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MIRĖ KARDINOLAS MUNDELEINAS
SEKMADIENĮ LAIKE 
PRIVAČIAS MIŠIAS; 
ATRODĖ SVEIKUTĖLIS

Širdies liga parbloškė didį 
ir žymų Bažnyčios veikėją

St. Mary of the Lake semi
narijos vasariniuose namuose, 
Mundelein, III., vakar rytų 
mirė Jo Eminencija Jurgis 
Kardinolas Mundelein, Chica
gos tarki vyskupas, 67 m. am
žiaus. Tai širdies ligos auka.

Netikėta kardinolo mirtis 
sukrėtė .ne tik Chicagos, bet ir 
visos šalies katalikus ir neka- 
talikus, o ypač velionies arti
muosius, su kuriais teko rū
pintis Bažnyčios reikalais ir 
gerove.

Žiniomis iš Castel Gandol- 
fo — popiežiaus vasariniu rū 
mų, Italijoje, Šventasis Tėvas 
Pijus XII nepaprastai susi
jaudinęs gavęs žinių apie Chi 
cagos kardinolo mirimų. Jo 
Šventenybė buvo privačioj 
studijoj, kai iš Cbieagos gau
ta kablegrama. Pijus XTT tuo 
jau nutraukė savo darbų ir 
nuėjo j privačių koplyčių pa
simelsti už mirusį kardinolų. 
Šiandien popiežius savo kop
lyčioj laikys Mišias už miru
sįjį.

JE. auxilinis vyskupas B. 
J. Sheil pranešė, kad kardino
lo kūnas šiandien vakarų iš 
Mundelein, III., bus atlydėtas 
į Chioagų ir švč. Vardo kated 
roję išstatytas pagarbai.

Laidotuvės įvyks penktadie 
nį. Numatomas gausingas ar-Į 
kivyskupų ir vyskupų šuva-j 
žiavimas. Matyt, į laidotuves] 
atvyks ir du J. A. Valstybių'

kardinolai. Bus palaidotas St. 
Mary of tbe Lake seminarijos 
koplyčios kriptoje.

(Vyskupas Sheil apie kardi
nolo mirimų oficialiai paskel
bė, kad kardinolas vakar apie 
7:45 ryto rastas lovoje miręs. 
Nustatyta, kad mirė apie 7:- 
30. Iš vakaro kardinolas atro
dė ir jautėsi sveikas.

VATIKANAS, spal. 1. —
Vatikano prelatai tiesiog su
krėsti gavus žinių apie kardi
nolo Mundeleino, Cbieagos 
arkivyskupo, netikėtų mirimų. 
Tuo labiau, kad Jo Eminenci
ja nesirgo ir jautėsi sveikas.

Kardinolui Mundeleinui mi 
rus kardinolų kolegija suma
žėjo iki 57 narių.

Spėjama, gruodžio mėnesi 
popiežius sušauks konsistori
jų ir skirs naujus kardinolus.

ŠVČ. VARDO KATEDROS 
REKTORIAUS ŽODIS

Švč. Vardo katedros Chica
goj, rektorius prelatas J. P. 
Morrison dėl kardinolo miri
mo pareiškė:

Švč. Vardo katedra su jos 
rektorium, kunigija, seseri
mis, žmonėmis ir vaikais kar
dinole Mundeleine neteko sa
vo vyriausiojo ganytojo. Vi
siems yra gilaus gedulo mo
mentas. Suteik jam, Viešpatie, 
amžinų atilsį. Amžinoji švie
sybė tegul jam šviečia.

LIETUVOS UŽSIENIŲ 
REIKALŲ MINISTRAS 
PAKVIESTAS MASKVON

BERLYNAS, spal. 2. — 
Vokiečių žinių agentūra. šian
dien iš Kauno praneša, kad

tuvu išvyks i Maskvų.
Lietuvos ministrų kabinetas

turėjo nepaprastų posėdį Lie- 
perorienta-Maskvon pakviestas Lietuvos tuvos nusistatym< 

užs. reikalų pūnistras J. vimui, atsižvelgus ovietų Ęu 
sijos padarytų sutarčių su ^oU rbšys.

Ministras, matyt, rytoj lėk- kietija ir Estija.

ANGLIJA RYŽTASI 
KARIAUTI PRIEŠ 
HITLERIO GAUJAS

ii komisarai, ne vadai 
vyrauja sovieto kariuomenėj
BREST LTTOVSKAS, spal. liais kuriais Lenkija pasižy

2. (Ass. Press korespondento mi. Lietingais laikais šie 
žinia). — Nuo rugsėjo 24 d. keliai neišbrendami. Tanki} ir 
man teko1 Lenkijoje, daugiau- sunkvežimių ratai net žvie- 
sia sovietų kariuomenės užnalgia. Šaukiasi tepalo, 
gary, pražygiuoti apie 900 my Neturi generolų, tik papras ] 
lių. Neteko patirti, kaip didį fus vadus. Karininkų nedaug. į 
skaičių kariuomenės sov. Ru- Kareiviai nesaliutuoja savo1 
sija pasiuntė Lenkijon. Kai- vadų ir kitų karininkų. Bet 

drausmė pavyzdinga. Kariuo
menės dalinių ir grupių vadų 
žygiai suvaržyti. Jie yra poli
tinių komisarų nuolatinėje 
priežiūroje. Be šių komisarų 
atsiklausimo vadai nieko ne
gali veikti.

Min. Ciano apleido Berlyną; matyt, 
Mussolini pasiūlys taika santarai

HITLERIS PRIEŠAMS

bama, kad vienų milijonų. Kai 
kas Sako, kad iki dviejų mili
jonų.

Lenkijon pasiųstos sovietų 
kariuomenės tris ketvirtada
lius sudaro azijatai, tarp ku
rių yra daug mongolų. Yra ir 
moterų daliniai. Jos daugiau
sia yra lakūnės ir šoferės.

Kariuomenės santvarka, ga 
Įima sakyti, priimitvvė, Ma
žai motorizuotų išrangų, šar
vuoti} autovežimių. Naudojami 
paprasti vežimai su arkliais. 
O pėstininkų daliniai visur 
pėsti pūškuoja dulkėtais, ak-

BOLŠEVIKAI ĮGINKLUO
JA VALSTIEČIUS 

LENKIJOJE

MASKVA, spal. 2. — So
vietai praneša, kad Lenkijoje 
sudaromi darbininkų ir vals
tiečių sovietai ir jiems dalina
mi ginklai kovoti prieš žem- 

menuotais ir duobėtais ke- valdžius (dvarponius).

BERLYNAS, spal. 2. — 
Italijos užs. reikalų ministras 
Ciano šiandien skubotai išvy
ko namo — Romon.

Kalbama, kad Italijos dik
tatorius Mussolini Vokietijos 
ir sov. Rusijos vardu pasiūlys 
santarvei nutraukti karų.

Jei pasiūlymas bus paneig
tas, penktadienį, arba šešta
dienį Hitleris parlamente sa
kys kalbų — paskelbs ultima
tumų santarvei.

VOKIEČIŲ PAJĖGOS 

VAKARŲ FRONTE
PARYŽIUS, spal. 2. — 

Prancūzų kariniai specialistai 
tvirtina, kad šiandien vakari
niam karo* fronte Vokietija 
jau turi sutraukusi vienų mi
lijonų kareivių.

UŽDRAUDŽIA IŠVEŽTI 
DARŽOVES, PIENĄ

KOPENHAGENAS, spal. 2. 
— Danijos žemės ūkio minis
tras Bordingas uždraudė iš 
šalies eksportuoti daržoves, i- 
šėmus bulves, galvijų riebu 
mas ir pienų.

MIRĖ JUOZAS TŪBELIS, 
LIETUVOS BANKO

VALDYTOJAS

United Press paskelbė, kad 
šiomis dienomis mirė Juozas 
Tūbelis, Lietuvos Banko val
dytojas.

Velionis daug metų buvo 
Lietuvos ministru pirmininku 
ir tautininkų sųjungos pirmi
ninku. Kai kurį laikų finansų 
ministru.

Velionies žmona yra prezi
dento Smetonos žmonos se
suo'.

AIRIŲ KARDINOLAS UŽ 
TAIKĄ

LONDONDERRY, Airija, 
spal. 2. — Airių kardinolas 
MacRory pareiškia, kad grei
tesnė taikia, visų pageidauja
ma nei ilgas karas.

Taikai didžiausia kliūtis y- 
ra Lenkijos likimas, sako Jo 
Eminencija. Bet ilgai kariau
jant ši kliūtis ir pasiliks kaip 
buvus.

Kardinolas ragina visus ge 
ruosius krikščionis melstis už 
greitesnę taikų.

PADĖS VADUOTI 
Jįį GARBINGUMĄ

BERLYNAS, spal. 2. — O- 
ficialiuose sluoksniuose kalba
ma, kad nacių parlamentas su 

; si rinks trečiadienį ir Hitleris 
kalbėdamas pasiūlys taikų An 
glijai ir Prancūzijai. Prieš 
tai, rasi, dar ir Mussolinis di 
plomatiniu keliu sutiks patar- 
ipininkauti — Vokietijos var
du pasiūlyti taikų britams ir 
prancūzams.

Nacių sluoksniuose vyrau
ja įsitikinimas, kad Anglija 
su Prancūzija yra linkusios 
taikintis. Tik nežino, kaip ir 
kokiu būdu vaduotis, kad ne
pažeisti savo garbingumo, kari i pasiteisinti gyventojams dėl 

j savo išsišokimų kariauti.

Šiame atsitikime naciai pa
dės priešui vaduoti jo garbin
gumų. Sakomų, Hitleris siūly
damas nutraukti karų pateiks 
sumanymų sudaryti naujų, bet 
žymiai apkarpytų, Lenkijos 
valstybę, į kurių bus įimti Var 
šuvos ir Krokuvos miestai. 
Be to, sakoma-, jis pasiūlys 
Bohemijai ir Moravijai grų
žinti kai kurias nepriklauso
mybės teises.

LONDONAS, spal. 2. — 
Anglijos admiraliteto pirma
sis lordas AVinston Churchill 
vakar per radijų Britanijos 
imperijai pranešė, kad Angli
ja pasiryžusi kariauti prieš 
Hitlerį ir bitlerizmų iki pat 
galo. Anglijai ir Prancūzijai 
talkon jis kviečia sov. Rusijų 
ir neutralines valstybes.

Be kitko jis reiškė pagar
bos Italijai, kuri yra šiandien 
neutrali ir Anglijai draugin
ga. Pasaulinio karo pradžioje 
Italija taip buvo nusistačius. 
Nors buvus sųjungoje su Vo
kietija ir Austro-Vengrija, po 
kiek laiko ji persimetusi san
tarvės pusėn ir žymiai pade 
jusi nugalėti Vokietijų. Chur
chill tikisi, kad Italija ir šį 
kartų nutrauks ryšius su Hit- 
ltriu.

' Churchill taip pat tikisi, kad 
ir sov. Rusija galų gale nusi
suks prieš Hitlerį.

MARIANAPOLIO 
KOLEGIJA ĮSIGIJO 
DAUGIAU SAVASTIES
THOMPSON, Conn. — 

Pranešama, kad šiomis dieno
mis Tėvai Marijonai nupirko 
daugiau nuosavybės Mariana- 
polio Kolegijos reikalams. 
Naujai įsigytoji nuosavybė su 
sidaro iš keturių namų ir apie 
100 akerių žemės. Ji yra šalia 
kolegijos. Namai bus ištaisyti 
ir ten bus nukelta vidurinė 
mokykla (High School). Kole 
gijos skyrius pasiliks dabarti
nėse patalpose.

Nacių nuomone, šie ir kiti 
Hitlerio pasiūlymai gal įti
kins Angliju ir Prancūzijų, 
kad neverta toliau kariauti.

Hitleris vakar ilgokų laikų 
tarėsi su atvykusiu Berlynan 
Italijos užs. reikalų ministru 
Ciano, o paskiau su dr. Cbval 

Jkovskiu, buvusiu Čekoslovaki-j 
i jos užs. reikalų ministru, kurs, 
vokiečių ministrų kabinete re-j 
prezentuoja Bohemijos ir Mo 

įravijos protektoratų.

Jis pareiškė, kad britų ka
ro laivynui sėkmingai sekasi 
kovoti prieš vokiečių povan
deninius laivus, kurių eilės y- 
ra jau sunaikinta.

. Churchill aiškina, jo nuo
mone, sov. Rusija užėmusi 
Lenkijos plotus tik tuo su
metimu, kad apsidrausti nuo 
Vokietijos. Tad sov. Rusija 
esanti talkininkė ne Vokieti
jai, bet santarvei. Rusija su
tikusi užgrobti Lenkijos teri
torijas, nes jos galėjo pakliū
ti Vokietijai.

