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Naciai bolševikai daro nepuolimo paktą
NACIŲ UŽS. MINISTRAS 
J. RIBBENTROPAS 
VYKSTA Į MASKVĄ

BERLYNAS, rugp. 21. —| baigsiąs daryti minėtą sutartį.
Čia paskelbta, Vokietija su 
s'»v. Rusija .daro nepuolimo 
sutartį.
Oficiali žinių agentūra DNB 

pažymi, kad užsienių reikalų 
ministras Rib'bentropas trečia 
dienį būsiąs Maskvoje ir ten

Salzburgo airporte (paruoš
tas lėktuvas . ministrui Ri
fo bentropui.

Taip pat pranešta, 'kad vo
kiečių karo laivyno judėji
mas padidėjęs Baltijo jūroje.

SUDEGĖ GARGŽDŲ 
MIESTELIS

KAUNAS, rugp. 18. — Su
degė Gargždų miestelis. Gai
sras sunaikino 274 trobesius, 
Išdarydamas milijoninius 
nuostolius. Nuo gaisro nuken 
tėjusiems gelbėti sudaryti ko
mitetai, kurie dės pastangas 
aprūpinti juos maistu ir pas
toge.

Artėja Dancigo klausimo sprendimas; 
naciai tikisi Lenkija suskaldyti

6 SUŽEISTA
State ir 33-os gt. sankryže- 

ggtvėkaris susidaužė su auto- 
vežimiu. G sužeista.

Į j Darbo departamento sekretorė Perkins (c).itre) įsu savo pavaduotojais ir Armour & Co. viršininkais po turėtų 
keturių valandų pasitarimų. Sekretorė viliasi, kad pakeriai susitaikys su CIO darbininkų unija. (Acme teleplioto).

BERLYNAS, rugp. 21. — 
Vokietijos naciai tvirtina, kad 
Dancigo klausimo galutinis iš
sprendimas artėja ir tas bus 
atlikta taip, kaip Hitleris su
planavęs. Be to, naciai tikisi, 
kad jie įstengjs suskaldyti da
bartinę Lenkijos
didesniojo karo.

Nacių autoritetai tvirtina, 
kad žiniomis iš Londono ir 
Varšuvos, ten prieš nacius o- 
pozicija silpnėja ir naciams 
yra tinkama proga veikti.

Įdomiausia tas, naciai, kaip 
jie sakosi, nenumato, kad bri-

valstybę be tai, arba kas kitas ši kartą 
| lenkams padėtų.

Apie 250,080 vokiečiu kariuomenes
sutraukta Slovakijoje prieš Lenkija

. *' ■ .. .........
ŽILINA, Slovakija. rugp..nūs'iš Slovakijos į Lenkiją y- 

21. — Apie 250 mylių ilgu Sloj ra keturios svarbesniosios pe- 
vakijos Lenkijos pasieniu Vo- rėjos: Gablunka, Trstena, Or
kietija yra sutraukusi 
250,000 kariuomenės.

NACIAI SU SOVIETAIS 
PASIRAŠĖ PREKYBOS 
IR KREDITO SUTARTĮ

BERLYNAS, rugp. 21. —> politinius su Maskva turimus

ITALŲ SPAUDA 
PATARIA LENKAMS 
PASIDUOTI

apie lov ir Mezilaborce. Vokiečių
žymiausios kariuomenės dalys

z,- • • •• > • v. siunčiamos tų perėjii link. To-Cia yra vyriausioji vokiečių 1 H ''1
i „„i m •„ •* * nūs visomis perėjomis iš Slo-karine stovyklą ir is šio centro J
... T ... . , - jvakijos eina geležmckeliai įvisi j Lenkijos pasienį keliai'• .. ° *

ir keleliai žygiuojančių vokie- . .

čių kariuomenės dalių stačiai 
užspringdyti.

Per Karpatų (Tatrų)

Slovakų kariuomenės čia ne 
simato, ji nesimaišo su vokie- 

I čių pajėgomis, matyt, palikta 
kai-1 atsargoje.

TRUMPAI APIE KRIZĘ 
DĖL DANCIGO

LONDONAS. — Internatio
nal News praneša, kad Mas
kvoje padaryta antiagresyvi- 
|ič sutartis.

BERLYNAS. - Britai aplei
džia Berlyną taip, kaip prieš 
Sudėto krizę; nacių spaudi
mas prieš Ijenkiją didėja.

LONDONAS. — Šiandien, 
antradienį, įvyksta britų mini 
strų kabineto nepaprastas po
sėdis. Ir Prancūzijos ministrų 
kabinetas šiandien turės 
paprastą posėdį.

MASKVA. — Po nacių bol
ševikų prekybos sutarties pa
sirašymo laikraštis Prnvda 
spėja, kad jiagerės ir politi
niai sov. Rusijos santykiai su 
Vokietija.

DIDELIS POTVYNIS 
IŠTIKO HENTSINĄ 
IR APYLINKES
TIENTSINAS, Kinija, ru

gp. 21. — Šį miestą ir plačia- 
sias apylinkes ištiko didelis 
potvynis išsiliejus Hai ir ki
toms upėms.

Japonų blokada britų kon
cesijai sugriauta. Tik ikai ku
rios dalys išlikusios. Kai kur 
japonai kareiviai budėtojai 
bando ipasilikti savo vietose

Nežiūrint rimto tarptautinio 
įtempimo ir kalbų apie karo 
galimumus, Vokietija pasirašė 
prekybos sutartį su sov. Ru
sija.

Sutartimi Vokietija sovie
tams pripažįsta apie 80 mili
jonų dol. kreditą ir pasižada 
per du metus Maskvai prista
tyti 72 milijonų dol. vertės į- 
vairių rūšių gaminių -- tlau-l 
giausia mašinerijų.

Vokietija iš sovietų gaus di 
delius kiekius įvairios žalia
vos.

Iki šioliai Vokietija buvo 
turėjusi prekybinius santy
kius su sovietais. Bet prekyba 
paskutiniais metais buvo sus
mukusi. Dabar atgaivinama.

Naciai pareiškia, kad pasi
rašyta sutartis neturi uė ma
žiausio politinio pobūdžio. 
Berlyne entuzijastiškai sutar
tis sveikinama. Sakoma, kad 
tas greičiausia sukonevcikis 
britų ir prancūzų karinius ir

pasitarimus antiagresyvinei 
sutarčiai.

Pranešta, Vokietija preky
bos sutartį pasirašius ir 
Pietinės Afrikos Unija.

MASKVA, rugp. 21. - Bri
tų ir prancūzų karinė misija 
čia stačiai sukreta paskelbus 
sovietų prekybos sutarties su 
Vokietija pasirašymą. Nežinia 
kas bus su vykdomais pasita
rimais.
Užs. reikalų komisaras Molo

tovas seniau buvo pranešęs, 
kad sovietų prekybiniai santy
kiai su Vokietija neturi sąry
šio su politiniais reikalais.

LONDONAS, rugp. 21. — 
Žinia apie nacių prekybos su
tarties su sovietais pasirašy
mą čia visuose sluoksniuose 
sukėlė staigmeną.

Britų diplomatijos stebėto
jai pripažįsta, kad nacių su 
sovietais žygis “netinkamu 
laiku” atliktas.

ROMA, rugp. 21. — Itali
jos vyriausybės sluoksniuose 
kalbama, kad artimiausiomis 
dienomis vienaip, ar kitaip 
Dancigo klausimas bus užda-

su! rytas. Karas ne karas Vokie
tija užims Dancigą, pareiškia 
fašistų vadai.

Fašistų laikraščiai pataria 
Lenkijai pripažinti Hitlerio iš 
įkeltus pereito balandžio mėne
sį reikalavimus. Tie reikalavi
mai :)

Dancigą grąžinti Vokietijai.
Skersai Pomorze (korido

rių) išvesti plentą ir geležin
kelį Vokietijai susisiekti su 
Rytine Prūsija.

