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Karo šmėkla visoje Europoje kelia nerimą
Diplomatai Paryžiuje pareiškia, kad 
Hitleris negali trauktis iŠ pozitijes

Jis yra priverstas kariauti, 
arba netekti vardo ir klupti

PARYŽIUS, rugp. 17. —
Čia diplomatai pripažįsta, 
kad, rasi, karo nebus išven
gta ir gal karas tikrai bus 
reikalingas Hitlerį ir nacius 
visiems laikams suklupdyti. 
Karo šmėkla vyrauja.

Pripažįstama, kad Vokieti
jos fiureris savo akiplėšišku
mais jau prilipęs liepto galą.'; 
Sako, jis dabar jau privers
tas arba pasitraiVkti iš savo 
pozicijos ir padžiauti savo va 
dovybės liaurij vainiką, kokį 
tautoje pelnęs gudrybėmis, 
arba atsisukęs kariauti su len 
kais, kurie jam skersai kelio 
atsistojo. Vargiai jis gražiuo
ju norės išsižadėti vado var
do. Jei taip, tai turės kariau
ti, kad Vokietijai atgauti 
Dancigą.

Po Klaipėdos užgrobimo 
Hitleriui pradėjo nesisekti. 
Lenkija pasiryžo nieku būdu 
nepaduoti Dancigo. Kaip pap

rastai, Hitleris ėmėsi įvairių 
gudrybių, kad lenkus įbau
ginti. Šiandien lenkai jau ne
bijo nacių propagandos. Hit
lerio baubas neteko vertės. 
Jei seniau Europos didžiųjų 
valstybių vyriausybės negalė
jo miegoti dėl Hitlerio įsiga
lėjimo ir raumojihio, šiandien 
be abejonės, pats Hitleris ne
gali užmigti dėl savo žvaigž
dės temimo.

Žiniomis iš Romos, tenai 
tarp italų jau viešai kalbama 
apie karo galimumus. Tik i- 
talai negali suprasti, kokiais 
sumetimais jie turėtų padėti 
Vokietijos naciams, jei šie su
simestų įprieš Lenkiją “va- 
duoti” Dancigą.

Londone ir gi svarstomas 
karo galimumo klausiamas. Y- 
ra įvairių nuomonių. Viršija 
nuomonė, kad karo dėl Dan
cigo nebus. Vokietija negali 
kariauti ekonominiais sume
timais.

LENKŲ PASIENIO 
SARGYBAI LIEPTA 
ŠAUDYTI NACIUS
VARŠUVA, rugp. 17. —

Dancigo paribėje nacių polici 
niai pareigūnai nušovė lenką 
pasienio sargybinį, kurs būk 
perėjęs pasienį ir nacių lie
piamas sustoti atsisakęs pasi 
duoti.

Kadangi Dancigo paribiais 
paskutiniais laikais naciai 
jau kelis lenkus peršovė, tad 
lenkų autoritetai savo sargy- 
bininkams įsakė be jokios ato
dairos šaudyti nacius, kurie 
drįs peržengti sieną.

Lenkų valdiniuose sluoks
niuose pažymima, kad su na
ciais reikia elgtis taip, kaip 
jie elgiasi su lenkais. Ir tas 
nebus agresyvumas, bet tik 
apsidraudimas.

i

Kongresinio Dieo komiteto narys Joe Stames iš Ala. (kairėje) išklausinėja vokiečių “bundo Fricą Kulin (dešinėje). 
Argumentams įkarštėjus Starnes buvo pašokęs prieš Kulmą, bet policija į tai tuojau įsikišo. (Acme telepboto).

Naciai kaskart vis daugiau ko iŠ 
Lenkijos reikalauja ir grasina

LIETUS SUSTABDĖ PO
ŽEMINIUS TRAUKINIUS

NEW YORK, rugp. 17. — 
Vakar čia prakiurus debesini 
dėl bes-isunkiancio vandens į 
požeminius geležinkelius su
laikytas keliolikos traukinių 
judėjimas. Tūkstančiai žmo
nių turėjo laukti lietaus ga
lo. Susigrūdime vienas asmuo 
žuvo.

MIESTO MAJORAS VOKIEČIUOSE DAUG l
IR 19 Kll y DIRBAMA PAIMTI
PRIPAŽINTI KALTAIS DANCIGĄ

BERLYNAS, rugp. 17. — BERLYNAS, rugp 
Naciai laikosi savo senosios Vokietijos vyriausybės 
taktikos “taikos išlaikymui”
Europoje. Iš (prad'žių jie sie
kė tik Dancigo. Vakar jie pra 
•plėtė reikalavimą, reikalau-

17. — 
sluo

ksniuose pareikšta, kad Hitle
ris neigia visokius valstybių 
pasitarimus, arba konferenci
jas Dancigo klausimu. Jis sa-

PADVIGUBĖJO MAŠINŲ 
PIRKIMAS

KAUNAS (Elta). — Šiemet 
padviguliėjo žemės ūkio pra
monės mašinų pirkimas. Ligi 
šiol šių mašinų jau parduota 
daugiau kaip už penkis mili-

dami (koridoriaus ir Lenkijos'ko, pasitarimai, jei bus reika-l jonus litų, o pernai tik už 2,5
valdomos Aukštosios Silezi
jos dalies. Šiandien jie reika
lauja Tescheno srities, kurią 
Lenkija užgrobė Čekoslovaki
ją skaldant.

Suprantama, Lenkija atme
ta visus tuos statomus reika
lavimus ir budi, kad Vokieti
jos kariuomenė iš Rytinės 
Prūsijos neįsiveržtų Danci
gą,n.

GEN. FRANCO ROMOJE 
BUS DIDINGAI PRIIMTAS

ROMA, rugp. 17. — Rugsė
jo mėnesį čia atvyks Ispani
jos valdovas gen. Franco. Mi
nistro pirmininko Mussolinio'jungos globojimo. Tad šio

lingi, įvyks tik po Dancigo in
korporavimo Vokietijon,

Taip pat vyriausybės sluo
ksniuose pakartojamas Hitle
rio seniau pareikštas nusista
tymas. Būtent, Dancigo klau
simas yra išimtinai tik Vokie
tijos su Lenkija klausimas ir 
kitos valstybės neturi teisės 
kištis. Girdi, Dancigo atskėli- 
mas nuo Vokietijos yra netei
singas Versalio taikos konfe
rencijos padarinys. Vokietija t° da^ho 
Versalio taikos sutarties se
niai išsižadėjusi ir tuo būdu 
Dancigą ištraukusi iš T. Są-

mil. litų. Kai kurios žemės ri
kio mašinos jau gaminamos ir 
Lietuvoje.

AVATERBUUY, Conn., ru
gp. 17. — Apskrities speciali 
“grand jury” išnešė įkaltini- 
mą prieš šio ųtieato majorą 
(iburtmdstrą) Fr. Hayes ir 19 
jo sandalyvių — miesto valdi
ninkų, valstybės politikierių, 
advokatų, įmonininkų ir kitų.

Majoras ir visi kiti įkaitin
ai ti sąmokslu — apgaulybėmis 

pasisavinti daugiau kaip vie
ną milijoną dol. miesto fondų.

“Grand jury” rado, kad ke 
leriais paskutiniais metais mie 
sto iždas stačiai buvo apiplė
šiamas apgaulingais išmokėji
mais palankioms sau įmoninin 
kų ir politikierių grupėms.

DARBO TALKOS 
PABAIGTUVES

RAUDONE (Elta). — Rug 
piūčio 6 d. dalyvaujant vidaus 
reikalų viceministrui Giedrai- 
čiuį ir kitiems žymesniems sve 
čiams iš Kauno, Raudonėje bu 
vo suruoštos Darbo Talkos 
pabaigtuvės. Talkininkų atlik- 

,našumas prašoko 
darbus vykdančiųviešuosius

darbininkų našumo normą.

SKELBKlTfcS “DRAUGE”

DIDINS KARO MUZIE
JAUS SODELI

KAUNAS (Elta). — Arti
miausioje ateityje numatoma 
praplėsti Karo Muziejaus so
delį ir pastatyti ten natūra
laus dydžio Rimšos “Vargo 
Mokyklą”, Zikaro “Knygne
šys” ir kitus paminklus.

VILNIUS (Elta). — Lie
pos 29 d. Švenčionių Storasta 
uždraudė veikti liepos 2 d. 
Miežionėlių kaime įsteigtam 
(Vilniaus lietuvių švietimo 
“Ryto” draugijos skyriui.

BERLYNAS, rugp. 17. — 
Nors T. Sąjungos komisionie- 
rius Dancigui dr. K. Burck- 
hardtas sakosi, kad jis nieko 
bendra neturįs su nacių žy
giais Dancige, stebėtojai at
randa, kad jis yra antrasis 
britų “lordas Runcinamas”.

Prieš Sudėto atskėlimą nuo 
Čekoslovakijos britų vyriausy 
bė į Prahą pasiuntė savo spe
cialų atstovą lordą Runcina- 
mą paruošti ten nacių žygiams 
atvirus kelius.

Tos rūšies vaidmenį dabar 
Dancigo klausimu turi dr. 
Burckhardtas. Andai jis atlan 
kė Hitlerį. Vakar jis tarėsi su 
Lenkijos komisionierium Dan 
cige M. Chodackiu. Po pasita
rimo šas išvyko į Varšuvą, o 
dr. Burckhardtas tarėsi su 
Dancigo nacių senato prezi
dentu dr. Greiseriu.

Kas įdomiausia, kad nacių 
spauda jau švelniau rašo apie 
Angliją ir Lenkiją. Per radi
ją puolimai nutraukiami.

BEDARBIŲ ŠELPIMO 
KLAUSIMAS ELLINOISE 
IR CHICAGOJE

Cbicagos majoras ir kiti j Gubernatoriui Horneriui pa 
miesto veikėjai subruzdo gau j ketinus legislatūrą šaukti ne- 
ti daugiau fondų iš valstybės papraston sesijon, majoras ir 
iždo Chicagos bedarbių šelpi-
nuli. Legislatūros 
tenka.

Iyegislatūros sesijos laikais 
majoras taip pat rūpinosi tuo 
klausimu. Bet darė mažą spau 
dimą Springfielde. Majorui 
daugiausia rūpėjo laimėti di
delius fondus Cbicagos parkų 
distriktui. Tas atsiekta, o be
darbių šelpimo klausimas ne
palankiai išspręstas.

skirtų neuz,
iškelia šelpimo fondų klausi
mą.

* ♦ *
Savo rėžtu respublikonų At

stovai legislatūroje, dėl kurių 
nesolidarumo palikti kaip bu
vę pirkimo mokesčiai, dabar 
subruzdo rūpintis iš tų mokės 
čių surenkamus fondus teisin
giau paskirstyti, kad iš jų 
gavus daugiau bedarbių šelpi
mui.

GAUSI VOKIEČIU

LENKIJOS PASIENY
VARŠUVA, rugp. 17. —

Apturimomis žiniomis, vokie
čių įgausi kariuomenė sutrau
kiama Lenkijos pasieniais,

PIRKIMO TAKSŲ KLAU
SIMAS ILLINOISE

Pirkimo mokesčių (sales 
tax) klausimą staiga suaktua
lino respublikonai, kurie turė
jo gražios progos legislatūro
je vieningai padirbėti už tų 
mokesčių sumažinimą. Jie to 
nedarė, nors legislatūros že-

pastangomis vykdomi platūs 
pasiruošimai didingai priimti 
tą garsų Ispanijos išvaduoto
ją nuo raudonųjų barbarų.

Gen. Franco .pagarbai bus 
surengtos įvairių rūšių pra
mogos.

VYRIAUSYBE NEMANO 
PASIDUOTI

Federalinis teisėjas nese
niai išmetė iš teismo šalies vv 
riausybės iškeltą bylą prieš 
pieno trustą Chicagoj.

