kias priemones lenkų skai
čiaus padidinimui, o vis dėl
to nesurado daugumos, tai 
tas, iš tikrųjų, daug pasako. 
Bendrai, Vilniaus krašte gy
ventojai tautybės žvilgsniu 
sudaro didelį mišinį. Kas tų 

1 79% ‘ kra^^ turės savo valdžioje, o 
0 29% yPatin«ai kas darys statisti- 
0 11%1 to naudai statistikos iš-
n aozj/ eis. Lietuviai su savo valdi- 0.08%

ninkais neturėjo progos Vil
niaus krašte gyventojų sura
šymo padaryti. Vienok esame 
tikri, kad tokių progų gavus 
statistikos kalbėtų lietuvių1861 metais rusų generali

nio štą,bo karininkas A. Ko- nau(®ai- Okupuoto 'krašto lie- 
reva išleido Vilniaus guber j tuvių elemento gausumų, ypač 
nijos aprašymų. Jo statistikom
parodo tokį gyventojų pasi
skirstymą sulyg tautybių:

Penktadienis, nigs. *29, 1939

kaimuose, parodo keli reiški
niai iš kurių suminėsiu pa
čius ryškiausius. Nežiūrint o 
kupanto žiauriausių nutauti
nimo priemonių ir teroro, o- 
kupuotam krašte savo lakiu 
veikė stiprios lietuvių orga
nizacijos. Kai kuries iš jų 
turėjo po kelis šimtus sky
rių. Kai pernai rudenį lietu
viai šiek tiek aktingiau daly
vavo savivaldybių rinkimuo- 

daugely vietų jie pravedė 
absoliutę daugumų savo atsto
vų — seniūnų.

(Bus, daugiau)

Lietuvių 46.00 procentai.
Gudų 29.00 procentai.
Lenkų 12.00 procentai.
Žydų 8.00 procentai.
Didrusių 2.30 procentai.
Totorių 0.20 procentai.
Karaimų 0.06 procentai.
Kitų tautų 1.74 procentai.

Žemiau telpa rusų valdžios se 
statistika paruošta 1897 me
tais. Pagal tų statistikų Vil
niaus gyventojai tautybių 
žvilgsniu taip išrodo:

Nacių užsienių reikalų ministras Joacliim von Ribbentrop 
(dešinėj) ir bolševikų atstovas Vokietijai A. A. Sclikarzew 
Berlyno aerodrome priefe Ribbentropui išvykstant j Maskvą 
dėl naujų pasitarimų ir sutarčių su bolševikais. (Acme tele« 
photo).

231,828
188,931
382,908

25,909 
- 570,351 

146,066 
4,064 

1,550,057

GARSINKITĖS “DRAUGE'

Žinios skelbė, kad už nužudymų Rumunijos ministrų pir
mininko Armand Calineseu, atkeršijimui nužudyta 2,000 jų 
■priešų. Štai, vieta Bucliareste, Jcurioj buvo nužudytas prem
jeras. Kad gyventojams įvaryti baimę, kai kurių lavonai 
buvo palikti dvidešimts keturioms valandoms. (Acme teleph.)

_ i

Vėliausia prie rusų režimo 
padaryta statistika yra poli
cijos padaryta 1909 metais. 
Ji duoda tokį tautybių vaiz
dų:

HEALTHY, WEALTHY AND W1SEJ

NOT GIVE 3A0IE5, TOO 
MUCH encouragement 
TO VvALK, /N OB.DEFL1HAT 
THEIR. DEL/CATE L/TTLE 
QO N ES SHALL NOT E>E 
BENE AND THE GROVL/NG 
FEET
DEFORHED..

& AVOID EYE STRAIN AND 
HEADACHE^ NEVER READ 
IN BED UNLESS THEDODy/5 
CORRECTEJPROPPED UP....

fflfD/CAL AUTHORlTlEi 
RPC0MP1END VACC/NATLON 
EVERy SEVEN yEARS'.TO 
AVO/D 5PIALLPOX...'

276,226 
77,274 

377,663 
23,391 

513,282 
117,124 

8,240 
1,393,200

Peržiūrėjus šias aukščiau 
paduotas statistikas metasi į 
akis tas, kad visos rusų pa
darytos statistikos rodo di
desnį lietuvių skaičių, negu 
lenkų. O nišų, kaip pasižy
mėjusių . lietuvių spaudikų, 
niekas neįtars, kad būtų skel
bę žinias palankias lietu
viams.

or ALL

occuo.
MHILE THE 
FEfTEON t N- 
VOLVED 15 
USING H! S 
HANDS OEL 
FEET.
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DANTŲ LIEKANOS
Rašo Dr. G. I. Biežis

Patyrimas yra tikriausias 
dalykas bei pamokinimas, nes
gyvais faktais aiškiai įrodo
ma viskas, nors kaį karia tai 
labai daug kainuoja, ypatin
gai sveikatos atžvilgiu, čia 
noriu trumpai pakalbėti apie 
tuos pacientus- kurie 'ateina 
pas dantistą medicinos gydy
tojo siunčiami bei patariami. 
Paklausus atvykusio, ar žino, 
kuris dantis jam skauda, gau
ni atsakymą, kad dantis jam 
dabar nebeskauda, bet atėjęs 
dėl to, kad medicinos gydy
tojas pataręs eiti. Girdi, rei
kia ’ apžiūrėti mano palaikius 
dantis, nes jis manąs, jog li
gos priežastis yra dantyse.
Paklausus, ąr anksčiau kada 
skaudėjo dantis, gauni atsa
kymą, kad taip, prieš metus, 
ąr daugiau, nepakenčiamai 
skaudėjo, bet nuėjus pas dan
tistą, kai uždėjo vaistų ir nu
stojo skaudėti. Ir nuo to sy
kio nebėjęs pas dantistą.

Tokiu būdu ir paaiški, 
kas pacientui yra ir ką dan
tų gydytojas padarė. Supran
tama, dantį} gydytojas į skau
dantį dantį įdėjo vaistų, kad 
gyvis numirtų. 0 gyvį numa
rinus ir jo neišėmus, jis vei
kia ten, pūna ir gamina pū
lius, o nesant per kur pūvė- 
siams išeiti į orą, nes dan
ties išpuvus vieta, paprastai, 
esti cementu užlipdyta, tokiu 
būdu pūvėsių veikimas susi
meta į šaknis ir apie šaknies 
galą susikoncentruoja į min
kštą kūno audinį.

Supuvus minkštiems kūno 
audiniams ir susidarius pū

29, 1939

niekam nenaudingos, jos tik

įsigalėti.

liams, toje vietoje jau ir tu
rime fokusinę infekciją, jei j 
tie pūliai neįsigauna į bend
rą kūno lvmfetikos cirkulia
ciją. Tuomet veidas pradeda 
tinti ir prieinama prie to, kad 
reikia skaudantį dantį bei jo 
liekanas traukti, nes neužten
ka to, kad žmogus save nuo
dija, kadangi pūliai veržiasi 
į sveikus kūno audinius, bet 
dar sukelia nepakenčiamą 
skausmą. O to skausmo prie
žastis ir yra fokusinė infekci
ja, kurią prašalindama ištrau
kiant danties liekanas ir duo
dant užtektinai laiko pūliams 
išbėgti. Tuo ir baigiasi skaus
mas ir tinimas.

Štai, atvaizdas, kuriame ma

tome kramtymo mechanizmo 
aparate liekanas. Dantistui 
yra aišku, jog tai kadaise v- 
ra buvę labai geri dantys, bet 
dabar, sakytum, apleista lūš
na. Viršui dar yra daug dan
tų, bet nei vieno gero, o apa
čioj vos tik dn: dešinėj virs
tantis antras krūminis, o kai
rėj pūiių apimtas ak i nys.

Dantisto akimis žiūrint, jam 
aišku, kad šios dantų liekanos

O, štai, antras atvaizdas.