Dancigo uoste Vokietija su
daro Lenkijai laisvąją zoną,

Y’okietija garantuoja Lenki
jai sienas padaryta antiagre- 
syvine sutartimi 25 metams.

Virginio Gayda laikraštyje 
“La Voce d’Italia” pareiškia,

MORGENTHAU SUOMI
JOJ VAIŠINAMAS

BRIUSELIS, rugp. 21. —j HELSINKIS, rugp. 21. - 
Belgų karalius į tm-iadieniH' A- Valstybių iždo deparla

BELGŲ KARALIUS DIRBA 
UŽ TAIKĄ

pas save sukviečia mažųjų įmento sekretorius Morgentbaui
1 iš Stokholmo atvyko į Helsin-

JAPONAI ATMETA 
BRITŲ PASIŪLYMĄ 
ŠAUKTI KONFERENCIJĄ

valstybiųTOKIO, rup,p. 21. — Japo
nai neseniai iškėlė britams rei 
kalavimą, kad jie japonams 
paduotų Tientsino koncesijos 
bankuose laikomą Kinijos na
cionalistų vyriausybės sidabrą 
ir neremtų toliau nacionalistų 
valiutos.

Britai į tai atsakydami ja
ponams pasiūlė tais reikalais

sušaukti devynių 
konferenciją. Dabar Japoni
jos vvriausybė šį pasiūlymą 
atmetė. Japonija nurodo, 'kad 
Tientsino koncesijos blokada 
yra vien britų japv. ų reika
las ir kitos valstybės negali 
kištis.

Aišku, tarp britų ir japonų, 
nesusipratimai rimtėja.

VARŠUVA. — Daugumas 
lenkų kariuomenės ištraukta 
iš sov. Rusijos pasienių ir pa
siųsta į Vokietijos pasienius.

ROMA. — Sužinota, šven
tasis Tėvas Pijus XII į Var 
šuvą pasiuntęs specialų atsto
vą taikos sumetimais.

nc* iš lentgalių ir dėžių pasistatę 
pastolus.

Britų ir prancūzų koncesi
jos irgi užlietos. Tūkstančiai 
moterų su vaikais iešk'o at 
vangesnių vietų. Ir J. A. Val
stybių konsulas J. K. Cald- 
well iš konsulato nusikėlė į 
marynų kareivines, kurios (kol 
kas potvynio neištiktos.

Skaudžiausia ištikti kinie
čiai, kurių tūkstančiai netekę) 
pastogės

Visose koncesijose ir visa
me mieste atjaučiamas maisto 
trūkumas.

neutralinių calstvbių atstovus.^ asmeniškai padėkoti Suomi 
tikslu kreiptis į didžiąsias 
valstybes, kad jos vengtų ka
ro.

NACIAI NETENKĄ 
KANTRYBĖS

BERLYNAS, rugp. 21. — 
Nacių spauda rašo, kad Len
kijai atkakliai priešinantis 
Vokietija netenkanti kantry
bės, Girdi, bus skaudu Len
kams, kai naciams išsisems 
kantrybė.

jai už karo skolų mokėjimą 
Amerikai.

Ilgi metai Suomija iš visų 
Europos valstybių tik viena 

, atlieka savo prievolę — karo 
skolų mokėjimą.

Sekr. Morgenthaa čia iškil
mingai priimtas ir vaišina- 
mas,

VENGRŲ SPAUDA TYLI
BUDAPEŠTAS, rugp. 21. 

— Vengrų spauda nieko ne
praneša apie vengrų užs. rei-

REMKITE, PLATINKITE kalų ministro Csakyo lanky- 
KATALIK1ŠKĄ SPAUDĄ mąsi Berlyne ir Romoje,SKELBKITDS “DRAUGE”

VENGRIJOJ AREŠTUOJA
MI NACIAI

BUDAPEŠTAS, rugp. 21.
— Policija suėmė nacių jauni
mo organizacijos 21 vadr už
tikusi jaunuolių karinę ntankš 
tą.
Apie tai nusiskundžia pačių 

nacių vengrų laikraštis Ma- 
jfyarsag.

ELEKTROS SROVĖ 
UŽMUŠĖ 2 VYRUS 
GHIGAGOS TUNELY
Du darbininkai žuvo sekma- 

dienį požeminiam geležinke- 
1 liui kasamame tunely Cbica- 
Jgoj. Elektros srovė juos už
mušė. Kiti 8 darbininkai su
žeisti.

Žuvusieji yra,: Jurgis Nau- 
kad šie lenkams patarimai y-į8®^ 44 in-> 4000 Brigliton 
ra nuoširdūs ir draugingi. Ir;P^aee> ’r H. Lipascik, 43 m. 
Lenkija neturi atidėlioti, nesiain^» 1838 So. Racine avė. 
už kelių dienų bus per vėlu, j Nelaimė įvyko Lapascikui
raišo Gayda.

LIETUVOJ MINĖTA 
JŪROS SAVAITĖ

KAUNAS (Elta). - Ru
gpjūčio 8-15 d. įvyko jūros sa
vaitė. Ta proga spauda iškėlė 
jūros gyvybinę reikšmę Lietu
vai. Rugpiūčio 15 d. Švento
sios uoste buvo didelės iškil
mės, į kurias iš viso krašto su 
plūdo gausingos ekskursijos. 
Jūros savaitės proga pašven
tintos keturios pajūrio mokyk
los — Palangos, Skuodo, Kre
tingos ir Šventosios pradžios 
mokyklos. Pašventinimo Iškil
mėse dalyvavo švietimo mi
nistras dr. Bistras, vidaus rei 
kalų ministras Skučas ir kiti

i vagonėliu stumiant didelį plie 
| ninį puslankį, ant kurio staiga 
I užkrito elektros srovės laidas, 
į Kai jis sudribo, Nausėda (fo-’ž^mus sve^iai-

SUMANYMAS HATCHO
ĮSTATYMĄ PRAPLĖSTI
WASIIINGTON, rugp. 21.romanas) prišoko jį vaduoti, 

— Šen. Sbeppard, deni. iš (bet ir jį srovė parbloškė. į 

Tex., iškelia sumanymą Hat-
cho įstatymą praplėsti — ir 
visų valstybių tarnautojams 
suvaržyti politinį aktyvumą.

Po to susibėgo kiti darbi
ninkai ir vos pavyko parblokš 
tus atplėšti nuo puslankio, ant 
kurio kai žaibas šokinėjo lai
das.

Abudu skulmtai išnešti iš 
tunelio, panaudoti pulinoto- 
riai, bet nepasisekė atgaivinti.

ŽUVO EDYVARDAS 
MJKŠA

Automobilio su motorcikliu 
susidaužyme sužeistas Edvar
das Miksa, 25 m. amž., iš Ci-|220 voltų srovė pakirto gyvy- 
cero. Mirė Berwyn ligoninėje.,
Nelaimė įvyko Lyons m. , Tas įvyko Milvaukee avė., 

______________ _ f arti Ohio gt., apačioje.
CASS LAKE, Minn., rugp.

21. - L. J. Otrembo, 27 n,.| LENKAI VARŽO “RYTO” 
amž., vairininkas iš Minnea-Į DR-JOS DARBĄ
,polfc ir du keleiviai žuvo fiaj V,LNICS (Elta). _ ftvan. 
nukritus ir sudegus lėktuvui. , gtoras,a vj,.

KAUNAS (Elitą). — 1940; niaus lietuvių švietimo “Ry- 
m. sausio 15 d. Paryžiuje nu-j to” draugijai steigti savo sky 
matoma atidaryti Lietuvos' rius Švenčionėliuose ir Gun- 
dailės parodą, kurią globos! taunykuose, o Adutiškio poli- 
Prancūzijos respublikos prezi-| cija neleido skyriaus steigti 
dentas Lebrunas. Svilionyse.

