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POPIEŽIUS RAGINA VALSTYBES VENGTI KARO
VALDOVAMS PATARIA 
VADUOTIS IŠMINTIMI 
IR TEISINGUMU

CASTELGANDOLFO, rug
pjūčio 20. — Šventasis Tė 
vas Pijus XII dar kartį tie
sioginiai atsišaukia j Euro
pos didesniųjų valstybių vy
riausybes, kad jos visomis 
priemonėmis vengtų karo ir 
darbuotųsi pasaulio taikai ir 
ramybei. Popiežius sa'ko, kad 
gyvuojančius nesusi prakilnus 
galima išlyginti draugingais 
pasitarimais.

Jo Šventenybė raginimų 
valstybėms pakartojo vakar 
priėmęs Venecijos meldžionis. 
Saike, Dievas nori, kad tarp
tautiniai konfliktai visiems 
laika'ms išnyktų. Ir viliasi,

NACIAI PAĖMĖ SAVO 
ŽINION SLOVAKŲ 
KARIUOMENĘ

BRATISLAVA, rugp. 20.- 
Apie 1(0,000 vokiečių kariuo
menės sutraukta j Slovakiją, 
ir didesnėji jos dalis siunčia
ma Lenkijos pasienio link.

Vokiečių kariuomenės vy
riausioji stovykla Slovakijo
je yra Žilina miestelyje — 
geležinkelių sankryže.

Vokiečių karinė vadovybė 
savo kontrolėn įtraukė 30,- 
000 slovakų armijų, kuri mo
bilizuojamomis atsargomis di
dinama, kad sudaryti iki 300,- 
000 vyrų kariuomenę.

Slovakijos ministras pirmi

LENKAI GRASINA SKEL
BTI NACIŲ BARBARYBES

VARŠUVA, rugp. 19. — 
Lenkų autoritetai pareiškia, 
kad naciai žiauriai persekioja 
^Vokietijoje gyvenančius len
kus.

Trenku vyriausybė ramybės 
išlaikymo sumetimais ikišiol 
neleidžia savo spaudai tų 
įvykių viešai skelbti. Bet kad 
naciai nenutraukia lenkų per
sekioję ir plačiai skelbia apie 
vokiečių Lenkijoje gyvenamus 
tariamus vargus, vyriausybė 
bus priversta kelti aikštėn na
cių vykdomas žiaurybes su 
lenkais.

ATLIETUVINA PAVARDES

ŠIjAULIAT. — Paskutiniuo
ju laiku Šiauliuose daugelis 
tarnautojų ir laisvosios pro
fesijos žmonių pareiškė noro 
atlietuvinti savo sudarkytas 
pavardes. Pavardes atlietuvi
na karininkai ir valdininkai, 
kuriuos paseka ir kiti tarnau
tojai. Beje, daugelis pageidau 
tų, kad pavardžių atlietuvini- 
mo aktus pasirašytų taip pat 
turįs lietuviškų pavardę, o ne 
koks “chauskas” ar pan.

kad valstybių galvos vaduo- 
sis išinintimi ir teisingumu ir 
neprieštarautų Dievo valiai. 
Karas yra baisi nelaimė. .Jis 
sukelia dvasines ir medžiagi
nes žmonijai nuoskaudas. 
Pijus XII baigė: “Viešpa
tie, suteik ramybę mūsų die
noms!”

Prieš tai Popiežius priėmė 
J. A. Valstybių paštų sekre
torių Farley. Po audiencijos 
Farlev pareiškė, kad Šventa
sis Tėvas labai susirūpinęs 
dėl tarptautinio konflikto. 
Bet turi vilties, kad ikaro gal 
bus išvengta.

ninkas kun. J. Tiso pareiš
kia, kad Lenkija turi grųžin 
ti Slovakijai užgrobtų Javo-

• ’l*rma sritį.

Zilinos miestelio ir apylin
kių gyventojams slovakams 
naciai pranešė pasiruošti ap
leisti savo gyvenamas vietas.

Žiniomis iš Dancigo, lenkai 
sutraukia gausingų kariuo
menę į Dancigo koridorių. 
Dancige naciai mobilizuoja
mi. Skersai Vislos naciai ati
darė pontoninį tiltų susisiekti 
su Rytine Prūsija.

NEPAPRASTA SAUSRA 
BRAZILIJOS SOSTINĖJE
RIO DE JANEIRO, Brazi

lija, rugp. 19. — Nepaprasta 
sausra ištiko šį miestų ir apy
linkes. Miestui trūksta geria
mojo vandens. J miestų van
duo atvežamas statinėmis.

Rio de .Tanėiro arkivyskupo 
kardinolo Cintra patvarkymu 
tikintieji meldžias, kad Ihevas 
pasigailėtų žmonių.

SULAIKĖ ALIEJAUS 
SIUNTIMĄ I VOKIETIJĄ

BUKAREŠTAS, rugp. 19. 
.— Rumunija staiga sulaikė a- 
liejaus (žibalo) siuntimų į Vo
kietijų pagal padarytų preky
bos sutartį.

Nepasakyta, kokiais sumeti
mais Rumunija peržengia su
tartį.

TRAUKINYS NUŠOKO NUO 
BĖGIŲ; 17 SUŽEISTA

CHĄTSWORTH, N. J. rug- 
piūčiot 20. — Pietinėj New 
Jersey valstybės daly vakar 
audros metu nuo l>ėgių nušoko 
greitasis krieivinis traukinys 
“Blue Comet”. 17 keleivių su
žeista.

Indiana valstybėj vedamas gyventojų sura šinėjimas. šiame atvaizde matome prisaikdi
nant enumeratorius ir inspektorius St. Jose-ph ir Marshall apskrityse. (Acme telephoto)

BRITAI IR PRANCŪZAI 
ĮSPĖJA VOKIETIJA 
DANCIGO KLAUSIMU
BERLYNAS, rugp. 19. —

Anglijos ir Pancflzijos aniba- 
sadoriai Vokietijos vyriausy
bei įteikė notas Dancigo klau
simu. Notų turinys nežinomas. 
Bet iš patikimų šaltinių suži
noma, kad tomis notomis nu
rodoma naciams nieku būdu 

nekeisti Dancigo santvarkos. 
Jei Vokietija bandys smurto 
keliu Dancigu prijungti Vo
kietijon, Anglija su Prancū
zija be jokio delsimo užims 
pozicijas lenkų pusėje — 
prieš Vokietijų.

Berlyne atvirai kalbama a- 
pie karo pavojų. Goe.bbelsas 
ir kiti aukštieji Vokietijos vai 
dininkai savo šeimas iš Ber
lyno siunčia į atokias, atvan
gias vietas. Vyriausybės sluo
ksniuose nepaprastas aktyvu
mas.

DAINOS IR MUZIKOS 
VAKARAS

Šeštadienio vakarų Soldier 
Field stadijone, Grant parke, 
įvyko laikraščio Chicago Tri
būne pastangomis metinis 
dainos ir muzikos vakaras. 
Aipie 99,000 asmenų gėrėjosi 
programa.

ST. Paul, Minu., rugp. 19. 
— “Grand jury” įkaitino 70 
asmenų, dalyvavusiųjų WPA 
streikuojančių darbininkų 
riaušėse.

LENKIJA PASIRENGUS 
ATKAKLIAI GINTIS

VARŠUVA, rugp. 20. —
Lenkų spauda rašo, kad ši sa- 

I vaite bus lemiamoji — karas, 
I ar taika. Nacių propaganda 
virtusi stačiai pašėlimu ir ji 
vienaip, arba kitaip turi būti 
uždaryta, nes jau išėjusi iš 
savo ribų. Krizė .nuolat rim
tėja.

Tačiau Lenkija, pareiškia 
| laikraščiai, (pasirengusi at

Armouro skerdyklu Miniuku vadai 
reikalauja kontrakto su kompanija

Armour & Co. skerdyklų 
darbininkai iš naujo grasina 
sukelti streikų, jei kompanija 
atidėlios kontraktų darymų ir 
pasirašymų. Packinghouse 
AVorkers Organizing Commit- 
,tee unijos vadai reikalauja 
kontraktų. Bet kompanija prie
šinasi. Pasirašyti kontraktų, 
reiškia pripažinti unijų. Kom
panija pranešė, kad ji neturi

DANCIGO ŽYDAI VER
ČIAMI KASTI PYLIMĄ

VARŠUVA, (Elta). — Ha- 
vaso žiniomis iš Dancigo, lai
svojo miesto valdžios orga
nai nutarę pasiųsti apie 50 žv 
dų kasti pylimus išilgai Vis
los upės, prie Guetlando, neto 
Ii lenkų sienos. Žydai prie tų 
darbų siunčiami todėl, Ikad 
trūksta darbininkų.

GINČAS IKI MIRTIES

ALYTUS. — Rudaminos 
apyl. gyv. Maciulskas turėjo 
su savo kaimynu nesu vestų sų 
skaitų. Susitikęs šiomis die
nomis M-kas savo kaimynų ė- 
mė ginčytis. Besiginčydami 
susipešė. Rezultate M-kas sa-
vo priešo buvo sunkiai sužeis
tas iš medžioklinio šautuvo. 
Atvežtas į Marijampolės Aps 
krities Ligoninę po trijų die
nų pasimirė, nes šratais buvo 
paliestos žarnos.

kakliai grumtis su priešu, jei 
būtų puolama.

Lenkų kariniai autoritetai 
tyli apie vokiečių kariuome
nės žygius Slovakijoje. Tik 
spauda nurodo, kad tie nacių 
žygiai seniai buvo numatyti, 
nes jau kovo mėnesį vokiečių 
kariuomenė pradėjo tvarkytis 
Slovakijoje.

pasiryžimo pripažinti unijų. 
Sako, ir be unijos pripažinimo 
galima turėti kolektyvines de
rybas. Žodžiu, kompanija ne
nori skirtis su vadinama “op- 
en sliop” sistema.

Aiškėja, kad pasitarimai, ra
si, įvyks. Bet apie kontraktu 
pasirašymų reikia abejoti. Tuo 
būdu streiko pavojus nepašali
namas.

FORDAS NEKLAUSO 
NLRB ĮSAKYMU; 
KREIPIAS TEISMAN
DRTROIT, Mieli., rugp. 19. 

— National Labo r Relations 
Board (NLRB) anądien pas
kelbė savo sprendinių Ford 
Motor Co. reikale. Boardas 
nurodė Fordui priimti atgal 
paleistus iš dartbo 24 darbinin 
kus ir paliauti be jokių var
žymų kalbėjus, arba rašius a- 
pie darbininkų unijų negerą
sias puses ir, apskritai, viešai 
svarsčius apie darbininkų rei
kalus.

Fordo kompanija atsisakė 
pildyti boardo įsakymus ir 
kreipėsi į federalinį teismų.

Fordo advokatas apeliacijo
je pareiškia, kad NLRB lian- 
do Fordui uždaryti bumų — 

J suvaržyti žodžio laisvę, o dar 
bininkų variams komunistams 
leidžia vykdyti raudonųjų 
propagandų.

NEMORALUMAI BUNDO 
STOVYKLOSE

AVASHINGTON, rugp. 19. 
i— Helen Vooros, 19 m. amž., 
iš Brooklyno, N. Y., Dieo ko
mitetui vakar pasakojo, kari ji 
su kitomis mergaitėmis buvo 
vokiečių amerikiečių “bundo” 

1 stovyklose ir paskiau apleido 
organizacijų dėl skleidžiamų 
nemoralumų.

“Bundo” vadai tai griežtai 
nuginčija.

Žemes ūkio sekretorius vykdo pieno 
pristatytoju ūkininko balsavimus

Chicagoj numatomas žymus 
pieno pabrangimas

Žemės ūkio departamento 
sekretoriaus AVallace nuos
prendžiu Cbicagos srityje 
pieno pristatytojai ūkininkai, 
kurių yra apie 17,000, šių sa
vaitę balsavimu jMisisakvs, ar 
jie nori, ar nenori, kad vy
riausybė šioje srityje kontro
liuotų pieno pramonę, kaip 
tas vykdoma kai kuriose ki
tose valstybėse. Ūkininkų bal
savimas (referendumas) bus 
atliktas per paštų.

