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Lenkijai rūpi Lietuvos nepriklausomybė
Pataria Londonui, kad britu lenku 
karinėj sutarty tas butu pažymėta

Lenkija rūpinasi ir kitomis 
sau gretimomis valstybėmis

PARYŽIUS, rugip. 16. — ksniuose pareiškiama, kad
Žiniomis iš Varšuvos, Lenki-( Prancūzija ir Britanija se- 
|įos vyriausybė'kreipės Londo-įniau nuspretndžiusios aptarti 
nan patardama britų vyriau- Lietuvos nepriklausomybę, 
sybei, kad’ daromos britų len- Nes tas Lenkijai yra gyvas 
kų 'karinės sąjungos sutarty- reikalas.
je būtų įterptas Lietuvai ir Patirta, Britanija linkusi 
kitoms Lenkijai gretimoms Lietuvos nepriklausomybės 
valstybėms jų nepriklausomy klausimą aptarti. Bet neturi 
bių užtikrinimas. j noro ir pasiryžimo kitas val-

Prancūzų vyriausybės sluo-l stybesz globoti.

LENKAI NELEIDO 
DARIAUS GIRĖNO 
SUKAKTĮ MINĖTI

VILNIUS (Elta). — Lydos 
aipskr. Pelesos, Piliakalnio, 
Pavalakės ir Dubinių kaimų 
jaunimas liepos 15 d. rengė 
sporto šventę ir kartu tragiš

kai žuvusių lietuvių lakūnų 
Dariaus ir Girėno minėjimą. 
Tačiau Lydos Storasta. Da
riaus ir Girėno minėjimui lei
dimo nedavė.

Dancigo užgrobimas reikalingas 
Hitlerio prestižui, sako min. Ciano

ROMA, rugp. 16. — Italų lenkai bus atsakingi, pareis
užsienių reikalų ministro Ci
ano laikraštyje Telegrafo pa
reiškiama, kad Dancigas be 
jokio klausimo turi būti grą
žintas Vokietijai. Girdi, tas 
reikalinga Hitlerio prestižui 
ir Vokietijos gyventojų pa
garbai.

Laikraštis pataria Lenkijai 
nesipriešinti Hitlerio žy
giams.

BERLYNAS, rugp. 16. — 
Nacių viršūnėse pareiškiama, 
kad iki šio rugpiūčio mėnesio 
27 dienos Dancigas turi būti 
grąžintas Vokietijai.

Tą dieną sukaks 25-ri me
tai, kaip fieldmaršalas Ilin- 
denburgas Tannenbergo apy
linkėse 1914 metais pasaulinio 
karo pradžią nugalėjo gausin
gą rusų armiją.

Vokietija minės šias sukak
tuves ir į Tanenliergą bus su
traukta gausinga vokiečių ka
riuomenė. Anot nacių, j iškil
mes vyks ir fiureris Hitleris, 
kurs reiškė noro, kad prieš 
lai Dancigas būtų inkorporuo
tas Vokietijon.

kia naciai. Nes Vokietija gin
kluoto konflikto vengia. Tik 
siekia to, kas jai tikrai pri
klauso.

Vokietijos nusistatymą ir 
pasiryžimus Dancigo klausimu

PRIEŠ 40 METŲ PIRMO- j mediją “Amerika Pirtyje”. 
JO LIETUVIŠKO SPĖK- Šio pirmojo spektaklio suma- 

TAKL1O “AMERIKA (nvtojais ir parengėjais buvo 
PIRTYJE” VAIDINTOJAI Į ano laiko lietuvybės veikėjai, 

1899 m. rugpiūčio 8 d. Bi- daktarai: .Vainiekis, Janužis, 
i rutės tėviškėje Palangoje švy-Žalnierukynas. O to veika- 
sterėjo pirmasis aušros spin- J° artistais buvo: Jaškevicaitė, 
dūlys. Tą dieną pajūryje, gra- Juskytė, Mongirdas, Janulai- 
fo Tiškevičiaus daržinėje, ivy tis, Povilas A i&inskis, Kuizi

nas, Empacberis ir Gabalis. 
Buvo tai anų laikų studentai 
ir gimnazistai, jaunuoliai, di-

ko pirmasis lietuviškas spek
taklis — buvo suvaidinta Juo
zo Vilkutaičio-Keturakio ko- 

ryškiausia vaizduoja vieno vo ,-------------- ---  ———— '
‘kiečių valdininko laiškas Pran PADĖKONĖS ŠVENTE
cuzijos užsienių reikalų minis 
trui Boinnetui. Laiške tarp kit 
ko pažymima, kad Lenkija bus 
laiminga, jei ji nesipriešins 
Vokietijos žygiams. Kitaipgi 
ji bus sumalta į “dulkes”.

VALSTYBĖMS NĖRA
PRIVALOMA

AVASHTNGTON, rugp. 16., bet tradicionalistai (seni ame 
— Prez. Roosevelto ketinimas! rikiečiai) priešinasi.

džiai užsidegę pavergtosios 
tėvynės meile. Šiais metais, 
rugpiūčio 18 dieną suėjo lygiai 
keturios dešimtys meti) nuo 
to įpirmojo lietuviško spek
taklio. Tai yra ir lietuviško
jo teatro pradžia. Šiemet taip 
pat sukako 70 mętų amžiaus 
to veikalo autoriui Juozui Vil- 
k u ta i č i u i -K eturak i ui. A u t o- 
rius dabar gyvena Prienuose, 
Marijampolės apskr.

DĖS IŠTIRS, KAS
J. A. VALSTYBES
STUMIA KARAN
AVASHINGTON, rugp. 16. 

— Kongreso žemesniųjų rū
mų komitetas, kurs tyria an- 
tiamerikonišką šaly veiklą, ir 
kuriam pirmininkauja ener
gingas kongreso atstovas 
Dies, dem. iš Texas, be kitko 
imsis tyrti, kas J. A. Valsty
bes stumia Europos konfliktan 
ir numatomai! ten karan.

išleisti atsišaukimą Padėkonės 
dieną iš paskutinio lapkričio 
ketvirtadienio atkelti iš prieš-

Valstybės departamentas ai 
škina, kad Padėkonės šventės 
atkėlimas nėra privalomas vi-

paskutinį ketvirtaddienį i.š da’sai šaliai, nes ši šventė fiepri-
lies sukėlė reakciją. Atrodo, 
kad dėl to šiemet Padėkonės 
diena ne visur vieną dieną 
bus švenčiama, jei prezidentas 
išleis atsišaukimą.

Įmonininkai ir prekėjai pri 
taria prezidento sumanymui,

pažinta nacionaline švente. 
Prezidento atsišaukimas būtų 
privalomas tik Columbia dis- 
triktui ir teritorijoms. Atski
rose valstybėse gi tas priklau 
so nuo gubernatorių. Respubli 
konai gubernatoriai turi savas 
pažiūras.

GDYNĖJE LENKAI AREŠ
TUOJA NACIUS

VARŠUVA, rugp. 16. —
Gdynėje, arti Dancigo, iš apy
vartos baigia nykti visos si
dabrinės monetos. Kaltinami 
naciai ir įtariamieji areštuoja 
m i.

Lenkijos vyriausybė vietoje 
išnykusių ten smulkiųjų sidab 
rinių monetų išleido piniginius 
ženklus.

DĖDĖ SAMAS 
ŠELPIA MILIJONUS
BEDARBIU£
WASIIINChTON, rugp. 16.

— Sočiai Security boardas pa 
skelbė, kad pereitą birželio 
mėnesį visoj šaly tiesioginiai 
ir netiesioginiai šelpta dau
giau kaip 22 milijonai asme
nų ir šiam tikslui išleista 
305,000,000 dol. Šioje sumoje 
yra apie 250,000,000 dol. šalies 
vyriausybės išlaidų.

Reikia žinoti, kad čia neįs
kaitomi šelpimo vykdymo (ad 
ministracijos), medžiagos ir 
reikmenų parūpinimo (kaštai, 
kurie taip pat nemaži.

WPA nacionalinis adminis
tratorius pulk. ITarrington pa 
skelbė, kad vyriausybės pro
jektuose dirbantiems 2 milijo
nams darbininkų didinamas 

j atlyginimas 60 milijonų dol. 
(daugiau per metus. Eiliniams 

^k.10V:Y'n?f.u..‘.U° al?Vll!darhininkams vietoje 53 dol.
sia,S|kas mėnesį bus mokama (i-

clofvti .mant apskritai) 55.50 dol. Pu 
naujos mūrinės. Pajūris ture- samtininkams ingi nužymimas 
tų atbusti, nes jis yra repre- didesnis atlyginimas. Bet už 
zentacinis bažnytkaimis ties tft; darbininkai turės dirhti n.
pat, už poras kildmetrų, Klai ge8nes valandas, prieš kurias 
pėdos Kr.

GRAŽI VIETA, BET 
IKI ŠIOLIAI APLEISTA

PAJŪRIS. — Pajūris, bū
damas puiki vasarojimo vie
ta, kasmet sutraukia nemaža 
vasarotojų. Ypač šiais metais, 
netekus Klaipėdos Kr. ir su
mažėjus mūsų kurortų skai
čiui, čia jaučiama net didelis 
žmonių perteklius.

Norinčiam Pajūryje apsi
gyventi ir sveikatą pataisyti, 
tenka išspręsti nelengvą buto 
klausimą.

Atvykusiam nėra kur pasi
dėti, tenka prisiglausti kur 
ners ūkininko grįčioje, kloji
me, klėtyje ar palėpėje.

Pajūryje yra visos puikiau
sios ir 'reikalingiausios kuror
tui išsiplėsti sąlygos, tik rei
kia susirūpinti pastatyti pra
džiai bent porą vilų ir kur
hauzą — valgyklą. Iki šiol
v •čia
giu nematyti, išskyrus 
metais pradedamas

, , “A/iena puse Europoje pa-Nacių vadai pareiškia, kadi• , TT-Ai ‘ geidauja Amerikos jsikisimo į
esamus ten konfliktus”, sako 
Dies, “arba nors aiškaus pa
lankumo ir pagalbos. Kita pu

šį kartą Hitleris bus patenkin 
tas tik vieno Dancigo užėmi
mu. Koridorius nebus liečia
mas.

Grįžę iš italų vokiečių kon
ferencijos Salzburge nacių vir 
šininkai taip pat pareiškia, 
kad Vokietija šį kartą pasi
tenkins tik Dancigo atgavimu. 
Tas reikš Vokietijos pirmeny
bę šiaurrytinėje Europoje ir 
prieš ją niekas nedrįs pakilti. 
Paskiau Vokietija iš Lenkijos 
reikalaus grąžinti kitas vokiš
kas teritorijas, žinoma, ir ko
ridorių.

Dancigo klausimo taikingą 
išsprendimą naciai taip aiš
kina: lenkai iš Danrigo srities 
neverčiamai ištraukia savo vi 
sus valdininkus ir T. Sąjun
gos komisionierius Dancigui 
dr. Kari J. Burckbardtas atsi
statydina.

Jei Lenkija spirsis ir dėl to

sė pageidautų, kad Amerika 
būtų neutrali ir nesikištų. 
Kiek žjnoma, čia organizuotu 
keliu vykdomas spaudimas A- 
meriką įtraukti Europos ka
ran, jei ne aktyviai, tai nors 
finansiniai”.
Jei bus tylima, nurodo Dies, 

yra baimės, kad visuomenės 
nuomonė gali būti paveikta ir 
pasukta i Europos konfliktą. 
Kad tas neįvyktų, komitetas 
nori rasti ir aikštėn iškelti, 
kas iš tikrųjų Ameriką stu
mia Europos kobfliktan.

NAUJAS PARAGVAJAUS 
PREZIDENTAS

ASUNCION, Paragvajus, 
rugp. 16. — Šios respublikos 
prezidentu prisiekdintas Jose 

įvyktų ginkluotas konfliktas, • Estigarribia,

FEDERALINIAI AGENTAI PASAULINĖ PARODA TU 
IEŠKO PIKTADARIŲ

RENO, Nev., rugp. 16. -

RI NEPRITEKLIŲ

NEW YORK, rugp. 16. — 
Federaliniai agentai subruzdo Pasaulinės parodos vadovybė 
veikti susekti piktadarį arba' pakliuvo “skylėn”. Turi kele- 
piktadarius, kurie sukėlė City tą milijonų dol. nepritekliaus, 
of San Francisco traukinio Kaltinamas negausus žmonių 

lankymasis.
Planuojama parodą

NERIES UPE BANDOMAS 
MIŠKO PLUKDYMAS

KAUNAS (Elta). — Rug
piūčio 5 d. į Kauną bandymo 
tikslais Neries upė atplukdy
tas pirmas miško 'medžiagos 
transportas iš Labanoro miš
kų. Sieliai iš Lakajos ir Žei
menos upių Neriu buvo pluk
domi tranzitu per Vilniaus 
kraštą.

neseniai kovota streikais. 
Naujas atlyginimas ir ilges- 

į s įgalios
Nežiūrint to viso, vargu ar 

surasime kitur labiau neiš- nės darbo vaian(los 
naudotų gamtos turtų ir ap-1 n,gS į d 
leistos vietos kaip Pajūris.
Čia nėra nė pr. mokyklos, nė 
pavyzdingos krautuvės.