JANKUI SUĖJO 81 METAI 
AMŽIAUS

PALANGA (Elta). — Šiuo 
metu Palangoje vasarojan- 
čiani Mažosios Lietuvos (pat
riarchui Martynui Jankui ru
gpiūčio 7 d. sukako 81 metai. 
Ta proga jis gavo daug svei
kinimų.

ŠVENTOSIOS UOSTAS 
BUS PLEČIAMAS

KAUNAS (Elta). — Numa 
tomą parengti smulkų planą, 
kaip galima būtų pakeisti 
Šventosios uostą normaliu pre 
kylio s uostu.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — šian

dien numatomas pragiedrėji
mas ir šilčiau.

Saulė teka 6.05, leidžiasi
7:41,
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Bendradarbiams Ir korespondentams raitų nesraMna, 
Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlatundlama tam tiks
lui pašto ženklų. Redakcija pasilaiko sau teisų tai 
syti Ir trumpinti visus prisiųstus raitus Ir ypač ko
respondencijas sulyg savo nuotlUroa Korespondentų 
prašo raSytl trumpai Ir aiikial (jei galima rasomajs 
maSln41e) paliekaint didelius tarpus pataisymams, ves 
glant polemikos Ir asmenlSknmų. PasanuMos ne 
pondeneljoa lalkraitln nededamoa

Skelbimų kainos priatunOamoe pareikšta*
Bntered as Seoond-Class Matter Marek BĮ, lfll, at

Ckloaso. Illinois Uader tbe Aet ai Marek K lftf.

Lenkija Pavojuje
1

Vilnies Nr. 193 telpa straipsnis “Tiky 
bos klausimu”. .Jame aiškinasi, 'kodėl netal
pina Vilnyje prieštikybinius straipsnius. Sva
rbiausia priežastimi esąs noras įtraukti ti
kinčiuosius į bendrą frontą prieš fašizmą.

Kam gi mulkinti dalyką nežinančius žmo
nes! Geriau sakytumėt, kad gavome naujas
narių verbavimo ir taktikos instrukcijas iš i “ "77 . J ....

,, (budi meniskai išdrožti kry-
Rusijos bolševikų diktatorių ir tiek. Kam J
jodinėti tą fašizmo arkliuką, kuris čia visai 
netinka. Katalikybė nepaiso politinių gru
pių, ji yra virš visų jų. Kaipo asmuo gali 
pasaulėžiūrą turėti ir kosmopolitišką ir ga
na siaurą nacionalinį.

Tame pačiame straipsnyje dar drįstama 
skeRiti tokias nesąmones: “Mums, taigi, ne 
Demskis, ne Šliupas autoritetai religijos

LIETUVA - KRYŽIŲ KRAŠTAS
Licipos, kryžiai ir klevai, , , .......... , ikejnno žmones dažnai mėgsta
Meldžiasi, bmh ir masto... ......

(Ii-Ateina Dievas”) l,J. 'ri"1“"’"'
į Girdi, meldžiasi prieš savo 

Taip, yra pasaulyje kras- paties nutašytą kryžių, klūpo 
tas, kur kapinynuose meldžia j įr maldauja į medinę Kris-
si tūkstančiai medinių kry
žių, kur pakelėse rymo ir mą
sto Dievas prie medžių pri
kaltose koplytėlėse ir koplyt
stulpiuose, kur nakties tam
sumoje paskendusias sodybas

taus ar Marijos stovyklėlę. 
Taip kalba tik tie, kurie te
turi grynai medžiaginį supra 
timą, kurie į jiasaulį žiūri 
tik j>er savo materialistinius 
spalvotus akinius, kurie apie

žiai, kur kryžkelėse dieną ir 
naktį žvelgia nuo kryžių į ke
leivius Kristus, kur plačiuo
siuose laukuose ir žaliosiose 
pievose šventas Kryžiaus Me
dis neša palaimą ir derlią. 
Tas kraštas mums visiems 
mielas ir artimas. Jo vardas

Po Svietą Pasidairius Kn‘8° susirinkti spėria ėn »<■-
sijon, o, pagaliios, gali net 

Didieji dalykai, tavorčiai,! nainįnč Vflina iski,ti 
dvasinį ir aukštesnį, kilnesnį,visados pasidaro iš mažų da-l Matot> k()ks nmžag (lttlykgIis

1> kėlių. Sakysim, \ainos. Juk kokjus didelius dalykus pada 
visi žinote, iš kokio mažo, pa
lyginti su Vainomis, dalyko

gyvenimą neturi jokio supra 
timo. Jei lietuvis parpuola 
ant kelių prie kryžiaus karš 
tai padėkos maldai atkalbę-'prasidėjo visasvietinė vaina. 
ti, dar nereiškia kad jis pa-,Dėl nužudymo dviejų jų žmo-

ro.

Milžiniška, stipriai apginkluota Vokieti
jos armija maršuoja Lenkijos link.

Atėjo valanda, kurioj turės išsiristi klau
simas — karas ar taika?

Kas tą klausimą išspręs?

Nėra abejonės, kad Lenkija pirmoji turės 
pasisakyti, taip ar ne, nes jei kariauti, ji 
pirmąją karo ugnį turės uždegti. Vokietija 
dabar jau ne be žodžiais, bet ginklais ver
čia atsakyti į klausimą, ar ji priims Hitle
rio planą Dancigo ginčui išrišti, ar ne? Jei 
nepriims, redos, kad abejonės nelieka — Vo
kietijos armija žengs per Lenkijos sienas. 
0 kas tada? Ar Lenkija bus palikta viena 
laikytis prieš Hitlerį, ar jai eis į talką an
glai su prancūzais, kaip pakartotinai yra ža
dėję?

Lenkija, berods, turėtų kariauti ir ji tu
rėtų susilaukti demokratiškųjų valstybių pa
ramos.

Bet, čamberleino skietis yra pilnas neaiš
kumų. Lenkijos vadai anglais pasitikėti ne
gali. Jie, tiesa, žadėjo paramą, tačiau no
rėjo įtraukti Sovietų Rusiją, kad ji už an
glus kariautų. Bet rusų į savo mi’i tarinį 
frontą nepajėgė įtraukti. Kritiškiausiu mo
mentu bolševikai pasirašė prekybos sutartį 
su vokiečių naciais. Vadinas, Hitleris užbė
go Čamberleinui už akių. Anglai vargiai be- 
susitars su rusais. Be rusų jie vargu kariaus.

Galimas dalykas, kaip mes jau seniau esa
me pastebėję, čamberleinas dės visas savo 
jėgas, kad prikalbinti Lenkijos politikus iš
sižadėti Dancigo, o gal ir koridoriaus. Tokį 
spaudimą daro ir italų fašistai. Ar lenkai 
priims tas sąlygas? Tai yra pats didžiau
sias ir šiandien svarbiausias klausimas. Grei
čiausia, kad bus priversti priimti. Kitos iš
eities jiems nelieka.

Nėra kalbos, Lenkijai pasiduoti yra labai 
skaudus dalykas. Ji žino, kodėl Slovakija vi
sai pasmaugta. Juk tai kelias į Ukrainą. 
Hitleris, be abejonės, taip galvoja.- Ukrai
nai nepriklauso Lenkijai. Jie ir Vokietijos 
narių neblogiau gali būti ‘ globojami”. Dėl 
to po Dancigo, anksčiau ar vėliau, iškils 
Ukrainos ir kiti klausimai, į kuriuos Len
kija turės atsakyti.

Dėl to Lenkija dabar norėtų su Hitleriu 
atsiskaityti ir kad tai pavyktų, desperatiš
kai prašo anglų ir praneūžų jai padėti.

klausimu, bet Engelsas, Marksas ir Leninas, mūsą širdyse j rašytas 'meile
Jie ju'k buvo mokslininkai, o Demskis tik 
metęs praktiką kunigas”.