Čia matome supuvusį apati
nį žandikaulį dėl apleistų ir 
nevalomų dantų. Kaulo bei 
žandikaulio kraštai taip yra 
suretėję, kad visiškai nežymu, 
kur baigiasi žandikaulio kra

štas ir kur prasideda minkšti 
kūno audiniai. Iš to dantų a- 
parato atrodo tik vienas mi
šinys.

Foknsinei infekcijai susida
rius arčiausiai prie galo dan
ties šaknies, dažniausiai pū
liai per smegenis prasimuša į 
burną ir toje vietoje pasirodo 
raudonas spuogas. Tą spuo
gą paspaudus, iš jo išeina pū
lių ir po to smegenys vėl su-

gija. Tą fokusinę infekciją, 
mato ne vien tik dantų gydy
tojai, bet ir kiekvienas žmo-'t 
gus. O vienok retas kuris 
kreipia į tai rimto dėmesio. 
Daugelis galvoja, jog tokie 
spuogai ir bėgimus iš jų pū 
lių nedaro kūnui jokios žalos. 
Bet kaip tik atbulai.

Kai kada toji fokusinė in
fekcija yra susiformavus apie 
danties šaknies galą ir į viršų 
ne.prasiimuša. Tuomet visai 
nesti skausmo, tinimo ir rau- 
lono bei pūliuojančio spuogo, 
kuris reiškia nenormalumą da
ntų aparate. Ir tuomet esti 
dar blogiau, kadangi iš ten 
visi pūliai eina tiesiog į krau
ją ir lvinfetikus. Pūnanc min
kštiems kūno audiniams ir pū
liams nesant kur išeiti, tuo
met jie eina į kraujagysles,' 

o tos kraujagyslės žmogaus 
kūne taip tarnauja, kaip na
me vandens dūdos (paipos). 
Jei tik kur kas jas sulenkia, 
parūdija, arba kokio nešva
rumu užsikemša, tuojau ir su
stoja vanduo bėgęs. Taip pat 
ir su kraujagyslėmis žmogaus 
kūne. Jei tik kurioje vietoje 
jos būna nuodų pažeistos, ku
rioj vietoj susimeta bakteri
jų, toj vietoj tuojau pajunta
me savo rūšies skausmą. Reiš
kia, patekę į kraujagysles nuo 
dai sulaiko normali} žmogaus 
kūno veikimą ir sudaro skau
smų jausmą.

^vaizduokime sau, kaip 
jaustumėmės žinodami, 

geriame nuodus. Be abe-
>s, nei vienas nesijaustu- 
gerai, ir net nei už jokius 
gus nenorėtumėm gerti tų 
ilų. O nežinvstė priverč’ia
m tai dnrvti.
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SVARBUS PASIKAL 

BĖJIMAS

Col. gen. Gerd von Rundstedt ir Reichministras Hans 
Frank Hitlerio paskirti okupuotajai Lenkijai valdyti. Vienas 
bus karinių jėgų diktatorium, o kitas administraciniu vir
šininku. (Aome telephoto)

jame formuojasi. Kita, kas sa- priešingai. Ligonis vietoj svei
katos išgeria mirtį. Bet žinovo, tai nėra jau taip biauru.i 

Paprastas žmogus net negali 
įsivaizduoti, jog toks menkas 
daiktas, kaip dantis, galėtų• 
užnuodyti visą žmogaus kū
ną. Taigi, visiems mums reik
tų daugiau kreipti dėmesio į 
savo dantų stovį, nes apleis
dami juos užnuodijame savo 
kraują, o užnuodytas kraujas 
žmoguje nedirba taip, kaip 
reikia ir tokiu būdu negali
ma tikėtis geros sveikatos.

SKELBKITES “DRAUGE”

Kur žmogus gali nueiti, kai 
pasirenka klaidingą kelią, vi- 

I siems aišku. Dar blogiau bū- 

(va, kai apsirinka vaistinin- 
I kas. O tokių apsirikimų — 
1 klaidų įvyksta. Vaistininkas 
per klaidą, vietoj gaivinančių 
vaistų įpila nuodų. Ligonis 
tuos vaistus geria su viltimi

nės kartais suklysta ir tikė
jimo dalykuose. Tikėjimo kiai 
dos žmonijai atneša dar dau
giau žalos.

(Kun. J. Stankevičius)

Storulis: — Na, kūmai, tai 
pats išaugai kaip smilga, — 
nei ‘Draugo’ Raporterių pik- 

1 nike nemačiau rūgs. 17, “Vil- 
| niaus Kalneliuose”.

Plonasis: — Patekau tarp 
dviejų storulių ir matai — iš- 
tysau. Be to, esu labai “bizį”, 
per 30 metų skaitau bedieviš
kus laikraščius, dėlto taip 
blogai ir atrodau.

Storulis: — Nemeluoki

Plonasis: — Atvyk į “Rū
tos” daržą spalių 22 d. ir pa
matysi kaip sustorėsiu. Taip
gi užsirašysiu “Draugą” ir 
“Laivą” ir “kvitysiu” be
dieviškus laikraščius skaityti 
ir pardavinėti.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■III
i Užbaigtuvių PiknikasĮ

— ĮVYKS —

ATEINANTĮ SEKMAD., SPALIU 1 D., 1939 S
SUNSET PARK ■

135th ir Archer Avė. Lemont, III.
IŠLAI M Ė J I M A I:
1. 100 svarų paršas; 2. 8 svarų sūris; 3. Butelis Old 
Taylor degtinės. 4. Keisas Schlitz alaus.

Šokiams gros Petro Pikturnos orkestrą.
Visus širdingai užkviečia — V. KUB ATT TS

PASIKLAUSYKITE 

FRED VVARING 
Ir jo Ronntylvoniani 
i vokaroit j tqvailq 

par N B C Stoiii.

PASIKLAUSYKITE 

PAUL WHITEMAN
Kiekvienų lrefiqdienio 

vakarų
par CBS Stotis.

Padarykite jūsų 
sekantį pakietįt—

esterfields
Copyright 19)9. LlCGITT * MYHU TOBACCO COb

Yiems kurie pageidauja kuoge- 
riausio cigareto malonume

Jūs rasite Chesterfields TIKROJE 

KOMBINACIJOJE pasaulio geriausių namie* 
augintų ir aromatiškų turkiškų tabakų 
daugiau gaivinančio lengvumo, geresnio 
skonio ir daug malonesnę aromų negu 
jūs rasite kur kitur.

Tai kombinacija visai skirtinga nuo 
kiekvieno kito cigareto...gera priežastis 
kodėl rūkytojai kasdien gauna daugiau 
malonumo iš Chesterfields. Juos mėgsite.

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

SALTIMIERO
RADIO PROGRAMŲ Iš STOTIES VVHIP (1480 K.)

Kas Vakarą Nuo 6:30 Valandos.

M----------------------------------------------------------------------------------------------------

Naujausios Lietuviškos Knygos
VISOS YRA RINKTINĖS DVASIŠKO TURINIO

Dvasiškijai jos yra ypatingai įdomios, skaitytinos

t
1 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-
politns Juoząpas 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, IU.

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi “Drauge”
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DETROITO LIETUVĄ ŽINIOS
VVEST SIDE

Rūgs. 24 d. .kūgis ir Anelė 
Ambrasai minėjo 15 metų ve
dybinio gyveninio.

Ambrasų šeima visur prisi
deda prie lietuviško veikimo. 
Ypač Anelė, kuri nuolat daly
vauja spaudoj ir bendram vei
kime. Augina dvi dukreles, 
kurios lanko Šv. Antano par. 
mokyklų.

Sukakties proga sveikina
me ir linkime ilgiausių metų.

Spalių 1 d., Šv. Antano dr- 
stė rengia piknikų Beecli Nut 
Grove. Draugystė daug pa
deda parapijos ir lietuvybės 
reikaluose, dėl to verta vi
suomenės paramos. Visi daly
vaukime jos piknike. Koresp.

parapijose čia veikia prad
žios mokykla, draugijos ir 
centralinių organizacijų sky
riai.

Šiais metais pradžios mo
kyklos mokinių skaičius ne
sumažėjo — jau lanko apie 
110 vaikučių.

