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Dancigo naciai bijo Lenkijos žygio; 
bet raminasi, kad Hitleris jo poseje

Foersteris pareiškia, kad 
lenkams trūksta sveiko proto

DANCIGAS, rugp. 10. —
Fiurerį Hitlerį atlankęs grį
žo vietos nacių vyriausias va 
das Albertas Foersteris.

Langer prekyvietėje šian
dien įvyko masinis nacių su- 
firinkimas. Kalbėjo Foerste- 
is. Jis pareiškė, kad Lenki- i 

ja gali būti rami ir užtikrin
ta, 'kad Hitleris visados yra 
Dancigo nacių pusėje. Jis 
girdi, su saviškiais šiuo ra
miuoju laiku ir su jais pasi
liks, jei lenkai kėsinsis pulti 
Dancigu.

Dancigo gyventojai, pareiš
kė Foersteris. įrodo, kad my
li taikų ir ramybę. Jei lenkų

kas kita. Ir į tai reikia rim
tai atsižvelgti.

Foersteris pasakojo, kad 
lenkams jau ima trūkti svei
kos sąmonės. Girdi,, seniau 
pas juos mažai būta sveiko 
proto, o šiandien dar mažiau, 
jei jie pasišauja grasinti Dan 
cigo išgriovimu, arba užgro
bimu.

Jam kalbant nacių minioje 
dažnai girdėta vien “Pfui!” 
lenkams.

Foersteris kalbos tonas pa
sako, kad naciai iš tikrųjų bi 
jo Lenkijos subruzdimo. Jų 
susimetimas prieš Dancigą
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IŠ L. VYČIŲ SEIMO
(Specialiai “Draugui”) 

KEARNEY, N. J., rugp. 9.
— Vakar, rugp. 8 d., L. Vyčių 
27-asis seimas pradėtas Mišio 
mis Švč. P. Marijos Sopulin
gosios bažnyčioje, Harrison, 
N, J. Mišias laikė kun. A. 
Bubąs, o kun. M. Urbonavi
čius sakė pamokslą.

Po pamaldų atidaryta pirmo 
ji sesija ir išrinkti seimui: 
pirmininku Antanas Laputis 
iš So. Boston, Mass., jo pava
duotoju J. Petraitis; raštinin
ke Alice Jesonis iš Norwood, 
Mass., ir Mary Brazauskas iš

Chicago; maršalka — Kazys 
Mockus iš Kearney, N. J.

Šiandien seimas užbaigtas 
ir rytoj rytą (ketvirtadienį) 
liekasi rinkti tik naujoji val
dyba.

Seimas buvo gausingas da
lyviais. Buvo 81 delegatų iš 24 
kuopų, 3 apskričių ir 6 centro 
nariai.

Svečių buvo 24. Tarp jų 
Kearny ir Harrison miestų 
majorai. Kunigų — apie 15. 
Seimo vieta labai graži — nau 
ja ruiminga miesto knygyno 
salė. Jonas L. Juozaitis.

grasinimai nebūtų rimti, apie i galėtų sukelti karą. Hitleris 
tai nereikėtų ir užsiminti. Bet gi nesiekia karo. Jis nuspren 
kad tuos grasinimus . remia dęs ramiuoju keliu Dancigą 
Lenkijos autoritetai, tai jau Į prijungti Vokietijon.

Japonijos ministru kabinetas gyvena 
krizo; nenori dėtis prie “ašies”

ŠANCHAJUS, rugp. 10. —į 
Patirta, jąponų ministrų ka
binetas įgyvena krizę.

Vokietija su Italija verčia 
Japoniją prisijungti prie jų 
karinės sąjungos, kad tuo bū
du dar daugiau sustiprinti 
Romos Berlyno ašį. Japonų 
ministrų kabinetas tam prie
šingas. Bet japonų kariuome
nės jaunieji karininkai reika
lauja be atidėliojimo jungtis 
su Italija ir Vokietija.

Yra baimės, kad šis karinin

South Comstock, Mich., anądien audros sugriauti namai, 
kentėjusių namų. Ten sugriauta jų daugiau. 1 asmuo žuvo ir

ARMOUR & CO. ATGAL 
PRIIMA PALEISTUS 
13 DARBININKŲ

Streiko pavojus nepašalintas, 
tik laikinai nutrauktas

kų reikalavimas gali sugriauti 
ministrų kabinetą ir jo vietą 
gali užimti radikaliniai gaiva
lai, tai yra tie, kurie nusista
tę bfe atodairos pultis prieš 
britus ir bolševikus, taip pat 
prieš amerikiečius.
Girdima, kad dėl to Japoni

joje politinis Įtempimas tik
rai nepaprastas.

Kas įdomiau, kad japonų 
kariuomenės vyriausioji vado 
vybė irgi priešinasi glaudžiau 
susidėti su Italija ir Vokietija.

Čia vaizduojama tik pora nu- 
kelioka sužeista.

(Acme teleplioto).

NACIŲ LAIKRAŠČIAI 
TRIUKŠMAUJA, BET 
APIE KARĄ - NE ŽODŽIO

DANCIGO UŽGROBIMAS 
PRIKLAUSO TIK 
NUO HITLERIO NORO

šį kartą išvengia darbinin-, 
kų streiko Armour & Co. sker 
dyklose.

Kompanija sutiko« atgal pri 
imti pereitą pirmadienį atlei
stus iš darbo 13 stewardų (pir 
miau sakyta, kad 15).

Kompanija aiškina, kad ji 
sutiko tuos darbininkus atgal 
priimti tik atsižvelgus to, kad 
jie ilgus metus dirt>o ir jie u- 
nijos vadų buvo sukurstyti 
darbo laiku nutraukti darbą

ir leistis į diskusijas su de
partamento superintendentu 
atlyginimo klausimu. Paleis
tieji į darbą bus priimti atei
nantį pirmadienį. Kompanija 
pranešė, kad paleistieji už vie 
ną savaitę nedarbo nebus at
lyginti.

Tačiau streiko pavojus ne
nustelbtas kitu klausimu. 
Kompanija ir toliau atsisako 
pripažinti Packinghouse Wor- 
kers’ Organizing Committee 
uniją.

PENKIŲ VALSTYBIŲ 
PASITARIMAI 
DANCIGO KLAUSIMU
LONDONAS, rugp. 10. — 

Sužinota, kad čia kas nors 
nauja planuojama Dancigo 
klausimu.

Kalbama, kad tuo klausimu 
ruošiami penkių valstybių — 
Britanijos, Prancūzijos, Itali
jos, Vokietijos ir Lenkijos, pa
sitarimai.

Užsie.nių reikalų sekretorius 
Halifaxas vakar kalbėjosi su 
grįžusiu iš Maskvos Stran- 
gu, užsienių ministerijos cen 
trinės Europos reikalų depar
tamento viršininku. Strang 
pranešė, kad su Maskva susi
taikymas neįmanomas. Sovie
tai nori, kad britai daugiau»
nusileistų.

Po to Halifaxą atlankė Vo
kietijos ambasadorius dr. Di- 
cksen ir kiti įtariami asme
nys.

Stebėtojai pareiškia, kad 
apčiuopiamos intrigos. Nori
ma sušaukti minėtų valstybių 
konferenciją Hitlerį numaldin 
ti, žinoma, lenkų kaštais.

KROATŲ AUTONOMIJA 
ATIDEDAMA •

BELGRADAS, rugp. 10. —į 
Pranešta, kad kroatų autono
mijos klausimas laikinai ati
dedamas.

Serbų vyriausybė nurodo 
to priežastį. Viena, autono
mijai atkakliai (priešinasi ser
bų generolai. Antra, vyriau
sybė daug užimta visos vals
tybės likimu.

NUTRAUKTI ORO LAIVY
NO MANEVRAI

LONDONAS, rugp. 10. — 
Dvi paras vykdomi britų oro 
laivyno manevrai staiga nu
traukti. Sakoma, susekta ne- 
pavykimai apginti Londoną.

Manevrų laiku 9 lakūnai 
žuvo.

BERLYNAS, rugp. 10. — 
Nachj spauda nepaprastai 
triukšmauja prieš lenkus ir 
Vokietija vykdo gausingiau
sių karinių atsargų mobiliza
ciją — iki 2,000,000 vyrų šau
kia į karinius pratimus, bet 
fieldmaršalas Goeringas pa
reiškia, kad, esą, “yra pavo
jinga viešai kalbėti apie karo 
galimumus”.

Jis pareiškia: “Vykdomi 
pasiruošimai apsaugoti Vokie 
tijos didžiai svarbiuosius pra-

VERŽIASI UGNIAKALNIS 
VESUVIUS

NEAPOLIS, Italija, rugp. 
10 . — Staiga (pradėjo verž
tis ugniakalnis Vesuvius. Na
ktį plačiosios apylinkės apš-į 
viečiamos iš ugniakalnio žio
čių trykštančiais liepsnų lie- 
žiuviais.

Imeninius centrus”. Tačiau jis 
•nemini manevrų.

Taip pat ir spauda tyli a- 
pie kariuomenės manevrus, 
tik apie tai žmonės tarpusa- 

’viai kalbasi.

REMKITE, PLATINKITE 
JLATALIKISKĄ SPAUDĄ

NAUJAS SOVIETŲ PRE
KYBOS ATSTOVAS

KAUNAS (Elta). Paskir
tas Lietuvai ir pradėjo eiti 
savo pareigas naujas Sovietų 
Sąjungos prekybos atstovas 
Jofanovas; vokiečių pasiunti
nybės pirmasis sekretorius 
Harenbergas perkeliamas į 
Bukareštą, o jo vieton laikinai 
skiriamas grafas Sterenber- 
gas.

ATGAIVINAMI RELIGINIAI 
KAIMŲ PAPROČIAI

UKMERGE. — Kurėnų kai 
mas ryžosi atgaivinti seną,' 
prieš 20 metų buvusį gyvą, ! 
laukų pašventinimo paprotį.

M
VII. 8 kaimo atstovai susi

rinko išklausyti šv. Mišių; po 
pamaldų vietos klebonas ir k i 
ti kunigai nuvyko į kaimą ir 
ten su visais kaimo žmonė
mis procesija aplankė kaimo 
kapines, pašventino kaimo mi 
rusius ir po to apėjo laukus, 
juos pašventindami.

Po to kukliose vaišėse pa
sikeista kalbomis, pagiedota.

■ Žmonių tarpe plačiai, bet 
atsargiai, kalbama apie mė
sos trūkumus Vokietijoje.

Autoritetų sluoksniuose pa
žymima, kad mėsa reikalinga 
kariuomenei. Vokiečiai pata
riami taip pat ko mažiausia 
vartoti ir kavos.

NAUJAS OLANDŲ 
PREMJERAS

AMSTERDAMAS, rugp. 10 
— Olandijos naują ministrų 
kabinetą suorganizavo Dirk1 
Jan de Geer, krikščionių is-1 
tori nes partijos vadas.

LIETUVĄ ATLANKĖ AN
GLAS LIETUVIŲ BIČIULIS

KAUNAS (Elta). Liepos 
27 d. per Rygą atvyko į Kau
ną žymus anglų visuomenės 
veikėjas, didelis Lietuvos bi
čiulis, ats. gen. A. Burtas. Jis 
taip pat yra didelis skautų 
veikėjas.

Lietuvoje gen. A. Burtas 
jau lankosi penktą kartą, 19- 
19 m. jis čia lankėsi kaip an
glų misijos dalyvis Pabaltijo 
valstybėms. 1928 m. buvo at
vykęs kaip svečias. 1933 m. 
lankėsi mūsų pajūryje su 650 
anglų skautų vadų ir vadžių. 
1936 m. liepos 24 d. buvo at
vykęs į Kauną ir Lietuvoje iš 
buvo 10 dienų.

BERLYNAS, rugp. 10. — 
Visos Vokietijos policijos vir 
šininko llinunlerio ir užsienių 
reikalų ministro Ribbentropo 
vadovaujama radikališkesnė 
nacių grupė yra nusistačiusi 
nepaisyti lenkų ir britų įspė
jimų ir be atodairos užgrobti; 
Dancigą.