Pajūris būdamas prie pat 
geležinkelio ir plento, neturi 
beveik jokio su tais viešais, 
pasauliniais keliais susisieki
mo, nes Jūros upė nuo to vi- 

j so atkerta. Tenka per ją kel-

VENGRIJOS NESMAGU
MAI SU VOKIETIJA

BUDAPEŠTAS, rugp. 16. 
— Tarp Vengrijos ir Vokieti
jos kilo prekybiniai ir ekono
miniai nesusipratimai. Vengri 
ja pasiryžusi savo kai kurių 
prekių eksportą pasukti per

KAUNE LANKĖSI AMERI- tis keltu, o potvynių metu vi- Lenkiją, nes (Vokietija ven

nelaimę.

Visuomenė reikalauja būti- perfi-
nai susekti nenaudėlį (o gal nansuoti. Bonų savininkai kvie 
buvo jų koletas), ir aštriausiai {iami P"1“0“ turin"w »arodo8 
nutausti už įvykdytą baisią
nelaimę.

bonus.

ŠAULIŲ ŠVENTE 
KALVARIJOJE

KALVARIJA (Elta). - 
Rugp. 6 d. Kalvarijoje buvo 
šaulių šventė, kurion atsilan
kė švietimo ministras d.r. Bis- 
tras, kariuomenės vado atsto
vas gen. Tallat-KelpSa, šau
lių Sąjungos štabo viršinin
kas pik. Žukas ir kiti. Per iš
kilmes ministras Sauliams į- 
teikė visuomenės už 12,000 Lt. 
suaukotus šautuvus ir kulkos
vaidžius.

LIETUVA NORI JEITI T. 
SĄJUNGOS TARYBON

KAUNAS (Elta). — Lietu
vos pasiuntinys prie Tautų 
Sąjungos jos generaliniame 
sekretorijate pareiškė, kad 
Lietuva išstato savo kandida
tūrą į vakuojančią Tautų Są
jungos tarybos nario vietą, 
kadangi šiemet pasibaigė Bal
tijos valstybes Tautų Sąjun
goje atstovavusios Latvijos 
kadencija.

KIETIS LAKŪNAS

KAUNAS (Elta). — Beke
liaudamas po Europą, ameri
kietis lakūnas Charles Ilun- 
tingtonas iš I>os Angeles šio
mis dienomis Kaune išmoko 
sklandyti ir įgijo Lietuvos 
Aero Klubo sklandytojo po
žymį.

KALBAMA APIE DARBI
NINKŲ STREIKĄ

SKERDYKLOSE

Kalbama, 'kad jei Armour 
& Co. skerdyklų vadovybė ir 
toliau spirsis prieš CIO, Dar
bo dieną bus sukeltas strei
kas. 1

sai susisiekimas nutraukia
mas. Čia reikalingas tiltas, 
nes vasarą čia labai gyvas 
judėjimas, o be to, čia įsikū
rus 'pasienio policijai, pasida
rė nuolatinis ir dažnas reika
las susisie’kti su apskrities 
centni Taurage. Labai blogi 
čia ir visi kiti keliukai — 
perdaug smėlėti, duobėti it 
neištaisyti.

Pajūriui rūpestis tai dar ir 
elektros apsišvietimo klausi
mas.

grams stato sunkias sąlygas.

v..

REMKTTE, PLATINKITE 
ĮCATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

KAUNAS (Elta). — Šį ru
denį Kaune būsiąs įsteigtas 
Brazilijos konsulatas. j

PARYŽIUJE MOKSLUS 
ĖJO

KAUNAS (Elta). — Šie
met Paryžiuje tarptautinės 
teisės ir politikos institutą 
prie Sorbonos baigė stipendi
ninkai Br. Raila ir M. Jasė- 
nas.

LIETUVOS ŽURNALISTAI 
IŠVYKO VOKIETIJON

KAUNAS (Elta). — Rug
piūčio 7 d. į Vokietiją dviejų 
savaičių ekskursijon išvyko 
11 Lietuvos žurnalistų, jų 
tarpe “Eltos” direktorius 
Kamantauskas, Žurnalistų Są 
jungos pirminimlkas Gricius, 
“XX Amžiaus” redaktorius 
dr. Dielininkaitis, “Lietuvos 
Žinių” red. Kardelis Ir kt. 
Lietuvos žurnalistus pakvietė 
Vokietijos vyriausybė.

ORAS
CHTCAGO SRTTTS. —šian

dien iš dalies debesuota it 
šilčiau.

Saulė teka 6:00, leidžiasi 
7:48.



ir japonų. Ir aš nebūč Žino

jęs, jei ne Bruklyno balšavikų

žinių, jog ir pačioje karo pra-1 popįera, kuri net editorijalų kimas. 
džioje kariavo ir žuvo kele- išrašė apie tų vainų. O tai bu-
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Iš “Pasigailėjimo”

Miss Margaret Cowan, 77 metų amžiaus, 
iš “ pasigailėjimo“’ nušovė savo seserį, kuri 
buvusi 67m. amžiaus ir ne pilno proto. Ne
daug proto, matyti, teturėjo ir žudikė. Ji 
turėjo žinoti, kad papildo žmogžudystę, kad 
ji skaudžiai nusideda prieš valstybės įsta
tymus ir prieš Dievo įsakymus.

“Pasigailėjimo’’ žudymai yra paprastos 
žmogžudystės ir dėl to jokiu būdu nepatei
sinamos.

Kas bebūtų, jei tokie aktai plačiau įeitų 
į “madą'.

Kiekvienas sergantis žmogus ar daugiau ar 
mažiau kenčia. Jis. yra vertas pasigailėjimo. 
Vadinas, jei kas jau kenčia, negydyk, ne
teik jam pagalbos, bet... žudyk. Tai nežmo
niška ir nekrikščioniška.

Kristus, gyvendamas žemėj, neliepė žudy
ti, bet pats gydė ligonius, teikė jiems ir jų 
šeimoms pagalbą. Dievo Įsakymuose aiškiai 
pasakyta — Nežudyk! Tas žodis plačiai api
ma. Juo įsakoma nežudyti nei sveikų, nei 
ligonių, nei negimusių kūdikių ir nei tų, ku
rie visai nebeturi vilties pagyti.

“Pasigailėjimo” žudiKai kai kada, susida
rius aplinkybėms, gali išsiteisinti prieš žmo
nių teismą, bet neišsiteisins prieš Dievo teismą. - - - -r - a

Lietuviai Mokosi 
Jūreivystės Amato

KAUNAS (E) — Nemažas 
skaičius lietuvių jaunuolių 
jūreivystės amato niokosi di
džiųjų valstybių jūrininkų in
stitutuose bei akademijose. 
Kai kurie jų teorinį kursų 
jau yra išėję iir dabar atlieka 
praktikų ant laivų, šiomis 
dienomis iš Triesto uosto ita
lų laivu “Arabių” išplaukia 
į Persijų 5 valdžios stipendi
ninkai: Bronius Stačinskas, 
Vladus Juknevičius, Mykolas 
Slapšys, Antanas Jovaiša ir 
Edvardas Kriščiūnas. Jie jū
rininkystės mokslus studijuo
ja Neapolio jūros institute. 
Garlaivis “Arabia” iš Persi
jos įplauks į Pietų ir Šiaurės 
Amerikos uostus. Praktikų

KAUNAS (ė) — Prancūzi
jos Canip de G urs koncentra
cijos stovykloje esu lietuviai, 
buvę Ispanijos respublikos 
kareiviai, ruso, jog jų žinio
mis, Ispanijos kare dalyvavo
daugiau negu 80 lietuvių, ku- Į 
rių apie 20 buvo atvykę iš! 
Lietuvos, iš Argentinos — 21, 
iš J. A. V. — 15, Kanados — 
8, Brazilijos ir Prancūzijos 
— IX) 4, ix) vienų kitų iš Aus
trijos, Italijos, Liuksembur
go ir kitų valstybių. Jie turį

Po Svietą Pasidairius Imtuvo® moterys užmegztų 
tampriausius ryšius su tomis

Jūs, tavorščiui, tur būt, nė 
nežinojot, kad buvo strosni rengia, joms nereikia nei į A- 
vaina tarp Rusijos balšavikų nierikų važiuoti: užtenka nu

važiuoti į Rusiją. Čia juk 
svarbu ne moterys, bet jų vei-

Nelaimės Karo Aviacijoj
Visuomenė pradeda piktintis ir spaudoje 

dažniau -pastebimi balsai, kad Jungtinių Val
stybių karo aviacijoj per dažnai įvyksta ne
laimės, perdaug lakūnų žūva. Pastaruose tri
juose lėktuvų susikūlimuose užmušta tryli
ka karo lakūnų.

Tų skaudžių nelaimių kaltininkais, sako
ma, yra ne tiek patys lakūnai, kiek karo 
vadovybė, kuri įsako lakūnams daryti tie
siog negalimus eksperimentus ir manevruoti 
taip, lyg ištikro jau priešas būtų užpuolęs.

Atsargumas ir karo aviacijoj turėtų būti 
praktikuojamas. Koks gali būti reikalas tai
kos metu tiek gerų karo lakūnų prarasti.

Lietuvos Pajūris
Vieningo Darbo Vyriausybė sušaukė Šven

tosios uosto įrengimui talkų. Talikiminkų, pa
aukojusių savo laikų (porų savaičių) svar- 
bium reikalui atsirado daug. Jų tarpe: val
dininkų, studentų ir net profesorių. Talkos 
darbo pasekmės esančios džiuginančios.-

Apie jūros svarbų “Liet. Aidas” rašo:
“Jei šiandien, pasaulinių įtempimų dieno

mis, pažvelgsime į tautų santykius, taip pat 
'pamatysime, kad vyksta didelė kova už 
jūrų. Kaip branginama įtaka jūrose, kaip 
atkakliai dėl jos varžomasi! Kiek jėgų tos 
varžybos yra pareikalavusios Viduržemio jū
roje! Dabar esame liudininkai milžiniškos 
kovos už Baltijos pajūrio dalį. Ir kiek ne
rimo bei rūpesčių pasauliui šita kova yra 
sukėlusi!

“Lietuva taip pat nemaža aukų yra su
dėjusi savo pajūriui. Ne viena gyvybė yra
jam paaukota, ne vienas milijonas jam yral ant jo atliekų mūsų jūrinin- 
išleistas. Šiandien Lietuva ir vėl ryžtinga kai kelionėje išbus du mėne- 
dėl savo 'pajūrio yra sujudusi. Ten šiandien ■ sįUs. Garlaivis “Arabia” 70,- 
vėl plasde.na lietuviška savanoriška dvasia.
Galingas ginklas! Darbo savanorių žygis y- 
ia plačiai atkreipęs Lietuvos dėmesį į pajū
rį, į ten veržiasi lietuvio pasiryžimas ir mei
lė. Į ten, kur pradėta nauja mūsų pajūrio 
kūryba, kur nukreiptos tautos viltys. Darbo 
Talka dar nebaigta, o jau ruošiamasi kitam 
sąjūdžiui — jūros savaitei, kuri tas mūsų 
viltis tegalės tik padidinti ir sustiprinti.

“Nuo Baltijos pajūrio pridera mūsų tėvy
nės likimas” — yra pasakęs Respublikos 
Prezidentas Antanas Smetona. Kiek. gilios 
prasmės į šituos žodžius yra įdėta! Jie mums 
sako, kad be jūros mes alsuoti negalėtume.
Be pajūrio mes prekyboje būtume suvaržyti,

be jo mūsų ūkiui susidarytų labai sunkios | Atlikfs p|aukiojin^ (kurslJ 
s.jlygos. Todėl šiandien mums yra patikim. ant i(a| kinio ke|dvinio 
tas laisvas išėjimas j jūrų Nemuno žiotyse.
Todėl mes šiandien ypatingo dėmesio esšalme 
atkreipę ir savo laisvajam pajūriui”.

Toliau, tame 'pačiame straipsnyje “L 
sako;

“Ne mažiau ir susiklausymo mums reikia.
Ne kas kita, o mūsų pajūrio šauksmas su
būrė mus į glaudesnę vienybę. Tad mokė
kime jų branginti, realiai jų vertinkime, mo
kėkime gerbti tų mūsų tautos valių, kuri 
vienybės šūkiais siekia mūsų kraštui gerovės 
ir klestėjimo. Kiek viduje įstengsime tikrai 
vieningai ir darniai pasireikšti, tiek pakil
sime ir sutvirtėsime, tiek užimponuosime pa
saulį savo darbais ir pasiryžimu. Jūra daug 
džiaugsmų mums suteikė, ji ir daug sunkių 
pergyvenimų privertė pakelti. Tačiau be jos 
mes negalėtume laisvai gyventi ir todėl jū
ros savaitė tebūnie tas akstinas, kuris dar 
labiau sužadintų mūsų jūros meilę ir pasi- 
ryžkmą dėl jos kovoti ir aukotis”.