— Šv. Petro ir Povilo pa
rapija yra įsteigta prieš 25 
metus, todėl lapkričio mėn. 
26 d. bus suruoštas sukaktu
vių paminėjimas ir bankie
tas.

— Spalio mėn. 15 d. prasi
dėjo misijos, kurios tęsis iki 
spalio 29 d. Misijas veda Tė
vas jėzuitas J. Kidykas.

— Taip pat spalio mėn. šio
je parapijoje suteikiamas Su
tvirtinimo Sakramentas. Kas 
vakarų vaikučiams duodamos 
priruošiamosios pamokos.

— Spalio 8 d. Moterų Sų
jungos vietinė kuopa parapi
jos salėje ruošia parengimų, 
kurio pusė ^įelno skiriama 

5 monstancijos fondui.
A. Skirius

LIETUVIAI DAKTARAI

CICEROS LIETUVIŲ NAUJIENOS
% .....-r-

T rumpai Apie Visk^ pagarbos. Toliau suplanuotai
programa, kuri bus labai įdo-Į 

Rugsėjo 19 d. įvyko Lietu-Įlnį

Širdingai prašome visų tų 
dienų — lapkričio 12 — ne

Tel. Tardė 3146.
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 

/f\ 2 iki 4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais* 2 iki 4 lr 7 iki ' 

Šventadieniais: 11 iki 12

vių Namų Savininkų klūbo 
mėnesinis sns-mas, kuriame 
dalyvavo virš 50 narių. Buvo 
atsilankę ir keletas svetim
taučių klūbų atstovų. Jie ste
bėjosi mūsų klūbo nuveiktais 
darbais.

Buvo susirgęs Pranas Za- 
jaus'kas. Bet, kiek girdėt, jau 
šiek-tiek pasveiko.

P. Zajauskas yra rėmėjas 
įvairių gerų darbų; niekuo
met neatsisako juos paremti 
ar tai penkine, ar net dešim
ke.

daryti parengimų, bet daly
vauti 2 kp. bankiete.

Komisija

Kapai Be Kryžių
ZARASAI. — Kat. kapai 

yra labai gražioje vietoje. 
Tik kapai daro blogų įspūdį, 
kad retai kuris kapų turi kry
žių. Čia nėra papročio, palai
dojus žmogų, jo kalių paženk 
linti kryžium, todėl ir antka
piai greit sulyginami su že
me ir dažnai nėra žymės, kur 
žmogus palaidotas.

OR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir akinius pritaiko
3343 S. Halsted Street

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais 

Valandos: 3—8 P. M.

Draugystė Šv. Antano visu 
smarkumu rengiasi prie me
tinio vakaro, kuris įvyks spa- 

Kun. B. Ivanauskas iŠ Akron, Ohio, neseniai ten pradėjęs ' lių 22 tl., parap. svetainėj, 
darbuotis tarpe lietuvių, dalyvaus Šv. Petro parapijoj ketur- ' Ruošiama graži programa. Vo- 
dešiinties atlaiduose ir sekmadienio, spalių 1 d. vakare, sa- Į ,kal<. įr muzikalę programų iŠ- 
kys pamokslų. Kun. B. Ivanausko tėvai gyvena Detroite. Yra pjj/|yS solistės ir mokyklos
pavyzdingi katalikai ir duosnūs parapijos ir šiaip kilniems , „ , /. i i j benas. Programa bus dar ir
reikalams. , . , . .

kitkuo paįvairinta.

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street

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

TeL CANai 6969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road

OFISO VALANDOS:
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakai« 

ir pagal sutartį.

DR. F. G. WINSKUNAS
PHYSICIAN AND SURGEON 
2158 W. CERMAK ROAD

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

Res. 2305 S. LEAVITT Sfe.

ŠV. PETRO 
PARAPIJA

Spalių 1 d. per sumų Šv.
Petro bažnyčioj iškilmingai 
prasidės keturdešiintės atlai
dai. Kleb. kun. V. Masevi-
čius yra pakvietęs kunigus:' Kandidatas I 
V. G. Vilkutaitį iš Cleveland, _ _ .
Obio, B. Ivanauskų iš Day- Miest° Majorus 

ton, O.; Kučų iš Saginavv,
Mieli.; Lipkų iš Grand Ra
pids, Mieli. Visi pasiryžę pa
tarnauti kiekvienam katalikui 
dvasiniuose reikaluose. Kata
likams būtinai reikia pasinau-1 
doti atlaidais.

Pamaldos bus per tris die
nas rytais ir vakarais. Sve
čiai kunigai pasakys pamoks
iąs. Rap.

Kas Naujo Šv. Petro ir 
Povilo Parapijoje

Mažiausia parapija Cbica
gos mieste yra ŠŠ. Petro ir 
Povilo parapija, vadovauja
ma kleb. A. Linkaus ir jo asi

stento kun. Gaučo. Parapija 
turi tik apie 150 šeimų. Ta
čiau ji yra gerai suorganizuo-

Edward J. Jeffries

Šiuomi noriu arčiau supa
žindinti Detroito lietuvius su 
vyriausiu miesto councel’mo- 
nu Edward J. Jeffries, kuris 
daugeliui lietuvių jau nuo 
seniai žinomas. Prieš kelis 
metus teisėjas J. P. Uvickas

mo jo į councelmonus. Kam
panija pavyko. Ir iki po jis 
jau laimėdavo rinkimus. Jam 
tai padėdavo jo teisingumas.;

Spalių 10 d. įvyks nomina
cijos. Lietuviai turėtų dėti 
pastangų, kad Eid. J. Jeffries 
laimėtų. Nuo miesto majoro 
daug dalykų priklauso gyven
toji) ir darbininkų gerovės 
atžvilgiu. Lietuviai yra arba 
smulkūs biznieriai, arba dar
bo žmonės. Dėl to labai svar
bu majoru išrinkti žmogų, ku
ris supranta darbininkų rei
kalus ir juos užjaučia. Ed. J. 
Jeffries yra rėmimas visų lie
tuvių. Dėl to patys balsuoda
mi paraginkim ir kitus už jį 
balsuoti.

ta. Kaip ir kitose Chicagos yra kalbėjęs reikale išrinki-

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

Tel. ROOSEVELT 3552

Linksma girdėti, kad atvažiavus 
į Chicagų, surandi Lietuviškų 
Viešbutį pernakvojinmi. Nagi, 
Laure, ar aš tau nesakiau, kad 
kaip atvažiuosi į Chicagų, tai ra
si VVALTERIO NEFFO Viešbu
tį? Jums kiekvienas lietuvis pa
sakys, nes jį žino. Mat jis turi 
puikiausius ir geriausius kamba
rius Vestsidėje. Kambariai šva
rūs. Galima privažiuoti iš visų 
dalių miesto ir jis jums patar
naus dienų-naktį, nes p. ^Valteris 
yra prielankus žmogus, senas gy-

Yfalter Neffas sav. ventojas Chicagos miesto.

KLAUSYKITE

New City Furniture 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.

»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ M

Temykite Biznierių Bargenus “Drauge”.

I M r’"* * J

Remkite Savuosius 
Biznierius

Michigan valstybinio kalėji
mo viršininkas Marvin L. 
Coon, kurį priedangai nuo 
sargų kulkų buvo pagrobę ke
turi pabėgę kaliniai. Pasiprie
šinus plėšikai jį sužeidė.

Draukystės Šv. Antano 
nesinis susirinkimas p 
spalių 1 d., parap mokykbs 
13-nie kambary. Pt’e šios dr- 
jos turėtų priklausyti vi: 
jauni parapijos vyrai. R‘i]

Rengias Prie
Apvaikščiojimo 
Sidabrinio Jubiliejaus

Moterų Sųjungos 2 kp. snn 
rkiai rengiasi prie paulinėj 
mo 25 metų gyvavimo. Ren
gimo komisija turėjo susirin
kimų rugsėjo 25 d., pirm 
Sriubienės namuose. P 
užduotis jau atlikta: pe

nares, 
virš 2

kurios išbuvo

r^=

ALEX ALESAUSKAS & SONS
Wholesale Fumiture Co.