Štai nauji religijos autoritetai. Ko gi dar 
neįtrauktas jūsų dabartinis religijos vyriau
sias autoritetas Stalinas ir visa eilė žydų 
bolševikų. Engelsas buvo ir tebėra žinomas 
kaipo geras chemikas, cheminių elemtntų pa
grindėjas, bet ne religijos žinovas. Marksas 
buvo socialinių ir ekonominių reiškinių ty
rinėtojas.

Jų nuomonė ir leidiniai tikybos klausimais 
tėra neapykantos kibifkštys, kilusios iš as
meniškų nesusipratimų. Ką gali siuvėjas ar 
stalius, nesimokęs filosofijos, gero pasakyti 
filosofiniais, teologiniais klausimais!

Tokie jūsų religijos autoritetai ir toks iš 
viso visų jūsų draugų supratimas apie tik
rąją religiją. Daugiau pasiskaitykite tikrų 
autoritetų religinių knygų, tuomet suprasi
te, ką reiškia religija ir nebūsite tokie fa
natikai ir nesuprantančių nefanatizuosite

degančiomis didžiulėmis rai
dėmis — LIETUVA. Tai tas

skęsta į tą drožinėlį, kabantį 
ant kryžiaus — jis apie tai 
visai negalvoja, jis paskęsta 
maldos ekstazėj, jam pranyk
sta aplink visa medžiaga ir 
laiko egzistencija — jis ma-

Nedaryk To Kitam...
1920 m. spalių mėn. 9 d. Lenkijos armija, 

Želigovskio vadovaujama, iš pasalų užpuolė 
Lietuvą, ir užgrobė jos sostinę Vilnių.

1938 m. kovo 19 d. Lenkija sutraukė di
džiausius kariuomenės pulkus prie Lietuves 
sienų ir grūmojo karu, jei nebus priimtas 
joe ultimatumas užmegsti su ja normalius 
santykius, Vilniaus klausimo neišsprendus.

Pernai ir šiemet lenkai iš džiaugsmo ran
kas trynė, kuomet Hitleris skaldė Čekoslo
vakiją, ir jie patys buvo pasirengę padėti 
Hitleriui, jei čekai ginklu būtų pasiprieši
nę vokiečių planams. Pagaliau, Lenkija irgi 
atplėšė Čekoslovakijos dalį.

Šiandien lenkai gali suprasti, kaip jautėsi 
lietuviai, kuomet jie taip nežmoniškai skriau
dė Lietuvą,. Ji pirmoji griebėsi smurtiškų 
žygių prieš Lietuvą. Ir taip dabar išrodo, 
kad vokiečiai nuo lenkų bos išmokę skriaus
ti savo kaimynus, grąsinti ir pulti. Lenkija 
norėjo praryti už save mažesnius, bet lyg ant 
keršto, atsirado už Lenkiją didesnis, kuris 
Šiuo momentu jai grąsina.

Tinkamas Atsakymas
“Amerika” 'padarė tokią pastabą: “Ar 

amerikiečių lietuvių jaunimui nebeįmanoma 
lietuvių kalba, ar viską jam sakyti ir skelb
ti reikia ti'k anglų kalba! Tai labai opus 
klausimas, bet pats jaunimas jį sprendžia 
labai radrkališkai.

Moterį} Sąjungos seime vyresniosios narės 
siūlė įvesti į “Moterų Dirvą” anglišką sky
rių, tačiau jos sutiko griežtą pasipriešini
mą. Bet iš kurt Iš gausiai dalyvavusių sei
me moterų ir merginų, šioje šalyje gimusių 
ir augusių. Jos pareiškė, kad lietuviška 
“Moterų Dina” yra joms tikra mokykla, 
lietuviškumo šaltinis, kurio neįeisiančios pa
žeisti. Ir lietuvių kalba lilko puikiai apgin
ta. “Moterų Dina” ir toliau liks grynai 
lietuviška. Ar reikalingos kokios pastabos 
ryšium su šiuo elgesiu!”

Kiškio Rolėje
“Tik Amerikos lietuviai tautininkai nete- 

iko tos karingos dvasios, kurią turėjo prieš 
keletą metų. Jie dabar vaidina kiškio rolę” 
— Vienybės Nr. 190.

Taip, tautininkai ir Lietuvoje ir Ameri
koje vaidino ir dar tebemėgina vaidinti 'kiš
kio rolę. Vienybė taip pat su visais Ameri
kos tautininkais ausis skliaudo ir pėdas mė
čioję, kaip ir Lietuvos tautininkai dabarti
niu metu. Daugelio “tą kiškelių” jau ir 
plaukas keičiasi, nors (pavasaris dar toli.
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nių pusė svieto buvo sunai
kinta.

Žiūrėkite, kas dabar dedasi 
Amerike, Dėdės Šamo žemėj.
Prezidentui užėjo ant mįsles 
kalakutų valgymo dieną per
kelti viena savaite anksčiau, 
negu iki šiol buvo. Rodos, kas 
čia tokio. Juk vis tiek, ar ka
lakutą valgysi lapkričio 30, ar 
23 dieną. Jei patys kalakutai 
skandalą keltų, nieko nesaky
čiau, ha, valug prezidento su- 
mįslijimo, jiems savaite su
trumpinamas gyvenimas. Bei 
jie tyli, tuo tarpu žmonės ler- 
muojasi, kai kur pagatavi net 
už krūtų griebtis, angelskos 
popieros kuo plačiausiai rašo, 
tradieijonalistai, modernistai, 
biznieriai, net ateitų guberna- 

į toriai debatuoja, kurią dieną j žmogui geriau yra valgyti ka
lakutą. Kad kaip, tavorščiai,
kai kas gali pareikalauti kon-’biu verslininkų. (Knnt.)

Bruklyno lietuviškų balša- 
vikų popiera duoda tautinin
kams žinoti, kad tautiškas 
susivienymas, arba SLA. nė
ra jų prapertė. Esą, tautiniš- 
kams daug sveikiau būtų, jei 
liautųsi besisavint; ne savo 
prapertę. Taigi, balšavikai fi- 
geriuoja, kas SLA. yra jų 
prapertė.

Tai tlar vienas davadas ci- 
cilistiškos lygybės: kas mano, 
tai ne tavo, o 'kas tavo, tai 
mano.

Jeigu už kiekvieną žodi mo
kėtų pinigus, tai patys tur
tingiausi žmones būtų pletki- 
ninkai. (Knnt.)

Tas, kurs ranką užlaužęs a- 
tima pinigus, baudžiamas, bet 
tas, kurs moka šveniai pri
versti, kati pats su savo ran
koms pinigus atiduodi, visą 
gerbiamas ir vadinamas ga-
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pats kraštas, įkurį Šventasis 
Tėvas pavadino Marijos Že
me, tai tas pats Kryžių Kraš
tas.

Kas, kada ir kodėl tuos 
kryžius stato! Daugiausia 
kryžių pastato Lietuvos re
ligingieji, pavyzdingai gyveną 
ūkininkai ir daug rečiau mie
stelių gyventojai. Kryžiai sta
tomi dažniausiai nepaprasto
mis progomis — jubiliejų me
tais, per sukaktuves, tragiš
kai žuvus šeimos nariui, sta
tant naujus namus, nupirkus 
žemę ir 1.1. Tuo pastatomas 
lyg paminklas, kuris tą įvykį 
visuomet primena. Dažniau
siai (kryžiai statomi prie na
mą, kad juos saugotų, kati 
tuo išreikštų savo religinį nu
sistatymą, kad visuomet ga
lėtų mesti akį į Kristų, tą 
Amžinąjį Meilės Simbolį. Lau 
kuose kryžiai išreiškia Aukš
čiausiajam padėką už derlių 
ir palaimą darbuose. Pakelių 
kryžiai ir koplytėlės laimina 
keliaujančius, juos saugoja 
nuo pavojų ir nelaimių.

