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Britai su naciais pasikeičia nuomonėmis
Hitleris pasiuntė savo atsakymo 
ministrui pirmininkui Chamberlainui
Anot posakio, kur yra bet kokie 
pasitarimai, ten yra vilties
BERLYNAS, rugp. 29. — 

Šiandien vakarę Hitleris pa
siuntė Britanijai atsakymą j 
gautą jos vakar notą. Sako
ma, kad tai esąs “galutinis” 
Hitlerio atsakymas,

Britanijos ambasadorius 
Sir Nevile Hendersonas ir vėl 
išvyko į Londoną.

Ambasadorius apie 25 mi
liutas kalbėjo su Hitleriu. Di
ktatorius jam aiškino kai ku
rias savo atsakymo dalis.

Ambasadoriui apleidus 
kanclerio rūmus, Hitleris pri
ėmė Italijos ambasadorių B. 
Attolico.

LONDONAS, rugp. 29. — 
Ministras pirmininkas Cliam- 
berlainas šiandien parlamen
te kalbėjo apie krizę.

Jis tik paviršiumi apibudi
no savo vakarykštį atsakymą 
Hitleriui.

Jis pažymėjo, 'kad Lenkijos 
klausimu Britanija griežtai 
laikosi savo seno nusistaty
mo — padėti Lenkijai, jei ji 
būtų puolama.

Pareiškė, kad užsieniuose 
skleidžiami melai, kad būk 
Britanija pasiryžusi Hitleriui 
nusileisti.

Jis sakė, Britanija, siūlo 
Vokietijai tai'kimosi metodus. 
Tr jei Vokietija pritartų, Bri
tanija sutiktų daryti jai kai 
kurių nusileidimų, bet ne 
Lenkijos lėšomis, gal žaliava, 
ar kolonijų grąžinimu.

Vadinasi, Britanija nenu
sileidžia Hitleriui, tik pataria 
jam taikintis su Lenkija be 
nuoskaudų len’kams.

Dabar visi norėtų veikiau 
žinoti, 'kokį atsakymą Hitle
ris pasiuntė.

Savo rėžtu visose valstybė
se skubiai rengiamasi karan.

Kalbama, Britanija nepap
rastai patenkinta vykdomais 
diplomatiniais pasitarimais, 
nes tuo būdu gauna progos 
plačiau ir nuodugniau pasi
rengti karan.

Su bolševikija vra kas to
kio nuostabaus. Žiniomis iš 
Maskvos, Stalino parlamentas 
atidėjo Vokietijos sov. Rusi
jos nepuolimo sutarties ratifi
kavimą.

Be to praneša, kad sov. Ru 
sija sutraukia daugiau kariuo 
menės į Lenkijos pasienį.

-r-*-

Gruodžio 28 d. staiga Londono padangėse pasirodė eilės bombonešių. Moterys suklvko, 
kai kurios parkrito ant žemės, pridengdamos savo vaikus nuo galimų orinių bombų. Greitai 
išaiškinta, kad tai britų lėktuvai. • . (Acme radioplioto).

Vokietijos knomeoe Slovakijoje 
tvarkosi lygiai kaip Vokietijoje

BRATISLAVA, rugp. 29. 
— Vokiečių kariniai pasiren
gimai Slovakijoje Lenkijos 
pasieniu užbaigti. Vokiečių 
mechanizuota kariuomenė iš
ilgai Karpatų užėmusi visas 
strategines vietas ir laukia iš 
Berlyno įsakymų.

Vokiečių kariuomenės vado 
vyliė paėmė savo kontrolėn vi 
sus Slovakijos geležinkelius ir 
telefonus.

Visas Bratislavos miestas 
nusakstytas slovakų ir nacių 
vėliavomis. Vokiečių kariuo
menė saugoja vietos geležin
kelių stotį.

Slovakų kariuomenė išstum 
ta į šalį. Jai pavesta visur pa 
laikyti civilinę tvarką.

Slovakijos ministras pirmi
ninkas kun. J. Tiso vakar va
karą išleido atsišaukimą. Pa
reiškia, kad vokiečių kariuo
menė okupavo Slovakiją.•Eu

Jis ragina gyventojus slo
vakus, kad jie su vokiečių ka
reiviais taikingai ir draugin
gai apsieitų ir su jais petys 
prie peties bendrai slovakų 
tėvynę saugotų nuo lenkų ant 
plūdžio.

PARYŽIUS MELDŽIAS,
KAD DIEVAS SAUGOTU
NUO KARO NELAIMĖS
PARYŽIUS, rugp. 29. -

Bažnyčios autoritetai paskel
bė, kad kasdien bus vykdomos 
viešosios pamaldos ties šv. 
Genovaitės karstu Šv. Stepono 
bažnyčioje, kad Dievas paša
lintų karo pavojų ir palaikytų 
taiką.

Šv. Genovaitė yra Pary
žiaus patrone (globėja). 451 
metais per šios šventosios už
tarymą Paryžius išvaduotas 
nuo Atilos gaujų.

Tai atsiminę paryžiečiai ir 
dabar su karštomis maldomis 
teiksis aplink šventosios sar
kofagą.

MAŽAI TURI ARTILERIJOS

VARŠUVA, rugp. 29. — 
Iškeliama aikštėn, kad Lenki
ja skubiai gaminasi daugiau 
įvairių rūšių artilerijos. Tas 
reiškia, kad jai trūksta pat
rankų.

SKELBKITftS “DRAUGE”

A. VOLDEMARAS IŠ 
UŽSIENIO GRĮŽO 
Į SAVO TĖVIŠKĘ

KAUNAS, rugp. 29. -Bu
vęs Lietuvos ministras pirmi
ninkas A. Voldemaras, kurs 
1938 m. vasario mėnesį išlai-

tremtas į užsienį, grįžo į Ki- 
bartus, į savo gimtinį mieste
lį, arti Vokietijos pasienio.

Paskutiniais laikais Volde-
svintas iš kalėjimo ir buvo iš-j maras gyveno Prancūzijoje.

15G lenku kareiviu pakliuvo 
vokia nelaisn Slovakijoje

BRATISLAVA, Slovakija, vadas karininkas, pamatęs pa 
rugp. 29. — Oficialiai paskel-įvojų, bandė pabėgti. Vokie- 
bta, kad 150 lenkų kareivių gjaį jį peršovė, 
kompanija arti Jablunka per sakoma, toj vietoj siena ai

škiai nenužymėta ir lenkai,
ėjos ties Cadca perėjo Slova
kijos sieną ir vokiečių kariuo-j

•menė visus karius paėmė'matyt, nežinojo, kad jie pa- 
nelaisvėn. Lenkų kompanijos,kliuvo Slovakijon.

KATALIKŲ STUDENTAI 
RAGINAMI MELSTIS 
UŽ PASAULIO TAIKĄ

\VASHINGTON, rugp. 29. 
— Čia atidarytas aštuoniolik
tasis pasaulio katalikų stnden 
tų organizacijos “Pax Roma
ną” kongresas.

Šventasis Tėvas Pijus XII 
prisiuntė kongresui savo spe
cialų apaštališką laiminimą su 
šūkiu: “Kristui karaliaujant 
Kristaus taiką”.

AMERIKIEČIAI LIEPIAMI 
APLEISTI OLANDIJĄ

AMSTERDAMAS, rugp. 
29. — Vietos laikraščiuose pa 
sirodė Skelbimas, kuriuo ame
rikiečiai raginami kuo veikiau 
apleisti Olandiją.

Olandijos autoritetai taip 
pat pranešė, kad paskutiniais 
laikais į Olandija iš kitur at 
vykę amerikiečiai turi pasiša
linti.

PARLAMENTO ATSTO
VAI ŠAUDOSI

SANTTAGO, Čile, rugp. 29. 
— Čilės atstovų rūmuose du 
atstovai susivaldė ir abu pa
naudojo ginklus. Vienas jų pa 
'šautas į akį.

\VASHINGTON. — Prez. 
Rooseveltas studijuoja diplo
matinius užaimojiinus Euro
poje ir planuoja dar kartą 
valstybes kviesti taikon.

Kongrese dalyvauja įvairių 
tautų katalikų studentų atsto
vai. Yra ir lietuvių.

Kongresą atidarius, laišku 
sveikinimų prisiuntė ir proz. 
Rooseveltas. Jis įvertina stu
dentų veiklą taikos siekimu ir 
ragina melstis už taiką, kad 
pasauliui grįžtų visų laukia
ma ramybė.

BELGRADO SERBAI 
KARŠTAI SVEIKINA 
KROATO VADĄ

J. A. VALSTYBĖS 
SULAIKĖ VOKIEČIO 
LAIVĄ "BREMEN”

NEW YORK, rugp. 29. — 
Vakar vakarą čia atplaukė vo 
kiečių Nord German Lloyd Ii 
nijos transatlantinis garlaivis 
“Bremėn”. Iš Europos juo 
parvyko 1,669 amerikiečiai.

Kaip tik išleista visi kelei
viai ir “Bremenas” rengėsi 
tuojau grįžti atgal į Vokieti
ją, jo viršininkai painformuo
ti, kad laivas turi nekurį laiką 
pasilikti inspekcijai.

To priežastis neišaiškinta. 
Iš AVasliingtono pranešta, kad 
inspekcija vargiai bus atlikta 
j 24 valandasJNitsižvelgus lai
vo didumo.*’.

KARALIUS, KARALIENĖ 
SIŪLOSI TARPININKAUTI

PARYŽIUS, rugp. 29. —
Prancūzų oficialiniuose sluo
ksniuose kalbama, kad belgų 
'karalius ir Olandijos karalie
nė pasisiūlę Vokietijai ir Len
kijai tarpininkauti, kad kilu
sius dėl Dancigo nesusiprati
mus taikingai išspręsti.

NAUJAS JAPONŲ MINIS
TRAS PIRMININKAS

TOKIO, rugp. 29. — Nau
ju japonų ministru pirminin
ku imperatorius paskyrė prieš 
•kelerius metus išėjusį iš tar 
nybos gen. Nobuyuki Abe.

Pranešta, jo pirmasis žygis 
Jaus bandymas pagerinti san
tykius su J. A. Valstybėmis.

DANCIGO ŽYDŲ LIKIMAS I
DANCIGAS, rugp. 29. - j

Dancige yra užsilikę apie du Į 
tūkstančiai žydų. Jų stovis apl 
gailėtinas. Jie nežino, ką na-, 
ciai su jais darys kilus karui. 
Gal turės eiti į koncentraci
jos stovyklas, gal į sunkiuo
sius darbus. Kareiviauti jie 
nepriimami.

BELGRADAS, rugp. 29.-- 
Čia atvyko kroatų vadas d r.
V. Mačiekas, kurs įeina į nau
ją Jugoslavijos ministrų ka-j
binetą. Jis paskirtas vicemi- ... . . . ....■ . ' . . . , „ . , i nieko bendra neturi su politi-mstru pimnnmku. Kaip kro- . .. • . • , ......... .. . niais nesusipratimais Euro-atai, taip serbai jį iškilmingai 
pasitiko ir sveikino kaip vaiš

ijai vo viršininkai stebisi 
šiuo įvykiu. Sako, ko pana
šaus jie niekur nematę ir ne
girdėję. J. A. Valstybės juk

CHICAGOJ, ĮVEDAMA 
PIENO KONTROLĖ
J. A. Valstybių žemės ūkio 

departamento sekretorius H. 
A. Wallace pasirašė nuospren 
dį, kad nuo ateinančio penk
tadienio pieno pramonės fėde- 
ralinę kontrolę įvesti Chiea- 
goj, Evanstone, Wilmette, Ke 
nihvorthe, Winetka ir Glen- 
coe.