Churchill šiais išvedžioji
mais bando Maskvų atitraukti 
nuo Berlyno. Londonas bijo 
Maskvos ir nori būti su ja 
gražiuoju.

Anot Churchill, Anglijos 
vyriausybės nuosprendis pasi
rengti trejų metų karau ne
reiškia, kad taip ilgai karas 
turės tęstis. Karas gal baig
sis ir greičiau.

PREZIDENTAS VILIASI,
AMERIKA NEĮSIVELS
EUROPOS KARAN
WASHINGTON, rūgs. 30. — 

Vakar spaudos, konferencijoje 
prez. Rooseveltas pareiškė jis 
viliasi, kad J. A. Valstybės 
neįsivels Europos karan ir net 
nebus kviečiamos konflikto 
uždarymui tarpininkauti.

Be to, prezidentas pareiškė, 
kad jis tolesniai ’ esikiš į se
nato svarstymus ginkh} em
bargo atšaukimo reikale. Tai 
kongreso reikalas.

Nepaisant prezidento reiš
kiamos vilties išsisaugoti įsi
vėlimo karan, vyriausybė vyk 
do karo laivyne, kariuomenėje 
ir oro laivyne plačius pasirno 
Šimus.

■■ *
GARSINKITĖS “ DRAUGE’*

ORAS
CHICAGO SRITIS. — 

Giedra ir šilčiau.
Saulė teka 5.-49, leidžiasi 

5:30.
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Bendradarblama lr Korespondentams rastų negrnuna. 
Jei neprašoma OU padaryti lr neprtaiunduuue uun uk» 
inl pašto lenkių. Redakcija pasilaiko sau teisę tai 
syti lr trumpinu rtees prisiųntus rsUkus ir ypad ko 
respondencljas sulyg savo nuotlOroa. Korespondentų 
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Lietros lokijn Istorijos PankleVelioniui rūpėjo ir darbininkų reikalai.
Nekartų savo kalbose yra juos gynę*. Jis 
stipriai remdavo ir sąjūdį ui socialinį tei
singumų. Ne be reikalo Mundelein semina-1 šių melų rugsėjo 4 dienos Ir Štai skaudžiausias lieta- 
rijoj rengdavo kunigams vasarinius kursus,' laidoj New Yorke leidžiamas viams Vilniaus 'klausimas. Vi 
kuriuose buvo dėstoma ak.ualus socialiniai News-Week išspausdino titrai-1 Inių nuo Lietuvos atplėšė nia-į 
ir ekonominiai reikalai. psnj “Poiand’s Histery”, ku- ršalas Pilsudskis, kuris buvo

Ta pačia prega reikia pabrėžti, kad a. a. rį gal daugelis mūsų perskai-J ‘ tikras lietuvis, kaip ir Kos 
Kardinolas Mundelein gerai pašine ir mūsų, tėm, bet nė vienam neatėjo j ciniko, Amerikos hercais ’“, 
lietuvių, reikalus ir jais domėdavo*^ Jam rū- al atitaisyti įsibrovusias “...pagal LieJūvoe Rusijos 
pėjo, kadlietuvy dvasamaijYikalM būtų k,aidaK atbirad<> vie sutartį liepcs 12, 1920 nt, hie

nas jaunas lietuvis kunigas j tuva perėmė Vilnių ir kitas 
kuris, 'kaip pats prisipažįsta, etnografiniai lietuviškas teri- 
dar menkai temokus lietuvis torijas, atsisakydama visų is-

gerai aprūpinti, kad jie turėtų savas mo 
kyklas, ligonines, prieglaudas, katalikiškus 
laikraščius. Jis tikrai nuoširdžiai rėmė ir 
globojo ftv. Kazimiero Seserų vienuolijų, 
daug palankumo rodė Tėvų Marijonų kon
gregacijai. Ant kiek velionis buvo palankus 
lietuviams, rodo šie faktai: jis paskyrė pir
mąjį lietuvį (J. M. gerb. prel. M. Krušų) pre
latu ir tų paskyrimų popiežius Pijus XI už
gyrė. Lie.ūvaitėms — Šv. Kazimiero Sese

Vakar rytų staiga mirė Jo Eminencija 
Kardinolas Jurgis Mundelein, sulaukęs €7

7 metų amžiaus.
Tai buvo pirmas kardinolas Jungtinių 

" Valstybių vakarų krašte. Į kardinolus pa- 
; keltas 1924 m., Chicagos arkivyskupu —

1915 metais. i^.

Tai buvo didis arkivyskupas, didis kardi
nolas, Bažnyčios kunigaikštis.

Jo mirtis — skaudus smūgis Chicagcs ar-
* kidiecezijos katalikams ir visai Amerikos 
£ katalikų visuomenei.

Velionis Kardinolas savo nepaprastai ga-' 
į biu arkidieoezijos reikalų tvarkymu ir vi-
* sais kitais dideliais Bažnyčiai ir valstybei 
X darbais pasistatė sau amžinų paminklų.

Viename rašinyje sunku būtų suminėti vi- 
sus a. a. Kardinolo Mundelein darbus ir nuo-

į, pelnus, šiuo tarpu paminėsime tik keletu.
*’ Kas yra lankiusis Šv. Marijos (St. Mary’s 
x oi Tn© uake) Kunigų Seminarijoj, tas ne-
* gagėjo nesigrožėti ir nesidžiaųgtrgraiiais, 

pastatais, kurie buvo ptžtaĘ^a Jo Enūnen-
* cijrs rūpesčiu. Tų rūpesčių — sukelti kelio
* likų milijonų dolerių reikalingai seminari-
* jai buvo labai daug. Tam reikėjo ne tik 
? daug darbo ir energijos, bet ir iniciatyvos, 
»• sumanumo. To velioniui netrūko. Ne vien 
:' tik šaunūs seminarijai rūmai pastatyti, bet

ir mokslo atžvilgiu įstaiga atsistojo pirmų
jų, pasaulio seminarijų eilėse, gaudama iš 

š Romos speciaies teises išduoti mokslo laips-
l| nius.

Pažymu. Lna ir tai, kad šalia šv, Marijos 
.. Seminarijos išaugo miestelis, kuris pavadin

tas Vakarų Kardinolo — Mundelein vardu, 
šių seminarijų jau baigė keli šimtai ku

nigų, kūnų tarpe ir keliolika lietuvių. 
Mergaitėms įsteigta kolegija (Mundelein

College), kuri taip pat yra aukštai pasta
tyta moksKO atžvilgiu. Ji yra Chicagoje.

Nereikia užmiršti ir tb, kad Jo> Eminen
cijos rūpesčiu įsteigta amerikiečių kunigų 
seminarija Romoje.

Be to, Jo Eminencija rūpinosi, kad jo val
domoj ariridiecezijoj sektųs kitoms aukšto
sioms mokslo įstaigoms (Loyola ir De Paul 
universitetams), teikdamas joms savo mora
linę pagalbų. Pristeigta visa eilė vidurinių 
mokyklų (High Schools), kurių reikalai jam 
buvo arti širdies. Parapijinės pradžios mo
kyklos taip pat buvo Stropiai prižiūrimos ir 
dėl to jomis katalikai didžiuojasi.

Visi nuveikti darbai rodo, kaip giliai rū-
1 pėjo velioniui Kardinolui žmonių švietimo ir 
| auklėjimo reikalai.

Tačiau dar labiau Jo Eminencijai rūpėjo 
> labdarybės ir misijų reikalai. Vargu būtų 

galima surasti kitų didmiestį pasaulyje, ku- 
į. riame taip plačiai ir taip sistematingai būt 

vedama katalikų labdarybė, kaip ji veda
* ma Chicagos ariridieoezijoj. Vaikų ir senelių
* prieglaudos, ligoninės, plačiai veikiant Av. 
. Vincento Pauliečio draugija, liudija gilių ve

lionies Kardinolo artimo meilę. Depresijos 
metais ypač Chicagos Katalikų Labdarybė 
ndižiniškus darbus nuveikė, tūkstančius be
darbių ir šiaip vargšų parėmė, sušelpė.

Misijų darbams velionis vadovavo ne vien 
.' čia, vietoje, bet visos Amerikos katalikų mi

sijų judėjimui.
žodžiu, Kardinolo vadovaujama Chicagos 

artodieoerija. aukštai iškelta ir medžiaginiu
ir dvasiniu atžvilgiu.

?
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kai, bet nuoširdžiai branginąs torinių sienų”. Ir štai “Vil- 
savųjų kilmę ir savosios tau-j nius tapo naujoj^ Lenkijos 
tos garbę, tai padare. Tai imperializmo auka dvi dienas 
kun. Kazimieras Juzaitis, O.' po to, kai Lenkijos delegatai 

pasirašė Suvalkų sutar.į, ku 
ria jie pasižadėjo nepereiti

S.A., Rockford, III.
Savo laiške į New-Weeksrims pavedė Loretto ligoninę. Jis visada di , , x . , ,

džiuodavos tuo faktu, kad savo laiku (prirt ^aktonus, kalbėdamas ap« 
trisdešimtį metų) buvo Karalienės Angelų, inuluotas lenkų istorijos da-
lietuvių parapijos, Brooklyn, N. Y., klebonu. 
Tai buvo vienintelis kardinolas, dirbęs lietu
vių tarpe.

Chicaga ir visi Amerikos katalikai nete
ko didelio ir garbingo vado.

APŽVALGA
Pažymėtina Sukaktis

Praėjusį mėnesį suėjo 40 metų kai Palan
goje pirmų kortų Lietuvoje buvo suvaidin
ta komedija “Amerika Pirtyje”. Vienas 
Kauno dienraštis, būceut “L R”, skundžia
si, kad šios reikšmingos sukaktuvės nei val
stybės teatro, nei kultūrinių Lietuvos orga
nizacijų nebuvo minimos.

nustatytosios demarkacijos li
nijos”.

tas tarp 1208 — 1448, jis ra- “Neperseniai lenkų vyriau- 
šo: sybė metė Lietuvai ultimatu-

“...bet kas skaitydamas ga- j* (Lietuva) atsisa-
li suprasti, kad 1410 metais k)4ų VilrdUin. ir 10,000 mylių
prie Tannenbergo Kryžiuočius L***™8 femių ~ įplėštų 
sumušė lenkai. Tačiau fakti- krikščioniškos tautos, šiandie,
nai visa garbė turėtų tekti kuri&i ** nelaimės
Lietuvos didž. kunigaikščiui mes tnmpatizuojam
Vytautui, kuris į karų prieš i širdys s® ja, teisėtai
kryžiuočius surinko ne tik lie J įklausomų
tuvius, bet ir rusus ir toto- ***’ *** vertua> *
rius ir net nusamdė čekų ar- atsisako
mijas. Lenkams Vytautas pa- «T^nti Uetuvai lemes> 
dėjo prisiųsdamas maisto ir ri<* *** U«tuvai Pri'
karo reikmenų. Kovų, kuri kUa9°’ *** ** dėl 
vyko prie Žalgirio ir Tannen-j kovoja .

1410 metais, tvarkė

Juc.zas Tūbelis, Lietuvos Banko valdytojas ir buvęs mi
nistras pirmininkas, kuris, kaip praneša, šiomis dienomis 
mirė.

bergo
pats Vytautas’

Anais 1899 metais, kaip rašo “L. R”, 
siaučiant euristinės valdžios sauvalei, tokio 
spektaklio suorganizavimas buvo didelis da
rbas, nes buvo nelengva išgauti leidimas 
Anuometinėje Kauno gubernijoj tokio spėk 

rlhklio suorganizavimas buvo neįmanomas, 
todėl organizatoriai pasirinko Palangą, ku-f s-ni? 
ri priklausė Kuršo gubernijai, turinčiai vi 
siškai kitų režimų tautinės kultūros attvil 
giu. Tuo spektakliu norėta parodyti len 
kams, kad ne tik jie, bet ir lietuviai moka 
sukurti grynai lie.uviškų spektaklį be ponų 
pagalbos.

' Amerika pirtyje’ sutraukė žemaičius iš 
visų Palangos apylinkių ir susilaukė nepa
prasto pasisekimo. “Tai buvo kažkas nepa
prasta ir nauja” — rašo “L. Ž.”

Parodytasis kelias sužavėjo visų Lietuvų. 
Vėliau buvo pradėta organizuoti klojiminiai 
spektakliai. Liaudies teatras paplito po visų 
šalį ir daug pasitarnavo keliant lioMvių 
tautinę kultūrų kaimuose ir miesteliuose.