Pats Himmleris ir Ribben- 
tropas aiškina', kad dabar tin
kamiausias laikas užimti Dan 
eigą pajėgomis, kol Britanija 
dar neįsiginklavusi ir turinti 
nesmagumus su japonais. A- 
not jų, paskiau būtų sunkiau 
atsiimti Dancigą, o ypač jei 
britams ir prancūzams pasise 
ktų susitarti su bolševikais.

Tačiau jų nusistatymas y- 
ra tuščias, nes Dancigo užgro 
bimas priklauso nuo Hitlerio. 
O šis tą žygį atidėlioja. Jis 
tikisi gazdinimais lenkams pa 
kirsti ryžtumą ir be karo pa
vojaus laimėti.

UŽDRAUSTA Iš SODŽIŲ 
KELTIS J MIESTUS

ROMA, rugp. 10. — Itali
jos vyriausybė griežtai už
draudė italams iš sodžių kel
tis į miestus, jei miestuose 
neturi užtikrinto darbo.

NACIŲ SPAUDA PRIEŠ 
ROOSEVELTĄ

BERLYNAS, rugp. 10. — 
Nacių spauda puola įprez. 
Rooseveltą už tai, būk jis 
kūrstąs lenkus prieš Vokieti
ją

TOKTO, rugip. 10. — Čia į- 
vyko didelės japonų demons
tracijos britų ambasados prie 
šakyje.

ARIOGALA. — Dabar čia 
eina smarkūs bažnyčios dar- 
l>ai: dedama grindis, dažoma 
lubos, sienos ir tt«

AUTOMOBILIO NELAI
MĖJE ŽUVO LIETUVIS

143 gt. ir Harlem avė. są- 
kryže apvirto automobilis. Žu 
vo John Kučinskas, 23 m. 
amž., 6925 So. Rockwell gt. 
Be to 4 asmenys sužeista.

KIEK ŪKININKAI SUTAU
PĖ PINIGŲ

KAUNAS. — Oficialinėmis 
taupomųjų valstybės kasų 
duomenimis, iki šių metų ba
landžio mėn. 1 d. iš visų Lie
tuvos vietų 7306 ūkininkai ka
sose buvo sutaupę 8,994,989 
litus. Nors dar galutinai duo
menys nesu vesti, bet apytikl- 
riai apskaičiuojama, kad iki 
birželio mėnesio ūkininkių tau
pomų pinigų suma pašoko iki 
10,000,000 litų.

Būdinga, kad Klaipėdos nete
kimo dienomis visų kitų pro
fesijų žmonės, išskyrus darbi
ninkus, dalį savo indėlių atsi
imdavo, o tuo tarpu ūkininkai 
ne tik indėlių neatsiimdavo, 
bet dar juos padidino.

Numatoma, kad ūkininkų 
sutaupos ir toliau sistematin- 
gai augs, nes jų tarpe tuo rei 
kalu vedama propaganda, ku
riai dauguma ūkininkų prita
ria.

JUGOSLAVIJA GINA 
SAVO NEUTRALUMĄ

BELGRADAS, rugp. 10. — 
Italija su Vokietija susimetė 
statyti savo reikalaviipus Ju
goslavijai. Jos nori, kad įvy
kus karui, Jugoslavija leistų 
italams ir vokiečiams naudo
tis jos geležinkeliais.
Jugoslavijos vyriausybė, tu

rėdama savo užnagaryje An
glija ir Prancūziją, atsisako 
.pripažinti Vokietijos ir Itali
jos reikalavimus.

Jugoslavija atsalk o, kad ki
lus karui ji pasiryžusi laiky
tis griežtojo neutralumo irtai 
pajėgomis ginti. Nori, kad šį 
jos neutralinį nusistatymų 
pripažintų Roma ir Berlynas.

Jugoslavijos ministras pir
mininkas Cvetkovičius neutra 
luino klausimu išvyko į Romų. 
mų.

TRYS PABĖGO IŠ KALĖ
JIMO — SUIMTI

Trys jauni automobiliu va
gys pabėgo iš Cook apskrities 
kalėjimo. Vakar vakarų jie 
visi suimti Gary, Ind. Vienas 
jų, J. Salecki, pašautas. Ki
ti suimtieji: Peter Dutkievič 
ir Stanley Puzis.

SKELBKITE “DRAUGE”

ORAS
CHICAGO SRITIS. — H 

dlalien debesuota ir šilčiau.
. Saulė teka 5:53, leidžiasi 
7:58.
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APŽVALGA

Reikšmingi Žodžiai

Apleisdamas Chicagą gerb. kun. Juozapas 
Vaitkevičius, MIC., pasakė reikšmingus žo
džius;

“Branginkite Ameriką!
"čia turite didelį turtą — tikėjimo, spau

dos ir veikimo laisvę.
“Neleiskite vienokiems ir kitokiems iz- 

mams tą brangų turtą — laisvę pažeisti”.
Iš tikro, turime branginti Jungtinių Ame

rikos Valstybių laisvę ir demokratiją.
čia mūsų nesekioja šnipai; nieks necen

zūruoja mūsų laikraščių; nevaržo mūsų vei
kimo; neuždarinėja mūsų bažnyčių ir kata
likiškų mokyklų; nepersekioja mūsų kunigų, 
vienuolių ir aplamai tikinčiųjų žmcnių.

Tie, kurie šio krašto demokratijos nebran
gina, kurie nepatenkinti esama tvarka, ku
rie nori ją sugriauti ir jos vietoj pastatyti 
komunizmą, fašizmą ar nacizmą, tevažiuoja 
pagyventi į Sovietų Rusiją, į Vokietiją, Ita
liją ar į kitą diktatorių valdomą kraštą, 
atsidarys jų akys ir, sugrįžę atgal, iš visų 
savo jėgų gins Amerikos demokratiją. Ži
noma, čia nekalbame apie diktatorių agen
tus, kurie už pinigus dirba, bet apie tucs, 
kurie tų agentų yra suklaidinti.

Gerb. kun. prof. Vaitkevičius giliai ver
tina šiame krašte turimą laisvę, nes jis yra 
apvažiavęs daug pasatflio kraštų ir savo 
akimis matęs, kaip sunku yra žmonėms gy
venti ten, kur jų likimas priklauso nuo dik
tatoriaus, kur piliečiai neturi jokių pilietinių 
teisių. Del to jo pasakyti žodžiai yra labai 
reikšmingi ir įsidėmėtini.

“Sušiandieninkime Evangeliją”
Tokiu antrašte “Š-nis” įdėjo savo ben

driniu ibio A. M-kio šį rašinį;
“Šiandien žmogus daro didelę pažangą 

visose srityse. Jis skraido lėktuvu, jis radijo 
pagalba yra visur ir viską girdi.

Tačiau, darant kitose srityse tokią pažan
gų, ar nereiktų pagalvoti ir apie didesnę 
pažangų religijoje! Šiandien reikia sušian- 
dieninti religiją. Reikia ieškoti naujo būdo 
aiškinti Kristaus mokslą, reikia ieSkoti nau
jų minčių Evangelijai suprasti. Kaip, rodos, 
keista, kad jau tiek daug laiko praėjo nuo 
krikščionybės įvedimo, o vis dėlto dar ir 
dabar galima pasakyti, kad dar daug kur 
tas mokslas tėra mažai žinomas, o dar ma
žiau gyvenime tevykdomas.

Abstruikčių aiškinimų Evangelijos mes daž
nai girdime kaip žodžiu taip ir raštu, bet 
ar neatėjo laikas labiau susirūpinti tuo 
mokslu gyventi. Nekalbėkime tolimais, ma
žai suprantamais žodžiais, bet aiškinkime 
tas tiesas taip, kad jos visiems būtų aiškios. 
Mes matome, kad ne visi praėjusieji šimtme
čiai tinkamai suprato Kristaus mokslą. Tai 
ar neatėjo laikas mūsų gyvenamame ššmtm. 
pagilinti Kristaus mokslo supratimą! Iškel
ti pasauliui tų begalinę Kristaus paskelbtą 
meilę žmogui. Argi negalime! Alums reikia 
gyventi tikėjimu šiandien ir todėl mes pri
valome matyti Kristų, vaikščiojantį mūsų 
rūbuose, po mūsų aikštes, miestus ir kai
mus, mūsų žmonių tarpe. Mes privalome su- 
šiandieninti evangeliją ’

Kaip |(Me Ir Kaip Knvėsi Pirmasis 
Laivas Masins Uoste

(XX) Jau antradienį, lie-, Trečiadienį jau buvo gauta 
pos 25 dieną, buvo gauta ži- žinia, kad olandų laivus į 
nia, kad į mūsų Šventosios Šventąją atplauksiąs ’ketvir- 
uostą atplauks pirmasis pre-' tadienį apie ryto. 5—7 vai. 
kybinis laivas, kuris paims Tai nevienam Palangos gy- 
prekes ir veš jas į užsienį, ventojui buvo gaila, kad ne- 
Tai bus ne tik pirmo užsie- galės autobusu nuvykti pa- 
nio prekybinio laivo atvyki- sitikti atplaukiantį pirmąjį 
ino diena, bet ir Lietuvos eks- prekybinį laivą į Šventųjų, 
pprto per Šventosios uostą 1 Tik visai vėlai vakare, apie

— raudonų, baltą, mėlynų ir 
vėliavėlę, kuria prašoma lo- 
co iš uosto. Jį (pasitikti išvy
ko uosto laivelis “Pilotas”, 
lr šiam plaukiant priešaky
je, pro uosto vartus, sveikin-

stoti Šveulojuje. Įdomu iš
minėti, kad laivas 'pastaty
tas šių metų kovo 24 dieną ir 
kovo 28 dieną pradėjo savo 
pirmąją kelionę iš Fliesmge- 
no į Kingsleiną. Tuo būdu.

damas sirena, į Šventąją į-'liepos 28 d., išplaukdamas iš 
plaukė pirmasis prekybinis šventosios uosto, laivas “šve- 
užsienio laivas “Reze”. Tuo ntė” savotišką lygiai keturių 
momentu nedidukas Lietuvos, mėnesių jubiliejų. Šioji jo 
uostelis pražydo — pražydo1 kelionė yra dešimtoji. Laivas 
vėliavomis, kurias iškėlė vi-1 moderniškai (bengtas, gra
si uoste esantieji laivai, lat- žios, švarios ir patogios ka- 
vių žemsemės, jų vilkikai, jutės atskiriems laivo parei- 
mūsų žvejų laiveliai, jachtos1 gūnama, įgulai, gražus val-

pradžia. Momentas, kuris kie- 9 vai., p. Cinui buvo atsiųsta lr karo luivas “Prezidentas ynasis, skaityklėlė, prausy- 
Snietona”. Tą momentą mi-j klos, šaldytuvai ir net dušas, 
nia ant kranto buvo tarsi su-! Laivas turi galingas mašinas

Bažnyčios Padėtis Vokietijoj
Naciai nepasitraukia nuo savo užsimojimo 

sutriuškinti krikščionybę Vokietijoj ir įves
ti savotišką, nacišką pagcnizmą.

Jie santykius su bažnyčia nuolat aštrina.
Buvo daroma pastangų tuos santykius su- 

normuoti, pagerinti.
Tos pastangos buvo tuščios.
Iš visko matyti, kad naciai yra nuspren

dę ir toliau visu frontu tęsti kovą prieš 
krikščionybę.

To įrodymui būtų galima paduoti daug
pavyzdžių.

Štai, nacių kcngreso metu Nuenberge, vi
soj Vokietijoj buvo išdalinta daugiau kai 
pusė milijomo knygelių, kuriose smarkiai 
puolama Bažnyčia.

Veikimas prieš Bažnyčią, S v. Tėvą ir vys
kupus kiekvieną dieną eina didyn. Katali
kų veikimas vis labiau yra suvaržomas^

Net ir prieš nekatalikiškas Evangelikų 
bažnyčias kovojama.

štai pavyzdžiai:
Senosios Prūsijos unijos evangelikų baž

nyčia nusiskundžia savo sunkia būtimi ir 
ganytojiškame laiške griežtai pasmerkia re
ligijos persekiojimą.

Bavarijoj uždraudė daugybei protestantų 
pastorių eiti bažnytines pareigas.