Pieno marketinimo kontro
lės administratorium paskir
tas N. J. Cladakis iš Floridos. 
Jo raštinė bus federaliniuose 
namuose Chicagoj.

Dabar Chicagoj ir minėtuo
se miesteliuose reikia laukti 
dviejų dalykų: įpieno pabran
gimo ir kreipimosi teisman 
kovoti prieš vyriausybės kon
trolę.

Kas norima atsiekti!
Norima padidinti pajamas 

pieno pristatytojams ūkinin
kams pieno vartotojų (varg
šų darbininkų) lėšomis.

Seniau jau dukart buvo į- 
vesta Chicagoj dalina pieno 
kontrolė ir abu kartus griuvo.

niais
poje.

tybės vienintoją ir bendrinin
ką.

Dr. Mačeko ir ministro pir
mininko Cvetkovičiaus pastan 
gomis Kroatija laimėjo nuto- 
nomiją. Dabar turima vilties, 
kad serbų su kroatais solida
rumas užtikrins Jugoslavijai 
nepriklausomybę.

KOPENHAGENAS.
LONDONAS. — Machriscb Vokietijos pasiuntinys čia pa 

_— Ostrau apylinkėse naciai, reiškė, kad kilus karui Danija 
prieš Lenkiją turi sutrankę 10 nebus liečiama, jei pasiliks 
divizijų su 1,000 tankų. neutrali.

NETIKIMA, KAD TAIKA 
BUS ATSIEKTA

VARŠUVA, rugp. 29. — 
Daugumas lenkų netiki, kad 
taika su Hitleriu bus atsiekta 
diplomatiniu keliu. Gyvento
jai skubiai apleidžia Varšuvą.

NESISEKA LAIVĄ “SQUA- 
LUS” IŠKELTI

PORTSMOUTII, N. II., 
rugp. 29. — Povandeninis lai
vas “Squalus” vakar vėl bu
vo bandomas iškelti į vandens 
paviršų, kad jį nutempti į do
kus.

Tr šį kartą jis nuo pontonų 
nutrūko ir nugarmėjo apie 90 
pėdų jūros dugnan.

LONDONAS. — Lenkijos 
vyriausybė, remdamosi pada
ryta su Anglija karine sutar
timi, šaukiasi Anglijos pagal
bos. i

VARŠUVA. — Lenkija ren 
gias skelbti visuotiną mobili
zaciją.

CHICAGOJ SUIMTAS VI
SUOMENĖS PRIEŠAS
FEDERAL1NIAI agentai 

Chicagoj užtiko ir suėmė se
niai ieškomą bankų plėšiką va 
karinėse valstybėse J. P. Crc- 
tzerį, 29 m. amž. Visuomenės 
priešų sąraše jis nužymėtas 
No. 4.

Su juo suimta ir jo žmona 
plėšimų dalyvė.

O R AŠ
CTITCAGO SRTTTS. — K 

dalies debesuota ir kiek šil
čiau.

Saulė teka 6:13, leidžiasi 
7:28.
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APŽVALGA

Tikrasis Patriotizmas

D&ug kas save vadina šimtaprocentiniu 
šio krašto patriotu, tikru amerikonu. Tokį 
vardą nesunku sau duotis šiais laikais ir 
komunistai jau vadina save Amerikos patrio
tais, nors jie savo veikimo programa siekia 
nuversti dabartinę tvarką, paneigti valsty
bės konstitucijos dėsnius, sutremti demo- 
ratiją, atimti žmonių pilietines teises ir 
laisvę.

Ką, pagaliau, galima vadinti tikru patrio
tu?

Anuo kartu San Francisco arkivyskupas 
John J. Mitty, kalbėdamas Kalifornijos le- 
gijonieriams, gražiai ir labai tiksliai apibu
dino tikrojo patriotizmo ypatybes.

Kiekvienas geras pilietis su pagarba at
sineša į šio krašto išdirbtas tradicijas, pri
sitaiko prie konstitucijos dėsnių, kurie ap
saugoja asmens laisvę. Tai "kūniški rėmai” 
— sako arkivyskupas.

Bet esama ir kitų elementų, pabrėžia 
arkiv. Mitty, kurie yra daug kilnesni, daug 
syarbesni, labiau pastovesni, labiau paaks- 
tinanti. Jais yra dvasiniai elementai Ame
rikoj — jų idealai, jų principai, jų dorybės, 
jų laisvės ir nepriklausomyj3ėą{ m^įė, jų at
sidavimas politiniam ir •socialiniam teisin
gumui, jų Dievo meilė, jų pagerbimas as
meninių teisių. "Šie elementai sukuria tik
rąją Ameriką” — sako aria vyskupas. Šie 
elementai suformuoja tikrąjį amerikonizmą. 
Šios dvasinės ypatybės sukuria Amerikos 
sielą”. Ir Amerika gyvens tik taip ilgai, 
kaip ilgai gyvens jos siela” — pabrėžia ar
kiv. Mitty. "Amerikos siela gyvens tol, kol 
jos atskiri piliečiai bus įsąmoninti ir įtrauk
ti į jų socialinį, politinį ir ekonominį gyve
nimą šiais dvasiniais idealais ir ypatybė
mis”.

Tai yra gražus ir teisingas apibudinimas 
tikrojo patriotizmo ir tikrojo amerikonizmo.

Apie Hitlerio - Stalino Sutartis
Šiuo klausiniu “Am. Liet.” taip rašo:

“Šito'kis Stalino su Hitleriu susitarimas 
suka galvą visam komunistiniam judėji
mui. Kaip žinoma, Sovietinė Rusija buvo 
amžinu fašizmo priešu dėl to, kad fašiz
mas ugnim spjaudė j komunizmą; ipats 
Ribbentropas suorganizavo prieš komin- 
terną ašį. Berlyne ant aikščių buvo gen. 
Goeringo ir propagandos ministerio Goeb- 
belio sakomos prakalbos ir tuo pačiu sy
kiu kuriami laužai, kuriuose buvo degi
nama Karolio Markso kapitalas ir kita 
radikališka literatūra, gi patys komunis
tai buvo grūdami į koncentracijos kem
pes ir ten žudomi. Bello-Kuuo komunisti
ni; Hungariją, Ispanijos darbo žmonių res
publiką, Laisvą Čekoslovakijos Masaryko 
respubliką, ašis 'kraujuose paskandino, o 
šiandien tos ašies iniciatorius von Ribben
tropas padarė su Stalinu draugiškumo su
tartį. Tas įvykis parodo lig būtų jpasauly 
nieko tragiško neatsitikę”.
Tuo ipačiu klausimu Vyt. Širvydas “V- 

bėje sako:
“Sovietijos politika tiek miglota nuo 

Stalino įsiviešpatavimo, kad mūsų komu
nistų vadai jau seniai pradėjo save piešti 
“liaudies partijos” vadais, o savo laik
raščius vadintis “liaudiniais”. Sovietijai 
dabar susitarus su “agresorių” fašistine 
Vokietija, mūsų kairiems tapo nukirsta 
/paskutiniai logiški ryšiai su sovietinės rū
šies komunizmu. Vilnis dar neseniai rašė 
“šiuo istoriniu laikotarpiu, žmonijai vy
liausiu uždaviniu yra suburti visus libe
ralus, visus pažangiuosius”. Suburti ko
von prieš fašizmą.

Sovietija “susibūrė” — ji susibūrė su 
fašizmu, kuris, pasak mūsų kairiųjų or
ganų, esąs “žvėriškiausias kapitalizmo 
laipsnis”. Lietuva, reiškia, kuri varė drau
gingą Vokietijos link politiką, ėjo geru 
keliu, o mūsų kairieji, kurie visados ragi
no Lįętuvą dėtis su Sovietija prieš ‘fugre- 
sorius” tik vėją pūfcėv Amerikos lietuviai 
darbininkai privalėtų apie šituos faktus 
giliai pagalvoti”.
Hitlerio pasibučiavimas su Stalinu ir vie

no ir kito laikraščio yra teisingai įvertina
mas.

Mulkina Savo Pasekėjus

ki Vokietija Bute l»jRi Didi j Kn
Kokį Europos žemėlapį pieše vokiečiai. Ribos 

nuo Antverpeno iki Petrapilio. Anglija 
turėjo likti Vokietijos kolonija

(XX) Jei kas ryžtasi įpra- Ladogos ežero ir dalis Gudi- 
dėti karų, vadinasi, neabejo- jos.
ja savo laimėjimu. Šiandien, Sąjungininkei Austrijai taip 
kada minima Didžiojo karo pat nepagailėta žemių. Kur 
sukaktis, įdomu pažvelgti į toji austrų-vengrų valstybė 
planus; kuriuos turėjo karą turėjo baigtis, nežinoma, bet 
prade juuie ji. Renkant ano me- be buvusių jos žemių dar pli
to dokumentas, istorinius at- dėta Rusijos sųskaiton U'krai- 
siminimus, užrašus bei kitą na, Gudija, o šiaurės tai jau 
medžiagą, buvo atrastas vie- turėjo baigtis ten, kur ir Vo- 
nas įdomus žemėlapis, kurs kietįja. Rusija prasidėjo tik 
dar neturėjo laimės paplisti. į šiaurę nuo Ladogos ežero. 
Tas žemėlapis pasirodęs Did-j Prieškarinei Vokietijai len- 
žiojo karo pirmosiomis savai- kai, matyt, buvo daugiau ver
tėmis, buvo išteistas Fritzo ti pasigailėjimo, ir jiems taip 
Steidlio firmos Berlyne. Jo pat duotas kampelis. Tas ka-
autorius buvo vieno Sa&rbru- 
ckeno dienraščio redaktorius 
Albertas Rymannas. Žemėla
pis pavadintas “Europas Zu- 
kunftskarte”, arba busimasis 
Europos žemėlapis. Žodžiu, su
planuota, kaip turės atrodyti 
Europa po Vokietijos ir Aus
tro-Vengrijos laimėjimo.

Pažiūrėkime, ko vokiečiai 
siekė kare. Pirmiausia, jis pa
skelbtas ne pilnas, ne visos 
Europos, bet tik vidurinės jos 
dalies, arba tik Vokietijos ir 
jos kaimynų.

Vokietijos ribos svajotame 
Europos žemėlapy prasideda 
nuo Antverpeno ir nusitęsia 
iki Petrapilio. Keno sąsk&i- 
ton turėjo Vokietija į tokią 
imperijų iššaugti?

Pirmiausia, liūdnas likimas 
buvo numaįjtpg Prancūzijai. 
Dalis jos siaurinių departa
mentų buvo priakirti prie Vo
kietijos. Siena ėjo ties pačiu 
Paryžium. Šiauriniai Prancū
zijos* uostai ir visa Belgija 
buvo dalis imperijos, iknri že
mėlapy pažymėta “Deutsches 
Kaiserreich”. Dalis likusios 
Prancūzijos buvo /pavadinta 
kaip “Die neuen deutschen 
Reichslande”1. Reichslandu 
prieškariniai vokiečiai vadi
no maždaug tai, ką šiandien

n«pelis buvo sudarytas iš buv. 
Rusijos Lenkijos dalies, su 
Varšuva ir Lodzium, bet be 
Poznanės, Krokuvos ir šiau
rinių sričių iki Gardino. Tik 
ir ta pavadinta “Koenigleicli 
Polen” buvo “Deutsche r Bun- 
desstaat”, maždaug su vokie
čių valdžia.