Kristų, kabantį ant

kad silpnėja liaudies ir avie- Vytauto Didžiojo 
suouH.nvs religingumas. Tai g- nazįL §veMojo: 
per drąsus ir per ankstus ne- *• - ** ■* J

ikryžiaus Kalvarijos 'kalne iri tikinčiųjų pareikštas džiaugs- KAUNAS, rugpiūčio 18. 
tik Jam taria savo nuoširdų 
ačiū. Jei moterėlės švenčių 
proga papuošia kryžius ir ko
plytėles, tuo jos išreiškia tik 
padėką Kristui ir Marijai ma
tomais ženklais — vainikais 
ir gėlėmis. Jei Suklaupusios 
ir persižegnojusios bučiuoja 
kryžiaus medį, tuo išreiškia 
Šventajam Kryžiaus Medžiui 
pagarbą. Ta .pagarba plaukia 
iš pačių širdies gelmių ir pa
reiškiama didžiausiu nusiže
minimu.

unas, kitaip sa'kant jų troški- .Ministrų Taryba nutarė per
inąs ir svajonė. Senieji gra- kelti į Šventąją Klaipėdoje

Ar pūva, 'krypsta ir nyks
ta kryžiai Lietuvoje! Kartais 
girdime kairiųjų džiaugsmo 
pareiškimus — jau nyksta 
Lietuvoje žmonių religingu
mas, mažėja kryžių skaičius 
laukuose, senieji krypsta, vir
sta ir pūva, nieks jais nesi
rūpina. Tiesa kad galima pa

žus religiniai papročiai ne 
kiek nenyksta, kryžių staty-' 'innaziją. 
ba nemažėja, religingumas 
toks pat didelis, tik dar gal 
sąmoningesnis negu seniau, 
nes labiau pagrįstas išsilavi
nimu ir mokslu. Vien 1934-5 
šventaisiais metais vienos Pa
vasarininkų Sąjungos pasta
tyta keli tūkstančiai kryžių, 
o (kas suskaitys, kiek pasta
tė įvairūs asmenys, senieji, 
nepr i k 1 ausų orga n i za e i jom s.
Dar gausiai tebestatomi gra
žūs, meniškai išdrožti medi
niai kryžiai. Taip pat stato
mi ir paminkliniai cemento,

Į akmens, geležies kryžiai.

buvusią Vytauto Didžiojo gi-

Tame pat posėdyje nutarta 
paskirti tris šimtu.- tūkstan
čių litų Šventosios - Darbėnų 
geležinkeliui statyti.

Čia visai vietoje bus pakartoti teisingų 
išsireiškimų — nedaryk to kitam, ko neno
rėtum, kad kiti tau darytų.

Lietuviai nėra kerštininkai. Nors jie ir 
daug st'criaudų yra pakėlę iš lenkų pusės, 
tačiau nelinki jiems blogo, užjaučia jiems 
šiame kritiškame jų gyvenimo momente ir 
linki sėkmingai krizį pergyventi: ginčų iš
spręsti be skriaudos ir be kraujo pralieji
mo.

• M •
Lietuva atnaujino santykius su Apaštaftų 

Bestu. Tai svarbus įvykis. Tariau apie jį 
dar ir ligšiol oficialio -pranešimo iš Lietu
vos neturime. Kų veikia Eltos vedėjai?

• 3/. •

Darbo Diena r rugsėjo 4-ta) yra mūsų dien
raščio draugų, bičiulių ir rėmėjų diena. Tai 
bus “Draugo” draugų draugiškas piknikas.

Ar tai ne«iinena lietuvių 
senovės religijų, ar nepanašu

Lietuviai Pirmauja 
Aviomodeliy 
Varžybose

KAUNAS, rugpiūčio 18. — 
Jau trečia diena kai Kaune 
vyksta Baltijos aviacijos, 
sklandytuvų aviamodelių var 
žybos, kuriose lietuviai pir
mauja. Be to, rugpiūčio 20 <1.1 
įvyko didelė Tarptautinės A 

Lietuvis tvirtas savo įsiti-' viacijos Diena, kurioje be ki
tų tautų dalyvavo vokiečiai 
ir lenkai.

kiminuose, nepasiduoda viso
kiems komunistiškiems ir pa

stebėti pakelėse apkerpi jusiu ciškienis vėjams, jam tvirty-
ir pakrypusių Ikryžių, tiesa, 
'kad senieji kryžiai, čia be sa
vininkų pargriūva ir jie nu
kertami ir sudeginami, tik 
grynas melas, plaukiąs iš ne
tikėjimo pagiežos, kad nvks-

į stabmeldystę? — silpno ti-1 ta kryžių skaičius Lietuvoje,

bes teikė ir tebeteikia tie sim
boliški, ramūs, susimąstę kry
žiai. Lietuvis žino, kad, bai
gęs savo gyvenimo kelionę, 
poeto lūpomis tariant, išgirs 
ramius ir malonius žodžius: 
“Jau ir tu atkeliavai poilsio 
čia rasti. — Kokis vakaras 
žavus, kokis tylus, kąj-p nie
kad.

— Liepas, kryžius ir 'klevus 
Tu tyloj palikai... (Iš “Atei
na Dievas”).

Kas mato kitų kaltes, bet 
•vo didesnių kalčių nemato, 

yra panašus į aną pariziejų, 
kuris šitaip meldėsi: “Ačiū 
lau, Dieve, kad aš nesu toks,

Pasibaigė Šventosios 
Darbo Talka

KAUNAS, rugpiūčio !’). — 
Pasibaigė Šventosios Darbo 
Talka. Be kitų darbų šven
tosios Darbo Talka sukasė 
tris kilometrus kelio.

Grįžo Iš Lietuvos
Jėzuitas, Tėvas l’r. Aukšti

kalnis neseniai sugrįžęs iš 
Lietuvos, kame dirbo misijo- 
meiiaus ir kultūros darbą 
vienus metus, vėl prakirtas 
savo viršininkų, drauge su 
Tėvu A. Mėšlių skelbti misi
jas ir rekolekcijas Amerika#

! kaip kiti žmonės, ir ne toks, 1’etdviams. Jis gyvenu svkiu 
kaip ana tas muitininkas, kur su Tėvu Mėšlių: SI. Rohort*.* 
•pas duris stovi”. A. P.; llall, Pomfret Centro, Cunn.
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SVEIKATOS KELIU
Rašo Dr. A. G. Rakauskas
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RHEUMATIZMAS

Viršui paminėtas žodis api
ma didelę grupę įvairiai pa
sireiškiančių ūmaus ir kro- 
niš'ko pobūdžio ligų įvairiau
siais vardais vadinamų.

Vienus ši liga paliečia iš 
priežasties sirgimo kokia nors 
kita liga, kaip tai, Skarlatina, 
typliood karštlige, rhaumati- 
ne karštlige, plaučių įdegimu 
ir įvairiomis kitomis ligomis, 
— kitus — iš priežasties su
gedusių tonsilų, išpuvusių da
ntų, su valgiu ir gėrimu ne- 

kos ir 1.1. Vienos rūšies 
pmatizmu serga jaunesnio, 

tos — senesnio amžiaus 
žmonės. Kaip liesi taip ir su- 
riebėję nuo šios ligos nėra 
liuosi, tačiau ji labiau drau
gauja su nutukusiais ir juos
gerokai privargina.

Nežiūrint kurioje žmogaus 
kūno daly būtų šios ligos prie 
žastis, nuodai, patekę į žmo
gaus kraujų, pasiekia visur. 
Kai kurie nuodai ypatingai 
metasi į sąnarius ir jų pa
liestas žmogus pergyvena di
deli skausmų. Tokis ligonis 
niekad neturi rimto poilsio, o 
apie darbų, nėr ikų ir kalbė
ti.

rių, ir vien dėl to, kad patys 
nežino tikros ligonio padėties.