025 t. priklauso bendrovei 
“Lloyd Triestina”. Povilas 
Mažeika jūrininkystės moks
lus studijavęs Neapolio jūrų 
akademijoje (denio vadovy
bę), praktikų atlieka ant an
glų prekinio - keleivinio gar
laiviu “Baltrafic”, nuolat ku
rsuojančio tarp Klaipėdos ir 
liullio uostų. Mažeika plau
kiojimo praktikų baigs ligi 
Naujų Metų. Garlaivis “Bal
trafic” priklauso bendrovei 
“United Baltic Corporation”.

A.’

garlaivio “Atlantic” Stasys 
Runča grįžta į Lietuvą. Jis 
plaukiojo apie metus laiko 
Pietų ir Šiaurės Amerikos va
ndenyse. Ruošėsi denio vado 
vybei. Ant prancūzų garlai
vio “Andre Lebon” į Toli
muosius Rytus grįš išplaukęs 
Vyt, Anžejauskas ir Juozas 
Vardauskas. Į Lietuvą jie 
grįš rugsėjo mėn. pradžioje. 
“Andre Lebon” garlaivis 13,- 
000 t. plaukioja po Prancūzi
jos vėliava.

tas Ispanijoje gyvenusių lie
tuvių. Pagal specialybes Is
panijoje kariavę lietuviai ski
rstomi: 5 gydytojai, 2 studen
tai, 3 žurnalistai, 3 felčeriai, 2 
lakūnai, 8 mechanikai, 'keletas 
šoferių, stalių, statybininkų, 
o kiti žemės ūkio ir fabrikų 
darbininkai. Pagal karo tar
nybos laipsnius lietuviai Is
panijos respubl. armijoje ga
vo ir išsitarnavo: 3 kapito
nai, 7 leitenantai, 1 jaun. lei
tenantas, 9 seržantai (virši
los), 3 puskarininkai ir kt. 
Nemaža lietuvių ėjo labai at
sakingas pareigas. Vienas jų 
buvo Tarptautinių brigadų 
centr. bazės politkomisaras. 
'keli buvo ligoninių šefai, mi- 
litariniai patarėjai, brigadų 
ūkio viršininkai, mūšiuose va
dovavo (kuopoms ir batalijo
nams. Nemaža jų pasižymėjo, 
kaip geri artileristai, kulko
svaidininkai, šoferiai, ryšini
nkai ir kt.

vo taip. Pereitų metų liepos 
mšnesio pabaigoj 
netikėtai užpuolė Sovietų 
pasienio sargus ir užėmė dvi 
kalvas. Kada pribuvo balšavi
kų armija, tai rugpiūčio 6 d. 
ištaškė iš ten japonus ir atsi
ėmė kalvas. Prakišę įpišius ja
ponai paprašė balšavikų uga- 
dų. Tai Vainai paminėti dabar 
balšavikai pastatė ant vjenos 
kalvos ponmiką ir aukštai iš
kėlė raudoną vėliavą, kurį 
japonus varo į pasiutimų. 

Lietuvoj einanti moterims
inteligentėms popiera “Mote
ris ir Pasaulis”, rašydama a- 
pie Amerikos lietuvių moterų 
seimų, sako: “Būt gerai, kad 
iš Lietuvos kuo daugiausia ga
lėtų nuvažiuoti atstovių įvai
rių Lietuvos moterų organiza
cijų ir kad užmegztų tampriau 
sius ryšius su užjūrio lietu 
viais”.
Kadangi jau intelegenčių mo

terų popiera užsigeidė, kad

Cleveland’o tautiškos gazie- 
japonai tos reduktorius K. S. Karpius 

“Lietuvos Aide” lementa vo-, 
ja, kad ruošiant Lietuvių Die'
nos, New York’e, programų, 
į dainų surašą nepriimta nė 
viena “visų Amerikos lietu
vių mylinčio’* Antano Vana
gaičio daina. Esą, prieš komp. 
Vanagaičio dainų įterpinių 
pasipriešinę keli Amerikos 
lietuviai vargonininkai.

Suinteresuotas tuo ir jūsų 
prof. Kampininkas, atsiklausė 
vieno, kito vargonininko, kaip, 
iš tikrųjų, tai galėję atsitikti. 
Ir vienas ir kitas paaiškinę, 
kad, įĮiįrrtj, į Lietuvių Dienos 
programą rinkta kitoniškesnės 
dainos, negu, priklodui, “Mu
du du broliukai”.

— Pone daktare, prašau 
man pasakyti tikrą teisybę, 
kaip yra su mano širdimi?

— Per daug gera ji nėra, 
bet iki amžiaus galo pakaks.

Lietuvos Dvasia

Padidėjo Lietuvos 
Prekyba

Artinasi Valanda
Berods jau artinasi Lenkijai valanda, ku

rioj turės pasirodyti, ar ji ištikro gins Dan
cigą, kaip tiek daug kartų yra pakartojusi 
savo nusistatymų?

Paskutinėmis žiniomis, Hitleris būk tai 
galutinai nusprendęs dar prieš rugsėjo 2 
dieną sujungti Dancigą su Vokietija.

Mažai kas beabejoja, kad anglų ir pran
cūzų vyriausybės darys spaudimą į Lenkiją, 
kad geruoju paleistų Dancigą Vokietijai.

Bet ar Lenkija paklausys ir ar pasielgs 
taip, kaip pasielgė su Čekoslovakija, yra 
didėlis klausimas.

Lenkijai daug tiksliau būtų nuolaidų Hit
leriui nedaryti ir pašalinių “patarimų” ne
klausyti.

. Kodėl? x
Geriausią atsakymą lenkai turi čekų tau

tos vadų nuolaidžioj politikoj, privedusioj 
prie jų valstybės likvidavimo.

Kas Būtų Po Karo? '
Europos valstybės šiuo metu pastoviai lai

ko 8,500,000 kareivių. Reilria tik įsivaizduo
ti, kiek daug kainuoja Europai išlaikyti ir 
apginkluoti taip didelį žmonių skaičių. O 
kur karo laivai, karo lėktuvai, tvirtovių sta
tymas ir visos kitos išlaidos, surištos su 
ginklavimąsi? Tad. ar tenka stebėtis, jei 
Europa paskendusi milžiniškose skolose, jei

Daugiau Geležinkelių
KAUNAS (E) — Geležin

kelių Valdyba, kaip tenka 
patirti, parengė plačiųjų ir 
siaurųjų geležinkelių tinklo 
plėtimo projektų. Projekte 
numatyta pastatyti platųjį ge
ležinkelį Kazlų-Rūda - Šakiai- 
Skirsnemunė - Jurbarkas - 
Kartena - Endriejavas - Ku
liai - Kartena - Darbėnai - 
Šventoji. Be to, projekte nu

“A’merican Business Survey” rugpiūčio 
mėnesio laidoje įdėjo rašinėlį, pavadintą 
“The spirit of Litliuania”. Rašinėliui me
džiaga imta iš Lietuvos generalinio konsulo 
New Yorke Jono Budrio kalbos, pasakytos 
atidaryme Dariaus ir Girėno skyriaus Lietu
vos paviljone pasaulinėj parodoj. Jonas Bu
drys kalbėjęs:

“Lithuania suffered througb the anne-iRfwja . šventoji siektų 237
xation of Manei”, lie said “Būt the ncw|*m^ 0 antroji - Kaišiadorys.
spirit that prevails m the eountry is strong, A|v(u8 _ n km Norima gu
and we are building a new iport as a re- . ‘ T .». . T ... ...m • • * • x, i Jungti Joniskj su Joniškėliusult oi tliat strengtb. Tins spirit iš the . . ... ‘šame as that displayed by our two flyers! Per Ime * ir a‘ US’ 0 ,au’ 

' and whieh is revealed so clearly in their.'Pro'ekte nun."“>'ta pr«»y»> 
lašt words: ‘This flight is dedicated to's’aurdii geležinkelį iš Biržų 
yau, young Litliuania,4 ”
Tai reikšmingi ir teisingi žodžiai. Aišku, 

kad atplėšimas Klaipėdos krašto Lietuvai 
milžiniškus nuostolius padarė, tačiau mūsų 
tautos dvasios nepalaužė. Tauta sujungtomis 
jėgomis rengiasi ir gintis, ir viduje susitvar
kyti geriau, ir sau kelių į pasaulį per nau
jai statomų Šventosios uoistų išsi'kirsti.

nepajėgia atsilyginti Dėdei Šamui skolas už 
praėjusį Pasaulinį Karą.

Reikia tik pagalvoti, jei kiltų karas, kiek 
žmonių išžudytų tie pusdevinto milijono ka
reivių, kiek turto sunaikintų, miestų išgriau
tų! O kas būtų po karo? Didžiausias skur
das, sumišimai, chaosas.

“Nuo maro, bado, ugnies ir karo — ap
saugok mus, Viešpatie!”

f,,

jos — 6,7 nuoš., chemikalų
— 3,3 nuoš. ir manufaktūros
— 3,2 nuoš. Bendra prekybos 
ipeLno mokesčio pajamų suma 
19318 m., lyginant su 1937 m., 
padidėjo 30,2 nuoš.

000 galvijų, per 1,220,000 a- 
vių, per 1,117,000 kiaulių, a- 
<pie 2,000,000 vištų ir 858,000 
žąsų. - xKAUNAS (E) — Prekybos, 

Pramonės ir Amatų Rūmų 
duomenimis Lietuvos vidaus 
'prekybos apyvarta, lyginant 
su ankstyvesniais metais, dar 
žymiai padidėjo. Praėjusių 
metų Didž. Lietuvos preky
bos apyvarta siekė 1,200 mil. 
litų (1937 m. buvo 1,000 mil. 
litų). Didžiausių didėjimų ro
do kooperatyvų daromos apy
vartos. Taip “Lietūkis”, pa
vieniai, praėjusiais metais sa
vo apyvartas padidinęs nuo 
72,82 mil. iki 113,86 mil. litų, 
prekybos kooperatyvai nuo 
64,1 mil. ilki 99,1 mil. litų, 
“Pienocentras” nuo 65,73 
mil. iki 76,92 mil. litų, arba 
visų šių įmonių drauge apy-| 

nuo 202.65 
mil. litų iki 289,88 mil. litų. 
tad bendrai padidinta 43 nuoš. 
Žymaus padidėjimo pernai pa 
siekė ir “Maisto” apyvartos. 
Viso pernai jos pakilo nuo 
59,96 iki 72,81 mil. litų, arba 
padidėjo 21,4 iniioš. Visų vi
suomeninio qw)būdžio preky
bos organizacijų apyvarta pe
rnai sudarė 362,69 mil. litų 
prieš 1937 m. buvusius 262,61 
mil. litų, t. y. padidėjo 38,1 
nuoš. Atskirų brandžių apy 
vartos pernai taip padidė^): 
statybos medžiagų — 39 nuoš., 
mašinų — 24,8 nucš., kino- 
teatrų — 23,1 nuoš., viešbu
čių ir svetainių — 24,3 nuoš., 
automobilių — 19,1 nuoš., ra
dijo — 19,1 nuoš., popieriaus 
— 18,2 nuoš., tabako — 17,5 
nuoš., kolonia3ių prekių — 
9,8 nuoš., kuro (anglių, naf
tos) — 10,3 nuoš., galanteri

matyta sujungti Kaišiadorį su 
Alytum. Pirmoji linija Kazlų- varta padidinta

per Pandėlį, Rokiškį ir An
tazavę iki Zarasų. Be to, nu
matyta Antazavę sujungti 
siauruoju geležinkeliu su U- 
tena. o Utenu per Ukmergę 
su Jonava. Iš viso siaurųjų 
geležinkelių tinklas pailgėtų 
329 km.

ŠVENTOJI. — Pagyvėjus 
Šventojoje turistiniam judėji
mui, pasigendama turistinių 
informacijų biuro. Turizmo 
draugija šitų reikalą gyvui 
jausdama, tokį biurą, nors 
sezonus jau įplsėjęs, Švento
joje nutarė įsteigti.