Šalies vyriausybė šiuo rei
kalu kreipiasi į vyriausiąjį 
teismą.

miesto likimo klausimas dau
giau nėra tarptautinis klausi
mas.

PIENO ĮSTATYMO 
PROJEKTAS

KAUNAS (Elta). — Šio 
mis dienomis galutinai paren 
gtas pieno įstatymo projek 
tas, kuriuo bus tvarkoma vi
daus rinkai ir eksportui ski
riamo pieno bei jo produktų 
sanitarinė ir ūkinė gamybos 
bei prekybos priežiūra. Mies
tuose su nemažiau kaip 5,000 
gyventojų numatoma įvesti 
privalomą pienu pasterizaciją.

Žymioji dalis guhnitoriii remia 
Padėtas šventes atkėlimą

WASIIINGTON, rugp. 17. 
— Prez. Rooeevelto ketinimą 
Padėkonės dienos minėjimą 
nustatyti viena savaite anks
čiau, kaip sužinota,
daugiau kaip 25 valstybių gu 
bernatoriai. Tarp jų yra ir 
respublikonų.

Kai kurie gubernatoriai šį 
klausimą kol kas visiškai nei
gia.

SUDAUŽYTAS TRAUKI
NYS BUS KITU PA

KEISTAS

SAN FRANCISCO, Cal., 
remi& Tugp. 17. — Trys geležinkelių

kompanijos, kurios valdė Ne- 
vadoj sudaužytą City of San 
Francisco traukinį, pranešė, 
kad ateinančią savaitę ano 
vietoje bus ojieruojaimas kitas 
naujovinis traukinys,

VOKIEČIŲ “BUNDO” VA
DAS IŠKLAUSINĖTAS
WASHINGTON, rugp. 17. 

— Kongresinis Dieo komite
tas vakar ir užvakar išklausi
nėjo Amerikos vokiečių naci

daugiausia išilgai Dancigo ko Iresniuose rūmuose sudaro at 
ridoriaus ir Silezijoje. J stovų daugumą. Dabar jie puo

la gub. Hornerio administraci 
te.

Visur nepaprastas nacių ka 
rinis aktyvumas. Silezijos pa
sieniu platus Vokietijos ruo
žas visiškai uždarytas civili
niam judėjimui.

Pasienio miesteliai ir sody-1

NACIAI UŽPUOLĘ LEN
KĄ POLICININKĄ

VARŠUVA, rugp. 17. —w ... V v • • v v n, i ugp. ii.
nės organizacijos (bundo) va bos pilni kareivių. Civiliniai Į telegrafų agentūra
dą Fricą Kuliu. Patirta, ši or 
ganizacija užsiima antiameri- 
koniška veikla.

PATARIA TAKSAS SIŲS
TI PAŠTU

Cooko apskrityje antroji 
taksų už 1938 metus dalis tn1 
ri būt sumokėta iki rugsėjo 
1 d. Apskrities iždininkas pa
taria namų savininkams tak
sas mokėti paštu, pasiunčiant 
certifikuotus čekius.

REMKITE, PLATINKITE 
KATALIKfŠKĄ SPAUDĄ

vokiečiai suvaržyti.
Visoj Vokietijoj vykdoma 

atsargų mobilizacija. Fabri
kai ir įmonės netenka daugy
bės jaunų tarnautojų ir darbi
ninkų, kurie pašaukti karo 
tarnybon. Naciai tvirtina, kad 
pašaukti laikinai — manev
rams.

Lenkų tarpe vyrauja nuo
monė, kad Vokietija tuo būdu 
l>ando daryti spaudimo Lenki
jai, kad ji kapituliuotų Dan
cigo1 klausimu. Bet lenkų vy
riausybės ryžtumas nepalau
žiamas.

pra
neša, kad Silezijos pasienio 
Beuthen stotyje jaunų nacių 
gauja užpuolė lenką policiniu 
ką, kontroliuojantį pasus. Jis 
apžanduotas. Kitas policinin
kas parblokštas. Nacių polici
ja į tai ramiai žiūrėjusi.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — IS 

dalies debesuota ir kiek vė
siau.

Saulė
7:47.

teka 6:01, leidžiasi
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Bendradarbiauta Ir korespondentams raitų nesruMna, 
Jei neprašoma tai padaryti ir neprlalunčlama tam tiks
lui palto Snukių. Redakcija pasilaiko sau teise tai
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respondencijas sulyk savo nuoliams. Korespondentų 
praio ratytl trumpai Ir aliklal (Jei galima rasomajs 
msUUnile) paliekant didelius tarpus patalsymama ven
giant polemikos Ir asmenlikumų. Pasenusios korės- 
pendenoljos lalkraitln nededamoa

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus 
Bntsred as Beoond-Clase Matter March II, 1911, at

Chloago, Illinois Under ths Aot ai Maroh I. 1179.

L Padėkonės Diena
1

=^
Prezidentas F. D. Rooseveltas sumanė at

kelti Padėkonės Dieną — Thanksgiving Day 
savaitę anksčiau. Tuo būdu ji būt minima 
ne ketvirtąjį lapkričio mėnesio ketvirtadie
nį, bet trečiąjį.

Šis Prezidento sumanymas visame krašte 
sukėlė savotišką audrą. Vieniems jis patin
ka, kiti griežtai protestuoja. Daugiausia bal
są yra -prieš sumanymą.

Tiesa, dienos pakeitimas tai tradicinei A- 
merikos šventei esminio skirtumo nesudaro. 
Rodos, kad tai menkas dalykas, ar Padėko
jęs Diena bus ankščiau ar vėliau. Tačiau 
būtą buvę daug geriau, jei Prezidentas vi
sai nebūt kėlęs to sumanymo.

Dažnai reikia skaitytis ne tik su Valsty
bės Konstitucijos dėsniais ir su įstatymais, 
bet ir su tradicijomis. Thanksgiving Day 
yra tradicinė. Ją kilnoti, rodos, nėra jokios 
prasmės ir reikalo. Gero iš to nedaug, o gal 
ir visai nieko, bet blogą reiškinią jau da
bar matome. Keliami bereikalingi ginčai ir 
susierzinimai. Kam tai reikalinga.

Tokių Globėjų Nereikia
Pastarais keleriais metais Europos didžią

ją valstybių politikai savo imperiaiiistiškai 
politikai vykdyti surado “švelnią” priemo- 
nią ir kitokią diplomatinę kalbą.

Tie ponai dabar nebesako, kad jie nori tą 
ar kitą tautą užgrobti, pavergti, bet siūlo 
savo “globą”. Tokiu būdu Mussolini “pa
siėmė globoti’” Etiopiją, Hitleris Austriją ir 
Čekoslovakiją, Japonija didelę Kinijos dalį.

Visa eilė “globėją” peršasi ir Baltijos 
valstybėms. Jas norėtą “globoti” Vokieti
jos naciai, Rusijos bolševikai, o pastaromis 
dienomis smarkiai ėmė siūlytis ir Lenkijos 
ponai. Pastarajai labiausiai rūpi Lietuvą pa
siimti globoti. Apie tai jie jau ir su anglą 
politikais kalbasi.

Kas ne kas, tik jau Lietuva nenori nei 
vokiečiu, nei rusą, nei lenką globos. Ji tą 
“pyragą” jau yra ragavusi. Pagyvenusi 21- 
rius metus laisvu ir nepriklausomu gyveni
mu, pati sau ir kitiems aiškiai įrodžiusi, kad 
gali gyventi nepriklausoma, daryti kultū
rinę ir ekonominę pažangą, būti naudinga 
ne tik savo piliečiams, bet daryti įnašus ir 
aplamai į žmonijos kultūrinį gyvenimą, jo
kiai svetiniai “globai” nepasiduos, kitiems 
nevergaus. “Laisvės ragavę — vergais ne
būsim!” — Nepriklausomos Lietuves pilie
čiai sako.

Lietuva globėją kratosi, nes žino, kad ją 
globa reiškia pavergimą.

Nuo maro, bado, ugnies, karo ir vokiečią, 
rusą ir lenką globos — apsaugok Lietuvą, 
Viešpatie!

\l

Lenkų Santykiai Su Ukrainiečiais
XX Amž. rašo, kad šiomis dienomis Len

kijos ukrainiečių spauda daro savo visuo
meninio gyveninio reviziją. Pagaliau, ne tik 
ukrainiečiai taip peržiūri savo veiklą. Len
kai taip pat diskutavo apie politinę 'kryptį, 
apie tautinę 'konsolidaciją ir dar tebesigin
čija apie dailiosios literatūros uždavinius 
(pradėjo “Polska Zbrojna”).

Daug kum rūpi, kaip lkrainiečiai pasielg
tą Lenkijos - Vokietijos ginkluoto konflikto 
metu. Juk Hitleris užvylė, nes Karpatų Uk
rainą leido užimti Vengrijai. Su Lenkija Uk
rainą santykiai irgi nesunormėjo, nes lenkų 
spaudoje (ypač “Gazeta Polska”) randame 
žinių, kad Galicijoje — Malapolskoje užda-l 
rinėjamos Ukrainą organizacijos, juntamas 
fermentas vietos gyventojų tarpe. Jei tikėti 
gi Prancūzijos garsiąja žurnaliste Genovaite 
Tabouis, tai dar Vokietija mano ir vėl pa
sinaudoti Lenkijos ukrainiečių mase. Ar Le
nkijos vyriausybė daro žygius, 'kad ukrai
niečiai remtų (geruoju, o ne prievarta) Že- 
czypoypolitą, — nieko negirdėti.

Ką daro patys ukrainiečiai be “globėjų”
Šiuo metu jie ginčijasi dėl ideologinės pa

kraipos. Ukrainą tautinė — deinokratinė or
ganizacija, vad. UNDO, pasisakė už demo
kratiją su “vadais”. Tenka pažymėti, kad 
UNDO turi didelį pasisekimą savo visuome
nėje. Tuo tarpu jaunesnioji karta yra šali
ninkė beveik kraštutinio nacionalizmo. Ypač 
studentija yra nepatenkinta savo senesniai- 
siais, kad nors su Varšuva UNDO ir palai
ko modos vivendi, bet iš to jokios naudos 
nesudaro tautiniam (ir ne tik tautiniam!) 
ukrainiečių judėjimui. Jaunieji ukrainiečių 
inteligentai remia fašistinę santvarką ir sa
vo organizacijas tais pagrindais tvarko. Jų 
centras yra a la “Ozonas”, lenkų, “Tauti
nės vienybės frontas” su laikraščiu “Ukrain- 
s'kie Wisty”. Šie nacionalistai įrodinėja, kad 
UNDO turi perleisti ukrainiečių visuomenės 
vadovavimą totalizmo centrui “Tautinės vie
nybės frontui”, nes lenkai verčią visus ukrai
niečius būti su vadais (“providnictwo). Gi 
UNDO dienraštis “Dilo” atsikerta aiškinda
mas, kad tuo tarpu nacionalistai neturį ra
cijos. Tačiau nežiūrint visko, ukrainiečiuose 
nacionalizmas stiprėja ir totalizmo šalinin
kų susiranda vis daugiau.

PO LIETUVOS DANGUM
Mūsų korespondento J. M.

Ir dangus buvo taip, jau kalbama ne tik apie Jliį- 
tyras, tarytum iš ryto lerį, Staliną ir Dancigą, bet 

vaikšto pikti gandai apie skt: 
ptą susitarimą dviejų dikta
torių, būtent Stalino ir llit-

Šį pavasarį ir vasarą ypač įeiio. O kad tokie gandai yra 
tyras buvo Lietuvos dangus, tarp miesto inteligentijos ir 
Praėjo jau dešimt metų, kaip' vaikšto net provincijos užka- 
jis buvo dar ištikro tamsiai' Hipiuose, tur būt, esama šio-

angelai jį būtų nuplovę.