Be kitų dalykų, naciai išleido naują įsa
kymą, kuriuo uždraudė valdiškas tarnybas 
nepriklausantiems nacional- socialistų parti
jai ir dar įsakė dirbantiems valdiškuose da
rbuose nelankyti religinių apeigų.

Matote, kokie dalykai dedasi naciškoje 
Vo’detijoje. Ir čia, žinoma, tik keletą pa
vyzdžių tenurodome.

Bet Bažnyčia nepasiduos. Ji kovoja ir ko
vos. Ją suvargins, prikankins tikinčiuosius, 
o dar daugybę išžudys, taip kaip Sovietų 
Rusijoj, tačiau Bažnyčios nenugalės.

Kitų kraštų krikščionys turėtų ne tik sim
patiją reikšti persekiojamiems Vokietijoj, 
bet ir į pagalbą jiems eiti.

Pamini Konstituciją
“Amerika” rašo, kad rugpjūčio 1 d. su

kako 19 metų, kai Lietuvos Steigiamasis 
Seimas, visos tautos išrinktas, priėmė Kons
titucijų, au'kščiausią valstybės tvarkymo į- 
statymą. Per 'keletą metų rugipiūčio 1 d. 
minėta kaip valstybės šventė, kurioje buvo 
prisimenama apie tautos teises ir pareigas. 
Vėliau, kai konstitucija pakeista nekonsti- 
tuciniu būdu, ši šventė panaikinta, tačiau 
vis dėlto ji neužmiršta. Tautos kultūringu
mas reikalavo neužmiršti to, kas tautai pri
mena kūrybingą laikotarpį, ryžtingus dar
bus.

St. Seimo (priimtos konstitucijos daugu
mas dėsnių ištisai nurašyti į dabar veikian
čių (konstitucijų, kas liudija, kad ji buvo 
kruopščiai ir ateities laikams parašyta. Jos 
pagrindinis dėsnis, kad valstybės valios vy
riausiu reiškėju, yra pati tauta, šiandie Lie
tuvoje, susidarius vieningo darbo vyriausy
bei, vėl įgauna gyvos prasmės. Konstituoi-

(kvieną jautrų tautos reika
luose lietuvį sujaudina, nega
lėjo būti praleistas nepaste
bimai. Pajūrio gyventojai ir 
vasarotojai laukė jo su ne
kantrumu. Kilo įvairūs spė
liojimai, kad laivas vargiai 
galės į tokį mažą žvejų uostą 
įvažiuoti, kad jis esąs visiš
kai mažytis, kokia nors buri
nė gelda, ar neteks jam atsi
sėsti ant seklumos, ar nega
lės būti kokių nors kitų ne
laimių ir, aipskritai, ar reika
lingas tas “triukšmas” Šve
ntosios žvejų uoste ir t.t, ir 
t.t.

Bet Jūsų bendradarbis ne
kreipdamas dėmesio į spėlio
jimus ir abejojimus ėmė rin
kti žinias iš tiesioginių šalti
nių apie laivo atvykimą, jo 
kelionę, tikslą ir apie (pirmą
jį eksporto bandymą per Šve
ntosios uostą.

Apie atvykstantį laivą ži
nių maloniai sutiko suteikti 
Šventosios uosto molų staty
bos vadovas inž. Lasinskas. 
Pasirodė, kad didele dalimi 
jo .pastangomis ir iniciatyva 
buvo įvykdytas tas pirmasis

telegrama, kad laivas iš Ka
raliaučiaus išplaukė 20 va
landą ir į Šventąją numato 
atvykti ryto 10 valandą ket
virtadienį. Toji žinia Palan
gos gyventojų ir vasarotojų, 
ypač ant jūros tilto susirin

stingusi, ne vienas jaudinosi 
širdyje jausdamas malonų ku
tenimų. Tai buvo nepapras
tai įspūdingas momentas, gal 
būt, nemažesnis už tų, kai į

(kušių, tarpe greitai (pasklido. &vent°*i°s uostų įplaukė Lie- 
Bet Šventoji tos žinios nega- tuvos karo laivas ‘Preziden- 
Įėjo gauti, nes vakare telefo- . Smetona . Šventoji paši
nu su mūsų uostu galima su- sveikino su plačiuoju pašau

1 liu, ji priglaudė pirmąjį savo 
Ketvirtadienį rytą 7 gal. iš I užsienio svečią olandų lai- 

Palangos pilnas autobusas iš- . '
vyko į Šventąją. Juo į uostą! Laivo šonuose matėsi pa- 

Ivyko nemažas būrys anksti rasas “Reze Hansweert”, tai

sižinoti tik nuo 18 iki 19 vai.

atsikėlusių vasarotojų, trokš
tančių sutikti laivą, muiti
nės atstovas, kiti pareigūnai, 
eksporteriai ir kiti. švento- 

! sios uoste jau nemaža buvo 
tokių, kurie nuo pat ryto 5 
vai. laulkė atplaukiančio lai
vo ir žvelgė į horizontą ar 
nematyti tolumoje burių.

Greitai ėmė rinktis minia 
žmonių, vietos gyventojai,

bandymas Lietuvos prekes Į lių žvejų, moterų, vaikų. Dar 
vežti per Šventosios aostą. Šventoji nematė tokios mi- 
Ponas inžinierius yra visa šie- nios kaip tą istorinę jai die-
la atsidavęs Šventąjai, tvir
tai tikįs, kad tai tik pirmas 
žingsnis ir nepoilgo Šventoji 
bus reikšmingas netik žveja
ms, bet ir Lietuvos užsienio 
prekybai gražus uostas ir mie 
stas.

Pirmąjį eksportą iš Šven
tosios sudarė miško medžią-

jos užtikrinta visų piliečių lygybė prieš įsta- aDdirbtas ažuolas žulu ... 
tymus jau tampa ne tik raide rašte, bet ir l
gaja dvasia gyvenime. Itln6ms ,Ir klUems ?am,nla,ns

___________ I Anglijai. Tos medžiagos eks-
• porteriai p. p. Cinas ir Ara- 
I navičius turėjo padėti daug 

“XX A.” l>r. Maceina atsako “Vairui”:'pastangų, kol surado atitin- 
Pasauležiūra nėra nuotaika, nėra jausmas, j karną laivą, galintį įplaukti 

nėra instinktas ar emocija. Kolektyvinės pa-: j jar negilų, 4 metrų gylio 
saulėžiūros nėra ir negali būti. I šventosios uostą. Be to, kad

Visai kas kita yra 'pasaulėžiūrinis kolek- Jam bOty ir šioks toks inte-

“Valstybė ir Pasaulėžiūra’’

tyvas. Nėra būtina, kad kiekvienas asmuo 
turėtų kitokią, vis skirtingą pasaulėžiūrą. 
Be abejo, net ir bendra pasaulėžiūra savo
tiškai atsispindi kiekvieno akmens viduje. 
Bet šitos išvidinės skirtybės nekliudo turė
ti tokią pat {msaulėžiūrą daugeliui asmenų.

Priverstas apsisprendimas yra joks apsi
sprendimas, ir priversta pasaulėžiūra yra 
pasaulėžiūros išjuokimas.

Tik barbaras gali neleisti išstoti iš pasau
lėžiūros kolektyvo.

Prievarta pasaulėžiūriniame kolektyve yra 
pasibiaurėjimas.

Tie, kurie reikalauja pasaulėžiūrinės val
stybės, faktiškai reikalauja, kad valstybė 
skelbtų ir vykdytų jų pačių pasaulėžiūrą.

Bet kodėl tik jų! Kodėl ne mano ar ne 
tavo!

Visa tai rodo, kad valstybė pačią savo 
'prigimtimi neturi visų tų elementų, kurie 
yra reikalingi pasaulėžiūriniam kolektyvui 
Valstybės prigimtis yra kitokia ir ji skirta 
kitiems reikalams, ne pasaulėžiūriniams. To
dėl dirbtinis josios pavertimas pasaulėžiūri
niu kolektyvu žudo ją pačią.

prekėms krauti ir iškrauti ir 
važiuoti jūra. Visose patal
pose patogus elektros apšvie
timas.

Laivui pakrauti uoete si 
organizavo darbininkų ir 
prižiūrėtojų, vadinamų “žta- 
uerių” ir “unterštauerių” bū
rys. Aišiku, tie “titulai” jie
ms čia pat buvo ir duoti. Bet 
darbas, daugelio gal dar pir
mą kartą dirbamas, ėmė skla
ndžiai eiti ir laivo “kranai” 
ėmė kelti vieną po kito ąžuo 
lų pundus. Mūsą Šventosios; 
prekybos uostas ėmė kvėpuo
ti — darbas prasidėjo.

Krante esantieji su dideliu 
susidomėjimu sekė vykstantį

buvo jo vardas “Reze” ir uo
stas, prie kurio jis prirašy
tas Hanseweert — Olandija.
Lygiai 12 vai. po vieno kito 
manevro, laivas prisitvirtino
ir gražiai sustojo. Tuojaus * 
sustojęs stiebo viršūnėje iš
kėlė trispalvę Lietuvos vėlia
vą. Pirmasis iš kranto į laivą 
įlijKj muitinės valdininkas iš 
Palangos p. Iiupakeris. Atvy-

žvejai, uosto darbininkai ir'ko ir policijos pareigūnai at- 
atvykusieji iš apylinkių kai- Iikti formalumų. Nesant spe
nių bei iš Palangos vasaroto
jai autojiuobiliaįs, dviračiais 
ir kitaip."^ a katėsi ir sene-

ną. Žmonės rinkosi netik sma
lsumo skatinami, čia juos 
traukė jaudinanti istorinė va
landa.

Apie 11 vai. pasirodė lai
vas, 'kuris aiškiai turėjo kry
ptį į Šventąją. Gana greitai 
jis artėjo prie statomų molų, 
prie Lietuvos vartelių į pla
tųjį pasaulį. Laivas plaukė 
iškėlęs savo olandų vėliavą

resas plaukti į Šventąją, kad 
turėtų ne tik išvežti, bet ir 
atvežti. Buvo kreiptasi į į- 
vairias švedų, danų, anglų 
bei olandų laivų atstovybes 
ir surasta tam tikslui atitin
kantis pastarųjų laivas “Re
ze”. j

Eksportai skirtoji miško 
medžiaga iš Kretingos buvo 
gabenama sunkvežimiais į 
Šventąją ir čia kraunama ant 
'kol kas dar nedidelės kranti-1 
nes. Viso buvo atgabenta 130 
tonų medžių. Žinoma, toks 
pristatymas į uostą daug daū 
giau kainavo negu tai būtų 
atlikta geležinkeliu. Bet jau 
ir geležinkeliui pamatus deda 
mūsų šaunūs vyrai — darbo 
savanoriai. Todėl reikia tikė- j 
tis, kad nepoilgo ir eksporto, 
ir importo prekės į Šventąją 
bus gabenamos naujuoju pa
jūrio geležinkeliu.

cialių šventosios antspaudų, 
teko naudotis Palangos ant- 
spaūdomis, rašalu pažymint 
Šventosios vardą.

Laivas “Beze” priklausė 
jaunam simpatiškam olandui 
Leonard Marten van Maren; 
jis taip pat yra ir laivo ka
pitonas. Įgulą sudaro 9
menys, beveik visi šeimos na- 

f riai: kapitono tėvas Piter Jo- 
bannes van Maren, jo sesuo 
Jolianna Piternella ir kiti.

Laivas yra 500 tonų talpos 
ir pilnai prikrautas turi 3 
metrus gremzlės, dėl to visi 
gerai galėjo įvažiuoti ir su-

Nesitikėjau, vaike, kad 
teks pamatyti šitokį darbą 
mūsų uoste, — įkalbėjo senu
kas žvejys, — duok Dieve, 
kad jis išaugtų į didelį, dide
lį-

— Pamatysi, kai nepoilgo 
čia ne tik laivų, bet ir kran
to kranai kraus prekes, — 
kalbėjo kitas.

Ir taip “Reze” krovė ą- 
žuolą Anglijai.

Vakar, liepos 28 d’, ryto 
11 vai., baigus pakrovimą, 
“Reze” išplaukė iš Švento
sios. Kaip ir įvažiavo, taip 

a8' ir išvažiavo iš uosto gražiai, 
be jokių susitrukdymų. Lai
vas dėl atsargos vykdamas į 
uostą buvo prisikrovęs apie 
100 tonų vandens, kurį uoste 
išleido ir jo vietoje paėmė ą- 
žuolus.