{domu, kad Olandija apsu
pta iš visų pusių Vokietijos, 
vis tik buvo projektuota da
bartinėse sienose palikti ne
priklausoma.

Tokia turėjo atrodyti Wil- 
belmo Vokietija Europoj. Bu
vo juk ir daugiau kontinen
tų. Kur ten turėjo baigtis Vo
kietijos ribos?

pfof.

Po Svietą Pasidairius 1 valstijose, tada kunigai parei
kalaus konstitucijos pataisy-

Ryšium Hitlerio su Stalinukad religija būtų mokina- 
rankotu pasišeikinimu ir pasi- lūa visose viešose mokyklo- 
bučiaviiuu, sakoma, Stalinas se”
yra pažadėjęs Hitleriui dar| Tai kur, po šimts zuikių, 
ką daugiau, tarpe kurių ir — laisvamaniai padėjo tuos lai- 
balšavikiško ženklo pakeitimą *svamanių pilantropų duotus 
svastika. Balšavikiškas ženk- milijonus Škulėms statyti, 
las yra — piautuvas sukry- knyginams, literatūrai darbi- 
žiuotas su ainariu. Pakeisti jį ninkama šviesti! Prakozira- 
svastika, valyg Stalino fige-'V0Į
rių, vien baikės; reikės tik j Kuris nors laisvamanis ture-’ 
piautuvą truputį palyginti, tų paklausti savo prezidento, 
kitu šonu apsukti, prie jo ir kur dingo pinigai, kuriuos ir 
aniario kotų galų į kairę po jų kunigužis uždirbo velnių 
skersinį pridėti ir išeisiąs pui pardavinėjimų? Jei tam pas/-
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(Pirnias laiškas mūsų ko-ė’. I.» ' »
respondento Klaipėdoje).

klausias fašistinis ženklas.

Sensacija Apie Voldemaro- 
Grpsunę

Amerikos dienraščių korespondentai pr& 
neša iš Europos, kad prof. Augustinas Vol
demaras grįžta į Lietuvą iš Prancūzijos, kur 
jis pastaruoju laiku gyveno.

Prcf. Voldemaro grįžimui į Lietuvą ko
respondentai lyg ir norėtų priduoti ypa
tingos reikšmės. Mat, jis esąs Vokietijos 
nacių šalininkas.

Amerikos laikraščių korespondentai, be a- 
bejonės, Voldemarui, kaipo provokiečiui ir 
buvusiam Lietuves ministrų pirmininkui ir 
tautininkų vadui, norėtų prikergti ypatingą 
vaidmenį dabartiniame Europos krizyje, tu
rėdami galvoj tą faktą, kad Vokietijos na
ciai visur, kur tik nori įsistiprinti, pasiren 
ka vadą ir jam paveda už juos dirbti ir agi
tuoti. Tuo vadu Lietuvoje jie numato Vol
demarą.

Bet tai yra baubas.
Mes nemanom, kad prof. Voldemaras grįž

ta į Lietuvą Hitlerio deleguojamas. Paga
liau, jei taip ir būtų. jo pastangos pakreip
ti tautą nacių pusėn būtų tuščios.

Vokiečių Lietuvoj visai mažai tėra. Be 
to. ir jie ne visi su Hitleriu. 0 Lietuves 
gyventojai, ne tik lietuviai, bet ir mažumos 
(kurių Lietuvoj labai mažai), stipriai re
mia dabartinę Vieningo Darbo Vyriausybę, 
kuri griežtai stovi už Lietuvos neutralumą, 
t. y. už tai, kad nesidėti nei su viena nei 
su kita į ginčą įsivėlusią pusę.

Sį nusistatymą palaužti nepajėgs nei Vol-

Maskvos dienraštis “Izvestija” savo ve
damajame primena 1914 m. rugp. 1 d., ka
da Vokietijos ambasadorius de Puctales įtei
kė rusų vyriausybės galvai Sazonovui karo 
pareiškimą ir ta proga daro tokią pastabą:

Antras imiperialistinis karas gresia į-! reikėtų laikyti protektoratu
velti vis, pasaulį. 1914-1918 met, bol- ,, ti|i pietblė Prancflzija dar 
ševikai nebuvo fašistais. Jie jais yra dar 
mažiau šiandien. Jie ibe jokių rezervų gina 
taiką, norėdami sudaryti liendrų taikos 
frontą, kuris galėtų sustabdyti tolesnį plė
tojimąsi fašistinės agresijos, tai yra tai
kos frontą, paremtą visiško abišališ'kuino 
ir visai lygių teisių pagrindu, išsižadant
garbingai, nuoširdžiai ir ryžtingai tamsios* vadiūasi, Vokietijos kolonija.

šiaip taip buvo suplanuota 
palikti nepriklausoma.

Nelinksma turėjo būti An
glijai. Dabartinė Anglija (su 
Londonu) buvo pavadinta 
“Deutsches • ^Schutzgebiet”,

nesikišimo politikos”.

Matot, Maskvos bolševikų dienraštis dar 
šių metų liepas mėnesio jiabaigoj rašė apie 
reikalą sustiprinti frontą prieš tolesnį plė
tojimąsi fašistinės agresijos, o rugpiūčio vi
duryje bolševikų diktatorius Stalinas pasi
rašė sutartį su fašistinės agresijos vadu Hit
leriu. Tai parodo, kaip biauriai mulkina sa
vo pasekėjus bolševikų vadai.

denaras nei kas kitas. Tauta yra vieninga. 
Ji nesiduos -provokuojama. Jos vadai gerai 
nusimano, kad palenkti nžaienią politikos 
Uniją šiuo mementu ar Rytų ar Vakarų pu
sėn, reikštų išstatyti į didelį pavojų Lietu
vos nepriklausomybę.

Katalikui vaikui ar jaunuoliui gali būti 
tik viena vieta: katalikiška pradžios mo
kykla, vidurinė mokykla (High School), ka 
taiikiška akademija ar kolegija.

Stalino nusilenkimas Hitleriui į visų krai- 
tų komunistinį judėjimą įmetė bombą. Bet 
Prancūzijos komunistams tai buvo didžiau 
sias smūgis. Sis įvykis jų "frontą*’ į šmo
telius sudraskė.

Tik šiaurinė salos dalis — 
Škotija ir Airija buvo palik
tos nepriklausomos. Nepri
klausoma dalelytė, tik gerai 
įsižiūrėjus į žemėlapį, galinta 
rasti ir salos pietuose vaka
rinio iškyšulio galas su Ply- 
moutho miestu, tokio ploto, 
kaip Šiaulių ir Biržų apskri
tys kartu. Tam smaigaly tu
rėjo tilpti nemėgiamoji “En
gi and”.

Pietuose Vokietija neturėjo 
siekti to, ką ji šiandien sie
kia. Tada Austro-Vengrija 
buvo Vokietijos sąjungininkė 
ir iš jos vokiškų sričių nebu
vo patogu atimti. Taigi, ir 
sienos nesiekė toliau, kaip 
kad buvo prie* Austrijos an
šliusą ir sulietų prijungimą

Vokietijos šiaurės rytuose 
erdvės nepagailėta.

Reicho dalimi, žinoma, lie
ka Lietuva, Latvija, Estija, 
Petrapiliu ir jo apylinkės iki

Hitleris, paėmęs Klaipėdos 
kraštą, pradėjo sau grobtis 
maisto produktų. Iš karto už
draudė laisvą prekybų mais
to •produktais turguose. Įsa
kyta visų pagaminamą maistą 
sunešti į atskirus punktus, 
kurie moka, kiek jie nori, bet 
ne kiek ūkininkas norėtų. 
Kainos per pusę mažesnės, 
negu pirma laisvoje rinkoje 
parduodamų produktų. Kyla 
ūkininkuose didelis nepasite
nkinimas vokiečiais ir jų tva
rka.

Klaipėdoje, Šilutėje ir Pa
gėgiuose įvyko ūkininkų pa
sipriešinimai vokiečių reika
lavimams. Per Klaipėdos kra 
što ūkininkų pasipriešinimus 
turguose buvo ir žmonių au
kų: trys mirtinai nušauti ir 
daugelis sužeistų.

Klaipėdos krašte visą tvar
ką daro atsiųsti iš Vokietijos 
hitlerininkai ir vietos polici
ja. Jie prižiūri maisto produ
ktų surinkimą, saugoja savo 
įstaigas, seka lietuvius veikė
jus ir juos areštuoja. Todėl 
daugelis smarkesnių veikėjų 
išvyksta į lietuvę.

Kaip gi atrodo pati K lai 
pėda Praėjusį sek
madienį n> u v y k a u į 
Kuršių Neriją, į Smiltynę. Ta 
čiau vieton džiaugsmo ir po
ilsio parsivežiau vien skaus
mą. Žinot, ir pušaitės šią va
sarą taip nrbekvepia tuo a- 
romatu, takeliai smėliu užpus
tyti, ir patrankų ratais išva
žinėti. Nyku ir liūdna. Klai
pėda dabar kaip išmirusi. Sla
nkioja tik būreliai hitleriško
jo jaunimo ekskursantų 
tvaikdariai.

Lietuviškų laisvamanių A- 
merike prezidentas T. Kučin
skas vienoj balšavikų popie- 
roj išfigeriavo, kiek laisvama
niai yra davę žmonijai.

Nerokuojant jau turto kito
kiais daiktais, vien kėš laia- 
vamaniai yra davę, priklodui 
Cecil Rhodeu $5,900,000, žy
das (Jaugei $10,0(X),000, kitas 
žydą* W. Beit $30,000,()00, 
tiek, kad, sudėjus į-geras ran
kas, galima laivo visą svietą 
sulaisvamaninti, o tuo tarpu 
Kučinskas pripažįsta kad vien 
Amerike “miestų, valstijų 
ir šalies legislatūros yra ku
nigų įtekmėj. Jau 2G valstijų 
se ’Xrnerikoje,' per pastanga 
kunigų pravesta, kad viešose 
mokyklose būtų mokinama re 
lįgija. Kaip greitai Amerikon 
je praves minėtą įstatymą 36

gailėjimo vertam žmogeliui 
grįžtų praeitos dienos, jis vi
sus velnius užsiundytų ant 
laisvamanių ir jų prezidentų 
už tai, kad, po tiek davimo 
laisvainanybei, patys laisva
maniai ji nugrūdo į purauzę.

Ona Knabienė jau senai ne
duoda vyrui pakajaus savo 
reikaląvimais. Ji būtinai no
rinti išvažiuoti kur nors iš 
Čikagos, ypač nori pabuvoti 
llot Springs’e, kur maudynės 
šiltos ir kitokie randasi svei
katai malonumai. Vieną rytą 
atsikėlus ir sako savo vyrui:.

— Žinai, Antanai, praeitą 
naktį sapnavau, kad aš jau 
Ho^JSprings’e maudaus- šiltoj 
vafflvp T*ftip gera?*taip fain...

— Ar aš nesakiau tau, kad 
reikia mūsų maželiui Petrukui 
atskira lovute pirkyti — pas
tebėjo vyras.

Lietuviško judėjimo ar bet į la iškelta į Telšius, o naujieji 
kokio leidimo judėti nėra nei 
klausimo. Apie lietuvių ka
talikų bažnyčios statymą nie
kas nedrįsta užsiminti, džiau
giasi, kad turi dar 8, 5 vai. 
lietuviškas pamaldas. Tačiau 
lietuviai kunigai žada išva
žiuoti, sako negauna jokio at
lyginimo ir net nei 'kamba
rio iš klebono vokiečio. Jokių 
mokyklų nėra. Amatų mokyk-
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rfMiai tik liudija gražią už
uomazgą. Prekybos Instituto 
ir Pedagoginio instituto rū
muose šeimininkauja vokie
čiai. J. S.