Seniau šie ūkininkai pagei
davo vyriausybės kontrolės. 
Nežinia, kaip jie šiandien nu
sistatę.

Pieno pramonės kontrolei 
priešinasi didžiosios mieste 
pieno 'kompanijos ir visuome
nė, nes įvedus kontrolę pie
nas būtų brangesnis, (kadangi 
vyriausybės tikslas yra kiek 
nors padidinti pajamas ūki
ninkams, žinoma visuomenės 
(pieno vartotojų) lėšomis. 
Žymioji dalis ūkininkų to ne
nori, nes pieno vartojimas 
sumažėtų, kai pieno kainos 
būtų padidintos. Taip yra 
ten, kur pieno kontrolė vyk
doma.

SUDEGĖ MIŠKO PRAMO
NĖS MIESTELIS

KLAMATII FALLS, Ore., 
rugp. 20. — Už 20 mylių nuo 
čia šiaurių link miške siaučiųs 
gaisras sunaikino miško pra
monės miestelį Pine Ridge. 
Sudegė tartokas ir apie 150 
trobesių. Apie 600 asmenų ne
teko pastogės. Nuostoliai sie
kia apie vienų milijonų dol.

ANGLIJOS MINISTRŲ 
KABINETAS POSĖDŽIAUS

LONDONAS, rugp. 20. — 
Iš atostogų skubotai grįžo už
sienių reikalų sekretorius lor
das TIalifaxas. Ministrų ka
binetas sušaukiamas į nepa
prastų posėdį antradienį.

RUOŠIAMA JŪROS 
SAVAITĖ

M,ARIJAMP0LE. — Rug
pjūčio mėnesį Marijampolėje 
numatyta suruošti Jūros sa
vaitė ir vandens sporto šven
tė. Nors Marijampolėje tinka
mos vietos vandens sportui ir 
nėra, tačiau manoma šių pra
mogų suruošti kur nors prie 
Šešupės. Bene tinkamiausia 
vieta numatyta Puskelnių kai 
me, apie 4 km. už Marijampo
lės. Jūros savaitei ruošti die
nomis įvairių org-jų atstovų 
susirinkime buvo išrinktas 
specialus komitetas.

I SKELBKITES “DRAUGE”

DZŪKIJAI REIKIA 
ANTROJO MUZIEJAUS
ALYTUS. — Dzūkų kraštas 

labai turtingas įvairiomis se
nienomis, iškasenomis, me
džio dirbiniais, senoviškais 
darbo įrankiais ir kitokiomis 
vertingomis retenybėmis. Čia 
taip pat daugiau nei 'kitur už 
tinkama įvairių įvairiausių 
tautiškų drabužių, gražių au
dinių, mezginių ir (kitokių 
rankdarbių. Visa tai ryškiai 
vaizduoja senovės dzūkų gy
venimų, darbus, papročius, 
vargus ir džiaugsmus. Tai y- 
ra geriausias dzūkų praeities 
ir kultūros liudytojas. Tik la 
bai gaila, kad šita gyvoji me
džiaga gana greitai irsta, ny
ksta, dyla. Mažai kas tomis 
vertybėmis domisi ir jas ne
vertina. Ypačiai daug senie 
nų sunaikinama beariant iŠ- 
s'k irstytų į viensėdžius kaimų 
trobesius, benaikinant senas 
sodybas. Senij trobesių pasto
gėse, palėpėse, pamatuose už
tinkama šimtai įvairių rete
nybių, bet, deja, daugumas jų 
atsiduria ugnyje, atiduodama 
vaikams, išmėtoma, kaip be
vertės... Neabejojama, kad vė 
liau visa tai bus branginama, 
ieškoma, bet vargu jau bus 
surandama.

Dalies Dzūkų krašto senie
noms rinkti ir saugoti yra į- 
steigtas Alytuje muziejus. Ja 
me daug senienų jau surinkta, 
bet daugumas tik iš Alytaus 
apskrities. Kitoje Dzūkijos 
dalyje, būtent, Seinų apskri
tyje, tų senienų rinkimu ir 
saugojimu mažai kas rūpina
si. O jų čia kaip tik yra gau
su. Todėl būtinas reikalas ir 
šio apskrities centre suorga 
nizuoti muziejų, kuris planin
gai ir kruopščiai imtųsi su
rinkti ir saugoti visa tai, kas 
naudinga tautos istorijai ir 
kultūrai. Įstaigų suorgani
zuoti reikėtų neatidėliojant, 
kol dar vVksta intensyvūs že-ta ta
mės tvarkymo darbai ir kol 
palankios sųlygos dkspona- 
takns rinkti.

Iš dvejopo pikto visuomet 
mažesnį reikia pasiskirti.

Gera sąžinė labai daug gali 
nukęsti, ir labai linksma yra 
prispaudimuose.

ORAS
CHICAGO SRTTTS. — šia

ndien numatoma giedra ir vė
siau.

Saulė teka 6:04, leidžiasi 
7:43.
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APŽVALGA LONDONAS

Stipendijos Lietuvos 
Universitete

k ■ -
“Jaunimas” rašo, kad Lietuvos Univer

siteto teikiamos stipendijos Amerikos lietu
vių studentams nedaug praktiškos naudos 
teduoda. Pora metų studijavus lituanistiką 
ir grįžus čia tęsti toliau savo mokslus, A- 
merikos mokslo įstaigose kreditą už tat ne
gauni.

Tai dalinai yra tiesa.
Nuo šių metų, berods, iš kandidatų į sti 

pendininkus reikalaujama, kad jie būtų bai
gę keturių metų kolegiją.

Toks reikalavimas yra vietoje.
Baigusieji kolegiją, geriau gali pasinau

doti dviejų metų stipendija Lietuvos Uni
versitete, nes yar geriau pasiruošę klausy
ti paskaitų, jas geriau suprasti ir tinkamiau 
vertinti. Be to, jiems mokslas nesusitrukdo.

Mūsų manymu, tiksliausia būtų skirti sti
pendijas lituanistikai studijuoti tiems, ku
rie čia, Amerikoj, jau visai yra užbaigę sa
vo pasirinktą mokslo šaką. Jiems tada ne
berūpėtų klausimas, kad grįžus iš Lietuvos 
vėk reiks eiti ir rūpintis mokslo baigimu. 
Bestudijuodami lituanistiką, jie galėtų pagi
linti ir savo šaką Lietuvos* Universitete. Tas 
nepakenktų. Jis grįžtų ir kaiibą geriau iš
mokęs, savo tautą, ir jos aspiracijas geriau 
pažinęs, ir stipresnis ne tik kaipo ameri 
kietis lietuvis veikėjas, bet ir kaipo profe
sionalas.

Neleidžia Steigti Draugijų
“Aidas” rugpiūeio 1 d. numeryje rašo, 

kad Vilniaus Lietuvių .švietimo d-jai “Ry
tui” vėl (pradėjus veikti (“Rytas” buvo 
pusantrų metų uždarytas), kai kurių Vil
niaus krašto vietų lietuviai gyventojai pa 
siryžo įsteigti žios draugijos skyrius. Gavę 
“Ryto” centro sutikimų, žmonės darė .sky
lių steigiamuosius susirinkimus, rinko sky
rių valdybas ir apie tai, pagal reikalingų 
tvarką, pranešė apskričių Storastoms, prašy
dami, kad tuos skyrius patvirtintų. Kokių 
pasėkų yra susilaukę kiti skyriai, tuo tar
pu žinių neturime. Pranešimai gauti tik 
iš Švenčionėlių ir Guntaunykų, kad Šven
čionių apsikr. Storasta tose vietose Vilniaus 
“Ryto” skyrius steigti yra uždraudęs. Sto
rasta savo uždraudimų pamatuoja šitaip: 
“Ištirta yra, kad beveik visi steigiamojo 
Lietuvių švietimo d-jos “Rytas” Vilniuje 
skyriaus nariai priklausė saugumo, ramumo 
ir viešosios tvarkos sumetimais sulikviduotai 
šv. Kazimiero dujai. Iš bylos aplinkybių su
sidaro išvada, kad Liet. šviet. d-jos “Ry 
tas” skyrius Švenčionėliuose pradės veiki
mų, kuris galės grėsti saugumui, ramumui 
ir viešajai tvarkai. Dėl to pasiremdamas 
Draugijų įstatymo 14 ir 41 str. uždraudžiu 
steigti minimos draugijos skyrius”. Tdka 
.pat uždraudimo tekstas atsiųstas ir Gun
taunykų skyriui.

— Gerbiamieji, čia į Jus 
prabils Londono klebonais, — 
užrekoniemlavo mane viena
me susirinkime.

— Bet kur tas Londonas y- 
ra? — puklausė kitas.

— Ar-gi nežinai, — suba
rė jį draugas: — iž Niagara 
Pails važiuojant į Windsor 
pusiaukely. —

— Tai jis iš Kanados? — 
nustebo trečias.

Bet pirmininkas viską ati

taisė.

— Jis iž Anglijos Londono. 

Tėveli, prašom papasakot a- 

pie Jūsų Londoną. —

— Gerui, jei turėsite kant
rybės paklausyt. Londonas, 
kuriame ilgesnį laiką dirbu 
tarp lietuvių, tai Britų Impe
rijos sostinė. Kai kas mano,
Londonas prie jūros. Iš tik
rųjų iki jūrai iš Londono yra
apie 50 mailių. Per Londoną! lės Britų 
teka upė Tliames (Temzė), grožį.

apleidžiant lietuvių bažnyčios 
21 The Ovai, E 2.

Londono lietuviai turi sa
vo bažnyčioj nepaprastai gra
žų iš medžio drožtų altorių: 
Švč. Panelės Marijos Vaini
kavimų Danguje. Visos figū- 
rca natūralaus didumo, bega
lo švelnios veido išraiškos. 
Jis yra pirktas atsitiktinai 
1912 metais už 300 svarų iš 
subankrutijusios firmos, bet 
tikroji altoriaus vertė bus 
bent 10 kartų didesnė.

Aišku, apie Londonu, jo 
žmones, jų (papročius ir apie 
kiekvienų žymesnę vietų bū
tų galima labai daug rašyti. 
Bet ne visiems tai įdomu. 
Bus geriau patiems atsilan
kyti į Londonu, sustoti pūke
liui, vykstant į Lietuvą, ar 
parvažiuojant iš Lietuvos, ir 
savo akimis pamatyti didžiu- 

Iniperijos sostinės

Vysk. Antano Baranausko klėtelė.

Įdomi Statistika

Mūsų Pareiga
Už savaitės, kitos ir vėl atsidarys mo

kyklų durys. Mūsų vaikai tęs savo mokslą 
toliau. ~ i■*4-

Mokykla mokyklai nėra lygi. Vienose iž 
jų yra dėstoma religijos dalykai, kitose ne; 
vienose vedamas gražus religinis auklėji
mas, kitose skiepijamas indiferentizmas, o 
kai kuriose ir bedievybė platinama.

Dėl to katalikams tėvams negali būti vis- 
tiek į kokias mokyklas jų vaikai eina.

Katalikų vaikai turi lankyti katalikiškas 
mokyklas.

Mes, lietuviai, turime savas — lietuviškas 
katalikiškas mokyklas. Sąmoningam lietuviui 
katalikui ir be priminimo yra aišku, kad 
jo vaikams vieta — lietuviška katalikiška 
mokykla.

Išimtis gali būti tik tiems, kurie gyvena 
tekiame mieste, kur nėr lietuviškos katali
kiškos mokyklos.

Tokia išimtimi chicagiečiai negali pasi
naudoti. . į

Prie visų Chicagos lietuvių parapijų yra 
'mokyklos. Jos yra katalikiškos ir lietuviš
kos. Mokytojos taip pat lietuvaitės katali
kės. Visos mokyklos turi valdiškas teises, 
akredituotos.

Chicageje turime ir vidurinę mokyklą 
fHigh Schobl) mergaitėms. Tai iv. Kazi
miero 3eserų Akademija, kuri iš visų Chi
cagos miesto dalių yra lengvai pasicZriama. 
Ji taip pat turi valdžios teises, akredituo 
ta. Pradžios mokyklas baigusioms lietuvai
tėms geriausia ir tinkamiausia mokykla.