Skaudumas sąnarys būva 
patinęs, oda paraudonavus, ir 
toji dalis daugiau ar mažiau 
būva upilnta karščio. Retkar
čiais skausmas palengvėja. 
Bet ligai kartojantis, su ja 
grįsta ir skausmas.

Kad pašalinti ligų, reikia 
būtinai pašalinti ligos prie
žastis. Ji gali slėptis sugedu
siuose tonsiluose, išpuvusiuo
se dantyse, kurioj nors vidu
rių daly ar t. p. Pašalinimas 
ligos priežasties neša žmogui 
sveikatų, o šeimai džiaugs
mų. Ne kiekviename atsitiki
me daktarui pavyksta gauti 
ligonį tokioje ligos padėty,

C?HOW DOOS ARE 8RED 

BY THE CHINESE AS A HIGHLY 
ESTEEMED TABL.E DELICACy

THE NAME "CHOW" IN 
CHINESE MEANS "FOOO
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rias kitas ligas.
Daugelis pasinaudojo pro

gomis stiprinti savo sveikatų 
šios vasaros metu atsikreip
dami prie savo šeimos gydy
tojų ir pasinaudodami jų pa
galba. Bet nemažesnis skai
čius šeimos sveikatos reika-

Suprantama, prie tokių gy
venimo aplinkybių, nekartų ir 
skaudžių žodžių tenka išgirs
ti ligoniui nuo savo artimiau
sių, ištikimiausių šeimos na-! savo darbų atlieka per įvai-

lus labai dažnai delei cento- 
kada yra galima ligų pagy- ip;į0 s(okos atidėjo ant toliau, 
dvti. Kai kada žmogus pavė- ‘
luoja atsikreipti įprie tikro 
daktaro ir, žinoma, tuomet 
tenka pergyventi didelių (ka
nkynių dėlto, kad visiška pa
galba nėra įmanoma, — to
kiuose atsitikimuose yra ga
lima tik laikinai pagalba.

Rlieumatiamo liga sergan
čiam reikia, kiek galint sau- 
gotis šalčio ir drėgno oro.
Baigiantis vasarai, ateina ru
duo, o su juo ir rlieumatizmo 
ligų priežastys daugėja. Daž- 
nūs keitimosi temperatūroje, 
o taipgi drėgmės perteklius 
yra rlieumatizmo ligų kvies
liai, jeigu ne tiesioginiai, tai

Nuo savęs nuoširdžiai pata
riu visiems sveikatos reika
lus aprūpinti laiku. Narnai y- 
ra pilni džiaugsmo, kuomet 
juose gyvena sveikata.

Padėka Aukotojams
Šiuomi dėkojame gerašird

žiams Cicero ir kitų kolonijų 
lietuviams, taip pat Cicero bi
znieriams bei paeinantiems 
nuo Raguvos, kurie prisidėjo 
prie išleistuvių raguviečio 
kur. Tvto No'rbuto. Ne tik 
žemiau pasirašiusios, bet kun. 
T. Norbutas visiems dėkoja. 

E. Stanislovaitienė 
E. Kavaliauskienė

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

5 pėdų geriausių išdirbysčių 
Elektriniai Refrigeratoriai

$8900

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

$3900

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

Didelė Nuolaida Duodama Mainant Jūsų Seną Radio Ant Naujos.

JOS. F. SUDRIK
FURNITURE HOUSE

3409 21 So. Halsted St. Tel. Yards 3088
r naikinus y kitę žymaus programo i.5 WCFL, 970 k. Radio Stoties 
P valandą vakare Chicagos laiku.

WoGI«l, THE FILM CITZ OF EA5T AFRiCA, 

RUN BY A AAAJOR NOTCUT, BOASTS AN ALL N ATI VE
CAST. THB VVUOtRI WOMgN ARE CAMERA SHY 

SO ALL OARTS ARe PLA»%O BY MALĘS.. THB 
THEATRE AUOiENCES ŠIT ON A BAK6D MUD

FLOOR, Ibį A BROKEN OOWN HOSPITAL WHICH 
SCRVES AS A THEATRE ....

Krikščionybė ir kultūrinė 
Lenkų Įtaka Lietuvoje

(Užbaiga)
Tai buvo didelės reikšmės 

aktas “Horodlės aktais... bu
vo 'padėti pamatai suartėti a- 
biejų valstybių ir vrsuftmenių 
santvarkoms, kurios per {ke
lis šimtus metų išsiaiškino, 
susivienodino. Todėl Horodlės 
aktai turėjo nepaprastų reikš
mę: jie padėjo pamatus Lie
tuves bajorams sulenkėti”.

Taigi Jogailos ir Vytauto 
laikais, autoriaus nuomone, 
buvo padėti pamatai lenkų 
■kultūros įtakai. Tolimesnė is
torijos raida tai pilnumoje 
patvirtina.

2. Antrasis etapas.
Tolimesniam nutautėjimo 

vyksmui padeda lietuvių ba
jorija. Lietuvių bajorija, e-
goistiniais savo luomo tiks- su Lenkijos bajorija ginti sa-

Mr.T.N. 
KOFFEY

Dn bolgaria, a PEOESTRIAN
WHO STOPS ANOTHER IN THE 
STREET TO ASK FOR A LtGHT

MAY BE FINED ON THE 
SPOT 0Y A POLICEMAN ....

uGOFORTH
ANO

BATTLE”
15 A BRITISH 

FIREARM FlRM///

. Po Liublino uni
jos "nors valstybinė Lietu
ves organizacija ir toliau iš
liko savarankiška, tačiau Lie
tuva pale.ngva artėjo prie 
Lenkijos: Lietuvos bajorija 
nuolat lenkėjo ir kartu su 
lenkų bajorija kovojo dėl sa
vo luominių teisių praplėti
mo. XV ir XVI amž. Lietu
vos bajorija jau buvo pasida
vusi lenkų įtakai. Lenkino jų
artimi politiniai santykiai su • • • ’**'** «Lenkija, lenkino ir didžiojo 
kunigaikščio dvaras”.

3. Tretysis etapas.
Po Liublino unijos prade

da nauji saitai jungti , Lietu
vos bajorus su lenkų bajo
rais, tai “reikalas Lietuvos 
bajorijai bendromis jėgomis

lino unijos 
< <

knygos buvo 
gudų kalba.

4. Ketvirtasis etapas. 
Didelės Lenkijos ir Lietu

vos nelaimės antroje XVTTI 
amž. pusėje dar labiau surišo 
lietuvių ir lenkų bajoriją. 
Taip 1778 metais įkuriama 
Nuolatinė Taryba, į kurių įei
na abiejų valstybių atstovai. 
Tais pačiais metais pradeda 
savo veikimų Edukacinė Ko
misija, kuri painia į savo ra
nkas švietimų. Per mokyklas 
lenkų kalba skleidžiasi visoje 
Lietuvoje. Ketverių metų sei
mas (1788—1792) dar labiau 
suriša politiškai Lietuvą su 
Lenkija. Rusų laikais bendri 
1831 ir 1863 metų sukilimai 
dar labiau pradeda vystytis 
ir plisti lenkų kultūrai. “Be
ndras šiems sukilimams pasi
ruošimas, bendras jų prave- 
dimas ir bendros sukilimu

dar vedamos pasėkoje ištikusios nelaimės 
abieju kraštų bajoriją tik 
dar labiau surišo taip, kad 
Lietuvos bajorija ėmė jaustis 
su Lenkija esanti surišta net 
tautybe, kai tuo tarpu su Lie- 

(Tęsinys 4 pusi.)

