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PASIAUKOJIMO DVASIA YRA RAKTAS TAIKON
Tai Šventojo Tėvo Pijaus XII žodžiai, 
pareikšti per sekr. kardinolo Maglione

Pasaulio taika Bažnyčiai 
yra svarbiausias klausimas

VATIKANAS, rugip. 9. — 
* Pasiaukojimo dvasia yra ra

ktas pasaulio talkon”.
Taip sprendžia Šventasis 

Tėvas Pijus XII. Jo šiuos žo
džius pabrėžia popiežiaus 
valstybės sekretorius kardi
nolas Maglione laiške kun. P. 
G. Archambaultui, Ecole So
čiai Populaire, Quebece (Ka
nadoj) prezidentui.

Popiežiaus tie žodžiai did
žiai reikšmingi keliais atve
jais. Minėta Quebece mokyk
la rugsėjo 24 dieną turi su-

, spali, ir formuluoja savo nu
sistatymą.

Popiežius pareiškia, kad 
pasaulio taika Bažnyčiai yra 
svarbiausias klausimas. Tai
ka neatsiekiama jokiais kito
kiais būdais, arba priemonė
mis, nei sindikalizmais, nei 
konporatyviais planais, arba 
sveikuoju nacionalizmu, arba 
patrijotiniu apsišvietimu, bet 
tik pasiaukojimo dvasia. Jei 
tautos neturės savyje šios 
dvasios, nieko gera nebus lai
mėta.

Kard. Maglione laiške parengusi diskusijas taikos 
klausiniu. Be to, popiežius ra- ( žymi, Šventasis Tėvas mel- 
šo pirmąją savo encikliką,' džiasi, kad Dievas būtą malo- 
kuri bus išleista rugsėjį arba ningas žmonijai.

ČEKOS AGENTAI 
PASKUI GEN. KRIVICKĮ 
J. A. VALSTYBĖSE
NEW YORK, rugp. 9. — 

Bolševikų kariuomenės gen.
N. G. Krividkig paspruko iš apkasus 
Rusijos, kur jį kesintasi nu
varyti į kaipus. Jis čia atvy
ko laikinai ir pradėjo kelti 
aikštėn apie sov. Rusijos bai
sų stovį. j

Kad jam uždaryti burną, į1 
Ameriką atvyko čekos agen-

ISPANAI DIRBA APKA
SUS ŠALIA GIBRALTARO
GIBRALTARAS, rugp. 9. 

— Ispanijos vyriausybė šali
mais Gibraltaro sutraukė dau 
giau kariuomenės. Šimtai ika
ro nelaisvių pristatyta kasti

Ispanų vyriausybės kontro- 
, liuojama spauda rašo, kad 
, Ispanija pasiryžusi atgauti 
Gibraltarą.

Massachusetts valstybės legislatūros žemesniųjų rūmų 
atstovas John B. Wenzler dėl nepakenčiamos šilumos anądien 
apsitaisė čia vaizduojamu kostiumu ir mėgino nueiti į rūmų 
posėdį. Bet sargyba jo neįleido į vidų. Sakosi, jis norėjęs tik 
pasakyti, kad rūmai nutrauktų sesiją. (Acme telepboto).

KONGRESO LAŽYBOS 
KARO KLAUSIMU,
SAKO PREZIDENTAS

tai ir čia darbuojasi, kad J.

VOKIETIJOJE SUREGIS
TRUOJAMOS MOTERYS

BERLYNAS, rugp. 9. —A. Valstybių vyriausybė ji'_ ... 
deportuotų, jei ne į Rusijų,1 Voklet,JOJ<! vyk<1™a moteN 
tai į kitą kurią Europos ša
lį. Tenai su juo agentai leng
vai apsidirbtų.

registracija tikslu jas pašauk
ti nacionlinėn darbo tarnvbon.

HYDE PARK, rugp. 9. — 
Grįžęs iš Washingtono prez. 
Rooseveltas neturi laiko atos
togauti. Jis parsivežė šimtus 
kongreso pravestų- ibilių. Su 
kiekvienu turi giliau susipa
žinti, kad galėjus pasirašyti, 
arba vetuoti ir atgal kongre
sui grąžinti. Šiomis keliomis

Nežinia, ar čekistams 
ganapadaryta.

bus

Moterys pagal jų užsiėmi- > <lįenOmis jis turi su tais doku 
mų rūšiuojamos, kokiems dar' 
bams kurios tinkamiausios.

VARŠUVA REGISTRUOJA
ENKUS BOHEMIJOJE

fRAHA, rugp. 9. — Lenki- 
generalinis konsulatas pa

skelbė, 'kad visi lenikai pradė
jus 17 m. amžiumi, gyvenan
tieji Bohemijos ir Moravijos 
protektorate, konsulate įsire
gistruotų. Bus pakviesti Len
kijon kareiviauti.

LIETUVIAI EINA JŪRI
NINKYSTES MOKSLUS

KAUNAS (Elta). — Šiuo 
metu 35 lietuviai jaunuoliai 
studijuoja jūrininkystės mo
kslus Latvijoje, Italijoje, 
Prancūzijoje, Suomijoje ir 
Švedijoje. 32 yra stipendinin
kai, o 3 mokosi savo lėšomis. 
Latvijoje jūrininkystės mok
slus eina 13 lietuvių, Italijo
je 11, Prancūzijoje 7 ir Suo
mijoje 1. Savo lėšomis moko
si 2 Suomijoje ir 1 Švedijoje. 
Kai kurie jų teorinius moks
lus jau yra baigę ir atlieka 
stažą tų valstybių, kuriose 
niokosi, laivuose,• - 4

VASAROTOJŲ SKAIČIUS 
PALANGOJE

PALANGA. — Palangos 
vasarvietės vasarotojų regis
tratūros biuras persirito 6,000 
jfcaitlinę. Atseit, tiek vasaro
tojų Palangai prirašė š. m. 
gegužės 1 d. iki šiai dienai. 
Patikrinus praėjusių metų 
duomenis, rasta, kad šiemet 
šiuo laiku Palangoje vasaroja 
er 300 vasarotojų daugiau, 
kaip pernai.

nientais apsidirbti.
Be to, prezidentas priima 

įžymesniuosius lankytojus, su 
kuriais nemažai laiko pralei
džiama.

Prezidentas apgaili, kad 
kongresas nepataisė šalies 
neutralumo įstatymo. Anot jo, 
kongresas tuo būdu padarė 
lažybas, kad iki jam susirink
siant į antrąją sesiją Europo
je neįvyks karas.

Deja, kongresas neužtikrin
tas, sako prezidentas ir jam, 
prezidentui, nebus galima vei 
kti kilus karo krizei, kad iš-

Daugiau pranešama apie įsigalinti 
skurdą bedarbiu šeimose Cbicagoj

laikyti taiką pasaulyje. Sako, 
jei šį kartą karo akivaizdoj 
jis bus bejėgis, kongresas bus 
atsakingas.

Prezidentas nurodo, kad 
pereitais metais rugsėjo mė
nesį jis daug kuo prisidėjo 
taikos išlaikymui Europoje. 
Dabar, rasi, negalės to pada
ryti dėka kongreso nusistaty
mui.

Neutralumo aktu preziden
tas turėjo būti autorizuotas, 
kurioms valstybėms padėti, o 
kurioms ne, kilus karo krizei. 
Tas reikšminga. Yra žinoma, 
kad ramybę drumsčia ir ka- 
ran veržiasi Vokietija ir jos 
bendradarbės. Kad karo pavo
jų atitolinti, Amerikai reikia 
tik nusistatyti, kad jis padės 
Britanijai ir Prancūzijai. 
Toks nusistatymas įsąmonin
tų Vokietiją, kad pavojinga 
kelti karą, jei Amerikos visas 
palankumas bus nukreiptas 
prieš nacius.

OLANDAI IR BELGAI 
NUSPRENDĖ ŠAUDYTI 
Į SVETIMUS LĖKTUVUS

LONDONAS, rugp. 9. — 
Britų ir vokiečių oro laivynai 
vykdo manevrus ir tuo nepap 
rastai domisi Olandija ir Bel
gija. Yra neginčijamas faktas, 
kad kilus karui kaip Britanija, 
taip ir Vokietija neturės jo
kios pagarbos Olandijos ir 
Belgijos neutralumui ir tų ša
lių oro laivynai naudosis sve
timomis padangėmis. Juk tarp 
Britanijos ir Vokietijos oru 
tiesiausias kelias yra Olandi
ja ir Belgija.

Šios dvi mažosios valsty
bės negali griežtai priešintis 
anų abiejų didžiųjų valstybių 
žygiams. Visgi nusistato ap
saugoti savo padanges. Kaip 
viena, taip kita strateginėse 
vietose oriniais pakeliais įren
gia priešlėktuvines patrankas 
ir apie tai žada britus ir vo
kiečius formaliniai painfor
muoti, kad jie nesinaudotų 
svetimomis padangėmis, kad 
gerbtų mažųjų valstybių tei
ses.

Olandų ir belgų vyriausybės 
sudarė planus karo laiku bri
tams ir vokiečiams protestuo
ti dėl teisių neigimo. Jei tas 
nepadėtų, be atodairos šaudy
ti į skrindančius lėktuvus. Sa
ko, kad jokio palankumo nega 
lės būti nė vienai kuriai pu
sei.

Kaip į tai atsineš Britanija 
ir Vokietija, tai jau kitas da
lykas. Abidvi ir dar Prancū
zija yra pasižadėjusios gerbti 
mažųjų valstybių neutralumą 
žemėje ir ore. Tačiau karo lai 
ku dažniausia su tais žadėji
mais prasilenkiama, jei karo 
veiksmams pasirodo kliūčių.

Kaip ten nebūtų, olandai su 
belgais pasiryžę ginti savo pa 
dangės, jei jas imtų raižyti 
priešų oro laivynai.

ŠVENTOSIOS UOSTE 
SVETIMOS VALSTYBES

LAIVAS

Chicagos Socialinių Agen
tūrų tarybos sveikatingumo 
skyriaus direktorius Alexan- 
der Ropcban praneša, kad be
darbių šeimose skurdas di
dėja ir daugybė Chieago Relief 
Administration šelpiamųjų as 
menų serga dėl atitinkamo 
maisto stokos.

Relief administracija skun
džias^ kad ji neturi ištekliaus

kiek gerėliau šelpti bedarbių 
šeimas.

Chicagos ntiesto taryba no
rėtų, kad legislatūra skirtų 
daugiau išlaidų šelpimui, nes 
negalima leisti žmonėms, o y- 
pač vaikams, alkti ir skursti.

Kai legislatūra bus sušauk
ta nepapraston sesijon, šelpi
mo klausimas bus iškeltas, .

GOEBELSAS YRA 
ITALIJOJE

ROMA, rugp. 9. — Vokie
tijos propagandos ministras 
Goebbelsas atvyko j. Veneci- 

! ją, kur jis pakviestas atida- 
1 ryti metinę italų krutomųjų 

vaizdų parodą.

MESKUČIAI. — D&ųgalai- 
čių kaimo gyventojai šiais me
tais gražiai sutvarkė kaimo 
kapines.

ARMOURO 8č CO; 
DARBININKAI STATO 
SAVO REIKALAVIMUS

Kompanija nenori priimti 
atleistų 15 darbininkų

Packingliouse Workers Or- j viršūnes, kad minėti darbi- 
ganizing Committee unija nu ninkai būtų atgal įpriimti.
sprendė paskelbti streiką Ar- 
mour & Co. skerdyklų dirb
tuvėse, jei kompanija nopri-
ims atgal pirmadienį paleistų ga.
iš darŲo 15 stewardų ir jei 
atkakliai laikysis savo įdo
maus nusistatymo neturėti 
jokių pasitariinų ir santykių 
su šia unija.

Unijos vadai išnaudoja 
kiekvieną priemonę, kad iš
vengti streiko. Vakar dar

Kompanija nenori pasiduo
ti. Na, ir jei kils streikas, 
kompanija bus už tai atsakin-

Aiškėja, kad tie 15 darbi
ninkų paleisti už iškeltą jų nu 
siskundimą šapos superinten
dentui laike darbo.

Tai buvo vienatinė 
darbininkams pareikšti 
nuomonę, nes kitokiu 
kompanijos viršininkai

proga
savo
keliu

darbi-
kartą kreiptasi į kompanijos ninkams neprieinami.