6343 So. VVestem Avenue
REPUBLIC 6051

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE
INSURANCE AND LOANS

Šutau visokios rųšiet naujai namas ant 
lengvų mėnesinių Išmokėjimų. Daran vi
sokį taisymo darbų be Jekio ęasb įmokė- 
jimo, ant lengvų mėnesinių išmokėjimų.
(Iigannn geriansį atlyginimų ii Fire In- 
■nrance Oompanijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Dana paskolas ant nanjų ir 
senų namų, ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nno 6 Ud 80 metų. Reikale kreip
kitės prie:

JOHN PAKAL
6816 S. Westem Ave. Phone Grovehill 0306

§$Scratching
// RELIEVE ITCHING SKI N Gv/cA/y

Even the most stubborn Itching of eczeiria, 
blotches, pimples, athlete’s foot, rashes and 
other OTtemaiiy caused skin eruptions, 
.uiekly yields to pure, cooling. antiseptic, 
liouid D.D.D. Pkescription. Clear. greaso- 
less and stainless—dries fast. Its gentie 
oili soothe the irritation. Stopa the most 
intense Itching in a hurry. A 35c trial bot
tle. at all drug Stores, proves it—or your 
monoy back. Ask for D.D.D. Pmilscription.

► ♦♦4

:: VALGIŲ GAMINIMAS 
IR

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

;; Didelė 223 puslapių knyga 
"su naujausiais receptais į 

tienos kepimui ar virimui,
;; daržovių ir vaisių užlaiky

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

šeimininkėms.
o Šių knygų galima ganti per paš

tų arba raštinėje:

KAINA SU PERSIUNTIMU

£1.10
RASTINfiJH

01.00
“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Ave.

CHICAGO, ILL.

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

Res teL Canal 0402

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

2-tros lubos
CHICAGO, ILL.

Telefonas MIDway 288v
OFISO VALANDOS:

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto

TEL. YARDS 5557

DR. FRANK C. MINN
(K V11X3IA SKA.")

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street

OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:30 Vakare,

ir Pagal Sutart).

DR. P. J. BEINAR
(BEiN ARAUSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1612.

Res. — Yards 3955. 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

Telefonas HEMloek 628b

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

Ofiso valandos:
10—12 vai. ryte

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

Susitarius.

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Ave.

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.

1 DR. A. J. MANIKAS
i GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
VIRguiia 1116 4070 Archer Ave.

Valandoe: 1—3 ir 7—a 
Kasdien išskyrus Seredų

Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Res. 6968 So. Talman Ave.
Res. TeL GROvehiU 0617
Office TeL HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaL 8—4 ir 7—8 vak.
Ketv. ir Nedėliotais susitarus

2423 VV. Marųuette Road

TeL YARda 6921
Rea.: KENwood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiso TeL VTRguua 0036 
Rezidencijos tel BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue

Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P. M.

Resideseija
8839 So. Claremont Ave.

Valandoe 9—10 A. M. 
Nedėliomis pagal sutartį.

DR. STRIKOLIS
PHYSICIAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS)
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak

Nedėliomis pagal satartį. 
Offioa TaL YARda 4787
Namų TeL PROspeot IBM

Tel OANal 0867
Rea. TeL FROspect 6669

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

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

6 iki 9 vakare

Tei OAMal UM.

DR. BIEŽIS
•YDYTOJAS ER CHIRURGAS
2201 W. Cermak Road 

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. «,

REZIDENCIJA
6631 S. California Ave.

Telefonas REFublic 7868
f

TeL YARda 8846

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave.
arti 47th Street

V&L: nno 9 ryto iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutartj

Office Phone Ree and Office
FROspect 1028 8359 8. Leavitt Bt
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANai 0706

DR. J. J. KOWAR
(KOVARSKAS)

OYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Chicago

Trečiadieniais ir Sekmadieniais
pagal sutartį.

DR. V. E. SIEDUNSKI
DANTMJTA8

4143 South Archer Avenue 
Talefonas Lafayette 3660 

Antradieaiaia, Ketvirtadieniais ll 
Penktadieniai*

4631 So. Ashland Ave.
Tel YARda 0994

Pirmadieniais. Trečiadieniais ig
figštadiauam.

1 v *
, t i s »,, ‘ r % ft • r i f
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Chicaga Savo '
Kvotę Išpildys

Rugsėjo 27 d., Sandaros sa
lėj jvyko Pasaulinės Parodos 
Nev York Chicagos Lietuvių 
Komiteto susirinkimas, ku
riame buvo svarstomas svar
bus Iklausimas — palaikymas 
atdaro Lietuvos paviljono iki 
užsidarant visai parodai, spa
lių mėn. pabaigoje. Kaip jau 
buvo rašyta, kad dėl karo 
ir kitų sunkumų Lietuvos vy
riausybė pranešė savo pavil
jono komisarui, kad nuo rug
piūčio mėnesio sulaikanti pa
šalpų ir patarus po Lietuvių 
Dienos paviljonų uždaryti. 
Nev York Lietuvių Komite
tas nutarė atsišaukti į visos 
Amerikos lietuvius, prašyda
mas finansinės paramos pa
laikymui paviljono iki bus 
uždaryta visa paroda. Chica
go komitetas tam pritarė ir 
šiame susirinkime nutarė su
kelti Chicagai skiltų kvotų 
$2-300. Susirinkime išrinkta 
sub-komitetai kolonijoms ir 
nutarta parašyti laiškus drau
gijoms prašant prisidėti, kiek 
kuri galės, auka. Į sub-komi- 
tetus pakviesti: Cicero — A. 
Valančius ir A. Mondei'ka, 
North Side — A. Bacevičius 
ir V. Rėkus, West Side — I. 
Sakalas ir J. Brazaitis, Bri
ghton Park — J. Kudirka ir 
1. Pakeltytė, Bridgeport — A. 
Pocius ir A. Vaidyla. Kitose 
kolonijose sub-komitetus su
daryti pavesta komiteto val
dybai. Taip pat pavesta ko
mitetui parašyti laiškus gerb. 
klebonams prašant vienu ar 
kitu būdu paremti tų skubų 
Vajų.

Ant galo susirinkimas iš
rinko Marijonų Brazauskaitę 
nauju sekretorium, nes sena
sis sekretorius A, Vaivada 
jau 'kelintas susirinkimas ne
dalyvauja. Kai kurie komite
to nariai labai karčiai išsi
reiškė apie socialistus. Esu, 
iš pradžių puolė kaip musės 
prie medaus, kad ir nitko ne
atstovaudami. Dabar pasiro
do, kad jiems ne darbas rūpė
jo, bet garbė, vadovavimas. 
Pažiūrėsim, kiek socialistai 
parems ir šį skubų vajų. K.n.

Sveikiname!

ĮVEST SIDE. — Biznierius 
Mykolas Jasnauskas, 2259 W. 
Cermak Road, šiemet mini 47 
metus kai Amerikoj švenčia 
savo vardines.

Savo vardinių proga spa
lių 30 d., savo namuose turės 
daug svečių ir viešnių, ku
rie bus vaišinami valgiais ir 
gėrimais.

Pasižymėjusiam per daug 
metų biznieriui Mykolui Jas- 
nauskui, jo vardinių dienoje, 
linkime daug laimės gyveni
me. Rap.

7

=
raitienė garbės viešnioms pri
segė po “corsage” iš baltų 
gardenias. 1

Po vakarienės išpildyta pro 
grama. Pirmiausiai vadinamas 
Panevėžiečių choras iš VVest 
Side (visos sųjuugietės) pa 
dainavo keletu dainų pirmu 
atveju ir iššauKus. Pianu pri
tarė muz. J. Brazaitis.