Turime ir kituose miestuose lietuviškų 
mokyklų. Apie jas parašysime kita proga.

Dabar tik primename, kad rinkdami savo 
vaistams mokyklas, klaidos nepadarykim. Be
rods, čia jokio pasirinkimo negali būti. Tu
rime atsižvelgti į savo pareigas. Tos parei 
gos — savo vaikams duoti katalikišką ir 
lietuvišką išauklėjimą. , .

Ji plati. Siekia tarpais 990 
pėdų. Londonas yra akiems 
upės krantais sujungtas 14 Prekiavimas

Kun. K. A. Matulaitis

“Catholic Digest” paduoda vieno knygų 
pardavėjo surinktas žinias apie tai, kokie 
žmonės daugiausia renka ir skaito katali
kiškas knygas. Minėtasis knygininkas, ku
ris kartu turi ir bibliotekų, kur už tam tik
rų. atlyginimų, duoda knygas skaityti išsi
neštinai, rašo: “Mano patalpose yra apie 
900 paskirų veikalų iš poezijos, filosofijos, 
visuomenės tuoksiu, toliau šventųjų ir šiaip 
įžymių vyrų bei moterų gyvenimo aprašy
mai, religinės knygos ir kt. Aš turiu apie 
1025 nuolatinių klijentų, kurie katalikiškais 
raštais rimtai domisi. Apie 500 mano kny
gų pirkėjus ir skaitytojus aš pažįstu 'kokių 
jie yra profesijų; iš jų 226 yra profesoriai 
ir studentai (Keunbridže yra daug universi
tetų), 148 šeimininkės, 60 prekybos tarnau
tojų, 58 dvasininkai, 43 įstaigų sekretorės, 
38 šiaip įžymūs žmonės, 30 moksleivių, 22 
gydytojai, 17 teisininkų, 12 dailininkų ir 
ekonomistų, 11 rašytojų ir žurnalistų ir 5 
(politikai. Kiekvienas iš šių profesijų, iš
skyrus ‘kai kurias šeimininkes, sekretores ir 
ekonomistus, ypač domisi šventųjų ir šiaip 
didžiųjų žmonių gyvenimo aprašymais. Di
džiausio (pasisekimo turi knygos, kuriose ap
rašomas Amerikos šventųjų gyvenimas”.

Keičiasi Laikai

milžiniškų tiltų. Jis labai iš
augo pastaraisiais 50 metais. 
Įėmus jo priemiesčius, j ilgį 
turi apie 32 mailes, į plotį — 
per 20 mailių. Jame yra dau
giau 13,000 gatvių, pavadin
tų įvairiausiais vardais. Kas 
metai Londone (pastatoma per 
30,000 namų, miesto prieaug
liui sutalpinti. Apie 1937 m. 
jis turėjo per 8 milijonus gy
ventojų.

Londoną galima padalinti į 
stambesnes tris dalis: sena
sis miestas, kuriame telpa vi
si bankai, laįkraščių spaustu
vės etc., turtuolių, arba va
karinė miesto dalis ir varg
šų dalis. Pastaroji tęsiasi nuo 
miesto centro į rytus. Nors ir 
čia pasitaiko prabangių na 
mų ir plačių gatvių su di
džiuliais parkais aplinkui, bet 
daugumoje gyvena varginges- 
nieji. Turtingesnieji spiečia
si vakarinėje ir graižesnėj da
lyje, bet po vieną kitą yra 
visame Londone.

Labiausiai susigrūdus ir 
brangiausia miesto dalis yra 
Senasis miestas, centras. Ten 
žemė neįperkama. Dienos mo
tu bankuose ir raštinėse (ofi- 
slose) dirba iper 1,500,000 
žmonių, bet nakčiai pasilieka 
nedaugiau 34,000. Kasdien 
pusantro milijono žmonių su
važiuoja ir išvažiuoja iš Se-

Žmonėmis
Tokiose valstybėse, kaip 

Sovietai, Italija, Vokietija, 
kur valdo diktatoriai, nori
ma žmogų sumechanizuoti, 'ki
taip sakant padaryti jį ma
šina, su kuriuo valdžiai ga
lima elgtis, kaip jai patinka, 
visai neatsižvelgiant į žmo
gaus norus, siekius ir prigi
mtį. Kaip žinome, Tirolio da
lis, kuri kitados priklausė au
strams, po Didžiojo 'karo ati
teko italams. Italai tirolie
čius - vokiečius gerokai var
žė ir spaudė.

Hitleris, nenorėdamas dėl 
kokių poros šimtų tūkstan
čių tiroliečių .pyktis su Muš
tiniu, sutiko, kad tirolie
čiai būtų pergabenti Vokie
tijon. Šitokiems barbariškie
ms Mussolinio ir Hitlerio su
manymams griežtai pasiprie-i voje.

Krikščionybė Ir Kultūrinė 
Lenkų Įtaka Lietuvoje

Neseniai buvo visoje Lietu- rėjo pasilikti savo valdžioje, 
voje iškilmingai minima 550, Bet tuos Jogailos planus per
metu Lietuvos krašto sukak
tis. Ta proga išėjo iš spau
dos knyga “Krikščionybė Lie 
tuvoje” (Krikščionybė Lietu
voje, Kaunas, 1938 m. 263 
psl.), kurioje žymūs Lietuvos 
istorikai nagrinėja krikšto 
priėmimo .priežastis, 'krikščio
nybės plėtojimosi raidų Lie
tuvoje, nurodo krikščionybės 
nuopelnus ir žalų lietuvių tau
tai. Toje knygoje ramiame 
įdomų kun. St. Ylos straips
nį (Kun. St. Yla “Krikščio
nybė ir kultūrinė lenkų in
vazija Lietuvoje” 48—72 psl), 
kuriame autorius nušviečia 
lenkų kultūros įtakų Lietuvo
je ir stengiasi įrodyti, kad le
nkėjimo bangos pradėjo eiti 
į Lietuvą ne dėl krikščiony
bės priėmimo, o dėl kitų .prie
žasčių. Manau, kad malonie
ms skaitytojams bus įdomu 
susipažinti su autoriaus pa- 
reiškštomis mintimis. Lenkų 
kultūros įsigalėjimo priežas
tis, a) nepriklausomas nuo 
krikščionybės ĮHiėmiino, ir 
b) priklausomas nuo krikš- 
čion y bė s pr i ėmimo.

a. Nuo krikščionybės ne
priklausomos lenkų kultūros 
įsigalėjimo priežastys Lietu-

šino tiroliečiai, tvirtindami, 
kad jie Tirolyje gyvenų nuo 
amžių ir visai nemanų jo ų>a- 
liikti. Tiroliečiai nenori va
žiuoti Vokietijon ir dėl to, 
kad katalikų tikėjimas, prie 
kurio jie taip yra prisirišę, 
Vokietijoje yra spaudžiamas 
ir persekiojamas. (V. A.)

1. Pirmasis etapas — poli
tinis, socialinis, o kartu ir 
kultūrinis suartėjimas su le
nkais.

Lenkų kultūros įsigalėjimui 
Lietuvoje padėjo pamatus Jo
gaila ir Vytautas. Jogaila,

“Garsas” rašo: “Lietuvos studentų cho
ro nesulauksime. Neatvažiavimo priežastys 
finansinio pobūdžio. Mat, vienos kolonijos 
stropiai ruošėsi chorą priimti ir kiek galint 
prisidėti prie jo užlaikymo, kitos gi tarėsi
kų daryti, o dar 'kitos visai nepaisė apie jo nejo miesto. Tam žknonių kil 
atvykimą ir priėmimą. Dabar tos kolonijos, nojimui yra pritaikintos susi 
kurios entuziastiškai rengėsi prie choro pri
ėmimo ir jau tam reikalui mažiau ar dau
giau išsikaštavę, jaučiasi užviltos ir nepa
tenkintos. Iš tikrųjų, keičiasi laikais ir žmo
nės. Jei toks sumanymas būtų kilęs, saky
sim, 20 metų atgal, tai didelės ir mažos 
mūsų 'kolonijos būtų nėręsi iš kailio Lietu 
vos studentų chorą pas save turėti ir jį kuo

siekinio priemonės. Yra visas 
rezginys požeminių traukinių, 
begalės “busų”, gatvėkarių, 
troley busų. Ir kaip nuvyk- 

I site į Londoną, nustebsite, 
' kad' ten visi važiuoja iš kai- 
I rėš pusės, o ne iš dešinės,
kaip Amerikoje.

Pačiame Londone yra 4 ka- 
' rnliški (parkai St. Jame’s,
Green Park, Hyde Park, Ken- 

Besirengdamos prie karo Europos valsty- sington Gardens. Jis užima

meiliausia priimti”.

Vokietijos Padalinimas

bes neskundžia visokių “pliotkų” viena 
prieš kitų. Štai, anot “L. Z.”, “V. B.” pik
tinasi “K. Warszawški” angliška žinia, kaip 
po naujojo karo būsianti padalyta Vokietija: 
Helgolando sala Anglijai, Kaizerio Vilhelmo 
kanalas sutarptautinamas, Bavarija ir Aus
trija sudarysiančios katalikišką valstybę, 
Cekoelovakija atstatoma istorinėse ribose, 
Klai|>ėda vėl tenka Lietuvai, Rytprūsiai ir Į 
Dancigas Lenkijai, Vakarinė koridoriaus sie
na bus ligi Kol'bergo, Ankštoji Silezija Len
kijai, Reinas busiąs vokiečių - prancūzų sie
na.

25)00 akrų 'žemės. Priemies

čiuose yra danginu ir dides

nių parkų. Medžius, skverus 

anglai mėgsta ir jų labai daug 

turi.
Kas tik važiuos į Izmdoną, 

patarčiau būtinai aplankyti 
Parlamento rūmus, Westmin- 
ster Abbev, katalikų West- 
minster Cathedral, British 
Musetln, Ixndon Zoo, Madam 

J Toussaux Exibition, aišku, ne-

braukė nuskriaustasis Kęstu
čio sūnus Vytautas. Su gink-, 
lu rankoje stojo kovoti dėi 
savo tėvo pulikii.no. Tuomet 
tai Jogaila pradėjo siųsti pi
rmuosius lenkų kariuomenės 
būrius į Lietuvos .pilis. Tie 
būriai pirmieji padėjo pama
tus lenkų kultūros plėtojiipui- 
si. Vytautas, tapęs Lietuvos 
valdovu, .nenutraukė taip pat 
su Lenkija ryšių. Šiuos “ry
šius jis, atrodo, laikė .politi
niu atžvilgiu Naudingus ir 
net reikalingus. Jis juos sten
gėsi išnaudoti Lietuvos pozi
cijoms stiprinti viduje ir ap
sidrausti nuo išorės priešų, 
ypaenuo Kryžiuočių ordino. 
Vytauto laikais pradeda 
plaukti Lietuvon valdininkai, 
lenkai, amatininkai, riteriai ir 
šiaip kolonistai. Iš karto tos 
atvykusios lenkiškos pajėgos 
neturėjo tautinio antspulvio, 
bet vėliau, kai “abplūdusi re
nesanso banga ėmė kelti patį 
lenkiškumų”, tuomet jos ta
po svarbiausiu lenkėjimo vei
ksniu. Dar didesnę reikšmę 

kultūros |4 • J <. j .nui-si 
Horodlės aktuose til-

pęs “pasižadėjimas, perorga
nizuoti Lietuvos valstybę Le
nkijos pavyzdžiu”.

(Bus daugiau)

lenkų
turėjo

KAUNAS (E) — Valsty
bės Saugumo Departamento 
iniciatyva nuo rugsėjo 17 d. 
Lietuvoje ruošiamas kovos su 
piktu mėnuo tikslu kelti ir

tapęs Lenkijos karaliumi 1387j ugdyti bendrą visuomenės tau 
įlietais, Lietuvą taip pat no- rūmą ir teisingumą.
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Pirmadieni?, rngp. 21 d., 1939 DRA'ŪO AS

J. M.i

Tarp Saules Ir Vandens

(Po Svetimu Dangum)
KAIP TOLI BUVUSI 
MANO TĖVYNĖ!