NAUJI KURSAI AMATŲ 
MOKYKLŲ MOKYTOJOMS

KAUNAS. — Švietimo mi
nisterija kartu su Žemės ūkio 
rūmais organizuoja mergaičių 
amatų mokyklų mokytojų ir 
instruktorių žinioms pagilinti 
kursus. Kursai turės penkis 
specialinius skyrius; paišybos 
mokytojoms, siuvėjoms, rank
darbių mokytojoms, mezgė
joms ir audėjoms. Švietimo 
ministerija išlaikys, piešimo, 
siuvimo ir darbelių skyrius, o 
Žemės ūkio rūmai — audimo 
ir mezgimo skyrius. Kursus 
lankys Švietimo ministerijos 
ir Žemės ūkio rūmų amatų 
mokyklų mokytojos ir instruk 
torės. Kursai tęsis nuo rug- 
piūčio 1 dienos iki rugpiūčio 
22 dienos.

SMARKI AUDRA 
IŠTIKO MICHIGANO 
PLOTUS; 1 ŽUVO
KALAMAZOO, Mich., rugp. 

9. — Nepaprastai smarki au
dra ištiko šį miestą ir apylin
kes.

Vienas asmuo žuvo ir apie 
13 sužeista. Nuostolių dau
giau kaip 200,000 dolerių.

South Coinstock miestely ko 
ne visi namai sugadinti.

■Visam audros ištiktam plo
te apie 25 namai visiškai su
griauti.

Smarkiam lietui ir griausti 
niams draugavo viesulas.

ŠVEICARAI REIKALAUJA 
LIETUVIŠKŲ ARKLIŲ

| KAUNAS. — Šveicarijos
I
j importininkų sąjunga kreipėsi 
į Lietuvos pirklius prašydama 
jiems pristatyti apie 1000 ar
klių.

Ypatingai dėmesį šveicarai 
kreipia į arklius žemaitukus. 
Mat, šveicarams daugiausia 
reikalingi darbiniai arkliai, o

ŠVENTOJI. — Liepos 27 d. žemaitukai gana patvarūs. Bū 
atplaukęs į Šventosios uostą dingą, kad šveicarai l>eveik 
prekybinis laivas po Olandi- kiekvienais metais perka lie
jos vėliava, pasikrovė Šven- tuviškus arklius.
tojoje apie 200 tonų (80 stan
dartų) miško medžiagos. Miš
ko medžiaga laivo (kroviniui 
pristatoma į Šventosios uostą 
sunkvežimiais. Tai yra pir
masis, plaukiojąs po svetima 
vėliava, laivas Šventosios uo
ste. Per kelis šimtus metų į 
Šventosios uostą joks sveti
mos valstybės laivas nebuvo 
įplaukęs.

VAISIŲ SULČIŲ FABRI
KAS LIETUVOJE

KAUNAS (Elta). — “Pie
nocentro” vaisių sulčių fabri 
kas šiuo metu yra jau beveik 
■pastatytas. Dabar montuoja
mos mašinos ir atliekami ki
ti vidaus įrengimo darbai. O- 
■buolių sezonui fabrikas, nu
matoma, jau pradės veikti.

VELTUI ALDERMONAI 
PROTESTUOJA

Chieago j yra šalies vyriau
sybės trys moderniškų namų 
projektai vertės iki 14 milijo
nų dolerių. Už juos visus vy
riausybė moka per metus 39,- 
731 dol. taksų miestui. Jei tie 
projektai būtų privačiai, rei
kėtų mokėti apie 494,355 dol. 
taksų.

Miesto tarybos finansų ko
miteto susirinkime pareikšti 
protestai. Pasirodė, protestai 
ne vietoje, nes miesto taryba 
seniau buvo pripažinusi pus
dykiai vyriausybei teikti mie
stinį patarnavimą.

Dabar pranešta, kad tas 
taksas siekiama sumažinti iki 
30,000 dol. per metus.

MENKAS DERLIUS

DEGUČIAI. — Čia dėl sau
sai vėjuotos vasaros derlius 
ne koks, pievos nežėlė. Ūki
ninkai išarė dobilų pasėlius 
ir apgėjo vasarojum, bet ir 
vasarojus nieko gero nežada.

BUTRIMONYS. — Adomo
nių kaime vienas ūkininkas 
dėl neatsargaus ginklo varto
jimo nušovė save.

REMKITE, PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ 8:00.

PAV-KAI VEIKIA
ANTALIEPTE. — Anta

lieptės pavasarininkai yra vei 
klūs, rodo daug sumanumo ir 
pastaruoju laiku pavasarinin
kų veikla sustiprėjo.

ORAS
CHTCAGO SRITTS. —Nu

matyta giedra ir kiek šilčiau.
Vakar rytą žemiausia tem

peratūrą buvo 58 laipsniai.
Saulė teka, 5:51, leidžiasi
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Kongreso Darbai

Pirmoji Jungtinių Valstybių 76 to kongre
so dalis užsibaigė praėjusį šeštadienį.

Pastaroji kongreso sesija yra pažymėtina. 
Apie jų daug rašo ne tik vietos spauda, bet 
ir užsienių, ypač Anglijos, laikraščiai.

Šia kongreso sesija yra nepatenkintas Pre
zidentas Rooseveltas, nes atmesta visa eilė 
jo sumanymų, projektų ir, be to, apkarpyta 
išlaidos kai kuriems valdžios projektams vy
kdyti.

Prieš išsiskirstydamas ilgoms atostogoms, 
senatas atmetė Pittmano rezoliucijų, kuria 
buvo norima statyti Jungtinių Valstybių lė
šomis karo laivynų Pietų Amerikos respub
likoms. Bet užtat senatas užgyrė socialinio 
užtikrinimo (Sočiai Securiry) įstatymų, šiuo 
patvarkymu praplečiamas tautos socialinis 
užtikrinimas, nekeliant mokesčių ant algų. 
Tuo būdu būk tai sutaupoma apie bilijonas 
dolerių. Roosevelto priešai kongresmanai gi
riasi, kad atmesdami paskolų programų taip 
pat sutaupę kraštui apie ketvertų bilijonų 
dolerių.

Nežiūrint visų apkapojimų, vis dėl to įvai
riems reikalams aproprijuota trylika bili
jonų ir 300 milijonų dolerių. Tai duosiu val
stybės iždui kelių bilijonų deficitų.

Svarbesnieji kongreso darbai yra šie:
Paskirta 447 milijonai dolerių krašto ap

saugos sustiprinimui: bus padidintas karo 
lėktuvų skaičius iki 5J5OO lėktuvų; Pacifiko 
salose ir Alaskoj bus statomos laivyno sto
tys; bus padidinta Panamos kanalo apsauga.

Pertvarkyta mokesčių (taksų) reikalai.
Pertvarkytas Sccial Security aktas.
Atmestas Tovvnsendo pensijos senatvėje 

pianas. „
Sumažinti pašalpos fondai.
Persvarstyta ir šis tas pakeista planuose 

pašalpos teikimo ūkininkams.
Praplėstas federalinis namų statybos ak

tas.
Apsvarstyti geležinkelių reikalai.
Priimtas Hatch aktas, kuriuo draudžiama 

valdininkams aktyviai dalyvauti pplijtinių 
partijų veikime.

Padidinta karo veteranams pašalpa.
Atmestas pasiūlymas atšaukti ginklų em

bargo sųryšyje su veikiančiu neutralumo į- 
statymu.

čia suminėti tik keli svarbieji klausimai, 
kuriuos svarstė 76-tasis kongresas. Jų buvo 
daug daugiau.

Pažymėtina, kad Roosevelto administraci
jos opozicijos vadai džiaugiasi savo “laimė
jimais ’ kongrese. Tie jų laimėjimai, esu, 
užkirsiu Rooseveltui kelių statyti savo kan
didatūrų trečiam terminui ir žymiai padė
siu vesti prezidento rinkimų kampanijų 1940 
metais. Tos kongrese sukeltos “viltys” pa
darė tai, kad jau apie pustuzinis respubli
konų išstatė savo kandidatūras į preziden
tus.

Federacijos Kongreso Programa
A. L. R. K. Federacijos pirmininkas pa

skelbė kongreso, būsiančio rugsėjo 12 ir 13 
dd. Brooklyn, N. ¥., programų. Programoj 
nesukrauta daug dalykų, tačiau svarbūs. Pa
žymėtina, kad kongrese skaitys referatų 
prof. dr. K. Pakštas. Jis praneš dalyviams 
apie aktualiuosius mūsų tautos reikalus.

Muitu rūpi jaunimo ateitis ir jo organi
zavimas. šiuo klausimu referatų patieks ene
rgingas jaunimo veikėjas kun. V. Masiulis.

Negalime užmiršti Vilniaus ir Klaipėdos 
reikalų. Kas darytina su atplėštais nuo Lie
tuvos kraštais ateity? Apie tai kalbės pa
tyręs veikėjas ir laikraštininkas M. Zujus.

Be abejonės, kongrese bus aptarta ir dau
giau reikalų. Dėl to svarbu, kad kongresas 
būtų gausingas. Ruoškimės prie jo.

Moterų Sąjunga Ir Vyčiai
Apie Moterų Sųjungos ir L. Vyčių sei

mus mes jau rašėme. Bet, neabejojame, 'kad 
mūsų skaitytojams bus įdomu, ikų kiti laik
raščiai rašo apie šias organizacijas sųryšy 
su jų seimais, kurie įvyksta šių savaitę.. 
“Darbininkas” taip rašo:

“Moterų Sųjunga mini 25-kių metų savo 
gyvavimo sukaktį. Tam svarbiam įvykiui 
(paminėti ji išleido jubiliejinę knygų, kuri 
daro gražaus estetingo įspūdžio. Stambių 
literatinių straipsnių nebuvo kur talpinti, 
nes reikėjo gi surekorduoti visų kuopų veik
lų, kas ir sudaro beveik visų knygos turinį. 
Nuveikta iš tiesų gražių darbų, ir dabar 
tik, sudėjus juos vienon sųskaiton, paaiš
kėja, kad Moterų Sųjunga savo srity yra 
suvaidinusi labai, labai stambių rolę mūsų 
išeivijos gyvenime. Apšviestesnės ir daugiau 
susipratusios mūsų moterys (tokios kaip tik 
ir priklauso Moterų Sųjungai) visų laiko-' 
tarpį kruopščiai ir sumaniai darbavosi Ika-! 
talikybei ir lietuvybei palaikyti ir nė kiek 
nuo tos linijos nenutolo. Jos paveikė ir sa
vo dukreles toj krypty darbuotis ir ne vel
tui: turime gražų katalikybės ir lietuvybės 
paminklų — tai šv. Kazimiero Akademijos 
Aidai, gražus, taisyklinga (kalba leidžiamas 
žurnalas. (Čia tai jau daugiausia Seselių 
Kazimieriečių nuopelnas, .'kurio dalį vis dėl
to pasiima ir Moterų Sųjungos žymesnės vei
kėjos, kurios daug daug darbavosi šv. Ka
zimiero Akademijos naudai). Tie du žurna
lai — Moterų Dirva ir Šv. K. Akademijos 
Aidai — grynai lietuviškai vedami, daro 
daug garbės išeivijos moterims, kad jos mo
ka gerbti tėvų tikybų ir kalbų ir sugebėjo 
tų kilnių pareigų įskiepinti savo dukrelėms. 
Tenka tik pageidauti, 'kad ir vyriškoji iš
eivijos dalis tų uždavinį taip gražiai atliktų.