Įžanginė kalba buvo M. S. 
Chicago apskr. dvasios vado 
kun. A. Baltučio, kuris džiau
gėsi galįs dalyvauti toje gra
žioje puotoje ir pasveikinti 
garbės viešnias. Sykiu pažy • 
mėjo, kad dvi jų yra iš jo 
parapijos. Liukėjo joms, o 
taip pat ii- visoms, vieningai 
toliau darbuotis. Paskui kal
bėjo adv. J. Grish, jo žmoną 
dr. J. Poška, kun. A. Skrip 
ka, kun. M. Urbonavičius, MI 
C. ir A. Valančius, o iš sų
jungiečių Mateišienė iš West 
Pullman, M. Jasnauskienė iš 
West Side, M. Statkienė, cen
tro iždin. iš Brighton Park. 
J. Čepulienė, Garbės narė iš 
Town of Lake, Šatkienė, buv. 
centro pirm. iš Cicero, Trus- 
tienė iš Marąuette Park ir 
M. Sudeikienė iš Town of 
Lake.

Programų itin papuošė dai
nininkė, taip pat sųjungietė, 
Irena Aitutytė, kuri pirmu 
atveju ir iššaukta sužavėjo 
viešnias ir svečius.

Ant galo kalbėjo vrsos va
karo garbės viešnios dėkoda-

Nacių ir komunistų karininkai Brest Litovske žiūri vokiečių ir rusų kariuomenių para
de. Nuotrauka iš Berlyno per radio atsiųsta į Amerikų. (Acuie telephoto)

mininkėms, visoms viešnioms1 tarpe Mykolų turime gana las Miniatas, 6456 S. IVhipple
įr svečiams.

E. C. Jurkštienė,
Reng. Kom. sekr.

Aplink mus
Šiandien šv. Mykolo diena. 
Savo artimų bendradarbių i

daug. St.
Šį gražų vardų turi — J.

M. prel. Mykolas L. Krušas, 
kun. Mykolas Urbonavičius, 
kun. Mykolas Švarlys, kun. 
Mykoiūs Jodka.

Aukso Grūdeliai

PALAIMINTO RAMONO
LULL KASDIENINES 

MINTYS
Iš angliško verto

Kun. Ant. M. Karužiškis

Rugsėjo 29 Diena
“O Mylimasai, aš buvau 

meile kankinamas, iki aš šau
kiau Tu radaisi mano 'kanky
nėse; ir tuomet meilė 'paleng
vino mano liūdesius, ir Tu 
kaip atlyginimas padidinai 
mano meilę, o meilė padvi
gubino mano kankynes.

Gyvenimas nors trumpas, 
bet doras yra daug geresnis 
už ilgų, bet blogų.

Kiekviename darbe ir min
tyje turi užsilaikyti, lyg kad 
šiandien turėtumei mirti.

“Pasiuntinio” Piknikas
Paremti “Pasiuntinio” ra

dio programas ir “Pasiunti
nio” vadovaujamus visuome
ninius darbus ruošiamas ant
ras piknikas, spalių 1 d. (sek- vartojamos pažymėti “tikrų 
Biadienyje), Kegl s Grove, Ar- kombinacijų didesniam malo- 
chet avė. (Rt. 4A) ir 90 gatv. nunttuį” — tų išimtinų Ches-

Šio pikniko suruošimu rū- terfield įvairių tabakų švel- 
pinasi pirmiau “Pasiuntinio”

Iš Vakaro Veikėjoms 
Pagerbti

Kaž kaip praėjo nepanii 
nėtas spaudoje, kad ir trum
pai, Moterį} Sųjungos Chica 
go apskr. vakaras tikslu pa
gerbti sųjungietės veikėjas: 
apskr. pirm. ir Garbus narę 
K. Sriubienę, “Moterų Dir
vos” red. ir Garbės narę S.
Sakalienę, apskr. atstovę į šių ti, radio programų leidėjams 
metų Moterų Sų-gos seimų A. už paskelbimų vakaro per ra- 
Poškienę ir buv. Mot. Sų-gos dio, dienr. “Draugui”, šei
centro ižd. A. Simutienę. Va----------- ---------------------------- -
karas įvyko Šv. Kryžiaus pa
rapijos salėj, rūgs. 10 d.

Susėdus už stalo vakarie
nei, komisijos narė M. Pet-

HOLLYWOOD ŽVAIGŽDĖS 
RŪKO CHESTERFIELD 
GIGARETUS

Žymios kino žvaigždės, kaip 
tai Ann Sheridan, Gary Coo- 
per, ir Fred Astai re, mini
mos naujose Chesterfield Ci
garetų skelbimuose, kuriuose 
Liggett and Myers kompani 
ja išle\Io šių savaitę. Šios 
žvaigždės sykiu su žymiomis 
asmenybėmis kitose srityse,

Mūsų laikais žmogaus nu- 
krikščionėjimas smarkiais šuo 
liais kyla ir plinta. Kokios gi 
priežastys priveda prie šio? 
Anksčiau buvo stengiamasi 
sudaryti lyg sistemų, kuri ga
lėtų suprantamai išaiškinti 
žmogaus gyvenimų, bet vis
kas buvo veltui. O kas galėtų 
duoti tokių sistemų? Trumpas

Roselandiečiai sveikina mū
sų dienraščio agentų Mykolų 

i Misiūnų, Mykolų Pavilonį ir 
kitus.

Brightonpaririečiai savo ta
rpe turi Mykolų Vertelkų, biz
nierių, 4406 S. Talman avė., 
Mykolų EŽerskį, 2fr49 W. 47 
St., Mykolų Benzinų ir My
kolų Maženį.

mos apskričiui j atsakymas krikščionybei
už surengtų vakarų. i Jei nori, kad gyvenime tau

Vakaro rengimo komisija| 8cktųsi; ,urSk viltjj ištvermę 
šmo dėkoja gėlininkui Lo- ir drijsof. sav0 SMmanyttl, iš. 
vidk už gėles stalams papuoš- TJįirivti
ii l'Oz ll/A W» va 1 rf-k Į xl Ji -1 «a rv, I * *

Tas yra niekšas, kas, val
dono galybę turėdamas, savo 
sidraugavau su .dviem lieiu- 
pageidimams vergauja.

DON’T BF GREY
Doari tetarai* grey hair. Cray hatu 
■aha* poa look old and feel old. 
Try the 'Modern* Method for Col- 

Hair . . . CLAIROL YoaTI 
i the qukk, Pleasant treafe 

■ant. No bleaching reųuired ta 
•often the hair whan you osa 
CLAIROL YooTl Ieva the reanlta 
aa yoor hair—beautiful, natūrai* 
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naudai pasidarbavusi ir nauji 
jo rėmėjai: L. Paliulienė, E. 
Stątkienė, Mrs. Survilicnė — 
chicagiečiai ir Ant. Švilpaus- 
kienė iš Melrose Parko.

numo, aromato ir geresnio 
skonio mišinį. “Tikroji Kom
binacija” tema dabar kelia
ma visuose Chesterfield vadi
namuose “ipoint of sale”

——
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GIESMYNAS

skelbimuose ir žurnalų ir vie
šįs piknikas bus įdomesnis,! šųjų iškabų skelbimuose šiuo

Degu buvusis, nes jame daly
vaus du chorai: “Šakar - Ma- 
kar” ir “Šurum - Burum”. 
Juodu gražiomis, linksmomis 
dainelėmis palinksmins publi
kų.

Sunkų ir brangų “Pasiun
tinio” darbų palengvinsime 
nuoširdžiu dalyvavimu. Tad 
rengėjai visus kviečia daly
vauti. Rengėjų Komitetas

REMKITE, PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

laiku.
Palaikydama savo laikraš

čių skelbimų kampanijų Ches
terfield taipgi leidžia radio 
programus. Galite išgirsti) 
Fred Waring’s Pennsylvani- 
ans per National Broadcasting 
Company stotis kas vakarų — 
nuo pirmadienio per penkta
dienį 7 valandų E.S.T., ir ge
rai žinomų Paul Whiteman 
orkestrų trečiadienio vaka
rais 8:30 vai. E.S.T.„ per Co
lumbia Broadcasting sistemų.