La Culture Lithuanie
Šiomis dienomis iš spaudos išėjo pasku 

tinis Lietuvos dvidešimtmečio sukakčiai pa
minėti svetimomis kalbomis leidinys “La 
culture Litliuanie”. Kaip žinome, pirma, to 
leidinio knyga pasirodė vokiečių kalba.

t
Šios knygos turinį sudaro Avantpropos, 

matyti, paties redaktoriaus St. Vykinto. To-- 
liau A. Merkelio — Antoine Smetona, J. Pu
rino — La įprebistoire iituanienne, St. Vy
kinto — Bsquisse de la literatune lituanien- 
ne, V. Kemežio — Le developspement de la 
•presae Iituanienne, V. Jakubėno — Evolu- 
tion de la muzique en Lituanie, A. Valeškos 
— L’art Iituanienne, St. Povyliaus — l’en- 
seignement et la sience en Lituanie, P. An- 
driušio — Le tlieatre lituanien, J. Kisino — 
Les livres en lanųues etrangeres sur le Lit
uanie. Knyga iliustruota taip kaip ir anglų 
leidinio knyga. Bendra knygos išvaizda ge
ra, o turinys žinotoms iš anksčiau.

Ši knyga yra išleista ir anglų kalboje.

Organizacijų Dvasios Vadai

J
i Bendras Atsišaukimas

>

akį kibso “jam Įrūpins 
vice-pirmininkas ’ ’.

Nenorėčiau, tavorščiai, būti 
tos draugijos sekretorium.

Po Svietą Pasidairius
Kaip žinote, neseniai mano 

kampely buvo pikčeris gulin
čių vienoj lovoj Hitlerio su 
Stalinu, o žemiau vožni daina. 
Tų dainų Vytautas Sirvydas 
išdrūkavojo Bruklyno “tau
tiškoj” popieroj. Čikagos bal
šavikų popieros redaktorius

KAUNAS (E) — Kariuo 
menės Pirmūnų Sųjunga, Sa
vanorių Sųjunga, Atsargos
Karininkų Sųjunga. Šaulių' Andriulis už tai Širvy d j išne- 
S-ga, Tėvynės S-ga, Liet. Tauivožijo. Esu, vaina Europoj V. 

tautų pasukti-priešingon pu ) tininkų -S-ga, Katalikų Veiki-j Sirvydų sukoneveikė. Tai pa
sėji”. | mo Centras, Jaunųjų Ūkinin-j vyzdis, sako, žmogaus nete-

News-Week rašo, jog Len i kų Ratelių S-ga, L. T. J. Jau-;kusio balanso. Ale kadangi

Toliau jis pažymi, jog jei 
ne lenkų godumas, vokiečių 
ordinas būtų buvęs visiškai 
sunaikintas, bet “savo (lent
kai) godumu jie privertė Vy

Liudviko XI favoritei as
trologas išpranašavo, kad už 
10 dienų ji mirsianti. Perpy
kęs karalius įsakė pakviesti 
jį pas save ir davė tarnams 
nurodymų, kad, pamatę su
tartų ženklų, išmestų astrolo
gų pro langų.

— Girdėjau, tarė karalius 
įėjusiam žinioniui, kad tu iš

kija savo galybės viršūnės Į norios Lietuvos S-ga, Pa vasa- ir tavorščius Andriulis baisa- žvaigždžių išskaitai žmonių 
J.rio Federacija ir Skautų Sų- vikų popieroj išdrūkavojo ma- ateitį, tat pasakyk man, kada

junga bendrai išleido atsišau- loniausį jam tos dainos pos-1 paįs mirsi ?
kftną į visuomenę, kur be kt. mų, tai, valug mano delno ro-1 _ Trig dienas prie-

galybę ir tuos žemės plotus? sakoma: Šiandien kiekvienas kundos, Europos vaina bus Djdenybės mirtį, — atsakė
Ir štai “giliau pažvelgę isto- 1 iš mūsų jau ne tik už save sukoneveikas ir Andriulį ir n(.sumiSę8 astro)o’gas.
Tijon, pastebėsime, jog tų die-' atsako, bet už visų savo tautų, jis pats save paristus pavyz- Liudvikas neberodė sutarto 
nų Lenkija buvo Lietuvos že- iš kiekvieno atskiro mūsų ei- džiu žnnėgaus netekusio kra
mėse ir tų laikų Lietuva bu i gėsio yra sprendžiama apie lanso.
vo tris kart didesnė ir gatin - mūsų tautos pajėgumą, ver- jeį gnekėt.' apie žmones, ne- 
ges»ė už Lenkijų”. Tik ne-1garbę. Kiek mes patys' tekusius balanso, tai balšavi- 
laimingoji Liublino unija pri-, save gerbiame, tiek mus ir ki- jęaj dabar yra visiškai beba-

pasiekusi tarp 1506 — 1572. 
Čia kun. Juzaitis klausia, ku
riuo būdu Ijenkija įsigijo tą

jungė tris kart didesnę Lie
tuvų prie Lenkijos. Ir tų die-
nų

ženklo, bet ėmė ypatingai rū
pintis astrologo sveikata.

ti gerbs. Negali iš kitų pa- lansiai.
garbos reikalauti tas, kas Čikagos balšavikų popieroj

Lenkija didžiavosi savo, pats save negerbia. Savo tei-1
savo jėgų radau Srolnatfl *Pie tai> kų 

žemėmis kurios buvo tinka- i tauta parodo elgesiuin ir veik- suvalkiečių draugija veikia, 
riautos "LielOTOS didfiųjų rti.ab. Toliau atsiSaukime iš- Es«- Msl» mėneain.s sua.rin- 
herojų, pav., Mindaugo, Gedi dėstoma papunkčiai, kaip rei-l k”uas- k"riftn* *«*** 
mino, Algirdo ir, pagaliau, di- kia kovoti su gandų skkudė-‘tininka!i d”°.8
tižiojo tmtijgaikaffio Vytanto jais ir patiems susivaldyti,^e‘vŪ. P^ėtis ir kokia ji bū- 
— Vytauto, kuris pripažįsta

galybe, kuri buvo svetima ir sės, savo garbę.

Teiflčjas. — Kiek sykių nu
kentėjusiam sudavei?

Mušeika-. — Sykį.
Teisias. — Nukentėjęs sa

ko, kad nuo vieno smūgio jis 
nebūt nustojęs sąmonės.

Mušeika. — Jei būt buvęs 
stipresnės sveikatos, tai bū
čiau kelis syk lengviau smo
gęs. Bet kadangi mačiau jį 
nelabai sveikų, tai vieną syk 
daviau, kad užtektų už kelis.

U
mas Lietuvos Napoėecuu, Oe 
zariu ar Washingtemu ”. Tos
žemės, kurias žurnalas vadi
nus lenkiškomis yra buvę Ue- 
tuvos. Tai rodo ir oa „gelis 
vietovardžių.

Dėl to, kad tų laikų Len
kija buvo demokratiškiausias 
kraštas daugiausia įtakos pa
darė Vytautas. “Vytautas su
teikė žydams liberalių laisvę 
ir teises žydams Lietuvoje ir 
šį faktų galima rasti žydų 
encidopedi jose ”.

Dėl Lenkijos pirmųjų trijų 
padalinimų (1772—1795) kun. 
Juzaitis nurodo, kad “Lenki
ja per tuos padaiūaitnus ne 
daug teoms.ojn. Ji daug nete

Šiomis dienomis gauta žinių, kad Kunigų 
Vienybė paskyrė mūsų Cetttraliflėmn organi
zacijoms Dvasios Vadus. Ktm. S. P. Knei-j 
žis paskirtas dvasios vadu Moterų Sąjun-1*®’ *** didžiam* teritorijos 
gai; kun. Kemėšis — Lietuves Vyčių ergą- buvo Lietuvos žemės ir atim 
nizaeijai; kim. J. ShnOMutm — Varganmin- Lenkijos iaroėe buvo
kų Sąjungai- kum. ftvanlys paskirtas dvasios senaaiae Lietuvos herojų nu- 
vadu Charų Sąjungai. . kariauti kraštai ”,

Mti stiprios dvasios ir pasi-, atelviai savimi »“1
ryžus ginti Lietuvos laisvę ~~ ~“ 77 ... . . . . “7 7~ 7~7. x • atslūgo, ir kitų dieną vėl bu-1 rnautOiai ir uz susektus kai-ir gerovęt, stiprinti tautos vie- -r —t
Bingumų ir vengti savitarpio 
nesusipratimų, visomis išgalė
mis dirbti tėvynės stiprinimo 

darbą ir skirti visas jėgas ir 
visą laiką patvariai krašto a 
teičiai kurti.

Spekuliantai 
Vyriausybes Bus 
Baudžiami

KAUNAS (E) — Pirmomis 
karo dienomis, Kaune ir ki 
tuose miestuose buvo pasirei
škęs staigus kai kurių prekių

vo visko galima gauti. Kainų nų kėlimus, prekių nuslėji- 
Tvarkytojo įstaiga griežtai i mus bei už nereikalingai di- 
prižiūri, kad produktai nebū-. delius užpirkimus nusikalta* 
tų supirkinėjami didesniais, sius baus.
negu paprastai, kiekiais ir
nusikaltusi e ji supirkinėtojai, KAUNAS (E) — Laikinai
spekuliantai ir kainų kėlėjai įėjęs Eitos direktoriaus parei-
prekvbininkai smarkiai bau
džiami. Išvengti kainų kėlinio, 
visi importininkai, urminin
kai ir vietiniai fabrikantai 
bei dirbtuvės ir šiaip visi pir
kliai turi išduoti visiems pir
kėjams parduodamųjų prekių 
sąskaitas, pagal kurias pir
kėjai ir Kainų Tvarkytojo į-

padidintais kiekiais supūki- 1 staiga visuomet gali pati'krin- 
nėjimas. Dėl tos priežasties ti, ar kainos nėra pakeltos, 
vieną dieuę Kaune buvo pri- Taip pat buvo pastebėja, kad 
stigę etokraus, druskos ir net privatiems asmenims nebeduo- 
duonos. Sk h biei įsikišus vai- darnia kurui anglies ir kokso,
tižios įstaigoms ir spaudai, pradėjo keiti malkų kainas.

gas vyr. redaktorius V. Ka
mantauskas paskirtas Lietu
vos konsulu Liepojuje. Buvęs 
cbarge d’affaires prie Šv. So
sto dr. Graužinis paskirtas 
Lietuvos pasiuntiniu į Bue
nos Aires, kur šiomis dieno
mis išplauks, o ligšiolini^ pa
siuntinys Buenos Aires >p. Au
kštuolis grįžta į Kauną, kur 
užims protokolų direktoriaus 
pareigas užsienių reik. minis
terijoje.

REMKITK PLATINKITE
supirkinėjimo manija greitai Kainų Tvarkytojo įstaigos ta-j KATALIKIŠKĄ SPAUDI

iV-i?.. A . ...iA:. ...



-Antradienis, spalių 3 d., 1939

SVEIKATOS KELIU
Rašo Dr. A. G. Rakauskas

VIDURIŲ NEVEIKLUMAS

Daug yra žmonių, kurie 
nusiskundžia apie viduriu ne
veiklumų. Pas daugelį žmo
nių vra toji nuomonė, kad vi
duriui turi išsituštinti bent 
kartą į dieną. Bet tekiniu žino 
gui visai gali būt normalu, 
jeigu jo viduriai lu/tinasi du 
syk į dieną. Taipgi tenka 
skaityti normaliu dalyku žy
miai daliai žmonių, kurių vi
duriai tuštinusi sykį į dvi 
dienas. Iš to kas pasakyta, i

nis, bet tuo būdu yra erzina
ma jautri vidurių plėvė, ypač 
jei tokio skiedinio vartojimas 
yra dažniau kartojamas.

Yra žmonių, kurie vartoja 
sėlenų. Jomis, tiesa, užpildo
ma viduriai, bet sėlenos truk
do virškinimą. Tokiu būdu e- 
sančią netvarką viduriuose 
galima tik padidinti.