Viktoras Hugo

apsiniaukęs; kudmet saulė re
tai iš po debesą išlysdavo. 
Dabar ties Lietuvos dangum

kio tokio pagrindo. Gal būt, 
todėl Pabaltijo valstybės, ge
rai tatai nujausdamos, ir kra-

labai, vietomis, šykščiai tų losi neprašytų “garantijų
gausesnių lietaus lašų teiškri- 
nta. Saulė ne tik šviečia ir 
šildo ant pievų ir dirvų, bet 
ir negailestingai kepina. Žino-

Artimesni krašto piliečių 
klausiniai jau sukasi apie 
savo krašto pažangų. Dvide
šimt vienus metus pergyve-

O. John Rogge, Amer. J. V. goneralio prokuroro asisten
tas, egzaminuoja prisiųstas jam grąsinančiam laiške revolve-

uia, kai 'kur lietaus buvo gau- noni be svetimųjų globos. O
šiai, ir perkūnija trankėsi ir 
padegė daug kaimuose trobų, 
tų trobų, kurios dar tebeturi 
šiaudinius stogus; užmušė ne
vieną suaugusį gyvulį — taip 
— ne tik gyvulį, bet ir ne
vieną žmogų, ir mažą stovin
tį prie savo karvių piemenė
lį.

Tačiau jau daugelis kaimie
čių šie'k.-tiek nusiminę skun
džiasi: — “Nejaugi bus pas

kaipgi mums sekasi! Dabar
daugelio pastebėta, 'kad kai- rio Įmik,. Laiške reikalauja kad jis apleistų I^uisiana vai- 

stybę, kurioj pastaruoju laiku vede kelias federalines bylasinas žymiai atsiliko nuo mies
to. Kaime darbo, persunkto i ičpboto) 
prakaitu, darbo daug, bet jis 
nelabai temato šviesesnės die
nos. Jis niekad nepasieks mie 
sto patogumų ir baltesnės 
duonos. Tatai visiems aišku.
Maža to — kaimietis žymiai 
atsiliko 'nuo savo brolio mie
stiečio ir valdininko. Kaiinie-

ryšiuni su įvairiomis suktybėmis ir išeikvojimais. (Aline te-

KODĖL

mus, kaip pernai 1 (Peniai tis ilgai dirba, prastam bute
liepos mėn. 'pabaigoj gausiai 
prilijo, o rugiai nukirsti sto
vėjo gubose). O pereitą va
sarą Šiaurės Lietuvos vienam 
apskrity buvo taip mažai lie
taus, kad dauguma šullinių 
visai išdžiūvo. Vandens trū
ko visiems: gyvulius girdė 
kaimiečiai tik kas antrą die
ną. O gyvuliai tyliais vaka-

Tautų Sę junga
Valio! Tautą Sąjunga atbudo! Bet, mums 

išrodo, kad ji netaiku išbudo. Atrodo dar 
neišsimiegojusi, nes imasi tokią darbą, ku
rie mieguistam dirbti netinka ir yra -pavo
jinga.

Tautą Sąjunga savo laiku buvo “svei
kesnė” ir stipresnė, bet nepajėgė (teisin
giau — nenorėjo) kilusius tarptautinius gin
čus tinkamai išspręsti, tai ką kaflbėti dabar, 
kuomet ji serga miegamąja liga. Ne jai iš
rišti Dancigo ar kitus panašius ginčus, ne 
jai suvaldyti įšėlusius diktatorius.

Ko Jis Norėtų
L. Pruseika — “Vilnies” 193 numeryje 

pirmuosiuose paragrafuose aimanuoja, kad 
Lietuvoje perdaug yra “dievoinukų”. Jis 
net puola, kam tos “mukos”, tie kryžiai 
Pasaulinėje parodoje, kam jais apdovanoja 
garbingus užsienio svečius.

Kad Pruseika visai nevertina Lietuvos 
liaudies meno ir mūsų brangios šiaudinės 
(pastogės, aišku iš jo tvirtinimo: “Tas sim
bolis (kryžiukas ir koplytėlė) netinka net 
buržuazijai. Tai archaiškos šiaudinės seno
vės liekanos”. L. P. norėtų, 'kad vietoj mū
sų gražių meniškų kūrinių būtų parodoje 
išstatyta jo dievų Lenino, Stalino, Markso 
biustai. Tai toks L. P. meno skonis, kultū
ros ir lietuvybės supratimasl

Arba. vėl toje pačioje Vilnies skiltyje L. 
P. bara draugą Jurgelionį už vertinimą ka
talikų kultūrinio veikimo. Girdi ir mes tai 
galėjome padaryti, siūlėme per Am. Liet. 
Kongresus planus, tik ko mums nepritarėt!

Todėl neipritarė, 'kad ir tuomet maža te
buvo žioplių! Visiems aišku, kur jūsų su
rinkti pinigai kultūros reikalams išleidžia
ma, visi žino kokia “kultūra” jūsų spau
doje ir “dailiojoje literatūroje” ,(a la “Mor
tos Vilkienės divorsas”, “ūkanos”...) skel
biama.

O kam jums mokyklų! Kuo tamsesnė dar
bininkija (kaiip kad buvo Rusijoj), tuo ją 
lengviau pažaboti ir išnaudoti.

Katalikai protingiau galvoja ir savo vei
kimą pradėjo nuo švietimo, o ne nuo tuščių 
šūkavimų ir kvailos propagandos.

Kažin kodėl 
nakties giedri dausa 
prie žemės yra taip arti. 
Žvaigždėmis žydi ji visa, 
žvaigždėmis 
ir takai jos nuberti.

gyvena ir nemato jokių pra
bangų ir pasilinksminimų, iš
skyrus “balius” su naminiu 
alum ir kaimo jaunimo vaka 
ruš'kos ar gegužinės. O kai
mas Lietuvoje yra valstybės 
pagrindas. Jis gamina už mi
lijonus litų sviesto, bekonų, 
kiaušinių, linų; jis išlygina 
valstybės mokėjimų balansą

f veidą jos bežiūrint, 
ne retai,
pradingsta josios paslaptis. 
Šviesos žiedų 
daugybę priskaito i, 
ir jų aistra 
užsidega mintis.

Ir dvasioj

gimsta norai, bent keli, 
nutiesti taką prie žvaigždžių; 
nors žmonės sako: jos toli 
ir kad negrįšim
nuo kelių klaidžių.

. 1
Šis takas būtų
žemės valandų,
ir juo įneš žengtum į dausas 
atnešti nuo dangaus 'krantų 
gamtos Kūrėjo
skirtas mums tiesas.

8-14-39 Eglės Šaka

rais iš visą apylinkės vien- įr visą valstybės biudžetą pa- 
kiOmių skųsdamies dėl troš- laiko. Todėl yra jau pribren-

Mūsų dienraščio jubiliejinio pikniko ren
gėjai džiaugiasi rasdami visuomenėj nuošir
dų ją darbui prijautimą ir paramą ir ypač 
džiaugiasi savo darbščiais talkininkais, ku
rie nesigaili laiko ir net lėšų, kad užtikrin
ti dienraščio jubiliejiniam piknikui pasise-

---------- . ..t *

'kulio baubdavo.
— Tai ūkininko dalia! Ari, 

akėji, tręši ir beri gerą sėk
lą, — skundžiasi kaimietis — 
o gamta, žiūrėk, tavo visą 
triūsą niekais 'paverčia.

Ištikrųjų, ūkininkai labai 
priklauso nuo gamtos sąlygų. 
Kas kita valdininkas: jis su
laikė mėnesio galo, ir ar li- 
ja, ar saulė kepina, nejaučia 
baimės nė jokio susirūpini
mo.

Bet, nors nelengvas kaimie
čio darbas, nors jį saulė ir 
audros kartais persekioja, bet 
jam vis tiek pasilieka mielas 
tėviškės dangus. Jis jam at
rodo net tyresnis ir švelnes
nis už kitų šalių dangų, kur 
jam, kartais, yra tekę iš sa
vo tėvynės nuklysti. Ir ne tik 
dangus, ir žemė, kurią jis 
kasdien mindžioja, tos pievos 
pilnos žiedų, neseniai nušie
nautos, labai švelniu žaliumu 
iš naujo beatželiančios ir mi
škas, pušynas, kuriame vasa
rą pilna uogų ir grybų, ir, 
gabaus, tas 'beržinelis prie 
savo sodybos ir net tie (pa
niekinti alksnių krūmai,..

Apie ką galvoją šiandien 
miestas ir kaimas.

Žinoma, čia neteks kalbėti 
apie .panašius rūpesčius, ku-•# I
rie sukasi apie asmenį ar at
skirą šeimą. Yra tokią klau
simų, kurie rūpi rtkininkijai, 
miestiečiams, valdininkams ir 
dirbtuvės ar ūkio darhinin- 
kui. Dabar be kasdienės duo
nos reikalų, daugumai rūpi 
politika. Spaudos ir radijo 
gadynėje, notoms nenoroms 
kiekvienas įsikala į galvą di
delių valstybių konfliktus ir 
kitokias kombinacijas. Dabar

dęs laikas miestui “atsigrįžti 
veidu į kaimą”, padėti jam 
siekti šviesesnio gyvenimo, 
nes kaimas buvo ir bus val
stybės pagrindas.

ŠVENTOJI. — Rukpiūčio 
1 d. sukako lygiai keturi me
tai nuo Prezidento Sinetones

lika jachtų. Jomis nuolat bu
riuoja nemaža buriuotojų. 
Šiuo metu Šventojoje jūrinin
kai sparčiai ruošiasi jachtų

suprantamas taip, jog ligi spa 
lių 1 d. žyilai galėsią patys 
laisvai parduoti bei li'kviduo- 
ti savo. turtą Klaipėdos kraš-

ikursanis, į kuriuos priimami'te ir jog anksčiau paskirtie- 
skautai. Šie kursai prasidėsi ji žydų turtui treuhenderiai 
rugpiūčio 5 d. ir truks iki 15 (komisarai) būsią pašalinti.
d. — Paskutiniu metu keletą 
poilsio dienų Šventojoje pra
leido gen. Nagius, kuris gy
vai domėjosi jūriniais klau
simais.

vardo karo laivo įkūrimo. Šią* KLAIPĖDA. — Iš kompe-
sukaktį laivo įgula 'kukliai 
paminėjo. — Šios savaitei; 
pradžioje iš Klaipėdos į Šve 
ntoeios uostą atburiavo dai 
dvi jachtos: “Nijolė” ir “Ža-

tentingų šaltinių teko patir
ti, jog Vokietijos vyriausybė 
yra pratęsusi savo laiku nu-

KLAIPĖDA. — Kadangi 
Klaipėdos krašto seimelyje 
lietuviai turėjo net 12 atsto
vų, dabar išleistas parėdymas, 
kuriuo Klaipėdos miestas bus 
valdomas priskirtų partijos 
nurodymais pareigūnų. — Ru
gpiūčio 3d. išleistas parėdy
mas, kuriuo visi moksleiviai 

abiejų lyčių ir visi asme-statytą nearijų turto likvida
cijai Klaipėdos krašte dviejų nys, kurie neturi pastovaus 

lčių Karalienė”. Dabar Šven- Į savaičių terminą ligi 5. m. j užsiėmimo, mobilizuojami 
tosios uoste jau yra vienuo-spalių 1 d. Šitas pratęsimas darbus.
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TUOJ VAŽIUOČIAU Į TĖVYNĘ
“Ir graži miela toji Lietu

va’’ — nevienas Amerikos lie
tuvių jaunuolių ir net svetim
taučių taria jų išvydę, pakvė
pavę kiek laiko jos tyru, gai
vinančiu oru, jų artimiau pa
žinę.