Gera sąžinė labai daug gali 
nukęsti, ir labai linksma yra 
prispandimnosK

GARSINKITĖS “DRAUGE” ~
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Ai nuotrauka padaryta Dioppe uoste, Prancūzijoj, pro kurį 
tūkstančiui gyventojų iš Prancūzijos bėga Anglijon (skersai 

ir kanalo). Pritrūkus vietos laivuose, pabėgėliai sodįpumi į gel- 
Į bėgimo laivelius. (Acrne telephotoĮ
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PRIVATINĖ NUOSAVYBE
(Tęsinys)

Netgi tie, kuriems so
cializmo ideologija yra labai 
patraukli, taip pat .norėtų tu
rėti ką nors savo, o jeigu ką 
turi, tai nesutiktų, kad tai iš 
jų būtų atimta. Kiekvienas 
žemės ūkio ar fabriko darbi
ninkas dirba, stengiasi, kad 
turėtų ką nors savo. Pagaliau,' 
kur yra privatinė nuosavybė, 
ten ir darbo nešumas yra di
desnis, ir šeimyninis gyveni
mas netaip pakrikęs, nes kie
kvienas žino, kad dirba sau, 
savo šeiniai, todėl ir labiau 
stengiasi dirbti. Atimant žmo
gui nuosavybę, atimama iš jo 
pusė asmenybės. Toks žino

vus nėra pilnas žmogus. Ne- 
Miuostabu todėl, kad Sovietuo

se po visokių griežtų bandy
mų įvesti grynų komunizmą, 
leista vis dėlto darbininkams
turėti smulkią nuosavybę.

Yra dav vienas dalykas, ku
rio nėra nei kapitalistinėje, 
nei socialistinėje nuosavybės 
koncepcijose. Tai yra mora
linė nuosavybės pusė. Bažny
čia, kaip tik į šią moralinę, 
atseit, dorovinę nuosavybės 
pusę 'kreipia didžiausį dėme
sį. Apskritai, Bažnyčia reika
lauja, kad visuose socialiniuo
se reikaluose būti} atsižvel
giama dorovingumo. Tai vie
nas svarbiausiu dalykų. />ki-

į riančių krikščioniškas pažiū- 
I ras į nuosavybę nuo kapitalis- 
nių pažiūrų, nors bažnyčia, 
lygiai kaip 'kapitalizmas pri- 
ipažįsta .privatinę nuosavybę. 
Gulima pasakyti, kad Bažny
čios pažiūros į nuosavybę yru 
idealistinės, tuo tarpu kai 
kapitalistinės pažiūros, nekal
bant jau apie socialistines pa
žiūras, yra materialistinės. 
Kaip žinia, ikaipitalizmas, at
mesdamas visokią etiką arba 
dorovę, skelbia, kad savinin
kas su savo turtu gali dary
ti, kas tik jam patinka. Jis 
gali sunaudoti ir blogiems 
tikslams. Ir .niekas neturįs 
teisės drausti to blogo, kenk
smingo visuomenei elgesio. 
Nenuostabu tad, kad kai ku
riose kapitalistinėse šalyse 
tūkstančiais tonų deginami ar 
jūron metami kviečių ir ka
vos perteklini. Tai daroma 
tam tikslui, kad galima būtų 
išlaikyti pastovias minėtų pro 
dūktų kainas. Šitokiems pro- 
ducentams nerūpi, kad tūks
tančiai dailininkų, o tikriau 
pasakius bedarbių, neturi ko 
valgyti ir miršta badu.

Katalikų Bažnyčios sociali
nės pažiūros neleidžia savi
ninkams elgtis su savo nuo
savybe taip, kad būtų nus
kriausti visuomenės reikalai. 
Jeigu savininkas turi gerus 
visuomeniškai tikslus, tai jis

Did. Britanijos vyriausybės archyvas iš Londono perkeliamas į tik vyriausybei žinomoj 
vietoj paruoštą saugią nuo kanuolių ir lėktuvų slėptuvę. (Acme telephoto)

gali naudoti savo nuosavybę 
visai laisvai, bet naudoti nuo
savybę kenksmingiems visuo
menei tikslams, — Bažnyčia 
draudžia. Katalikų socialinis 
mokslas skelbia, kad privati
nė nuosavybė turi tam tik
ras teises, bet ji turi ir tam tampa. Jeigu tačiau kalbėsi- esąs išimtinai individualinis
tikras pareigas. Kitaip sa-, me apie didžiąją nuosavybę, 
kant, privatinė nuosavybė tu-1 
ri būti taip naudojama, kad 
tas naudojimas būtų naudin
gas ir visuomenei. Jeigu kal
bėsime apie smulkiąją nuosa
vybę, apie smulkiąją darbo 

įmonę, tai visuomeninės nuo
savybės pareigos netaip mėto

si akvsna, nes tokia nuosa-j Iš aukščiau pasakyto, gali- 
vvbė pakankamai prisideda nia suprasti, kad Bažnyčios
prie visuomenės gerovės, duo
dama tautai sveiką šeimą ir 
auklėdama gerus piliečius. A- 
smeninis ir visuomeninis smu
lkios nuosavybės pobūdis su-

tai jos visuomeninei pareigos 
yra daug didesnės. Pirmoj
vietoj didžiosios nuosavybės, į jimas yra pasidaręs kolekty-
sakvsime, fabriko, savininkas j vinis arba bendrinis). Socia-
turi duoti darbo didesniam lizinas gi tvirtina, kad nuo-
skaičiui darbininkų, laikvda- savybės turėjimas ir josios *
masis teisingo atlyginimo. 'naudojimas esąs kolektyvinis

pažiūros į nuosavybę yra ta
rpinės tarp kapitalizmo ir so
cializmo pažiūrų. Kapitaliz
mas teigia, kad nuosavybės 
turėjimas ir jos naudojimas

arba asmeninis (nors kaip 
pradžioje straipsnio pasakyta, 
kapitalizme nuosavybės turė-

arba visuomeninis. Tuo tarpuj inas Akvinietis netgi teigė, 
Bažnyčia skelbia, kad .nuosa-, kad savininkas yra tik nuo- 
vybės turėjimas yra asmeni-' savybės administratorius, at- 
nis, o josios naudojimas yra seit, valdytojas, į kurio nuo-
visuomeninis. Šitokia pažiūra 
į nuosavybę, kaip kiekvienam 
gali atrodyti, yra visai tei
singa. Teisinga todėl, kad 
kitaip negali būti. Juk priva
tinės nuosavybės panaikini
mas veda į visuomeninę .ne
tvarką, neribotas nuosavybės 
ir jos naudojimo pripažini
mas, taip pat veda į netvar
ką. Tad katalikų Bažnyčia v- 
ra priėmusi trečią nuosavy
bės koncepciją.

Bažnyčios nuosavybės kon
cepcija arba supratimas yra 
mažai kam netgi iš katalikų 
tarpo žinomas, nes mažai kas 
domisi socialiniu Bažnyčios 
mokslu. Kiti mano, kad Baž
nyčia rūpinasi tik amžinuoju
žmogaus išganymu. O tuo ta-jgU dabar yra. Bet kadangi
rpu Bažnyčios priešininkai, 
kurių daugumas taip pat ne
žino socialinių mokslų, daro 
sąmoningai ir nesąmoningai 
Bažnyčiai priekaištų, kad ji 
palaikanti turtingųjų pusę.

Nuosavybės klausimu Baž
nyčios tėvai ir mokslininkai- 
teologai, kurių tarpe svarbiau 
šią vietą užima šv. Tomas Ak
vinietis, seniai jau yra pasi-
sakę. Jie visi skelbė, kad tur- tų su įstatymų pagalba įves- 
tingųjų pareiga yra rūpintis ti krikščionybės nustatytą so-
neturtėliais, kad turtų perte
klius turi būti skiriamas lab
daringiems darbams. Šv. To-

savybės valdymą visuomenė 
turi teisę daryti įtakos. Nuo
savybės teises ir pareigas a- 
pibudino taip pat Leonas XIII 
savo enciklikoje ‘4 Berum no- 
varum” (1891 m.) ir Pins XI 
enciklikoje “Quadragesimo 
anno” (1931 m.). Jie aiškiai 
nurodė, kad nuosavybė turi 
tarnauti ne tik asmeniniams, 
bet ir visuomeniniams, visų 
bendriems reikalams. Encikli
kose nurodyta netgi, kad, jei
gu yra reikalo, tai privatinė 
nuosavyl>ė gali būti už tam 
tikrą atlyginimą nusavinta.

Jeigu Bažnyčios socialinės 
pažiūros būtų įgyvendintos, 
tai milijonų žmonių buitis bū
tų, be abejo, daug geresnė ne

pati Bažnyčia neturi priemo
nių, valdžios savo pažiūroms 
įgyvendinti, tai ji paveda tai 
atlikti valstybėms. Nors Baž
nyčios keliamas reikalavimas 
sumoralinti, sudorinti žmogų 
yra labai sunkiai įgyvendina
mas, nes žmogaus dorumas 
priklauso nuo paties žmogaus, 
bet valstybė, turėdama galvo
je moralumo momentą, galė-

cialinę santvarką.

(Tęsinys 6 pusi.)

‘Draugo’ 30 M. Jubiliejaus
f i KNIKAS-SEPT.4.1939

jm Tikiety Dovanos

Mohair Parlor Setas, 1-moji dovana 0140. 
Iš PROGRESS FURNITURE CO, 3222 S. Halsted St.

SKALBIAMOJI 
MAŠINA, 

antroji dovana,
075.00 vertes 

Iš PEOPLES FURNITU
RE CO, 4149 Archer Avė.

Cocktail Setas, ketvirtoji dovana, vertės 025.00
Iš J. KASS JEWELRY CO., 4216 Archer Avenue.

Lounge Kėde, trečioji
dovana, 035.00 vertės 
Iš ARCHER AVĖ. FUR
NITURE CO., 4140 Archer 
Avė. Sav. J. KAZIK

Tikietai Parduodami po 10 centų Bus ir daugelis kitų gražių dovanų

Vytauto Darže 11S-tos gatves prie Pulaski Road
SEKANČIOS KOMPANIJOS AUKOJO DOVANAS PRIE ĮŽANGOS TIKIETŲ: NEW CITY FURNITURE KOMPANIJA — KĖDĘ, ROOSEVELT FURNITURE KOMPANIJA — 

RADIO, BARSKIS FURNITURE KOMPANIJA — LEMPĄ. TAIGI, REIKALUI ESANT, NEUŽMIRŠKITE ŠIAS ĮSTAIGAS, KURIOS REMIA MŪSŪ DIENRAŠČIO PARENGIMUS.

Įžangos Tikietai 25c.
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LABDARIŲ DIRVA

Iš ALRK Labdarių 
Sę-gos Centro Sus-mo

Rlll

2 kuopa, Visų 6v. pa ra p. 
Ko.'clande, — Z. Gedvilas tai
pgi rengiasi prie min. centru 

23 d. Dievo Apvaiz- išvažiavimu.
skait-dos parap. salėje įvyko s 

liūgas susirinkimas.
Valdyba atsilankė veik vi

sa. išskyrus iždin. kun. Ig.