“Kita simpatinga mūsų organizacija, L. 
Vyčiai, taip pat mėgina senovės tradicijų 
palaikyti. Tik jie prie savo problemos priei
na iš kito šono, būtent, norėdami sulietu
vinti Amerikos jaunimų, leidžia savo orga
nų dviem kalbom — lietuvių ir anglų. Teo
retiniai imant, tai gal atrodo keistoka. Juk 
jei nori kų sulietuvinti, tai jam tik lietu
viškos medžiagos tepatiek, kitaip tu pats 
gali ištautėti. Nusileidimas anglo-saksų kul
tūrai tai jau reiškia prisipažinimų, kad mū
sų kultūra negali prieš jų atsilaikyti. Iš 
tiesų taip ir yra, bet čia kaip tik reikia 
įsitempti ir šalia angliškos kultūros (kurios 
nieks nė nemano paneigti) reikėtų įterpti 
kiek ir saviškės lietuviškos, ypač, kad lietu
viškai rašyti nieks čia nedraudžia. Taip da
lykas atrodo teoretiškai, ir tos teorijos lo
gikos negalima sugriauti. Bet gyvenime Vy
čiai tur būt bus susidūrę su tokiais kliuvi
niais, kurių tiesioginiu būdu negali nuga
lėti, kitais žodžiais kalbant, Amerikos lie
tuvių jaunimas tiek nuo lietuvybės nutolęs, 
kad nepajėgia ar nebenori lietuviško orga
no skaityti. Skaityt tai gal ir skaitytų, bet 
kai Vyčių kuotpų raštininkams priseina lie
tuviškai rašyti, tai jie gal ir sarmatyjasi 
— neužtektinai susipažinę su bendrine lie
tuvių kalba. Kokia ten priežastis bebūtų, 
mes turime prieš akis liūdnų faktų, su ku
riuo Vyčiams pinmiausia tenka susidurti. Kol 
kas mums netenka smerkti jų bandymų leis- 
ti žurnalų dviem kalbom, bet jei matysime, 
kad lietuvių kalbai vis mažiau ir mažiau 
duodama vietos, tuomet jau bus blogai. Reiš
kia, ne jaunimas lietuvėja, bet organas nu- 
silietuvina. Šoko skęstantį gelbėt ir — pats 
paskendo”.

“Darbininkas” praneša, kad rugpiūčio 7 
d. gavęs neoficialių žinių, kad adv. Antanas 
O. Šalna, turįs ofisų 366 W. Broadway 
(“Darbininko” name) esųs paskirtas Lietu
vos garbės konsulu Bostone.

Laikraštis spėja, kad garbės konsulu Ka
lifornijoj bus paskirtas dr. J. Bielskis, gy
venus Los Angeles mieste.

Me« manome, kad' taip ir bus. Dėl to iš 
anksto sveikiname.

Lenkija turi daug nesmagumų iš ukrainų 
pusės. Begindama savo teises Dancige ir 
koridoriuje, ji užmiršta, kad ir jos pavergti 
Ukrainai yra žmonės ir turi teisę prie lais
vės. Lenkijos peši ei j a nesusilpnėtų, bet su
stiprėtų, jei ji suteiktų laisvę ukrainų tau
tai. Kitaip Lenkija gali turėti dar daugiau 
bėdų.

4 4 Draugo ’ ’ trisdešimties
metų gyvavimo ir veiklos su
kakties proga, norėčiau tarti 
žodį. Nesu šio laikraščio nuo
dugnios istorijos ir jo veiki
mo žinovas, bet tik jo skai
tytojas; užtat mano žodis bus 
skaitytojo ir tai vieno laiko 
atžvilgiu vėliausiojo pastebė
jimų išvada. “Draugo“ Re
dakcijų prašyčiau kitų nuomo 
nių tolerancijos ir tiesos mei
lės dėlei šias pastabas savo 
dienraštyje patalpinti.

Dienraštis leisti ir reda
guoti yra vienas svarbiausių 
ir rimčiausių darbų tautos 
kultūros ugdyme. Nesulygi
nant lengviau į pasaulį pa
leisti kelkį savaitraštį, ar net 
žurnalų, negu dienraštį. Dien
raštis bet kokioj visuomenėj 
išdygsta tautai jau šiėk-tiek 
subrendus, atsiradus reikalui

rasi tenai, gal, lokalį savait
raštį, rasi socialistų dienraš
tį, nepamatysi “Draugo”. Pa 
siteisinama: laikau socialistų 
dienraštį, kad patraukti dau
giau kostumerių. Atvykusiam 
iš Lietuvos toks vienintelio 
katalikiškojo dienraščio igno
ravimas atrodo mažiausiai 
įkeista. Klausi, kodėl t Žino
ma, kad duoti į šį klausimų 
atsakymų, reikia geriau susi
pažinti su Amerikos lietuvių 
psichologija, jųjų kultūra; aš 
gi neturiu nei teisės, nei drų- 
sos savo mintį reikšti.

“Draugas” yra labai daug 
nuveikęs lietuvių tarpe kul
tūros srityje, reiškė visų 
laikų katalikiškųjų mintį, ug
dė tautiškų susipratimų, auk
lėjo lietuvių dvasių; žodžiu, 
Amerikos lietuvių kultūros 
istorijoj “Draugas” užima

neatidėliojant spręsti aktua- . labai žymių ir garbingų vie- 
lūs visuomenės, ar tautos rei-1 tų.
kalai. Apie dienraštį, papras-* „ ,. . .<TV ,,
, . 5.7- . , 5 , Gerbiamiems “Draugo” vėtai, susispiečia elitai, būtent ... .. ... . .. .. .

. . i-i-i dejams nuoširdžiai linkiu jųinteligentai ir aktualistai, ku- darbuotėj ištvermės, nenusto-
rie nori vadovauti, gyventi, ..... ..., , ,.x. ti kilnaus pasiryžimo, paimtibet nemerdeti. Tokiu budu
dienraštis turi didelės ir gi
lios reikšmės visuomeniniam 
gyvenime; jame reiškiama va
dovaujamoji mintis, tendenci
ja, kurios teikiama, čia pasi- 
reiškiama minčių, idėjų susi
dūrimai, ar grupavimasis; žo
džiu, dienraštis tautos gyva
vimo pulsas.

Šiandien Lietuvių kataliki
škoji ir aktualioji inteligen
tija susispietusi yra apie ‘XX 
Amžių’; liberališkos srovės 
inteligentai apie “Lietuvos 
Žinias” ir, ačiū jųjų susispie- 
timui ir veiklai, tie dienraš
čiai turi didžios įtakos Lie
tuvos gyvenime ir, reikia pri
pažinti, pasisekimų. Lietuvo
je liberališkosios srovės inte- 
ligentas skaito “Lietuvos Ži
nias”, katalikas inteligentas 
laiko savo pareiga sekti ir 
skaityti “XX Amžių”. Ki
taip ir būti negali. Šiandien 
“XX Amžius” turi pasiseki
mų, juo įdomauja bendrai in
teligentija dėl to, kad apie 
jį susigrupavo 'katalikiškosios 
minties ir akcijos šviesuome
nė, jį palaiko katalikai. Tuo 
mums reikia džiaugtis.

Kaip gi dabar yra Ameri
koj su katalikiškuoju dien
raščiu “Draugu”. Man atro
do čia šlubuoja katalikiškoji 
visuomenėj ypač inteligenti
ja. Tenka ^pastebėti, kad ka
talikiškoji inteligentija, kad 
ir patys (kunigai, per mažai 
įdomauja tuo laikraščiu, per 
mažai jį remia savo plunks
nos darbu, ar aukomis. Jie 
godžiai gaudo žinias iš ame
rikoniškų dienraščių, lietuvi
škų savo apylinkės laikraštį 
permes akimis ar nėra žinių 
liečiančių jų jų parapijų, ar 
kaimynų ir padeda į šalį. To
li gražu ne visi kunigai skai
to savo dienraštį, tenkinasi 
savo apylinkės savaitraščiu.
Atrodo, lyg lietuvių laikraš
tis jiemg būtų vien lokalių' 
žinių suradimo vieta, bet ne 
minties reiškėjas. Užeik pas 
lietuvį gydytojų, tenai ant 
stalo rasi nemažai ameriko
niškų laikraščių, bet nepama
tysi bent vieno lietuviško.1 
Pažvelgi j biznierio įstaigų,

katalikiškosios minties reiški
me vadovaujamųjų rolę. Die
ve jums padėk. V.

Kad ir be keturitj 
pieninių, šiemet išvesta 
daugiau sviesto

KAUNAS (E) — Nors, ne
tekdami Klaipėdos krašto, ne
tekome 4-rių pieninių su ke
liasdešimt grietinės nugriebi
mo punktų,, vis dėlto šiemet 
per pirmų pusmetį Lietuvo
je eksportui sviesto pateikia 
per 9 nuoš. daugiau, kaip per 
tų patį laikų pernai. Minimų 
laikotanpį iš Lietuvos į už-, 
sienius sviesto išvežta: šiais'I
metais 6,748,5 to., praėjusiais' 
— 6,168,2 to. Daugiausia 
sviesto išvežta į Angliju, kiek 
mažiau į Vokietijų. Toliau ė-! 
jo Artimieji Rytai, Čekija, 
Belgija, Šiaurės Afrika ir kt. 
kraštai. Kiaušinių į užsienius 
išvežta: 1939 m. I pusm. 68,-
759.640, 1938 m. I pusm. —
64.430.640. Padidėjimas sie
kia 4,329,000 kiaušiniais ar
ba 6,7 nuoš.

Išėjau į laukų 
vėjo balso paklausyti, 
o jis nieko nekalbėjo.

Kai jo vilnys tyliai plaukė 
šios naktužės tamsoje, 
tad ant gatvių žmonės laukė 
ir mėnulio dausoje.

Ir jis greitai patekėjo... 
o į žemę kai žiūrėjo 
buvo veido apvalaus, 
lyg bešypsančio žmogaus.

Kiauros ausys, lūpos riestos 
su ūsiukais tiestos; 
nosės tiltas 
su smala pripiltas 
ir raukšlėta jo kakta 
buvo saulės nuprausta.

Per pilkai mėlynų skliautų 
ritos mėnuo prie Vienutės.

Jis Vienutei mojo; 
prašė jį palaukti, 
nes kitaip negali, 
pilnas mėnuo, jų sugauti.

O Vienutė —
Tu skaisti dausų pana, 
su ugnia dažyta, 
dangų puošti parėdyta — 
nuo mėnulio greitai bėgo.

t
Greitai bėgo ir nestojo, 
bet 'kų bėgdama dūmojo • 
nei mėnulis, nei ta žemė 
nežinojo. •
Ir atbėgo debesėliai.
Balti debesėliai, 
ant baltų žirgų, 
su šilkiniu audimu 
ir mėnulį ir Vienutę, 
ir kitas žvaigždes užklojo.

Po to šilko audimu 
bėgo iųėnuo į, nakvynę, 
bet pasiekti savo guolį 
bus Vienutė pirmutinė.

Ir mėnulis ir Vienutė 
nuo kelelio nenukryps; 
pailsėję vėlei kels, 
vėl į mūsų žemę, 
su nakties šviesa subels.

Bet tas debesų audimas 
vėjo vedamas paklys, 
o paklydęs griaudžiai varks 
ir jo ašarėlės 
žemei lietumi išlis.

n
Jau prie lango, ne ant lauko 
ir tas vėjas neatlanko, 
tik griežlių balsai

tos nakties ramunių griežė; 
o skambučiai, vabalėliai, 
su skambučiais šoko.

Šoko medžiams ir žolynams; 
šoko dausai ir žvaigždy

nams.

Ir jiems šokti tad nekliudė 
nei tas debesų bėgimas, 
nei rasos tylus kritimas. 
Švento J urgio bonės varpas, 
'kai pusiau naktužę kirto 
vėl padangė mėlynavo; 
vėl mėnulis ir Vienutė 
rodė veidus savo.

Kaip ant knygos lapo 
šviečia aiškios raidės, 
taip dausoj švitėjo žvaigž-

v
Mėnuo rytuose viešėjo) 
prie šio lango neatėjo.

Gal vėliau jisai ateis, 
savo šypsenų paskleis 
ant žaliųjų klevo lapų, 
ant griežlių ir ant skambu

čių,
kų tylios nakties 
garsiais grojikais tapo.
Štai, bežiūrint man per lan

gų,
vėl iš siautės kalnas kilo.

0 tai buvo debesynas 
jau ne baltas ir ne šilko, 
bet lietaus, audimo pilko.

Kai dausų viršūnę* siekė, 
jis į dvi dalis suskilo.

Paskui jį ir vėjas lėkė; 
pašlamėjo medžių lapams 
ir sudraikęs jų kasas 
vėl nematomai pradingo.

Dingo ir tos pilkos, 
drėgnos kalno skaros.

Gal jos audrų kur sutiko 
ir papylė baltų kraujų 
ir dapildė upę naujų. j

Kad padangė nerami: . 
čia žvaigždėta, 
čia ir vėl tamsi; 
kad tas vėjas apgaulingas 
pučia, pučia ir vėl tyli; 
kad mėnulis neatlanko 
šių pievelę, prie šio lango, 
tad po valandos pirmos 
pasidėjau po galvos, 
abėcėlė išrašyta, 
kas lig šiolei pamatyta.