Štai, New Yorke Pasaulinės 
Parodos Lietuvos paviljone 
sėdžiu ir stebiu, kaip lankyto
jams patinka mūsų tėvynė. 
Prisiartina prie Kryžių Kalno 
paveikslo pusamžis vyras ir 
rodo savo jaunam sūneliui, 
jau trečios generacijos Ameri
kos lietuvaičiui: “Žiūrėk ten 
j tų jiaveikslų su vien kryžiais, 
tai lietuviškos kapinės, ten ir 
mūsų senuolius saugo tokie 
aukšti mediniai kryžiai ir ap
link uošia medžiai, ten visų 
paskutinis poilsis”.

Šalia klausęs senukas, kurs 
jau daugel metų nematęs sa
vo mylimos sodybos, tėvelių

liūs ir pro jų krantus tankiai 
apaugusius medžiais: jis jau
čia ir tų medžių ošimų ir su
pranta ankstų rytų gegutės 
kukavimų ir tylų vakarėlį lak
štutės čiulbėjimų ir kitų pau
kštelių dejavimų prieš besiar
tinančių audrų ar lietų. O ten 
štai ir tas te'kelis, kuriuo jis 
vaikštinėdavo, apžiūrinėdamas 
pribrendusių javų laukus, dar 
prisimena ir iš javų kyšančias 
tas mėlynakes rugiagėles, ku
rios kalbėdavosi su raudons
kruosčiu kūkaliu.

Toliau gi tiesiasi platus, dul
kėtas plentas,, tarp sunkiai 
ošiančių miškų, tarp žaliųjų 
pievų ir vasarojais banguo
jančių kalnelių.

Jo mintys vėl staiga persi
kelia į kitų kaimų, ten kur 
stovi sulinkęs piliakalnis, ap
statytas tankiu mediniu kryžių 
mišku. Ir jis girdi, kaip tie

kapų, mylimų pažįstamų ir (kryžiai su savo sukrypusiais 
ramiosios kaimo idilės, jis nu- skersiniais, lyg mirštantieji 
šluostė iš ilgesio išsiritusių a- šaukdami išgelbėjimo, i 
šarų ir dar ilgai žiūrėjo į tuos
Lietuvos gamtos vaizdus. Jis 
tuomet užsimiršo ir prirūku
sius staugiančius fabrikus ir 
daugeliui gyvybę atimančias 
anglies kasyklas — atsisėdo 
ant artimo suolelio ir pasinė
rė giliose svajonėse.

Prieš jo akis iškyla daugy
bė tėvynės vizijų. Jis vaizduo
jasi plačius banguojančius ru 
gių laukus, pro juos siaurus, 
maloniai kvėpinčiais dobilė
liais apaugusius, kelius su pa
krypusiais kryžiais ir apkarpė 
jusiomis koplytėlėmis. Jis gir
di ramiai šnerančius upelius, 
tekančius per plačias, lygias, 
žiedais papuoštas lankas, pro 
verkiančius svyruoklius berže!

rankas, kažkų, kugžda, mal
dauja Aukščiausiojo. O kop
lytėlė spinduliuoja jos staty
tojų dvasių, jėgų, meilę, pasi
ryžimų, viltį ir viskų apsupa 
lietuviška dvasia, atsparumas, 
kurio dar nei rusai, nei vokie
čiai, nei lenkai nenugalėjo. Ir 
tas atsparumas, toji dvasia 
nenugalima. Prie šių kryžių ir 
senutė, žilais plaukais ir išva
gotų veidu, skausmibgomis a- 
kimis, kurios į jį taip perve
riančiai žiūri, o gal tai jo vy
resnioji sesutė, o gal jau mi
rusi močiutė, neradusi teisy
bės ir pagalbos žmonėse, su
klupusi ties tėvelių kryžiumi, 
randa suraminimų ir paguodų. 

Jo mintys vėl staiga nus-

Dalis keleivių, žuvusių “City of San Franci sco“ traukinio katastrofoj. Uždengti lavonai 
išimti iš sudužusių vagonų. (Acine telephoto)

krenda į gilumų Žemaitijos, 
ant Šatrijos, Medvėgalio, A- 
puolės piliakalnių, aukštai pa- 
Irilusių virš banguotų kalne
lių, virš apylinkių bažnyčių 
bokštų, virš didžiulių sodybų 
ir plačiųjų larikų, ir prie Duby 
sos, Šventosios, Jūros, Mitu- 
vos, Akmenės upių su žuvin
gais duburiais ir aukštais šiai 
tais.
Staiga senukas kniokšterėjo, 

lyg atbudo iš svajonių, pakėlė 
galvų ir mūsų akys susitiko. 
Šalia stovėjusi, tautiniais rū
bais apsirengusi lietuvaitė, jo 
paklausė:

Daug prisiminimų teikia se 
noji tavo graži tėvynė?

tisas valandas čia žiūrėti ir 
grožėtis jos vaizdais.

— O iš kurio krašto atvyko 
te? — susidomėjęs paklau
siau. Tš Kauno gubernijos, 
nuo Telšių.

— Aš norėjau žinoti, kur 
dalwir gyvenate?
— Alk, tai iš Pennsylvanijos, o 

gal žinote Sbenandoali
ten kur iš žemės

Maha-
knisa

Suakmenėję Medžiai
KAUNAS (E) — Nemuno 

vagai aukščiau Kauno šiemet 
labai nusekus ties Kampiškių 
kaimu ir arčiau Birštono prie 
Alksniakiemio miško ūkinin
kai upės krante rado žemė
mis apneštų didžiulių ųžuo- 
lų. Rastieji medžiai visai pa
keitę savo išvaizdų. Vienur 
jie tamsiai rudi, o kitur juo
di, kaip anglis. Piūklas ir ki-

nov, 
anglis.

— Žinoma, kad žinau ir ne- 
persenai buvau. Tai kalnuotas j r' IS i ju0<^> ųžuolų nelabai 
kraštas lenda. Jie kai ikur atrodo lyg

suakmenėję. Medžio tyrinėji
mo specialistai teigia, kad tie 
ųžuolai vandenyje turėjo iš-

TĖVAI MARIJONAI KVIEČIA

Ar nežadate, tėvuk, senatvė
je grįžti į Lietuvų ir ten pa
sisemti amžino pųils io. Tuoj
pat. vykčiau, kad tik šeima iš- P° Meletų tukstant. me-

— Taip, taip aš galėčiau iš- leistų. tlb šiais radiniais susidomė-
Taip, ne jis vienas galvoja 3° keli musų skulptoriai. Mat,

Berniukas privalo atsiųsti su 
prašymu:
1) krikšto certifikatų.
2) paskutinį mokslo raportų.
3) rekomendacijų nuo savo 

klebono'.
4) sveikatos certifikatų.
5) savo fotografijų.

apie važiavimų, ir kas nenorė
tų bent senatvėje pagyventi 
atgimusioje Lietuvoje, nura
minti savo pertemptas gys
las, leisti pasilsėti nervams, 
pasigėrėti jos grožiu. Ir kam 
nertukdo šeimos, tie vyksta ir 
jaučiasi laimingais.

A. Skirtus

iš tokių medžių galima pada
ryti įvairių gražių meno da
lykų.

REMKITE, PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ ’ SPAUDĄ

Tėvų Marijonų Seminarija, Hinsdale, III.
8-tų skyrių baigusius berniukus stoti į Tėvų Marijonų juve- 
natų (Iligh Scbool) ir mokytis į misijonierius, ar Thomp
son, Conn. prie Marianapolio Kolegijos, arba Hinsdale, III. 
prie Tėvų Marijonų Seminarijos.

Kas nori būti inisijonierium ir pasiaukoti Kristaus Baž
nyčios reikalams, tas tekreipiasi dėl platesnių informacijų 
sekančiai: Rev. J. Mačiulionis, M. I. C.,

2334 South Oakley Avenue, 
Chicago, Illinois

KIEK KAINUOJA TĖVŲ MARIJONŲ JUVENATE?
Mokslas dovanai. Bet mokama $250.00 metams už išlaiky
mų: valgį, skalbimų ir tt. Berniukai neišsigalintieji mokesčių 
užsimokėt, jeigu tik
turės geras kvalifi
kacijas, bus dispcn- 
suojami nuo dalies 
mokesčio ir net bus 
dovanai priimami, 
jeigu jų kvalifikaci
jos bus labai geros.

Berniukas privalo turėti:
1) gerų dorinį karaktorių.
2) vidutinį mokslui talentų.
3) norų tarnauti Dievui vie

nuolyne arba kunigiškame 
luome.

4) turi būti sveikas.

KAUNAS. — Prekybos ir 
Pramonės Departamentas,
kaip patiriama, ruošia platų 
Lietuvos industrializacijos
planų. Pagal šį planų ateity
je turės būti tvarkoma visa 
mūsų pramonė: būtų 'žiūrima, 
kad vienoje pramonės šakoje 
neatsirastų perdaug įmonių, o 
•kitoje — per mažai. Kapita
lai taip pat galėtų būti nu- 

j kreipti į tas pramoneės įmo
nes, kurios yra mums reika
lingiausios.

H0W TO CLEANSE AND SOOTHE

TIRED
STRAINED* EYES

• Don’t suffer from burn
ine, amarting eyes.
Murinę bringa you 
quick, amazinį relief.
Murine’a aiz ertra in- 
gredienta completely 
wash away eye irrita- 
f/on-make your eyes feel
clean.freah.alivel Ūse Murinętwicedaily. 
•Eye atrain due toduat, dri ving, glare, cloae work, 
moviea, reading, late hourt. Murinę will not eor- 
rret eye deficiencies. For treat ment of organiceye 
diaorders, aee a competent profeaaional at once-

Į/R//VE,

Nauja Amer. Legijono 
Liet. Posto Valdyba

GARY, IND. — Amerikos 
Legijono, Vytauto Didžiojo 
postas 289, išrinko valdybų 
1939-1940 metams iš sekan
čių legijonierių:

N. Valasina, komendantas; 
J. Butkus, pirmas vice-tk'cfcnen 
dantas; J. Yuraitis, antras 
vice-komendantas; J. A. ’Grei- 
kis, adjutantas; A. Einikis, 
finan. ofieierius; J. Terleckis, 
Service officer; J. Radis, clia- 
plain; A. Sakaitis, liistorian; 
V. Daunora, sergeant-at-arms; 
J. J. Lekarauskas, athletic 
officer; J. Klimaitis, cliild 
įvelfare officer; K. Rimkus, 
Americanization officer; J. A. 
Benkinas, membership chair- 
man; J. Šepukas, poppy cliair- 
man; J. Švanibris, graves re- 
gistration cliairman.

Neseniai postas turėjo me
tinį piknikų vietos lietuvių 
parapijos darže. Piknikas ge
rai 'pasisekė. Dabar ruošiama 
posto pramoga, kuri įvyks 
rugsėjo 23 d., Amerikos Lietu
vių Politinio ir Pašalpinio 
klubo patalpose, 1605 Madi- 
son St.

A. Einikis yra paskirtas 
posto delegatu į Amerikos Le
gijono Indiana valstybės de- 

' partalmento konvencijų, kuri 
įvyks Bloomington, Indiana. 
Iš moterų skyriaus į minėtų 
konvencijų yra paskirta de
legatė M. Radienė.

ĮSJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIalllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllU':

Tėvų Marijonų Seminarijos Koplyčia, Hinsdale, III.

LEO NORKUS, Ir.
DISTRIBUTOR

OF

AMBROSIA & NECTAR
B E E R S

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padaryt* OhicagoJ. Viii geria ir mėgsta s 
AMBROSIA Ali), bet, prie to išdirbėjai nusprendė padirbti dar ge- S 
remtį alų, kurį užvardino NECTAR. ftia Alna yra pagamintaa ii im- S 
portuotų pirmos riiSiea prodnktų.

Urmo (arholeaale) kainomia pristato į alines ir kitaa įstaigas. Vi- S 
s auomet kreipkitės paa NORKŲ, kur gausite greit* ir teaaing* patar- S 
= navim*.