Kur reikalinga porcijos di
dumas, ten galima vartoti jū- 
ražolė vadinama agar. Ši -ma
žiau erzina vidurius negu sė- 

kad ^enos- Mielių vartojimas nėra Viena tvirtovių, pro kurias vokiečiai ilgai negalėjo paimti -Varšuvos, 
nuolių jos neatsilaikė ir jų įgulos buvo priverstos vokiečiams pasiduoti 
telephoto)

I DIDELIS ANTPLODj 
ČIGONŲ

į ALYTUS. — Dabartį__
laiku Alytaus apylinkėje labai 

j daug bastosi čigonų. Dvi šei
mos čigonų, viena Alytuje, 
antra \ enči ūmiose, turi įaigi- 
jusios šiokį tokį nejudomą tur 
tą, bet ir jie vasarų išvyksta 
po Dzūkiją pasibastyti. Dau
gumas ūkininkų nusiskundžia, 
kad jiems čigonai geroka^ j- 
kvrėjo.

duoda progos suo-'ast', 
vūlurių tuStinimo-i niMiai,•»'»»» 7™ "iš
laiko atžvilgiu yru .gan pla- linKa '’itaininas B. 
tūs. Bendrai imant, suaugu* Baigiant, tenka priminti,
siu tarpe, išėmus kokius tris ^ad dieta, pilvo sienos masa- Praeito karo laimėtojai bu- NetlUVaŽiaVO

Zrvn vvt nvtlr.*, t n »ul r tn n lti rvt n r, •
su viršum nuošimčiu, vidu
riai tuštinasi. sykį kasdien.

Bet gi yra tokis dalykas 
kaip užkietėję vidur''.?.', pa
einą iš žarnų neveiklumo ir 
reikalaują vaistų ar mecha
niškos pagalbos. Yra tai simp
tomas žemutinės žarnos ne
veiklumo. Jis gali’.ia atitai
syti dieta, padauginant por
cijas daržovių, vaisių, mėsos 
(kur nėra žarnoje įdegimo) 
ir tuom pat kartu sumažinti 
krakmolinių ir cukrinių val
gių porcijas.

Taip pripildyta virškinimo 
dūda yra akstinama veikti.

(Tuščia žarna to akstino ne
turi.

Pakitimas fiziškoje veiklo
je yra kitas faktorius, kurio 

! delei viduriai neveikia nor
maliai. Pavyzdin, ‘žmoįttrs, ku
ris daug vaikščioja, jeigu jis 
pakeičia važinėjimu, dažnai 
duoda progos pilvo sienai ap
augti riebalais. Šių riebalų dė
ka, raumenys, pasidaro nevei
klūs. Pagalbon čia ateina fi
zinė mankšta. Ji duoda pilvo 
raumenims reikalingą toną.

Reikia nepamiršti, kad kuo
met užkietėjimas viduriuose 
yra tikru simptomu, tokia pa
lietis būna gerai įsisenėjusi. 
Dietinės priemonės todėl ne
greit duoda pageidaujamus 
davinius. Čia reikalinga ištisi 
mėnesiai laiko. Kad tai pa
daryti, žmogus turi būt kant
rus.

Plauti vidurius yra gal būt 
viena saugiųjų priemonių. La
bai geru daiktu yra įdėti ar-

žas, mankšta, punktualumas1 yQ nekaviavusios tautos;
eiti tuštinti vidurius, kuomet 
tai daryti kviečia gamta, yra 
geriausios ir saugiausios prie
monės vidurių neveiklumą nu
galėti.

Dėdė Kastukas Sako:
Rašo

Adv. K. J. Savickus

jos
nesunaikino savo medžiaginių 
brangenybių. Parduodamos 
maistą ir kitus dalykus ka
riaujantiems, patys praturtė
jo. Darydamas blogo, nesu
lauksi gero.
Perdaug nesigailėdm

Prieš kelis metus Lietuva 
buvo paskelbta nepriklauso
ma. Taip pat įvyko ir Lenki- 

1 joj. Lenkai panaikino laisvę 
Vilniaus krašte. Dabar atėjo 
laikas jiems kentėti. Mes, 
'kaipo lietuviai, keršto neno
rim. Turime vilties, kad tei
sybė laimės.

batinį šaukštuką druskos į tės, o jei vokiečiai laimės, ta- 
“ pantę” vandens. Plačiai yra da sužinosim ar ta jų sutar- 
vartojania muiluotas skiedi- tis palies ir Lietuvą.

Kas laimės karą?

Kiekvienas turime savo nuo 
monę apie įvairių tautų Eu
ropoj elgesį ir apie jų gali
mybe laimėti bent ką iš da
bartinio karo. Stebimės iš i- 
talų pasielgimo, kurie prieš
kelis mėnesius rodės kuo grei-' Kiekviename darbe ir min- 
čiausia stos sykiu su Vokie- ‘ turi užsilaikyti, lyg kad 
tija prieš Britaniją ir Pran- i \iuudien turėtumei mirti, 
cūziją. Dabartinis italų elge
sys yra gan gudrus, nes ką 
jie gali laimėti kariaudami?
Ateis laikas, jie galės duoti 
moralinę paramą vokiečiams 
arba prancūzams pirmiau sprę 
sdami, kuri pusė tikrai lai-1 
mės. Ir, iš viso to, gaus dar: 
vieną, kitą koloniją.

Nuo didžiojo karo ir mes,' 
paprasti žmonės, jau supran
tam, kad susitarimai tarp tau
tų turi maža reikšmės. Gali
ma vienaip sakyti, o kitaip
darvti. Stebėtina -mums žiū-J Trint į susitarimą tarp Vo
kietijos ir Rusijos. Juk prieš 
kelias savaites viens kitą pei
kė ir visaip .pravardžiavos, o 
dabar kaip bičiuliai laukia 
užgrobti Lenkiją. Jei Vokie
tijai nepasiseks šis jų žygis,
Rusija iš to nieko nenuken-

KAUNAS (E) — Rugpiū
čio pabaigoje iš Kauno į Vo
ki- tiją buvo išvykę keliolika 
lietuvių, kurie “Bremeno” 
laivu turėjo plaukti į Ameri
kos Jungtines Valstybes. Be 
kitų turėjo plaukti į Ameriką 
vienas Jėzno valsčiaus ūkini
nkas .Tonas Noneika su žmo
na ir 5 vaikais. Dėl prasidė-l 
jusio karo visi šie keleiviai Į 
įstrigo Bremeno uoste, kur jt
išgyveno iki rugsėjo 8 d. ir ; 
tik rugsėjo 12 d. laivu peri 
Karaliaučių ir iš čia trauki-Į 
niu grįžo į Lietuvą. Kartu su 
Lietuvos piliečiais, grįžusiais 
į Kauną, atvyko ir keli Ame
rikos lietuviai, kurie buvo at
plaukę olandų laivu. Tai yra 
paskutiniai svečiai iš užjūrių

PASKOLOS
Greitai Ir Pigiai ant

1-MĮI MORGIČIŲ

a r r t *VOUR X '

INSIJRED

Dividendai ant padėtų pinigų iimokami V«s. ir Rugp. mėnesiuose
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI $5,000. 
per l'c<l< ral Savings and l.oan Insurance Corp., \Vasliington, D. G.

OFISO VALANDOS: 9:00 vai. nto iki 5:00 vai. vak. 
Pirmadieniais ir Ketvirtadieniais iki 8:00 vai. vak.

St. Anthony’s Lithuanian Parish 
Building & Loan Association

■s Jnsepli P. Grllmuskas, Sec’y
1500 So. 49th Court, Cicero, — Phone Cicero 412

Naujausios Lietmiskos Knygos
VISOS YRA RINKTINAS DVASIŠKO TURINIO

Dvasiški jai jos yra ypatingai įdomios, skaitytinos

‘THINGS THAT NEVER HAPPEN”
‘ H

Į caatqq»> co my

Tik po smarkaus bombardavimo iš sunkiųjų ka- 
, Paėmus tvirtoves ja« apžiūri vokiečiai. (Acme

WCFL., — 970 k. Budriko Krautuvės radio programas bus vieną va
landą vėliau, kaip paprastai: 10 vai. vakare Chicagos laiku.

National Furniture Week - 
Supt. 30 to Oet. 7.

Rakandų Savaite. Didelis Pinigų Sutaupymas, 
Perkant Šių Savaitę.

\1 k < *

».
F V

J

KKOLHLER
liuilt

7
i

M

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

200 Parlor Setų, Custom padarytų žymiausių Amerikos išdirhyščių 
materijos, tiktai po ’49 OO ir *69 50.
Miegamo Kambario Setai, Dining Room Setai, Karpetai, Dinettes, 
Klijonkės, Pečiai, Elektrinės Ledaunės.
1940 Oil Burners, verti $69.00, už 9-00
1940 Radios su daugybe įvairių pagerinimų. Cuckoo Clock tiktai
50 centų, su kiekvienu $10.00 pirkiniu kitų prekių.
E-E Wardrobe Cabinet ti'k centų, su $10. pirkiniu kitų prekių.
Kišeninis laikrodėlis centų, su kitu pirkiniu $5.00 vertės.
Metalinė Table Lempa dėl skaitymo centai.

Naujausi lietuviški rekordai po 50 centų. Senesni po 25 centus- 
Midget Radios po *4.95.
Vilnoniai Blanketai, verti $7.00, po $3*95*
Plunksninės kaldros, vertos $18.00, po *995.
Rašomos mašinėlės, naujos, vertos $39.00, po *1950.
Auksinės Plunksnos po centus.

JOS. F. BUDRIK
FURNITURE HOUSE
3409 — 3421 So. Halsted St.

Tel. YABda 3088

Gyvenančių kituose miestuose pirkėjų parankumnl Budriko Krautuvė yra atdara 
nedėllomls nuo 9 lkl 4 vai. po pietų.
Antradieniais ketvirtadieniais Ir Aefttadlenlals lkl 9:30 vai. vakarę.
Pirmadieniais, trečiadieniais Ir penktadieniais Iki 6:30 vai. vakare.

Remkite tuos visus>, kurie skelbiasi “Drauge”



YOU NEVER KNEW!H
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Hhe CANALS on marš 
WMD MAKE OUREAKTHLY 

«NBOS SEEM ŪKE BHOOKS.
THEY ARE 4000 

MIL.ES LONG 
ANO 1O

MILĖS 
wtoe/

(Jnrtu——

<A> PABlSIAN V/OMAN SUED 
HER NKIOHBOR WITH VfUOM 
SHE HAD L»FT HER RARR0T 
FOR A FEW WEEKS ...

UPON HER RCTURN 
THE PARROT BĖGAM 
SPOUT1NG WORDS 
NOT EVEN USED

lNkFRBNCH 
SLANG/

By Bob Dart AKIŲ GYDYTOJAS

ĮSPŪDŽIAI ATSILANKIUS ŠIĄ VASARĄ 
LIETUVOJ

i
Rašo VI. Mučinskas

toji europišku - lietuvišku te-Ekskursija Nemunu
Vienį sekmadienio rytį 

Puodžius, Š. A. L. Kaune gen. 
atstovas, pasikvietė mane pa- 
ekskursuoti Nemunu į Kačer
ginę jo nuosavu laiveliu “Bi- 
įrutė”. Kvietimų su malonu
mu priėmiau, nes labai doma- 

įsi tokia kelione. Nuvyko- 
į Kauno jakto klubų, ku 
Puodžius yra narys. Jo

Įvas jau buvo paruoštas ke- 
knei. Laivelis nedidelis, bet 
krai įrengtas, varomas šve- 
|šku motoru “Janson”. Ne- 

iža kaputė, iš abiejų šonų 
[olai, galima pakeisti į dvi

mpu tobulinama, gilinama. 
Jau anksčiau teko 'matyti į 

spaudoje aprašymai apie nu- j 
veiktus darbus' ir kokie pla- Į 
nai numatomi ateity. Šventų- : 
jų pirmiausiai norima pada
ryti žvejams tinkamu uostu, 
vėliau prekiniams ir paskui ( 
keleiviniams laivams prieplau 
kų. Dėl karo Europoje dar
bas, manau, bus suparaližuo- 
tas tūlam laikui, bet, jei tik j 
Lietuva bus palikta ramybė
je, ji savo tikslų atsieks išsi- 
statydama nuosavų uostų, per

mės dalis pavesta rezortui. turinti žmonės, įprofesijonalai, 
Prie vieškelio gražioj lygu- pramonininkai ir šiaip žymes
nio], tarp didelių medžių sto- nb pavieniai ir su šeimyno- 
vi namas su -daugeliu kamba- mis- Be nuo’atinių svečių, še
rių, įrengtų viešbučio reika- štadienių popiečiais privažiuo
ta vimais su visais patogu- 3a labai daug “trumpabuvių” 
mais. UŽ kelių žingsnių nuo svečili vienai parai. Lošia gol- 
n:uuo yra virtuvė su valgyk

OR. VAITUSH, OPT.
SUKČIAUSIAS 

OPTOMETIllCALLV AKTU
UETLVlb

Su virš 20 melų praktikavimo 
Mano liaraotavknaci

Palengvins akių Įtempimą, kas es
ti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų {tempimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšt}, atitaiso 
trumparegystę Ir tollregystę. Priren
gta teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzamiųavintas daromas su 
elektra, parodanfiia mažiausias kiai 

i dus. SpeciaM atyda atkreipiama i 
mokyklos valkus Kreivos akys ati
taisomos

v H landos: L uo 10 Iki tt vai. vak. 
Nedėl.o.i pagal sutarti.