Laivo kapitonas ir visa į- 
(Tęsinys 4 pusi.)

•-
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Jčzu Kristus, Gamtos Tyrinėti)jas
Rašo frw». A. Švedas, M J.C. - - - <

Kad Jėzus Kristus yra gam-1 gelbėjimas nuo piktosios dva- 
tos tyrinėtojas, labai lengvai,sios būtų užtikrintas. Savo 
galima pastebėti iš Šv. Rašto, | dieviškoj prigimty Kristus y-
ypatingai iš Evangelijų. Te
nai labai vaizdingai ir gyvai 
Jėzaus būdas, Jo temperamen 
tas ir stebėtinos ypatybės 
lengvai pastebimos. Pirmiau
sia mums reikia žinoti, kad 
Kristus yra gimęs kaipo žmo
gus ir per visų gyvenimų pa
rodęs labai ryškiai ir neabe
jotinai savo tikrų žmogiškų 
prigimtį. Nors Kristus buvo 
viską žinąs, l>et savo neišma
tuojamų išminties gilumų tik 
parodė, išreiškė, pagal savo1

ra lygus Dievu, bet toj die
noj, kada Jis paėmė tikra žino 
gaus kūnų ir kraujų, tai, gali
ma sakyti, Jis priėmė visas 
tas ypatylies, kurios randasi 
žmoigiaus įgimty, išskiriant 
nuodėmę. Šv. Rašte randame 
daugybę nuostabesnių Viešpa
ties žodžių, kuriais Jis aiš
kiai mums liūdijo apie savo 
Dievylię, l>et reikia priminti, 
ir visados prieš akis turėti, 
kad šiame straipsnyje yra 
traktuojama apie Kristų Įsi-

Iš ba temperamentų. Pavyzdžiui, Nusavinta ThomaSOvo dirvoje geros sėklos 
jam bemiegant jo neprietelis 
pasėjo raugių kviečiuose

bet kaimo žmogaus gyvenimų, nes Į perspėjimų paaišknimais 
čia yra sakoma, jog savinin-j imtais iš paprasto 

ir kas per 3 metus laukė vaisių
nuėjo savais keliais, nes grei-1 nuoi šio medžio ir, nepaisant
čiausiai Kristus pamojo savo: jo pastangų ir darbštumo, me' klas arba iš anksto vasaros 
rankų į kokį sėjėjų, kurs tuo dis buvo be vaisių. Tik lapų J nujautimas, kadangi visa gam

gyvenimo. Kada fygų medis 
prinoksta, tai yra tikras žen-

iiogiškų, intelektualinį stovį, kūnijusį žmogaus prigimtyje.
Iv. atsižvelgiant į Jo žydėji

mo ir kūniško brendimo lai
kotarpį. Kitais žodžiais, Kris
tus stebūklingu būdu buvo gi
męs iš nepalytėtos Panos ir 
pasirodė kaip kiti žmonės su 
jųjų ypatybėmis, liet be palin
kimo į nuodėmę, kuri palikta 
buvo visai žmonijai, kaipo

Pasaulis, viso pasaulio au-

laiku gal sėjo. Sekančiuose 
palyginimuose apie rastų lau
ke turtų ir brangų perlų (Mat.

galai ir gyvuliai, Kristui <luo-'13. 44-40) Pabrėžtos svarbios
mintys, kad karališkas turtas, 
t. y. Evangelija, malonė ir 
tikėjimas turi būti ieškomas 
ir kas juos surado, turi pasis- 

gelijose aiškiausiai parodo, Rengti laikyti . nežiūrint 
kaip Jis kuo puikiausiai mo-Į v’S()k*U sunkenybių. Toliau 

' Dieviškasis Išganytojas apsa-

da progos paaiškinti apie 
svarbiausius, pagrindinius gy
venimo klausimus. Jėzaus 
Kristaus palyginimai Kvan

kėjo išrišti supainiotus gyve-
priemonė atgailų atlikti už nį,no klausimus. Be to, Jo pa- 
pirmiųjų tėvų apsileidimų ir lyginimai parodo ir paaiški-
neapsižiflrėjimų. Jo išmintin
gumas pasireiškė pagal savo 
amžiaus protavimų, tai yra, 
būdamas vaikas elgdavosi 
kaipo vaikas, ir būdamas vy
ras jis dėvėjo vyro drabužius, 
ir elgėsi vyru. Šv. Povilo žo
džius galima pritaikinti Jė
zui...” bet Jis pats save iš
tuštino, prisiimdamas tarno 
pavidalų, pasidaręs panašūs į 
žmones ir viršuje išvaizda ra
stas kaipo žmogus”. (Pilyp. 
2,7). Kaip Šv. Lukas rašo, 
kad; “vaikelis gi augo, ir 
stiprėjo, pilnas išminties ir 
Dievo malonė buvo jame” 
(2,40). Taigi, šiame straipsny 
nekalbama apie Kristaus die
viškų prigimtį, bet Kristų, 
kaipo žmogų. Savo dosnioj 
maldoj, kurių kalbėjo Jis Get- 
semane (Mat. 26,39), parodė 
labai suprantamai, kad Jis 
tik atėjo padaryti ne Jo va
lia, bet Dangiškojo Tėvo va
lių, “tačiau ne kaip ūš noriu, 
bet kaip tu”. Buvo tobulas, 
kaip sakant, suderinimas taqi 
žmogiškosios Kristaus valios 
ir Dievo, “nes aš visuomet 
tai darau kas jam, t. y. Dievui, 
patinka” (Jon. 8,29). Amži
nasis Žodis, t. y. Kristus, įsi
kūnijo ir tarp mūsų gyveno, 
fjon. 1, 14), kad žmonijos iš-

na, kaip Kristus buvo rūpes
tingas ir sumanus tyrinėtojas 
gamtos, gyvulių ir kasdieninio 
žmogaus gyvenimo. Jis nu
kreipia mūsų dėmesį į 
lelijas (Mat. .6, 28), kaip jos 
auga, ir jųjų grožybę ir, kaip 
skaitome, paskui; “Jis daug 
jiems kalbėjo prilyginimais 
(Mat, 13, 3) apie Dangaus

kinėjo apie fygų medžio ne
vaisingumų (buk. 13, 6-9).
Kada savininkas atėjo ieškot 
vaisių, bet jų nerado, tai pri- 
žiūrėtojas įsakė iškirsti U} me 
dį, nes jis nenešęs vaisių ir 
dar kliudo kitiems medžiams 
.nešti vaisių, liet anas paprašė 
kad medis liktų, “iki aš ap- 
kasiu jį ir uždėsiu trųšų... ir 
jeigu gi ne, tai paskui jį iš-

atsirado per tris pietus ant ta pradeda atgyti ir ilgas die
medžio, tai nenuostabu jei sa- mos miegas nueina savo ke-
vininkas buvo biskį nepaten
kintas ir nutarė nupiauti, nu
kirsti tų medį, “nes kiekvie
nas medis, kuris neduoda ge
ro vaisiaus bus iškirstas ir 
įmestas į ugnį” (Mat. 3, 10). 
Kitoj vietoj (Mat 24, 32,33) 
Kristus sako: “mokykitės pri
lyginimo iš fygų medžio, kuo
met jo šaka jau darosi nii.nkš- 

į ta, ir dygsta lapai, jus žinote, 
kad vasara arti”. Kristaus lai 
kais šis palyginimas buvo 
gerai parinktas ir pritaikintas 
žydų tautai, nes fygų medis 
Palestinoj priklauso prie pa
prasčiausių krašto augmenų, 
net kaip mes skaitome Sena
me Įstatyme (Atk. 8,8; 3Kar. 
4,25; Mieli, 4,4) daug vro 
patarlių apie fygų medį žydų 
gyvenime. Kristus tuo būdu 

perspėti 
klaidingų

pasaulėžiūrų ir remia savo

kirsdinsiu” (buk. 13, 8-9). Iš 
karalystės panašumų į žmoguj^0 palyginimo pasirodė, kad 
(Mat. 13,22), kurs pasėjo sa-Į Kristus gerai buvo pažinęs į norėjo išmokyti ir 

žmones apie jųjų

liu. Taigi, -Kristus, gerai ži
nodamas žmogaus psichologi
jų, ir tų pagrindinę mintį, kad 
paprastam žmogui paaiškinti 
kokį svarbų klausimų prieina
mai, t. y. tokiu būdu, kad jis j 
suprastų, o geriausios būdas 
yra palyginimus. Seneka, gar
susis Romėnų rašytojas, taip
gi suprato tų žmonių taisyklę, 
sakydamas.: “Longiuii iter ėst 
per preeepta b re ve it efficax 
per exempla” (Ilgas yra ke
lias per įsakymus, trumpas ir 
veikius per pavyzdį) (Ep. 6). 
Gerasis Išganytojas stato 
prieš mūsų akis daug įvykių, 
paimtų iš paprasto žmogaus 
gyvenimo, ir kurie paaiškino 
kokį fundamentalinį mokslo 
principų ir tai mums parodo, 
kaip artimai Kristus buvo pri 
sirišęs prie žemės ir liaudies E 
ir kaip kuo puikiausiai supra- E 
to paprastos liaudies būdų ar- E

Jis su meile aiškina apie pau
kščius, kurie “nei sėja, nei 
plauna, liet kurie yra Dieviš
kojo Tvėrėjo penimi: — apie 
vištas, kurios glaudo po savo 
sparnais savuosius viščiukus: 
apie lapes kurios “turi urvus 
ir paukščiai lizdus, bet Žmo
gaus Sūnus neturi kur galvos 
priglausti” (Mat. 8,29).

(Bus daugiau)

E Ve s
VVrite for Free Book
**A Worfd of Comfort for Your

ALEX ALESAUSKAS & SONS
Wholesale Furniture Co.

6343 So. VVestern Avenue
REPUBLIC 6051

Manna Vila
Gautomis iš Klaipėdos ži

niomis, vokiečiai paskelbė į- 
sakyuių, kuriuo nusavinama, 
suvalstybinama gražioji gar
saus vokiečių rašytojo — e- 
migranto Thomaso Manno vi
la Nidoje. Tuo pačiu įsaky
mu, esu, nusavinami ir keli 
kiti namai Nidoje, priklausę 
lietuviams.

Night and Morning
I>ėl *klu pavargusių nuo Saulė*. 
Vė#o ar Balkiu, vartokite kelis la- 
ftus Marine: Palengvina nu vargi, 
slas akis. .
Saugus Kfldlklams Ir Suaugusiems 
Vinosa Vaistinėse

MURINECDMPANY^rjo

ttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiii

LEO NORKUS, Jr.
DISTR1BUTOR

OF

AMBROSIA & NECTAR
B E E R S

s

E GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi Rcria ir mėgsta 
— AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nusprendė padirbti dar ge
ls resnj alų, kurį užvardino NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš im- 
= l>ortuotų pirmos rūšies produktų.

= Urmo (wholesale) kainomis prist ato į alines ir kitas įstaigas. Vi- 
iS tuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitų ir teisingi} patar- 
= iiaviiną.

| 2423 West 64th St. Tel. Hemlock 6240
riimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiii

PIRKIT NAUJAUSI

Chrysler, Chevrolet ir Plymnuth
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Dr. Hugli M. Parshall iš Vrbana, Obio, (kairėj) valdęs, 
Peter Astra arklį, laimėjusį Hambletonian leniktynes, G,osh- 
en, N. Y. Dešinėj arklio savininkas dr. L. M. Guilinger. 
(Aeme teleplioto)

ANGLYS ir KOKSAI
Pasinaudokite žemomis vasaros kainomis. ATLAS 

ANGLYS yra jūsų garancija šilumos patogumo atein
ančiai žiemai.

Į žemiau pažymėtas kainas įskaitomo 3% Illinois Rnles Tax.

Žemiau nurodytos kainos yev gry
nais pinigais už. Uodą 4 tonų, ar- 
Ita daugiau.

Visos mūsų “stokerlnės” anglys ym 
nuo dulkių apvalytos.