3 kuopa, Šv. Antano parap. 
Cicero, III. — K. Sriubienė 
A. Jovarauskas, A. Valančius 
ir ,J. Alotekaitis 'praneša, kau

Albavičių (Jis atostogose svei energingai rengiasi prie cen- 
katos atgavimui) ir raštiniu-j tro pikniko rūgs. 3 d. Labd. 
kų P. Fabijonaitį (Jis serga ūkyje. Susirinkimas turi skai- 
Kenosha, Wis.). I tlingus reguliariai ir daug di-

Atsilankė: pirm. A. Bacevi- rba labdarybei, įpurapijui ir
čius, v. pirm. K. Sriubienė, 
v. pirm. A. Jovarausikas, lašt. 
pakviesta M. šrupšienė, fili. 
lašt. Z. Gedvilas, iždo glob.

1.1. Rengiasi prie viešos rink
liavos — “tag day” rūgs. 24 
d.

4 kuopa, Dievo Apv. parap.

i#

'V

ik . ,w. . . . 4»V^» .*. •'< J * . ■ tfif Yl'~ zz.- . .v. . .v.v.. ■

J. Motdkaitis ir p-nia Jasper, taipgi rengiasi prie centro pi-
maršalka J. Dimša.

Veik iš visų kuopų atsilan
kė po kelis atstovus.

Protokolas iš paskutinio 
posėdžio perskaitytas ir vien
iai šiai priimtas.
Kuopų raportai

1 k p., Šv. Kryžiaus parap., 
M. Sudeikie.nė praneša, kad 
prie Labd. Sų-gos centro iš
važiavimo - pikniko, kuris į- 
vyks labdarių ūkyje rūgs. 3 
d., kaip ir kas met, kuopa re
ngiasi energingai.

Rengiasi iškilmingai švęsti 
kuopos sidabrinį jubiliejų 
1940 metais bal. mėn. su di-

kniko ir dirba parapijos rei
kaluose.

5 kuopa, Šv. Jurgio parap.
— J. Dimša praneša: nieko 
naujo.

G kuopa, Šv. Mykolo parap.
— A. Bacevičius: rengiasi 
įprie centro pikniko kaip ir 
kasmet ir dirba parapijoje.

7 kuoĮ>a, Aušros Vartų par.
— rengiasi prie centro pikni
ko ir dirba parapijoje.

18 kuopa, N. P. P. Šv. par.
— p-nia Jasparienė ir kiti 
praneša, — rengiasi prie cen
tro pikniko energingai. Pik
nikai! važiuos nusamdytais bu

dėlių .bankietu, į kuri bus už- hals-
....... • 9 ir 10 kuopa. Melrose Parkkviesti visi kuopos organiza- 1 *
toriai, garbės nariai, visi bu- ir Petr0 ir Povil° Para’ 
vašieji valdybos nariai ,pro- »'•>« atstov« nebuv0' 
fesijonalai, biznieriai ir visi j 23 ku0lPa Gim- Pan' Sv- 
u žja uč i a n t i e j i. Ce.n tro susi rin- ’^a 1
kiniai _____  ________ . ..,

nikas.
Direktorių raportas

reiškia džiaugsiu, ir kiti “ ru*s- 3 d’ Paral»- Pik
širdingus linkėjimus.

Vėlesnės kuopos praneša,
kad taipgi planuoja sidabrinį 
jubiliejų iškilmingai švęsti.

B.

„rHh-’
"I

i
...vii

Motorizuotos Prancūzijos kariuomenės dalys iš visų stovyklų traukia į Vokietijos pasienį 
.pilnai aprūpinti karo veiksmams. (Acme tele piloto)

nu apsvarstymui, kad sutau
pyti laikų nereikalingoms dis
kusijoms min. bankiete. O ba- 
nkietų centras pataria rengti 
rugį ėjo mėnesyje. Į bankietu 
pakviesti visų vajaus komite
tų, susidedantį iš apie 200 na
rių, kurin įeina ir visi gerb. 
klebonai, kati bankiete vajaus 
komitetų gerai prirengti va
jaus darbui.
Raportas iš gegužės 30 d.

Iš ^eg. 30 d., Vainikų Die
noje, Šv. Kazimiero kapinėse 
ir tų pačių dienų piknike Vy
tauto parke, senelių prieglau
dų lomi ui liko gryno pelno 
$2,405.00. Tokio nusisekime 
labdarį ims dar nėra buvę. 
Centro piknikas

K. Sriubienė ir M. Šrup- 
šienė praneša, kad centro pi-

švti iš sujungus pašalpos su
nkioje ligoje. Tačiau Labd. 
centras yra nutaręs jam pa
siųsti $100. Bet trumpame pa
sikalbėjime A. Bacevičiui P. 
Fabijonaitis apie gavimų $100 
nieko neprisiminė. Centras 
tuomi reikalu rūpinasi. Ne
laimingasis ligonis žada būti
sekančiame centro piknike, 
nors ir toli nuo Cliicagos ra
ndasi.

Po $5.00: dr. P. Atkočiūnas,j “Canary Journal” rugpiū- 
J. Pailga, P. Juknis, J. Ke- čio numery pirmoj vietoj iš-
ser, F. Miliauskas, dr. A. Gu- 
ssen, J. Bočiūnas, A. Berna- 
dišius. Po $2.00: O. Jankaus
kienė, L. Matas, U. Antanai
tienė, T. Brazis, R. Kaunietis,

spausdino Arėjo Vitkausko a- 
pysakaitę (short story) “Mil
žinas ir nykštukas” (“The 
Giant and tlie I)warf”).

“Canary Journal” yra di-
P. Mažinąs, A. Stašimas, F. dėlių organizacijų (tarptauti-
Danauskas, K. Balčiūnas, J. 
Šemetas ir J. Jaškūnas. Po1 
$1.25: lt. Račienė. Po $1.00: 
A. Liutkus, A. Demikis J. 
Šautis, F. Seibel, Cbmiliaus- 
kas, M. Stašimas, J. Na vie
ką.- Lukauskas, J. Gry-

nes ir eilės jų Jungtinėse Val
stybėse) organas, seniausias 
ir geriausias savo srityje, tu
rįs skaitytojų visame pasau
lyj**

LIETUVIAI DAKTARAI

knikui rūgs. 3 d. labdarių ū- 
B. Nenartonis ir į.yje jau viskas prirengta. Ir 

kuopos, kaip kasmet, vislių 
atsiveš. Pieno ir ledo tikima
si parūpins M. Šlikas. Tikie

Nenartonis, J. Dimsa ir į.j į,, kvietimui laiškai jau
kiti praneša, kad direktoriai 
turėjo sus-mų. Direktoriai e- 
nergingai svarsto ir dirba 
planus seneliams prieglaudų 
fondo vajaus reikalais. Nors 
vajaus vado, kun. A. Lankaus 
daug darbo įdėta ir vajau? 
reikalu viskas stropiai ir rū
pestingai jo prirengta, ir in
formacijos visoms kuopoms iš 
dalintos. Bet kol kas, vajus 
pažangos dar neparodė.

gatavi. Lietuvių visuomenė 
nuoširdžiai yra kviečiama gau 
singai atvykti į piknikų ir 
paremti begalo gražų tikslų. 
Visas pikniko pelnas yra ski
riamas senelių prieglaudai 
statyti.
Labdarų dirva

Cenf’-o susirinkimą? pakar
toja kampelio redaktoriaus 
prašymų, kad visos kuopos 
malonėtų prisiųsti jau iš kno-

Taigi yra vilties su Fabijo- 
naičiu pasimatyti ne vien ce
ntro valdybai, bet ir visiems. 
Gal pasirodys reikalas nelai
mingąjį daugiau sušelpti. 

Sekančio seimo reikalu

Seimui svetainę tikimasi 
gauti Dievo Apvaizdos para
pijoje.

Rengimo komisijon įgaliota 
A. Gaišius, vietinis, M. Šrup- 
šienė iš Brighton Park ir K. 
Sriubienė iš Cicero, III.
Pasveikinimas Federacijos 

kongresui
Kaip matome, susirinkimas 

buvo labai ilgas. Pamiršta A. 
L. II. K. Federacijos kongre
sui pasveikinimas. Gal malo
nės tai padaryti Labd. centro 
valdyba labdarių centro var
du. J. Šliogeris i

Prieglaudos Vajus
CICERO. — Jau mėnuo 

prabėgo nuo paskelbimo va
jaus senelių prieglaudos sta
tymo. Štai pradžia 'padaryta. 
Walter Babitz pažadėjo vie
nos dienos įeigas savo kruta
mu paveikslų teatro, kurį jis 
užlaiko Ciceroj, 491h Court 
ir 14tli gatvės. Pavyzdys la
bai gražus.

Toliau prižadėjo aukų se
kantieji: po $10.00: J. Žvi- 
bas, B. Drugeika, J. Krušas.

bauskas, J. Kazlauskas, F. 
Stonis, J. Barkauskas, Al. Ta- 
-malionis, M. Jakubauskas, O. 
Bartašienė, A. Kruszinis, Al 
šlikas, J. Braunienė.

Visiems prisidėjusiems prie 
senelių prieglaudos statymo 
fondo širdingai dėkoju.

K. Sriubienė,
Prieglaudos Statymo

Komisijos narė.

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Aitradieniaia, Ketvirtadieniai* ū 

Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-0. 7-9 p. M 
3147 S. Halsted St, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniai* ir
šeštadieniai*

Valandos: 3—8 P. M.

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

2 iki 4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 8 

Šventadieniais: U iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir akinius pritaiko
3343 S. Halsted Street 

TeL CANal 6969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS:

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

Todėl direktoriai planuoja) pų veikimo trumpas žinutes 
surengti milžiniškų bankietu! kampelio medžiagai.

Otkdouž.

MACARONI- 
-AND-CHEESE- 
READY IN 9 MINUTES

TEL. YARDS 6567

DR. FRANK G. KWINN
(K.VLEOLNSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:30 Vakare,

ir Pagal Sutartį,

DR. P. J. BEINAR
(BEINARAUSKASj 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1612.

Res. — Yards 3955. 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Kasdien išskyros Seredą
Seredouiiis ir NeaėL pagal sutartį.

DR. F. G. WINSKUNA5
PHYSICIAN AND SURGEON 
2158 W. CERMAK ROAD

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

Res. 2305 S. LEAVITT ST. 
_______Res tel. Canal 0402

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

2-tros lubos 
CHICAGO, 1LL.

Telefonas MIDway 2880
OFISO VALANDOS:

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

Sekmad. uuo 10 iki 12 vai. ryto

Telefonas HEHlock 6286

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

Ofiso valandos:
10—12 vai. rj'te 

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

Susitartus.

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

Tel. YARds 0994 
Rez. Tel. PLAza 3200 

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ii- 7-8 v. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

SKALBIAMA MAŠINA
ir prosijama mašina — 1 
mašinos, vertos $99.00 už

$4950
Oil Burners — Sun Flame 
ir Quaker, verti $90.00 už

$4900
Radijus — RCA Victor, 
Philco, Zenitb, 1940 metų 
modeliai, įstatyti parodai. 
Didelė nuolaida už jūsų se
nų radijų.