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigios kaip 
pirmiau.
4712 SO. ASHIJKND AVĖ

Telefonas YARda 1373

i

LIETUVIAI DAKTARAI

Tai. Yards 3146.
VALANDOS: Nno 11 iki 12į 

2 iki 4 ir 7 iki 0
Pirmadieniai* * 2 iki 4 ir 7 iki I 

Šventadieniais: 11 iki Ii

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

ir akinius pritaiko
3343 S. Halsted Street

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

(446 So. 49th Court, Cicero 
latradieniau, Ketvirtadieniais ir 

Penktadieniais
Valandoe: 10-12 ryte. 2-6. 7-8 P. M 
3147 S. Halsted St, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Seėtadieniaie 

Valandos: 3—B P. M.

kurį turės niekeno nek-liudo- 
[vas, prie vairo apie du tu- mų ir netikrinamų išėjimų į 

ai butelių lietuviškojo a pasaulį.
is ir seltzerio troškuliui įm

inti kelionėje. Ekskursijoje 
Įtvom penki žmonės; Puod- 
is, viena jo pažįstama mer

kia, mano brolis ir “vyr 
ižinierius”, taip jį vadinom, 
Sodžiaus asmeninis draugas.

SODUS, MICH. — Prasi
dėjus karui Europoj, šiauri
nės Amerikos Jungt. Valst.

lektros inžinerijos specialis • Kanadoj Rezortų Viešbu
čių Asociacija nutarė sušaukt 
konferencijų planams sudaryt

tas

Plaukiam. Gražus saulėtas 
sekmadienio rytas. Oras toks 
tyrus, 'kad, rodosi, žmogus 
jautiesi lyg pasakiškam kraš 

, Le. Plaukiam pro gražius ga 
uitos vaizdus, kuriais Lietu- 

Iva gali pasididžiuoti. Kada 
įnors turistams bus poilsio

Charlene Overholser, 15 me
tų amž., iš West Middleton, 
Ind., rasta namuose nukirs
tais dviem rankų pirštais ir 
perplautu kaklu. Piktadarys 
dar nežinomas. (Acme tele
photo)

Juozas J. Bačiūnas Pakviestas Referentu 
Svetimtaučių Konferencijon

Tabor Farm rezortas

saT o pramonės apsaugojimui 
nuo 'krizio, kurį gali į šių ša
lį atnešt dabartinė Europos 
padėtis. Konferencija įvyks 
Kanados mieste Montreal spa
lių 9 — 12 d. Konferencijos 
programoj rezortų viešbučių 
pramonės reikalais referentu

I* ietos, bet dabar to dar ne-1 pakviestas J. J. Bačiūnas iš 
•a, nes reikalinga kapitalo Sodus, Mich., savininkas re- 
kad gražų Nemuno pakrantį zorfo Tabor Farm, kaipo tos 
pavertus į turistams lanky- pramonės specia’istas. Po ko
vinę, vietų. nferencijos, jei bus laiko, Ba-

Kačerginė yra 14 km. nuo čiūnos žada aplankyti Mont- 
!<auno, tarp pušyno, visų pa- real lietuvių kolonijos įstai- 

1 mėgtoji vasarvietė ir geguži- Į gas.
Kaip matome, keičiasi lai-i 

kai. Rodosi, neseniai lietuviai 
savo reikalams patarėjų ieš
kojo tarp svetimtaučių, o šia
ndien jau svetimtaučiai sau

nių vieta. Praleidę malonų 
| pusdienį besivaikščiodami bei 
į ilsėdamiesi pušyne, papietavę 

grįžtam atgal į Kauną. Pa- 
pceliuj užsukom į Nevėžio upę 
eurių paplaukėm aukštyn. Ne 

Ivėžis yra gilus, vanduo tam
pus. Paplaukę valandų grįžo
me atgal į Nemunų ir į Kau

pų. Tai buvo įdomiausiai pra-

Į"«ta« laikas Lietuvoj, 
ėntesios uostas 
Besilankant Lietuvoje teko 
^stebėti, kaip Lietuvos žmo-

pasiryžę Šventųjų pada- 
li Lietuvos langu į pasau- 
Tuo laiku buvo organizuo- 

įnos darbo stovyklos iš ry- 
lės Lietuvos dalies, šven

patarėjais kviečia lietuvius.

GARSINKITE^ “DRAUGE”

RHEUMATISM
P«in—Agony Starts To Laave in 

24 Houra
Happy Day* Ahead for You
Tblnk of lt—how thia old woeld 

do»« make progresu—nr>w comes a 
, preacriptlon whlch la known to phar- 

maciata aa Allenru and rvlthln 48 
houra after you start to take thia 
k art f t ketina formula pain, agony and 
Inflammatlnn caused by ezeeaa urie
reld haa atarted to depart.
• Allenru doea juat what thia notlca 
aaya lt wlll do—it la guaranteed. Tou 
can get one generous bottle at lead- 
Ing drugstorea everywhere for Rl 
renta and If lt doean’t bring the joy- 
aua reeulta you ezpect—your money 
ehole heartedly returned.

KLAUSYKITE
Ne» City Fnrnitore Mart

RADIO PROGRAMO
ANTRADIENIO VAK., 8:00 VALANDĄ, iš stoties 

WSBC — 1210 kilocyeles.
Programe dalyvauja St. Louie-Louie Komediška Grupė 

ir didelė eilė kitų radio žvaigždžių.

. ............... .. i ♦♦♦♦♦♦♦.♦ e ♦

J. J. Bačiūno rezortas va
dinasi Tabor Farm dėl to, kad 
pirmesniss jos savininkas bu
vo pavarde Tabor. Vieta už 
9 mylių nuo Benton Harbor, 
prie vieškelio River Road, 
gražioj lygumoj, ant kranto 
upės St. Joseph. Ūkis iš 160 
akrų žemės, kurios pusę uži
ma ūkiškos triobos, sodai, mi
škai ir ganyklos su dirbamais 
laukais; auginama maisto pro 
dūktai ir pašaras O kita že-

; la, kurioj prie stalų telpa iki 
: 100 žmonių. Čia vasarotojai 
sueina valgyt. Valgiai ir pa
tarnavimas kuo geriausi. Pats 
šeimininkas ir jo žmona su- 

I kinasi tarp valgančiųjų sve- 
1 čių, visus mandagiai pakai-, 
• bina, šjo-to paklausia, 'kar
tais ir patarnauja.

Kiek toliau nuo valgyklos, 
tarp gražių medžių stovi dvi 
eilės namelių. Pirmiau buvG 
tik šiaip sau nameliai, bet da
bar viduje gražiai išdekoruo- 
ti, turi apšildymų, šaltų ir 
šiltų vandenį, maudynes ir 
kitus patogumus. Yra keletas 
namelių ir be tokių patogu
mų, tad jie ir pigesni.

Kitoj vieškelio pusėj golfo 
laukas su devynioni duobe
lėm.

REMK1TE. PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

LIETUVIAI DAKTARAI

fų, pavakarieniauja, pernak- 
voja, praleidžia sekmadienio 
dienų ir pavakarieniavę vyk
sta namo.
Vasarojimo sezonas

Vasarojimo sezonas prasi
deda gegužės mėn. ir tęsiasi 
i'ki rudenio. Seniau sezonas 
baigdavosi pradžioj rugsėjo, 
bet šiemet baigsis su pirma 
diena lapkričio. Tai pirmų syk 
toks ilgas vasarojimo sezonas I 
Tabor Farm rezorte. Lygiai; 
pirmas toks įvykis šiame re-; TEL. YARDS 6567 
zorte, kad vasarotojai šiemet 
iš anksto pradėjo sau vietas 
rezervuot sekančiai vasarai.
Rezervacijų kitam sezonui pa
daryta virš 70. DD.

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2500 West 63rd Street
OFISO VALANDOS:

Nuo 1 — 4 ir nuo 7 — 9 vakare 
Taipgi pagal sutartį.

Ofiso telefonas PROspeet, 6737 
Namų telefonas VIRginia 2421

DR. FRANK G. KWINN
(KVTEOINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

Vasarotojai vieni prabūva 
ištisus mėnesius, kiti po ke
lias savaites, o kiti ir ilgiau, 
ar trumpiau. Suvažiuojalpasi-

NEURITIS
tILIlVI PAIN IN FIW MINUTIS

To relieve the torturing pain of Neuritia, 
Rheumatism, Neuralgia or Lumbago in a 
few minutes, get the Doctor's formula 
NURITO. Dependable—no opiates, no nar- 
eoties. Does the work qulckly—.mušt relieve 
cruel pain, to yoar satisfaction in a few 
minutes or money back at Druggist's. Don't 
tuffer. Ule NURITO on this guarantee today.

ALEX ALESAUSKAS & SliNS
Wholesale Furniture Co.

6343 So. Western Avenue
REPUBLIC 6081

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE 
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rųMee naujus namus ant 
lengvų mėnesinių iėmokėjimų. Daran vi
sokį taisymo darbų be Jokio cash įmokė- 
Jimo, ant lengvų mėnesinių limokijimų.
(ISgannu geriantį atlyginimų U Flre In- 
rarance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant nanjų ir 
genų namų, ant lengvų mėnesinių iėmo- 
kėjimų nuo 6 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės pri.:

JOHN PAKAL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

KAUNAS (E) — Šiemet iš 
Lietuvos išvežta į užsienius 
503,410 kilogramai vyšnių už 
329,820 litų. Čia neįskaitomos 
vyšnios, išgabenamos į užsie
nį naudojantis mažojo pasie
nio susisiekimo lengvatomis.1

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

ir Pagal Sutarti.

PAIN IN BACK
MADE HER 
MISERABLE 

Read How 
She Found 

Blessed Relief

DR. A. J. MANIKAS
GxD*TOJA8 IR CHIRURGAS 

VIRgiuia 1116 4070 Archer Ava
Valandos: 1—3 ir 7—a 

Kasdien iiakyrus SeredąMu9clcs were so sore 
she eould hardly touch l 
them. Uacd Hamlina Wizard Oil Liniment and 
found wonderful relief. Try lt today if your 
museles are stiff. aore. achy. Rub it on thorough- 
ly. Feel its prompt warming action ease pain: 
bring soothing relief. Pleasant odor. Will not 
itain. Money-back gua; guarantee a t all drug Stores.

HAMLINS
WIZARD OIL

LINIMLNT
For MUSCULAR ACHES and PAINS 

RHEUMMIC PAIN—— Ll'VRAGO

VALGIŲ GAMINIMAS 
IR

NAMįl PRIŽIŪRĖJIMAS
" I
;: vairių valgių gaminimai, 

pyragų pajų ir duonų kepi 
mui; įvairių konservų ii 
preservų darymai, paukš

Didelė 223 puslapių knyga 
sn naujausiais receptais į 
tienos kepimai ar virimui, 
daržovių ir vaisių užlaiky
mai, ir tt Taipgi yra vi-

;; šokių naudingų patarimų 
šeimininkėms.
Alų knygų galima gauti p«g >4- 
tų arba raktinėje:

KAINA BU PERSIUNTIMU

01.10
BA1TINEJB

^1.00
“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Ava. 

CHICAGO, 1LL
>»»ee-ee»sses iii

TaL OANal 6969

DR. VVALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS:

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

DR. F. G. WIN$KUNA*
PHYSICIAN AND SURGEON 
2158 w. CERMAK &OAO

Ofiso teL Canal 2346 
Ofiso VaL 2—4 ir 7—9

Res. 2305 S. LEAVITT 
Res teL Canal 0402

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

2-tros labo.
CHICAGO, 1LL.

Telefonas MIDway 288v
OFISO VALANDOS:

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryte

DR. P. J. BEINAR
(BEINARAUSKASl 

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
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 HEMlock 6286

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

Ofiao valandoe:
10—12 vaL ryte 

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

Susitarius.

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

TeL YARds 0994 
Rez. Tel. PLAza 3200

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Rea. 6958 So. Talman Ava.
Ras. TaL GROvehUl 0617 
Offioa TaL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaL 2—4 ir 7-8 vak. 
Ketv. ir Nedėliomis auaitaru 

2423 W. Marąuette Road

TaL YARda 6921 
m.: H£Nwood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. STRIK0L1S
PHYSICIAN and BUROBOI 

4645 So. Ashland Avenue
OY1SO VALANDOS i

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vaL
Nedėliomis pagal entartį. 