L '“r fc'l

ŠVėNTOJI. — Rugpiūčio 
5 d. Darbo Talkos talkininkų 

KAUNAS (E) — Centrali- antroji pamaina baigia savo 
nis Statistikos Biuras paskel- darbus. Darbo Talka susido- 
bė, kad per paskutiniuosius Į niėję ir užsienio lietuviai. Tre 
■metus Lietuvoje gyvulių iri čiojoje talkininkų pamainoje 
paukščių yra dar padaugėję. • dirbs Amerikos lietuvis stu- 
Viso šiuo metu Lietuvoje yra 1 dentas Liūtas ir Anglijos lie- 
iper 520,000 arklių, per 1,100,- tuvis Pr. Puodžiūnas.
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PinSBURGH LIETUVIŲ ŽINIOS
J

Važiuokime Į Lietuvių ūkyje. Adv. E. Scbultz nenu-
Biznierių Metinį ! il’t““{itti r^inasi’ 5if

v, - * piknikas ruošiamas lietuvių
Isvaziavimę

Pittsburglio ir apylinkės lie
biznierių, sukeltų užtektinai 
kapitalo Šv. Vincento ir Žen-

tuviai biznieriai, kati pavai- £in‘° 1 Dansų chorams daly- 
Sinti savo kostumerius, kas- vauti Lietuvių Dienoje. Clio-
met ruošia išvažiavimą. Bet, 
šiemet lietuviai biznieriai pa
sirodo geraširdžiais, nes savo 
metiniu išvažiavimu nusista
tė pagelbėti Šv. Vincento ir 
Žengimo j Dangų chorams 
nuvykti į Pasaulinę Parodų 
ir dalyvauti Lietuvių Dieno
je.

Girtinas tai biznierių nusi- 
iptyinas, nes pagelbėdamas 
kelti kapitalo, tuomi šutei-1

kia chorams progos susitikti 
su kitų Amerikos lietuvių ko
lonijų jaunimu ir dalyvauti 
Lietuvių Dienoje.

Lietuvių biznierių metinis 
išvažiavimas įvyks rugp. 20 
d., Countrv Club ūkyje.

Tad, važiuokime visi į lie
tuvių biznierių metinį išva
žiavimą. Pittsburgietis

ristai-ės nuoširdžiai trokšta 
pasiekti New Verkų ir su jau
nimu kitų Amerikos lietuvių 
kolonijų dalyvauti Lietuvių 
Dienoje.

Veste.ndiečiai rengiasi šia
me piknike skaitlingai daly
vauti, tat spėjama, kad ir ki
tos Pittsburglio ir apylinkės 
lietuviai skaitlingai dalyvaus.

O?

* i. *

Žemaičių plentas ties Airiogala. Vaizdelyje matoma Dubysos upė ir gelžbetoninis tiltas.
Savanorių Darbo Talkos Šventojoje pirmoji pamaina, baigusi savo darbo terminų, pasi

rašė tokį aktų. r*

Girdėjau, kad garnys ap- Linkėtina visiems sukurti lai-
lankė Millerų namelį ir pali
ko sveikų dukrelę. Millerienė 
jau daug metų pirmininkau
ja Šv. Vincento moterų klu
bui.

mingas šeimas.

Rugp. 14 d. nuėjęs maudy
tis į Allegheny upę prigėrė

mūs tėvynės daromų pažangų Šv. OtlOs Atlaidai. —
visose srityse. Atlankė kun. Susitikimas Senų 
Balkūnų, Kunigų Vienybės 
pirmininkų, kuris abu pitts- 
burgiečiu nugabeno į “Ame-

PemylMia Kete - Tiesioginis Į Paroda
Vienintelė Traukinių Kompanija Su Stotimi Prie Pat 

Pasaulinės Parodos Patalpų.
Faktas, kad Pennsylvania 

railroed yra tiesioginis kelias 
į Pasaulinę Parodų, ir kad tu
ri stotį Parodos patalpose, 

būtų priežastis keliavimui jų 
traukiniais. New Yorkas yra 
didelis ir komplikuotas mies
tas. Jei neesate tenai buvę, 
šis tiesioginis patarnavimas, 
kurį Pennsylvania dumia, yra 
patogus tokiu laiku kai šim
tai tūkstančių svečių lanko
si New Yorke.

Pennsylvania stotis New 
Yorke tikrumoj yra “Gate- 
wav to tbe New York World’s 
Fair”. Long Island traukiniai 
nuveža keleivius iš Pennsyl
vania stoties iki pat Pasauli
nės Parodos didžiųjų vartų. 
Elektriniai traukiniai nuveža 
į 10 min., kaina 10c į vienų 
pusę. Šis būdas važiavimo į 
'Pasaulinę Parodų yra grei- ( 
eiausias ir patogiausias.

Keleiviams atvykstant į

suriša

West End
Rugpiūčio 13 d., Šv. Vardo 

draugijos nariai ėjo bendrai. North Side 
prie šv. Komunijos. Šv. Sa
kramentas buvo išstatytas vie 
šai adoracijai, kuri baigėsi 
palaiminimu.

| Bandyta jį atgaivinti, bet ipo 
šv. Vincento moterų . klū- j valandos darbo su visokiomis 

bas jau pradėjo darbuotis su j 'kvėpavimo priemonėmis, gy- 
ruošiama kortavimo pramoga, ^ytojas. paskelbė jį mirusiu, 
kuri įvyks rugsėjo 24 d., mo- Paliko nuHfldįme žmonų ir 
kykloe svetainėje parapijos dyį dukreles, iš kurių viena 
naudai. Vietinis jau yra susižiedavus. A. a.

Jonas buvo silpno būdo ir 
silpnokų pažiūrų žmogus, ta
rnavęs Amerikos kariuomenė
je. Te gerasai Dievas būna 
jam gailestingas.

Jonas Busilas, 45 metų amž. rikos” redakcijų ir aprodė, d. Bijutiškio parapijoje buvo
kuklių jos spaustuvę. Matyt, 
“Amerikos” darbininkai bei 
štabas yra idėjos darbininkai. 
Te Dievas jiems padeda.

LRKSA 35 kuopa laikė mė
nesinį susirinkimų.

Šv. Vincento choras 
smarkumu imasi darbo, 
biznierių metinis piknikas ge
rai pavyktų. .Tų naudai ruo
šiamas piknikas įvyks rug-

visu
kad

Rugpiūčio 12 d. Moterystės 
Sakramentų priėmė James 
Kavanagh, Jr., su Ona Norei- 
kiūte. Pabroliais buvo Tho- 
'mas Kavanagh ir Elizabeth 
Thompson.

Užsakai pradėjo eiti tarp 
Jono Stankevičius iš S. S. ir 
Marės Žiedelis iš N. S. Abu 
našliai. Taip jau tarp V. Gie
drys iš Šv. Vincento parnpi-

piūčlo 20 d., Country Club'• jos ir Tsahell Kazeva iš N. S.

Praeitų savaitę mūsų kle
bonas sykiu su kun. Vaišnoru 
važinėjo New Yorkan. Atlan
kė Pasaulinę Paroda, lietu- 
vių 'paviljonų ir kitas įdomy
bes. Labai gėrėjosi kultūrin
gai įrengtu Lietuvos narnu. 
Maža Lietuva — mažas ir pa
statas, bet jis liūdyja apie

UŽLAIKO VALGIUS ŠVIEŽIAI 
ir SAUGIAI ILGAM LAIKUI

PALENGVINA ŠILTO ORO VALGIŲ GAMINIMĄ

Mūsų parapijos (piknikas 
pavyko kuo puikiausiai. Ačiū 
komiteto pasidarbavimui ir 
mūsų biznierių dosnumui pa
rapijai liks apie pora šimtu
kų.

Pažįstamų
BIJUTIŠKIS. — Liepos 26) PenWlvania stotį, New Yor- 

' Ik e, tereikia žengti kelius 
žingsnius į Long Island plat
formas. Jūs sutaupote laikų1 
laikų vartojant Long Island 
railroad patarnavimų iš Penn
sylvania stoties į Parodų.

Pennsylvania railroad' taip
gi turi kitas ypatybes, kurias 
kviečia apgalvot. Kelionė iš

Ypač. reikia tarti didelį a- 
čiū K Vandergrift lietuviams, 
kurių atvyko mūsų įpiknikan 
ne keli, bet kelios dešimtys 
ir visi pasirodė tikri “džen- 
telmonai”. Ambrose Stankus 
ndnažai prisidėjo prie orga
nizavimo E. Vandergrift lie
tuvių ekskursijos į mūsų pik
nikų, Progai pasitaikius no-

Šv. Onos atlaidai. Žmonių | 
daug privažiavo nežiūrint kad ' 
kitose aplinkinėse parapijose 
ne šventa ir pati rugiapiūtė. 
Klebonui su dvasine pagalba 
atvyko net aštuoni kuniagi ir 
trys klierikai.

Didžiad varyje, Bijutiškio 
parapijoje, leidžia vasaros a- 
tosfcogas amerikiečiams gerai 
žinoma Čemeckių šeima. Ce- 
meckis buvo Amerikoje Lie
tuvos pasiuntiniu, o jo žmona 
irgi daug veikusi savo laiku 
Amerikoje lietuvybės ir mū
sų tautos labui. Mūsų klebo
nui būnant Amerikoje su Če- 
rneckiene įvairiose kolonijose 
teko susitikti, o gyvenant Ro
moje per dū metus per didžią
sias šventes ir kokias nors 
tautines šventes, kada Čer-

rytus su vakarais ir 
šiaurės su pietais. Kaip coach, 
taip ir Pullman pasažieriai 
dalinasi vėsumu, ramiu tyku
mu, švariu patogumu air-con- 
ditioned kelia v nuo — Penn
sylvania traukiniais.

Modemiskumo Armada
Norintiems keliauti deluxe 

traukiniu, Pennsylvania kom
panijos modemiskumo arma
da siūlo patogumus taip nau
jus ir taip modemus, kaip kų 
matysite Parodoj. Sujungiant 
St. Louis ir Cbtcago iš va
karų, su New Yorku, Pbila- 
delphia ir Wasbington iš ry
tų, šie puikūs traukiniai da
bar turi tokius patogumus, 
kurių nebuvo galima gauti.

Elektrifikacija
Kita didelė nauda, kurių 

apturėsite jei keliausite Penn
sylvania traukiniais, yra el
ektros vairuojami traukiniai 
tarp Harrisburg, Pa. ir New 
Yorko. Pennsylvania ‘kompa
nija yra vienintelė kompani
ja pasaulyje, kuri užlaiko tiek 
daug mylių elektrifikuotų 
gelžkelių.

Pennsylvania stotis randa
si pačiame vidurfriiestyje. Pa
roda gan toli nuo miesto cen
tro, bet tiktai 10 min. nuo

pietų, vakarų ir vidurvakarij Pennsylvania stoties, jei va- 
gali būti ilga. ir šilta, bet ši žiuojate elektriniais trauki- 
kelionė bus tikras džiaugs- niais.
mas, vakacijos, kada keliau
jate patogiuose “air-conditio- 
tned flvers”, su kuriais Penn
sylvania ir jos susisiekimas

Nupigintos Kainos
Kaina kelionės į New Yor- 

(Tęsinys 5 pusi.)

rtbsaidiečiai atsilygins van- neękis buvo Lietuvos pasiuri-
dergriftiečiams. Nėra ko ste
bėtis, kad E. Vandergrift lie
tuvių parapija gerai gyvuoja 
— ten gyvena šaunūs 
pratę lietuviai.

tiniu Italijoje, būti dažnu sve
čiu. č’emeckienė per šv. Onos 
atlaidus buvo atvykus į pa

busi- maldas ir po sumos padarė 
vizitų klebonui. Džiaugėsi, 
kad po tiek metų vėl pasi-

Pasekmingai (praleidę savo taikė proga susitikti. Ypač 
parapijos gegužine į kurių gėrėjosi klebono parodytais į-
atsilankė net svečiai iš Lie
tuvos: dr. Kaškelis, žurnalis
tas Briedis ir mokytojas V. 
visi kaip vienas skubėkime 
mūsų chorams į pagalbą, vy
kime į jų piknikų rugp. 20 
d. Atlikime savo pareigų kai
po lietuviai, prisidėkime prie 
lietuvių dienos didingumo.

%

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

ŠALTIMIERO
RADIO PROGRAMŲ Iš STOTIES WHIP (1480 K.) 

Kas Vakarą Nuo 7:00 Valandos.

ANGLYS ir KOKSAI
Pasinaudokite žemomis vasaros kainomis. ATLAS 

ANGLYS yra jūsų garancija šMumos patogumo atein
ančiai žiemai.

Į žemiau pažymėtas kainas iškaitome 3% Illinois Sales Tax.

DABAR UŽ NAU
JAS ŽEMAS 

KAINAS!
5 Kuhlškų l’čdų 

Mudri r... 
taip žemai kaip

$l495o

SERVEL
ELECTROLUX 

Gasinis
Refrlgeratorlus

• \čra Judančių Da
ilų šadymo Slsteme.