4-8-39 Eglės

Perspėjimas Laisvės Stovylai: Saugokis!
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LAIŠKAS IŠ ARGENTINOS
Buenos Aires,
Liepos 20 d., 1939

Didžiai gerbiamieji:—

Greit (prabėgo keletas mė
nesių kaip 'matėmės! Širdin
giausiai sveikiname Jus ir 
meldžiame Aukščiausiąjį tei
kti Jums gausias savo malo
nes ir Švč. Panelę, mylimiau- 
siųjų mūsų Motinėlę, laikyti 
Jus nuolatinėje savo globoje. 
Atleiskite, kad taip ilgai ne
parašėme Jums laiškelio, ne 
dėl pamiršimo, bet dėl nesu
radimo pastovios vietos apsi
gyvenimui ir atidėliojome. 
M es Jūsų gerumo ir malonu
mo niekados nepamiršime. 
Mūsų nuoširdžios maldos už 

ls kasdien yra siunčiamos 
rajam Dievui ir mūsų min- 

J’s labai dažnai skrajoja Jū
sų tarpe.

La Plata arkivyskupas Jo
nas Cliimento leido Marijo
nams įsikurti Valentin Alsi- 
noj, Avellanedoj, Buenos Ai
res miesto provincijoj, kur 
tirščiausiai yra apgyventa 
lietuviais ir pažadėjo suteik
ti parapijos teises. Nurodytos

vietos ribose nuo geg. 1 d. iš
nuomavome vieno aukšto na
mų, 'kurį sudaro didelis kam
barys apie 100 žmonių 'kop
lyčių, 2 miegami kambariai 
ir vienas, kurs tas pats yra 
zakristija, valgomasis ir sve
čių priėmimo kambarys-jofi- 
sas. Gegužės 10 <k šiame na
me apsigyvenome ir sekma
dienį, geg. 21 d. pradėjome 
viešas lietuviams pamaldas. 
Dabar kas sekmadienis laiko
me Mišias 9 vai. šioje koply
čioje ir Buenos Aires mieste 
11:45 vai. Šv. Jono Evange
listo bažnyčioje, kurių valdo 
Tėvai Saleziečiai, o kas ant
ras sekmadienis važiuojame j 
Berisso miestų laikyti lietu
viams Mišių Švč. Panelės Kri
kščionių Pagalbos bažnyčioje. 
Prie mūsų nuomuojamo na
mo yra daržas, kuriame ga
lima daržovių užsiauginti. 
Nuomos mėnesiui mokame 145 
pesus (apie $34.00).

Naujai kūrybai pirmiausia 
reikalinga įsigyt žemės plo
tas, ant kurio būtų galima 
pastatyti bažnyčių, mokykla 
ir kitus reikalingus trobė-

Pasinaudckite 
Musu Pilnu

KŪMERCIJINES
REFRIGERACIJOS

PATARNAVIMU
Mėsininkai... Duonkepiai... Gėlininkai... Restoranai 

’... Tavernai... Groseminkai... Kalliapirkial...
Delikatesenos... ir kitos Krautuvės...

•Mūsų refrigeracijos inžinieriai labai maloniai pa
gelbės jums išplanuoti jūsų elektrikinį vėsinimo, 
šaldymo ir ‘cold sto-
rage patalpinimą. Ir
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nėra jokios kaštos 
arba priedermės už 
šį patarnavisą.

M Al A S pfOKftJTMAH 
Klaunklte apie mflui)

24-m#nenlų ISmo- 
kSJlmo planą.

Tik šaukite RANdolph 1200, 
Local 2144, elektrinės refrige- 
racijos PILNAM aprūpinimui

C0MM0NWEALTH EDISON COMPANY
72 West Adam* Street—RANdolph 1200, Txte*l 2144

sius. Žemės įsigijimas gero
kai kainuoja, o reikalas ver
čia būtinai įkurti Argentinos 
lietuviams pastovų apšvietos 
ir kultūros centrų. šio tikslo 
atsie’kimui pasitikime Dievo 
Apvaizda ir gerais, kilnios 
minties žmonėmis.

Stengiamės šį tų įvykdyti. 
Rengiame įvairius parengi
mus, dėstome lietuviškose mo 
kyklose tikybos pamokas, ra- 
nkiojame vaikus ir ruošiame 
prie Pirmos Komunijos, stip
riname draugijinį veikimų ir 
organizuojame naujas jėgas 
dirbti Dievui, Bažnyčiai, Tė
vynei ir gerinti žmonių gy
venimų.

Argentinoje, bendrai imant, 
nedaug teuždirba. Gyveninių 
padaro, bet praturtėti sunku 
o dabar ir darbai sumažėjo. 
Lietuviai daugumoje tilkybos 
žvilgsniu labai atšalę, nevie
ningi, netaikingi ir mėgsta 
girkšnoti. Kalčiausia to blo
gumo yra 'komunistinė, so
cialistinė spauda, vieši demo
ralizuojantieji parengimai ir 
draugavimas su tamsiais, že
mos doros žmonėmis. Prakti
kuojančiųjų katalikų ir lan
kančiųjų lietuviškas pamal
das yra mažai, bet, Dievo ma
lonei veikiant, pamaži gerų
jų būrelis didėja. Ganytojau- 
ti reik didelės išminties, ge
ros taktikos ir stiprios svei
katos. Malonėlkite atsiminti 

l mus ir mūsų žmones savo 
maldose.

Jūsų Kristuje,
Kun. Ant. Andriušis 
Kun. Kaz. Vengras

Adresas:

Padres Marianos 
Bno. Rivadavia 2199,
Vai. Alsina
Buenos Aires, Argentina

ko Pittsburgban ir abiem cho
rams suvažiavus Šv. Vincen
to bažnyčios svetainėn, nuo
dugnūs bandymai įvyko. Kaip 
Žilevičius paprakaitavęs su 
chorais trejetų valandų, pats 
išsitarė, tai mūsų sujungtas 
choras pasirodė priruoštas i 
geriau, negu buvo manyta, 
nes abu chorai užsiregistra-

Lietuvoje ir kituose Baltijos
Gerald Clark iš Denver, Colo., pagarsėjęs kalnų laipio- 'kraštuose ir keliaudamas per

tojas ir fotografas nepaprastų vietų. Šiomis dienomis laipio- juos, visur pastebėjau didelį
damas vieno aukšto kalno pakriaušėmis ipametė kūjelį, ku- pasiryžimų vieningai dirbti
riuo įkaldavo į uolų geležinius virbalus virvei pririšti, ir taikų ir ranių kultūros darbų.
vis, naktį turėjo išbūti ant uolos krašto laukdamas pagal- Pergyventos ir pergyvenamos
bos. Pagalbos sulaukė, bet nuo persalimo ir nuovargio tuo-I ..... . .• " ,. , r nelaimes bei pavojai suceme-jau mirė. (Adme telephoto) . 1 .

ntuoja žmones, skatina dar 
uoliau dirbti bendram taikos 
labui ir savo krašto gerovei. 
“I wisli ipeace and prosperi-

sate nudirbę visose gyvenimo' to tlie Litliuanian people , 
srityse, kaip toli per 20 ne- ~ bai^ savo pareiškimus ge- 
priklausomojo gyvenimo me-

KĄ PASAKĖ KAUNE VIEŠĖJĘS ANGLŲ 
GEN. A. BURTAS

nerolas.

KAUNAS. — Rugipiūčio 1 
d. išvažiavo keletu dienų Lie
tuvoje viešėjęs žinomas Lie
tuvos ir kitų Baltijos kraštų 
draugas anglų ats. brig. gen. 
Alfredas Burtas. Atsisveikin- 

■ damas generolas, tarp kito 
ko, pareiškė: “Šį kartų, kaip

me, pavyzdžiui, kad ir dkau- ' = 
tybę, kuri man yra taip ar- Į = 
tima. Pirmaisiais nepri'klau- = 

ir anksčiau, mano apsilanky-' somybės metais jūs turėjote = 
mas Lietuvoje yra grynai pri-• vos keletu skautų bei skau-' 5 
vataus pobūdžio: atvykau ap-! čių, o šiandien toje organiza- 5 
lankyti, pasimatyti su savo cijoje rikiuojasi jau dešimtys 5 
senais draugais,' kurių turiu tūkstančių jūsų kilnaus jauni- ' =

ir Latvijoje. Giliai sujaudin
tas esu man parodytu vai
šingumu: šias kelias dienas 
savo draugų tarpe jaučiausi, 

ikaip namie. Labai dėkingas 
. esu už suteiktų man garbę 
'pasimatyti su Respublikos 
Prezidentu Antanu Smetona 
jo ūkyje. Svetimšaliui, ma-

Naujas Ispanijos 
Pasiuntinys Lietuvai

KAUNAS (E) — Ispani
jos ipasiuntiniu Lietuvai pa
skirtas Don Louis de Oliva- 
rez Gande de Artazas, Ikuris 
rugpiūčio mėn. atvažiavo į 
Kaunu įteikti savo skiriamuo
sius raštus. Naujas Ispanijos 
pasiuntinys nuolat reziduos 
Rygoje.

Lenkijos pasiuntinybės Lie
tuvai I sekretorius M. Za- 
lienskis atšauktas iš savo vie
tos ir paskirtas I sekretorium 
Lenkijos pasiuntinybėje Hel
sinkyje. Į savo naujų pasky
rimo vietų išvyks rugpiūčio 
2 d. Naujuoju Lenkijos pa
siuntinybės Kaune I sekreto
rium paskirtas Varšuvos U. 
R. M. patarėjas Bernard Fu- 
ksie>wiec4s, kuris jau laukia
mas Kaune.

LEO NORKUS, Ir.
DISTRIBUTOR 

OF

AMBROSIA & NECTAR
_______________ B E E R S

apsčiai Lietuvoje. Prieš tai mo. O kų bekalbėti apie ki-' =
lankiausi Suomijoje, Estijoje,! tas svarbesniųsias gyvenimo '| gerkit tik GERĄ alų, padarytą Chicagoj. Visi geria ir mėgsta 

sritis: susisiekimų, statybų, 1= AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nusprendė pndirtti dar go
žė m ės ūkį ir ikt. Gražiai vra — resni kurį užvardino NECTAR. Šis Alus yra pagamintas ii im- 

= portuotų pirmos rūšies produktų.

čiusiam jūsų nuniokotų kraš-j ndien puikūs, modernūs pa-'

statai, ir gražiai tvarkomi 
skverai. Ypač gilų įspūdį pa
lieka vėliavos nuleidimo apei
gos Karo Muziejaus sodelyje, 
kurias pats savo aikimis ma
čiau ne tik čia Kaune, bet 
ir viename didžiausių kino- 
teatrų Londone... Viešėdamas

tų prieš 20 metų ir po to lan
kiusiam jus keletu kartų, gal 
lengviau yra spręsti apie jū- 

1 sų padarytų ir daromų, pažan
gų, negu jums patiems. Pas
kendę kasdieniniuose darbuo
se ir rūpesčiuose, jūs patys 
ir nepastebite, kiek daug e-

Didelės Šaulių 
šventės

KAUNAS (E) — Šiemet 
Marijampolės rinktinėje (vi
soje apskrityje) ruošiama 4- 
se vietose didelės šaulių šve
ntės. Marijampolėje su labai 
dideliu pasisekimu šventė jau 
įvykdyta. Panaši šventė įvy
ko S. Kalvarijoje ir didelės 
šventės dar įvyks Prienuose 
ir Kazlų Rūdoje. Šių švenčių 
metu įteikiami šaulių meda
liai, kuriais Marijampolės ri
nktinėje apdovanota apie 100 
asmenų.

ANGLYS ir KOKSAI
Pasinaudokite žemomis vasaros kainomis. ATLAS 

ANGLYS yra jūsų garancija šilumos patogumo atein
ančiai žiemai.

Į žemiau pažymėtas kainas jskaitome 3% Illinois Rnles Tax.

Žemiau nurodytos kainos yrv gry
nais pinigais ni llodą 4 tonų, ar
ba daugiau.

Visos mūsų “stnkerinės” anglys yra 
nuo dulkių apvalytos.

POCAHONTAS — Thlrd Veln
Mine Run, Domeetlc.............$7.60
WEST VIRGINIA MTNE
RIJU. Estra Coarae............... $7.20

II.I.INOIS RCREEMINUR . $4.50
FRANKI.IN rOl’NTY.
Stoker Nut ..................................$6.00
WEST KF.imCKT. 1-lneh 
Screcnlnga .....................................$6.15COKF, — Oenulne Chieago 

Koppern or Solvay Pea. . . $7.75
COKE — Alabama. Range 
or Nut ............................ $9.00

ROYAL HTOKF.R KIIT.