POf.UlONTAS — Thlrd Veln
Mine Run. Domestlc............$7.60 II.I.INOIS KGREENINOS $4.50

FRANKI.IN COITKTY.
Stoker Nut .................................. $6.00WEST VIRGINIA MINE

RČN. Extra Coa.rse...............$7.20
WF-ST KF.NTIJGKY. 1-lnrh 
Sereenlngs .............. ....................$6.15COKE — Oenulne Chlengo 

Konpers or Solvav Pea. ..$7.75
GOK E — Alabama. Runge 
or Nut .................... . ... $9.00

ROYAI, OTOKF.R nit.
(Oiir Ijeader) ......................... $5.70

PETRO!,E1!M CARBOM 
si.vnoE ...................... $4 40

F.AST KENTVGKY ŠTOKE" 
1-Ulch Rtoker ........................... $7.15

MBTROMHTM garuok.
S-lneh Rereenlngs ................... $5.95

F.AKT KENTVGKY OTOKF'l
NUT, ............................$7.35

Kalnon gali bfltl permainytos be jokio praneSItno.

ATLAS FUEL COMPANY
jMctgla IBIS m.

4919-21 S. Paulina St. Prospect 7960-61

r»l yra Keliausi Ir gražiausi automobiliai Amerikoj, modemiškai iš
tobulinti. nužemintos kainos, lengvi MmokSjltnal, 

teisingas patarnavimas.

BALZEKAS MOTOR SALES
“E VIMi I.IKB TJR"

4030 S. Archer Avė., Chicago. UL, Phone Virginia 1515
Turime dAUtrybe vartotu Automobiliu vAhaiuaoa marioo. nuo $15.80

f
NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE 
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rųšies nanjna namas ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Daran vi- 
sokj taisymo darbą bo jokio caah (mokė
jimo, ant lengvų mėnesinių išmokėjimų. 
(Išgannu geriansj atlyginimą iš Fire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Daran paskolas ant naujų ir 
sęių namų, ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nno 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie:

Akimirka, iš Hambletonian lenktynių, Gosli en, N. Y., kurių žiūrėti buvo suvažiavę virš 
40,000 žmonių. Lenktynes laimėjo Peter Astra arklys, kurio savininkui dr. L. M. Guilinger 
laimėjo $21,345.00. (Acine telephoto)

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306
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VYRIAUSYBĖS PLANAI LIETUVAI 
APRŪPINTI ELEKTROS ŠVIESA 

IR ENERGIJA
KAUNAS (E) — Susisie- pie 17 m. aukščio, t. y. tiek, 

kinio ministrus inž. K. Ger- kad upė būtų sunaudota iki 
manas liepos 28 d. paiufor- pat Vilniaus krašto sienos; 
inavo spaudų apie vyriausy- iš šios užtvtnkos vandenį ka
bės planus Lietuvai aprūpin
ti elektros šviesa ir energi-

nalu perleisti į Verknės slė
nį prie Birštono ir čia pa

jų. Elektrai Lietuvoje gami-'statyti antrų užtvankų, šiuo 
nti du svarbiausi šaltiniai y- projektu abi užtvaiUKos duo- 
ra upių srovės ir durpių k u- tų apie 50,000 kw., bet jis 
ras. Žinovų teigimu mūsų u-, būtų pats brangiausias (apie 
pės gali duoti apie 150,000 00 mil. lt. be tinklų). Neinu-1 
kw. elektros energijos. Lig- nas prie Pažaislio su užtvan-1 
šiol mūsų miestai ir mieste-| ka aipie 14 m. t. y. tiek, kad 
liai apsirūpina elektra *pri- paspiris būtų suderinta su ; 
vatinėmis arba savivaldybių1 Birštono užtvanka, duotų a- 
įrenglomis elektrinėmis, ’ku-'pie 23,000 kw. energijos. Ne
rių nemaža dalis kūrenama ris numatoma sunaudoti jė- 
imiportuojania nafta. Miestą- gai taip pat du kurtu: prie
nis ir pagul išgales visam 
kraštui pigia elektra aprū
pinti vyriausybė yra paruo
šusi eilę projektų didžiulėms 
elektrainėms statyti. Viena 
galingesnė elektros stotis nu
matyta statyti Kekyvoje, ne-

Kdeboniškio su
pie 10 m. aukščio, kur s

toli Šiaulių ir iš jos teikti Ukmergės. Ši užtvanka duo- 
eleiktros energijų Šiauliams, | tų apie 20,000 kw. Neries už- 
Kuraėnams, Radviliškiui, Še- tvanka įprie Skutulių ir Ne- 
duvai ir Panevėžiui, pasta- muno užtvanka prie Pažais

H

įlinkai, dvarininkai, kurie jau
dauginu kaip 20 metų gyve-l REMK1TK, PLATINKITE
na Lenkijoj. Dabar tie buvę! KATALIkfftKĄ SPAUDĄ. 
Lietuvos bajorai lankosi įvai-i 
riose įstaigose ir ieško prie
monių, kaip gauti atlyginimo 
už nusavintus dvaru*. Kai ku 
rie iš jų buvo gavę atlygini
mo pinigais arba mišku, bet 
dabar dar norėtų užpildomai 
gauti.

LIETUVIAI DAKTARAI

Būrys kino artistų, nariai Sereen AetorV g ildijos, iš Holywood vyksta į Atlantic City, 
N. J., patiekti Amerikos Darbo Federacijos Pildomajai Tarybai skundų prieš scenų pa
ruošimo filmavimui unijų. (Acnie teleplioto)

užtvanka a- 
a lė

tų būti gauta apie 11,000 kw. 
ir aukščiau Jonavos prie Sku-
ruiių su užtvanka apie i? m. Nuostolinga Perkūnija 
aukščio ir vandens paspiriu 
iki Vilniaus krašto sienos ir li AUNAS (E) — Liepos 27 

naktį audra — perkūnija su 
smarkiu lietumi ir dideliu vė
ju praslinko per Kulautuvos, 
Čekiškės, Vilkijos, Raseinių

tant tam reikalui transporto į lio kiekviena kainuotų tarp j<u* ' I lipniausia ties Ku-
linijų, iš kurios galėtų gauti Į 25-30 mil. lt. Šiuo metu pusi-1 06. keliu -perkūnija tre-

Katkevieilitę 45 metų aniž. ir 
pas Ratkevičius svečiuose bu-

landos Kulautuvos, Vilkijos
i i- -oi - ii, i apylinkėse jau degė 4 ūki-'T ..... .. , .1 gos, Kretingos, Plungės elek- 1 • d n

Jau visiškai pribrendo rei-. . ° . , ! ninku trobos. Ties Čekiške ir
kalas statyti didesne ludro- .. . . . Raseiniais audra padarė dar. . T— . a gija šventajai, šiame rajone . 1elektrainę Kauno rajone. A u- ■ v d .... , , . didesnių nuostolių. Ten per-, ... XT i norima pastatyti livdroelek- - * •* iksce.iau Kauno Nemunas gale-j . ... .. .. , . kū

, ... i i* .... trinę ant Minijos, iš kurios tų būti pakinkytas jėgai du1 v d ’
kartu: prie Birštono (Birš-

elektros energijų ir mažesni darė labai aktualūs elektros 
reikalai Vakarų Žemaitijoje: 
yra reikalo 'praplėsti Palan-

sunaudojimo punktai, kaimai 
ir 'miesteliai.

galima būtų gauti apie 1,200 
kw. energijos ir kurios prie 
dabartinių sąlygų pakaktų il-

tono kilpos projektas) ir prie
Pažaislio. Birštono kilpos pro . .... . . .
... . t,*- gesniam laikui. Ateityje nu-jektu numatoma patvenkti ° .

matoma Minijos elektrinę su-Nemunų prie Nemaniūnų a-

KAIP ĮPLAUKĖ IR KAIP 
KROVĖSI 1 MASIS LAIVAS 
SVENTU0SI0S UOSTE

(Tęsinys iš 2 pusi.)

gula buvo labai ipatenkinta 
Šventųjų ir su entuziazmu jai 
linkėjo išaugti.

Išvykdamas kapitonas pa 
reiškė, kad tikisi dažniau ap
lankyti šventąją., ne tik išvež- 
damas, bet ir atveždamas pre
kių,

lnž. Ijosinskas laivo kapito
nui padovanojo Lietuvos spa
lvų vėliavų, kurių laivas bu
vo iškėlęs stovėdamas uoste.

Iš šventosios “Reze” iš
plaukė į Klaipėdų, kur pa
kraus mūsų arkliais, žemai
tukus, eksportuojamus į An
gliju, ir iš Klaipėdos su Lie
tuvos prekėmis vyks į Kuilio 
uostų Anglijoje.

Išplaukiantį laivų palydėjo 
taip pat nemaža minia žmo
nių, susirinkusi krante. Visi 
linkėjo laivui laimingos ke
lionės ir pasimatymo vėl Šve
ntojoj* S. Sabalis

jungti per Telšius ir Kuršė
nus su Rdkyvos šilumine ele-

DON’T
NEGLECT
ACOLD

KHMnAa fllngn*. kartos (rali 14*1- 
vyrtytl | nelaime. pa*tm.-tal pa- 
l<i«Kvirja pavartojus ra.tniimn.'l*, 
Atlilanftą Mnatrrolc. Mnalerole nė
ra liktai mcr-lf .linai yra “Oreun- 
tvr-lrrttaMt.” MII(fonai yra varto
ję Ją per «."> m. IMiktaral reknmon- 
4hw>Ja. IJalIma «auU nD'lviuMn

Šie buvę mūsų jionai krei
piasi į tvirtus advokatus, ta
čiau jiastangos tuščios, nes už 
teisėtai padarytus veiksmus 
sunku bus išprašyti atlygini
mo.

LIETUVIAI DAKTARAI

gaisrai. Pasak atvykusių į gavo, o A. Ratkevičius (79 
Kaunu šoferių, audra padarė J metų ainž.) sųmonės neatga- 
gana didelių nuostolių. \ ien Vęs kitų buvo iš degančio na- 
gaisrų ten buvo apie 10. Iinu> išneštas. Jis sųmonę atga- 

Karveliškių kaime, Žiežma-!Vo tik kitos dienos rytų.
rių valse., perkūnas trenkė į! _______________
Ratkevičiaus gyvenamąjį na-Į

nkė Į vieno ūkininko namų) 
jį sudegino. Po geros va-1

mų. Pritrenkė du Ratkevičius, 
i viena 79, kitų 43 metų ainž.,

unija trenkė labai dažnai. 
Naktį Raseinių ir Čekiškės 
apylinkėse buvo matyti keli

Antanavičiūte 45 met.
amž. Pradėjus 
trys pritrenktu

Buvę Bajorai Nori 
Gauti Papildomo 
Atlyginimo

Paskutiniu laiku labai į 
šiai suvažiavo į Lietuva

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniai*, Ketvirtadieniais ir 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Sefttadieniais 

Valandos: 3—3 P. M.

TEL YARDS 5557

DR. FRANK C. KW1NN
(KV1EC1NSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1758 West 47th Street 

(Kampas Wooa Bt..)
OFISO VALANDOS:

2— 4 ir 7- 8:30 Vakar*
Iv Pairai Ubarto

Tel. Yards 3146.
VALANDOS: Nuo 11 iki 12;

2 iki <4 ir 7 iki 9 
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki * 

šventadieniais: U iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

ir akinius pritaiko
3343 So. Halsted Street 

Tek CANal 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS:

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare 
ir pagal sutartį

DR. F. G. WINSKUNA!
PHYSICIAN AND SURGEt
2158 W. CERMAK ROAD

Ofiso teL CanaI 2345 
Ofiso Vai. 2—4 ir 7—9

Res. 2305 S. LEAVITT ST. 
Res. tel. CanaI 0402

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

2-troe hiboe
CHICAGO. ILL 

Telefonai MIDw»y 2880
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, ano 2 iki 6 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v

namui degt 
ji sųmonę at- niai parceliuotų dvarų savi-

ktrine ir šių elektrinių veik
lų suderinti. Minijos elektri
nės projektas jau paruoštas 
ir jį ateinančiais metais ga
lima būtų vykdyti.

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

ŠALTIMIERO
RADIO PROGRAMŲ Iš STOTIES WH1P (1480 K.) 