Dar nebuvo vasara, dar bu
vo balandžio mėnesio vidurys. 
Bangavo platus vandenynas

ink. Garlaivis buvo alpiau-' i'nisu

i ,nės audros išblaškytus vai- 
I k us.

Jūros vilnys nien'kėjo. Sau-; 
lė kasdien vis labiau ir sta
čiau savo spinduliais glostė 

'•■aivas, nes mes jaua,p
kęs trečdalį savo ikvlio. Ban-I 'isą dieną tegyvenam išsi- 
ęos taškėsi j garlaivio šonus.i kraustė ant lenio. Nakvoti, 
o keleiviams turėjo jau nusi-Įbdp pat nakvoji (n, pagalves 
besti, ka i j ats i ras nebūtuI'Pas,*leję ant garlaivio vir- 
daręsis kas dieną ir valandą Į sails» netoli vieno dumtrau- 
Šiltesnis ir malonesnis. į 1<1O>

— Nuo Vladivostoko iki i — Netoli dūmtraukio? Ar 
Triejesto, och, lur būt, nusi- tai jau ištikto maloni viete-
bos ?

_— Ne nenusibos! — prieš
ino mano draugas — daug 

ko pamatysim!
Dar buvo tik rytas. Mes iš

lindę iš kambario laisvai vai
kščiodami ant denio dairė
mės Į vandenų platybes. Kar
tais siūbtelėjus garlaiviui, ku- 
mštelėdavom alkūne j pašo
nę nieko nedėtam, nepažįsta
mam 'keleiviui.

Plaukiam vis į pietus ir 
piet lis.

Keleiviai vieni atsirėmė lė

lė? — pagalvos ne vienas.
Taip, ką čia dabar visa 

; išaiškinsi: — pastebėsiu tik 
I tiek, kad pavėlavom ir ge
resnės vietos nakvynei nebė
ga vom...

Pereitą naktį praleidom 
prie dūmtraukio. Naktis bu
vo vėsi ir giedri. Atgulęs žiū
rėjau į žvaigždes, nes buvo 
įdomu ir miegas neėmė. Pri
siminiau Lietuvos žvaigždėtą 
dangų. — Bet čia tos stebė
tinai žavios dangaus akys 
man buvo visai svetimos. Ne-

Ainerikos Jungt. Valst. karo laivai ne tik stebi darbus kėlimo iš jūrų nuskendusio submarino “Squalus”, bet ir pa
deda jį vilkti arčiau krašto. Submarinas yra nuskendęs Atlan to vandenyne, netoli Porths'.nouth, N. H. (Aeme teleplioto,

. , . . . . . 1 mačiau sietino, Gnzulio ratųnio bar erų spokso i putojau- . v. „ . „ _ . v •
j ir siaurės žvaigždes. Aušrines 
ir Vakarinės irgi kaž kaip 
nepastebėjau. Prieš akis bu
vo atsiskleidęs pietų ir pusiau 
jo dangus, mums svetimas, ne- 
pažįstf.'.nas...

čias bangas, kiti susėdę ant 
sudedamų kėdučių šnekučiuo
ja. šnekučiuoja tie keleiviai, 
gal būt, visa dvidešimčia kal
bų. Tai buvo vienas iš dau
gelio Kr. Nanseno laivų, ku
rie gabeno iš tolimų žemės 
užkampių į savo tėvynės pa
kraščius, didžiosios pasauli-

tiek mano užmigta. Nubudau. 
Saulė užtekėjusi ir jau paki- 
lėjusi. Jūra buvo taip tyli ir 
rami, spindėjo saulėje, kaip 
begalinis veidrodis. Mes grei
tomis apsirengę ir nusiprau
sę, arbatos išgėrę skubinomis 
gėrėtis tokia ramia jūra.

Jūrų vandens ramybė sakė, 
kad kur tai, čia pat, yra že
mė. Nereikėjo ilgai dairytis: 
vakaruose iš vandens horizo
nto kištelėjo melsva kalvos 
viršūnė. Bežiūrint ir daugiau 
aukštesnių ir žemesnių kal
vų lindo iš vandenų. Buvo 
tai Makakos pusiausalio kra-

XT . • .... . - • i ntai.Nors taip aiškiai svajojau j

žiūrėdamas į žvaigždėtą pu- Tačiau dieną įrėmęs tolyn 
siaujo dangų, tačiau buvo vis-* ir tolyn į pietus. Matėsi iš-

tisį pulkai burinių laivelių, 
besiįriančių pirmyn ir atgal.

— Žiūrėk, Juozai, matai, 
žuvytės skrenda, — rodė man 
draugas ranka persisvėręs per 
garlaivio denio barjerą.

— Nusibodo, nes dar vakar 
bežiūrint, net pokštas atsiti
ko.

— Na, na, sakyk?
— Žiūriu savo skrybėlę ant

galvos užsismaukęs. Žuvytės* servuoti dėžutėse vaisiai
mažos, tik purpt iš bangų pa- t.t. , maža palinksmino ir privar
kyla ir vėl tuoj krinta!.. Ži

Praslinkus ikokiam pusva-l nigus. Žinoma, jie to ir telau- 
landžiui jau virė prekyba: kė: šokinėjo stačia galva jū-
keleiviai apgulę barjerą lau
kė savo eilės, kad įdėjus į 
tuščią krepšį pusdolerį ir nu
leidus ži'myn — laukti išky
lant “prekių”. Prekės buvo

ros vandenin ir gaudė kiek
vieną pinigėlį, ir mes nepa
stebėjom, kad' nors kartą jie
ms tai nebūtų pavykę. 

Toliau ėjo nebloga preky-
mums nematytos ir viliojan- ba “baltiniais”, kelnėmis, 
čios. Pirmiausia pietų vai- šaftnais ir gyvomis spalvuo- 
siai: bananai, ananasai, pal- I tom papūgom.
mių riešutai; švieži ir kon-; »pa prekyba ir pramogos 

Singapūre mus tą dieną ne-įr II

de.nynu. Dar ilgai matėm at
sitolinančią Mulaikų, bet dar 
visą parą iš antros pietų pu
sės mus lydėjo Sumatros pal
mių gojais apžėlę krantai.

Saulė kaitino neguilestin- 
gai. Mūsų garlaivio denis, 
virš mūsų galvų buvo ištisa, 
brerentine audeklo pala pri
dengtas, nes ekvatoriaus vi
dudienio saulė pavojinga.

Daugelis mūsų vyrų jau 
pasiskubino “pasirėdyti” tik 
ką iš Singapūro vertelgų į- 
sig-ytais “marškiniais”. Ta
riami ‘ 'marškiniai” buvo ne- 

I rtiniai, kad per kokį nėrinį, 
musė būt be vargo pralindu- 
si kiekvienoje vietoje. Pas 
taip “apsirengusius” vyrus 
teliko, taip sakant, tik vienas 
žmoniškesnis rūbas ant kūno 
— tai kelnės.

Moterys buvo kuklesnės. 
Jos kentė karštį, o netyčio
mis išlindusios iš po breren- 
tinės priedangos pė nepajus
davo, kaip raudonai nusipli- 
kindavo dekoltuotus spran
dus.

Taip kentėm dienomis ir 
laukėm vakaro ir nakties. Y- 
pač mūsų grupė, grivpė lietu
vių įsikūrusių prie dūmtrau- 

I kio...

notu'm, vėjelis toks, rodos, me
nkas — tik nuo galvos mano 
kietąją šiaudinę... — Aš 
griebt, — o ji, apsisukus po
rą kartų ore, išlengvo nutū
pė ant vandenio!...

— Žiūrėkit — ho... taip vi
si sužiūro.

— O, matai kalvos ir me- 
, džiai, o ten ir bokštai, kami
nai!...

Ant rytojaus mes jau plau
kėm į vakarus, Indijos van-

Kas myli, tampa visų nuosa
vybe, nes tarnauja visiems, o 
nieko pikto neprisileidžia.

Sutaupymas Nuo $20 iki $75
Dabar perkant Elektrine Ledaunę, Aliejinį Pečių, Ra
dijų, arba Skalbiamų mašinų Budriko Krautuves Re- 
montavimo Išpardivime.

— Singapūras, Singapūras! 
Bet dar mes plaukėm, kol, 

galų gale, sutemus garlaivis 
sustojo. Tą naktį pramiegoję j 
prie dūmtraukio dar saulei 
netekėjus — buvome ant ko
jy- 1

|| Pritvirtino

Bet su vaisiais čia dar ne-jgmo, 
i sibaigė. Kai kuriuose laive- Į 

liuose mums parodė naujų In
dijos vandenyno turtų. Tai
buvo įvairiausių jūros kriau-,^ 
(kliu prikrautos pintinės, kur, 
už pusdolerį siūlė; perlamutri-( 
nių, koralinių ir kitokių mums 
niekad nematytų, sukietėjusių Į 
jūrų gelmėj grožybių. Ir pir
kom, žinoma, už paskutinius 
centus sakydami: “Tai ka^į
‘parvešim iš Indijos namo, Lie ♦
tuvon, neatsistebės visi!” *t

O kur dar kitokie suvenp

KLAUSYKITE

New City Fiirniture Mart
RADIO PR0GRAM0

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

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

i ’

=

mūsų garlaivį 
ant inkaro netoli uosto. At
vykus policija susikraustė ant 
garlaivio laiptų. Policija, kaip 
policija: uniforminės kepurės, 
tik toks gal ir buvo nuo mū- 

Įjsų policininkų vyriausias ski
rtumas, kad buvo basi.

Uosto vertelgos nežiopsojo! 
Mūsų garlaivį npsiupė didelis 
būrys mažesnių ir didesnių 
laivelių. Jie jau kraustė

— Žiūrėkim, štai, dar trys 
nuogaliai su laiveliu atsiįrę:

Naujų pramogų laukti il
gai nereikėjo. Kas tai iš ke
leivių metė metalinį pinigą 
jūron.

— Žiūrėk, Antanai, oi!...
Nuskendo!...
— Kas nuskendo?
Vienas nuogalių (nes tie 

trys malajai “sportininkai”, 
buvo tik su maudymosi kos
tiumu). Nėrė jūron stačia 
galva ir po keliolikos sekun- 

vandens laikvda-1

ANGLYS ir KOKSAI
Pasinaudokite žemomis vasaros kainomis. ATLAS 

ANGLYS yra jūsų garancija šilumos patogumo atein
ančiai žiemai.

Į žemiau pažymėtas kainas įskaitomo 3% Illinois Salos Tax.

Žemiau nurodytos kainos yri gry
nais pinigais už Uodų 4 tom,, ar- 
lin daugiau.

POCAHONTAS — Thlrd Veln 
Mino Hun, Domcstlc. . .... $7.60
WF.ST VIROINIA MINE 
KCN. Extra Coarse................ $7.20
COKE — Genuine Chlcngo 
Koppers or Solvav Pea. . . $7.75

Visos mūsų “stokorlnės” 
nuo dulkių apvalytos.

anglys yra

II.I.INOIS SCKEENINGS

EKANKI.IN COINTY.
Stoker Nut .....................

$4.50

$6.00

U'EST KENTCCKY. 1-inch 
Screenlngs .... ..........................$6.15

ir <lų įskilo is
ruošės siūlyti keleiviams pietų ■ mas ant delno pinigą įšoko 
krašto prekes. Vienas atsira-,vfl savo laivelin. Mūsų pub-

COKE 
or Nut

KOVAI.
l.ump

Alahnma. Range
$9.00

MjAck n and
— Stove..................................... $7.95

KOVAI, STOKEK NCT.
(Oiir I.ender) .....................

EAST KENTCCKY 
1-lnch Stoker ...........

$5.70
STOKER

.........  $7.15

5 pėdų geriausių išdirbysčių 
Elektriniai Refrigeratoriai

$8900

do net ant denio, nuleido vir- 
pvę į laivelį ir prie jos prika

bino krepšį.

likai pamačius tokį įdomų 
triuką ėmė mėtyti netoli jų 
laivelio jūron sidabrinius pi-

KRANKI.! N COCNTY 
Egg .....................................