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

Čia reikia pažymėti, kad 
Vytauto Didžiojo postas, A- 
inerikos Legijono, yra gana 
darbšti organizacija šio mies
to lietuvių tarpe ir yra nau
dingai visai šiai lietuvių ko
lonijai. Adv. N. Valasina

KAUNAS. — Po trejų me
tų studijų, šiemet Berlyne 
Danuta Nasvytytė sėkmingai 
baigė žinomųjų Jutos Klarat 
ritminės gimnastikos ir me
niškų šokių mokyklų. Jai dar 
besimokant, į jos gabumus 
ypatingo dėmesio atkreipė vo
kiečių spaudos meno kritikai. 
Su dideliu pasisekimu ji gas
troliavo Suomijoje bei Čeko
slovakijoje. Dabar Nasvytytė 
pasiryžusi įsteigti Kaune spe
cialių ritminės gimnastikos ir 
meniškų šokių studijų.

Sweeps away surface deposits... 
breaks up dūli, ūgly tooth filiu
likę lliagic. You'd never believe how f»st 
the NEVV Listerine Tooth Pašte clet.ns 
and uolishes teeth. lts new, miracle-clea įs- 
lng ingredient, Luster-Foam dt-u-rge.it. 
wuisk3away ūgly surfaco deposits iu a jiffy.

Thelnstant brush and sali va touch amaz- 
lng Luster-Foam detergent, it sarges into 
a reatn of tiny. active bubbles, whlch sweeps 
Into and cleans pits and cracks so minute 
eien water may not enter tbem . . . leaves 
your whole moutb tingling with life . . . 
staru your toeth sparkling wltb uew luster.

Get the big 25< tube, or better štili, the 
douhle-«ize 4Of tube contalning more than 
Ji pound at any drug counter. Lambert 
Pharmacal Co.. St. Louis. Mo.

IHI Nf Mčfoimula

LISTERINE TOOTH PAŠTE
S' superdiargcd with

B LUSTER-FOAM f

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

S A L T I M I E R O
RADIO PROGRAMŲ Iš STOTIES WHIP (1480 K.) 

Kas Vakarą Nuo 7:00 Valandos.

7*^ E Ve s
AT ALL DRUG STORES

ANGLYS ir KOKSAI
Pasinaudokite žemomis vasaros kainomis. ATLAS 

ANGLYS yra jūsų garancija šilumos patogumo atein
ančiai žiemai.

Į žemiau pažymėtas kainas iškaitome 3% Illinois Sales Tax.

Žemiau nurodytos kainos yri gry
nais pinigais už Uodą 4 tonų, ar
ba daugiau.

Visos mūsų “stokerlnė.s” anglys yra 
nuo dulkių apvalytos.

POCAHONTAS — Thlrd Veir
Mine Run, Domėsite........... 57.60 II.LINOIS SCREENINGS . . $4.50

FRANKLIN COCNTY.
Stoker Nut ................................... $6.00VVEST VIRGINIA MINE

RUN. Extra C-oarse..............57.20
WEST KENTUCKY. 1-lnch 
Screenlngs ....................................$6.15COKE — Oenuine Chicago. 

Koppers or Solvav Ppb. ..$7.75
COKE — Alabama. Range 
or Nut ........................................ 59.00

ROYAL STOKER NUT.
(Our Leader) ................. .. $5.70

ROYAL BLACK BAND
I.urap — Stove...................... 57.95

KAST KENTI'CKY KTOKF.n
1-lnch Stoker .............................$7.15

FRANKITN COCNTY
F.gg ............................ . ............ 56-75

KAST KENTL’CKY STOKER.
NUT, Il4x% ............................ $7.35

Kainos gali būti permainytos be jokio praneSImo.

ATLAS FUEL COMPANY
Įsteigta 1915 m.

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

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ĖST ATE 
INSURANCE AND LOANS

Statan viaokioa rųJHai nanjna namus ant 
lengvų mėnesinių iimokijimų. Darna vi
sokį taisymo darb* be Jokio cash įmoki- 
Jimo. ant lengvų mėnesinių iimokijimų.
(Iigannn geriansį atlyginim* U Fire In
surance Oompanijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant nanjų ir 
senų namų, ant lengvų mėnesinių iimo
kijimų nno S iki 20 metų. Reikale kreip- 
kitėa prie:

JOH N PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

--------



CICERŪS LIETUVIU NAUJIENOS
rūgs
(ia\\
dorybės vienbalsiai įpriėmė ir 

Rugp. 13 d. Šv. Antano Pu-i pasižadėjo dalyvauti tarne svu 
rap. Namų Savininkų klubas Į rbiunie paminė„ime, taipgi iš 
laikė mėnesinį susirinkimų, | savo iždo nupirko 2 serijų 
paraip. salėj. Nors tų vakarų i knygutes laimėjimui brangių 
buvo labai šilta, vienok narių dovanų. Tai bent klubas! A- 
susirinko nemažai. Matyt, va- Į čiū. Rap.
rgas visus vienija bendram

Nenori Prarasti 
Savo Namų

veikimui. Garbė tiems vada
ms, 'kurie tėmija visus daly-

Penktadienis, rugp. 18, 1939

luišūų iš “Draugo” va-

Rugp. 20 d., Šv. Kazimiero 
Akademijos Rėmėjų dr-ja rė

kus ir teisingai praneša visuo; ngia metinę pramogų Mar-
•menei, kas liečia namų savi
ninkus ir nuomininkus T

Iš visų komisijų raportų 
pasirodo, kad mūsų miestas 
eina vis į didesnes skolas, 
miestelio valdžia vis daugiau 
ir daugiau nori užtraukti pa
skolų. Žinoma, namų savinin
kai turės atmokėti. Sakoma, 
skola ne rona, neužgys. Kad 
apsisaugojus nuo praradimo 
savo nuosavybių, dabar ren
kami piliečių parašui, tkad 
miestelio valdžia, norėdama 
užtraukti -paskolų, atsiklaus
tų piliečių ir duotų balsavi
mui paskolos reikale. Visi pi
liečiai turėtų pasirašyti po 
peticija ir saugoti savo nuo
savybę, kad jos neprarasti. 
Visi namų savininkai būtinai 
turi prisirašyti prie klubo ir 
vieningai veikti. Žinote, kad 
vieno niekas neklauso. Šis 
klūbas nevarinėja jokios po
litikos, tik rūpinasi mieste
lio ir visų žmonių gerove. 
Tad, kodėl nepriklausyti prie 
taip naudingos organizacijos 
'kai Šv. Antano Parap. . Namų j 
Savininkų klūbas! Mokestis 
tik vienas doleris į metus. 
Bet, kurie neišsigali, esti pa- 
liuosuoti ir nuo to dolerio. 
Būtų /labai .malonu matyti, 
kad visi namų savininkai su
siprastų ir prisirašytų prie 
klubo. Tada nereikėtų dejuo
ti, kad vandens bilos aukštos 
ir kitokie triubeliai.

ąuette parke.
Pirmininkė 9 skyr. L. Še- 

putienė prašo ciceriečius skai 
tlingai dalyvauti ir nepamirš
ti aplankyti eiceriečių būdų. 
Sako, turės visokių gėrybių; 
ko tik kas norės, galės gau
ti. Ir, ištūkrųjų, niekas nega
li atsisakyti, šitokį kilnų da
rbų visi turime remti ir už
pildyti visų Marąuette parkų.

Sekniad., rugp. 20 d., 5 vai. 
vak., Šv. Antano parap. baž
nyčioj įvyks retos ir įdomios 
sutuoktuvės. Iškilmingai prie 
Dievo aukuro pažadės savo 
širdeles ir permainys žiede
lius dr.iW. J. Phillips su E. 
Petkiūte.

Dieve, laimink naujame luo
me. Rap.

Remia Ir “Draugą”
Klūbiečiai, Šv. Antano pa- 

rap namų savininkai, labai 
prielankiai atsinešė ir kas 
link “Draugo” 30 m. jubi
liejinio pikniko, kuris įvykt.

Waren (Lefty) Fresliour, 
Denverio basebolo rinktinės 
Golden Coors metikas (pit- 
cher) per nacijonalį semi-pro 
turnamentų Wichita, Kas., po 
linijos suimtas. Tai padaryti 
įsakius Indiana vai. policija, 
už nesilaikymo paleidimo iš 
kalėjimo (parole) taisyklių. 
(Acme telephoto)

Mrs. Virgil Descliand, 23 metų amžiaus, iš Kankakee, Ilk, 
me tik tris, .nes. ketvirtas gimęs tuojau mirė. (Acme telepho

šiomis dienomis pagimdė keturis kūdikius. Atvaizde mato- 
to)

vargšui nors iš dalies svei
katų, o jis mums bus dėkin
gas amžinai.

Aulkas priduokite kaimynui 
įgaliotam Mykolui Jakubaus
kui, 1423 So. 50th Court, Ci
cero, 111. Aukotojų vardai ir 
atskaita bus paskelbta dien
raštyje “Drauge”. Veikime 
ūmai, nes, pritrūkus pinigų, 
nelaimingasis gali būt iš sa
natoriniu atleistas.

Kaimynas

LIETUVIAI DAKTARAI

Tol. Tardo 3146.
VALANDOS: Nuo 11 iki 12;

2 iki A ir 7 iki fi 
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 8 

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir akinios pritaiko
3343 So. Halsted Street

Atsišaukimas i Ciceros 
Lietuvius

Brangūs “Draugo” skaity
tojai! Ne vienas perskaitėt 
“Drauge” tilpusį rugp. 14 d. 
atsišaukimų vargšo J. Lapin
sko, žinomo 'mūsų kaimyno, 
kuris išmaldomis iš gerašir-J 
džių žmonių susitaupęs kelis 
dolerius išvyko į mineralines 
maudynes pagydyt paralyžio 
sudarkytų sveikatų. Sakoj 
sveikata gerėjanti, vienok su
taupyti centai jau baigiasi,' 
todėl noroms-menoroms tas

gvdymo« šaltinis reikės aip- 
leist ir vėl kankintis tikslo 
neatsiekus.

Kaip gaila to nelaimingo 
žmogaus. Šiurpu darosi ma
tant lazdos pagalba vos pa

einantį palyginti dar jaunų 
žmogų ir nejauku darosi 'kai 
susitinki bažnyčios prieangy
je nedrųsiai išmaldos la, 
utį.

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

KLAUSYKITE

New City Furniture Mart
RADIO PROGRAMO

ANTRADIENIO VAKARE, 8:00 V AL. iž stoties WSBC 
— 1210 kilocyoles.

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

ALEX ALESAUSKAS & SONS
Whoiesale Fumiture Co.

6343 So. Wester»n Avenue
REPUBLIC 6051

Linksmą )B|
Naujieną Skelbiu Jums!

DRAUGO V
JUBILIEJINIAME PIKNIKE M 
Darbo Dienoj - Rugsejo-Sept. 4 d.,

Vytauto Darže 5
Laukia Jus Brangios Dovanos 

Pirkite Tikietus! - Serijų Tikintai - 10c

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

gailėkime į nelaimę pateku
sio lietuvio, paaukokim, pa
gal išgalę, sugražinkim tam

TeL CANal 5969

LIETUVIAI DAKTARAI
2155 West Cermak Road

OFISO VALANDO8:
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare

ir pagal sutarti \DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6. 7-9 P. 1L , 
3147 S- Halsted SL, Chlcagoį 

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
šeštadieniais

Valandom- 3—3 P. M.

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

Ofiso teL Canal 2345
Ofiso VaL 2—4 ir 7—9

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

TEL. YARDS 5557

DR. FRANK G. KWINN
(KV1BCINHKAH) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1758 West 47th Street 

(Kampas Wooa Si.)
OFISO VALANDOS:

9—4 ir 7 8:30 Vakare
Ir Pairai Hvtaati

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

2-troe lnbofl
CH1CAGO, 1LL.