Offiaa TaL YARda 4787 
Namų TaL PROepeet 1BM

Tai OANal CUK

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road 

Valandoe: 1—3 popiet ir 7—8 v. X.

REZIDENCIJA
6631 S. Califomia Avė. 

Telefonaa REPublic 7868

Office Phone Rea and Offioa
PROgpeet 1028 1869 8. Leavitt 8t
Vai: 24 pp. ir 74 vaL CANal 07M

DR. J. J. KOWAR
(K0WAR8KA8)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Chicago
Trečiadieniais ir Sekmadieniais

pagal sutartį.

Ofiao TaL VlRgtnia 0036 
Rezidencijos tai BEVerly 8244

DR. I. DUNDULIS
4157 Archer Avenue

Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P. M,

Resideaeija
8939 So. Claramont Ava.

Valandos 9—10 A. 1L 
Nedėliomis pagal sutartį..i ......... ■ -... .  . —i i.

Tai OANal 0267
Rea. TeL PROepeet 6664

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

Reaideneija 6600 So. Artesian Ava 
VALANDOS: II v. ryto iki S popiet

6 iki 9 vakare 

TaL YARda 2846

DR. C. Z. VEZEL'IS .
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Berodo; pagal «ntart,

DR. V. E SEDUNSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue
Telefonaa Lafayatta 9960

Antradieniai*, Ketvirtadieniais b 
Penktadieniai*

4631 So. Ashland Avė.
Tai YARda 0994

Pirmadieniais, Trečiadieniais ig
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Antradienis, spalių 3 <1., 1939 DniTTCFTS S

Amerikos Legijonas I Mišios Už Mirusių
Ir Lietuviai Kunigų Sielas

Rugsėjo 26 d. Amerikos Le- TOWN 6 F LAKE. — Sv. 
gijono 21 naoijonalės konven- Pranciškaus dienų, spalių 4,' 
cijos milžiniškam parade da J# Vttl- ryto> šv- Kryžiaus baž- 
lyvavo ir lietuvių Amer. Le-1 nyči°j bus atlaikytos šv. Mi
gi jono Darius - Girėnas var
do postas. Paradas, kaip ži
noma, prasidėjęs 10 vai. ry
to nusitęsė iki 11 vai. vaka
ro.

Praėjus 47 valstybių gru
pėms, štai, prasidėjo ir Illi
nois valstybės paradas. Šim
tams valstybės motorizuotos 
policijos ir miesto raitosios 
policijos vedant, tarp įvairių 
grupių ir flotų, pasirodė ir 
Darius - Girėnas Post 271 ko- 
manderis W. B. Sebastian su 
savo asista, vėliavomis ir 
skaitlingu Darius - Girėnas 
druni and bugle corps, vada 
vaujamu Charles Misivecz su 
savo ašista. Žiūrovų minia 
lietuvius karštai sutiko. Ypa
tingai džiaugėsi lietuviai ma
tydami tokį gražų legijonie- 
rių sūnų ir dukterų būrį. Tai 
tikras tautos papuošalas.

šios už visus mirusius kuni
gus, kurie yra darbavęsi Šv. 
Kryžiaus parapijoj, būtent: 
kun. Pranciškų Gugį, kun. 
Pranciškų Serafinų, kun. Pra
nciškų Jurgaitį, kun. Pranciš
kų Vaitukaitį, kun. Jonų Juš
kų, taip pat ir už tuos, kurie 
yra padėję darbuotis. Į šias 
gedulo pamaldas, be abejo
nės, susirinks daug šios ko
lonijos tikinčiųjų. Kviečiami į 
šias pamaldas skaitlingai at
vykti tikinčiuosius ir iš kitų 
parapijų.

Tuo reikalu daug veikia 
kun. P. Katausko mamytė Ve
ronika Katauskienė. Jos su
manymu ir pasidarbavimu bu
vo progos tikintiesiems prisi
dėti prie dvasinės puotos už 
mirusiųjų kunigų sielas. Rap.1

Illinois valstybės gubernatorius Henry Horner, po šešių mė 
nėšių ligos pirmų syk leidęs padaryti jo atvaizdų spaudai, 
sykiu paskelbė kandidatuosiąs į gubernatorius trečiam ter
minui. (Acme telephoto) ‘

Dar kartų Chorų Sųjungos 
centro valdybos vardu tariu, 
nuoširdų lietuviškų ačiū.

Konstancija Skelly,
C. 8. C. sekretorė

Ant rytojaus šimtai legijo- 
nierių buvo atvykę apžiūrėti 
statomų Darius - Girėnas 'po
sto namų — Memorial Hali 
adresu 4416 S. Westem ave 
Visi gyrė posto pasiryžimų ir 
gyrė lietuvius, kurie padeda 
legijonieriams pastatyti pa
minklų mūsų didvyriams. Ku
rie dar norėtų prisidėti prie 
statybos, dar gali tai pada
ryti. Visų prisidėjusių vardai 
ir pavardės bus iškalti bron- 
zo lentoj ir įmūryti namo prie 
kyje. Taipgi renkami vardai 
žuvusiij kai-e lietuvių, taip pat 
mirusių jau po karo vėliau. 
Ekskareivių giminės, norėda-i 
mi įamžinti savo mylimuosius

Lietuviškas Kermošius
BRIDGEPORT. — Šv. Ju

rgio parap, svetainėje baza
ras prasidėjo spalių 1 d. Tę
sis dar spalių 4, 7, 8 ir 9 die
nomis.

Bazaras savo įvairumu pri
lygsta dideliam lietuviškam 
kermošiui. Ir niekas neina na
mo be kermošavo. Taigi, iš
tikrųjų, bus “nelaimingas” 
tas, kas negaus progos aplan
kyti šį kermošių. Negalima 
aprašyti, nei apsakyti visų 
įdomybių Šv. Jurgio parap. 
bazare; reikia pačiam pama
tyti. J. Šliogeris

So. Chicago Žinutės
Rūgs. 23 d. T. Miciūnienė

Įteikta daug brangių dova-, komisijos pirmininkui varg. 
nų. J. T. Miciūnai yra pavyz
dingi katalikai - veikėjai. Y 
patingai T. Miciūnienė daug 
veikia parap. parengimuose 
Miciūnai augina du sūnus:
Jonų ir Ričardų.

Linkime Miciūnam sveika
tos ir toliau veikti visuome
nėj. Dalyvė

A. Visminui ir visai komisi-

Aukos Lietuvos 
Reikalams

1sėtuvos Konsulatas Cika, 
goje gavo ir šiuo maloniai 
skelbia sekamas aukas Lietu
vos reikalams:

Chicago, III. Lithuanian U 
niversity Club, per seki. W- 
Grybaitę — $5.00.

l^aurynas ir Vaclovas Vil
kai ir Jonas Ramoška sudė
tinė auka — $10.00.

Kingston, Pa. Kazys Ku 
č i nskas — $2.00.
LieJuvos Paviljono 
Pasaulinėj Parodoj rėmimui

Chicago, UI. Jonas J. Ka | 
zanauskas, Simano Daukanto 
Federal Sags. and Loan Assn.1

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINĖS 

MINTYS
Iš angliško vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

jai už įdėtų triūsų rengiant; pirmininfiias _ $10.00.

Edward A. Muiroonev iš 
Wilmington, Del., Amerikos 
Ijegijono konvencijoj, buvu
sioj Chicago, išrinktas vadi
namos “40 and 8” dalies pir
mininku. (Acme telephoto)

Spalių 3 Diena
“Sakyk, o Kvaily! Kų reiš

kia tau nuostabumas?” Jis 
atsakė: “ “Yra tai nuosta
bumas mylėti nesančius daik
tus daugiau kaip esančius; ir 
mylėti matomus ir gendamus 
daiktus daugiau kaip nemato
mus ir nesugendamus”.

nio orkestro varžybomis ir di
deliu choru ir orkestrų kon
certu. Dalyvavo per 3,000 dai
nininkų.

SKELBK1TĖS “DRAUGE”

URBA

Vieša Padėka
A. L. R. K. Parapijų Chorų 

Sųjunga šiuo reiškia širdin
giausiai ačiū: gerb. kun. Bal- 
kūnui, Maspeth, N. Y., už lei
dimų naudotis parapijos sale 
Chorų Sųjungos seimui ir nuo
širdų priėmimų; pralotui M.
Krušui už atlaikytas šeimi
nes šv. Mišias, seimo rengi- mpoz. J. Žilevičiui už lirikė- 
■mo garbės pirm. kun. Simo- jimus. Sųjunga apgailestauja 
naičiui už įspūdingų pamoks- jo atsisveikinimų su mumis, 
lų, vargonininkų chorui už Jo išvykimos atgal į tėvynę

s ima. Taip pat ačiū visiems 
už naudingus patarimus, ku
rių susilaukėm seime iš pla- 
loto Macijausko, praloto Kru- 
šo, knn. Paulionio. Pastarasis 
dalyvavo nuo pradžios seimo 
iki galo ir buvo rezoliucijų 
komisijos pirmininku.

Ačiū visiems už sveikini
mus. Ypatingai ačiū prof. K. 
Pakštui už nuoširdžių, iš sie
los gelmių pasakytų kalbų. 
Didžiai gerb. profesoriau Pa
kšte! Gyvuok ilgiausius me
tus ir šviesk išeiviją taip tu
riningom kalbom.

Dar lieka pasakyti ačiū ko-

Lietuvių Vaizbos Buto na
riai, per ižd. St. P. Balzekų 
— $21.00.

Chicago, III., Mečys Švei
kauskas — $10.00.

Visos Konsulate gaunamos 
aukos tuoj pakvituojamos, lai
kraščiuose skelbiamos ir per
vedamos į atitinkamus fon
dus. Konsulatas nuoširdžiai 
dėkoja už visas aukas.

Lietuves Konsulatas, 
100 E. Bellevue Place

Chicago, Illinois

ALYTUS (E) — Rugsėjo 2 
d. čia įvyko didelė dzūkų dai
nų šventė su choru varžybo
mis, o kitų dienų — simfoni-

O ė 1 ė s Mylintiems, 
Vestuvėms, Bsukie- 
tams, Laidotuvėms, 
ir Puošimams.

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 
Phone LAFayette 5800

A. + A.
t

gražų giedojimų, seimo reng.

veteranus, prašomi kreiptis į1 minėjo savo vardo dienų. Ta AflM’T |il>
Darius - Girėnas Memorial proga jos artimi draugai-ės, M Vii I Vis Vl\&» I 
Hali komitetų, 2608 West 47 , susirinko į butų, 8825 Sagi-I

Lietuvų mūsų tarpe padarė 
didelę spragų.

§>Scratching
Z/rEIIEVE 1TCHINC SKIN Ou/oOy

Bven the most stubborn itehing of eezema, 
biotehes, pimples, athlete’s foot, rashes and 
other eztcrnally caused skin eruptions, 
ąuiekly yields to pure, cooling. antiseptic, 
kqutd D.D.D. Prescriftion. Clear. grease
less and stainlesF —dries fast. Its gentie 
oil t sąpthe the irritation. Stopa the most 
intensdttching ta a hurry. A 35c trial bot
tle. at all drug Stores, provee it—or your 
money back. Ask for O.D.O. Prescmpti on.
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naw ave., pasveikinti nenuil-
Paminklinės salės atidary- ' eikėjų

mas įvyks lapkričio 10 ir 11 
dienomis — ‘Armistice Day’

3. k. Mickeliūnas

KAUNAS (E) — Neseniai 
įsmeigtoji Lietuvos “Medvil
nės akcinė bendrovė” gavę 
leidimų steigti 75 staklių me 
dvilnės fabrikų, kurių buve 
manoma steigti Marijampolė
je, bet dabar žymi akcininkų 
dalis nori fabrikų statyti Šve
ntojoje.

J. T. Miciūnai svečius ma
loniai priėmė ir pavaišino gar
džia vakariene, po kurios J. 
Sucilla įteikė T. Miciūnienei 
stambių dovanų.