H0W TO CLEANSE AND SOOTHE*

TIRED
STRAINED* EYES

i

• Don’t sufTer from burn
ine, smarting eyes.
Murinę brings you
£uick, amazini raliai.

lurine’s six eztra in- 
gredients completely 
wash away eyo irrita- 
f ibn-makeyour eyes feel
clean, fresh.alivel Ūse Murinetwicedaily. 
• E ye atrain due todust, dri ving, glare, cloee work, 
movies, reading.late hours. Murinę willnot cor- 
rect eye deficiencies. For treatmen t of organiceye 
diaorders, see a competent professional at once.

UR1H
r°R FVFę

/OLR 1—- ■f* For kvr 
VOUR 1— ■ I—

AT ALL DRUG STORES

lais vadovaudamasi, stengėsi 
bendrai kartu su lenkų bajo
rija išgauti kuo plačiausias 
sau teises arba išlaikyti įgy
tąsias. Tas bendras tikslas, 
siekiamas glaudžiame konta
kte su lenkų bajorija, prisi
dėjo prie mūsų bajorijos su- 
lenkėjimo. Be to, antrame e- 
tape Lietuvos susijungimui su 
Lenkija bendrais glaudžiais 
politiniais ryšiais, turėjo rei
kšmės karai su Maskva. Karo 
su Maskva baimė padiktavo 
Lietuvai 1499 m. sueiti į glau
desnius ryšius su Lenkija. 
“Noras gauti lenkų paramos 
prieš Maskvą ir lygias su len
kų bajorais teises, Lietuvos 
didikus privedė ir prie Liub-

vo luomines teises nuo iškilu
sio valdovų absoliutizmo ir 
bendrus partinius interesus — 
nuo kitų partijų pasikėsini
mų”. Ypač, tautinė sąmonė 
lietuvių bajorijos tarpe pra
deda gesti Zigmanto Vazos 
valdymo metais (1587-1632). 
Jo laikais “luominiais inte
resais Lietuvos bajorai ėmė 
vadintis lenkais, .nors šiaip 
jau visais kitais atžvilgiais 
jie dar laikė save lietuviais”. 
Lenkų kalba platinti lietuvių; 
bajorijos tarpe pradeda su
lenkėjęs karaliaus dvaras, be
ndri šeiniai ir bendri reika
lai. XVII amž. gale lenkų 
kalba buvo rašomi Lietuvoje 
visi dokumentai, tik teismo

KLAUSYKITE

New City Furnitūra Hari
RADIO PROGRAMO

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

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

M

m.
9 $

j,,

■

Jim Ixmdos, pretenduotojas į pasaulinį sunkio,jo svorio 
ristilkų čempijoną, šiomis dienomis susituokęs su Arva E. 
Roc,hwite iš St. Lxiuis, Mo. Tikras jo vardas ir pavardė yra: 
Cbris Tbeopbenses. (Acme telephoto)

J?

ANGLYS ir KOKSAI
Pasinaudokite žemomis vasaros kainomis. ATLAS 

ANGLYS yra jūsų garancija šilumos patogumo atein
ančiai žiemai.

Į žemiau pažymėtas kainas jskaitome 3% Illinois Salos Tax.,

Žemiau nurodytos kainos yri gry
nais pinigais už liodą 4 tonų, ar
ta daugiau.

Visos mūsų “stokerinės” anglys yra 
nno dulkių apvalytos.

POCAHOSTAS — Thlrd Veto
Mine Ttun, Pomenfle.............. $7.60 II,I,INGIS SCREENIMiS ..$4.50

FRANKUS COI NTY.
Stnker Nut ........................................$6.003VF.ST VTIIGIMA MINE

Ul’N. Ext-a Coarae..................$7 20
AVEST KFVTI’CKY. 1-lnch 
Sereenlnirs ........................................ $6.15COKE — Genuine Chlcago 

Knnnera or Solvav Pea. . .$7.75
PORE — Alnbnma. Range 
or Nnt .................................................. $9 00

ItOY AI, STOK Eit NI’T.
(Our Irnder) ..............................$5.70

ROYAL BLACK BAND
I.ump — Stove............................ $7.95

EAST KENTICKY ŠTOKE"
1-lneh Stoker ................................$7.15

FRANKUI COI'NTY
Egg ................................ $6 75

EAST KEMTITCKY STOKER
NET. .................. $7.35

Kainos gali būti permainytos be Jokio prane.Atmo.

ATLAS FUEL COMPANY
įstrigta 1918 m.

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

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE
INSURANCE AND LOANS

Statau vteokioa njžlM nunjna namas ant 
lengvą mėnesinių iimokėjimą. Daran vi- 
•okį taisymo darbą be Jokio cash Įmokė- 'f**
Jimo ant lengvą mėneeinią iimokėjimą.
(Iigannn geriantį atlyginimą ii Pire In- 
snrance Oompaniją dėl taisymo apdegu
sią namą). Daran paskolas ant nanją ir 
seną namą, ant lengvą mėneeinią limo 
kėjimą nno R iki 20 metą. Reikale kreip
kitės prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306
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Krikščionybė ir Kultū
rinė Lenkų Įtaka 
Lietuvoje

(Tęsinys iš 3 pusi.)

tųva tik kilme Agente lithuu- 
nus, nutiune 'polonus).

b. Su Krikščionybe turin-

kud lenkų dvasininkų Lietu
vi je nebuvo. Buvo ir gana 
daug. Karaliai, naudodamiesi 
“fundacijos arba -patronato 
teise, suirdavo į jų i'undaci- 
j-;s vietas dvasininkus iš Le- 
iik.jos . Taip darė Kazimie
rus, taip nare ir jo įpėdiniai.
\ eikiant toms ipaėioms pne-

čios ryšio kultūrinės lenkų į- žastnns, kaip bajorai taip ir i 
takos priežastys. I dvasiškija pradėjo pasiduoti

1. Neteisioginė krikščiony- kultūrinei onjentaeijai. la-! 
bes įtaka lenkų kultūros pli-'^iau reikia pabrėžti, kad ši- 
timui. Lietuva, priimdama j kultūrinei lenkų oi ijen- 
krikščiunybę, turėjo susirišti pasidavimas vyko pa
su Lenkija. Bet vistiek, ar lnu^u ir laipsniškai, uaip ir 

bajorijoje, ir tai daugiau au-
Šiurpi buso nelaimė kelyje iš Dubcųue į VVaterloo, lo\va, sprogus rato padangai (tire). 

Bušui apvirtus ir užsidegus, du keleiviai žuvo ir daugelis sužeista. (Acme telephoto)

vadų rengti didelį piknikų irkios sarmatos... Londonas tu- 
jielnų skirti Lietuvos Kando- ri savo Bobies mandagiausiu 
najaiii Kryžiui. Piknikas į-1 pasaulyje policininkus. Pary- 
vyks 27 d. rugpiūčio, Seu žius turi greičiausius taksi. 
Breeze Purk. Todėl vietiniai1 New Yorkas turi savo Broad-
ir apylinkių lietuviui kviečia
mi dalyvauti piknike. Mes! _______________
parodysime, ikad Koeliesterio
lietuvių suvienytų jėgų nie-i Kas unkšti keliasi ir jau
kas negali pralenkti Lietuvos' tuokiasi, tokie visuomet
gelbėjime.

Atstovų susirinkimo rašti
ninkas — G. Švedas

way ir dangoraižius.

Lietuva būtų priėmusi krikš
čionybę iš vokiečių ar iš ru
sų — schizmatikų, krikščiony
bės priėmimas buvo būtinai 
reikalingas, politinis susijun
gimas buvo neišvengiamas. 
Lietuva atrodytų, 
sako, pasirinko gerinusį ke
lių. Politinis susijungimas su 
Lenkija, Lietuvai iš kart ne
buvo pavojingas, o net nau
dingas “ir kuris visiškai ne
priklausomai nuo krikščiony
bės galėjo būti greičiau nu
trauktas”.