Telefonas MIDvray 88h»
OFISO VALANDOS:

M co 10 iki 12 vai. ryto, ano 2 iki k 
vaL po pietų ir nno 7 iki 8:30 7. %

, DR. P. J. BEINAR
(BELNARAUSKASJ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
į 6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
I Ofiso — Wentworth 1611
1 Res. — Vards 3955
* OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet . 7 iki 9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

l>agai sutarti

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
2415 W. Marąuette Kd.

Ofiso valandos:
10—12 vaL ryto

2—4 ir 6—8 vaL vakaro 
Trečiadieniais ir Sekmadieniflit

Susitari us

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

TeL YARds 0994
Res. TeL PLAsa 3200

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

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer AVS.
Valandos: 1—3 ir 7—8 

Kasdien iSskyms Seredg 
Seredomis ir Nedėl. pagal sutarti

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Res. 6958 8o. Talman Avė.
Res. TeL GROvehiU 0617
Office TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaL 2—4 ir 7—8 vak.
Ketv. ir Nedėliomis susitarus

2423 W. Marąuette Road

TeL YARds 6981
Įsa.: KENvood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vai. nuo 1—3: nuo 6:30—8:34 
756 West 35th Street

Ofiso TeL VTRginia 0034 
Reaidencijoe TeL BEVerly 8844

DR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue 

Ofiso vaL: 2—4 ir f—8 p. m.
Resideaeija

8939 So. Olaremont Ava.
Valandos 8—10 A. M. 

Nedėliomis pagal sutartį.

DR. STRIKUL1S
PHYSICIAN and 8UBGBOH

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nao 8 iki 4 ir nno 6 iki 8 vai. rak. 
Nedėliomis pagal sutartį,

Office TeL YARds 4787
Namą TeL PROepect 18M

Tel OANal 0857
Res. TeL PROspeet 6668

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

Rezidencija 6600 So. Artesmn Ava. 
VALANDOS: U v. ryto iki 3 popiet 

6 iki 9 vakare

Tol OAHal 8118.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

REZTDENCIJA
6631 S. Callfornia Avė.

Telefonas REPnblic 7868

TeL YARds 2846

DR. G. Z. VEZEL'IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

VaL: nno 9 ryto iki 8 vakaro
8eredoj pairai sutarti

Offiee Phone Ree and Offiee
PROspeet 1088 8858 8. Leavitt lt
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0708

OR. J. J. KOWAR
(K0WAR8KAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

2403 W. 63rd SL, Chfcago
Trečiaip. eisis ir Sekmkadisaiais

1 •oKrtt . __

OR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue
Telefonas Lafayette 3664 

Antradieniais. Ketvirtadieniais i| 
Penktadieaiais

4631 South Ashland Avė. 
Tai. Tards 0994Ims G

*1
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IŠ MARIJONŲ RĖMĖJŲ CHICAGOS 
APSKRITIES SUSIRINKIMO

Dalyvavo Svečias, Gerb. Kun. Dr. Matulaitis 

Ir Daugybė Skyrių Atstovų Ir Kunigų

HWTTTnTW

Praeitį trečiadienį “Drau
go” name įvyko skaitlingas 
kolonijų atstovais ir jaukus 
Marijonų Rėmėjų Chicagos 
apskrities draugijos susirin
kimas.

Pirm. A. Bacevičius atida- 
susirinkimų, kviesdamasre

gerb. kun. dr. K. Matulaitį 
atkalbėti maldų. Po to 'buvo 
perskaitytas įprotokolas, kuris 
vienbalsiai priimtas.

Kadangi dar ne visi atsto
vai buvo susirinkę, visų pir
ma pirm. Bacevičius pakvie
tė gerb. svečių, kun. K. Ma
tulaitį tarti žodį. Gerb. sve
čias savo kalboje labai gra
žiai ir nuoširdžiai apibudino 
Marijonų Rėmėjų plačių dar
buotę, kurių, gyvendamas An
glijoje, Londone, jautė savo 
širdyje ir džiaugėsi kilniais 
draugijos darbais. Susirinki
mas gerb. svečio kalbų paly
dėjo gausiu plojimu.

Sekė 'kolonijų skyriij ra
portai : '

North Side — A. Bacevi
čius pareiškė, kad šiuo tarpu 
dar .nieko nedaroma.

Cicero — S. Ališauskienė ir 
A. Valančius pranešė, kad 
susirinkimai kas 'mėnuo įvyk
sta, taip pat kalbėta apie pa
rengimų, kuris galutinai pa
liktas sekančiam susirinki
mui.

Marąuette Park — B. Ne- 
nartonis, p-nia Varkalienė, P. 
Šniekutienė ir A^Puk^Jienė, 
pareiškė, kad ateinantį sek
madienį, rugpiūčio 20 d. sky
rius turės susirinkimų ir 'pa
sitars apie ateities veiklų.

Bridgeport — J. Šliogeris.
Dievo Apvaizdos parap. — 

O. Bukantaitė ir P. Ivanaus
kienė pranešė, kad skyrius 
gyvuoja, gražiai pasidarbavo 
praeitam išvažiavime, o da-

bur rengsis prie parengimo.
'l'owm of Lake — P. Turs

kienė ir E. Gedvilienė, pareiš
kė, kad ateity atarės skyriaus 
susirinkimų ir (pasitars kų to- 
kio naujo surengti.

Brigliton Park — M. Na- 
i vickienė, nors pirm. Pr. Vaič- 
kausko nebuvo, pareiškė, kad 
ateity rengsis prie kokio ne
būtų vakaro.

West Side — D. Gasparkie- 
nė pareiškė, kad gražią* dar- 
vosi praeitam išvažiavime, ir 
ateity mano surengti kokį va
karų.

Melrose Park — Kazimie
ras Kantautas, skyriaus įpirm.,

“Prakiurę’.’ debesys virš New York šiomis dienomis užliejo kai kuriuos požeminius ge
ležinkelius (subways). Queens subvėj potvynis sulaikė net 15 traukinių su virš 3000 kelei
vių. Daugely vietų (policija ir ugniagesiai padėjo keleiviams apleist vagonus. (Acme telepli.)

darbui išrinko komisijų veik ŽvingiŠkių Piknikas 
pranešė, ikad išvažiavime gra-Į į§ visų kolonijų atstovų, bū &
žiai darbavosi, su (pagalba ge
raširdžių rėmėjų daug dova
nų knygučių išplatino, o da
bar dar Yiieko tokio neveikia
ma.

Iš skyrių raportų pasirodė, 
kad visos kolonijos gražiai ir 
nuoširdžiai darbavosi praei
tam išvažiavime, ir tuo at
žvilgiu Tėvų Marijonų įstai
gos susilaukė netikėtos mi
nios geradarių, kas suteikė 
netikėtai gražios paramos.

Po kolonijų skyrių raportų, 
sekė apskrities raštininko ra
portas iš įvykusio išvažiavi
mo, kuris buvo patiektas 
smulkmeniškai, kurį susirin
kimas priėmė.

Taip pat gražias kalbas į- 
vairiais reikalais pasakė kun. 
P. Cinikas, kun. J. Mačiulio-Į 
nis ir ant galo nuoširdų pa
dėkos žodį tarė liglaikinis vir
šininkas, Marijos Kalnelių, 
tai gerb. kun. Petras Biskis, 
už gražų pasidarbavimų ir* 
nesitikėtų gražių paramų.

Naujas dalykas — susirin
kimas nusitarė rugsėjo 17 d., 
Marijos Kalneliuose turėti 
šeiinyniškų išvažiavimų. Tam

tent: A. Bacevičius, P. Iva
nauskienė, O, Bulkaiutaitė, E. 
Gedvilienė, P. Turskienė, B. 
Nenartonis, A. Pukelienė, A. 
Valančius, S. Ališauskienė, K. 
Kantautas ir D. Gasparkienė.

Susirinkimas turėjo didelio 
džiaugsmo, kad į jį atsilankė 
šiuo kartu net penki dvasios 
vadai — kunigai: gerb. kun. 
dr. K. Matulaitis, kaipo sve
čias; vietiniai: kun. J. Mačiu- 
lionis, kun. P, Biskis, kun. 
P. Cinikus ir kun. V. Andriuš 
ka. Ačiū jiems visiems, taip 
pat nuoširdžiai ačiū visiems 
kolonijų skyrių atstovams, ku 
rie teikėsi taip gausiai suva
žiuoti.

Chicago gyvenantieji žvin- 
giškiai rengia piknikų para
pijos naudai, rugpiūčio 27 d., 
Sunset parke. Tai pirmutinis 
toks parengimas šiam kilniam 
tikslui. Iš sukelto entuziazmo 
ir nuoširdaus pritarihio ma
tyt, kad piknikas bus didelis. 
Komitetas, kuris susideda iš 
A. Millerio, V. Lindžiaus, Ku- 
ngienės, V. Kubaičio, K. Pau
liaus ir A. Erčiaus, jau turi 
visų eilę aukų nuo žvingiš- 
kių ir kitų lietuvių. Yra au
koję įvairių piknikui daiktų: 
S. Pociai, A. Miller, J. Lie
kis ir V. Kungiai, V. Limd- 
žius, J. Paulius, V. Kukaitis, 
A. Erčius, Fraimes ir Eduar
das Kukaičiai, S. Kalminie-

Daugiau svarbių reikalų ne- R^meikis, O. Kubaitie-
siradus, susirinkimas baigtas 
malda, kurių atkalbėjo gerb. 
kun. P. Biskis. J. K.

GARSINKITE “DRAUGE”

ne, J. Grybinas, A. Poška, En- 
drėkus, Pautienė, Erčienė ir 
Zagrauskienė, o pinigais po 
$5.00: S. Raštutis, J. Šukie
nė ir P. Kačinas.

URBA Gėles Mylintiems, 
Vestuvėms. Ban- 
kletams, l4ii(lotii- 
\čius, Puošimams.

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 
Phone LAFayette 5800

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........... ... . .-...................................... .

Štai kų gaunate:
i,

2.

Traukinio bilietą 1 abi pu
ses, Chicago-N. T., pirmos 
klasės, alr-conditloned trau
kiniais.
Valgis du kart, nuvažiuojant 
Ir parvažiuojant.
TransportacIJą nuo stoties I 
vleAbutJ New Yorke.
Dvi naktis 
viešbutyje.

Ir tris dienas
».

Du bilietus J Pasaulin* Pa
rodą.
Aplankymą Nev Torko Įvai
renybių.
Aplankymą Rockefeller Cen- 
ter Observation Tower. 
Privilegiją aplankyti Niaga
ra Falls, kada grjžite namo. 
Privilegija pasilikti N e w 
Yorke 16 dienų, nuo dienos 
Išvykimo U Chtcagoa

Pilnas informacijas apie ekskursijų teikia: A

“D RAUGAS”
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 užeiregistruot iš anksto.

11-to Wardo Lietuvių 
Demokratų Piknikas

Kviečiame visus lietuvius
atvažiuoti į 11-to Wardo Lie- ______________________
tuvių Demokratų organizaci
jos piknikų, kuris įvyks rug- Į Rugpiūčio 18 Diena 
(piūčio 20 d., Liberty Grove 
(buv. Dambrausko farma), 
prie 83-čios ir WiHiow Spri
ngs Ruad. Tiems, kurie netu
ri automobilių nuvažiuoti, bus 
prirengtas tro’kas, kuris išva
žiuos pirmų valandų popiet.
Prašomi susirinkti ant 34-tos 
gatvės ir lialsted St. Nuve
žamas dykai. Užtikriname lin
ksmų dienų su šokiais, lenk
tynėmis ir laimėjimais. Įžan
ga dykai. Pranas Naujokas

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINĖS 

MINTYS
Ii angliško vertč 

Etų. Ant M. Karužišku

Sųžinė tai pasiuntinys pa
siųstas nuo aukščiaus pada
ryti Dievo valių aiškia.