• Amžinau Tykumai.
• Žema Op ravimo 

Kaina.
• Daugiau Metų 

Ištikimu T.traavlmn.
• Sųptiipymal, Kurie 

Ii .1, Užmoka.

Sutaupo Laikų — Sutaupo Darbų — Sutaupo Pinigus — 
Pamatykite Jį Dabar!

vai prirengta greitai, lengvai ir 
labai pigiai.

Nepalyginimas prineipaa, kuris 
priduoda inulti-temperntūras, lei
džia jums palaikyti mėsas, vai
sins, daržoves ir kitus valgius il
gam laikui — be sugadinimo ir be 
didelio išdžiūvimo.

• Tikrni lengva gauti vasaros val
gius, jei turite Rervel Eleetrolux 
Onsinj Refrigeratorių jūsų virtu
vėje. Šviežios, triuikion daržovės, 
vaisiai, skanūs dessertai... gaivi
nanti gėrimai... namuose pagamin
ta košė — viskas gali būti leng-

LENGVA PIRKTI! Maža suma Jmok«tt. Rnlunsa 
(prlakallanl mažų rkalrų palaikymo kalnų) mokėkite 
nu Jflnų mėnesine Gano Patarnavimo blla.

SERVEL ELECTROLUX DEALERS and 
PUBLIC SERVICE CO. OF NORTHERN ILLINOIS

Ar Greitai Plaukia 
Lašiša?

Norvegų laikraščiai prane
ša, kad šiaurės Norvegijoje 
kažkoks meškeriotojas paga
vo lašišų, kuri buvo pažymė
ta, kad kartų buvo pagauta 
ir atgal įleista į upę. Pasiro
dė, kad lašiša buvo pagauta 
po 9 dienų vietoje, kuri yra 
.nuo pirmosios per 900 kilo
metrų. Tuo būdu paaiškėjo, 
kad lašiša nuplaukė per die
nų po 100 kilometrų. Tuo bū
du lašišos dienas žygis yra 
nemenkas. Laikraščiai pridu
ria, kad daugelis, kas mėgs
ta lašišą, tačiau, menkai teži-• *
no šitos žuvies didelį pajėgu
mą kelianti.

vairiais paveikslais iš Ame
rikos, iš kurių daug pažino, 
ypač Rytinių valstybių kuni
gus ir veikėjus.

Liepos 30 d. ir pats f’eme- 
rtkis su visa šeibia po pamal
di) padarė klebonui vizitų ir 
džiaugėsi kad po tiek metų 
ir visai netikėtai tenka susi
tikti su senu pažįstamu. Čer- 
neckienė užprašė klebonų at
vykti Didžiadvarin į svečius.

Vietinis

žemiau nurodytos kainos yrv gry
nais pinigais už Uodų 4 tonų, ar
ba daugiau.

POCAHONTAS — Thlrd Veln 
Mine Run. Domestle............57.60

FBANKLIN COFNTY 
Egg .................................. $6.75

a?

0

h

Visos mūsų “stokerlnės” anglys yra 
nuo dulkių apvalytos.

ĮVEST VIROINIA MINE 
RI'N. Ext.ra Ooarse............... $7.20
FOKE — Genuine Chleago 
Koppers or Solvav Pea. . . $7.75
FOKE — Alabama. Range 
or Nut .........................................$9.00
ROYAL BLACK BAND
Lump — Stove.... .............. $7.95

ILLINOIS SFREENING8 . . $4.50
FBANKLIN COFNTY.
Stoker Nut ................................. $6.00
WEST KENTI FKY. 1-lnch
Rcreenings ................................. $6.15
ROYAL STOKF.R N IT.
(Our Lender) .......................... ^5.70
EAST KENTIFKY STOKER
1-lneh Stoker .......................... $7.15
EAST KENTFFKY STOKEB.
NFT, l%x% ...........................$7.35

Kainos gali būti permainytos be Jokio praneSImo.

ATLAS FUEL COMPANY
Įsteigta 1915 m.

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

REMKTTE, PLATINKITE 
KATALTKfftKĄ SPAUDĄ

MACARONI- 
. AND-CHEESE 
READY IN 9 MINUTES

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE
INSURANCE AND LOANS

Statau visokį oi rųiiei naujus namui ant 
lauru) mėneiinių ikmokėjimų. Darau vi- 
■okj taisymo darbų be jokio caah jmokė- 
jimo. ant lengvų mėnesinių išmokėjimų.
(Iigaunu geriausj atlyginimų ii Fire In
surance Companijt, dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir 
senų namų, ant lengvų mėnesinių iimo- 
kėjimų nao B iki 80 metų. Reikale kreip
kitės prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

J.
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LABDARIŲ DIRVA

Labdarių Centro 
Veikimas

Išvažiavimo 'komisija į La
bdarių ūdų rugsėjo 3 d. tu
pėjo susirinkimų. Nutarė su
rengti gružių programų su 
dovanomis; padaryti tikietus 
ir juos išplatinti po visus pa
rapijas. Tikiętai bus su lai
mėjimais. Kas turės tikietų ir 
bus išvažiavime, turės teisę 
laimėti geras dovanas: ranki
nį laikrodėlį ir rašomųjų plu
nksnų “Vaterman”. Dovanas 
aukojo lailai-odininkas R. An- 
dreliūnas.

Bus pakviestas “Rožių ir 
Lelijų” .choras, taipgi Pane
vėžiečių ir Zanavykų chorai, 
kad palinksmintų atvykusius 
į Labdarių ūkio miškus. Bus 
pajų valgymo kontestas, kiau 
šinio nešimas, bėgimas maiše, 
kelionė į Kaunu... Bus daug 
ir kitokių juokų. Šių progra
mos dalį tvarkys K. Sriubie- 
nė ir M. šrupšienė. Be to, 
bus kalbų ir kitokių įdomy
bių. Tai tvarkys komisijos 
pirmininkas A. Kundrotas, ci- 
cerietis. Komisija nutarė, kad 
centro susirinkimas įvyktų 
rugpjūčio 23 d., kaži būtų lai
ko išplatinti tikietus išvažia
vimui į ūkį. Komisija rūpi
nasi, ikad išvažiavimas būti] 
visiems linksmas ir malonus, 
tad ir kviečia visus rengtis. 
Visi — kas automobiliais, kas 
trokais, keliaujame į labda
rių miškus, kur jau išmuštas 
gilus šulinys atvykusių pato
gumui. Raporteris

, tauti. Nutarė važiuoti dide
liu broku, kad duug galėtų 

I sutilpti. Išrinkta komisijos.
Vyrai rūpinsis skaniais gėri- 

, mais, moterys valgiais. Į ko- 
I misijų apsiėmė M. AiulrLušike- 
! virius, A. Šakys, V. Struoga, 

M. Karečkienė, M. Tamoševi- 
čienė, K. Kišonienė, M. Luko
šienė, V. Daugirdienė, M. Mi
lerienė ir O. Kizelevičienė.

Kas norėtumėte važiuoti 
troku ir da neužsiregistravo
te, tai kreipkitės prie A. Ša
kio.

Šiemet labdarių ūkyje yra 
daug riešutų. Labdarys

liu&susiniu traukiniu “City of San Francisco”, Denver, 
žuvo vieno traukinio konduktorius ir 33 keleiviai sužeista.

Beveik tuo pačiu laiku, kaip įvyko šiurpi katastrofa su 
Colo., susidūrė du Sante Fe keleiviniai traukiniai. Nelaimėj 
(Acme telephoto)

CtCEROS LIETUVIŲ NAUJIENOS
Iš Moterą Sąjungos 
2-ros Kuopos Veiklos

Susirinkimas, įvykęs rugp, I
14 d., parodė daug gyvuhio 
2-ros kp. darbuose. Išklau
sius įvairius raportus, kom. 
plačiai raportavo, apie jub. 
bankietų, kuris įvyks lapkr. 
12 d., parap. salėje. Prašome 
kitų draugijų nerengti vaka
rų tų pačių dienų, kad galė

tumėte su mumis dalyvauti. 
Rengiama graži programa, ku 
rios dalį žadėjo išpildyti Ma- 
skolaičiai.

Kuopa reiškia užuojautų' 
narei B. Rimdžie.nei dėl mir-1 
ties jos vyro. Sų-tės užprašė | 
šv. Mišias už velionio sielų, | 
o darbščiai narei, jos sunkio-; 
se valandose prašome Aukš
čiausiojo suraminimo.

Smarkiai rengiamės prie

apskr. “bumco įnirty”, kuri 
įvyks Ciceroje, parap. slėje, 
šio mėn. 24 d. Dovanų bus 
gražių ir daug “door prizes”. 
Bilietų galima gauti pas sų- 
tes.

Nors iš M. S. seimo tikrų

žinių dar neturime, bet teko 
nugirsti, kad mūsų tkp. rei
kalavimas patenkintas, būtent 
pakelta pirmininkė į garbė# 
nares. Sveikiname K.' Sriu- 
bienę ir džiaugiamės, kad 
nors tiek jos darbuotė buvo

toms aukštoms pareigoms. Li
nkime jai ištvennės. Koresp.

PLUNGĖ. — Kučinsko - 
Pabedinskų audinių fabrike 
Plungėje šiemet ypač numa
toma praplėsti medvilnės sky
rių. Bus pastatyta apie 200 
naujų staklių. Tam tikslui 
jau statomi keli nauji namai. 
Ugi šiol fabrike dirbo 600 
darbininkų, o po praplėtimo 
dirbs 1,000.

įvertinama.
Taipgi esame patenkintos 

išrinkimu E. Paurazienės į! 
centro pirm., nes tai tinkama

LIETUVIAI DAKTARAI

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. Yarda 3146.
VALANDOS: Noo 11 iki 12;

2 iki 4 ir 7 iki B 
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 8 

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir akinius pritaiko
3343 So. Halsted Street

Labdarių 6 Kuopos 
Veikimas

' NORTII SIDE. — Rengia
mės važiuoti į Labdarių ūkį 
rugsėjo 3 d. Susirinkimas į- 
vyko rukpiūčio 10 d. parapi
jos svetainėj. Labdariai skai
tlingai atsilankė į susirinki
mų. Išduoti raportai iš perei
tų parengimų, 'kurie gerai pa
vyko, nes visa komisija ge
rai darbavosi. Buvo plačiai 
kalbama apie rudeninį išva
žiavimų į labdarių ūkį riešu

KLAUSYKITE

New City Fniture 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.

ALEX ALESAUSKAS & SONS
Wbolesale Fumiture Co.

6343 So. Western Avenue
REPUBLIC 6051

tiBunco Party”
Šv. Pranciškaus Seserų Rė

mėjų 2-ras skyrius, Brighton 
Park, rengia “bunco party”, 
seserų naudai, 'ketvirtadienį, 
rugpjūčio 17 d., P- Venge- 
liausko svetainėje, 4300 So. 
Talman Avė. Lošimas prasi
dės 7 vai. vak. Bus daug gra
žių dovanų ir gražus “door 
prize”. Jžanga 23c. Visi kvie
čiami atsilankyti. X

Linksmą
Naujieną Skelbiu Jums!

DRAUGO V
JUBILIEJINIAME PIKNIKE 1 
Darbo Dienoj - Rugsėjo-Sept. 4 d., 

Vytauto Darže 
Laukia Jus Brangios Dovanos 

Pirkite Tikietus! - Serijų Tikiętai - 10c

DOVANOS: Parlor Setas, naujausios mados 
$140.00; Skalbiamoji Mašina, $75.00 vertes; 
Lounge Kėdė, $35.00 vertes; Cocktail Setas, ver
tės $25.00; Draugo ir Laivo prenumeratos ir 
daug kitų gražių dovanų.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte. 2-4, 7-9 P. M. 
3147 S. Halsted St, Chicago 
Pirmadieaiais, Trečiadieniais ir

Šeštadieniais 
Valandos: 3—3 P. M.

TeL CANal 6969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 West Cermak Road
OfTSO VALANDOS:

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakar*
ir pagal sutarti

DR. F. G. W1NSKUNAS
PHYSICIAN AND SURGEON 
2158 W. CERMAK ROAD

Ofiso teL C anai 2345 
Ofiso VaL 2—4 ir 7—9

Res. 2305 S. LEAVITT ST. 
Res. teL Canal 0402

TEL YARDS 6557

DR. FRANK C. KWINN
(KVUMJLNSKAb)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1758 YVest 47th Street

(Kampas Wooa S..)
OFISO VALANDOS: 

a_4 ur 7- K:30 Vakare
Paimi Mw4«»rtt

DR. CHARLES SE6AL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avė.

2-tr os lnboa .
CHICAGO, ILL.

Telefonai lODvay 8862 «
OFISO VALAND08:

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki k 
vaL po pietų ir nno 7 iki 8 JO v. C,

DR. P. I. BE1NAR
tBEINARAUSKASl 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiao — Wentworth 1611

Res. — Varda 3966
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare
Trečiadieniais ir Setunadieniais 

pagai sutarti

Telefonai HEMlock 6286 a

DR. A. D. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM 
2415 W. Marąuette R4.