Kas Vakarą Nuo 7:00 Valandos.

DR. P. J. BEINAR
(BEINARAUSKAS1 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1611

Res, — Yards 3955 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutarti

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VTBgiaia ni6 4070 Archer Avė.
Valandos: 1—3 ir 7—8 

Kasdien išskyras Seredą 
I Seredomis ir Nedėk pagal sutarti

Telefonas HEMlock 6286

DU A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
2415 W. Marųuette Rd.

Ofiso valandos:
10—12 vaL ryto

2—4 ir 6—8 vai. vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadienine

Susitari ua ...........

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

Tek YARda 0994 
Res. Tek PLAza 3200

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vsA 
NcdėUomis nuo 10 iki 12 vai. diea*

Linksmą J
Naujieną Skelbiu Jums! 

DRAUGO
JUBILIEJINIAME PIKNIKE 
Darbo Dienoj - Rugsėjo-Sept. 4 d. 

Vytauto Darže 
Laukia Jus Brangios Dovanos 

Pirkite Tikietus! - Serijų Tikiętai - - .«

DOVANOS: Parlor Setas, naujausios mados 
$140.00; Skalbiamoji Mašina, $75.00 vertės; 
Lounge Kėdė, $35.00 vertės; Cocktail Setas, ver
tės $25.00; Draugo ir Laivo prenumeratos ir 

daug kitų gražių dovanų.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
et YARda 5921 
ee.: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
Ofiso Tel CanaI 6122
Res. 8342 So. Marshfield Avė. .
Res. TeL Beverly 1868

DR. 6E0RGEI. BLOŽIS
DANTISTAS

2201 W. Cermak Rd. 
VALANDOS:

9:30 iki 12 ryto; 1 iki 4:30 popiet; 
6 iki 8 vakare 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal atitarti

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Oliso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8^8

756 West 35th Street

Res. 6958 So. Talman Avė.
Ree. Tek GROvehiU 0617 
Office Tek HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAMS
gydytojas ir chirurgas

Vak 2—4 ir 7—8 vak. 
Ketv. ir Nedėliomis susi taros

2423 W. Marųuette Road

DR. ST RIKULTS
PNYSICIAN and SURGBON

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS:

Nao 2 iki 4 ir nuo t iki 8 vai. vak. 
Nedėliomis pagal setertį,

Office TeL YA&ds 4787 
Narni] TeL P&Oepect 1888

Tel OAMal 619B.

DR. S. RĖŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. V-

REZIDENCIJA
6631 S. Callfornia Avė. 

Telefone* REPnblic 7868
Office Phone Res and Offioe
PROspeet 1028 2359 8. Leavitt St
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706

DR. J. J. KOWAR
<K0WARSKA8) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Chicago
Trečiąjį siais ir Sekrnkadiesiaia 

pagal sutarti.

I

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Residencijos TeL BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avfenue 

Ofiso vak: 2—4 ir fl—8 p. M. 

Reaideaeija
8939 So. Claremont Ava.

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

Tel CANal 0267
Bes. Tek PROspect

DR. P. Z. ZALATŪRIS'
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Reeidencija 6000 So. Arteaian Avė. 
VALANDOS: U v. ryto iki 3 popiet 

6 iki 9 vakare
Tek YARda 2246

DR. C. Z. VEZEL1S
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

Vak: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Seredoj pagal atitarti

DR. V. L SEDtlNSKl
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue

4631 South
Tek Tarte 9994 

šiam. Tl 
SUMIKI

IS dvejopo pikto visuomet 
mažesnį reikia pasiskirti.

Gera sąžinė labai daug gali 
nukęsti, ir labai linksma yr< 
priapaudinmoaG,
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DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS
Vytauto Universiteto 
Choras Neatvyks

D. L. Katalikų Veikilno Ce
ntrą*, kuris buvo pasirengęs 
ruošti koncertų Vytauto D. 
universiteto chorui, gavo •pra
nešimų iš Generalinio Konsu
lo J. Budrio, kad choras šiais 
metais į Ameri'kų neatvyks, 
nebešaukė nei komisijos su
sirinkimo, nes, ačiū klebona
ms, kurie apie tai paskelbė 
bažnyčiose. 1X4 to tame rei
kale nieko nebus daroma.

D. L. K. Veikimo Centro 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
rugp. 31 d., Šv. Antano pur. 
mokyklos kambary. Prašoma 
draugijų atstovai ir pavieniai 
darbuotojai tai atsiminti.

D. L. Katalikų Veikimo 
Centro piknikas, liepos 30 d., 
dėl lietaus nepavyko. Apie 4 
valandų nustojus lyti ir uole
sni rėmėjai į piknikų atvažiu- 
vo. Tat piknikas buvo šeimy
niško pobūdžio. Radosi gera
širdžių biznierių; P. Bulker, 
K. Varnackienė, kurie paau
kojo dovanų pikniko lėšoms 
padengti. Besivaišinant ir pe
lno padaryta.

Dė'kui Armonų šeimai už 
atjautimų, S. Klapatausko vi
sai kompanijai ir kitiems, ku
rie piknike dalyvavo. Išlaidos 
padengtos ir dar (penkinė pe
lnyta. Iš tokio atsitikimo tai 
labai gerai.

Katalikų Veikimo Centras 
planuoja surengti grybų pik
nikų. Vėliau pasidalinsime a- 
pie tai žiniomis.

Žymios lietuvių
sutuoktuvės

Rugp. 19 d. priims Mote
rystės Sakramentų Jonas Mi- 
ehuta su Verną Usoraite Šv. 
Jurgio bažnyčioj 9 vai. ryto 
per iškilmingas šv. Mišias..

Rugp. 27 d. Teofilius šilai -

kis su Izabele Bendoraite per 
.sumų 10:30 Šv. Antano baž
nyčioj priims Moterystės Sa
kramentų. Jaunavedžiai yra 
ilgamečiai parapijos choro na 
riai. Po vestuvių plačiau pa
rašysime, nes yra užsitarnavę 
pagarbos kaip jaunavedžiai, 
taip ir jų tėvai. Kcresp.

WEST SIDE
Svarbus Moterų Sų, jungos 

64 kp. susirinkimus įvyks ru
gpjūčio 17 d., 7:30 vai. vaka
re, Šv. Antano paraip. moky
klos kambary. Visos narės 
prašomos dalyvauti. Delega
tės iš Moterų Sąjungos seimo 

1 išduos raportų. Svarbu kiek
vienai iškirsti. Raštininkė

Širdinga Padėka
Šiuomi noriu išreikšti (pa

dėkos žodį 64-tos kuopos na
rėms, kurios netikėtai suren- 

i gė man pagerbti “surprise pa 
rty” liepos 22 d., Molių gra
žiam name. Ajčiū taipgi už su
teiktas gražias dovanėles — 
gėles ir vaišes. Esu dėkinga 
Moterų Sąjungos 64-tos kuo
pos dvasios vadui kun. I. Bo- 
reišiui, už atsilankymų ir lin
kėjimus, taipgi 54-tos (kuo
pos narėms ir viešnioms. Dė
koju ir toms, 'kurios negalėjo 
tų vakarų dalyvauti, bet svei
kinimus prisiuntė. Gražūs li
nkėjimai mane giliai pa veikė 
ir sykiu paskatino prie toles
nio veikilno. Žodžiu, ačiū vi
siems, kurie prisidėjo prie 
man pagerbti vakaro. I

Elzbieta Faurazienėf

NEURITIS
RELIEVE PAIN IN FEW MINUTES

To relieve the torturing paln of Neuritto. 
Rheumatum, Neuralgia or Lumbago in a 
f«w minute*, get the Doetor's formule 
NURITO. Denendable—no opiates. no nar- 
cotics. Doe. tha work quieltly—raust relieve 
wor*t paln. to your aattafaction In a few 
minutes or money back at Drugghts. Don't 
auffer. Ų.e NURITO oa thto guarantee today.

LIETUVOS VYČIŲ CHORO

Ekskursija į Pasaulini;
PARODA

— išvyksta —

Penktad., Rugs.-Sept. 8, ’39
New York Central Traukiniais

Pilna kaina dabartiniu laiku į abi puses 
tiktai................................. ...........................

1.90

Štai ką gaunate:

s.

Traukinio bilietą J abi pu
ses, Chleago-N. T., pirmos 
klasės, alr-condltloncd trau
kiniais.
Valgis du kart, nuvažiuojant 
Ir parvažiuojant.

T.ransportaciją nuo stoties į 
vloftbutj New Yorke.

t.
9.

4. Dvi naktis 
viešbutyje.

Ir tris dienas

Du bilietus 1 Pasaulinę Pa
rodą.
Aplankymą Ncw Yorko Įvai
renybių.
Aplankymą Rockcfellcr Ccn- 
ter Obncrvatlon Tower. 
Privilegiją aplankyti Niaga
ra Kalia, kada grįšite namo. 
Privilegija pasilikti New 
Yorke 15 dienų, nuo dienos 
išvykimo iš Cblcagos.

Pilnas informacijas apie ekskursijų teikia:

“D R A U G A S”
2334 S. Oakley Avė. Tek Canal 7790

PASTABA: Ne vien tik Vyčių Choro nariui gali da
lyvauti, bet ir pašaliniai, choro rėmėjai, kurie norėtų 
sykiu su jais keliauti, prašomi užsiregistruot iš anksto.

Donald Martin, J r., iš San Francisoo, Calif., 
patenkintai čiulpia saldainį nugalėjęs mirtį.

Jis buvo nurijęs aštuonius (piliules (tablets) 
skausmui raminti ir per astuonias valandas 
tėvai ir gydytojai ligoninėj kas minutę jį 
žadino, 'kad neužmigtų. Davus užmigti, jis 
jau nebūtų atsikėlęs. (Acmetelephoto) d

Lietuvoje Gausiai 
Skaitomos Knygos

KAUNAS (£) — Viešųjų 
Valstybinių Bibliotekų surin
ktais duomenimis 1938 me
tais per pade utinį ketvirtį a- 
bonentai ėmė knygas į namus 
148,394 kartus, o jau per 1939 
metų pirmąjį 'ketvirtį 190,143 
kartus. Reiškia, padaugėjo 
41,749. Pažymėtina dar ir tai, 
kad daugiau (knygų pradėjo 
skaityti ūkininkai, darbinin
kai ir amatininkai. Per ipas- 
kutinį ketvirtį ūkininkų — 
knygų skaitytojų skaičius pa
didėjo iš 9,401 į 16,793, dar
bininkų iš 3,586 į 6,629, ama
tininkų iš 2,602 į 4,196. Taip 
pat padidėjo ir skaityklų la
nkytojų skaičius. 1938 metų 
paskutinį ketvirtį jas aplan
kė 168,219 asmenų, o 1939 
metų įpirmųjį ketvirtį 195,897 
asmenys. Skaityklos lankyto
jų didžiausį skaičių ipagal ve
rslų (išskyrus moksleivius) 
sudaro darbininkai, ūkinin
kai ir amatininkai.

Visų Dėmesys 
Nukreiptas Į Šventąją

ŠVENTOJI (E) — Atosto
gaująs Vidaus Reikalų Mini
sterijos generalinis sekreto
rius Pr. Barkauskas jau ke
linta diena dirba Darbo Tal
koje Šventojoje. Be to, Dar
bo Talkoje dar dalyvauja gi
nklavimo valdybos viršinin
kas pik. Lesauskis, Panevėžio 
apskr. viršininkas Šlepetys ir 
eilė kitų aukštesnių pareigū
nų, jų tarpe vienas ats. pul
kininkas ir buvęs Kauno bur
mistras Graurogkas.

SKELBKITES “DRAUGE”

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINES 

MINTYS
Iš angliško vertė

Kun. Ant. M. Karuiiškia

Rugpjūčio 11 Diena
“Yra tiesa, o Viešpatie 

Dieve, kad nėra jokio kito 
Dievo kaip Tavęs vieno. Tau 
vienam aš save pasiaukoju 
ir persistatau, kad galėčiau 
Tau tarnauti. Nuo Tavęs vie
no aš pasitikiu atleidimo, nes 
nėra kito duosnumo duoti, nė 
pasigailėjimo atleisti, kaip 
tik Tavęs”.