$6.75
EAST KENTCCKY 
NCT. 1M ..............

STOKEK
............ $7.35

^riiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiimiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiimmmr'2

Thor Skalbiamos Mašinos, pa
dirbtos parduoti po $69.00, už

$3900

4 ar 5 kambariams apšildyti 
Aliejinis Pečius, visas porcele- 
no už $37.50 50 galionų 
aliejaus dykai.

Didelė Nuolaida Duodama Mainant Jūsų Seną Radio Ant Naujos.

JOS. F. BUDRIK
FURNITURE HOUSE

3409 21 So. Halsted St. Tel. Yards 3088
f'iisil.hiiisiikile žįimans profjrauio iš WCFL, 970 k. Radio Stoties 
V ralandą inkare Chicaifos taiku.

IEŪ NORKUS, Ir.
DISTRIBUTOR

OF

AMBR0S1A & NECTAR
B E E R S

Kainos gali būti permainytos be Jokio prane.Umo.

ATLAS FUEL COMPANY
Įstrigta 1015 m.

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

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Obicagoj. Visi geria ir mėgsta 
AMRROSIA Ali,, bet, prie to išdirbėjai nusprendė padirbti dar ge
resnį alų, kurį užvardino NECTAR. Sis Alus yra pagamintas ii im
portuotų pirmos rūšies produktų.

Urmo (whoiesale) kainomis pristato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitų ir teisingų patar
navimų.

2423 West 64tb St. Tel. Hemlock 6240 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiii?:

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS

REAL ĖST ATE
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rųiies naujus namus ant 
lengvų mėnesinių ihnokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbų be jokio casb {mokė
jimo. ant lengvų mėnesinių iftmokėjimų.
(Iigannn geriausj atlyginimų ii Fire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Daran paskolas ant nanjų ir 
senų namų, ant lengvų mėnesinių iftmo- 
kėjimų nno 6 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

f
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YVAS ONE OF MANKINDS FIRST 

HAVE 
IN CAVE 

DY/ELUNGS Z
OSCCVERED TRACES OF

CHARACTERS

By Bob Dane
tEN Isą&ELLA.

OF SPAIN ANO
BENEFACTRES3 OF 
COLUMBOS, ONCE 

PCASTED TUAT 
LORING HER EN- 
TIRE UFET1ME,

6HE HAD TAKEN 
ONLV TWO BATHS/ 

HER SECOND BATU 
RESOLTED FROM AN 

accidental FALL 
INTO THE 

EBRO , 
RIVER'

džius vietų. Tokiu būdu ir iš atnaujintas tik didysis kupo
nais, lietuvių, turėtų daugiau kis, nors ši gražioji bužny- 
progos įeiti j politikų. į čia visa reikalinga didelio re-

Dar noriu paraginti vi. us nionto. Praėjusių savaitę pra
mintų savininkus rašytis į Na-1 dėta statyti nauja bažnyčia 
mų Savininkų klubus savoj už Posį,ieškos, įprie Neinenči- 
kolonijo.se. ! no plento. Nauja bažnyčia i»a-

Junas Mikulaitiis, Čia ro.

Taisomos Ir Statomos 
Bažnyčios

Šių vasarų iš oro ir vidaus 
atnaujintos šv. .Jono ir šv. 
Trejybės bažnyčios Vilniuje. 
Šv. Petro ir Povilo bažnyčios

vadinta Dievo Motinos Nu
galėtojos šventykla ir stato
ma dėkingumo ženklan už pa
rodytų 1920 m. t. vad. “Vis
lus stebuklų” 'kovoje su bol
ševikais.

LIETUVIAI DAKTARAI

SKAITYTOJŲ BALSAI
Civilinė Metrikacija

ir būdavo veselija. Dabar Tš-
, rodo, kad viskas yra O K. 
j Šitokia metrikacija, rodos, y 
; ra gera ir geresnės nei nerei-

Lietuvos laikraščiai daugikliu Viskas civiliškai, išėmus 
rašo apie civilinę mctrikaci-J sutuoktuvių apeigas, liet pa
jų ir jos paštetas; žinoma, sirodo, kad penki žodžiai čia
rašo tie, kurie priešingi tai i stovi ant metrikacijos kelio 
metrikacijai. Jos šalininkui į ir dėl to eina kova. O tie 
tokiuose pat laikraščiuose ra-1 penki žodžiui via: “Prižadu

tave mylėt ligi smert”, reis 
kia ligi grabo lentos turi kni

so ir jų remia. Taigi, Lietu
voje eina kova už ir įpricš ci
viline metrikacijų. Klausimus 1 voje gyvent. Kitais žodžiai 
begalo aktualus. Tat, visųpir- 
ma reikia -žinot ir suprast,
'kas yra toji civilinė metrika
cija,

Aš nerašysiu apie šios ša-

nėra perskyrų — diverso. Ot.
čia ir yra paslaptis, dėl ik o 
laisvamaniai, arba nesusipra
tę šiaudiniai katalikai, nori 
civilinės metrikacijos. Dėl tų 
penkių žodžių.lies civilinę metrikacijų, nes 

čia ji nuo seniai yra. Paga-Į Dabar, imsim pasėkas iš tų 
lios, ne mano dalykas. Aš kraštų, kur yra civilinė me- 
rašysiu apie Lietuvos civilinę 1 trikacija. Mes atsimename, 
metrikacijų ir jos pasakas, kad Lietuvoje nebuvo vien-

.240

Dr. Krank C. Kwinn (Kvie- 
cinskas), kuris pirmiau turė
jo savo ofisų po num. 1738 
\\ ėst 47tb Street, persikėlė į 
naujų vietų. Dabartinis ofi
so antrašas yra 1631 W. 47th 
Street. Telefonas tas pats: 
YARds 3357.

Tel. Y arda 3140.
VALANDOS: Nno 11 iki 12;

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

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

ir akinius pritaiko 
3343 So. Halsted Street

nes dar jos tenai nėra, tad
kad Lietuvos žmonės žinotų, 
su kuo turi reikalo, kad po 
laiko nereiktų gailėtis.

Civilinė metrikacija yra tas, 
kuri buvo ir prie rusų val
džios. Gimė kūdikėlis, tuojau 
būdavo pakrikštija, surašo 
metrikus ir siunčia į apskri
tį. Ten užrekordavę siunčia j 
gubernijos kanceliarijas (Lie 
iuvoj — Suvalkus, Kaunu), iš 
ten siųsdavo į Peterburgu ir 
tuo viskas baigdavosi. Žmo
gui mirus, būdavo atliekami 
tokie pat formalumai — iš
braukiama iš gyvųjų tarpo. 
Prieš vestuves, jauniesiems 
padavus užsakus, reikdavo iš
imt gimimo metrikus ir ku
nigas siųsdavo apskrities vi
ršininkui, kad užtvirtintų jau
nųjų susituokimų. Reikėdavo 
nueit į “Kaznačeistva Bank”, 
.nupirk žyminį ženklų (gerba- 
vaja niai'ka) už 3 rub. ir vir
šininkas parašydavo: “Pozvo- 
leju idti v zakonnv Brak”.1 
Po to kunigas “surišdavo”

gungių “singelių”. Jeigu ir 
būdavo koks, tai kokis inva
lidas, nesveikas. D šalyje, 
kaip ir Am. Jungt. Valstybės, 
kur yra civ. metrikacija, la
bai daug yra viengungių. Ko- 
dėL jų tiek daug? Klausykit!

Ceremonijos būna šitokios. 
Kada vyras išeina į darbų, 
viengungis ateina, lyg tas 
žaltys prie Ievos ir praside 
da šitokis pasikalbėjimas.

— Aš norėčiau kų tamstai 
sakyt, bet nedrįstu.

— Na, na, ko nedrįsti sa
kyk !

— Tamsta man labai graži, 
ir aš — myliu!...

— Eik jau eik. Nei aš gra
ži, nei kų.

— Tau aš seniai, turiu akį 
ant tamsios.

• • . • • •Amer. J. V. kreiseris “Tussoloosa”, kuriuo prez. Roosevelt išplaukė 10 dienų atostogų į
Nova Scotia ir Newfoundland pakraščius. (Acme telephoto)

jungtuvės pas tei- dėsni, sunkesni. Tai naštai ,8U savo parašu. I okia rinki- 
sėjų, kuris nesako: “Prižadu net galo nematyti. Daugiau-įmU sistema palengvintumem 
tave mylėt ligi smert”. šiai mokesčių našta slegia pe- savo būvį. Nereikėtų savo įei-

Pagyvenus kiek jie vėl ima <"ius kuric turi nuosavus dalintw su valdžių, kaip
divors,. Jonas ieSko kitos įeinamus, yra. Patiems kandija-

t *- , •* t m • I 'tams būtų lengviau, nes novos, o Ievute kito Jono. Taip; Aš tik vienn matau iieiti iš .. . ... ’ 1v v ra 1 * n 1 reikėtų vairiu girtuokliu gir-
įr gyvenama. Ypač paplitęs tos klampynės, būtent, kad
tarp turtingų, profesijonalų,, kandidatas į valdiškų vietų 
judžių žvaigždžių ir kit. i turi būti pats savininkas ne- 
Jie skiriasi, divorsuojasi, dė-, kilnojamo turto, tai yra turėti 

namų, ar daugiau, kad jis pri
klausytų Namų Savininkų klū 
bui, kad būtų to klubo išrink
tas, kad tasai kandidatas pa
tiektų savo programą raštu 
viešame susirinkime, žinoma,

civilines

ka civilinei metrikacijai.

Tad, brangi 'mūsų tėvynė 
Lietuva, turi kovot prieš So
domos ir Gomoros išdavų — 
civilinę 'metrikacijų. A. P.

KAIP TURĖTŲ EITI 
RINKIMAI

Po vasaros ateina žiema, o 
— Jonuk, jau tu mane su- po žiemos vasara. Taip eina 

žavėjai. Aš myliu tave. į ir visas mūsų gyvenimas ir vi- 
Taip dedasi ten, 'kur gyve- sa šiandieninė politika Ameri- 

na jausmais, bet ne protu/koj. Vieni rinkimai praeinh, 
kyla bar- kiti ateina. O mūsų, Ij^tlsuoto
to paseka,jų, vargai tie patys.

Vyrui pastebėjus, 
niai, muštynės. O 

1 — divorsas. Na ir, pagalios,
Prieš rinkimus, kad padėti 

ženklelis ties kandidato pa
vardę, jis pats ir jo busteriai- 
politikierioi balsuotojams ža
da aukso kalnus. Bet po rin
kimų, patekę į šiltas vietas, 
jie tuos pažatlus pamiršta ir 
netenka sųžiningumo.

Dėl to ir nenuostabu, kad 
mūsų mokesčiai yra dideli, 
sunkūs ir vis dar darosi di-

A FIAVOR ALL 
ITS 0WN THAT 

MILLIONS PREFER

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
šeštadieniais 

v.iHn.in. q—«< p M
TEL. YARDS 6557

DR. FRANK G. KWINN
(KV1KCINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street 

(Kampas Wooa S. )
OFISO VALANDOS:

2—1 ir 7—8:30 Vakare, 
ir Pagal Sutartį.

dyti ir tūkstančių mokėti į 
kampanijos fondų, kaip dabar 

Į daroma. Tas reikštų, kad ir ne
turtingas žmogus turėtų pro
gos įsiskverbti į bet kokių val- 

AKiy GYDYTOJAS

DR. P. J. BEINAR
(BEINARAUSKASž 

GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1611.