Paieškojimai

Ir tai tik pradžia aukų. 
Kas link darbuotojų, jau ir 
dabar Lindžienė, Paulienė ir 
Zagrauskienė apsiėmė būt ga- 
spadinėmis, o J. Liekis bar- 
tenderiu.

Visi žvingiškiai ir visi Chi
cago lietuviai, kurie nori sa
vo aukomis, darbu ar atsilan- 

1 kyrnu paremti šį Žvingių (pa
rapijos parėmimo darbų, mie
lai kviečiami prisidėti.

Piknikas žada būti links
mas ir įvairus. Sunset par
kas jau gerai žinomas Chica- 
go lietuviams. Bus gera lietu
viška muzika šokiams.

Visi atsilankiusieji į pik
nikų gaus progų laimėti vie
nų iš daug brangių dovanų, 
dėl kurių jau atspausdinta 
3000 tikietų. K-tas

Remkite Savuosius 

Biznierius

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis

SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MĮJ MORGIČiy

SPORTAS
Nauja “Soft Bali”
Rinktinė
JI NORI RUNGTIS 
“DRAUGO” PIKNIKE

Šv. Vardo draugija, Brigh- 
ton Paike, suorganizavo “soft 
bąli” rinktinę, kurių remia 
aukomis sekantieji žymūs lie
tuviai: teisėjas Jonas T. Zū- 
ris, bankininkas J. Mackevi
čius ir laid. dir. J. Liulevi- 
čius. Rinktinė nori žaisti su 
kitomis Chicago lietuvių rink
tinėmis. Žinau, kad yra kele
tas gerų rinktinių, priklau
sančių Lakavičiui, Petkui ir 
kitiems lietuviams biznieria
ms. Petras Grybas, kontrak- 
torius, žadėjo rinktinę nuvež
ti į “Draugo” piknikų.' 
Tad rinktinių kapitonai, krei-} 
pkite dėmesio i šį (pranešimų. 
Brighton Parko Šv. Vardo 
draugijos rinktinę sudaro: Jo
seph Danes, mgr., Josepli Ur- 
ni’kas, capt., Anthony Bva- 
nauskas, Benedict Sasnaus
kas, Alex Kilkus, Napoleon 
Trienauskas, Frank Kibartis, 
Joseph Hamzic, Anthony Ba- 
ltunas, Vincent Kulikauskus, 
Charles Mikalauskas, Latvre-

Šumskaitė Lucija, 1932 — 
1934 melais gyvenusi: ĮSI 
Oak Street, Lawrence, Mass.

Tuskenis Jonas, dar 1936 
metais gyvenęs 8742 — 126 
Street, Richmond llill, New 
York.

Lietuvos Generalinis 
Konsulatas,

16 West 75 st.,
New York City

nce Gubista, John Paukštis, 
Anthony Levickas, AValter 
Mikužis, Anthony Jurkevičius 
Anthony WitkausJkas, Mascot

Rap.

DON’T BE GREY
D*o*t totam* grey hrir. Orey brir 
■aks* jron look old and feel old. 
Try th* idodern* ICetbod for CoL 
•rinC Hrir ... CLAIROL. Yoo’l 
•epractat* th* ąuick, plaaaant tr*a^ 
Bent. No bleaching requir*d ta 
aoften the brir wk»n you oaa 
CLAIKOL. YooTl k?ve the reenlta 
an yoor hair — beautifal, natūrai* 
lookinc color that defies detectioB 
See youraelf aa you «Oald likę ta 
be. See yoor hairdreaser tadąy

dtbbaoapao N0W<

Natmally a

•»*■*•<• *mS f*r (ta aer* e/ \ 
CCNUB* CtaM e* (ke f "

et įleh 
i color that cao*t I 
ha* anty Claint

7<at Sc. M«« TaA. B. <

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

Į CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOfilATION I
JOHN PAKEL, Pres.

| 6816 S. Westem Avė. Phone GRO. 0306 i 
giiiiiiiiiiiiiiuiiiiiimiimmimiimimiiiiiiiiimiiiimiimiimiiiiiiimmmiiiiiiimii

GAET, nro. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KELNER —PRUZIN 

Geriausias Patarnavimas — Moteris patanaaja '
Phone 8000 ’ 880 W. 1Mb Ava.

A H 
ITS 0WN THAT 

MILIIONS' PREFER

GIESMYNAS
įsigykite Naują Giesmyną. Jame 

rasite Visiems Metams Bažnyčios 
Giesme*.

Giesmes Ir mušiką patvaBŽ 
Ant. 8. Pocius.

Uleldo O. L. H. K. Vargoninin
kų Provincija.

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

LI1TUVI1KA8
MlftOLtLIS

Šlovinkim Viešpatį.
MIAIos Ir Mliparal, Lietuviukai 

Ir Ix>tynlHkel, visiems Sekmadie
niams Ir Šventoms, Ir kitos Mal
dos Ir Oleamčs. Antras pataisytas 
leldlmaa ParaM Kan. Ad. Saba
liauskas. Stipriais odos virtais, 
kaina — 1.7*. Reikalaukit* U:

DRAUGAS PUB. 0 0. 
2384 So. Oakley Are., 

Chicago, Ulinoia

= Kiekvienos ypato* padėti pinigai yra apdrausti iki >5000.00 pei = 
= Federal Savings and Loan Insurance Corp^ po United Statas = 
5 OovsniMnt priežiūra.

Mokame Už 
Padėtus Pinigas 31% DIREKTORIAI

BARIAI OHIOAGOS, OIOEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AIIR III A U P F patarnavimas finiDULHnbC dieną ir naktj 
n V V A T koplyčios visoseLf 1 I\ 11 1 MIESTO nsi YRU

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
BBEIAU8IA IK DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ISTAIftA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

4447 South FaJrfleld Avenue
Tel. LAFAYETTE 0727

Altai V. Petkas 
P. I. Rite
M>q B. Petkas

4704 S. Weatem Avenne 
TeL LAFayette 8024 

3354 So. H&lsted St 
Telefonas YARds 1419
6834 So. Western Ava, 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109

_ _ . _ , 2814 West 23rd Plaoe
I OlUlOUIIOT lf Phone CANal 2515HdnlliZ II Ollildl SkyriuH 42 44 E. 108 St uiuuaini«M. n whim Phope 1270

4348 So. California {Awb 
Phone LAFayette 3572

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse

Klausykit* mtkų 
vakarais.

Antradfenta Ii 
7:00 valandą, U WHIP Moti** (1400 K.1

p. daizranKRAfl

II LJaumm. Uuleticiiis

S. P. Mažėto 
Aa taaas M. PkiUįK
1.1. Žole

8319 Lituaniea Avenne 
Phone YARds 1138-1139

8307 Lituaniea Ava. 
Phone YARds 4906

1M6 Weet 46th Street 
Phone YARds 0781-0782

■ ---- -
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Sv. Kryžiaus Parap. Didelis Piknikas
# - v- M on rl 1939 Su Islaimeumais

Sekmadienį, RugpiUClO- ug muzika _ Prad .n v. ryto. Įžanga 35c yp.

Vytauto Darže, 115ta Gat. ir Pulaski Rd. Kviečia klebonas ir komitetas.

Aplink mus
Kun. Pr. Skrodenis, MIC.,

Kenošos lietuviu paimp. kle
bonas, aplankęs savo tėvus, 
gimines ir draugus Rytuose, 
jau grįžo ir eiiuf savo parei
gas. Jį (pavadavęs kun. B. 
Vitkus, MIC., taip pat grįžo 
namo — į Marijos Kalnelius.

nės mirties sukaktuvės. Mū
sų visuomenė negali užmiršti 
to uolaus ir nuoširdaus kuni
go ir veikėjo. Pasigenda jo 
ir katalikiškoji spauda, ku
riai jis taip uoliai bendradar
biavo.

Prieš iporą savaičių darbe 
buvo skaudžiai, sužeistas Pra
nas Čižauskas, plačiai žino
mas veikėjas. Nelaimė įvyko 
tuoj sugrįžus prie darbo po 
atostogų. Dabar jau yra vicai 
pasveikęs ir dirba savo įpras
tąjį darbą.

Tikimasi, kad dr. Jonas 
Poška, žinomas visuomenės 
veikėjas, netrukus bus pas
kirtas gydytojų prie Cook 
Countv ligoninės, kur lietu
viai ligšiol neturėjo nė vienoj 
lietuvio gydytojo. Linkėtina, 
kad tas paskyrimas įvyktų 
kiek galima greičiau.

ššš... niekam nesakykit: a- 
ną dieną kun. Mykolas Urbo
navičius, MIC., Aušros Vartų 
par. klebonas, grįžo iš Lietu
vos Vyčių seimo, buvusio Kca- 
rney, N. J., lėktuvu. Šakė, 
V.ad keliavimas lėktuvais yra 
ne tik greitas, bet ir malonus.

Minime a. a. kun. Pranciš
kaus Vaitukaičio, buvusio Šv. 
Juozapo par. klebono, meti-

Šią vasarą “vandravoju- 
siam” po Ameriką adv. Kaš
tui Savickui San Francisco 
paroda labiau patikusi negu 
New Yorko. Pastaroji esanti 
daug didesnė, bet San Fran
cisco daug malonesnė ir turi 
begalo gražias apylinkes.

North Side Žinutės
Paskutinis šiemet parapijos 

išvažiavimas įvyks 27 d. rugip. 
Jeffersono miškuose. Kaip te
ko nugirsti, ketina atvažiuo
ti daug svečių ir iš kitų ko
lonijų, Mes, nodtlisaidiečiai. 
prisirengi!;ime juos pasitikti. 
Visi važiuokime tą dieną į 
paskutinį parap. pikniką.

vasarai, rengiasi prie savo 
metinių rudeninių balių. Ypač 
smalkiai rengiasi Šv. Juoza
po vyrų draugija. Yra pas
kelbus visų metų naujų na
rių vajų, kuris baigsis iškil
mingu bankietu su didele pro
grama. Komisija jau atspau- 
dino bankietui tikietus ir sklei 
džia narių tarpe. Nusipinkite.

Justice, Ilk, netoli Birutės 
daržo, gražioj vietoj yra ne
didelis namas. Prie jo padė
ta iškaba: Fran and Edie. 
Tai Kūbaičio, Sunset daržo 
vedėjo duktė ir sūnus. Abu 
jauni, apsukrūs, gražiai išau
klėti. Jiedu parduoda ‘Blatz’. 
Aną dieną' ten buvau užsukęs 
ir mačiau, kad “business is 
fine”.

Adv. Cli. Kai ir šeima grį
žo iš IVisconsino ir džiaugia
si turėję iporą savaičių tik
ro poilsio. Gerb. advokatas y- 
ra mūsų dienraščio bendra
darbis. l’er daug metų jis 
buvo prokuroro padėjėju, o 
dabar darbuojasi atsakomin- 
goj vietoj — Corporation 
Council, kaipo vienas iš ad
vokatų.

SERIJŲ TIKIETŲ IŠPARDAVIMO VAJUS 
Westsaidiečiai Tvirtai Laikosi Pirmoj Vietoj
Vestsaidiečiai susirado tris 

naujus talkininkus ir dabar 
beveik nepajudinamai sėdi 
pirmos vietos soste. S. Vien- 
žindis net “Chicago Tribūne” 
spaustuvėje platina serijų ti
kietus. J. Griciūnas karbar- 
nėje, o Kimball piano kom
panijoje A. Vaičekauskas. Jie
ms sekasi, nes tokioms dova
noms tikietai labai lengvai 
parsiduoda.

Aną dieną teko girdėti, kad

Aną dieną Struogai suren
gė savo vienturtei dukrelei 
gimtadienio puotą, kurioje 
buvo svečių ir iš kitų kolo
nijų. Per vaišes sudėta gra
žių linkėjimų. Vladas Struoga 
dabartiniu laiku daug dar
buojasi kolonijos draugijose 
bei parapijos darbuose.