įsigykite Naują Gleemyną. Jama 
raeite Vlalema Mątama Bažnyčioa 
Gleameo.

Gleemen ir m jalką patvagrė 
Ant. s. Pocius.

Išleido C. L. R. K. Vargoninin
kų Provincija.

Knygoa kaina — 50 centai, pri
dedant 10 oentų persiuntimui.

LIETUVIŠKAS
MISOLtLIS

šlovinkim Viešpatį.
Mlšton Ir Mišparai. Lietuviškai 

Ir Lotyniškai, visiems Sekmadie
niams ir šventėms. Ir kitos Mal
dos Ir Giesmė*. Antras pataisytas 
leldlmaa. Parašė Kan. kA. Saba
liauskas. Stipriais odos virtais, 
kaina — 8.7*. Reikalaukit* iš:

DRAUGAS PUB. 0 0. 
2334 So. Oakley Avė., 

Ghicago, Illinois

M J "iM‘ i?

North Side — Mykolas An
driuškevičius; nuo Evergreen 
avė. — Mykolas Karečika ir 
kiti.

Visus čia suminėtus ir ne
suminėtus Mykolus “Draugo” 
bendradarbius nuoširdžiausiai 
sveikiname.

AVestsaidiečiai sveikins sa
vo populiarų biznierių Myko
lų Jasnauskų, 2259 W. Cer-' 
niak Rd., Mykolų Surplį, 2042 
W. Coulter St., Rūtos daržo 
muzikantų ir visus kitus My-( 
'kolus.

Marąuette Park — biznie
rius Mykolas Narvydas, 2424 
W. 69 St., biznierius Myko-
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SKOLINAM PINIGUS 

ANT 1-MŲ MORGIČIŲ
1NSURED

A. T A.
PRANCIŠKA KARPIENE
<po įplnm- vyru Šimkienė. po 
tėvais Jakubauskaitė, gyveno 
PO mun. 2057 W. Pierce St.)

Mirė .rūgs. 27, 1939, 3:45 v. 
popiet.

Gimus Lietuvoje Raseinių 
apskr., Skaudvilės par., šiur- 
piškės dvare.

Paliko dideliame nuliūdime:
3 dukteris: Antaniną, Makšte- 
lienę, žentą Antaną, Kotriną 
Karpas, ir Juiią Vianeiią, žen
tą Dan, 3 sūnus; Stanislovą 
Šimkų, marčią Veroniką Pran
ciškų Šimkų, marčią Marcellą, 
ir Vincentą Karpas, marčią 
Jessie, 8 anūkus ir daug kitų 
giminių.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioje 3319 Lituanica A- 
venue. Laidotuvės įvyks šeš
tadienį, rugsėjo 30 d. Iš ko
plyčios 8:30 vai. ryto bus at
lydėta Į šv. Jurgio par. baž
nyčią kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lą. Po pamaldų bus nulydėta 
į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pa
žįstamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Dukterys, Žentas,
Sūnui, Marčios, Anūkai ir Gi
minės.

Laidotuvių direktorius S. P. 
’mažeika tei. Yards 1138-9.

Gėlės Mylintiems, 
Vestuvėms, Bankie
tams, Laidotuvėms, 

—~ir Puošimams.
GĖLININKAS

4180 ARCHER AVENUE 
Phone LAPayette 5800

1. I A.
JONAS BAGDONAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 26 d., 9:45 vai. vak., 
1939 m., sulaukęs pusės am
žiaus. Gimęs Lietuvoje, Ute
nos apskr., Anykščių, para^., 
Kiškelių kaime.

Amerikoj išgyveno 27 męt
Paliko dideliame nuliūdime:

2 brolius — Daniai ir Matas, 
brolienes — Stanislavą ir Elz
bietą, ir jų šeimynas ir daug 
kitų giminių, draugų Ir pažįs
tamų. Lietuvoje paliko 2 bro
lius ir seserį ir jų šeimynas.

Priklausė prie Unity Kiiūbo 
ir Keistučio Pašelpos Kiiūbo.

Kūnas pašarvotas 4605 So. 
Hermitage Avė. laidotuvės į- 
vyks šeštad., rugsėjo 30 d., 8 
vai. ryto iš koplyčios į Gimi
mo Panelės švč. par. bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Jono Bagdono gi
minės, draugai ir pažįstami e- 
sate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam pajskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Broliai ir 
Brolienės ir kitos Giminės.

Laidotuvių direktorius J. F. 
Eudeikis, tel. YAllds 1741.

: Kiekvienos ypatoe padėti pinigai yra apdrausti iki $6000.00 pei =
: Federal Savings and Loan Insorance Oorp^ po United States = 

S Goverunent priešiūra.

Mokame Už ^^1
Padėtus Pinigus ^^2

5 Ofiso vai.: 0:00 vai. ryto iki 6:00 vak. Pirmadieniais, Ketvirta- s 
s dieniais ir šeštadieniais iki 8:00 vak.

Į GHIGA60 SAVINGS & LOAN ASSOCIATION Į
JOHN PAKKL, Pres.

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

*ABY, ĮffD. LAIDOTUVIŲ DEBJEKTOKIAI
KELNER —PRUZIN 

VarlanalM Patanavtmaa — Hotarla patarnanj*
Phoae 9000 680 W. 16th Ava.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
ŽEMIAUSIA D DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAISA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

4447 South Fairfield Avenue
___________ Tel. LAFAYETTE 0727_________

n V Y A T koplyčios visose kZ X IV r\ X Chicagos dalyse

Klausykite mflaų Lietuvių radio programo Antradienio tr 

Icštadlcnlo vakaraln, 6:30 valandą, Iš WHIP stoties (1480 K.)

Pranešėjas P. ŠAI/TTMIF.RAS ,

LAIDOTUVIŲ
k w ’mr

1 irę

« •*

M P DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AkIDIII Akine PATARNAVIMAS AmDULAIlUL DIENĄ IR NAKTĮ
KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSEDYKAI

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

Laclamcz ir Sunai
2314 West 23rd Place 
Phone CANai 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270

J. Lhdevns
S. P. Mažeika

4348 So. California Ąve. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avenue 
Phone YABds 1138-1139

fliitaiias M. Phillips 3307 Lituanica Avė. 
Phone YADda 4908

1.1. Zolp J646 West 46th Street 
Phone YARds 0781-0782

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

P. I. Ridikas 3354 So. Halsted St. 
Telefonas YABds 1419

•»»» I I i <ų»
ri i -i .
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DSitTOIB Penktadienis. Hie nų 1 n'!(|

Kryžiaus Parapijos Išvažiavimas
SEKMADIENI, SPALIŲ-OCTOBER 1 d., 1939 m.

Jiistice Park, Archer ir Kean Avenue
fe Pradžia 11 vai. ryto. Gera muzika šokiams. Įžanga veltui.

Kviečia visus - KLEBONAS ir PAR. KOMITETAS.

D. G. R. ŽINIOS
J. Pilipauskas

PAS PIRMĄJĮ AMERIKOS 

LIETUVIŲ PRELATĄ

Kol jaunas, o broli, 
sėk pasėlio grūdą 
Ir dirvos neapleisk!

— Kudirka1

Kaip dažnai pasitaiko gy
venime jaunųjų, kurie skais
čių saulės spindulių suvylio- 
ti ir gyveninio gražių vylių 
pagauti pamiršta savo pas
kirtį, pasileidžia gyvenimo sū- 
kuriuosna ir dar nė neįpusė- 
ję savo kelio tyliai užgęsta. 
Jų laukia užmarštis ir neži 
nia. Tačiau yra ir tokių, ku
rie per sunkų vargų brisda 
mi diena dienon žengia pir
myn, siekia užsibrėžto tikslo, 
kuris senose gyvenimo dieno
se neštų jiems palaimos ir 
džiaugsmo. Tai pilnutiniai 
žmones atlikę savo pareigas 
ir galį drųsiai žvelgt į pra
eitį ir nerausdami karts nuo 
karto praskleist savosios pra
eities knygų.