BUDRIK FURNITURE 
HOUSE,

3409-11 So. Halsted St. 
' Tel. Yards 3088

BUDRIK’S ANNEX 
Rcbuilding-Remodeling

Sale
3417-21 So. Halsted St.

visiems vajuje dirbti aipsiė- 
musiems. Centro sus-mas tam 
mielai pritaria ir ragina di
rektorius šaukti jų susirinki
mų rugp. pabaigoje pasikvie
čiant visus gerb. klebonus iv 
kunigus bendram vajaus p!a-

Petro Fabijonaičio reikalu
P. Fabijonaitis, cen'ro ilga 

mėtis įaštininkas ir daug pa
sidarbavęs Labdarių Sąjungai 
jau seniai sunkiai serga Ke- 
noslia, Wis. pas seserį. Nelai
mingasis ligonis nedrįsta pra- į

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE 
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rųiios naujus namus ant 
lengvų mėnesinių i&mokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbų be jokio cash (mokė
jimo, ant lengvų mėnesinių iSmokėjimų.
(Ilgaunu geriantį atlyginimą iš Fire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir 
senų namų, ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kroip- 
kitės prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

Res. 6958 So. Talman Ava 
Res. TeL GROvehiU 0617 
Office TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VsL 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketv. ir Nedėliomis susitarus

2423 W. Marųuette Road

feL YARds 6921 
Res.: E£Nwood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Pasiklausykite gražaus lie 

t'uriškn programa iš stoties 

WCFL, — 970 k. 9-tą vai 

nedėlios vakarais.

--------------=-----------------— .................................................

a1 Ramų TeL PROspert 1989

I
f

Forth Wayne, Ind., Šiomis dienomis įvyko metinis Ameri
kos dvynukių sujungus suvažiavimas, kuriame šios cliica- 
gietės dvynukės (Peggy ir Aun Fitzpatricflf) laimėjo kon- 

-J : testo aukščiausių (grand) dovanų. (Acme telepkoto)

ALEX ALESAUSKAS & SONS
i Wholesale Fumiture Co.
6343 So. Western Avenue

REPUBLI0 6051

DR. STRIKŪL’IS
PHYSICIAN and SURGEOH 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS l

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Nedėliomis pagal atitarti, 

Office Tat YARds 4787

Tel OANal 6122.

DR. BIEŽ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

REZIDENCIJA
6631 S. Califorrda Avė. 

Telefonas REPublic 7868

Office Phone Res and Office
PROspeet 1028 2369 S. Leavitt St
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St, Chicago
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

Ofiso TeL VIRginia 0036
Rezidencijos tel BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue

Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P. M,

Reiideneija
8939 So. Claremont Avė.

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

Tel OANal 0267
Res. TeL PROepsct 6689

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Rezidencija 6600 So. Artesian Ava. 
VALANDOS: 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.: nno 9 ryto iki 8 vakaro 
______ Seredoj pagal entartį______

OR. V. E. SIEDLINSK1
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas Lafsyette 3660

Antradieniais, Ketvirtadieniai* b 
Panktadieniaia

4631 So. Ashland Avė.
Tai YARds 0994

Pirmadieniais. Trečiadieniais kr 
ge&tadieniais.
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Lietuviu Skautu Skyrius

=

Rašo A. J. Rudis-Rauktys, LKKSA Scout Couunissioner

Po Atostogų, Į Darbų
Pilni energijos ipo smagių 

atostogų, ir vėl grįstame grie
btis darbo, kupini žinių ir in
formacijų apie skautus ir 
skautizmų ne vienoj kurioj 
apylinkėj, bet 'plačioje Cliica- 
goje.

Pirmiausiai turime žinių iš 
Nortk Sidės skautų kuopos.
Ši kuopa neseniai turėjo pir
mąjį invesdinimų, kuriame da 
lyvavo apie 40 asmenų (labai 
geras pasirodymas). Šiose ce
remonijose 9 skautai gavo sa
vo apykakles ir tenderfoot 
ženklus. Jie visi dabar dirba 
ir mokosi atsiekimui antrojo 
laipsnio.

Tame pačiame parengime 
skautmeisteris K. Šerpetis ir
jo gabūs asistentai J. Švedas z<. . . ,, Čia matote lietuviu skautų
ir J. Radisauskas taipgi buvo pilnoje unifornioje< Lietuvių 
apdovanoti. Ženklus jiems į-j skautų eilės Chicagoj didėja, 
teikė p. J. P. Rakštis, LBKS1-------------------------------------------

Visko Po Truputį
SPRING VALLEY, ILL. — 

Rugsėjo 3 ir 4 dienomis, 6v. [ 
Onos parapijos mokykloje ir 
kieme bus parapijos piknikas 
(Annual Bazaar). Rus išleis
ta loterija, keletas aukso mo-

• lietų, šokiai prasidės 9 vai. 
Pelnas eis Šv. Onos bažny
čios remontai iš lauko ir vi
daus.

Kviečiami visi lietuviai iš 
Spring Yalley, Oglesby, Gran- 
ville, De Pue, Seatonville, 
Saad, La Šalie, l<ewanee, ir 
Chicago dalyvauti šiame pik
nike, nes žinoma, kad Ainer. 
J. Y. bažnyčios yra palaiko
ma vien žmonių aukomis.

Nuo 1 d. rugsėjo bus atlei 
j džiami visi \VPA darbininkai,
1 kurie yra išdirbę 18 mėnesių, 

ar daugiau. Tai bus bedarbių 
marmalienė, kurių užtaisė ne
dėkingi respublikonai ir jiems 
artymi demokratai. Už tai tie 
ponai atsimins atėjus rinki
mams.

A skautizuio komisijos pirmi
ninkas Cliicagoje.

Po įvesdinimo apeigų A. 
Bacevičius, North Side kolo-

ženiiau pasirašęs, gavęs pa
kėlimų į skautų komisijonie- 
rius, praneša, kad jo pirmas 
užsimojimas naujoje rangoje,

nijos skautų komisijos narys tai sutvėrimas lietuvių skau- 
fpasakė įdomių ir gyvų kalbų
apie reikšmę ir reikalingumų 
s'kautizmo Amerikos lietuvių 
jaunimo tarpe.

Iš 18-tos apylinkės: 286 
kuopa turi naujų Scout maste
lį — E. Daujotu, buvusį skaut 
(meisterio asistentų. Jo .padė
jėjais yra J. Rakauskas, J. 
Bankevičius ir B. Česna. T. 
Žvinakis buvo pakeltas į Se- 
nior Patrol Leader, o W. Mo- 
nkus pakeltas į Patrol Lead
er. Buvęs 286 kuopos skaut- 
meisteris A. J. Rudis ta|x> 
pa'keltas į Scout * Commissio- 
ner eiles.

Paminėjimui šių paaukšti
nimų jų narių tarpe, kuopos 
skautai surengė “snprise pa
lty” komisijonieriui Rudžiui 
ir skautmeisteriui Daujotui. 
Toje 'parėję dalyvavo kun. V. 
Urba, J. P. Rakštis ir C. Ga
tės iš “Order cf tbe Arrow”.

FOR DEUCIOUS 
SNACKS ...

KRAFT 
CHEESE SPREADS
• J«•» bring m»t sevural veri- 
eriee of Kraft Cheese Spreada 
and crackera... and company 
refreahmenta ore all ready! 
Theae Spreada are grand for 
aandwichea, .ppeūzera and 
aalade, too. Notice the srnart 
new <ar< le-dni deaign on the 
Swankyawig glaaaes Kraft 

• Spreada i ome io. *

lono mokytojų vadovauja mokyk linio amžiaus vaikų pratybose, pavojai 
ir apsirūpinus maistu skubiai apleisti miestų. (Acme teleplioto)

Ūkininko Sodyboje 
Lapės Lizdas

Vabalninko valsčiuje vienas 
ūkininkas visus savo trobe
sius iškėlė į vienkiemį, bet 
pats ten dar negyveno. Prie 
perstatyto kluono buvo ne
mažu šiaudų, tarp kurių kar
tų ūkininkas rado penkis la- 
piukus.

Viena Lom 
kus, tvankoj

išti-

ŽAGARE. — šiemet Žaga
rės apylinkėse itin gerai už
derėjo jau plačiau išgarsėju
sios “Žagarės vyšnios”, ku
rių iš viso buvo parduota a- 
pie 150,000 kg. Daug Žaga
rės vyšnių “Pienocentras” 
eksportavo į Vokietijų.

į Peorijų, o trečias į La Muile, 
IIL, ir Rockford. Be to, su
eina trys geležinkeliai: Rodk 
Island and Pacific, North

AYestem ir Burlington and 
Quincy.

Labai mažėja senosios kar-

tos lietuviui. Priežastis: vieni 
išvažinėja į kitus miestus, o 
kitus negailestinga mirtis re
tina iš gyvųjų tarpo.

SKELBK1TES “DRAUGE”

I-

tA. r A.

URBA

Rugsėjo mėnesį žada atida
ryt anglių 'kasyklų No. 3. Gal 
atidarys ir Granvillės kasyk
lų.

Ateinantį mėnesį iš Lietu
vos grįš boksininkas Edvar
das Martinaitis, jei neužklups 
karas. Grįžęs papasakos daug 
žinių iš mūsų, gimto krašto.

Dabar į mūsų miestų suei
na trys dideli cemeitiniai ke
liai. Vienas eina nuo Cliica- 
go į Davenport, Jowa. kitas

286 ir 167 kuojios dalyvavo
tų kuopos Aušros Vartų .pa-1 dviejų dienų Glike’ Cainp Ki- 
rapijos ribose. Klebonas kun. "imis stovykloje, Palos Park.
M. Urbonavičius interesuoja
si skautiz.mu ir pareiškė savo 
.nuoširdžių paramų būsimai 
West Sidės skautų kuopai.

Penktad., šeštad. ir sekma
dieny (rugp. 15, 16 ir 17(

Juos ten susitiko septyni 286 
kuopos skautai, kurie buvo 
pirmiau toje stovykloje pra
leidę vienų savaitę.

Rugpiūčio 17 d., pavargę 
bet linksmi, skautai grįžo į 
savo namus.

JUOZAPAS UŽUBALIS
(gyv. po niun. 33V9 W. Flour- 
iio.v St., U'l. Ncviula tt<)39) 

Mirė rugp. 28, 1039, 4:30
v. popiet, sulaukęs 55 m. amt 

Gimęs Lietuvoje, Biržų ap
skr., Biržų par., Hltželių km. 

Amerikoje išgyveno 30 met. 
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterj Anelę, po tėvais Pil- 
kauskaitę, sūnų Jonų, dukte
rį Aldonų, sūnėnų Jurgį Me- 
delinskų, jo moterį Marijonų 
ir jų šeimų, pusbrolį Kazi
mierų Gasiunų ir jo šeimų ir 
gimines. Lietuvoje paliko se
serį Eleną, švogerį Antanų
Medclinskų ir gimines.

Priklausė prie Garfield Pk.
Lietuvių Pašedpinio Kliul.o. 

Kūnas pašarvotas koplyčio
je, 3153 \V. Harrison St. 

Laidotuvės įvyks penktadie
nį, .rugsėjo 1 d. Iš koplyčios 
9:15 vai. ryto bus atlydėtas 
į šv. Antano par. bažnyčia, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos (pamaldos prasidės 10 
vai.) už velionio sielų. I’o pa
maldų bus nulydėtas J Šv. Ka
zimiero’ kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs
tam us-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Suirus,
Duktė, Sūijėuas, Pusbrolis, Se
suo ir Giminės.

Laidotuvių direktorius Ant. 
Petkus, tel. Cicero 2109.

SIMONAS ZVIBAS
Mirė rugp. 27 d., 1939 m., 

ll:5o vai. ryto, sulaukęs 63 
metų amžiaus.

Gimęs Lietuvoje, Panevėžio 
apskrityje, Raguvos parapijoj, 
Pumplių kaime.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterį Kotrinų, po tėvais Dai
nynas, du sūnus Juozapų ir 
Mykolų, dvi dukteris: Elzbietą, 
žentų VValtcr Perkowski, ir O- 
nų, anūkų, Zalatorių šeimynų, 
pusbrolį Jonų Zvibų, jo mote
rį Bertų ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas 134 7 South 
50th Avenue, Ciceroje.