Res. — Y arda 3955 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sntarti

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Kasdien išskyras Seredų 
Seredomia ir Nedčl. pagal sutarti

KnV \ViKon, “Mins American Aviation of 193!)”, išmeta 
pirmų bolę Midarant National Kemi-Pro basebolo “series”, 
AVichita, Kansas vai. Kairėj lygos aukščiausias komisijoflie- 
rius. (Acme telephoto)

BAKING 
POWDER|

Sjme Prke lodiif. 
t is45YearsAqo

25 ounces254

MILLIONS OF POUNDS HSVf BFEN 
USED SY OUR GOVERNMtNT

DR. VAITUSH, OPI.
SPECIALISTAS 

OPTOMETRICALLY AKIŲ 
LIETUVIS

Suvlrj 20 metų praktikavimo 
Mano Garantavimas

Palengvins aklų Įtempimų, kas es
ti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų Įtempimo, nervuotu- 
mo, skaudamų aklų karėti, atitaiso 
trumparegystę Ir tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialų atyda atkreipiama | 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos.

Valandos: nuo 10 Iki S vai. vak. 
NedMIoj pagal sutarti.

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

Telefonas YARds 1373

ALEX ALESAdSKAS & SONS
Wholesale Fumiture Co.

6343 Soe Western Avenue
REPUBLIC 6051

Tel CANal 6969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS:

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

DR. F. C. 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

* Uit. CHARLES BEGAt
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4/29 bo. Ashland Avė. 

2-tros lubos 
CHICAGO, 1LL.

Telefonas MIDway 28b. 
OFISO VALANDOS:

Nno 10 iki 12 vai. ryto, ano 2 iki » 
vai, po pietų ir nno 7 iki 8 JO v. e.

Telefonas HEMlock 6286

DR. A. Ii. RAKAUSKAI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2410 VV. Marųuette KO.

Ofiso valandos:
10—12 vaL ryto

2—4 ir &—8 vaL vakaro 
Trečiadieniais ir Sekmadieniai

Susitariąs

DR. MAURIGE KAHM
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
4631 So. Ashland Avė. 

TcL YARds 0994 
Rez. TeL PLAza 3200 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Ros. 6958 So. Talman Avė.
Rea. TeL GROvehiU 0617 
Office TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8

Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
Ketv. ir Nedėliomia anai tanu

2423 W. Marųuette Road

DR. STRIRUL'IS
PHYSICIAN and SURGEOH

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nao 2 iki 4 ir nuo 8 iki 8 vai. vak
Nedėliomia pagal entariį, 

Office TeL YARds 4787 
Manu} TeL PROspect 1930

Tel OAJMal 6122.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė.

Telefonas REPnblic 7868

TeL YARds 5921 
Rea: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:39 
756 West 35th Street

Ofiso TeL VIRginia 0036
Reeidencijoe TeL BE Varly

DR. T. DDNDDLIS
4157 Archer Avenue

Ofiso vaLi 2—4 ir 9—8 p. au

Office PTione Res and Office
PROepeet 1028 2359 S. Leavitt St
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706

DR. J. J. KOWAR
(K0WAR8KA8)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd S t, Chlcago
Trečia< aiais ir Sekmkadioaiaia 

fiagal aatartt

Reaideaeija
8939 So. Claremont Ava

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

Tel CAMal 0267
Rea. TeL PROspect 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR 0HIRURGA8 

1821 So. Halsted Street 
Rezidencija 6600 So. Artesian Avė. 
V AIMANUOS: 11 v. ryto iki 3 popiet

6 iki 9 vakare
TeL YARds 2246

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
______ Seredoi oaeal sntarti______

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue
Telefonai Lafayette 3656 

Antradiraiaia, Ketvirtadieniais ii
Penktadieniais

4631 South Ashland Avė. 
TU. Tardi 0994

TraSiadianiais Ii
-

kolonijo.se
kolonijo.se
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Rūpestis Pagreitina 
Nagų Augimu

Neuropotologas Dr. J. J. 
Infcnesgg žinomas savo studi
jomis apie išorinių psichinių 
veiksnių įtakų atskirų žmo
gaus organizmo dalių tarpi
mui ar nykimui, rašo apie 
rūpestį, kaip žmogaus sveika
tos priešų Nr. 1. Rūpestis ,ne- 
apsaikomai skaudžiai žalojus 
žmogaus dvasinę sveikatų, o 
krypstant į slidžias vėžes dva 
sinei sveikatai, keletu kartą 
greičiau pradeda 'krypti ir 
kūno sveikata. Rūpestis varžo 
proto lakumų, minčių lanks
tumų, 'paralyžuoja orientaci
jos veiklumų. Joks tikras kū
rėjas negali sėkmingai kurti, 
kai koks nors rūpestis slegia 
dvasių. Ir fizinio darbo našu
mas galvoje esant rūpesčio 
naštai mažiau produktyvus. 
Didžiosios darbo nelaimės ir 
įvairūs kūno sužalojilnai ke
lis kartus dažniau atsitinka 
pas rūpesčio varginamus. Rū
pestis turi įtakos į kai kurių 
liauki} medžiagos gaminimo 
procesų; Taip, gerai žinome, 
kad1 rūpesčių raukšlėjasi plau 
•kai žyla ar krinta ir taip pat, 
žymiai sparčiau pradeda aug
ti rankų ir kojų pirštų na
gai. Savo teigimų Dr. J. J. 
Imniesttft yra pagrindęs ilgų 
metų tyrimais ir stebėjimais.

(L. A.)

Moterų Sąjungos 
Naujoji Centro 
Valdyba

W()RCESTER, MASS. — 
ALRK. Moterų Sąjungos ju
biliejinis seimus užsibaigė1 tpe- 
nktudienį, rugp. 11 d., Šv. 
Kazimieru lietuvių parapijo
je. Seimus užsitęsė ilgiau kaip 
buvo numatytu. Ketvirtadie
nį seimuvo iki 1 vai. penkta
dienio rytų. Konstitucijos sva
rstymas užėmė daugiausia lai 
ko. Rinkimas valdybos, tai 
buvo gyviausia seimo dalis.

^aujųjų Centro Valdybų su 
daro sies sųjungietės:

ARE YOU ONLY A. 
THftEE-ŪUARTER WIFE?

MEN.becaum ‘.hey are men.can 
never understand a three- 

quarter wlfe—a wife vho is aU k>ve 
and kindneea three weeks (n a 
month and a heli cat the ręst a/ 
the Ūme.

No matter how your back achec
—how your nerve* acream—don't 
take lt out on your husband.

F ar three generations one womar 
kec told anotber bow to go "imb- 
ing through ' witb Lydia E. Pink- 
haem'e Vegetabie Compound It 
helpa Nature tone up tbe syatem. 
thus lemenlng thc discomforts from 
the funetional disorders whicb 
women muet endure In tbe three 
ordeals of Ule: 1. Tuming from 
girlhood to womanhood. 2. Pre- 
paring tor motberhood. 3. Ap- 
proachine "mldūle age. '

“ Don'Vbe a three-quarter wife. 
take LYDIA E. PINKHAM8 
VBGETABLE OOMPOUND and 
Go "BmlUng Through."

Pirm. Elzbieta Paurazienė 
iš Detroit; pirmoji vicepirm. 
Justa Karpiūtė iš Westville, 
111.; antroji vicepirm. A. Auk- 
štikalnienė (Colney) iš Wa- 
terbury, Conn.; rust. Marijo
na Vaičiūnienė iš Cicero, Ilk; 
iždininkė Alena Statkienė iš 
Chicago, Ilk; iždo globėjos — 
Teklė B. Mažeikienė iš Wor- 
eester, Mass. ir Albina Poš
kienė iš Chicago, Ilk Direk
torės — Mass., Maine ir New 
llampshire Anastazija Sykes 
iš Norwood, Mase.; Connecti- 
eut — Marijona Jokubaitė iš 
New Ifaven, Conn. N. Y. ir 
N. J. — Šertvitienė iš Brook- 
lyn, N. Y.; Ohio — Ona Ste- 
įpulionienė iš Cleveland, Oliio; 
Illinois — Marijona Paukštie
nė, Chicago, Ilk; Pennsylva- 
nia — Pranė Schevets iš Pitt- 
ston, Pa; Miehigan — O. Kra- 
tavičienė iš Detroit, Mieli. Li- 
teratinė komisija: — Albina 
Poškienė, Uršulė Daukantie
nė ir Anastazija Sykes; sku-j 
ndų komisija — L. Venčienė,) 
T. Mitchelienė, S. Sakalienė;! 
Federacijos Tarybon — Ag
nė Stašaitienė ir S. Sūbatie- 
,nė. “‘Moterų Dirvos” redak
torė — S. Sakalienė; daikta
ms - kvotėjas — dr. A. G. 
Rakauskas.

Linkime naujai valdybai 
geriausių sėkmių. Butvile

i do lietuvius ir 
apylinkėje skaitlingai atsila
nkyti į šį piknikų.

Reng. Komitetas

Geria Net 20 Litrų 
Vandens

Amerikoj įvyksta tikrai keistų dalykų. Šiomis dienomis 
paskelbta ,kad' čilkagietis Fred B. Snite, Jir., kuris jau ke
linti metai serga vaikų paralyžium ir gyvybė palaikomu va
dinamuose “geležiniuose plaučiuose” (iron lung), slsituokė 
su viena mergaite iš Dayton, Oliio. Šiame atvaizde matome 
Dorothy Dublin iš Big Springs, Texas, kuri taip pat serga 
vaiki} paralyžium, guli “geležiniuose plaučiuose” ir kuri 
taip pat... ištekėjo. Dešinėj atvaizds jos vyro. (Aeme teleph.)

Iš Arti Ir Toli - Visi 
Kviečiami Parapijos 
Piknikan

CLEVELAND, O. — Sek
madienį, rugsėjo 3 d., tai yra 
•prieš pat Padėkos Dienų, Pa
nelės Švenč. Nuolatinės Pa
galbos parapija rengia didelį 
piknikų. Uolieji parapijos da
rbuotojai, sykiu su klebonu, 
kun. Juozapu Angelaičiu, ir 
komitetu darbuojas, kad pik
nikas kuo geriausiai pavyk
tų.

Piknikas bus Caimp-By- 
Heck ūkyje, šalę Lloyd Rd., 
lietuviškam kaimelyje. Vieta 
tikrai graži ir smagi pikni- 
kauti.

mus. Tik su didele valia ir 
kovos energija jiems pasise
kė nuo vandens gėrimo at
prasti. Pagaliau tai gali būti 
ris galį būti ir 
fizinio ir dvasinio pobūdžio. 
Tačiau šitų ligonę moterį, ku
ri išgeria per dienų 20 litrų, 
prof. Schoenas gydo. Jis net 
vartoja hipnotizmo (priemones, 
kad atprastų nuo nepaprasto 
gėrimo. (fL. A.)

Vokiečių spauda praneša 
kad vokiečių prof. Shoenas 
demonstravo gydytojų suei
goje vienų moterį, kuri per 
dienų išgeria 20 litrų van
dens. Vandens gėrimas pasi
darė kažkoks keistas trošku
lys, nuo kurie ji niekaip ne
galinti atprasti. Tačiau prof. 
Schoenas plačiau }>auiškino 
apie vandens gėrimų. Jei žmo
gus kartų pradeda vandenį 
gerti, tai pradžioje jis tai da
ro su dideliu nenoru. Tačiau, 
jei žtnokus tiek toli nužengė,

Sostinių Įdomybės
Danijos sostinėje Kopenha

goje yra 800,000 gyventojų, 
ir dviračių ten priskaitoma 
350,000. Didesnio judėjimo 

~ gatvėse metu visur taip daug 
gyvenančius jvįrtt(’.į,^ kati, sustojus kur 

judėjimui prie kryžkelės: dvi
ratininkai atsiremia į vienas 
kitų, padėdami rankas ant 
‘kaimynų pečių. Kitas įdomus 
dalykas Danijos sostinėje: 
ten yra viešbutis, kur vamz
džiais, išvestais į visus kam
barius, eina ne tik vanduo, 
bet ir alus...

DON’T BE GREY
Dart talente <rey hsfr. Grey bdr 
Meke* you look old and (eel old. 
Try the ’lCodero* Method tor Col- 
«rin< HMr .,. CLAIROL. YooTI 
apprefctot* the ątrick, pleaaant tr**»» 
Bent- No bleaching reąuLred to 
•efteo the halr wh»n yoa BM 
CLAIROL. YooTI Vva tbe resuha 
«a your halr — beaatiful, nataral» 
loeUag cotor that defia* deteeritau 
Sea yoaraeH as yoa wOuld likę to te. See your hairdresaar t 
'«ai tfato c«q»a N0W<

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINES 

MINTYS
18 angliško vertfi 

Kun. Aut. M. Karužiiki*

Rugpiūčio 21 Diena
Turėk viltį didelėje geru 

mo galybėje.