PETROLEUM CAHR0M
SI.UDOE $4 40

EAOT KEMTTCKY STOKF.v

PETROLEUM ČAKROM.
i-lneh Sereenlngn ................... $5.95

F.AST KF.NTI’CKY STOKER
NtTT. .............................$7.35

Kainoa rali būti permainytos be jokio praneSImo.

ATLAS FUEL COMPANY
įstrigta įeiti m. _

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

H

PITTSBURGH LIETUVIŲ ŽINIOS
North Side

Mūsų ir Šv. Vincento para
pijos chorų svajonė dalyvau
ti Lietuvių Dienoje, mažum, 
ir išsipildys. Viena kliūtis nu
galėta — chorai išlaikė ban
dymus.

vo, regis, patys paskutinieji. 
Prof. Žilevičius noriai suteikė 
savo O. K. ir palinkėjo cho
rams laimingos kelionės New 
Yorkan. Garbė chorų vedė
jams Jonui Senuliui ir Aleks. 
Sadauskui. Reikia pripažinti, 
kad prof. Žilevičius dirba su-

Rugip. 4 d. Žilevičius atvy- nkU garbingų i r labai pat ri
jotinį darbų. Suplaukimas lie-. 
tuvių dienon trijų tūkstančių 
jaunuolių turės didelės tauti
nės vertės. Ne veltui darbas.

Antra kliūtis nugalėti, tai 
— finansai. Reikia apie $900. 
Tačiau kur advokatas Scliultz 
vadovauja ir kur mūsų biz- 

(Tęsinys 4 pusi.)

TIRED, WORh OUT,

NO AMBITION
H O W many 

women are 
just dragging cheni- 
selves around, all 
tired out with peri- 
odic weakness and 
pain? They should 
know thac Lydia 
E. Pinkham’s Tab- 
lets relieve peri- 
odic pains ana dis-

comfort. Small size only 25 cents.
Mrs. Dorsie V'lliams of Danville, 

Illinois, sayj, “I had no ambition 
and was terribly nervous. Your Tab- 
ltts helped my periods and built me 
up." Try them next month.

TkBlET5

tų esate pažengę ii kaip , aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilijiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillimillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliu4 
čiai žengiate pirmyn. Imki-j s

tvarkomas ne tik Kaunas ir 
kiti Lietuvos miestai, bet ir 
kaimas, žodžiu, visa Lietuva. 
Prisimenu aikštę prie Karo i 5 nBvim*- 
Muziejaus. Juk čia kadaise 
buvo turgavietė su aplinkui 
riogsančiomis lūšnomis. O Šia

is Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas įstaigas. Vi- 
= suoinet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą patar-

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim
iim

iiiiiiiiiiiiim
iiiiiiiiiir= 2423 West 64tb St. Tel. Hemlock 6240

^iiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuniiiiiiiiit.-:

PIRKIT NAUJAUSI

Chrysler, Chevrolet ir PlynioaUi

r»t yru <eriausl Ir gražlaunl automobiliai Amerikoj, modemttka.l U- 
tobulinti, nužemintos kainos, lengvi lAmokSJlmai, 

teisingos patarnavimas.

BALZEKAS MOTOR SALES
-“T ffTLL LIKK CB”

4030 S. Archer Avė., Chic&go, UI., Phone Virginia 1518
Turime dauryhe vartotu automobiliu vii 1 anai o ■ madon. nuo SIS.tO 
♦» 'nrWftn

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rųiiM naujus namui ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi- 
sokj taisymo darbą be jokio caah įmokė- 
Jitno, ant lengvų mėnesinių išmokėjimu.
(Iigaunu geriausį atlyginimą ii Pire In
surance Oompanijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir 
senų namų, ant lengvų mėnesinių limo 
kėjimų nuo 6 iki 20 metų. Reikale kreip
kime prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306
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PittsUo žinios
(Tęsinys iš 3 įpusl.)

nieriai savo užuojautą puru* 
du, ten visuomet dalykai ap
sivainikuoja geromis (pasėko
mis. Biznierių išvažiavimas 
rugp. 20 d. į Lietuvių Count- 
ry Club turėtų pavykti. Tai 
visų Alleglieny County lietu
vių reikalas. Čia tokis daly
kas, kuris galėtų ir turėtų 
sujungti visus sroves ir vi
sas partijas.

Nors visi šneka apie biz
nierių piknikų rugp. 20 d. ir 
visi rengiasi jame dalyvauti, 
tačiau yra vilties, kad ir mū
sų parapijos metinis išvažia
vimas rugp. 13 d. pavyks. Mū
sų biznieriai rodo nepaprastų 
dosnumų, o parapijos jaunas 
komitetas nepaprastų darbš- 

‘tumų ir nuoširdumų. Mūsų 
prieteliai iš 'kitų kolonijij pa
rems mus ir šį sykį. Štai, a- 
teina linksmos žinios iš Bust 
Vandergrift. Tenykščiai lie
tuviai rengiasi pas mus atva
žiuoti su dideliu busu. Jei su 
dideliu busu buvo atvykę ir 
į Seserų Praneiškiečių gegu
žinę. Mūsų atgijanti parapija 
turi prielankių draugų viso
se kolonijose. Jei koks kip
šas mums kojos nepakiš, tai 
šis išvažiavimas bus pasek- 
mingiausias. Mat, pastarais 
laikais “blaivybės” apašta
lai landžioja po piknikus ir 
kartais daug nemalonumų ir 
net nuostolių piknikieriams 
pridaro. Gal Dievulis duos, 
kad tų “apaštalų” snapas 
mūs nepasieks. Tie uolūs “į- 
statynių dabotojai” paprastai 
eina ten, kur žmonių pavy
das ir pyktis jiems kelių nu
rodo. Visgi prašome visus ru
gpjūčio 13 d. į Country Club.

“DRAUGO” DIDŽIULIS

30 Metu Jubiliejaus
PIKNIKAS

*•

įvyks Labor Day

Linksmų 
Naujienų Skelbiu Jums!

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

Vytauto Darže
Laukia Jus Brangios Dovanos 

Pirkite Tikietus! - Serijų Tikiętai - 10c
•

DOVANOS: Parlor Setas, naujausios mados, 
$140.00; Skalbiamoji Mašina, $75;00 vertės; 
Lounge Kėdė, $35.00 vertės; Cocktail Setas, ver
tės $25.00; Draugo ir Laivo prenumeratos ir

daug kitų gražių dovanų.

2,000 Atitaisyta Ir 150 
Pakeistų Pavardžių

, - KAUNAS (E) — Išleidus 
pavardžių 'keitimo įstatymų 
per penkių mėnesių laikų jau 
atitaisyta apie 2,000 ir pa- ~ Yard- 81<(k

vardes arba jas atitaisyti. Pa
vardes keičia ir atitaiso no 
tiktai inteligentai, bet ir ūki
ninkai ir darbininkai.

LIETUVIAI DAKTARAI

keista 150 pavardžių. I)ar per 
2,000 prašymų pavardes (pa
keisti ir atitaisyti tebėra ne
išspręsta. Anksčiau per me
tus tebūdavo pakeičiama vos 
koletų pavardžių. Daugiausia 
atitaiso ir keičia savo pavar
des jaunimas. Nuo miesto ne
atsilieka ir sodžius, kur taip
put atsiranda nemaža ' DR. WALTER J. PHILLIPS
nnj, norinčių pakeisti savo pa, gydytojas ,E cmKUEaAS

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS 

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

Penktadieniais 
Valandos: 10-12 ryte, 2-6. 7-9 P. 14. 
3147 S- Halsted St, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieaiais ir 
šeštadieniais 

Valandos: 3—3 P. 14.

TEL YARDS 5667

DR. FRANK C. KWINN
(KVLEOINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1758 YVest 47th Street 

(Kampas Wooa St)
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7- 8:30 Vakare
tr Mn*nrti

VALANDOS: Nuo 11 iki 12}
2 iki A ir 7 iki S 

Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 0 
Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir akinius pritaiko
3343 So. Halsted Street 

TeL GAN ai 6969

DR. P. J. BEINAR
(BEINARAUS&ASI 

GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1611

Rea. — "Sartis 3966
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 Įtopiet 7 iki 9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

paęai sutarti

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Kasdien išskyras Seredą 
Seredomis ir N odei. pagal sutarti

2155 YVest Cermak Road
OFISO VALANDOS:

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

DR. F. G. W1NSKUNa
PHYSICIAN AND SURGEOlT'1
2158 W. CERMAK ROAD

Ofiso tel. Canal 2345 
Ofiso VaL 2—4 ir 7—9

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

' DR. CHARLES SEGA!
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avė. 

2-troe luboe
CHICAGO. ILL 

Telefonas lUDway 2880
OFISO VALANDOS:

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

Telefonas HEMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
2415 YV. Marųuette Rd.

Ofiso valandos:
10—12 vaL ryto

2—4 ir 6—8 vaL vakar* 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais

Susitariąs _ ___

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

TaL YARda 099a 
Res. TeL PLAza 3200 

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieni I

Nacijonalis Lietuvių 
Sviedimo Tumamentas 
Rugpjūčio 19 d.

DU BOIS, PA. — Du Boi-
tas bus scena sviedinio (soft- j gį miestų sviedinio kuopelių 
balt) tumamento, kuris suin- įg pitteburgli, Cleveland, De-
teresuos visus Amerikos lie
tuvius šeštadienį, rugpjūčiu 
19 d. Į šį turnamentų Stosiąs 
maždaug 12 sviedinio kuope
lių iš įvairių rytinių Ameri- 
Scob miestų bei miestelių.

Freeman W. Burford 18... .
Dalias, Texas, vienas aliejaus ; idėjai rytinėse Amerikos 
karalių, kuriam federalė gra- ’ valstybėse; žiūrėtojai turės 
nd jury iškėlė bylą. .Jis kalti- ! progos matyti nepaprastai, 
namas, kad su buvusiu Loui- gerų žaidimų, kas juos suin- 
siana valstybės gubernato- teresuos neapsakomai, 
riun,, Rirh.nl W. Leche, taip Turna„ll>nlo ,ajmHojaj ga.
■jmt grand jury įkaitintu, šuo 
•kalbiavęs nusukti dideles su
mas mokesčių Jungtinėms 
Valstybėms. jAcme teleph.)

turnamentas sutrauks! vių kolonijos, turinčios svie

troit, Toledo ir kitų lietuvių 
kolonijų, turinčių sviedinio 
kuopas.

Mūsų sviedinio ir basketbo- 
lo komitetas, tkurį remia 200 
lietuvių šeimų Du Boise, da
ro planus, kad būtų galima 
visus svečius kuo gražiausiai 
priimti ir pavaišinti.

Žaidimai įvyks Du Boiso KAUNAS (E) — Liepos 
Athletic arenoj. Kad visi žai- 24 d. į Lietuvą atvyko 30 Įė
jimai įvyktų viena diena —inkų rašytojų ekskursija. Lie-

dinių ratelius ir norinčios 
stoti į šį turnamentų, kuo 
greičiausiai prisiųstų įstojimo 
blankas (Entry Blanks), ku
rios gaunamos šiuo adresu: 
Jonas StrasdauSkas, 21 Sim- 
mons St., Du Bois, Pa.

Lenkų Rašytojų 
Ekskursija Lietuvoj

greičiausiai bus parengta ki
ta žaidimams aikštė.

Programon taipgi įeina spe
cialiai prirengti šokiai ir so
cialiai susirinkimai sviedinio 
kuopoms. Visa tai įvyks lie
tuvių svetainėj tą patį vaka
rų po visų žaidimų. Bus taitp-1 
gi visokiausių pomarginimų. 1

Komitetas lanko šios kolo- 
nijos lietuvių namus, kad vi-! 
si svečiai turėtų privačių na
kvynę.

Netikėtai čia suvažiuos ge
riausi bei mikliausi sviedinio

lės dalyvauti Nacijonaliam 
Lietuvių čempijonate.