Turime ir mes, lietuviai, to
kių darbščių asmenybių, ku
rios per sunkų darbų pasiekė 
savo tikslo ir atnešė naudcs 
ne tik sau, bet ir plačiajai vi
suomenei. Viena jų yra ir 
Šv. Jurgio parapijos klebo
nas prelatas Mykolas L. Kru

šas.

m., Chicagoje, Šv. Vardo ka
tedroje, J. B. E. J. Quigley, 
tuolaikinis arkivyskupas įšve- 
nčia Mykolų į kunigus. Pri
micijas laiko Šv. Jurgio baž
nyčioj, kur beveik pusantrų 
metų vikarauja.

Dar tebebūdamas jaunas 
vikaras kcn. Mykolas parolo 
aiškius organizatyvinius ga
bumus, suorganizuodamas L. 
R. K. A. Sus-mo jaunamečių 
skyrius.

Prelatui už tų paramų, be ku
rios gal jis, prieš keletu me
tų, būtų turėjęs užgęsti.

Tačiau jaunimo auklėjimo 
darbas Kun. Prelatui buvo ir 
tebėra arčiausia prie širdies. 
Todėl jis taip nuoširdžiai rė
mė ir remia seseris Kazimie- 
rietes ir Pranciškietės ir TT. 
Marijonus, todėl jis taip daug 
darbo įdėjo ir įdeda parapi
jinėse mokyklose.

To darbo pasėka: pirmoji
, • , . . Chicagoj lietuvių parapijinė

high school yra šv. Jurgio
1909

AVankegan, III. lietuvių para- 
pijon klebonu. Tuo laiku Bal
tramiejaus parapija buvo dar 
Lk užuomazgoj ir paskendusi 
skolose. Naujasis klebonas 
tuojau griebiasi darbo. Čia 
kaip tik ir pasireiškė prelato 
Krušo stiprus vaikų auklėji
mo ir mokslinimo palinkimas. 
Gal būt, todėl kad pats to 
mokslo turėjo pasiekti sun
kiu keliu. Waukegane tuojau 
sutvarko bažnyčių ir kleboni
jų ir tais pačiais metais su
organizuoja mokyklų. Po 3 
metų išdygsta nauja mūro mo
kykla ir parkviečiamos sese
rys Kazimierietės.

parapijoj.
Šįmet joje dar tėra tik du 

skyriai su 29 mokiniais. Ta
čiau kas met bus pridedama 
po 1 skyrių, kol išaugs į pil
nų high school — komercinę 
ir akademinę, pilnai akredi
tuotų.

Jo pastangomis įsteigta mi
sijos P. Amerikoj, kur šio
mis dienomis, taip pat jo pa-

stangomis, seserys Pranciskie- Nemokami Allgusiems
tės pradės statyti mokyklai 
ir novieijatui namus.

Gerb. Prelatui parapijos 
darbe padeda 'kun. Gasiūnas, 
kun. Petrauskas ir laikinai 
kun. Gaučius. Be to, nemaža 
darbo įdeda ir muz. Pocius, 
kuris turi suorganizavęs bene 
vienintelį Amerikos lietuvių i 
pradžios mokyklos orkestrą, 
kuris Chicagoj yra laimėjęs 
pirmųjų vietą.

Kursai
Chicago Švietimo Bordas y- 

ra įsteigęs nemokamus augu- 
siems vyrams ir moterims 'ku
rsus Walsh School, 2015 So. 
Peoria St. Kursai esti antra
dieniais ir ketvirtadieniais. 

, Valandos nuo 1 iki 2 popiet.

Smulkesnių informacijų mie 
lai suteiks Miss Funk, kursų 
vedėja-niokvtoja.

Lietuvių Keistučio Klūbo 
mėnesinis susiriniknnas įvyks 
spalių 1 d., Hollywooil sve
tainėj, 2417 W. 43rd St., 12 
vai. dienų.

Helen Chapas, rašt.

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

WEST SIDE HALL
Buv. Meldažiaus Svetainė

Dabar renduojame šokiams, 
baliams ir bankietams

R. S. GIRČIUS 
2244 W. 23rd PI. 

Tel. SEEly 9083

Rugsėjo 28 d. 1879 metais, 
Žąsino vienkiemyj, Lietuvoj, 
Krušų šeimoj šventadieniška 
nuotaika. Gimė sūnus Mykc- 
las-T eonas, kuriam Aukščiau
siojo skirta iškelti šeimos va
rdų toli toli už vandenyno, J. 
A. Valstybėse.

Lyg ir žinodamas Aukščiau
siojo paskirtį, jaunasis Myko
las, vienturtis tėvų sūnelis, 
išvyksta į Ameriikų. Tai bu
vo 1896 m.

Sutvarkius Waukegano pa
rapijų vietos arkivyskupo pa
skiriamas Dievo Apvaizdos 
parapijon klebonu, kur pra
deda naujų bažnyčių ir su
tvarko ir išaugina mokyklų 
(mokinių skaičių pakelia nuo 
150 iki 800). čia jo darbas 
dar pasunkėja, nes prideda
ma dar ir Chicago Heights 
parapijos administravimas.

Ir, pagaliau, 1918 metais 
arkivyskupas Mundelein ,pas 
kiria dabartinį Prelatų klebo 
nu į Šv. Jurgio parapijų, kur 
jis tebdklebonauja iki šių die
nų. Nuo tos dienos prelatui 
Krušui gyvenimo kryželis dar 
labiau pasunkėjo. Didesnė pa
rapija, apdegusį bažnyčia ir 
nepilnai sutvarkyta mokykla 
pareikalavo daug darbo, daug 
jėgų ir daug pasišventimo.

Amerikoj pirmiausia paten 
ka Ba'timorėn, kur dienomis! Be parapijos ir vietinės 
dirba, o naktimis lanko mo-Į mokyklos prelatas Krušas ne- 
kyklų. Pc pusantrų metų vyk-Į pamiršo ir platesnio katali-
sta New Yorkan ir vėliau pa? 
dėdę Petrų Krušų Waterbu- 
ryn, Conn. Ir čia dirba ir mo
kosi.

kiškai lietuviško darbo. Jis 
vienas karščiausių Šv. Kazi
miero seserų vienuolyno rė
mėjų, suorganizavo ir nuošir
džiai per 10 metų dirbo Lab-

Waterbury artimai sus;gy- darybes sąjungoj. Negalėjo 
vena su kun. P. Siaurusai nu, jjg neremti ir Lietuvos reika- 
kurio patariamas vyksta ko-j jų Jš pat pradžių buvo uolus 
legijon į Detroit, Mich. Iš Tautos Fondo rėmėjas, kurin 
Detroito stoja šv. Stanislovoj >ppr porų metų pats mokėjo
kolegijon Chicagoje 

1903 metais Mykolas išvyk
sta į Cincinnati, Ohio, Mt. 
St. Mary’s Seminarijon, kur 
mokosi penkeris metus. Atos
togas dangiausia praleidžia 
šv. Jurgio parapijoj, Chica
goje.

kas mėnesį po $10.00. Daug 
dirbęs ir Lietuvos nepriklau
somybės reikalais: važinėjo po 
seimus, sakė kalbas ir, paga
lios, buvo delegacijos į 
prez. Hardingų, kad pripažin
tų Lietuvos nepriklausomybę, 
nariu.

Ir spauda nepraėjo prelato 
Krušo nepastebėta. Šiandie

Ir štai po sunkaus darbo 
pr’.njtžu atslenka ir taip lauk
toji diena: birželio 13, 1908 Draugas labai dėkingas Kun.

Šiandie Kun. Prelatui ruo
šiama vardinės, kurias pami
nės bažnyčioj iškilmingomis 
mišiomis (asistoj kun. Katau- 
skas, Gimimo Panelės Švč. ir 
kun. Vaikus, New Orleans, 
Luiss.). Per mišias gieda cho
ras “Giesmę į Šv. Mykolų” 
(Pociaus) ir “Salve Regina” 
— solo Gen. Giedraitienė.