Sveikinimus ir linkėjimus 
sudėjo Kundrotai, įteikdami 
gėlių, J. Sucillai, Kazakevi
čiai, A. Teličėnai, M. Kalza- 
nauskai, M. Vištartai, A. Da- 
niūnienė, T. Stulgienė, S. Nar
butienė, O. Živatkauskienė, 
Šeštokienė, A. Samsoniūtė, O. 
Žilienė, P. Snarskienė.1 t

grey hair. Grey bnh 
■afeea you look old and feel old. 
Yry tha ’Modazn* Method for CoL 

H** . ♦ • CLAIROL. Yort 
^pradata the gokh. plaaaant trart 
Bent. No bleaching requirod to 
•often tha hair trhan you UM 
CLAIROL Youra levo tha raaoltt 

r hair—beautiful, naturafe
that defies datactfeto

fe SKOLINAM PINIGUS
i *4!JįF ANT 1-MŲ MORGIČIŲ

IflSURED

ONA MARTb ŠAUSKIENĖ
(po tčva.'s Skurvitaitė, g.vv. po 

num. 7030 So. Yale Ave.
Mirė spalių 1, 1939, 9 24 vai. 

ryto, sulaukus pusės amžiaus.
Gimęs Lietuvoje, Kretingos 

apskr., Mosėdžiu par., Kukų k.
Ameikoj išgyveno 29 nu-tas. 
i’aliko dideliame nuliūdme: 

vyrų. Vladislovą, 2 sūnus: Vla
dislovą ir Bronislovą, 2 dukte
ris: Oną ir Mortą, uošvius: 
Kazimierą ir Barborą Martušau- 
skus, švogerj Joną, švogerlenę 
Barborą Jankauskus ir jų šei
mą, švogerj Kazimierą ir Avo- 
gerienę Martušauskus ir jų šei
mą ir daug kitų pažįstamų ir 
draugų. Lietuvoje paliko 2 se
seris ir brolj.

Kūnas pašarvotas Antano 
Petkaus koplyčioje, 6834 South 
Weatern Ave. laidotuvės jvyks 
trečiad., spalių 4 d. Is koply
čios 8:00 vai. ryto bus atlydėta 
į Visų Šventų par. bažnyčią, 
kurioje jvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta j Šv. Kazi
miero kapines.

Nuoširdžiai kviečiamo visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs
tam ue-as dalyvauti laldotu\ėse.

Nuliūdę: Vyrus, Sūnai. Duk
terys, Uošviai, švogertai, Svo- 
gerkos, Seserys, Brolis lr Gi
minės.

laidotuvių direktorius Anta
nas Petkus, tel. Grovehill 0412.

A. * A 
VINCENTAS 

MACEKONAS
Mirė rūgs. 30, 1939, 10:30

vai. ryte, sulaukęs 44 metų 
amžiaus.

Gimęs Lietuvoje, Šiaulių ap
skrityje, Meškučių paš., Bar- 
gavonių kaime.

Amerikoj išgyveno 26 met.
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterj Oną, po tėvais Stanke
vičiūtė, sūnų Pranciškų, 3 duk
teris: Amiliją, Eleanor ir Lo- 
rettą ir kitas gimines.

Lietuvoje paliko brolj Praną 
ir ppsbrolj ir gimines.

Velionis priklaupė prie Liet. 
V- K. Susivienijimo, šv. Juo
zapo ir Šv. Cecilijos draugijų.

Kūnas pašarvotas 3315 W. 
Pierce Ave.

Laidotuvės jvyks trečiadienį, 
spalių 4 d., 1939. Iš namų
8:30 vai. ryto bus atlydėtas j 
Šv. Mykolo parap. bažnyčią, 
kurioje jvyks gedulingos pa
maldom už velionio' sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas j Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažjs- 
tamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Šonus,
Dukterys lr Giminės.

Laidotuvių direktoriai La- 
chawicz ir Sūnai, tel. Canal 
2515. '

.JUST KIDS- Baretootcrf. ty Aš Carter

COU.V SHE TICkuES 
don’t she mush?- i 
CANT STAN’ STILL

ir TSAKES IT 1____
LINE YAEATICH oot/tj

I IT?----- SHE OOE’
f TICKLE t_1K£ EVĘR THINfe. 

DOS* T SHfcP?

INTERNATIONAL CARTOON

•.no*.; -

ClMBOl
Ji

5JOTU* GLM*. OABOt. tas.
į jurtom eaa tu tu* Vaa. B.U

i.UHd

P5"---- Sfei

GIESMYNAS

JMtyfctte KanJa CHamnyną. Jame 
rasite VMema Ketoms Bažnyčios 
Giesmes.

Ant. 8. Pocius.
išlaido C. L. R. K. Vargonlnln- 

kt) Prortaeljs.
Knygos kaina — RO centai, pri

dedant 10 centų persiuntimui.

LtITUVIlKAS
MIftOL±LIS

Šlovinkim Viešpatį.
Mišios lr Mišparai Lietuviškai 

Ir Lotyniškai. etoleoie Snkmadle 
nlaroa lr AventAma Ir kitos Mal
dos lr Giesmės. Antras pataisytos 
leidimas. ParaAA Kan. Ad Haha- 
llannkaa. Stipriais odos virtais, 
tarto — e.eu. Ritos lošk įlįs M:

DRAUGAS PUB. OO. 
1334 So. Oakley Aw., 

Chicago, Dlinoia

Kiekvienos ypatos padėti pinigai yra apdrausti iki >5000.00 pei = 
Federal Savings and Loan Insurance Ootjl, po United States E 
Oovenment priešinta. š

Mokame Už 
Padėtus Pinigus 31%

Ofieo vai.: 0:00 vaL ryto iki 6:00 vak. Pirmadieniais, Ketvirta- _ 
dieniais ir Šeštadieniais iki 8:0? vak.

Į CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION i
JOHN PAKEL, Pres.

| 6816 S. Westem Ave. Phone GRO. 0306 |
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•ARY, m>. LAIDOTUVIŲ DIKBKTOBIAI 
KELNER-PRUZIN

Fhoue 9000

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Endnikis
OTABHA Ot DOMIAUSIA LAIDOJIMO {RAIBA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

Vbi Telefonai YARDS 17414742 
4605-07 So. Hermitage Ave.

x 4447 South Fairfield Avenue , 
___________ Tel. LAFAYETTE 0727

ph Y V’ A T koplyčios visose 
* Chicagos dalyse

Kton-ykUe mėn, ra«U<> prugranio Aiilriilinilii Ir 

ftcjįttoMcnlo rytais M.00 valandą, Iš \VIIIP stotim (14W».) 

Su Povilu ftaHImtrm.

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMD III A M P C patarnavimas 
HmDULHnuL dieną ir naktį

ta V V A T KOPLYČIOS VISOSE U I K ZA 1 MIESTO DALYSE

Mwy B. Petkos
6834 So. Western Ave. 
GROvehiU 0142 
1410 S. 49th Court' 
ClCero 2109

L«kawic2 ė Snui
2314 West 23rd Place 
Phone CANai 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270

J. LatericiBS
S. P. Mažeika

4348 So. California |Ave. 
Phone LAEayette 3572

3319 Lituanica Avenue 
Phone YARda 1138-1139

Aitams M. Ptiilli;s 3307 Lituanica Ave. 
ITione YADds 4908

1.1. Zolp 1646 West 46th Street 
Phone YARda 0781-0782

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

P. I. Ridikas 3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARda 1419
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D. G. R. ŽINIOS
J. Pilipauskas

GYVENIMO TRAGEDIJA

Tai buvo seniai. Prieš ke
liasdešimt metų Lietuvoj. 
Skaistų rudens rytų jis pas-' 
kutinį kartų atsisveikino su 
savaisiais namais ir iškelia
vo svetur laimės ieškoti. Ne
žinojo jis, jog svetur jo lau
kia vargas, nusivylimas, sene
lių prieglauda ir liūdnas gy
venimo kelio galas.

Amerika. Tas aukso kraš
tas, 'kur tiek daug jaunų jė
gų sunyko, kur kasyklos ir 
suodinos dirbtuvės tiek daug 
jaunų lietuvių prarijo. Ir jis 
pakliuvo tan sūkuriu. Aukš
tos kultūros apsuptas Lietu
vos sodžiaus vaikas panoro 
sukultūrėti ir mokslo pasiek
ti. Griebėsi knygos ir pats 
pramokęs panoro spausdintų 
žodį kitiems skleisti. Buvo 
daug gerų norų. Jų buvo dau
giau negu išsilavinimo.

Ir pakliuvo jis išnaudotoji} 
ir įvairiausių laisvių skelbė
jų rankosna. Jie buvo labiau 
išsimokslinę, apsukresni ir 
nesiskaitų su žodžiais ir žmo
gaus sųžine. Pamynę po pur
vini} kojų padais švenčiausius 
jausmus ir apspiaudę savo jau 
nųjų dienų ir savo tėvų šven
čiausius jausmus, jie žengė 
gyveniman naikindami žmonių 
ramybę.

Nežinojimo ir žinios troš
kimo blaškomas jis keičia' sa-

Teisėjas John A. Sbarbaro ir adv. Arthur Morse tariasi su 
p. Petru Daužvardžiu, Lietuvos konsulu, Lietuvos krepši
ninkų (basketball) paPkvietimui Amerikon imtis su Loyo- 
los, De Paul ir kitų universitetų krepšininkų rinktinėmis.

staceijalaus nepaliko. Ir dėl valandų po pietų įvyks iškil-
jo šiandie daug skylėtų lietu
viškų sielų slankioja purvi
nais Amerikos miestų gatvių 
grindiniais ir ieško užuomar
šos smuklėse ir tamsiuose pa
rkų užkampiuose. Jis gal ir 
tikėjo pažangų, apšvieti} ir 
ramybę skelbiųs, bet skelbė 
nežinojimų, nemoksiu ir dru
mstė ramybę.

« *

Dar daugiau metų susikro
vė ant jo pečių. Išseko jo 
jėgos ir sulinko tvirta lietų

seno laisvanianio-pra- 
kalbininko, X. laidotuvės”.

* * •

jų ingos

Administratoriaus Pranešimas
Sulaukus “Draugo” 30-ties metų gyvavimo malonu pasi

džiaugti jojo nuveiktais Bažnyčiai ir Tėvynei darbais. Taigi 

lapkričio 19 d., šhoreland Hotel, ruošiama bankietas, kuria

me prisiminsime mūsų katalikiško dienraščio 30 ties metų 

darbuotę ir kartu bus apdaromas vajus praplėsti mūsų dien

raščio įtekmę į lietuvių visuomenės gyvenimą. Bankieto ti

kietai po $2.00.

šeštadienį prieš bankietu bus išleistas padidintas “Drau

go’’ numeris, į kurį prašome mūsų biznierių patalpinti savo 

pagarsinimus, nes jie bus dedami papiginta kaina.

Taip pat bus įvesta į mūsų dienrašį JAUNIMO ir MO

TERŲ skyriai ir tad prašome mūsų prietelių paramos mūsų 

dienraščiui šioje naujoje kūryboje.

Juni3 labai dėkingas,

KUN. J. MAČIULIONIS, M I C.,

* ‘ Draugo ’ ’ Administratorius

Antradienis, šuoliu 3 d.. 1039

vo tėvų ir savo tikėjimų ir 
vėliau visai išsižada Dievo, viską nugara. Užniršo jį drau 
Nešvaria burna teršia gražiau gai, kurių idėjas jis taip karš- 
sius žmonių jausmus ir dras- tai skleidė, kurių siundomas 
ko svarbiausias gyvenimo tai- jjs sukruvino lietuvių sielas, 
sykles. Jis tikėjo laisvę ir ži- Skaudi gyvenimo vėtra nuka- 
nojimų sučiupęs, bet nesupra- muota senelį pribloškė prie-g- 
to supančiojęs savo laisvų landoj.
dvasių surūdijusiais neapvka-
ntos retežiais. Tr kankino sa
vo neramių sielų ir drumstė 
savųjų brolių ramybę.

• jp •
Dienos kaupės į mėnesius 

ir mėnesiai į metus išaugo. 
Jis išraižė visų Amerikos 
šiaurės kontinentų, aplankė 
daug, vai daug surūkusių mie
stų ir žaliuojančių miestelių 
ir visur skelbė “laisvų” mi-

Onk Forest. Daug gyveni
mo nukankintų sielų kamuo
jasi tarp keturių prieglaudos 
sienų.* Nežinia kų ir jis čia 
pergyvena. Gal pergyvena sa
vo jaunųsias dienas, gal kan
kina jį žinia, kad tiek daug 
nelaimingų sielų nukryžiavo 
ir paliko kentėjimams, o gal 

l ir nieko nejaučia.

Gyvenimas nesulaikomai
ntį ir kalė prie kentėjbno kry- i bėga. Tr gęso jo dienos viena
žians tyras lietuviškas sielas. 
Bostonas, Hartfordas, Chica- 
ga, Detroitas ar kitur. Visur 
jis vienodai tuštino ramaus 
Lietuvos kaimo berno ar mie
sto darbininko sielas ir tos 
tuštumos' vieton nieko sub-

po kitos. Išmušė ir paskuti
nioji valanda. Susiprato ta
da jo buvusieji draugai, jog 
paskutinį kartų gali juo pa
sinaudoti. Ir miręs jis neturi 
ramybės.