DON’T BE GREY
Doa*t tobrat* grey hafa*. Grey hab 
omšcm you look old and (ee) old. 
Try the ilodecn* Method for CoL 
arine Hair ... CLAIROL. Yoo*B 
appreciate the ąuick, pleasant trea*> 
■sent. No bleaching reųuired ta 
aoften the hair when you asą 
CLAIROL. Yoo*n love the raukta 
«n your hair—-beaotiful, natūrai* 
laokiag coler that defies detecdosk 
Saa yourself m you vrouM likę M 
W 8ee your hairdreeaer taday M 
KMd thb eoupan N0W.

ANTANINA
ADOMAITIENĖ

Ixj lūvais Matlkoidiiič

Lietuva Su Vokietija 
Keičiasi Keliais 
Hektarais Žemės

(XX) Lietuvos vyriausybė 
sutiko Vokietijai perleisti ke
letu hektarų žemės, už kų Vo
kietijos vyriausybė atiduos 
tokį pat plotų savo teritori
jos. Teritorijos pasikeitimas 
palies ketinius Lauckaimio 
kaimo ūkininkus ir keletu 
Vokietijos ūkininkų. Širvin
tos ujielio ištiesimas per Lie
tuvos - ,Vokietijos ruiliežių 
vokiečiams kaštuos apie 300,- 
000 litų.

Panašus teritorijos /pasikei
timas gali įvykti tarp Lietu
vos ir Latvijos Lūšės valse., 
ties Dautarų kalinu. Čia ini-

ciatyva bus iš Lietuvos pu
sės. Mat, Lūšės valsčiaus, 
Streliškių kaimo gyventojai, 
vykdami į Lūšę, turi pada
ryti didelį vingį, nes tarp 
Lūšės ir Streliškės yra dide
lės pelkės. Dabar norima tas 
pelkes nusausinti, bet tam 
reikalui reikia ištiesinti Lie- 
tuvų nuo Latvijos skinantį 
Lūšės upelį ir pasikeisti po 
keletu hektarų žemės. Greitu 
laiku tarp Lietuvos ir Latvi
jos prasidės tuo reikalu de
rybos. Nusausinimo darbai 
bus vykdomi tik ateinančiais 
metais.

Didėja Lietuviškų 
Prekybos Įmonių 
Skaičius

ŠIAULIAI (E) — Pasku
tiniu laiku Šiaulių mieste pa
stebimas didėjantis skaičius 
lietuviškų prekybos įmonių. 
Prie to didėjimo labai prisi
deda 'patys lietuviai, ypač kai
miečiai ūkininkai, kurie mie
liau perka pas savuosius. Lie
tuviai prekybininkai savo ma
ndagiu patarnavimu patrau
kia daug klijentų; ypatingai 
sekasi jauniesiems prekybini
nkams, baigusiems Lietuvos 
prekybos mokyklas.

Nat*ralh...*iA

Gyveno po num. 324b Soulb 
liulsted Street

Mirė rugp. 8, 11»3'J, 7:45 vai.
vaKure, sulaukus 4 4 metų ainž.

Gimus Vilniuje.
Amerikoje išgyveno 25 m.
Paliko uldeliume nuliūdime 

dukterj Oną, žentą Vincentą 
Pranaitį, anūką Geonard Pra
naitį, puucserį Marcelę Valat
kienę ir kitas gimines.

Priklausė prie Apu£talystčs 
Maldos ir Tretininkų Dr-Jų.

Kūnas pašarvotas A. M. Phi
llips koplyčioje, 3307 Lituani- 
ca Avė.

JLaidotuvės įvyks šeštadienį. 
Kugpiūėio 12 d., iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėta į 
šv. Jurgio parap. bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę Duklč, Žentas, Anū
kas, l’usescrė *r (iiininės.

laidotuvių Direktorius A. M. 
Phillips. Tel. TARds 4908.
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S K I N
Ar kenčiate niežiejimą, 
nudegimą, arba odos ligą? 
Nekentėkitl Žemo per 30 
metą gelbėjo žmonėms. Pa
salina eezema. išbėrimas, 
spuogus ir kitokius odos 
negalavimas. Pirk Žemo 
šiandieni Visuose aptieko- 
se. 85c. 60c. $1.00.

1
žemo

Urba Flovver Shoppb 
4180 Archer Avė.PkoM įAiirmi mm

— • —
GMee MyUntfems — VentTrrBmg — 

Baakletama — Lafctotovfcaa — 
Papoošlnuuąg

GIESMYNAS
įsigykite Naują Giesmyną. Jame 

rasite Visiems Metams Bažnyčios 
Giesmes.

Giesmes Ir muslką patvatfeė 
Ant. 8. Pocius.

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

Knygos kaina — 50 centai, pri
dedant 10 eentą persiuntimui.

LIETUVISKAS 
MISOLALIS 

Šlovinkim Viešpatį.

Mišios Ir Mišparai. Lietuviškai 
Ir botynlškal, visiems Kckmadle- 
nlams Ir šventėms, Ir kitos Mal
dos ir Giesmės. Antras pataisytas 
leidlrnaa Parašė Kan. Ad. Saba
liauskas. 8ttprlals odos vtrAals, 
kaina — 1.75. Reikalaukite U:

DRAUGAS P U B. G O. 
2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, Illinois
>ain i —<

SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MįĮ MORGIČIŲ

iNSJPtb

s

x

= Kiekvienos ypatoe padėti pinigai yra apdrausti iki |5000.00 pei s 
= Federal Savings and Loan Insurance Oorp^ po United States : 
= Oavernment priežiūra. =

Išmokėjom Už 1 (Z/
, Padėtus Pinigus ^^2 ' @

= Ofiso vai.: 0:00 vai. ryto iki 5:00 vak. Pirmadieniais, Ketvirta- S 
E dieniais ir Šeštadieniais iki 8:0? vak.

g CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION g
JOHN PAKEIi, Pres.

| 6816 S. Westem Avė. Phone GRO. 0306 = 
šiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

GAKY, DTD. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
K E L N E R — P R U Z I N 

Oorlanslas Patarnavimai — Moteris patarnauja 
Phone 9000 690 W. IMK Avė.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
BBEIAU8IA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

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

4447 South Falrfleld Avenue
Tel. LAFAYETTE 0727

1“\ Y V A T koplyčios visose 
Chicagos dalyse

Klausykite mfaą Lietuvių radlo programo Antradienio tr 
■rttadlcnlo vakarai®, 7:00 valandą, U WHIP stoties (14M K.I

P. AALTOtnOlAfl

KLAUSYKITE

New City Fumitnre Mat ■
RADIO PROGRAMO

ANTRADIENIO VAKARE, 8:00 V AL. iš stoties WSBC 
— 1210 kilocycles.

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

. ... 

NARIAI OHIOAGOS, OIOEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AURIU A U P P patarnavimasfinDULHnUL DIENĄ IR NAKTĮ
n V T A T KOPLYČIOS VISOSE U 1 K rv 1 MIESTO DALYSE

LI. Zolp 164d Weet 46th Street 
Phone YARda 0781-0782

fllbert V. Petkos 4704 S. Westem Avenne 
Tel. LAFayette 8024

P. 1. Ridikas 3354 So. Halsted SL 

Telefonas YARde 1419

Aittony B. Petkos
6834 So. Weetern Ava. 
GROvehiU 0142 
1410 S. 49th Gourt 
CICero 2109

Lodama ir Soui
2314 Weet 23rd Plaoe 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St 
Phione PULlman 1270

I. L'iolenčiiis
S. P. Mažeika
Aatanas M. Phillins

4348 So. California Are. 
Phone LAFayette 3572

3319 Iituanien Avenue 
Phone YARda 1138-1139

3307 Litunnifla Avė. 
Phone YARds 4908
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Aplink mus
Šiomis dienomis atvyko į 

Ameriką kun. dr. K. Mutu- 
laitis, MIC., Londono lietu
vių par. klebonas. Keletai die 
nų sustojo New Haven, Conn., 
ir Marianapolio Kolegijoj, o 
apie rugpjūčio 15 d. atvažiuos 
į Chicagų, kur išbus trejetų 
savaičių.

virius. K. Sabonis padainavo 
porų dainelių. Pasakyta daug 
sveikinimo kalbų. Svečiai pa
sakė įdomias ir turiningas ka
lbus.

Kun. dr. Matulaitis mums, 
chicagiečiams, yra gerai pa
žįstamas. Jis per aštuonerius 
metus buvo dienraščio “Drau 
go” administratorium ir ‘Lai
vo’ redaktorium. Gana ilgai 
išbuvo ir Šv. Kazimiero Se
serų kapelionu. Aktyviai da
lyvavo mūsų idėjinių organi
zacijų veikime. Chicagiečiams 
bus malonu su gerb. svečiu 
ipasimatyti.

Šiandien Lietuvos verslini
nkų atstovai apleidžia Chica
gų ir keliauja į kitas lietuvių 
'kolonijas. Gaila, kad taiip tru
mpai pas mus teviešėjo.

Jaunuolio Jono Kučinsko 
žuvimas automobilio nelaimėj

Po ranka turiu gerb. kun. 
dr. Matulaičio parašytų ir iš
leistų gražių, iliustruotų virš 
dviejų šimtų puslapių kny
gų — “Londono Lietuviai”. 
Knygoj labai vaizdžiai atpa
sakojama Londono lietuvių 
kovos už savo bažnyčių ir jų 
visuomeniniai darbai. Vadi
nas, gerb. 'kun. Kazimieras ir 
klebonaudamas neduoda savo 
plunksnai rudyti. Bravo!

Šiandien apleidžia Chicagų 
didžiai gerb. kun. įprof. Juo
zapas Vaitkevičius, MIC., Ma
rijonų Kunigų Seminarijos 
rektorius. Vakar atsisveikino 
su “Draugo” štabu. Užvakar 
seminarijoj buvo surengtos 
išleistuvės. Pakely į New Yo- 
rkų sustos keliose vietose at
sisveikinti su lietuvių įstai
gomis ir draugais. Į laivų sės 
rugsėjo 2 d. ir keliaus iper 
Neapolį į Romų. Laimingos 
kelionės!

Trečiadienio va'kare Ever- 
green klube Cliicagos Lietu
vių Vaizbos Butas surengė 
gražų priėmimų Leituvos ver
slininkų atstovams — dr. Ka- 
škeliui, A. Briedžiui ir Va- 
luntukoniui. Puotos surengi
mu rūpinosi I). Kuraitis, o 
programų tvarkė J. Macke-

Napoleono Aukso 
Doleriai

Napoleonas, vykdamas į El
bę, pasiėmė sau 400 milijonų 
aukso frankų, t. y. apie 80 
milijonų aukso dolerių, kurių 
jis nebeketino parsinešti at
gal. Tie pinigai laikomi pas 
bankininkus Rotšildus nelie
čiami. Didesnė to kapitalo da
lis priklauso gyvenančiam 
Briusely princui Napoleonui, 
pretenduojančiam į Prancūzi-

Minos Po Madrido
Gatvių Grindiniu

(XX) Galima įsivaizduoti, 
kų jaučia Madridu gyvento
jai, kai jie, vaikščiodami sos
tinės gatvėmis, žino, jog kie
kvienu metu gali užsirioglin
ti ant tos vietos, ties kuria 
žemėse yra pakastos minos. 
Jeigu 'madridiečiai ir norėtų 
užmiršti dvejų metų karo bai
sumus, tai jiems tatai nuo
latos primena užrašai gatvė-

■metų amžiaus, yra jau pasi-
.... , . 1 sakes kur reikia, kad jis keli' sužeidimas kelių kitų įau- ,. • . r» - ••, tina siekti Prancūzijos sosto, nuolių tame pačiame akcide- . , . . „

r Kiti pretendentai yra Bour-

jos sostų. Jaunas princas, 23
“Peligro minas”! ,(Atsar

giai, minos).

nte, sakyte sako — automo
bilių vairuotojams, būkite at
sargūs! Jonas Kučinskas, gy
venus 6925 S. Rockwell St., 
užsimušė automobiliui apvir
tus trečiadienyje.

Naujoj Vietoj Laikys 
Susirinkimus

MELROSE PARK. — Lie
tuvių Susivienijimas Provai- 
zo Apygardos persikėlė į nau
jų vietų susirinkimams laiky
ti. Vieta J. Vaičiulio svet., 
įprie 23-čios gatvės ir Lake 
St.