Laidotuvės įvyks ketvlrtad., 
rugpiūčio 31 d. iš namų 8:oo 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. 
Antano parapijos bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielų. Po pamaldų 
bus nulydėtas i Sv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs- 
tamus-as dalyvauti šiose laido
tuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Sūual
Dukterys, nlas. Anūkas, Pus- 
l>ru ls ir Giminės.

Laidotuvių direktorius Anta
nas Petkus, tel. Cicero 2109.
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SKOLINAM PINIGUS ” ’
, . . . . .‘ ANT 1-MįĮ MORGIČIįJ
= Kiekvienos ypatoe padėti pinigai yra apdrausti iki $5000.00 pei 
= Federal Savings and Loan Insurance Corp., po United 8tetes = 

Goveruneat priežiūra.

INSURED

Man berašant, skrenda lėk-;• • 1 tuvas padangėmis, nes gir-Į
dėt jo ūžimas. Mat, virš mūs 
miesto eina oro linija. A. P.

G ė 1 ė s Mylintiems, 
Vestuvėms, Baukie- 
tams, Laidotuvėms, 
!ir Puošimams.

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 
Phone LAFayette 5800

A. I A

LIETUVOS VYČIŲ CHORO

Ekskursija i Pasaulinę
i PARODĄ

— išvyksta —

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

Pilna kaina dabartiniu laiku j abi puses SOO.90 
tiktai    .................................................. VU —-

Štai ką gaunate:
Traukinio bilietų į abi pu
ses, Cliicago-N. T., pirmos 
klasės, atr-condltioned trau
kiniais.
Valgis du kart, nuvažiuojant 
ir parvažiuojant

T.ransportacijų nuo stoties ] 
viešbutį New York©.

Dvi naktis 
viešbutyje.

Ir tris dienas

8. Du bilietus | Pasauline Pa
rodų.

4. Aplankymų New Yorko įvai
renybių.

7, Aplankymų Rockefeiler Cen- 
ter Observation Tower.

5. Privilegijų aplankyti Niaga
ra Kalis, kada grjžite namo.

t. Privilegija pasilikti New 
Yorko 15 dienų, nuo dleuos 
Išvykimo iš Chicago*.

Pilnas informacijas apie ekskursiją teikia:

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

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

Mokame Už 
Padėtus Pinigus 3i%

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

Į CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOGIATION !
JOHN PAKE L, Pres.

! 6816 S. Westem Avė. Phone GRO. 0306 |
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GAKT. OD. LAIDOTUVIŲ DIREKTOKIAI 
KELNER-PRUZIN 

Geriausias Patarnavimas — Moteris pataraaeja 
Phone 9000 630 W. 15th Avė.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
GKHAU8IA IB DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

4447 South Eairfield Avenue
Tel. LAFAYETTE 0727

V7 V' A T koplyčios visose 
* Chicagos dalyse

Klausykite mbaų Idotuvlv nulio pragramo Antradienio Ir 
•(Atadleolo vakarala, 7:00 valanda, U W1IIP otoUeg (1480 K.I

PrantAejaa P. tALTIMIF.HAH

MATAUŠAS
LENKARTAS

Mirė rugp. 28 d.. 1939, 4
vai. popiet, sulaukęs 67 metų 
amžiaus.

Gimęs Lietuvoje, Tauragės 
apskr., Švėkšnos parapijoje.

Amerikoje išgyveno 37 met.
Paliko dideliame nuliūdime: 

2 brolius — Pranciškų ir jo 
šeimų ir Juozapų, ir kitas gi
mines. Lietuvoje paliko mote
rį Marijonų, sūnu Stanislovų 
ir seserį Marijonų Sūdięnę.

Laidotuvėmis rūpinasi bro
liai. Tel. BELinont 14į'2.

Kūnas pašarvotas randasi 
Lachawiez koplyčioje, 2314 W. 
23rd Place. Laidotuvės įvyks 
penktadienį, rugsėjo 1 d. Iš 
koplyčios 8 vai. ryto bus atly
dėtas į Šv. Mykolo par. baž
nyčių, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lų. i’o pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs- 
tamusas dalyvauti šiose lai
dei uvč

Nuliūdę: Uruliui, Moteris,
Sūnus, Sesuo ir Giminės,

Laid. direktoriai Luenawicz 
ir Sūnui, tel. CANal 2516.

JOSEPH SORENS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugp. 27 d., 11:00 vai. ryto,
193 0 m., sulaukęs puses ainz.

Gimęs Raseinių apskr.. Pa
liepių par., llgižų kaime.

Amerikoje išgyveno 25 met.
Paliko dideliame nuliūdime: 

mylimų moterį Teklę, po tėvais 
Lukošaitę, dukterį Jenny, 10 
melų amžiaus, ir daug kitų 
giminių, ir draugų, o Lietuvo
je paliko 2 brolius ir 4 seseris.

Kūnas pašarvotas J. Liulevi- 
čiaus koplyčioje, 4348 So. Ca- 
lifornia Avė. Gyveno po num. 
29?2 Wėst Pershing ltoad.

laiidotuvės įvyks ketvirtad.. 
rugp. 31 d, 8:30 vai. ryto iš 
koplyčios bus atlydėtas j Ne
kalto Prasidėjimo Panelės šv<' 
parap. bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielų, o iš ten bus nulydė- 
ats j Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Joseph Rorens gi
minės, draugai ir pažįstami e- 
sat nuošidžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikt jam 
paskutinį patarnavimų ir atsi
sveikinimų.

Nuliūdę lieka: Moteris, Duk
tė, Giminės ir Draugai.

Ijuidotuvių diektorius J. Llu- 
levlčlus, tel. LAJKayette 3572.

____________ ,

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A M D III A M P T PATARNAVIMASAIYIdULANUl dieną ir naktį
KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSEDYKAI

P.l. 3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419

Mniiy B. Petkus
6834 So. Western Avė. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
ClCero 2109

Lachatncz ir Sanai
2314 West 23rd Place 
I’hone CANal 2535 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlraan 1270

J. Liutericius
S. P. Mažeika
Airtanas M. Phillips 
1.1. Zolp_ _ _ _
Albert V. Petkus

4348 So. California jAve. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avenue 
Phone YARds 1138-1139

3307 Lituanica Avė. 
l’hone Y’ADds 4908

J646 VV’est 4(ith Street 
l’houe YARds 0781-0782

4704 S. AVestern Avė. 
Tel. LAFayette 8024
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BRITTUSS Trečiadienis. rucp. 30 d., 1939

Kalbas Seka Darbai. - Juo Arčiau Piknikas, Tuo 
Sulaukiama Daugiau Talkininkų. - Būdingi 
Pikniko Rėmėjų Laiškai

Paprastai, kur nieko nekal
bama, ten nieko ir neveikia
ma. Ir atbulai. Apie ‘‘Drau
go” jubiliejinį pikniką visur 
— arti ir toli — kalbama ir' 
ruošiamasi jame dalyvauti, 
taip pat kasdieną sulaukia
ma naują talkininką serijų ti- 
kietų platinime. Tik, paklau
sykime, kur ir kas kalbama.

— Žvingiškių pikniko ga
būs darbininkai, kurie1 perei
tą sekmadieni, Sunset parke, 
•patarnavo gausiai publikai, 
sako visi dalyvausią “Drau
go” jubiliejaus piknike.

Jie žada gražiai, manda
giai, skubiai ir su džiaugsmu 
visiems patarnauti, rūgs. 4 d., 
Vytauto -parke.

— Laimingiausias žmogus 
zvingliškių piknike buvo Pra- 
tapas. Jis laimėjo gyvą “be
koną” — kiaulę. Įspėkit, ką 
jis laimės “Draugo” jubilie
jaus piknike?

— Brigbton park iečiai galvą 
guldo, kad ją biznierius N. 
Klimas bus laimingesnis 
“Draugo” piknike ir laimė
siąs ne trečią, bet pirmą do
vaną.

— Kas r.ori daugiau suži
noti apie A. Buelio įtaisytą 
piknikams daržą \Yillow Spri
ngs, atvykit į “Draugo” jub. 
pikniką, — jis bus ir paaiš
kins.

— Moterą Są-gos Brigbton 
Parko kuopa ruošė porą pik
niką A. Buelio darže ir esą 
labai patenkintos.

O. štai nauji talkininkai 
• Draugo" pikniko seriją 
tikietu platinime:

Jos. M. Mozeris, Reni Es- 
tate - Loans and Insurance, 
.‘123b So. Ilalsted St.; B. \Va-j 
lnntinas, 1111b So. AVliipple 
St.; Josepb Jagminas, 10505 
AVabasb avė.; Mrs. C. Jone
lis, 10901 So. State St., II. Si- 
rvinskienė, 4541 S. Roc'k\vell 
St.; C. Butkevičius, 1403 No- 
ble St.; \Yui. ir U. Remskai, 
Milldore, \Yis.; E. Gudavi- 
čienė, Steger, III.; Z. \Yar- 
gon, AYestville, III.; L. Aba
ravičius, 7351 S. AYestein av.

Bridgeport: P. Vaitekūnus, 
J. Kanušas, A. Razbadauskie- 
nė, J. Raila virius, Em. Vai te
lš ūnienė.

Town of Lake: B. Zimbu- 
lienė, biznierius Juoz. Krauss, 
4623 S. Wentwortli.

O, ve, vienas būdingesnių 
laiškų pikniko rėmėją: nors 
esu sergantis, guliu lovoj, vie
nok negaliu atsisakyt nuo pa
rėmimo dienr. “Draugo”. Čia 
prisiunčia pinigus už ti'kietus.

K. Norkus,
4815 Montana St.

Smarkios lenktynės

\Yest Side kol kas laiko 
pirmą vietą seriją tikietu le
nktynėse.

Bridgeport, antroj vietoj 
smarkiai kovoja už pirmeny
bę. Tašku skaičius mainosi 
kas valandą. Vėliausias sto
vis sekantis:

AVest Side — 2040

i

Naujausios Lietuviškos Knygos
VISOS YRA RINKTINĖS DVASIŠKO TURINIO

Dvasiškijai jos yra ypatingai įdomios, skaitytinos

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

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

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

NUOSTABUSIS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIE
ČIO GYVENIMAS — Juozo Pavilionio
vertimas iš Kun. D. Danveau, O.F.M......................... $0.50

KANČIŲ LIUDININKAI /Septynios Evangeli
jos Legendos) — Parašė Giovanni Papini;
vertė Vetusius .................................................................$0.50

KENČIANTIS KRISTUS (Mąstymai) — Parašė
Kun. J. Aleksa, M.I.C., Kauno Sem. Dv. Tėvas... .$0.50 

ŠVENTOJO ANTANO ŽIEDAI — Vertimas iš
Italą kalbos. Išleido Pranciškonai............................. $050

TEISYBĖS PAVEIKSLAS — Vertė Kun. Dr.
V. Brizgys .................................................................... $0.50

Skubėkite pirkti šias knygas kol ją dar yra, nės žmo
nės beveik pusę jau išpirko. Kreipkitės šino adresu:

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

♦ ♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦M

KLAUSYKITE

New City Furniture Mart
RADIO PROGRAMO

ANTRADIENIO VAK., 8:00 VALANDĄ, iš stoties 
WSBC — 1210 kilocvcles.