Kas mato kitų kaltes, bet 
savo didesnių kalčių nemato, 
yra panašus į anų pariziejų, 
kuris šitaip meldėsi: “Ačiū 
tau, Dieve, kad aš nesu tolks, 
kaip kiti žmonės, ir ne toks, 
kaip ana tas muitininkas, kur 
•pas duris stovi”. A. P.

REMK1TE, PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ. SPAUDĄ

URBA Gėlės Mylintiems, 
Ve tuvėms, Banke
tams, Laidotuvėms, 
ir Puošimams.

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 
Phone LAFayette 5800

kad gali išgerti nuo 15 iki 
Piknike bus daug įvairu- 20 litrų vandens per dienų, 

1110, taip kurių bus įvairiau- |aį įat]a tokiam žmogui jo 
kad dalyvaujantieji(j,jos prievartos nebereikia.

Tada jis pats nebegali nuo
šia tas 
piknike bus filmuojami.

Klebonas, komitetas ir vi
si rengėjai kviečia Clevelan-

gėrimo atprasti. Tai esu išmė
ginę net kai kurio mokslinin
kai per savo paties bandy-

Nat*ralfy...wiA

•»MRa»toeOhr«limrikW Ngr «OiUNiaaM«ftotortto. 

^,..e M-4— e.
«f riek eO. 8ae 

M cart be ceptaf 
anty GWni

4OAM OAflt, OAOKM, ha. 
įUt Vaat «O lu M«« Tok. B. «. 

---------- illit, 1X11 lituką

LIETUVOS VYČIŲ CHORO

Ekskursija į Pasaulinę
PARODA

— išvyksta —

Penktad., Rugs.-Sept. 8, ’38
New York Central Traukiniais

$3g.9O

E
E Ud 
= * - .
i ANT 1-My MORGIČiy

^jiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiius

& SKOLINAM PINIGUS s

Kiekvienos ypktos padėti pinigai yra apdrausti iki |6000.00 pei E 
Federal Savings and Loan Insurance Corp., po United States E 
Government priežiūra.

Mokome Už 
Padėtus Pinigus 31%

•A

Aukso Grūdeliai
Šiuo laiku ant dangaus, 

pietryti} pusėje, matoma skai
sti rausva žvaigždė. Tai pla
neta Marsas, kurį stebi viso 
pasaulio astronomai. Jų nuo
mone, ten yra gyventojai ir 
augmenys, bet tik mano, gi 
tikrai nežino. Čia ir pasiro
do Dievo darbai, kurių žmo
gaus protas apimti negali.

{ Dievuje sustiprėję ir tvirti 
jokiu budu negali pasikelti 
puikybėn.

Meilė yra atsidavusi ir pa
klusnu perdėtiniams, pati sa
ve statosi žema ir niekam ne
tikusia; Dievui maldinga ir 
dėkinga, visuomet jame pasi
tikinti ir viltį pradedanti, net 
ir tuomet kada, rodos, Dievas 
jų apleidžia, nes be kentėjimo 
negalima yra meilėje, gyventi. 
GABSLNK1TES “DRAUGE”

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

MACARONI-
-AND-CHEESE.
READY IN 9 MINUTES

: Ofiso vai.: 9:00 vai. ryto iki 6:00 vak. Pirmadieniais, Ketvirta- E 
E dieniais ir Šeštadieniais iki 8:0V vak.

| CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION !
JOHN I’AKEL, Pres.

1 6816 S. Westem Avė. Phone GRO. 0306 =
Rllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^

RAKY, IKD. LAIDOTUVIŲ DIBBKTOBIAI
KELNER-PRUZIN 

Reriaosiae Patanavtmas — Moteris patamsėja '
Phone 9000 880 W. 15th Ava.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KARIAI OHIOAGOS, OIOEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AIIDIII A U P F patarnavimas HmDULttlluL dieną ir naktį
KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSEDYKAI

P. J. Ridas 8854 So. Halated St 
Telefonas YARds 1419

Štai ką gaunate:
1. Traukinio bilietą 1 abi pu- 

«e«. Chlcago-N. Y., pirmos 
klasės, alr-condltloned trau
kintais.

2. Valgis du kart, nuvažiuojant 
Ir parvažiuojant

S. Transportaciją nuo stoties | 
vleibutj New York*.

Dvi naktis 
viešbutyje.

Ir tris dienas

Du bilietus | Pasauline Pa
rodą.
Aplankymą New Yorko Jval- 
renyblų.
Aplankymą Rockefeller Cen- 
ter Observation Tower. 
Privilegiją aplankyti Niaga
ra Kalis, kada grjžlte namo. 
Privilegija pasilikti Ne w 
Yorke 16 dienų, nuo dienon 
Išvykimo U Chicago*.

GIESMYNAS
įsigykite Naują Giesmyną. Jame 

rasite Visiems Metams Bažnyčios 
Ginam na.

Giesmes Ir mušiką patvartė 
Ant. 8. Pocius.

UUeido n. L. B. K. Vargoninin
kų Provincija.

Knygos kaina — &O centai, pri
dedant 10 centą persiuntimui.

Pilnas informacijas apie ekskursiją teikia:

“D R A U O 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.

LIETUVIŠKAS 
MISOLELIS

Šlovinkim Viešpatį.
MMIos ir Mlflparal, Lletuvlftkal 

ir DotyniOkal, visiems Sekmadie
niams Ir šventėms, ir kitos Mal
dos Ir Giesmė*. Antra* pataisyta* 
leidime*. ParaAA Kan. Ad. Raba- 
llauska*. Stipriai* odos viriai*, 
kaina — S.7&. Reikalaukit* U:

DRAUGAS PUB. 00. 
2334 So. Oakley Ava., 

Ohina^o, Illinoii

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
BBHIAUSIA IB DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮBTAIftA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

4447 South Fairfield Avetiue
___________ Tel, LAFAYETTg 0727_________

Y V" A T koplyčios visose 
A Chicagos dalyse

Altiniu B. Petkus 6834 So. Weatern Ava, 
GROvehiU 0142 ■
1410 S. 49th Gourt 
CICero 2109

. . | ■ a * 2314 West 23rd PlaneLachawicz ir Sūdri «.hęinni tw. — pfa0De pjjjjman 1270

LIMob

S. P. Mazda
Antanas M. Philtipr

Klansyklta
Mtadienio vekerai*.

l. J. Zola

4848 Bo. Califoraia 
Pkoao LAFayette 8572

8819 Iitaaniaa Avenno 
Phone YARda 1188-11M

8807 Utoulaa Avė. 
Phone YARds 4008

1646 Weat 46th Street 
Phone YABda 0781-0782

7:00 valandą, U WHIP Motin* <1480 

V. *AT/nifTCRAS Ateit Y. Petkos 4704 S. Weetern Avenna 
TeL LAJTayette 8024
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SERIJŲ TIKIETŲ IŠPARDAVIMO VAJUS

Cicero Kolonija Išbudo Ir Siunčia Čekius
Matosi, kad Cicero niekad “Draugo” jubiliejinį pikniką.

nepasiduoda. Ji kurį laiką 
buvo atsilikusi, bet dabar siu
nčia čekius palaikymui savo 
stovio vajuje. A. Miliauskas 
paėmė visų knygų tikietų. A- 
gentai raportuoja, kad' Cicero 
žmonės tik laukia serijų.

Vestsaidiečiai vis tiek ne
pasiduos*, nes šiomis dieno
mis susilaukė naujos talkini
nkės M. Kundrotienės asme
nyje. Anų dienų ji nustebino 
savo energija serijų platini 
me. Vestsaidiečiai būtinai tu
ri išlaikyti išbandymų, jei no
ri būti pirmoj vietoj.

Pagyvėjo ir Brighton Par
ko kolonija. Užvakar pradėjo 
grąžinti serijų tiikietus su pi
nigais. Jei Brighton Parko 
vajininkai yra, kiek atsilikę, 
tai šeimininkės iš tos parapi
jos atsilygins, nes jos žadėjo
uoliai dirbti per, ateinantį Į darbų!

Tai didelė savotiška parama 
“Draugo” pikniko rengėja
ms.

Agentų dėmesiui
“Draugo” agentai pasinau

dokite gražia proga! Kai ei
nate per namus su serijų ti- 
kietais platinkite “Draugų”, 
rinkite prenumeratas. Pasta
ruoju laiku, agentai yra ge 
rokai atsilikę prenumeratų 
rinkime ir šia jubiliejaus pro
ga galėtumėte gerai pasiva
ryti pirmyn. Tokiu būdu 
“Draugo” jubiliejus tikrai 
būtų džiaugsmo priežastis ne 
tik redakcijai, bet ir visai 
visuomenei, kuri vos-vos įste
ngia išlai'kyti vienintelį lietu
viškų katalikiškų dienraštį. 
Išsijuosę dirbkite, reik dau
giau pagalbos tuo atžvilgiu.

Žvalgas

Žinių - Žinelės 
Iš Lietuvos Miestų

KAUNAS (B) — Rugpiū
čio 7 d. Lietuvoje siautė sma
rki audra. Kaune buvo suga
dinta 280 telefonų ir eilė ta
rpvalstybinių telefono linijų. 
Žaibas tų dienų nutrenkė ke
lis žmones. Kurkliuose .per
kūno nutrenktas Seimo narys 
ūkininkas Klemensas Grauži
nis, kuris prieš audrų su dar 
bininikais dirbo lauke. Jo lai
dotuvės įvyko rugpiūčio 11 d. 
Laidotuvėse dalyvavo Seimo 
prezidiumas ir daugumas Sei
mo narių, velionies brolis — 
Lietuvos pasiuntinybės prie 
Vatikano
dr. Graužinis

sios savanoriško Darbo Tal
kos stovyklų atvyko trečios 
pamainos talkininkai, jų tar
pe apie 40 gimnazistų.

KAUNAS (E) — Rugpiū
čio 14-19 dienomis Kaune ruo
šiamos pirmosios Baltijos ori
nio sporto varžybos, kuriose 
dalyvavo Lietuvos, Suomijos, 
Estijos ir Latvijos sporto la
kūnai ir sklandytojai. Varžy 
bų vyriausias globėjas buvo 
Respublikos Prezidentas i An
tanas Smetona.

KAUNAS (E) — Valiutos 
spekuliantams sudrausti ati
tinkamos įstaigos numato jie
ms taikyti dar griežtesnes 

ebarge d’affaires baudas, atimant iš jų teisę 
žinis ir kt. Velionis Į prekįauti.

prieš karų lankė Vilniaus gi-j 
mnazijų, aktyviai dalyvavo 
Giedraičių atlietuvinime, o 
1918 m. nepriklausomybės ko
vų metu kovėsi su Lietuvos 
priešais partizanų raitelių bū
ryje ir husarų pulko eilėse.

VILNIUS (E) — švenčio 
nių Storasta uždraudė steigti 
“Kultūros” Draugijos sky
rius Pašaminėje, Murinose ir 
Krikonyse.