Patariama, kad visos lietu-j

lietuvių knygų leidėjų ir vi
sa eilė lietuvių meno ir kul
tūros atstovų. Lenkų rašyto
jų delegacijos vardu kalbė
damas prof. Gorski pabrėžė 
nepaprastų lietuvių kultūros 
kilimų. Tai net iš pat prad
žių krinta į akis atvažiavu
siems į Kaunu. Taip pat jis 
pabrėžė, kad lenkų literatū
roje yra kai kurių tradicijų, 
kurios nesvetimos ir lietu
viams, nes jas pareiškė Ado
mas Mickevičius savo kūri
niuose. Ten pirmiausia buvo 
keliama mintis apie nepri-tuvių Rašytojų Draugija sve 

čiams suruošė pietus, kuriuo-klausomų ti^utų gyveninių. Tų 
se be rašytojų dalyvavo daug mintį, t. y. nepriklausomų a

ALEX AlESAlfSKAS & SONS
Wholesale Fumiture Co.

So. Western Avenue
REPUBLIC 6051

biejų tautų gyvenimų tradi
cijos keliu palaikys ir lenkų 
rašytojai, kurie dabar geriau 
susipažįsta su Lietuvos gyve
niniu.

KAUNAS (E) — šiomis 
dienomis žinomasis sportini
nkas - krepšininkas M. Ruz- 
gys susituokė su sportininke- 
lengvaatlete D. Vitartaite. 
Vestuvėse dalyvavo ir Ame
rikos Jungtinių Valstybių ne
paprastas pasiuntinys ir įga
liotas ministras Lietuvai O- 
\ven J. C. Norem.

AKIŲ GYDYTOJAS

ciinnnNTEeo

EYEGLflSSF5

DR. VATfUSH, OPT.
SPECIALISTAS 

UITOM ETIlK'tilibY ARIU
LIETUVIS

Suvirti 30 melų praktikavimo 
Mano UanutUvimaM

Palengvina aklų įtempimą, kaa ea- 
' tl prieteatlmt galvos skaudėjimo, 

•valglmo, akių Įtempimo, nervuotu- 
I m o, įkandamų aklų karftt|. alilalio 
I trumparegyntę Ir tollregyfjtę. Priren
gia teisingai akiniu). Visiioie ataltl- 
klmuose egzaminavimu daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. 8 pačiai S atydt atkreipiama J
mokyklos valkus Kreivos aky. ati
taisomos.

Valandos: nuo 10 Iki 8 vaL rak. 
Nedllloj pagal (Užart).

Daugely atsitikimų sky«i atitaiso
mo. be akinių. Kulnus pigios kaip 
pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Telefonu YAfids 1378

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIA1Į

Ofiso ToL Canal 6122
Ras. 8342 So. Marahfield Ava.
Ros. TaL Beverly 1868

DR. GEORGE I. BLOŽIS
DANTISTAS

2201 YV. Cermak Rd. 
VALANDOS:

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

Trečiadieniai, ir Sekmadi 
pagal sutartį

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

DR. 1 j. SHMIIHS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

2423 YV. Marųuette -Road

DR.STMtSL'S
PHYSICIAN and SURGEOH

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. uak 
Nedėliomis peaal sutartį.

Office TaL YARda 4787 
Namų TaL PROapect 1930

Tai OANaJ 6182.

DR. S.B1EŽS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

REZIDENCIJA
663*1 S. Callfornia Avė. 

Telefonu REPublic 7868
'Office Phone Rea and Offiee
PROspaet 1028 8889 S. LMvitt St
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706

DR. J. J. KDWAB '
(K0WAR8KA8) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 YV. 63rd St, Chicago 
Tračie< aiaia ir Sekmkadiaaiaia 

pa«al Mitutį.

TaL YARds 6921
Res.: KENwood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso TaL VIRginia 0036 
Reaidencijoa TaL BEVarly 8844

DR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue

OfiM vaL: 2—4 ir .6-8 p. sa.

Rezideaeija
8989 So. Claiemont Avė.

Valandos 9—10 A. 14. 
Nedėliomis pagal sutartį.

TU GANU 0267
Rea TeL PROapecU

DR. P. Z. ZALATOI
GYDYTOJAS IR OHIRUfi 

1821 So. Halsted Streel
Beaidcaeija 6600 So. Artesian A vai 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popieij 

6 iki 9 vakare
TeL YARda 8246

DR. C. L VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Šaradoj pagal patartį

BR. V. E SBUNSKI
4143 South Archer Avenuel

Telefonu lAfayetta 8660
Antradieaiaia, Ketvirtadieniais

Tanktadiauab
4631 South Ashland Avė.

TaL Tardė 0904 
Flvmadianiaia, Tračiadianiaia h

Iš dvejopo pikto vifraomelj 
mažesnį reikia pasiskirti.

Gera sąžinė labai daug galil 
nukęsti, ir labai linksma yrj
prispaudimuose.

I I 1
J

. ,..

Rirh.nl


Ketvirtadienis, rugp. 10, 1939 nnTnnis R

I CICEROS LIETUVIU NAUJIENOS j
t,..: ; . ------V

Rugpiūčio 6 d. įvyko Šv. 
Antano dr-jos mėnesinis sus
inąs, kuris buvo šauktas at
virutėmis. Draugijos reikalai 
buvo svarstomi gyvai ir rim
tai.

Šiame mėnesyje dr-ja turė
jo du ligonius. Pr. Išganaitis 
buvo sužeistas dirbtuvėje, lie
pos 11 d. Jis išsirgo 2 savai
tes. Antras ligonis Jonas Pe
trošius sunkiai sirgo; berods, I
turėjo plaučių uždegimų, bet,

Garnys Pas
P. A. Snarskius

SO. CH1CAGO. — Petrų ir 
Anastazijų Snarskius, gyv. 
610 E. 88th St., rugip. 4 d. 
aplankė garnys ir paliko 8 
svarų dukrelę. Snarskienė ir 
dukrelė randasi Šv. Kryžiaus 
ligoninėj ('kamb. 416) dr. A. 
R. McCradie priežiūroj. Snar- 
skiai jau augina vienų duk
relę Teresėlę.

Snarsikai yra veiklūs žmo
nės. Dirba ir romia gerus da
rbus. Yra “Draugo” skaity
tojai ir rėmėjai. Petras Snar- 
skis yra parap. komiteto na
riu.

Linkime naujai pilietei svei 
kai augti ir pasekti tėvelių 
pėdomis. Rap.

ačiū Dievui, jau daug svei
kesnis.

Ligonių lankytojas Jonas 
Mikolainis visus draugijos li
gonius lanko kiekvienų sa
vaitę.

Iš Fed. 12 skyriaus rapor
tų išdavė pirm. A. Valančius. 
Nutarta, ir raginta, kad dr- 
jos nariai, kurie apsiėmė pa
rapijos piknikui pasidarbuo
ti visi užimtų savo darbus 
par. piknike rugsėjo 10 d., 
Vytauto parke.

Nori Susipažinti 
Su Raguvieciais

Kun. Titas Narbutas, kilęs 
iš Raguvos, Užunevėžio kai
mo, Panevėžio ap., yra apsi
stojęs pas Jonų Žalgų, 6637 
S. Ashland Avė., Chieago, III. 
Telefonas Republic 3728. Kun. 
Titas mano išbūti Cliicagoje 
iki Žolinių šventės ir norėtų 
pasimatyti su kitais raguvie- 
Čiais. Rap.

Įsigijo Vasarnamį
Jonas Juška, buvusis savi

ninkas llollyvvood Hali, da
bar turi gražius namus Druce1 
Lake, 111., rezorte. .

Jis tpriiminėja svečius ir 
labai maloniai patarnauja. 
Turi gražius, (moderniškus ka
mbarius, kuriuose svečiai ga
li gerai pailsėti.' Vieta labai 
graži; vienas namas prie pat 

'ežero. Galima linksniai laikų 
praleisti bei (pasilsėti, nes eže
re galima pasimaudyti, lai
veliu pasivažinėti, ar žuvau
ti. Poilsiui vieta gamtos at
žvilgiu graži.

Druce Lake, III., yra neto
li, tik aipie 50 mylių nuo Chi- 
cagos. Jų galima pasiekti au
tomobiliu važiuojant Route 
45 visų laikų iki “Druce Lake 
Stables”, kur reikia pasuk
ti į kairę, o privažiavus ke
lių, pasukti j dešinę ir va
žiuoti tiesiog iki Juškos va-, 
samamio, t. y. “Lakeside”.

Buvusi

Evon the mnst Btubbom itching of oczema. 
blotches, pimpius, athlete's fnot, rashes and 
other extemally causod skln eruptions, 
guickly yiclds to pure, cooling, antiseptlc, 
kquid D.D.D. Prucription. Clear, grease- 
less and stainloaR—-drles fast. Its gentie 
ollt sųęthe the lrrltation. Stepe the most 
intensfl Itching In ahurry. A 35c trlal bot- 
tle. at all drug storos, provee lt—or your 
money back. Ask tor D.D.D. Prucriftiok.

LIETUVOS VYČIŲ CHORO

Ekskursija į Pasaulinę
PARODA

— išvyksta —

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

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

.90

Štai kų gaunate:
1. Traukinio bilietą i abi pu

ses, Cbicago-N. V., pirmos 
klasės, alr-condltloned trau
kiniais.

2. Valgis du kart, nuvažiuojant 
Ir parvažiuojant

S. T.ransport&clją nuo stoties ] 
viešbutį New Yorke.

Dvi naktis 
viešbutyje.

Ir tris dienas

Du bilietus | Pasauline Pa
rodą.
Aplankymą New Yorko įvai
renybių.
Aplankymą Rockefeller Ccn- 
tsr Observation Tower. 
Privilegiją aplankyti Niaga
ra Pails, kada grįžlte ^larno. 
Privilegija pasilikti N e w 
Yorke 16 dienų, nuo dieuos 
lSvyklmo 1S Cblcagos.

Pilnas informacijas apie ekskursijų 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 užsiregistruok iš anksto.

ki
mokyklos, žaidžia su lėle, o jos vyras, farme lys Webb, iš Burlington, N. J., uždarytas į 
kalėjimų, kuomet jaunosios motina ipasiskundė policijai, kad vilionėmis, jai nežinant jis 
susituokė su jos dukterim. (Acme telepboto)

Lietuvoje Ruošiama 
Jūros Savaitė

KAUNAS (E) — Rugpiū- 
čio 8—15 dienomis visoje Lie
tuvoje ruošiama jūros savai
tė, kurios tikslas yra skatin
ti jūros meilę ir (propaguoti 
vandens sportų. Centrinis ko
mitetas tuo tikslu ruošia "di
deles šventes Palangoje, Šve
ntojoje ir Kaune, o (rajoni
niai (komitetai organizuoja ma 
žesnes šventes visame krašte. 
Rugpiūčio 15 d1. Šventojoje 
bus pašventinti naujai pasta
tytieji laivai, atidaryta nau
joji mokykla, gatvės ir kt. 
Iškilmės bus transliuojamos 
per radijų. Numatomos rink
liavos laivyno ir uosto ugdy
mui, o taip pat įvyks didelė 
vandens siporto šventė su ja
chtų, valčių, baidarių, plau

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINES 

MINTYS
Iš angliško vertfi 

Kun. Ant M. Karužiškū

Rugpiūčio 10 Diena
Jie klausė Numylėtinį apie 

jo Mylimojo meilę. Jis atsa
kė: “Tai yra berybio geru
mo, amžinybės, galybės, iš
minties, artimo meilės ir to
bulybės įplaukimas, kurs 
plaukia į Numylėtinį nuo 
Mylimojo”.

kimo rungtynėmis ir kt. Jū
ros savaitės proga kelionė į 
pajūrį papiginama 50 proc.

ANTANINA
ADOMAITIENtRADIO

RADIO SU ŠALTIMIERU

Praeitų savaitę toko išklau
syti beveik kiekvienų lietu
viškų radio programų iš į- 
vairių stočių. Bet palyginus 
vienas su kitonhis, nėra abe
jonės, kad P. Šaltimiero pro
gramuos yra gyvos, įdomios, 
ir turiningos. Reikia tik pa
žvelgti praeitos savaitės pro
gramas ir tuojau suprasim, 
kodėl daugelis lietuvių atsi
suka radio priimtuvus į Šal- 
timiero programas kas vaka
ras, lygiai 7 vai. iš galinges- 
nes (5000 watts) AV1I1P ra
dio stotise.

Pirmadienio vakare žavin
gai dainavo lietuviškas dai
nas “Aidų Aidai” radio kva
rtetas. Šioje grupėje daly
vauja F. Balsiūtėj soprano, 
K. Kriščiūnaitė, alto, A. Bra
zis, tenoras ir J. Rufkštala, 
baritonas. Solistas buvo A. 
Brazis.