Ofiao valandos:
10—12 vaL ryto

2—4 ir 6—8 vaL vakaaO 
Trečiadieniais ir Sekuiadieniait 

Susitariąs

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
4631 So. Ashland Av«k 

TeL YARda 0994
Rez. TeL PLAza 3200

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

DR. A. I. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia U16 4070 Archer Ava.
Valandos: 1—3 ir 7—8 

Kasdien išskyrus Sereda 
Serednmia ir Medei, pagal sutarti

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Rea. 6968 So. Talman Ava.
Res. TeL GROvehill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaL 2-4 ir 7—8 vak.
Ketv. ir Nedčliomig raūtaroa

2423 W. Marąuette Road

DR.STRIKULTS
PHYSICIAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso VALANDOS:

Nao 2 iki 4 ir ano 9 iki 8 vaL vak 
Nedėbomis pagal ratartį.

Office TaL YARda 4787 
Namų TaL PROapact 1890

TeL YARda 6821 .
Rea.: EENvood 6107

DR. A. J. DERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiao vai. nuo 1—3: nuo 6:30—8:38 
756 YVest 35th Street

Ofiao TeL VIRginia 0096 
Raaidencijoe TaL BEVerly 8i

DR. I. DUNDULIS
4157 Archer Avenue 

Ofieo vaLi 2—4 ir 1—8 p. aa.

Besideaeija
8998 80. Claremont Avė. 

Valandos 9—10 A M.
N ėdė lionug pagal sutartį.

away surfact ibposits... 
breafcs dalį, Mgly teoth filro
M* 9MMM. Ycm'rl ncvnr beHevn hov fu* 
the NKW t.lttrrlnc Tnoth Pu'r eta .na 
and ĮKilUbca teeth. lt« new. miracle-elra lu
ina Ingrivllcnt, LiihUt-k<wun det4Tsn.it. 
vniKkn away ūgly surfacedrpoaits In a JLtTy.

The'lnatant bruah and aallvatmich amitt- 
Ins I.iuter-Fnam dcLrracnt, lt mirgmi Into 
arnam of tlny. acUvn bunbloa, whlch a»ccpa 
lato nrnl ritanti ptm and craclca ta minute 
et rn «a trr may not rntrr thrm . . . h*avna 
your wholn mouth tlnsling w1th llfe . . . 
atari* your teoth apark(lng wlth nrw hiatrr.

Ort the Mg 25< tuhe. or better atlll. the 
drwhle-«lze 401 tuhe cnntalnlng inore than 
K pound at aoy dmg counter. L&mbert 
rbarmacal Co., St. Loula. Mo.

THI NEW rORMULA

IISTERINE TOOTH PAŠTE 
LUSTER-FOAM ?ęzzzz^.(11 I II JJ

Tel OAJKal Utt.

DR. MIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė.

Telefonai REPublic 7868

TM OANal 0867
Rea, TaL PROapect 6668

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

Residencija 6600 So. Artesian Ava. 
VALANDOS: U v. ryto iki 3 popiet

6 iki 9 vakare 

TaL YARda 2846

DR. C. Z. VEZEL1S
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th 8tre«t 

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
fleredoi tMural sutarti

Office Phone Res and Office
PROapaat 1088 8969 8. Leavitt St
Vai: 2^ pp. ir 7-9 vak. CANal 0706

DR. J. J. KO WAR
(K0WARSKA8) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Chicago
Tre4ia<_ aiais ir Sekmkadieaiaia 

eutartL

OR. V. E. SIEDL1NSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avemi 
Telefonai Lafayetts 8660 

Antradieaiaia. Ketvirtadieniais 
Penktadieniais

4631 South Ashland Avė 
TaL Tarda 0994įjaie. TraKndianiab ll

=■

det4Tsn.it
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CHICAGIEČIAI LIETUVIŲ DIENOS 
RĖMĖJAI

Chicagiečiai Lietuvių Die-' 
nų Pasaulinėje Parodoje New 
Yorke remia ir moraliai ir 
materialiai. Yra spėjama, kad 
iš Chicugos į Lietuvių Dienų 
nuvyks apie tūkstantis (1000) 
asmenų. Tam ruošiasi ir vei
kėjai, ir biznieriai - profesi- 
jeinalai, ir jaunimas: vieni va
žiuos specialiais trau'kiniais, 
kiti automobiliais - tbusais, 
o dar kiti le'kia lėktuvais.

Chicagiečiai ruošdami dele
gatus, choristus ir šokėjus, 
neužmiršta ir paramos Lietu
vių Dienai, bei jos komiteto 
ruošiamai istorinei knygai, 
kuri nušvies Lietuvos istori
jų, dainas, šokius ir įvairias 
kitas gyvenimo sritis. Toje 
knygoje taip pat tilps Lietū
kiu Dienos programas, sura
šai programo pildytojų, L. D. 
Globėjų - Rėmėjų etc.

Globėjais ir rėmėjais jau 
yra įsirašę sekamieji chica
giečiai: globėju: Juozas Bud
ri kas. 3409 S. Halsted st. bal
dų krautuvės sav.; rėmėjais: 
konsulas P. Daužvardis, ban
kininkas J. Mackevičius, au
tomobilininkas D. Kuraitis, 
mokytoja L. Normantienė ir 
muzikas A. Pocius.

Lietuvių Dienos globėjais 
skaitosi tie, kurie paaukoja 
nemažiau kaip po $25.00, o 
rėmėjais tie, kurie paaukoja 
bent po $10.00.

Globėjų ir rėmėjų rinkimo 
reikalu Chicagoje rūpinasi 
Parodos Komitetas, O. Kirie- 
nė, A. Nausėdienė, B. Piva- 
riūnienė, L. Normantienė, I. 
Lukošiūtė, J. Nekrašas.i,r dau 
gelis kitų.

Lietuvių Dienos Globėjai ir 
Rėmėjai ne tik, kad bus į- 
traukti į programos knygų, 
bet taip pat gaus gražius Lie
tuvoje pagamintus diplomus.

Programos knyga eina spau 
don šio mėnesio 22 d. Visi 
globėjų ir rėmėjų vardai ir

adresai iki tai dienai turi bū
ti Lietuvių Dienos Komiteto 
rankose.

Norintieji istoriškųjų lietu
vių Dienų paremti bei į reikš
mingųjų knygų patekti ir ati
tinkamų pažymėjimų gauti, 
skubiai siųskite savo aukas į 
Lietuvos Kcnsuiatų, 100 E. Į 
Bellevue PI., Chicago, III., ar
ba tiesiai Lietuvių Dienos? 
Komitetui, 16 West 75th St., 
Ne\v York City. Kom. Narys

Aušros Vartų 
Mokyklos 1931 m. 
Klasės “Reunion”

Aušros Vartų parapijos mo 
kyklos 1931 metais baigusie
ji mokiniai gražiai paminėjo 
aštuonių metų mokyklos už
baigimo sukaktį sekmadienį, 
rugpiūčio 6 d., pradėdami 10 
vai. ryto su šv. Mišiolais ir 
šv. Komunija, o popiet, 4 vai., 
susirinkę į tų ipatį kambarį, 
kur prieš aštuonis metus at
sisveikino su savo mokytoja 
ir mokslo draugais. Susirin
kę sveikino viens kitų ir do
mėjosi viens kito gyvenimu, 
nes buvo tokių, kurie nesima
tė per ištisus aštuonis me
tus.

Nors viso baigusiųjų 1931 
metais buvo 27, vienok iš jų 
7 neatvyko; keturiems kliudė 
kasdieniniai darbai, o trims, 
gyvenusiems kitose valstybė
se, nebuvo galima dalyvauti 
šiame parengime. Iš susirin
kusiųjų pasirodė, kad iš 17. 
mergaičių 9 vedusios, iš jų, 
dvi su šeimyna, o iš 10 ber
niukų — vienas rengiasi sto
ti į kunigystės luomų; vienas 
vedęs.

Sužinoję kas, kaip, kam se
kasi, klasė buvo 'pašaukta 
prie tvarkos vadovystėj An
tano Baltakio ir atidarytas 
susirinkimas, kad pasvars
čius, 'kada turėti kitų tokį {Ki

LIETUVOS VYČIŲ CHORO

Ekskursija į Pasaulinę
PARODA

— išvyksta —

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

Pilna kaina dabartiniu laiku į abi pusea 
tiktai ,......... . ... .  ............. ...........................

Štai kų gaunate:
1. Traukinio bilietą i ab, pu

ses, Chlcago-N. Y., pirmos 
klasės, air-conditloned trau
kiniais.

2. Valgis du kart, nuvažiuojant 
ir parvažiuojant.

3. T.ransportaciją nuo stoties ] 
viešbuti New Yorke.

4. Dvi naktis ir tris dienas 
viešbutyje.

9.

Du bilietus | Pasauline Pa
rodą.
Aplankymą New Yorko Jvai- 

, renyblų.
Aplankymą Rockefeller Cen- 
ter Observatlon Tower. 
Privilegiją aplankyti Niaga
ra Pails, kada grįžite namo. 
Privilegija pasilikti N e w 
Yorke 15 dienų, nuo dleuoa 
Išvykimo iš Chicagos.

Pilnas informacijas apie ekskursijų teikia: x

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

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

»

Prieš keletu diemų Langley aerodrome, Virginia valstybėj, nukritęs ir liepsnos apimtas 
Amer. J. V. karo lėktuvas - bombnešys. Su lėktuvu gaisre žuvo ir devyni aviacijos kari
ninkai. (Acme telephoto)

kuris 'klebonavo tuo laiku, į kurių, su Dievo pagalba, ren-
kuomet mokiniai tos klasės 
priėmė pirmų šv. Komunijų 
iš jo rankų.

Po to visi buvo pakviesti 
į sodalicijos kambarį, kur pa
viešėję gėrėjosi įdomiomis 
kalbomis: klebono kun. M. 
Urbonavičiaus ir parapijos 
varg. J. Brazaičio. Ant galo 
buvo įteikta atminimo dova
na brangiai mokytojai, sese
lei Geraldinai, po kurio gra
žiai pra'kalbėjo seselė pareik
šdama pasitenkinimo pavyz
dinga klase.

Dar pasiviešėję ir pasilinlk-

gsis prie didesnių ir iškilmin
gesnių sukaktuvių. Kaitra

tuose dalykuose. Akavickie
nei • už valgių pagaminimų. 
Ant galo dėkojame visiems, 
kurie tik kuo prisidėjo vaka
ro pasisekimui, ypatingai savo 
mylimai mokytojai seselei Ge- 
raldinai, kuri parėmė mūsų 
šio parengimo sumanymų ir 
kurios mokinimas nenuėjo ve
ltui, nes jos nenuilstanti dar
buotė mūsų auklėjimui daug 
padėjo mums gyvenime. Lai 
mūsų globėja Karalienė Dan
gaus visus laimina.

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINES 

MINTYS
18 angliško vertG

Kan. Ant. M. Karuiiškii

Rengimo Komisija

Rugpiūčio 17 Diena
“O Viešpatie, taip kilni ir 

taip nuostabi yra Tavo Valia, 
kad per ištisų šį pasaulį Tu 
esi klausomus per Tavo Ge
rumų ir Tavo Galybę, Tavo 
Teisingumų ir Tavo Tobulu
mų”.

Padėka
Širdingai dėkoju Jurgiui ir 

Cecilijai Petraičiam.*, Cliica- 
goje, kurie man siunčia ‘Drau 
gų’- Už gerų jūsų širdį me
džiaginiai negaliu atsilyginti, 
bet noriu atsilyginti kitu bū
du. Kaip tik gavau pirmų 
“Draugo” .numerį, pasižadė
jau kalbėti po dalį šv. Rožan
čiaus už Petraičiu ir G rikšų 
giminių sielas, kurios jau yra 
nuo šio pasaulio atsiskyru-Į 
sios. Ir kalbėsiu iki paskuti-

nio “Draugo” numerio, ku
ris pas mane ateis.

J. Kisminas,
County Asyluni, Ručine, 

VVis. t

PENNSYLVANIA KELIAS - 
TIESIOGINIS Į PARODĄ

(Tęsinys iš 3 pusi.)
ko Pasaulinę Parodų nupi
ginta. Bilietai duoda viešiem 
progų aplankyti New Yorkų 
ir Parodų su mažom išlaidom, 

i Pennsylvania kompanijos a- 
] gontai sutvarkys visų kelionę 
i ir lankymą New Yorke už že
mas “visų išlaidų” 'kainas.

Jei norite, galite aplankyti 
Philadelphia. Taipgi galite 
aplankyti Atlantic City arba 
Ne\v Jersey prie jūrų rezor- 
tus, iš Philadelphia arba New 
Yorko, už mažų. priedų.