Salėje mokyklos vaikučiai 
ruošia specialių programų: 
dainos, melodeklamacijos, svei 
kinimai ir tautiniai šokiai.

Pranešimai
Draugijos Šv. Petronėlės 

susirinkimas įvyks sekm., spa
lių 1 d., 1 vai. popiet, Šv. Ju
rgio parap. svetainėj.

A. Laurinavich, rašt.

PILIETYBĖS PAMOKOS
prasidės antradienį, Spalių-October 
S dieną, 7:30 valanda vakare ir 
bus laikomos kas antradienį.

vedėjas: i
ADV. JOSEPH J. GRISH 

4631 So. Ashland Ave. 
Telefonas: Yards 1001

Liaten to and Aduertiae over
PHUNDEGH'S YUGOSLAV’RADIO
Folk Songs and Mane
Tambmritza Orchestra

Station*WW AE, Every Sunday*1 to S 

536 S. Clark St., Chicago — Har. 3006

RHEUMATISM
MILIIV3 PAIN IN PIW MINUTIS

To relieve the torturing pain of Rheuma
tism, Neuritis, Neuralgia or Lumbago, in a 
few minutes, get the Doctor’s formula 
NURITO. Dependable—no opiates, no nar- 
eoties. Does the work ąuiekly—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.

Standard Club

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

SULLY’S SVETAINĖ 
4400 So. Washtenaw Ave.

Tel. LAFayette 5954 
Jonas Zepaltas, savininkas ..

►S4

Rudeninis Piknikas
SEKMAD., SPALIŲ-OCT. 1 D., 1939 M.

VYTAUTO DARŽE 
115-ta gatve, arti Pulaski Road

v -

— Rengia —
ŠVENTO JUOZAPO PARAPIJA 

South Chicago, Illinois 

PRADŽIA 11 VAL. RYTO

Pasinaudokite paskutine proga, vasarai 
baigiantis, pakvėpuoti tyraus oro, pavalgyti 
skanių valgių ir pasilinksminti pakol žiaurus 
oras neužklupo.

Kviečia,
KLEBONAS ir KOMITETAI

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

F. SELEMONAVICH 
SVETERIŲ KRAUTU
VE ATDARA KAS 
DIENĄ — IR VAKA
RAIS IR SEKMA

DIENIAIS 
Telefonas 

VICTORY 3486
504 WEST 33RD STREET 

CHICAOO, ILL.

Švelni Degtinė—100 Proot 
BOTTLED IN BOND 

Nėra Oeresnės Degtinės 
už Tokią Kainą

TIK $1.00 PTPl pn 
4-5 Kvortos...^ 1‘ūU

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS 

TAVERNOJ

15c. DR1NKSAS

MUTUAL LIQUOR COMPANY
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Pitone Boulevard 0014

PASKOLOS ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ

Duodamos nuo 1 iki 15 metą 
Lengvi išmokėjimai. Dėl platesniu 
informacijų kreipkitės pas Chas. 
Zekas, Secretary.

GEDIMINAS BLDG. Sc LOAN 
ASSOCIATION

4425 South Fairfield Ave. 
Lafayette 8248

Katalikiškas Laikraštis Yra Jūsų Geriausias Draugas. 
Kaipo Toksai. “Draugas” Užsipelnija Jūsų Pilnos Paramos

IMPORTANT!
medical tests reveal 
how thousands of W0MEN

HAVEBEB 
MIETO GET NEW ENERGY

It you feal tired out. limp, liatleaa, 
moody, depreaaed—tf your nervee 
are conetantlv on edge and you’ra 
lotine your boy frienda to more 
attractive, peppy vromen—SNAP 
OUT OF ITI No man likta a dūli, 
tired. croaa wom*a—

Ali you may uaed is a good reliable 
tonic. If so, Just try famous Lydia E. 
Pinkham’a Vegetable Compound 
made eepecially for vomen. Let it 
etimulate gastric juicea to heip digeet 

nusta more whoieeome foodand aasimil

__ . . _____ M L__
energy to heip build up more physi- 
csl resiatance and thua heip calm 
Jittery nervee, leeeen female func
tional dintreas end give you joyful 
bubbling enercy that ia refleeted 
thruout your vhole being.

Over 1,000,000 aromen have re- 
ported marveloua benefita from 
Pinkham’a Compound. Resulta 
should delijM you! Telephone your 
druggist right now for a bottle. _ 

WELL w0RTH TRYING.

which your body dtrecfly for

CLASSIFIED
PARDAVIMUI NAMAS

2 fletų mūrinis namas 6—6 kam
bariai. Karšto vanderUo šiluma. 
Bungaiow stogas. Ąžuolo aptaisymai. 
14 metų senumo. Kaina $8,500.00. 
0730 So. Campbell Avenue.

UTILITY LIQUOR 
DISTRIBUTORS

Incorporated
Tel. Prospect 0745-0746

Wholesale Only

6931-33 So. Ashland Ave.

Paa mus galima gauti tikrai 
Lietuvišką Importuotą Valstybiną 
Degtine.

Mes Ir Visi Mūsą Darbininkai 
Esame Lietuviai. Pp. P. Ir M. 
Dclmldal, 8avlnlnkat.

Marles Yiskis
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
CIIICAOO, ILL.

PARDAVIMUI
2 AUKŠTŲ medinis namas. 1 krau
tuvė— 5 gyvenimui kambariai ir 6 
kambarių fletas viršuje, arti Halsted 
gatvės ir Canalnort Avenue. Meti
nių pajamų $296.00. Pilna kaina 
$1,000. Edw. Chernauskas. 1900 Uni
on Avenue. Tel. CANaI 2183.

PRAŠOM ATSISAUKT!
Paieškau giminaičio Juozapo Karbau
sko. Girdėjau, kad e-vvena New Yor
ko valstybėle. Kilęs iš Kaltinėnų 
parapijos. Kuntillų kaimo. Turiu 
svarbu reikalą. J. Pocius. 4450 So. 
Hemiltnge Avenue. Chieasro. Iii. .

TURTAS VIRS - -- - - - - - $3,500,000.00
ATSARGOS KAPITALAS - $250,000.00
Dabar mokam 31/z% pa
dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 m.

STANDARD
FEDERAL 
SAVINGS

and
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

PARDAVIMUI

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

V. P. PIERZYNSKI,
4559 S. Paulina St., Yards 0145

4192 ARCHER AVENUE
SAVINOS FEDERALLT 

, INSURED
JUSTIN MACKIEYVICH, Prea.

PARDAVIMUI
Tikras bargenas. Grosernė. dellca- 
tessen Ir namas, arti bažnyčios ir 
mokyklos. Biznis išdirbtas per daug 
metų. Kalną ir pardavimo priežastį 
ištirsite ant vietos. Savininkas: 1325 
So. 50t Ii Court. Cicero, Illinois.

PARDAVIMUI NAMAS 
Blznlavas namas — Storas ir fletaa 
pagyvenimui; yra 2-karų garadžlua. 
Parsiduoda pigiai. Dėl platesnių in
formacijų kreipkitės Chas. Zekas, 
4425 So. Falrfield Avenue.

PARDAVIMUI NAMAS 
PARDUOSIU pigiai už cash, medin 
namą. Pečiais apšildomas, kieto me
džio aptaisymai ir grindys. 2 6 kam 
barių fletai ir 1 4 kambarių fletas 
Geras lnvestmentas. Matykite savi
ninką po num. 9714 So. Green St

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOK ĖJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
"THE HOME OF FENE FURNITURE” SINCE 1304

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

UNIVERSAL

RESTAURANT
Vestuvėm, Krikštynom tr Kito
kiem Banktetam Suteikiam Pa

tarnavimą.

Linksma* Patarnavimo* Visiem*

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

Tel. Victory 9670

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Ave., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022
JC.

POCAHONTAS Mine Run iš gelausių mainų; 
daug dulkių išimta. Perkane 6 tonua ar dau
giau, už toną .................................................. 37.40

PETROLEUM CARBON COKE. perkant 6 to
nus ar daugiau, tonas. .. 37.40. Sales Tax Eksta.