Antradieni. “Trijų Lietu
vaičių” trio ir solistė F. Bal- 
siūtė, pritariant E. Pečiukai- 
tei pianu.

Trečiadienį akordion meis
tro Juozo AVarputo žavėjo in- 
tenpretavinias lietuvišJkų ir a- 
merikoniškų muzikos kūrinių. 
Įdomios ir Stepo Rukštabur- 
nio juokingos pėdsakos.

Ketvirtadienį “Pipirų” ba
lsai ir A. Brazio solo vėl pa
liko noro daugiau klausyti 
Šaltimiero programų.

Urba Flovver Shopfi 
4180 Archer Avė.

OHes Myltatlfma —
Bankletama — Ls

Papuoši matos

GIESMYNAS
prirykite Naują Giesmyną. Jame 

rasite Visiems Metams Bažnyčios 
Giesme*.

Giesmes Ir anuslką patvartė 
Ant. S. Pocius.

Išleido O. L R K. Vargoninin
kų Provincija.

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

LIETUVIŠKAS
MIŠOLEUS

Šlovinkim Viešpatį.
Mišios Ir Mišparai, Lietuviškai 

Ir Ijotyntškal, visiems Sekmadie
niams Ir šventėms, Ir kitos Mal
dos Ir Giesmės. Antras pataisytas 
leidimas. Parašė Kan. Ad. Saba
liauskas. Stipriais odos vlršais, 
kaina — 8.7Š. Reikalaukit* U:

DRAUGAS PUB. C 0. 
2334 So. Oakley Avė.,
/ Chieago, Ulinoii

Penktadienio vakare “Žinių 
Žinovo” (Jono Rukštalos) in
teresingos žinios. Akordijoni- 
sto Juozo Warputo ypatin
gai įspūdingai išpildyta ‘Ta
msios akys’. Kūrinys sugro
tas efektingai.

O šeštadienį buvo gražios 
dainos “Aidų Aidai” kvar
teto ir solistės F. Balsiūtės.

Būdamas vienas iš Šalti
miero programų klausytojas 
patarčiau visiems atsisukti 
savo radio priimtuvus kas 
vakarų ant WHIP stoties 
(1480 k.) lygiai 7 v. v.

Klausytojų Šeimyna

Vilniuje Perkūnas 
Užmušė Du Žmones 
Ir Keletu Pritrenkė

VILNIUS (E) — Liepos 
27 d. Vilniuje siautė labai 
smarki audra su perkūnija 
ir liūtimi, trukusi apie pus
valandį. Perkūnas du žmones, 
Vilniaus gyventojus, užmušė 
ir keletu pritrenkė. Eilė gais
rų audros metu buvo kilusi 
įvairiose miesto vietose, bet 
ugniagesių pastangomis juos 
pavyko lokalizuoti. Per atda
rų lankų perkūnas įtrenkė į 
Šv. Petro ir Povilo bažnyčių 
Antakalnyje. Liūtis buvo to
kia smarki, kad vanduo ap
sėmė rūsius ir žemesnėse vie-

Clinica provt Liittrine Antiaeptic 1 reachea and kilia dandruff įerm
There Iš no easier, more delightful, or 

etTective way of keeping dandrufT unrier 
control than wilh J,isterine Antisepilc, 
famous for more than 25 years as a mouth 
wash and garde. Just rub it in and follow 
with prolonged massage.

‘ Listcrine Antiseptlc gels rid of dandrutt 
because it kilis the germ that causes dan- 
Oruff—the queer IJttln bottlo-shaped bac- 
teria (Pityrosporum ovale) that surrounds 
the hair and covers the scaln.

Don’t wasto tlme wlth remedies that 
ineroly attaok symptoms. Ūse Ms t erine 
Antiseptlc, the proved treatment that gets 
at the causo. Tho only treatment we knotv 
of that Is backed by ten yeai-s of researcb 
and a clinlcal rocord of success in the 
groat majorlty of casos.

Lambert Pharmacal Co., SI. Louis, Mo.

LISTERINE
THE PROVED TREATMENT FOR
• DANDRUFF '

l>u levais .Matikoiuute
Gyvūno po nutit. 324!) South 

iiuiuteū Street
Mirė rugp. b, 133!), 7:45 vai. 
vakare, suiauuus 44 mulų auiž. 

Liiniua Vilniuje.
Amerikoje išgyveno 25 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

dukterį Oną, žentą Vincentą 
i’runaiij, anūką Leunard l 'ra
liu it j, puaeserj Marcelę Valat
kienę ir kilaa gimines.

l'riklausė prie Apuštalystės 
Maldos ir Tretininkų Ur-jų.

Kūnas pašarvotas A. M. l'hl- 
llips koplyčioje, 3307 biluani- 
ea Avė,

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
ltugpiūėio 12 d.. Iš koplyčios 
S:30 vai. ryto bua atlydėta J 
Šv. Jurgio parap. bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą, l'o pa
maldų bus nulydėta į Šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę Duktė, žentas. Anū
kas, l’useseiė *r Gimines.

[Aidotuvių Direktorius A. M. 
Phillips. Tel. YARds 4008.

RHEUMATISM
RILIIVI Alto IN IIW MINUTES

To relieve the torturlng paln of Rheuma- 
tiim, Neuritia, Neuralgia or Lumbago, in a 
few minutes, get the Doctor’s fonnula 
NURITO. Dšpendable—no oplates, no nar- 
eoties. Does the work quickly—mušt relieve 
cmel pain, to your satisfartion in a fcw 
minutes or money baclc at Druggist’s. Don’t 
suffer. Ūse NURITO on tiria guarantee today.

tose esančius butus.

REMK1TE, PLATINKITE 

KATALlKfšKĄ SPAUDĄ

•—4 KLAUSYKITE

SKOLINAU PINIGUS 
ANT 1-MĮĮ MORGIČiy

INSUPED

Kiekvienos ypatoe padėti pinigai yra apdrausti iki >5000.00 pei 
Federal Savings and Loan Insurance Oorp., po United States 
Goverament priežiūra.

Išmokėjom Už 
Padėtus Pinigus 4%

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

CHIGAGO SAVINGS & LOAN ASSOGIATION
6816 S. Westem Avė. Phone GRO. 0306

OABT, IND. LAIDOTUVIŲ DULEKTOBIAI
K E L N E R — P R U Z I N 

(SeriansiM Patarnavimas — Moteris patarnauja 
Phone 9000 680 W. I6th Ava

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
BBMIAU8IA Ct DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮflTAISA

AMBULANCE
y DIENĄ IR NAKTJ

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

4447 South Fairfleld Avenue
Tel. LAFAYETTE 0727

V Y A T koplyčios visose
Chicagos dalyse

KlansykJIe mOsų Lietuvių 
PeMkdlecIo vakarais, 7:00

Pranešėja* P. 1AI.T1M1KRAS

radio programo Antradienio ir 
U WHIP atotlea (1480 *.l

New City Furniture Mari
RADIO PROGRAMO

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

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

LAIDOTUVIŲ
Tir

i zv 
« *

t F DIREKTORIAI
ĮTARIAI CHIOAOOS, CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIAOUOS

AURIU A U P P patarnavimasHIRDULHnUL DIENĄ IR NAKTĮ
n V r A T KOPLYČIOS VISOSE U I R A I MIESTO DALYSE

fllhert V. Petkus 
P. I. Ridikas

IMG Weet 46th Street 
Phone YARds 0781-0782

4704 S. Western Avenue 
Tel. LAFgytto 8024 
3354 So. Halsted SI 
Telefonas YARds 1419

Mony B. Petkus
6834 So. Western Ava. 
GROvehiU 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109

ladiaricz ir Sunai
2314 West 23rd Place 
Phone CANaI 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 Si 
Phone PULlman 1270

I. Liulevičius 4348 So. Ccdifornia Ąve. 
Phone LAFayette 8572

S. P. Mažeika 
Antanas M. Pkillim

8819 Lituanioa Avenue 
Phone YARde 1188-1139

3307 Ldtuanio* Avė. 
Phone YARds 4908
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Aplink mus
Šiomis dienomis vieši Chi- 

cagoje pas savo gimines (kun. 
Titas Narbutas, Panevėžio 
•katedros vikaras. Aplankė 
mūsų dienraščio redakcijų, ir 
pasidalino įgytais Amerikoj 
įspūdžiais. Svečių atlydėjo El
zbieta Stanislovai t ienė, gimi
naitė.

Redakcijoj lankėsi komp. 
Juozas Žilevičius iš Elizabetli, 
N. J. Jis yra vyriausias di
rigentas didžiojo chorų choro, 
kuris dainuos Lietuvių Die
noj, rugsėjo 10 d., New Yor- 
ko pasaulinėj parodoj. Šiomis 
dienomis jis lanko chorų, va
žiuojančių į parodų, genera
lines repeticijas.

Komp. J. Žilevičius apva
žiavo daug lietuvių kolonijų 
ir aplankė apie 50 chorų, ku
rie rengiasi vykti į Lietuvių 
Dienų. Jaučiasi pavargęs, ta
čiau džiaugiasi darbo pasek
mėmis. Anot jo, chorai prie 
parodos rengiasi dideliu rū
pestingumu. Jį džiugina dai
nininkų patvarumas ir entu
ziazmas. Tikisi, kad Lietuvių 
Dienos choras susidarys iš 
3,000 dainininkų ir kad 
tikrai šauniai pasirodys.

lis

Gerb. svečias, kaip ir dau
gelis iš mūsų, jaučiasi nusi
vylęs, kad neheatvažiuoja Lie 
tuvos Universiteto studentų 
choras. Jis ir paskutiniu mo
mentu daug dėjo pastangų, 
kad nugalėti kliūtis ir kad 
choras galėti} atvykti. Bet į 
pas&utinius muz. Žilevičiaus

pasiūlymus dar negautas at
sakymas.

Gerb. kompozitorius Žilevi
čius, kuris taip pat yra vie
nas iš žymiausių muzikos is
torikų ir rašytojų, pasakojo, 
kad Lietuvių Dienos rengi
mo komitetui yra reikalinga 
visuomenės medžiaginė ipara- 
ma. Jis įprašo, kad ir chica- 
giečiai tų svarbų reikalų re
mtų tapdami Liet. Dienos pa
saulinėj parodoj rėmėjais, ku
rių vardai bus įrašyti į ko
miteto leidžiamų knygų ir, 
be to, jiems bus įteikti labai 
gražūs diplomai.

Pranešama, kad Lietuvos 
Tėvų Marijonų provincijolu 
išrinktas kun. Pijus Andziu
lis, MIC., kurį Amerikos lie
tuviai katalikai labai gerai 
prisimena iš tų laikų, kuo
met jis čia važinėjo su mi
sijomis ir sakė begalo gra
žius pamokslus. Kun. A. Ci- 
koto, MIC., buvusia vienuoli
jos generolas, pasilieka gy
venti Romoje, kaipo vienuo
lijos ekonomas.

Studentas Ant. Skirius 
džiaugiasi užbaigęs nemažų 
darbų. Jis surinko ir sureda
gavo žinias “Naujajai Romu
vai” apie Amerikos lietuvius. 
Visų medžiagų išsiuntė pirma
dienį. Tikimasi, kad amerikie
čiams skiriamas “N. R.” bus 
atspausdintas ir pasieks A'me- 
rikų dar prieš Lietuvių Die
nų pasaulinėj parodoj.

GESO ŠILUMA
PIRMIAUSIA SMAGUME, 

ŠVARUME IR PATOGUME

TIKTAI $ 1575 *J MENESJ
Per 8 Mėnesius

(•Vidutinė kaina 8-mėneaių šildymo 
sezonui šiame 5-kambarių name)

"Ocoo štlunm niurnu labai patinka. Mea radome, Jog Jinai 
yra tikrai tuo l<a Gaao Kompanija ,l» peratatė."

Pauline Mntanovleh, 6236 flawyer, Chicago

Geso Šiluma Verta Daugiau, 
Nes Ji Daro Daugiau

tOfao šilumą aallma {taisyti 
| bitę kur) namą, seną ar nau
ją. Oi«n« yni Idealus kuriui ga
ro arba šilto oro šilumai. Užl- 
ma tfk kelias valandas per
mainyti dabartinę šildymo sis
temą į pilnai automatinę Kęso 
šilumą.
Telefonas W«ha«<h 6060. šauki
te. arba rašykite (Ičl apturėji
mo dykai apskaičiavimo klek 
k-lntim Geso šilumos paisymai 
Jūsų name.