Gal savo kelionėje aplan
kysite Vašingtonu? Tų galite 
■padaryti be jokios ekstra kai
nos. Atskira kelionė į Atlan
tic City kainuoja $2.00 į coa- 
ches, $3.00 pullmanuose, plūs 
Pullman kainų. t

i Informacijų
Dėl platesnių informacijų, ra
šykite arba telefonuokite bilę 
kurį iš Pennsylvania kompa
nijos atstovą. Jis suteiks pil
nas informacijas liečiant ke
liavimą ir Pasaulinę Parodą.

GARSTNK1TES “DRAUGE”

Aluninieuiai siunčia širdin
giausius padėkos žodžius kle
bonui kun. M. Urbonavičiui 
už leidimų surengti pirmų to
kį paminėjimų Aušros Var
tuose, už dalyvavimų šv. Mi
šiose, vakarėlyje ir progra
moj. Taipgi kun. V. Audriuš- 
kai, kuris nors trumpai va
landėlei buvo atsilankęs. Auš
ros Vartų parapijos chorui už 
gražų giedojimų bažnyčioj i: 
jo vadui, Brazaičiui, k ir'« y- 
ra labai gražiai chorų išlavi
nęs ir neapleido mūs daly
vaudamas parengime, gro
jant mums, kaip prieš aštuo- 
uis metus kad skiepijo mu
myse muzikos dvasių. Seselei 
Bayni ūmiai už gražų altorių 
papuošimų ir pagelbėjimų ’ki-

COULD NOT DO HER

HOUSEWORK
WHEN every.

tbing you at
tempt is a burden 

nen you are
oervous and irri- 
table—at your 
wit’s end—try 
this medicine. It 
may be just what 
you nced for extra

energy. Mrs. Charles L. Cadmus of 
Trenton, New Jersey, says, "After 
doing just a little work I bad to lie 
down. ■’My mother-in-lav a recom- 
mended the Vegetable Compound. 
I can see a wonderful change now.”

minėjimų, kuomet sueis 15 
metų nuo baigimo Aušros Va
rtų mokyklos. Nutarta išrink
ti raštininkę 'kuri laikys sa
vo klasistų adresus. Ši parei
ga teko Elenai Šarkaitei, o 
jos pagelbininku išrinktas A- 
ntanas Baltakis.

Baigus reikalus svarstyti, 
parapijos varg. J. Brazaičiui 
griežiant smuiką, mokiniai I 
perėjo senovės dainas ir ra
miai laukė klebono bei savo 
brangios mokytojos. Mokyk
los skambalui suskambėjus, į 
kambarį įėjo laukiami gerbia
mi dvasios vadai: klebonas
kun. M. Urbonavičius, seselė sniin? visi Srižo i mokyklos 
M. Geraldina, visų mylima kambarį, kur, seselės lydimi 
mokytoja; ir seselė M. Ray- padainavo dar kelias dainas 
munda. Klasei atsistojus ir
pasveikinus, gražia kalba pra 
bilo Julius Akaviekas, kurio 
sumanymu šis paminėjimas 
buvo suruoštas, ir perstatė 
Antanų Baltakį vakaro vedė
ju. bu it kambaiys suskam- |8||||||||,im„,|||||||||,|,|||,||||„|,,|,„m„„„n,|„„m„„,|„„,|„|„||,|||||g 
bėjo dainomis, akompanuo- 5 “
jaut Brazaičiui taip, kaipfE 
prieš aštuonis metus kad bu-| = 
vo lavinami muzikoje. Bailio-' = 
se ir kalboje prisiminta bu-' = 
vusis baigimo metais 
nas kun. L. Draugelis ir am-!S 
žinų atilsį kun. F. Kudirka,

ir baigę giesme “Tave Die
ve Garbinam” palydėjo sese
lę į namus. Tariant sudiev, 
visi skirstėsi fuvo keliais lau
kdami kitų septynių metų, už

VEGETABLE COMPOUND

URBA Gėles Mylintiems, 
Vestuvėms, llan- 
kietams, Laidotu
vėms, Puošimams.

i SK0L1NAM PINIGUS 
ANT 1-MĮĮ MORGIČIĮI

1NSURED

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 
Phone LAFayette 5800

kleho '= Kiek™110® yP«ū<* padėti pinigai yra apdrausti iki >5000.00 pei = 
kicju-(2 pederal Savings and Loan Insurance Corp., po United States =

= Ofiso vai.: 9:00 vai. ryto iki 5:00 vak. Pirmadieniais, Ketvirta- 5 
E dieniais ir šeštadieniais iki 8:0? vak.

! CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION Į
JOHN PAKE L, l’rcs.

1 6816 S. Westem Avė. Phone GRO. 0306 | 
tgjiiiiimiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiimimiiimiiiiiiiiiiuiiiiiiiiimg

PAIN IN BACK
MADE HER 
MISERABLE 

Read How 
She Found 

Blessed Relief
Muarlrs were so 
she could hardl y touch
them. Uacd Ilamlins Wizard Oil Liniment and 
found wondrrful relief. Try it today if your 
museles are ttiff, tore, achy Rub iton Ihorough- 
■y. Fecl ils prompt warming action case pain; 
bring soothing relief. Plcasant odor. Will not 
staio. Moncy-back guarantee at all drug Stores.

HAMLINS
WIZARD OIL

LINIMENT
For MUSCULAR ACHfS and PAINS 

RHEUMATIC PAIN —LUMBAGO

GIESMYNAS
Įsigykite Naują Giesmyną. Jame 

rasite Visiems Metams Bažnyčios 
Giesmes.

Giesmes ir mualką patvartė 
Ant. 8. Pocius.

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

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

LIETUVlftKAS
MIŠOLELIS

Šlovinkim Viešpatį.
Mišios ir Mišparai, Lietuviškai 

ir Ix>tynlškal, visiems Kekmadla- 
nlamn Ir Šventėms, Ir kitos Mal
dos ir Giesmės. Antras pataisytas 
leidimas. Parašė Kan. Ad. Saba
liauskas. Stipriais odos vlršats, 
kaina — 1.75. Reikalaukit* U:

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

Chicago, Illinois

Oovenunent priežiūra.

Mokame Už 
Padėtus Pinigus 35% LAIDOTUVIŲ

’MT1 o« *

• r DIREKTORIAI

< OART, OTD. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KELNER-PRUZ1N 

Garlatudag Pataruvima* — Kotelis patarnauja 
Phone B000 620 W. I6th Avė.

KARIAI CHICAGOS, CI0IR0S LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOSAIIR III A11P C patarnavimas 

n m D U L H H U L DIENĄ IR NAKTĮ
TA V V A T KOPLYČIOS visose L/ I R 1 MIESTO DALYSE

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
ILSIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 17414742
4605-07 So. Hermitage Avė.

4447 South Falrfield Avenue
Tel. LAFAYETTE 0727

Y JC A T koplyčios visose 
Chicagos dalyse

k įsūnykite m0wų Lietuvių ratilo 

IršOullenlo vakarais, 7:00 valandą. U

PraneMJas P. AALTIMIKRAfl

programo Antradienio t> 
UHIP stoties (14»O K.l

flltert V. Pelinis 
P. J. Rite
Mny B. Petkus
Lachawicz ir Simai
I. Liulevicius
S. P. Mažeika 
flatanas H. Ptillios
I. J. Zolii

4704 S. Westem Avenue 
TeL LAFayette 8024 
3354 So. Halsted SL 
Telefonas YARda 1419
6834 So. Western Ava. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109

2314 Weat 23rd Place 
Phone CANal 2&15 
Skyrius 42-44 E. 108 SL 
Phone PULlman 1270

4348 So. California Ava. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lifaanioa Avenue 
Phone YAKde 1138-1139

3307 Ldtuanlea Avė. 
Phone YARda 4908

1R44S Weat 46th Street 
Phone YARda 0781-0782

i.
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SERIJŲ TIKIETŲ IŠPARDAVIMO VAJUS 
Ciceroje Agentai, Žmonės Reikalauja Daugiau 

Tikietų Knygučių
“Draugo” spaustuvė vos ne 

vos guli 'pagaminti užtektinai 
serijų tikietėlių. Cicero ikolo- 
nija šaukia ir prašo daugiau 
kaip 100 knygučių, štai, tik
ras pasiryžimas! Matosi, kad 
ciceriečiai ir bulvairiškiai ti
krai nenori ipasilikti. Žūt būt, 
nori stoti priešakyje visų ko
lonijų.

O vajaus vadai, West Side, 
vis gruziną ir pasiima naujų 
serijų knygučių. Jie žino, kad 
vadams visada bus pavojaus 
prarasti 'pirmenybę ir 'kad 
reiik- sunkiai dirbti norint bū
ti phfcnoj vietoje.

Surpryzas ateina iš tolimos 
Roselando kolonijos. Ten yra 
dvi uolios darbininkės: Liud
vika Paliulienė ir Stefanija 
Klimienė. Jos savo darbštu
mu sujudino visų kolonijų. Už 
kelių dienų iš tos kolonijos 
gausime stebėtinų žinių.

Brigbton Parko agentas P. 
Gubista praneša, kad visi

“Draugo” skaitytojai yra ipa 
sirvžę negrąžinti serijų tikie- 
tų, nes tik tokiu būdu galės 
palaikyti savo vietų tikietų 
vajuje.

Teko girdėti, kad ir P. Sta
niulis yra padaręs didelį 'pa
siryžimų tikietų atžvilgiu. Ar 
kas girdėjo, kad Marųuette 
Park skaitytojai pasiliktų 
kokiame nors vajuje? Nega
limas dalykas.

Šiomis dienomis lietuviškų 
draugijų vadovybės gavo pa
raginimus remti “Draugo” 
jubiliejinį piknikų. Draugijų 
pirmininkai jau žadėjo uoliai 
platinti serijų tikietus, nes 
“Draugas” visad skelbia ži
nias iš draugijų veiklos.

Tat, visi stokime į darbų 
platinime “Draugo” serijų 
tikietų. Jie lengvai parsiduo
da. Dovanų daug ir gražių. 
Vadai, primyn su savo kolo
nijomis! Žvalgas

įeina bažnyčion. Patimi jas| tas choras įteikė gražių do- 
jaunosios tėvas Jonas Viker- 
tas įveda savo vienturtę duk
relę Sofijų ir, prisiartinęs 
prie grotelių, paveda jų jos 
sužiedotiniui Antanui Triuii- 
puliui, kuris dabaigė vesti 

I prie Dievo altoriaus, kad vie
nas kitam sudėtų priesaikų 
meilės iki mirties.

Choras, vadovaujant B. Ja
nušauskui, galingai atgiedojo 
“Veni Creator”, o per šliūbų 
gražiai solo giedojo J. Sa- 
moška “Avė Maria” ir M.
Janušauskienė “Rosary”.
Priesaikų ir Dievo palaimi
nimų suteikė kun. P. Kataus- 
kas.

Amerikos J. V. prezidentas Roosevelt su savo sūnum ir mai-čia atostogose Campobello 
saloje, New Brunswiek. Iš čia prezidentas, sako, (paskelbsiąs dekleracijų, kad šiemet Pa
dėkos Diena (Thanksgiving Day) būtų švenčiama ne lapkričio 30 dienų, kaip kasmet es
ti, bet lapkričio 23 d. Sako, visuomenė reikalaujanti, kad dviejų švenčių (Padėkos Dienos 
ir Kalėdų) tarpas būtų ilgesnis. Padėkos diena nėra konstitucijinis dalykas, dėl to, sako, 
prezidentas galįs jų perkelti į kitų dieną. (Acme telephoto)

kaip anuo kart buvo praneš- daug žmonių, šiuomi kviečiu

Aplink mus
Mūsų raporteriai nepranešė, 

kad praėjusį sekmadienį au- 
šriečių piknike Vytauto par
ke buvo gražiai pasveikintas 
Jonas Kazanauskas, Simano 
Daukanto skolinimo ir taupy
mo asosiacijos pirmininkas, 
gimtadienio proga. Kas šį fi
nansininkų pažįstat, spėkit, 
kiek jis turi metų?

zidento, vardų matėme žy
maus Chicagos dienraščio — 
“Clticago American” pirma
me puslapyje. Jonas Brenza 
ten griežtai pasisakė prieš 
prez. Roosevelto sumanymų 
pakeisti Padėkos Dienos — 
Thanksgiving Day laikų, t. 
y. atkelti vienų savaitę anks-
v •ciau.

ta, į A'merikų greičiausia šiuo 
tarpu neatvažiuos. Kiek teko 
patirti, iš Romos jisai vyks 
į Lietuvų.

Maždaug už savaitės, grįž
damas iš Kalifornijos, kele- 
tai dienų Chicagoj sustos pro
fesorius dr. Kazys Pakštas, 
kuris tikrai gražiai atstova
vo Lietuvos Universitetų sau
lėtoje Kalifornijoje.

laiku, tai yra 10 vai., suva
žiuoti visus Chicago lietuvių 
parapijų vargonininkus, kad 
savo kiedojimu galėtumėm 
'papuošti pamaldas.