KAUNAS (E)
KAUNAS (E) — Sveika- 

Šiomis' tos Departamentas kovai su
dienomis naujasis Lietuvos į-' džiova numato praplėsti sa- 
galiotas ministras prie Kvi- j natorijų ir dispancerių tin’k- 
rinalo Lozoraitis įteikė savo' lų. Tuo tikslu prie Kauno 
skiriamuosius raštus. Rumšiškės girininkijoje bus

l statomas sanatorinis mieste-
ŠVENTO.JI (E) Pasiimi-1 |įs jgp j,a pušyne. Sudaroma 

gus antrosios pamainos dar-' speciali kovai su džiova ko-
bui, rugpiūčio G d. į Švento- misija, kurios pirmininku su-

Moses Annenberg /kairėj) Pliiladelphia, Pa., laikraščių 
ir informacinės apie arklių lenktynes literatūros leidėjas, pa
leistas iš kalėjimo užstačius bondsą $50,00(1 sumoje. Fed'e- 
ralė grand jury jį buvo įkalinus už išsisukinėjimų nuo fede- 
ralinių mokesčių už pajamas $5,500,000 sumos. Dešinėj jo 
sūnus, už kurį taip pat reikėjo užstatyti $50,000 bondsų. 
(Acme telephoto)

KAUNAS (E) — Vietoje 
tragiškai mirusio Seimo na 
rio K. Graužinio pūgai rin
kimų sąrašų iš eilės į Seimą 
turėtų įeiti kandidatas agro
nomas Ksaveras Andrašiūnus 
iš Ukmergės apskrities. Jis 
šiuo metu yra kelionėje į Ar
gentiną, kaip lietuvių šach
matininkų komandos vadovas

KAI NAS (E) - Jau bai
giamos diplomatiniu keliu ve
damos ekonominės derybos 
tarp Lietuvos vyriausybės ir 
Italijos ir netrukus numato
ma sudaryti naujų prekybinį 
susitarimų.

KAUNAS (E) — Klaipė-į 
dos krašto ir centro teismuo
se po Klaipėdos krašto ut- 
8kyri’.no pasilikusioms hvlo 
ms sutvarkyti numatoma pra
dėti su atitinkamomis vokie
čių įstaigomis pasitarimus. 
Taip pat numatomi pasitari
mai dėl pasikeitimo kaliniais.

VALGIU GAMINIMASt*
IR

NAMU PRIŽIŪRĖJIMAS
Didelė 223 puslapių knyga 
su naujausiais receptais į 
vairių valgių gaminimui, 
pyragų pajų ir duonų kepi 
mui; įvairių konservų ii 
preservų darymai, paukš 
tienos kepimui ar virimui, 
daržovių ir vaisių užlaiky
mai, ir tt. Taipgi yra vi
sokių naudingų patarimų 
šeimininkėms.
fiią knygą galima gauti per pul
tą arba raktinėje:

“COURTESY SAVĘS LIVES"

C0URTE5Y
LA/ -G -G K

AUG.27 — SEPT. 2

KEff CHICAGO SRFE COflVTHTTEE
Mayor

tiko būti kovos su džiova pio
nierius dr. K. Grinius.

PASVALYS (E) — Šiemet 
Pasvalyje statoma didelė pra
džios mokykla. Statyba atsi
eis apie 300,000 litų. Netoli 
Pasvalio naujai įrengti Likę 
nuošė ir Smardonėje kurortai 
sulaukė didelio pasisekimo.

KAUNAS (E) — Lietuvos 
įgaliotas ministras Pietų A- 
merikai Aukštuolis rugpiūčio 
5 d. pasirašė prekybos sutar
tį tarp Lietuvos ir Urugva
jaus.

KAUNAS (E) — Jau galu
tinai parengtas elektrifikaci
jos fondo įstatymo projektas, 
kuris netrukus bus perduo
tas Ministrų Tarybai svars
tyti.

ŠIAULIAI (E) — Jau bai

giama statyti Rekvvos šilu
minė elektros stotis, kuri ele
ktros energija aptarnaus šiau 
liūs, Radviliškį, Kuršėnus, 
Panevėžį ir kit.

REMKITE, PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDI

Remkite Savuosius 
Biznierius

KAINA BU PERSIUNTIMU

£1.10
RAflTINfiJB

£1.00

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė.

CHICAGO, 1LL.

(GARSINKITĖS “DRAUGE

Amerikos Jungt. Valstybių agrikultūros sdkretoriaus Wal- 
lace sūnus Henry šiomis dienomis susituokęs su Florence 
Kling iš Dės Moines, Iowa. (Aome telephoto)

EVERY W0MAN
I KN0W KELIES 0N

LISTER1NE
FOR

DANDRUFF
Cltnict prove Litlerine Anliteptic 

reachea and kili* dandruff germ
There la no oasler, more dclightful. or 

effective way of keeplng dandruff under 
control tlian wlth (.Isterine Antiaepi ic, 
farnous for more than 25 years as a mnutti 
wash and gargle. Just rub it in and follosr 
with prnlonged massage.

’ Liuterį no Antlseptlc įtets rld of dandruff 
because lt kilis the germ that causes dan- 
druff—the queer little bottle-shapod bnc- 
terla (Pltyroeporum ovale) that gurroumla 
the halr and covers the scali.

Don’t waxte tlme with remedles that 
trercly attack symptoms. Ūse lėsterine 
Antlseptlc. the proved treatment that getą 
at the caufte The nnly treatment we know 
of that Is hacked by ten years of reftearch 
and a cllnlcal recorri or auccess ln the 
great majority of rases,

Lambert l'harmacal Co. St-. Louit, Mo.

LISTERINE
THE PROVED TREATMENT FOR

• DANDRUFF '

COULD NOT DO HER

HOUSEWORK
VVVHEN every- 
’’ thingyou at

tempt is a burden
—wnen you are 
nervous and irri- 
table—at your 
wit’s end—try 
tfais medicine. It 
may be just wbat 
you neea for extra

energy. Mrs. Charles L. Cadmus of 
Trenton, New Jersey, says, "After 
doing just a little work I had to lie 
down, ’ M y mother-in-lav ą recom- 
mended the Vegetable Compound. 
I can see a wonderful change oow."

Charles Yiisliis
CARPENTER

— ir —
CONTRACTOR

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

Tel. CANal 7514
CHICAGO. ILL.

Standard Cluh
Švelni Degtinė—100 Proot 

BOTTLED IN BOND 
Nėra Geresnės Degtinės 

už Tokią Kainą

Reikalaukit 
8AV0 APYLINKĖS 

TAVERNOJ
15C. PRINKSAS

MUTUAL LIQUOR COMPANY
Bistributoriai

4707 8. HALSTED STREET
Phone Bonlevard 0014

iZZy
VEGETABLE C0MP0UN0

Listen to and Advertise over

PALANŪECH'S YUGOSLAV RADIO
Folk Songs and Music
Tamburitza Orchestra

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

UTILITY L!QUOR 
DISTRIBUTORS

Incorporatcd

Tel. Prospect 0745-0746
Wholesale Only

5931-33 So. Ashland Avė.

Pati mus galima gauti tikrai 
Lietuvišką Importuotą Valstybine 
Degtinę.

Mes Ir Visi Mūšy Darbininkai 
Esame Lietuviai. Pp. F. Ir M. 
Dzlmldal, Savininkai.

IZOLIOTĄ GARAŽĄ 2 KARAMS
Mažųlilaidt)

NAMAS

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

K. KAFKA, Prca.

Pastatysime ant 
Jūsų loto ui....

Kviečiams Jus atsilankyti 
pirm negu pradėsite statyti, 
Lr apžiūrėti garažų ant mūsų 
loto bs Jokių prievolių.

2301 So. Crawford Avė.
CITY WRKfl. 6 LUMBER Ca, ”'°

TURTAS VIRS----------------03,500,000.00

ATSARGOS KAPITALAS - 0250,000.00
Dabar mokam 31/2% už pa- 
dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 m.

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

aini
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

4192 ARCHER AVENUE
SAVINOS FEDERALLT 

INSURED
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS
parašė

Kūh. Dr. Jonas Starkus, Marianapolio Kolegijos Prof.
Gramatika gerai sutaisyta ir patartina kiekvienam 

lietuviui jų įsigyti, ypač labai puikus vadovėlis mo
kykloms. - 1 '!

Knyga apdaryta kietais, patvariais viršeliais.
Kaina $1.00 

Užsakymus siųskite:
DRAUGAS PUBLISHING CO.

2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IAMOK ĖJIMAIS

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

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

CR ANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avė., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022

O jeigu yra kur neramumas 
ir priespauda, tų greičiau iš
tiria pikta sąžinė.

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

CLASSIFIED
PASKOLOS ANT PIRMŲ MORGI- 

I CIŲ nuo 1 Iki 15 metų. Lengvi lš- 
. mokėjimai. Dėl platesnių informa

cijų kreipkitės pas Charles Zekas,
Secretary

GEDIMINAS Bt'ILDING 
& LOAN ASS’N.

4425 S. Falrfleld Avė.
I.afayette 8248

BIZNIERIAMS PROGA
Krautuvė ir 3 fletal. Naujas mūri
nis namas South Sidėje. geroj vie
toj. Tinkamas bile kokiam bizniui. 
Savininkas mainys ir ant kitokios 
nuosavybės mieste arba farmos ne
toli nuo Chicagos. arba ant lotų. 
Joseph Vilimas, 6900 S. Maplewoo<l 
Avi-n.iic. Chlcago. Illinois.

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

PARDAVIMUI NAMAS
Pardavimui didelis 5 kambarių 

cottage. vanios karštu vandeniu 
apšildomas. Didelė pastogė ir kie
mas. $500.00. Įmokėti. balansas 
lengvais mėnesiniais išmokėjimais.

Atsišaukite telefonu • CANal 6994.

IĮIAINYRIU
Mainysiu 6 ‘fletų mūrinj namų (iš
mokėtas) ant farmos su gyvuliais 
(llve-stock) ir Įrankiais. John Climle- 
linski, 2317 No. Roektvell Street.

 Tel. VTCtory 0399.
REAL ESTATE. INSURANCE 

IR NOTARO OFISAS 
Parduodame recleverių forkluozuo- 
tus namus Ir farmas labai pigiai. 
Taipgi norintiems parduoti arba Iš
mainyti bllę kokių, nuosavybę, išmai
nysime greitai. Apdrauda (insurance) 
visose šakose. Apdraudos kainos nu
pigintos. Vertinga dovana su kiekvie
na apdraudos policy. Teisingas pa
tarnavimas. Chas. Umlch (Kazys Ur- 
nikns), 2500 VK st O.Snl St., Room 4, 
antras aukštas. Telefonas PROspect
6025.

PARDAVIMUI NAMAS
2 aukštų namas — krautuvė Ir kam
bariai; lotas 75x95. Sectlon ir ’4 
section kampas ant 111-tos gatvės. 
Kaina tiktai 7.500.00. J. E. Omiody, 
TJVrest^ĮVashlngtoii^Street^Chl^ggo.

PARDAVIMUI LOVOS 
Pardavimui pigiai patogios sulen-

kamos lovos (Rollavvay Reda) Atsi
šaukite vakare;

6640 So. Campbell Avenue 
(1 aukštas priekyje),

PARDAVIMUI
Tikras bargenas. Orosernė. dellca- 
tessen lr namas, arti bažnyčios Ir 
mokyklos. Rlznis Išdirbtas per daug 
metu. Kalnų ir pardavimo priežastį 
išflrslte ant vietos Savininkas- 1307 
So. 48th Conrt. Cicero Illinois.

PARDAVIMUI BIZNIS
Orose.rnė ir dellcatessen. Garu ap
šildomas. Pragvvenlmnl kambariai 
užpakaly. Turima parduoti pigiai. 
Priežastis pardavimo — ilga. Atsi
šaukite: 2438 W. 591h St., telefonas 
PROsnect 1249.

PARDAVIMUI NAMAS
2 aukštų mūrinis namas Brlgepor- 
te; 6 lr 5 kambariai. Kaina S2.RO0; 
$1.000.00 cash. balansas $15.00 J 
mėnesi. Savininkas: 3236 So. Hals- 
ted Street, telefonas CALnmet 4118.

PIRMOS R r MES JUODŽEMIS 
— gėlynoms lr žolynams. Parduoda
me bušeliais ar vežimais.

1 bušelis 25c; B bušeliai $1.00; II 
bušeliu $2.80.
Stanley Gavrais. 110 So. Rldgeland 
Avė., Worth, UI., tel. Oak I<am« 
193J-1.

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom Ir Kito
kiem Bankletam Sutelktam Pa

tarnavimų.

Linksmas Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

Pocahonfa* Mine Rnn (Screrncri), Tonas 97.26) 
Smulkesniųjų — Tonas |7.Ofl; Petroleum Car- 
bon Ooka, perkant R ton. ar daaigtau, Ton. 67.26.

■alas Tas akatra.