GESO AILUMA 

yra tai vjenrntėlė 100% 

AUTOMATINĖ tILUMA

MOOttN COOKHV . CONITAMT HOT WAT«» . . SHtNT MTStOHATtON . . OA» HfATINO

: THE PEOPLES GAS LIGHT AND COKE COMPANY
| E W O M t W * R A S h ė. o • » o K

Norkaus Restoranas 
Jau Peremontuotas

Žinomas Bridgeporto lietu
vių restoranus, Universal Res 
taurant, 750 West 31st Str., 
šiomis dienomis baigė renio- 
deliavimo <darbų, kurio pasė
koj jis pasidarė didesnis ir 
modemiškesnis.

Restorano savininkas An
tanas A. Norkus tarpe kitko 
įvedė oro šaldymo sistemų 
taip, kad dabar ir karščiau
sioj dienoj kostumeriai Uni
versal Restorane gali valgyti 
vėsiose ir patogumo pilnose 
apystovose. f

Prieš kiek laiko Norikus at
šventė peukioli'kines savo biz
nio sukaktuves. Atsidaręs re
storanų (toj pačioj vietoj kur 
ir šiandien randasi) 1923 me
tais kurį pats aptarnavo ir 
apdirbo, šiandien jis tiek iš
augęs, kad jame dirba dau
giau kaip 15 darbininkų (vi
si lietuviai).

pircmg

A. NORKUS

Universal Restorano speci
alybė — tikrų lietuviškų val
gių gaminimas. Apart paties 
restorano, Norkus aptarnau
ja bankietus ir'vestuves ga
mindamas ir pristatydamas

Rugpiūčio 27 d. įvyks kuo- Per šliūhų gražiai “Avė Ma- svarstoma vien tik apie būsi- 
pos piknikas, Willow-West ria” ir “Panis Angelicus”j mus piknikus. Valdyba
darže. Komisijon įeina gabios išnildr. «nln Amitn i: iirntcfur • __

valgius.
Noikui bizny'padeda jo jau 

išaugęs sūnus Tamošius ir

narės: Valantinienė, Klapa- 
tauskienė, Jonikienė ir kit.

Iš jaunesniųjų kuopos na
rių įėjo į moterystės luomų 
O. Paukštytė ir J. šušaitė. 
Kuopa nutarė įteikt po gra
žių dovanėlę. O J. Misevičiū- 
tė susižiedavo su P. Vaišvila. 
Vestuvių laikas dar paslapty.

Koresp. A. P.

Gražios Vestuvės
BRIGHTON PARK. — Ru

gpiūčio G d., Nekalto Prasi
dėjimo Panelės Šv. parapijos 
ba/Jiyčioj moterystės ryšiu 
surišti pavyzdinga pora: Ed
vardas Mikalauskas su Ona 
Paukštyte. Rankų surišimo ir 
žiedų sumainymo liūdinin-

išpildė solo Agota Gurrister. 
Jaunieji ir jų palydovai in 
corpore priėmė šv. Komunijų.

Po šaunaus vestuvių han- 
kieto jaunieji povestuvinei ke 
lionei išvyko į AVisconsin val
stybę.

Vyčių 3G kuopa susirūpi
nus, kad jos narių skaičius 
mažėja, nes rugp. 5 d. irgi 
du nariai Adelė Mickaitė ir 
Antanas Vyšniauskas įstojo 
moterystės luoman. Bereikalo, 
gal, toks rūpestis. Šitokie at
sitikimai gali tik padidinti 
kuopų, o ne sumažinti.

Linkime jaunavedžiams lai
mės ir pasisekimo gyvenime.

Trumpanosė

Žemaičių Kultūros Klubo 
mėnesinis ir visuotinas narių 
susirinkimas įvyks ketvirta
dienio vakare, rugpiūčio 10 
d., 8 vai., ltollywood Inn sa
lėj, 2417 W. 43rd .St.

Visi nariai-ės skaitykite sau 
už pareigų dalyvauti, nes ki
lęs konstitucijinis klausimas 
turės būti išrištas ir ginčas 
likviduotas.

Žemaičių Kultūros Klubo 
pirm. Steponas Narkis

Remkite Savuosius 

Biznierius

dukters Sophie ir Valerija. 
Jis yra kražietis, Amerikon 
atvyko 1913 metais. J.I.S.

West Pullmano 
Naujienos

Liepos 30 d., Vytauto ipar- 
ke įvyko ŠŠ. Petro ir Povilo 
parapijos metinis piknikas ir 
šauniai pavyko.

Oras visų dienų buvo labai 
gražus per tai iZ svietelio 
privažiavo pilnas parkas. Ve- 
stpulmaniečiai su savo gerb. 
kleb. A. Linkum prie pikni
ko buvo puikiai prisirengę. 
Pelno parapijai liks $1300.00.

Iš Mūsų Padangės
BRIGHTON PARK. — Mo

terų Sų-gos 20 kuopa laikė 
susirinkimų, liepos 31 d., 'ku
riame dalyvavo ir dvasios va
das kun. Statkus. Daug įsi
rašė naujų narių.

Svarstyta naudingi sumany
mai, o po susirinkimo pasi
vaišinta ir palinkėta laimin
gos kelionės atstovėms į M. 
S. seimų, būtent kuopos pirm. 
E. Statkienei ir M. Paukštie-

Albina Rudytė, Cecilija Kvie- 
tkiūtė, Felicija Armotn, Elena 
Paukštytė, ir vaikinai: Pet
ras Balsis, Bernardas Kviet- 
kus, Edvardas Mikalauskas.

Šliūbas buvo per šv. Mi
šias, kurias laikė, taigi ir 
šliūbų davė, kun. S. Jonelis.

Pranešimai
MARQUETTE PARK. — 

Šv. Kazimiero Akad. Rėmė
jų 8 Skyrius laikys ekstra su
sirinkimų penktadienio, rug
piūčio 11 d., vakare, 7:30 vai., 
parapijos salėj. Visos narės 
kviečiamos būtinai dalyvau
ti. nes šiame susirinkime bus

I.IETCVIŠKA z
RŪBŲ KRAUTUVE

VISKAS DfcL VYRŲ

PAUL LEASAS
(Vyriškų Rūbų Krautuvė)

3427 So. Halsted Street
Tel. Boulevard O9S7

---------- | nei. Išdalinta narėms M. S.
Mūsų kleb. kun. A. Linkus jub. (knyga. Visos su įdomu-

šiuo laiku yra išvykęs į Mot. 
Sų-gos seimų, Worcester, 
Mass. Mat, jią yra tos sųjun- 
gos centro dvasios vadas. Ru
gpiūčio 13 d; jau bus namie.

Praleidus parapijos metinį 
piknikų, dabar vestpulmanie 
čia i su savo dvasios vadais 
visu smarkumu pradės reng
tis prie jubiliejinio bankieto, 
kuris bus spalių mėn. Diena 
ir vietų paskelbsime vėliau

Rugpiūčio 13 d., 2 vai. po
piet įvyksta parapijos komi
teto su klebonu mėnesinis pa
sitarimas paraip. klubo (kam
baryje. Komiteto nariai pra
šomi būti laiku. Rap.

Persikėlė Į Geresnę 
Vietę

MARQUETTE PARK. — 
A. Petkus, laikrodininkas, iš
buvęs šešius metus 2456 W. 
69th St. perkėlė savo biznį į 
naujų vietų, 2502 W. 69th St. 
P-nas Petkus užlaiko deiman
tų laikrodžių ir kitokių bran- 
gjenybių ir turi daug metų pa
tyrimo.

mu vartė, skaitė.

' Šame Price Todaų, 
45 ^iarsAgo

25 ounces25t

MILLIONS OF POUNDS SAVE BEEN 
USED BYOUR GOVERNMENT

Ctate Voste
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 CM

15c.

Švelni Degtinė—100 Proot 
BOTTLED IN BOND 

Nėra Geresnės Degtinės 
už Tokią Kainą

TIK $1.00 PT.ęą Art 

4-5 Kvortos...

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS 

TAVERNOJ
DRINKSAS

MUTUAL LIQUOR COMPANY
Distribntoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Boulevard 0014

Listen to and Adverlise over

PALANŪECH'S YUGOSUV RADIO
Folk Songs and Music
Tamburitza Orchestra

Station WWAE, Every Sunday 1 to 2 
536 S. Clark St., Chicago — Har. 8006

CLASSIFIED

UTIL1TY UOUOR 
DISTRiBUTORS

Ineorporated

Tel. Prospect 0745-0746
Wbole.sale Only

5931-33 So. Ashland Avė.

Pas mus galima gauti tikrai 
Lietuvišką Importuotą Valstybinę 
Degtinę.

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

IZOLIOTĄ GARAŽĄ 2 KARAMS 
Mažų IiUidtj

NAMAS

Pastatysime namus Ir vidų J- 
rengslme ant Jūsų lotų. Vi
si darbininkai untstal Ir už- 
tlkrtntl.

K. KAFKA, Prra.

Pastatysime ant 
Jūsų loto oi....

Kviečiame Jus atsilankyti 
pirm negu pradėsite statyti. 
Lr apIIOrėti garažą ant mūsų 
loto be Jokių prievolių.

CITY WRM. t LUMER Ca
2361 So. Crawford Avi*. 
Telefonas Laarndale 1010 

Open Sundays

TURTAS VIRŠ----------------

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

STANDARD
FEDERAL 
SAVINGS

and
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

$3,500,000.00 

- $250,000.00

4192 ARCHER AVENUE
SAVINOS FEDERALLY 

INSURED
JUSTIN MACKIEVVICH, Pres.

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS 
parašė

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

lietuviui jų įsigyti, ypač labai puikus vadovėlis mo
kykloms.

Knyga apdaryta kietais, patvariais viršeliais. 
Kaina |1.00 

Užsakymus siųskite:
DRAUGAS P UBUS H INO 00.

2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOK ftJTMAIH

Barskis Furniture House, Ine.
“THE HOME OF FINE FURNITIRE” RTNCE 1904

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

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

B --- .a. .  A- ...-A a. .

PARDAVIMIM LOVOS 
Pardavimui pigiai patogios aulen-

kamos lovos (Rollaway jBeds) Atsi
šaukite vakare:

6640 So. Campbell Avenue 
(1 aukštas priekyje),

PARDAVniUI
Tikras bargenas. Grosernč. dellca- 
teesen Ir namas, arti bažnyčios lr 
mokyklos. Biznis Išdirbtas per daug 
metų. Kainą lr pardavimo prležast) 
lštirslte ant vietos. Savininkas: 1307 
So. 48tli Comrt, Cleero, Illinois,

PARDAVIMUI BIZNIS
GrosernS ir dellcatessen. Garu ap
šildomas. Pragyvenimui kambariai 
užpakaly. Turime parduoti pigiai. 
Priežastis pardavimo — Ilga. ‘Atsi
šaukite: 243S W. 5»th St., telefonas 
PROspeel 1249. 

PARDAVIMUI NAMAS
2 aukštų mūrinis namas Brigepor- 
te: 6 lr 5 kambariai. Kaina $2.500; 
$1,000.00 eash. balansas $16.00 |
mčnes(. Savininkas: 3236 So. ■ Hals
ted Street, telefonas CALumet 4113.

PIRMOS RŪŠIES JUODŽEMIS 
— gėlynoms Ir žolynams. Parduoda
me bušeliais ar vežimais.

1 bušelis 26c; 6 bušeliai $1.00: II 
bušeliu $$.50.
Stanley Gavcan. 110 So. TUdgelnnd 
Avė.. Worth, m., tel. Oak Lavm 
19SJ-1.

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom Ir Kito
kiem Bankletam Suteikiam Pa

tarnavimą.
Linksmas Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

Kunigai turėtų įsigyti J
Vyskupo Petro Pranciš
kaus Bučio, M.I.C. para-į
5ytą I

PAMOKSLŲ 1
Kaina #1.75

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley, Avė. 

Chicago, III.
400 puslapių knygų, j

Poeahontas Mine Rnn (Beremed), Toium 37 25j 
Smulkesniųjų — Tonas 37.60; Petroleum Oar- 
bon Coke, perkant R ton. ar (langiau, Ton. 37.1*.

—------------------