J. Brazaitis,
Varg. Sų-gos Cliic. Pr. sek r.

Anų dienų Jon-o Bronzos, 
Metropolitan State banko pre Kun. L. Draugelis, MIC.,

Tiesioginis Kelias. Knda J(lsy trau
kinys pravažiuoja po Huilaon Upę 
Ir Į Pvnnaylvanla Stoti. New Yorke, 
sėskite | gražų traukini — Ir tiesiog 
I pulkų Parodo®' stot|... 10 mln.. 10c.

IMKITE TIESIOGINI KELIĄ
. . . Stotis Parodos Patalpose!

Neviena kita traukinių kom
panija, kuri veža i New Yorką, 
sifilo šį tiesiog į Pasaulinės Pa
rodos Patalpas patogumų! Tai
gi, keliaukit Pennsvlvania trau
kiniuose! Išvenkite sumišimo, 
sunkios miesto trafikos, sugai
šinto laiko!

babgain rainos
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Grįžę iš L. Vyčių seimo 
Chicagos kuopų atstovai džiau 
giasi, kad šių metų seimas 
pasižymėjo ypatingu ramumu, 
gera nuotaika. Jie džiaugiasi

Šaunios Vestuvės
MARQUF,TTE PARK? — 

Rugpiūčio 5 d., 6 vai. vak., 
Gimimo Panelės Šv. bažnyčia 
ir altoriai skendo gėlėse. Di
delė žmonių minia nekantriai 
laukė... Štai, užgaudžia var
gonai. Prasideda įmaršavimas 
bažnyčion.

Keturiolika jaunų mergai-

Charles Yushis
CARPENTER

— ir —
C0NTRACT0R

2223 West 23rd PI.
Atlieka visokius medžio 
darbus, didelius ir mažus, 
už prieinamų kainų. Paka
la namus šingeliais. Deda 
stogus. Turi 35 metus pa
tyrimo.
' Tel. CANal 7514

CIIICAOO, IHL.

SKELBKITĖS “DRAUGE”

ir tuo, kad valdyba išrinkta’ v. , ,, . . , ,.v , , - , cių, baltais vestuvių rūbaisis tokių veikėju, kurie moka v .ipasipuosusių, su gyvu gėliųdirbti ir tai vieningai dirbti. bukietu rankose, tvarkingai

Tik šiandien tesugrįžo iš 
Moterų Sąjungos seimo dr.
Antanas Rakauskas, kuris ir 
vėl išrinktas tos sąjungos da
ktaru kvotėju. Taip pat tik
Šiandien lacnn-ri-zn Iv “Unlo minutes or money bnek at Drugitists. Don't Siamlien tesugiųzn ir Mote- guffsr. Ūse NURITO on thls guarsntee today. 

rų Dirvos” redaktorė S. Sa-
knlienė, A. Simutienė ir M.
Sudeikie.nė.

NEURITIS
RILIEVE PAIN IN FEW MINUtlt

To relieve the torturlng pain of Nęuritta. 
Rheumatism, Neuralgla or Lumbago in a 
few minutei, get the Doetor's formula 
NURITO. Dependable—no opiates, no nar- 
cotiea. Does tne work ųulckly—raust relieva 
worst paln, to your satisfaction in a few

30 Ir BO-dlenų bilietai priima
mi per Washlngton, D. C., ir Jei 
keliaujate ( 'leną pusę per Va
šingtoną. grįžtant galite ketanti 
per Niagara Falls. be jokios eks 
(ra kainos. Praleiskite tllena Phl 
ladelptiUoJ... pamatykite l.lberly 
Bell. . Valiny Forge. Atskira ke
liom' | Atlnntle City $2.00 | eoa- 
ehea, $3.00 puEmanuone, pins pnl- 
man kainą.

■Round trlp* sn •eonehro’,
I* Chlesgos | Nrw York*.

Tikietus geros 30 dienų.

Rpeelolės Pullman kai
nos. (10-dlenų round trl|>s. 
Chliago l New Yorkę. už 
taip žemai kaip $44.IB. 
plūs palengvinta sukžtes- 
nf*s lovos kr Iną.

Keliaukit The Troli Kla
sei-... nauju all-eoarh trau
kiniu tiesiog l Pasaulinę 
Parodą.

nei lnformarllų krąlpkl- 
tžs | Tikietų Ofisus 304 
N. Mlehlgan Avė.-. 101 "• 
l aSalle Sf.: t nlou Stutton;
b. c. r*u>wri.i. niy. 
Puoš. Art.. 33 N. laSalls 
M., PKMtrol 1200.

PENNSYLVANIA RAILROAD
OlBICt HOUtf to TMl M* YORK WORtO< f*IR STATION ON FAlR GROUNDS

Chicago Lietuvių
Vargonininkų
Dėmesiui

Jau paskelbta spaudoje, kad 
1 metinės pamaldos už a. n. 
kun. P. Vaitukaičio sielų į- 
vyks Šv. Juozapo bažnyčioje 
rytoj, rugp. 18 d., 10 vai. ry
to. Be abejonės, suvažiuos 
daug svočių kunigų ir bus

UTILITY L!QUOR 
DISTRIBUTORS

Incorporatrd

Tel. Prospect 0745-0746
Wholesale Only

6931-33 So. Ashland Avė.

Pas mus galima gauti tikrai 
Lietuvišką Importuotą Valstybinę 
Degtiną.

Mes Ir Visi Mūsų Darbininkai 
Esame Lietuviai. Pp. F. Ir M. 
Dilmldal, Savininkai.

IZOLIOTĄ GARAŽĄ 2 KARAMS 
Mažą Išlaidą 

NAMAS

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

—

Pastatysime ant 
Jūsų loto oi..,

Kviečiame Jus atsilankyti 
pirm negu pradėsite statyti, 
tr apžlūrėU garažą ant mūsų 
loto be jokių prievolių.

K. KAFKA, Pre*.

2301 Ro. f'rswfor<l Avė.
cm WRKB. > LUMBER Ce. *010

vanų jaunajai už jos uolų 
pusidarbavimų ir linkėjo lai
mingo gyvenimo jaunai pore
lei.

Vikertai — uolūs iparapijo
nai, daug darbavosi būdamas 
'parap. komitete; turi gražų 
nuosavų namų, 6446 So. Ar- 
tesian Avė.

Trum pūliai gyvena Bridge- 
poite, Šv. Jurgio parap. Už
augino du sūnus ir dvi duk
teris. Labai nuoširdūs žmo
nės.

Ilgiausių metų jaunaved
žiams. Svečias

Vestuvių puota pyko K of 
C svetainėj. Beputtaujant 
daug linkėjimų pareiškė jau
navedžiams. Kalbėjo: kun. P. 
Katauskas, muz. B. Janušaus
kas, jaunojo brolis Stasys 
Trumpulis ir daug kitų.

Abu jaunavedžiai buvo cho
ro nariai. Sofija per daug 
metų darbavosi Gimimo Pa
nelės Šv. chore, o Antanas f 
Šv. Jurgio parap. ir Sasnau
sko vyrų chore. Taigi <minš-

Kas anksti keliasi ir jau
nas tuokiasi, tokie visuomet 
bus laimingi, ir atbulai: kas 
vėlai keliasi arba lieka sen
bernis. A. P.

Standard Club
švelni Degtinė—100 Proot 

BOTTLED IN BONO 
Nėra Geresnės Degtinės 

už Tokią Kainą
TIK $1.00 PT.^š šf|
4-5 Kvortos

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS 

TAVERNOJ
15c. DRINKSAS

MUTUAL LIQU0R COMPANY
Distribntoriai

4707 S. HALSTED STREET
Plione Boulcvard 0014.

TURTAS VIRS----------------£3,500,000.00

ATSARGOS KAPITALAS - $250,000.00
Dabar mokam 31/2% pa- 
dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 m.

STANDARD
FEDERAL 
SAVINGS

and
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

4192 ARCHER AVENUE
SAVINOS FEDERALLY 

INSITRED
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

=VS
LIETUVIŲ KALBOS 

GRAMATIKA
SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS

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

Gramatika gerai sutaisyta ir patartina kiekvienam 
lietuviui jų įsigyti, ypač labai puikus vadovėlis mo
kykloms. - 1 ė

Knyga apdaryta kietais, patvariais viršeliais.
Kaina $1.00 

Užsakymus siųskite:
DRAUGAS PUBLISHING CO.

2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois

Dievuje sustiprėję ir tvirti 
jokiu budu negali pasikelti 
puikybėn.

Listen to and Advertise over

PALAHDECH'S YUGOSLAV RADIO
Folk Songs and Music
Tamburitza Orchestra

Station WWAE, Every Sunday 1 to 1 
536 S. Clark St., Chicago — Har. 3006

CLASSIFIED
PARDAVIMUI KRAUTUVĖ

Tinkama daugumai biznio rūšių. 
Krautuve yra 22x50, 3 gyvenimui
kambariai užpakaly. Didelis belsmon- 
tas ir viškus. Karšto vandenio šilu
ma, nebrangi kaina. Privačias savi
ninkas. 2445 West 71st St., telefonas 
REPnblIe 8242.

PARDAVIMUI NAMAS
Pardavimui didelis 5 kambarių 

cottage. vanios karštu vandeniu 
apšildomas. Didelė pastogė ir kie
mas. 1500.00. jmokėti, balansas 
lengvais mėnesiniais Išmokėjimais.

Atsišaukite telefonu; CANal 6904.

MAINYSIU
Mainysiu 6 fletų mūrinj namą (iš
mokėtas) ant faunos su gyvuliais 
(live-stock) ir Įrankiais. John Chmlc- 
linski, 2317 No. Roekwe1l Street.

Tel. VTCtory 0399.
RKAL F.STATF. 1NSITIANCE 

IR NOTARO OFISAS 
Parduodame reeleverių forkiuozuo- 
tus namus ir faunas labai pigiai. 
Taipgi norintiems parduoti arba iš
mainyti bllp kokią nuosavybę, išmai
nysime greitai. Apdrauda (Insurance) 
visose šakose. Apdraudos kainos nu
pigintos. Vertinga dovana su kiekvie
na apdraudos poiiey. Teisingas pa
tarnavimas. Chas. Vmich (Kazys Ur- 
nlkas), 2500 W st 63rd St., Room 4, 
antras aukštas. Telefonas PROspeet
6025.

PARDAVIMUI NAMAS
2 aukštų namas — krautuvė Ir kam
bariai; lotas 75x95. Section ir *4 
seeflon kampas ant 111-tos gatvės. 
Kaina tiktai 7.590.00. J. E. Omiody, 
77 \Vest VVashlngton Street. Chl>ygo.

PARDAVUinn IČIVOS 
Pardavimui pigiai patogios sulen-

kamos lovos (Rol1away Beds) Atsi
šaukite vakare;

6640 So. Campbell Avenue 
(1 aiikštns prtekvje). 

PARDAVTMUI
Tikras bargenas. GrosernB. deliea- 

, tessen ir namas, arti bažnyčios Ir 
'mokyklos. Biznis išdirbtas per daug

metu. Kalną Ir pardavimo priežastį/
Ištlrslte ant vietos Savininkas; 1307
So. 48th Conrt. Cicero. Illinois.

PARDAVIMIT BIZNIS
Grose.rnB Ir delleatessen. Garu ap
šildomas. Pragyvenimui kambariai 
užpakaly. Turime parduoti pigiai. 
Priežastis pardavimo — ilga. Atsi
šaukite: 2438 W. R9th Rt.. telefonas 
PROaneet 1249.

PARDAVIMUI NAMAS
2 aukštų mūrinis namas Brlgepor- 
te; B ir 5 kambariai. Kaina 12.500' 
11.000.00 ensb. balansas $16 00 J 

mėnesi. Savininkas: 8936 So. Hsls- 
ted gfreet. telefonas CALumet 4118.

PIRMOS RCŠIFS JUODŽEMIS 
— gėlynoms ir žolynams. Parduoda
me bušeliais ar režimais.

1 bušelis 25e; B bušeliai $1.00; 1B 
bušeli,, $2 50.
Stanley Gavms 116 Ro. Rldgeland 
Are., Worth, III., tel. Oak I,swn 
iaM-1

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOK MIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
'THE HOME OF FINE FURNITURE” 8INCE 1904

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

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm. Krikštynom ir Kito
kiem Bankletam Suteikiam Pa

tarnavimą.
Linksmas Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

CR ANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avė., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022 iPoeahontas Mine Rnn (Sereened), Tonas <7 23; 
Smulkesniųjų — Tonas $7.00; Petroleum Car- 
bon Coke, perkant B ton. ar (langiau, Ton. $7.2B.