Paskelbė jie: “Rytoj, 1:30

S. Halsted Street. Didžiulė, 
nevalyta svetainė. Žmonių 
daug, lyg prieš prakalbas ar 
šokius. Vyrai kalbasi apie da
rbus ar alų, o moterys apie 
paskutiniųsias madas, virimo 
receptus ar vėliausiai pirktų 
suknių. Visur klegesys ir da 
žnai juoko aidai. Nežinotum, 
jog čia susirinkę paskutinį 
sudie tarti nukankintai šie 
lai. Tik toli prie scenos, si- 
garetų dūmuose ir paparčiuo
se paskendęs karstas.

Veltui čia lauki rimties, su-j 
sikaupimo ar nors vienos gai
lesčio ašaros. Atrodo, jog iš
tuštintoms sieloms nėra gai
lesčio nė susikaupimo.

Jo buvusieji draugai ir ne- 
sukvietė žmonių kad jį ap
gailėtų. ,Vai ne! Jie pasku
tinį kartų pasinaudos juo 

| skelbdami smalsioms savo bro 
j liams “laisvų” mintį ir “pa
žangų”.

• *
— Tai kad, vaikeli, nė aš 

p-ats nežinau kas tie laisvama
niai ar ta laisvoji mintis, — 
pasakoja balkone paklaustas 
senelis, — anie turi mokslo 
ir gražiai porina. Gal ir žino 
kų kalba.

Prasideda atsisveikinimo 
programa, kurioj dainos ir 
kalbos. Gal arčiausiai prie ri
mties priėjo atsisveikinimo

dainos, kurios netyčiomis pri
minė apie amžinybę, kur ve
lionis lauksiąs savųjų draugų, 
nors tie jo draugai į tai skel
biasi netikį.

Pirmiausia kalba teisių da
ktaras, kuris skelbia 18 šimt
mečio pasenusią Russeau na
tūralizmo teorijų, netikėjimų 
niekuo ir net Šventųjį Raštų, 
kurį grožio atžvilgiu pasaulio 
literatai pavadino verčiausiu 
literatūros kūriniu, jis paver
čia nešvarumų knyga.

— Neatsidėkite, kų jums 
kiti pasakys, — skelbia dak
taras ir pats užsimiršta, kad 
noromis nenoromis kiekvienas 
turi pasikliauti kitų žiniomis. 
Be to, jis ii> pats kalba į žmo
nes tikrai tikėdamasis, kad 
juo tikima.

va-
WG

GRAŽI “PASIUNTINIO” 

PROGRAMA

Šį vakarų, 7:45 .vai., iš sto
ties WGEH, 1360 kil., vėl bus 
graži “Pasiuntinio” n^ilio 
programa, susidedanti iš dai
nų ir muzikos. Taipgi bus ži
nių iš statistikos. Bė to, gir
dėsime įdomių pranešimų iš 
Rapolo Andreliūno krautuvės, 
(>324 South AVestern Avė., 
kur eina didelis spalių mė
nesio išpardavimas nupigin
tomis kainomis. Jo krautuvėj 
galima gauti ir visokių puoš
niu rankdarbiu. Tai Elzbietosv fc
Audreliūnienės darbas. Norin
tieji gali duoti užsakymus ir, 
pagal 'kostumerių norų, bus 
pagaminta. Taigi prašoma šį 
vakarų pasiklausyti gražios 
‘ ‘ Pasi imt inio ’ ’ programos.

SSS

Pranešimai
BRIDGEPORT. — Moterų 

Sųjungos 49 kp. laikys susi
rinkimų spalių 3 d., 7:30 val. 
vakare, mokyklos kambary. 
Visos narės 'kviečiamos susi
rinkti laiku. Yra daug naujų 
sumanymų, kuriuos turėsime 
svarstyti. Atsiveskite ir nau
jų narių. Teko nugirsti, kad 
vėl į kuopų įsirašė trys na
rės. Pasidarbuokime išaugini- 
mui didelės kuopos. Valdyba

SKELBKITĖS “DRAUGE” 

Lis t e n. to and Advertise over
RALANDECH’S YUGflSUV*R*DIB
Folk Songs and M ašie 
Tambaritza Orchestra

Station“ WW AE, Every Sandą y*1 te I
536 S. Clark St., Chicago — Har. 300t>RADIO

PEOPLES RADIO

Šiandie, antradienį, 7 
landų vakare, iš stoties
ES bus transliuojama regu
liarė lietuvių radio programa, 
kurias leidžia Peoples baldų 
bendrovės krautuvė, 4183 Ar
cher Avenue. Šios dienos pro
gramoj tarpe kitų dalyvaus 
Algirdas Brazis, 'kuris padai
nuos gražių dainų. Be to, bus 
muzikos, naudingų patarimų 
apie sveikata, moterų “Gro
žio Žodynas” namų papuoši- 

| mo žinios. Viskas sudarys 
smagių ir naudingų valandų 
kiekvienam pasiklausyti. Ne
pamirškite. Rap. XXX

Atsisveikina su velioniu ir 
jo artimas draugas, kuris 
daug ir artimai su velioniu 
dirbęs. Tačiau ir jis 'paklysta 
savųjų idėjų labirintuos ir 
pamiršta nuoširdžiai tarti pa
skutinį sudie.

• * •

NEW CITY FURNITURE 

MART PROGRAMA

Šį vakarų, 8 valandų, iš sto
ties WSBC, 1210 kil., bus New 
City Furniture Mart terautu* 

! vės radio programa. Radio 
štabas deda pastangų gerinti

Taip užgęso žinomas 'kaipo programas, kad patenkinus vi- 
“Velnių Kuprius” Mockus, sus klausytojus. Taigi atyd- 
ieškojimo nežinios ir įvai
riausių laisvių kankinys, ne
susilaukęs nė vieno gilesnio 
atodūsio, nė vienos gailesčio 
ašaros.

Laidotuvėse daug buvo žmo 
mų, bet nebuvo žmogaus 
Dauguma susirinko, tartum 
velionis būtų kažkas nepapra
sto. Taip renkamasi į zoolo
gijos sodus, Į akvariumus ir 
cirkus, bet taip nelaidojamas 
pilnutinis žmogus. Prie kars
to, palydėdami idėjos tikrų 
draugų ar tik žmogų, mes su- 
sikaupiam rimties valandėlei, 
nes tai žmogus, kuris buvo

žiai klausykite šio vakaro 
programos ir pareiškitė savo 
kritikų. Tuo būdu radio šta
bas žinos, ko daugiau klau
sytojai nori girdėti oro ban
gomis. Žinantis

NEURITIS
■ ILliVE PAIN IN IIW MINUTE*

To relieve the torturing pain of Neuritis. 
Rheumatism, Neuralgia or Lumbago in a 
f.w minutes, get the Doetor's formula 
NURITO. Dependabl e—no opiates. no nar- 
eoties. Does the work nuiekly—mušt relieve 
vorst pain, to your satisfaction in a few 
minutes or money back at Druggists. Don't 
suffer. Ųsa NURITO on thb guarantee today.

ARE YOU SUFFERING FROM

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

Do your eyes burn—feel 
tired, uncomfortabk? Try 
Murinę. It contains 7 help- 
fui ingredients which 
cleanse and clear eyea red- 
dened from fatigue—make 
your eyes feel dean, fresh,
alivel Much more effective than boric acid. 
Send for trial bottle. Mail 10c (stamps 
or coin) with your name and address to The 
Murinę Co.. Dept MF. Chicago, 111.

U:: EYes Clranses,
Soothes1

AT ALL DRUG STORES

PASKOLOS ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ

Duodamos nuo 1 iki 15 metų.I 
Lengvi išmokėjimai. Dėl platesnių" 
informacijų kreipkitės pas Char 
Zekas, Secretary.

GEDIMINAS BLDG. & LOAN 
ASSOCIATION 

4425 South Fairfield Avė. 
Lafayette 8248

Standard Club
Švelni Degtinė—100 Prool 

BOTTLED IN BOND ■ 
Nėra Geresnės Degtinė* BH 

nž Tokią Kainą IM
TIK $1.00 PT.f»<* Pfl JHU 
4-5 K„rt.,..«bbU|^|

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS

TAVERNOJ

15c. PRINKSAS

MUTUAL LIQUOR COMPANY
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Boulevard 0014

l$U»<Ur d
T Club

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

P. SELEMONAVICH 
SVETERIŲ KRAUTU
VĖ ATDARA KAS 
DIENĄ — IR VAKA
RAIS IR SEKMA

DIENIAIS 
Telefonas 

VICTORY 3488
504 WEST S3RD STREET 

CHICAGO, ILL.

P ——:
Renduojame salę vestuvėms, susi
rinkimams, Šokiams Ir kitokiams 
jarengimams. Naujai ir moder
niškai Jrengta. Maža nuoma. Dėl 
susirinkimų kiiūbams duodami 
dykai. Kreipkitės.

SULLY’S SVETAINĖ 
4400 So. Washtenaw Avė.

Tel. LAFayctte 59S4 
Jenas Zepaltas, savininkas ..

PARDAVIMUI NAMAS 
2 fletų mūrinis namas 6—6 kam
bariai. Karšto vandenio šiluma. 
Bungalow stogas. Ąžuolo aptalsymal. 
14 metų senumo. Kaina $8,500.00. 
6736 So. Caanpbell Avenne.

PARDAVIMUI
2 AUKŠTŲ medinis namas. 1 krau
tuvė— 5 gyvenimui kambariai ir 6 
kambarių fletas viršuje, arti Halsted 
gatvės ir Canalport Avenue. Meti
nių pajamų $396.00. Pilna kaina 
$1,000. Edw. Chernauskas, 1900 Uni
on Avenue. Tel. CANaI 2183.

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

RENDON KAMBARIN
Rendon apšildomas kambaris. Jei 
norite galite naudoti ir virtuvę. Vir
tuvė beismonte. Atsišaukite: 6834 S. 
Talman Avė.Chicago-

RENDON TKI8
JSrenduojamc ūkj, suvirš 200 akerų 
žemės. Yra daug dirbamos žemės, 
gražaus miško, sodas ir įrankiai. 
Puiki vieta Mass. Valstijoje. Tik 1 
mylia nuo miesto ir dirbtuvių. Arti 
lietuvių kolonijų. Nepaprasta pro
ga. Iš svarbios priežasties savinin- 

•į kė išrenduoja atsakomingai šeimy- 
S nai labai pigiai. Jei manote pava^

l
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i _ v • kuris kentė mū § ATSARGOS KAPITALAS - $250,000.00l
sų kančias, vargo mūsų var- g r =

n • v - v 5 Dabar mokam 3y?% uz pagal s, kuris peržengė amžiny- =
bės slenkstį... Igdėtus;1

Tiesa, pagal “laisvųjų”!§skolas ant namų 1 iki 20 m.
mintį amžinybės nėra. Kaip 
liūdna ir skaudu.

• dč-OT <'L. . £.
Prekinio traukinio katastrofa netoli Joliet, III. Katastrofoj žuvo pečkurys ir brekmenas. (Acme telephoto)

pinigus. Duodam pa-

4192 ARCHER AVENUE =

SAVINOS FEDERALLY 
INSURED

JUSTIN MACKIEWICH, Prea

S laikas apsižiūrėti, šio miestelio ori 
— ir šaltinio vanduo rekomenduoja

mas ligoniams. Platesnių informaci
jų kreipkitės Į: “Draugo” Raštinę, 

S 2334 So. Oakley Avė., Chicago. Iii. 
5 arba į Mtss M. Steele, Harry, Mass.

ISTANDARD 
I FEDERAL 
I SAVINGS

and
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

KiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiimiiiiiimmiiiiiiiimmiiiiimiiiiiiiiiiiiK

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
'THK HOME OF FINE FURNITURE” SINCE l»O4

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

1 Ik

PILIETYBĖS PAMOKOS
prasidės antradiehį, Spalių-Octoher 
3 dieną,, 7:30 valanda vakare ir 
bus laikomos kas antradienį.

vedėjas:
ADV. JOSEPH J. GRISH 

4631 So. Ashland Avė. 
Telefonas: Yards 1001

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom Ir Kito- 
kiem Bankletam Suteikiam Pa 

tarnavlm*.
Linksmas Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avė., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run iš griausiu mainų; 
daug dulkių Išimta. Perkane 6 tonus ar dau
giau. uš tonų .....................................................*7.40

PETROLEUM CARBON COKE. perkant R to
nus ar daugiau, tonas. .. .*7.40. Sales Tax Eksta.