Dr-ja rengia piknikų 13 d. 
rugpi ūčio, Pauls G rovė, West 
Lake St., Medinali Rd. Busas 
stovės ant 19 gatvės ir Laike 
St. tarpe 1:30 ir 2:30 popiet.
Norintieji važiuoti, kurie ne
turi automobilių, galės busu
pavažiuoti ir parvažiuoti. ( NepamirSkite; ateinantį a.

Grieš Dean Colbys orkestrą, j ntradienį, rug. 15 d., lygiai 
Daržas gražus. Visus kviečiaį S vai. vakare, atvažiuoti į

bonų giminės, jie bandė susi
siekti su Bonapartu, bet jis 
mandagiai pastebėjo, kad pa
skutiniai Prancūzijoje mona
rchai buvo ne karaliai Bur- 
bonų (kilmės, bet imperato
riai Bonapartų kilmės. Kara
liškam, ar imperatoriškam 
coup d’etat Prancūzijoje Bu- 
rbonų pretendentas į sostų 
turi daug lėšų, o Bonapartas 
turi dar daugiau.

mėn. kiekvieno antradienio 
vakarų, lygiai 8 vai., visi ga
li pamatyti ir iškirsti New Ci
ty Furniture Mart krautuvės 
radio iprogra<mų. Norintieji da 
lyvauti gaus tikietų — jie 
duodami visiems klausytojams 
dykai. Nuvykite į N. C. F. M. 
krautuvę ir paprašykite ti
kietų.

'komisija. Narys

RADIO
NEW CITY FURNITURE 
MART PROGRAMA

Rug. 8 d. ir vėl girdėjome 
New City Furniture Mart 
krautuvės programų, trans
liuojamų iš Syrena Cafe sa
lės, 4270 S. Archer Avė. Te
ko išgirsti palankių išsireiški
mų apie šių radio programų. 
Daugelis lietuvių dar nėra 
matę, kaip radio programa 
leidžiama. Visų šį rugpiūčio

Syrena Cafe salę ir ten galė
site dalyvauti viešoje radio 
transliacijoje. Kvieslys

Ginklininkai nuolatos spro
gdina iškastas minas, bet vi
sų jų iškasti vis nepasiseka. 
Sakysim, yra žinoma, kad vie
noje gatvėje yra pakasta 15,- 
000 kg. dinamito, bet jį sura
sti vis nepasiseka. Tik šiau
rinėje ir vakarinėje miesto 
dalyje tokių požeminių minų 
nėra.

Tie, kurie aplanko Madri
du ir pažvelgia į jo griuvė
sius, gal nežino, kad vieni iš 
jų yra ne kas kitas, kaip tas^. 
kas beliko iš garsiojo muzie
jaus Casa Velasquez. Kiti 
griuvėsiai — tai savo metu 
garsus mokslo institutas ko 
voti su vėžio liga. Griuvėsiai 
tebeklakso ir toje vieloje, kur 
savo metu stovėjo puikūs Al
bos hercogo rūmai.

Tik Alcalos alėja ir aplin
kinės gatvės, kurios sudaro 
elegantiški ausiųjų Madrido 
dalį, jau atstatytos, sutvar
kytos ir išpuoštos; atrodo, 
kad tenai karo niekad nebu
vo.

Kodėl Blizga 
Gyvulių Akys

Kai kurių gyvulių ir pauk
ščių, ypač plėšriųjų, akys ta
msoje šviečia silpna žalsva 
šviesele. Akių švieselių prie
žastis glūdi akies gilumoje, 
kur yira daugybė šviečiančios 
guanino medžiagos kristalė
lių. Kalbamų gyvūnų akys vi
siškoje tamsoje nešviečia, o 
šviečia tik tuomet, kai į jas 
atsimuša bent trupinėlis švie
sos. Guanino kristalėliai stip
riai atmuša šviesos, spindu
lius yra užpakalyje tinklinės 
akies luobelės, kur susikon
centravusios jautriosios lųste- 
lės. Šviesos spinduliai, kurių 
tinklinė akies luobelė nesu
geria, atsimuša į guanino kri
stalėlius ir grąžinama atgal 
vėl krinta ant tinklinės akies 
luobelės. Todėl ir silpnos 
šviesos spinduliai dvigubu ke
liu naudojami matymui, įga
lina tamsoje matyti. Dalį gu
anino kristalėlių atmušamų
spindulių nebesugeria tinikli- ___ M __ . <-•« • -
nė akies dalis ir jie prasiver- Skelbimai “Draugo” CLASSIFIED Skyriuje 
žę iš akių padaro akis švie
čiančiomis.

KID5

Charles Yushis Standard Club

Yra Pigūs Ir Pelningi. Pabandykite.
CLASSIFIED

THINGS THAT NEVER HAPPEN

i i

NO,ThO$£ 
NEVER DO. 
MARE W ftET 
MKJK ENTIREL-Y

INTERNATIONAL CARTOON CO N V

CARPENTER
— ir —

CONTRACTOR
2223 West 23rd PI.

Atliekai visokius medžio 
darbus, didelius ir mažus, 
už prieinamų kainų. Paka
la namus šingeliais. Deda 
stogus. Turi 35 metus pa
tyrimo.

Tel. CANal 7514
CHICAGO, ILL.

Švelni Degtine—100 Proot 
BOTTLED IN BOND 

Nėra Geresnės Degtinės
už Tokią Kainą

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS

TAVERNOJ
15c. UR1NKSAS

MUTUAL LIQU0R COMPANY
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Boulevard 0014

KKAL ESTATE. INSURANCE 
IR NOTARO OFISAS 

Parduodame recleverių forkluozuo- 
tua namus ir farmas labai pigiai. 
Taipgi norintiems parduoti arba iš
mainyti bilę kokią nuosavybę, išmai
nysime greitai. Apdrauda (Insurance) 
visose šakose. Apdraudos kainos nu
pigintos. Vertinga dovana su kiekvie
na apdraudos pollcy. Teisingas pa
tarnavimas Ubas. Umlcti (Kazys Ur- 
nlkas), 2500 W st 63rd St., Ruoni 4, 
antras aukštas. Telefonas PROspeet
6025.

PARDAVIMUI NAMAS
2 aukštų namas — krautuve ir kam
bariai; lotas 75x95. Sectlon ir 34 
section kampas ant 111-tos gatvės. 
Kaina tiktai 7.500.00. J. E. Carmody, 
77 West \Va.shington Street. Chieago.

REIKALINGA MERGINA
Tuojau reikalinga mergina siuvimui 
ir apdirbimui drabužių. Atsišaukite: 
Rite \Vav Tallors, 7138 Ezchange 
Avemie. Chieago.

Dr. Račkus Versis 
Medicinos Praktika

(XX) Amerikos lietuvių 
veikėjas, žinomas numizmatas 
ir senienų rinkėjas dr. Rač-, 
kus Kaune versis medicinos , 
praktika. Savo kabinetų jis 
atidaro Putvinskio g. 40, dail. 
Žmuidzinavičiaus namuose. 
Kaip žinome, anksčiau jis di
rbo Kultūros muziejuje.

LIETUVkntA
RŪBŲ KRAUTUVE

VISKAS DEL VYRŲ

PAUL LEASAS
(VyrlSkų Rūbų Krautuve)

3427 So. Halsted Street
Tel. Boulevard 0*37

TURTAS VIRŠ-------------
ATSARGOS KAPITALAS
Dabar mokam 3!/2% už pa
dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 m.

STANDARD
FEDERAL 
SAVINGS

03,500,000.00 
- 0250,000.00

PARDAVTMUI LOVOS 
Pardavimui pigiai patogios sulen-

kamos lovos (Rollatvay Beda) Atsi
šaukite vakare:

6640 So. Campbell Avemie 
(1 aukštas priekyje).

pardavimui ; :
Tikras bargenas. GrosernS, deliea- 
tpssen ir namas, arti bažnyčios ir 
mokyklos. Biznis išdirbtas per daug 
metų. Kainų ir pardavimo priežastį 
ištirsite ant vietos. Savininkas: 1307 
So. 48th Court, Cicero. IilInoLs,

PARDAVIMUI BIZNIS
GrosernS ir delicatessen. Garu ap
šildomas. Pragyvenimui kambariai 
užpakaly. Turime parduoti pigiai. 
Priežastis pardavimo — ilga. Atsi
šaukite: 2438 W. 5»th St., telefonas 
PROsnect 12 10

CUTS-BURNS-SCALDS
thould be qulckly treated to prevent bad after- 
eOecta as veli u relieve pain. U«e OIL-of-SALT. 
Vonderful too for rae, tired feet. At your 
druggiat't—money back If not lattsfied. For 
freeuample vriteMo

: Street,'Leavitt i , Chieago.
* Laboratories 2l5South

QUICKREUEFF9RFEEf

Litten to and Advertite over

PALANDEGH’S YUGOSUV RIDIO
Folk Songs and Mutic
Tamburitza Orchestra

Station WWAE, Every Sunday 1 to 2 
636 S. Clark St., Chieago — Har. 3006

UT1LITY L!QUOR 
DISTRIBUTORS

Incorpontted

Tel. Prospect 0745-0746
Wholesale Only

5931-33 So. Ashland Avė.

Paa mui galima gauti tikrai 
Lietuviškų Importuotų Valstybinu 
Degtinu.

Mes Ir Vlal Mūru Darbininkai 
Eitame Lietuviai. Pp. F. ir M. 
Dalmidal, Savininkai.

IZOLIOTĄ GARAŽĄ 2 KARAMS 
Malą Iilaidą

MAMA

PartatyMme ant 
Jūsų loto vi.

Pastatysime namus ir vidų J- 
rengslme ant Jūsų lotų. Vi
si darbininkai unlstal Ir už
tikrinti.

Kviečiame Jus atsilankyti 
pirm negu pradėsite statyti, 
ir apžiūrėti garažų ant mūsų 
loto be Jokių prievolių.

K. KAFKA, Prez.

CITY WRKS. a
2301 So. Oranrford Avė. 
Telefonas Lawndale 1010 

Open Sumlays

and
LOAN AKNOCIATION 

OF CHICAGO

4192 ARCHER AVENUE
SAVINOS FEDERALLY 

INSURED
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

PARDAVIMUI NAMAS
2 aukštų mūrinis namas Brigepor- 
te: 6 ir 5 kambariai. Kaina >2.R00f 
JI.000.00 casb, balansas |16.00 }

mčnee). Savininkas: 323* So. Hals- 
ted^_Steeet;_tel£fonas_^ALumet_(jj4t8.

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS 

parašė
Kun. Dr. Jonas Starkus, Marianapolio Kolegijos Prof.

Gramatika gerai sutaisyta ir patartina kiekvienam 
lietuviui ją įsigyti, ypač labai puikus vadovėlis mo
kykloms.

Knyga apdaryta kietais, patvariais viršeliais. 
Kaina >1.00 

Užsakymus siųskite:

DRAUGAS PUBLISHING CO.
2334 South Oakley Avenue Chieago, Illinois

PIRMOS RPOTER JUODŽEMIS 
— gėlynoms ir žolynams. Parduoda
me bušeliais ar vežimais.

1 bušelis 2Bo: ( bušeliai *1.0®: II 
bušeliu $1.50.
Stanley GavcuR. 110 So. Rldgeland 
Avė., Worth, m., tel. Oak Lama 
1P8J-1. 1

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom Ir Kito
kiem Banktetam Sutelktam Pa

tarnavimų.

Linksmas Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOK ĖJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
"THE HOME OF FINE FURNITURE” SINCE 1*04

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

Kunigai turėtų įsigyti
Vyskupo Petro Pranctt- 
kaus Bučio, M.I.C. para
šytą

PAMOKSLŲ
Kaina £1.75

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley, Avė.

Chieago, III.
400 puslapių knygą.

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avė., Chieago - Tel. PORtsmouth 9022 sPooahontaei Mine Rm (Hcreenetf). Tonas |7.^0) 
Smulkesniųjų _ Tonas |T.M; Petmleam Oae- 
b5n Coke, perkant S ton. ar daugUn. Ton. |7.M.