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

Guys ligoninės kiemas, Londone, kur slaugės ųmdeda dar
bininkams kasti žemėje slėptuves nuo priešo puolimo iš oro. 
(Aeme telephoto)

Kviečiami Į Mūs 
Pikniką

Mt. Greenwocd, III. — SLA
17S kuopos piknikas rengia
mas sekmad., rugsėjo 10 d., 
Ryans Woods, prie West 87tli 
ir S. AYestern avė. Piknike 
bus įvairią žaidimą ir dova
ną laimėjimui. Grieš gera or
kestrą.

Visi lietuviai kviečiami at
silankyti į mūs išvažiavimą.

B. Walantinas

Bridgeport — 1920 
Brigbton Park — 1195 
Nortli Side — 1080 
Cicero -— 1073 
To\vn of Lake — IS40 
Rcseland — 720 
MaifĮuėtte Park — 595 
South Chicago — 340 
AYest Pullman — 135.
Ne visos kolonijos gražina

išparduotas serijas. Dar ne
girdėt iš 18-tos apylinkės ir 
Melrose PaVk. Laukiame iš 
ją žinių greituoju ekspresu.

Ofavut/ucčuAed. 
ln/ Ha/dsuj

'urfur maJce,
ruįbkinjcj huib 1$aJci/iq 

l rotodiA....G>ntot>UutbiJ
&p*l£Glie/ruA&

^ECONOMY and 

SATISFACTION ust 
Double lėsted/DoubfcActionf

BAKING ■VV POVVDER
, Simt Price Todayos 45 YearsAifo 25 ounces for 254
Full Pack ••• No Slack Fillind

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BYOUR GOVERNMENT

Charles Yiisbis ■
CARPENTER

— ir —
CONTRACTOR

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

Tel. CANal 7514
CinCAGO, ILL.

Dariaus-Girėno Posto 
Bendra Instaliacija

Įspūdžiai Iš Šv. Jurgio 
Parapijos Pikniko

BRIDGEPORT. — šv. Jur
gio parap. piknikas įvyko ru
gpiūčio 27 d., Vytauto parke. 
Piknike už baro mandagiai 
svečius vaišino parapijos Mo
terą Klūbas, o virtuvėje ARO 
2 skyrius, vad. A. Vaišvilie
nės.

Sodalietės, Vyčiai ir para
pijos komitetas savo užduotis , 
taipgi gražiai atliko. Žodžiu, i 
prie geros muzikos visur bu- j kitę. 
vo malonu ir linksma.

Piknikas buvo svečiais skai- 
tlingesnis už pirmąjį pikniką. 
Svečią buvo ir veik iš visą 
Chicagos parapiją.

Negaliu susilaikyti negrįžęs 
prie Bridgeport moterų. Aiš
kiai matėsi, kad Bridgeporto 
užkariavo moterys. Vyrai, 
wake up!

Tiesa, vyrai nuoširdžiai ir

su programa išėjo labai ge
rui. Iš tikrąją, esu labai dė
kingas Budrikui už tą sma
gumą, kurį gaunu besiklau
sydamas jo progrumą sekma- 
dienią vakarais.

Kita Bndriko programa bus 
ketvirtadienio vakare, nuo 7 
iki 8 vai., Chicagos laiku. 
Bus gera akordijoną muzika, 
gražios lietuvių liaudies dai
nos, asmenų ir draugiją pra
nešimai, juokai ir svarbes
nės dienos žinios. Pasiklausy- 

Radio Mėgėjas

CHS ŽINIOS
Mirė Vienas' Seniausių 
Cicero Lietuvių

Rugpiūčio 27 d. pasimirė 
vienas seniausių Cieeros gy
ventojų — Simonas Žvi'bas. 
Velionis buvo steigėju Šv. A- 

pavvzdingai darė biznį para-^n^ano draugij°s; jo vardas

Privatinė Nuosavybė
(Tęsinys iš 3 pusi.)

Bažnyčia .netgi yra nuomo
nės, jog valstybės pureiga y- 
ra rūpintis, kad visuomeninė 
santvarka būtų teisinga. Iš to 
aišku, kad valstybė, siekda
ma socialinio teisingumo, tu
rėtą prižiūrėti, reguliuoti ir 
privatinę ūkišką veiklą, ku
riai būtų nustatyta ir visuo
menės gerovės linkmė.

Čia reikia pastebėti, kad 
bemaž visur šiandie valsty
bės daugiau ar mažiau regu
liuoja savo šalies produkciją 

| ir prekių kainas, bet vis dėl- 
į to į moralinį momentą, kurį 
'kelia kat. Bažnyčia, nedaug 
dar tekreipiama dėmesio. Ki
tur kapitalas yra dar labai 
smarkiai įsivyravęs ir daro 
tam tikros įtakos valstybei.

P. Valėnas “J. K.”

Trečiadienį, rugp. 30, IIo- 
llywood Tnn svet., 2417 W. 
43rd St., 8 vai. vakare, įvyks 
Dariaus - Girėno posto 271 
ir Moterą pagelbinės valdy
bos instaliacija. Bus puiki pre 
gramu: “floor show”, muzi
ka, gėrimo ir užkandžio.

Visi lietuviai kviečiami da
lyvauti šiame vakare. Sma
giai laiką praleisite, susipa
žinsite su naajaja valdyba 
ir bendrai su Dariaus-Girėno 
posto veikla. Komisija

Turi ką parduoti, ar nori 
ką pirkti, pasiskelbk “Drau
go” Classified skyriuje, ku
ris duoda gerą rezultatų.

NEURITIS
ICLISVI PAIN IN FEW MINUTES

To relleve the tofturlng paln of Neurltla, 
Rheumntlam, Neuralgla or Lumbago ln a 
few minutes, get the Doetor's formula 
NURITO. Dependabla—no opiatea. no nar» 
eotica. Does the work quickly—mušt relieve 
worat pain, to your satiafaction in a fevr 
minutes or money back st Druggists. Don't 
sutfer. Ūse NURITO on thls guaranteo today.

StaBdard Club
Švelni Degtinė—100 Proot 

BOTTLED IN BOND
Nėra Geresnės Degtinės 

už Tokią Kainą
TIK $1.00 PT.ę4 M 
4-5 Kvortos...l»0U

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS 

TAVERNOJ

15Ce PR1NKSA8

MUTUAL LIQUOR COMPANY
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Fhone Boulevard 0014

UIILITY L!QUOR 
DISTRIBUTORS

Incorporatcd

Tel. Prospect 0745-0746
Whol«Mlle Only

6931-33 So. Ashland Avė.

Pan mm pUlma gauti tikrai 
UetuvUką Importuotą Valstybiną 
Degtinę.

Mea Ir Visi Mūsų Darbininkai 
Esame Lietuviai. Pp. F. Ir M. 
Dalmldal, Savininkai.

pijos naudai.
Bet vienas dalykas aišku: 

Bridgeporto moterys turi ene
rgingą, pavyzdingą ir nuo
širdžią vadę, A. Vaišvilienės 
asmeny. Pas vyrus to, kol kas, 
nesimato. J. Šliogeris

RADIO
BUERIKO RADIO 
PROGRAMA

Bndriko radio programa, 
muzikos ir dainą, praeitą se
kmadienį, buvo gera. Orkes
trą pagrojo gražų maršą ir 
kelias gražias polkas, o daini
ninkai padainavo kelias gra
žias lietuvių liaudies daine
les, pritariant orkestrai. Vi-

randasi ant draugijos čarte 
rio. Bet, gaila, kad pastarai
siais laikais nebepriklausė 
prie draugijos.

Jonas Petrošius, sunkiai si
rgęs per keletą mėnesių, jau 
pasveiko.

Ant Marso Yra 
Daug Sniego

I. Blemfonteino, Pietinėje 
Afrikoje, praneša apie nau
jus Markso stebėjimus, kurie 
padaryti tenykštės observato
rijos. Didelis vėjas pirma tru
kdęs Marso stebėjimą, nes

Cieeros miestelio darl.inin. ‘e’^pas labai .jautrus vėjo 
kai jau pilnai apmokėti. Vist I»''*ržiam. Vįi|™ OT“‘ nuri- 
džiaugiasi gavę užvilktas ai- mu8’ I»sisek«
gas. Kai kurie iš lietuvių da- kad Marso štau-
rbininkų gavo netoli $1,500.1 r™° “5lgalio “balt°j* kepu-

* nlinfo Afonnmo l-o.l fuire" plinta. Manoma, kad tai 
Draugystės Šv. Antano m5.. grandiozinė sniego audra, ku-

nesinis susirinkimas įvyks ru
gsėjo 3 d., Šv. Antano para
pijos 8-rne mokyklos kamba
ry. Nepamirškite visi nariai 
dalyvauti sus-me. Rap.

ri apėmusi milijonų kvadra
tinių kilometrą dydžio Marso 
plotą.

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

STANDARD
FEDERAL 
SAVINGS

aml
LOAN ASSOCIATION 

OP CHICAGO

03,500,000.00 
- 0250,000.00
y

1192 ARCHER AVENUE
SAVINGS FEDERALLI 

IN8URED
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS 
parašė

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

lietuviui ją įsigyti, ypač labai puikus vadovėlis mo
kykloms.

Knyga apdaryta kietais, patvariais virbeliais. 
Kaina $1.00 

Užsakymus siųskite:
DRAUGAS PUBLISHING CO.

2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois
J?

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOK ĖJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
'THE HOME OF FINE FiritNITIiRE” RINGE l»O4

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

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

PASKOLOS ANT PIRMŲ f 
MORGIČIŲ

Duodamos nuo 1 iki 15 metų.į j 
2Lengvi išmokėjimai. Dėl platesnių,! 

informacijų kreipkitės pas Chas. 2
Zekas, Secretary.

GEDIMINAS BLDG. & LOAN
ASSOCIATION 

4425 South Fadrfield Avė.
Lafayette 8248

CLASSIFIED
PARDAVniII TAVERNAS 

Geriausia vieta Chicagoj. Parduosiu 
pigiai. Atsišaukite; 150« West Ma- 
rtison Street, Clilcago, Illinois.

PARDAVIMUI NAŠIAS
Blzniavas namas — Storas ir fletas 
pagyvenimui; yra 2-karų garadžlus. 
Parsiduoda pigiai. Dėl platesnių In
formacijų kreipkitės j: Chas. Zekas, 
4425 So. Falrfield Avenue.

PARDAVIMUI KRAI’TUVft
Tinkama daugumai biznio rūšių. 
KrautuvS yra 22x50. 3 gyvenimui
kambariai užpakaly. Didelis belsmon- 
tas ir viškus. Karšto vandenio šilu
ma. nebrangi kaina. Privačias savi
ninkas. 2445 West 71st St.. telefonas 
REPublIe 8242.

PARDAVIMUI I3IZNTS 
GrosernS Ir dellcatessen. Garu ap
šildomas. Pragyvenimui kambariai 
užpakaly. Turime parduoti pigiai. 
Priežastis pardavimo — ilga. Atsi
šaukite; 24S8 W. 59th 8t., telefonas 
PROspcet 1248, 

PARDAVTMITT NAMAS 
2 aukštų mūrinis namas Brlgepor- 
te; • Ir 5 kambariai. Kaina $2,500; U ,000.00 cash, balansaa 115.00 J 
mSnes). Savininkas; 3230 So. Hals- 
ted Street, telefonas CALumet 4118.

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom Ir Kito
kiem Bankietam 8utelklam Pa

tarnavimą.
Linksmas Patarnavimai Visiems

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

Tel. Victory 9670

PoeahontM Mine Rnn (Rereened), Tonas |7.35| 
Smulkesniųjų —- Tonas 17.00; Petmlesim Car- 
bon Cnke, perkant 5 ton. ar daugiau. Ton. 17.JS.

Balas Taz abatra.
CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avė., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022 s