Nacijonalis Lietuvių Aero 
klūbas rengiasi prie įvairių 
darbų, kurie yra surišti su 
visų Amerikos lietuvių gar
be. Daug jaunimo priklauso 
klubui, bet pageidautina, kad 
dar daugiau įsirašytų, ypač 
iš kitų kolonijų.

Vincentas Mačekonis, Šv. 
Juozapo draugijos pirm., ir 
parapijos komiteto narys, bei 
didis draugijų darbuotojas, 
išgulėjęs kelis mėnesius ligo
ninėje pradeda po truputį 
sveikti. Dabar randasi savo 
namuos. Mes, northsaidiečiai, 
pasigendame Vincento, ,nes 
mūsų veikime yra spraga. Li
nkine Mačelkoniui greit pa
sveikti ir vėl su mumis dar
buotis. Lietu vytis

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

Pavyzdis Kitoms 
Draugijoms

BRIDGEPORT. — Dr-stė 
Palaimintos Lietuvos laikė 
mėnesinį susirinfkimą rugpjū
čio 9 d. Susimas buvo gana 
skaitlingas. Pirm. J. Jaekas 
atidarė susirinkimą, o nuta
rimų rast. perskaitė praeito 
susirinkimo užrašus, kurie 
vienbalsiai priimti. Pirm. pa
kvietė dr-ją į P. Šaltimiero 
pikniką, kuris bus rugp. 27 
d. The Oaks darže. Kvietimas 
priimtas. Rast. perskaitė kvie
timą į dien. “Draugo” jubi
liejinį pikniką, kuris bus ru
gsėjo 4 d., Vytauto parke, 

į Kvietimas priimtas ir iš kasos

užmokėta $2.00 už dvi tikie- 
tų serijas. Nutarta paaukoti 
Lietuvai Gelbėti Fondui $10. 
Aukas priduos piltu. ir rast.

Korespondentas

Redakcijos Laiškai 
Bendradarbiams

Vorcesterietei. Nepagiria-
me sąjungiečių, kurios savo 
koncertui nerado katalikės 
•mergaitės pianu skambinti, 
bet pasikvietė bedievę, tačiau 
korespondencijos negalime dė
ti dienraštin dėlto, kad ne- 
padavei savo tikro vardo, pa
vardės ir adreso, ir redakci
ja nežino su kuo turi reikalo.

dedant 'korespondenciją, re
dakcija norėti) žinoti, kas tie 
“Detroit Lietuviai”, kurie 
rengia pikniką ir kokiam tiks
lui? Mes žinome, kad Detroi
te yra trys lietuvių parapi
jos, Detroito Katalikų Veiki
mo Centras, mūsų organizaci
jų kuopos ir eilė katalikiškų 
draugijų, bet iki šiol nesame 
nieko girdėję apie “Detroito 
Lietuvius”. Bijome, kad taja 
(korespondencija neparagintu- 
mėm katalikų dalyvauti ne- 
katalikų piknike. Prašome 
mus 'painformuoti.

Listen to and Advertise over

Brigliton Parko draugijos la
bai maloniai priėmė siūlomus 
tikietus. Esą, neužilgo prašys 
daugiau.

Town of Lake kolonijos lie
tuviai serijų tiikietų gali gau
ti B. Samon krautuvėje, 4551 
S. llerniitage Avė. ir pas Bie
lski, 4544 S. Wood St. Town 
of Lake gali daug nuveikti. 
Parapija didelė ir veikėjų 
daug. Pasivarykite! 

i Kaip žinote, pirma serijų

Šios kolonijos ipašalpinės 
! draugijos, baigiantis linksmai

dovana bus parlor setas, nau
jausios -mados, Moliair rūšies 
$140 vertės; antra dovana — 
Maytag skalbiamoji mašina, 
$75 vertės; trečia dovana — 
Lounge kėdė $35 vertės; ket
virta dovana — Cocktail se
tas $25 vertės, kurią aukojo 
laikrodininkas J. Kass; penk
ta dovana — “Draugo” ir 
“Laivo” prenumeratos, įvai
rios knygos ir 1.1.

Visose kolonijose eina lenk
tynės ir jų rezultatai bus skel
biami “Drauge”. Žvalgas

tylcuua/nctuted. 

luf TlaJasuj 7hcvdeA> 
SpeciaL&to, vdurmde, 

bu£ 'RaJcūvg 

CoftUoUedby
ruįttusuj

FOR DELICIOUS 
SNACKS .. .

KRAFT 
CHEESE SPREADS
• Just bring out Severai vari- 
etiea of Kraft Cheese Spreads 
and crackers ... and company 
refreshments are all ready! 
These Spreads are grand for 
sandwiches, appetizers and 
salads, too. Notice tbe smart 
new circle-dot design on the 
Swankyswig glasses Kraft 
Spreads come in. »

duries Yushis
CARPENTER

— ir —
CONTRACTOR

2223 West 23rd PI.
Atlieka visokius medžio 
darbus, didelius ir mažus, 
už prieinamą kainą. Paka
la namus šingeliais. Deda 
stogus. Turi 35 metus pa
tyrimo.

Tel. CANal 7514
CHTCAGO, ILL.

Rengimo Komisijai. Prieš į PALANDECH’S YUGOSLAV RADIO
Folk Songs and Music 
Tamburitza OrchestraStandard Club Station WWAE, Every Sonday 1 to I 

636 S. Clark St., Chicago — Har. 8006

15c.

Švelni Degtinė—100 Prool 
BOTTLED IN BOND 

Nėra Geresnės Degtinės 
už Tokią Kainą

TIK $1.00 PT.^4 P 
4 5 Kvortos.'OU

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS 

TAVERNOJ
DRINKSAS

MUTUAL LIQU0R COMPANY
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Boulevard 0014

CLASSIFIED

Che/nūta

kr ECONOMY and 
SATISFACTION ūse

Doub/c TestcdfDoub/eAcfion/

K^BAKING IVV POV/DER
Šame Price Today as 45 teacsdęo 

25ounces for 254 
Full Pack ••• No Slack Fillind

UTILITY L!QUOR 
DISTRIBUTORS

Incorporatcd

Tel. Prospect 0745-0746
Wholesale Only

5931-33 So. Ashland Avė.

TURTAS VIRŠ-------------
ATSARGOS KAPITALAS
Dabar mokam 31/2% už pa
dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 m.

STANDARD
FEDERAL 
SAVINGS

and
LOAN AKSOCIATION 

OF CHICAGO

$3,500,000.00 
- $250,000.00

4192 ARCHER AVENUE
SAVINOS FEDERALLY 

INSURED
JUSTIN MACKIEWICH, Prus.

MILLIONS OF POUNOS HAVE BEEN 
USED SYOUR GOVERNMENT

Pas mus gnllma gauti tikrai 
Lietuvišką Importuotą Valstybinį 
Degtinį.

Mes Ir Vist Mūsų Darbininkai 
Esame Lietuviai. Pp. P. Ir M. 
Dzlmldal, Savininkai.

1ZOLIOTĄ GARAŽĄ 2 KARAMS
Mažą Išlaidą

N AMA

Pastatysimo namus Ir vidų |- 
rengslme ant Jūsų lotų. Vi
si darbininkai unlstal Ir ui- 
tlkrlntl.

K. KAFKA, Pro*.

Pastatystmc ant 
Jūmu lota ai.

Kviečiame Jus atsilankyti 
pirm negu pradėsite statyti. 
Ir apžiūrėti garažą ant mūsų 
loto be Jokių prievolių.

Charles Emmerson ir John McGuire prieš porą dienų pa
bėgę iš Illiriiois valstybinio kalėjimo Joliet. (Acme telephoto)

2361 So. Cravvford Avė.
CITY WRKB. I LUMBER Ca ,,,°

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS 
parašė

Kun. Dr. Tonas Starkus, Marianapolio Kolegijos Prof.
Gramatika gerai sutaisyta ir patartina kiekvienam 

lietuviui ją įsigyti, ypač labai puikus vadovėlis mo
kykloms. - *r •

Knyga apdaryta kietais, patvariais virieliais.
Kaina $1.00 

Užsakymus siųskite:
DRAUGAS P UB LIS H INO OO.

2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois
d?

PARDAVIMUI KRAUTUVE
Tinkama daugumai biznio rūšių. 
Krautuvė yra 22x50. 3 gyvenimui
kambariai užpakaly. Didelis beismon- 
tas ir viškus. Karšto vandenio šilu
ma, nebrangi kaina. Privačias savi
ninkas. 2445 IVest 71st St., telefonas 
RKPiihllc 8242.

PARDAVIMO NAMAS
Pardavimui didelis 5 kambarių 

cottage. vantos karštu vandeniu 
apšildomas. Didelė pastogė ir kie
mas. $500.00. jmokėti, balansas 
lengvais mėnesiniais išmokėjimais.

Atsišaukite telefonai; CANal 6004. 

MAINYSIU
Mainysiu 6 fletų mūrlnj namą (iš
mokėtas) ant farmos su gyvuliais 
(live-stoek) Ir įrankiais. John Chnilc- 
linskl, 2317 No. Roekvvell Street.

Tel VTCtory 0399,
REAb ESTATE. INSURANCE 

IR NOTARO OFISAS 
Parduodame recieverių forkiuozuo- 
tus 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 poiley. Teisingas pa
tarnavimas. Chas. Umlch (Kazys Ur- 
nlkas), 2500 W st R3rd St.. Room 4. 
antras aukštas. Telefonas FROspect
6025.________________________________

PARDAVIMUI NAMAS
2 aukštų namas — krautuvė Ir kam
bariai: lotas 75x95. Sectlon Ir 
aection kampas ant 111-tos gatvės. 
Kaina tiktai 7.500.00. J. E. Csrmodt, 
77 West Washlngton Street. Chl<^go.

PARDAVIMUI 1.0 VOS
Pardavimui pigiai patogios sulen- 

kamos lovos (Rollavvay Beds) Atsi
šaukite vakare:

6640 So. Campbell Avenue 
(1 ankštas priekyje).

PARDAVIMUI
Tikras bargenas. Orosernė, deliea- 
tessen Ir namas, arti bažnyčios Ir 
mokyklos. Biznis Išdirbtas per daug 
metų. Kalną Ir pardavimo priežastį 
IStlrsite ant vietos Savininkas: 1307 
So. 46th Crairt. Cicero. DHnols.

PARDAVIMUI BIZNIS 
Orose.rnė ir dellcatessen. Garu ap
šildomas. Pragyvenimui kambariai 
užnakalv. Turimo parduoti pigiai. 
Priežastis pardavimo — liga. Atsi
šaukite: 2436 W. 59th St., telefonas 
PBOsneet 1249.

PARDAVTMUT NAMAS
2 aukštų mūrinis namas Brigepor- 
te: 5 Ir 5 kambariai. Kaina *2.500* 
$1.000.00 cash. balansas $15.on , 

mėnesi. Savininkas: 3*136 So. Hals- 
te<l Street, telefonas CAT,nmet 4116.

PTRMOS RPATFR JUODŽ.EMTH 
— gėlynoms Ir žolynams. Parduoda
me bušeliais ar vežimais.

1 bušelis 25c; S bušeliai $1.00; 1* 
bušeliu $2.60.
Stanley Oavens 11® So. BlAgelsnd 
Avė.. Worth, <11.. te). Oak I.aw« 
193J-1.

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOK ĖJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
‘THE HOME OF FINE FURNITURE” 8TNCE 1964

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

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm. Krikštynom Ir Kito
kiem Bankletam Suteikiam Pa

tarnavimą.
Linksmas Patarnavimas Visiem*

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

Tel. Victory 9670

Poeabontas Mine Rim (Rereened), Tonas $725; 
Smulkesniųjų — Tonas $7.00; Petroleum Car- 
bon Uoka, perkant B ton. ar daugiau. Ton. $7.25. 

■alM Ta* ^Mra.
CR ANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avė., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022 s