.1
2. Tiesioginis krikščionybės 

vaidmuo lenkų kultūros įsi
galėjime. Krikščionybė pradė
jo plisti Lietuvoje dar Min
daugo laikais, todėl “negali
ma -paneigti fakto, kad jau 
Lietuvos krikšto metu buvo 
dvasininkų, mokančių lietu
vių kalinis ir net pačių lietu
vių. Pirmasis Vilniaus vysku
pas Andrius Vosylius gerai 
įmokėjo lietuviškai, Trakų kle 
bonus kan. Motiejus buvo lie
tuvis, vėliau žemaičių vysku
pas, o šiaip kunigų buvo ne
maža lietuvių. “Vykdant Lie
tuvos krikštų didelis lietuviš
kai mokančių kunigų skai
čius, atrodo, nebuvo net rei
kalingas”, nes 'krikštas visų 
pirmų -palietė tik aukštaičius 
ir tai tik “didikus, bajorijų! 
ir gyventojus tų vietų, kur į 
būta svarbesnių pagonybės re
liginių židinių“. Po Vytauto 
mirties lenkų dvasininkų vy
kimas buvo suvaržytas.

1447 m. gegužės 2 d. lietu
viai “išgavo iš D. L. K. Ka
zimiero privilegijų, kad be ki
tų taip pat ir jokia dvasinin
kų. vieta nebus užleista kita- 
šaliams”. Tas pat buvo pa
tvirtinta 1588 metų vadina
mame Trečiajame Ųietuvos 
Statute. Kaip griežtai buvo 
ginami lietuvių dvasininkijos 
reikalai, -parodo kad ir gar
susis ginčas Didžiosios Lietu
vos Kunigaikštijos su kara
liumi ir lenkų bajorija dėl 
Vilniaus vyskupijos kutedros’ 
1591—1600 metais. Lietuvių 
griežtas nusistatymas priver
tė nusileisti karalių, ir paski
rti Vilniaus vyskupu lietuvį.

Bet vistik negalima teigti,

kštesniojoje, iš . bajorijos ki
lusioje dvasininkijoje. Vadi
nas, ne visa dvasininkija ir 
ne taip staigiai tapo svetima 
mūsų kultūrai”. Taip, lietu- 

autorius' dvasininkija “neišliko vi- 
1 siškai ištikima savo tautinei

i draugijos, L. D. Susivienymo, Dukterų draugija — $10 ir
K. K. Susivienymo ir Lietu-', L. D. Politiškas klubas $10.
vių Kriaučių lokalo. Federacijos skyriaus pirm.

t»- • i Norkeliūnas pranešė, kad šv.Pirmiausiai atstovai pada- . \ .
, • j -i Petro ir Povilo draugija aure pranesunus, kurios draugi-1 ” d

jos yra jau prisidėjusios au
komis prie Lietuvos Raudo

Įvairenybės

čiau liaudies apskritai imant, 
nesistengė lenkinti. Priešin
gai, išskyrus retas išimtis, pa

noje Kryžiaus. G. Švedas pra 
nešė, kad D. L. K. Gedimino 
draugija aukojo $25, L. S. ir

kojo $25 ir Šv. Jurgio drau
gija tarp pat $25. Tai pusė
tinai gera pradžia.

Toliau buvo sumanyta visų 
Rochesterio lietuvių draugijų

Kiekviena sostinė turi savo 
įdomybių: pavyzdžiui: mūsų 
sostinė turi vežikus su tokiais 
guminiais ratais, kokių visoje 
vakarų Europoje, ar bet kur 
kitur vakaruose, su žiburiu 
nesurastum. Briuselis turi sa
vo Manekin Piess paminklų 
— mažų berniukų, atliekantį 
lengų savo reikaliukų, be jo-

L1ETUVIAJ DAKTARAI

bus laimingi, ir atbulai: kas 
vėlai keliasi arba lieka sen
bernis.

LIETUVIAI DAKTARAI
Tai. Yzrds 8146.

VALANDOS: Nuo 11 iki 12}
2 iki A u 7 iki 0

Pirmadieniais: 2 iki 4 Ir 7 iki t 
Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ii akinius pritaiko
3343 So. Halsted Street,

ECONOMY and 
SATISFACTION ūse

Doub/r Testeri!DoubJeAdionf

f* BAKING ILV powder
Sint FHce T6d#fis45>ė*rtAqi 

25 ouncei for 254 
Full Pick ••• NoSlack Flllind

MfU.IOWS OF POUNOS HAVF 
lįstų BVOUH GOVIHNMENT

Gražus Federacijos 
Skyriaus Veikimas

KOCHESTER, N. Y. — Ko- 
chesterio lietuviai gali pasi-

kultūrui, tačiau, dvasinui'kijoe didžiuoti, kad visokių pužval- 
garbei galima bent tiek pa- organizacijos išrinko atsto- 
sakyti, 'Kad ji, nors ir pati vus, kurie Federacijos skyr. 
savųjų tarpe, kaip ir bajon- buvo sušaukti į bendrų susi- 
ja, vartojo lenkų kalbų, ta- rinkimų. Jame atstovai daly

vavo nuo sekančių organiza
cijų: K. K. F. skyriaus, D. L.. 
K. G. draugijos, Šv. P. ir P.

įtaikančias ypač vėlesniais draugijos, L. S. ir D. draugi- 
laikais ir tai daugiau \ ilni-: gv> Jurgio draugijos, LJ
joj, šiaip jau dvasininkija ste-j p. į,

i ngėsi prisitaikyti prie liau- ____
dies kalbos ir dėl to religi
nius patarnavimus liaudžiai 
atlikinėjo lietuviškai”.

Taigi dėl lenkiškosios kul-i 
tūros įtakos Lietuvoje labiau-1 
šiai tektų, autoriaus nuonio-i 
ne, kaltinti “išorines politi-Į 
nes aplinkybes, mūsų valdo-į

P. Klūbo, Šv. Marijos

PAIN IN BACK
MADE HER 
MISERABLE 

Read How 
She Found 

Blessed Relief
Museles were eo sore 
she oould hardly touch 
them. Used Hamlins Wizard 
found wonderful relief.

... . i i • j i • • i museles are stiff, sore, aehy.VU taktines klaidas bajorijos' iy. Feel its prompt warming action easc pain- 
‘ bring soolhine relief. Pleasant odor. Will not

OR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniai* ir 

Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-6. 7-0 P. M. 
3147 S- Halsted St, Chlcago 

Pirmadieniais, Treėi&dieuais ir
* Seitadieniais 

Valantbut 3—S P K.

your 
thorough-

’uoillinį egoizmų ir visos lie- ‘ Money-fockguarantee atall dru< Stores.

tuvių šviesuomenės tautinį 
neatsparumų”.

Ėtuid. (J. K.)

HAMLINS
VVIZARD OIL

LIN1MENT
For MUSCULAR ACHES and PAINS 

RHEUMATIC PAIN —LUMBAGO

ALEX ALESAUSKAS & SONS
Wholesale Fumiture Co.

6343 So. Westenn Avenue
REPUBLIC 6051

TEL. YARDS 6657

DR. FRANK C. KtfINN
(M.VLfcX)lNSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGA8
1651 West 47th Street

OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:30 Vakare,

________ ir Pagal Sutartį._______

Linksmą jB
Naujieną 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.

DR. P. J. BEINAR
(BEINARAUSKASl 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1611

Ros. — lards 3966 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 0 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniam

pagai sutarti

TeL CANul 6069

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS:

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

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

Ofiso teL Canal 2346 
Ofiso Vai. 2—4 ir 7—9

Res. 2305 S. LEAVITT ST. 
į Res teL Ganai 0402

UK. GHARLtS SEGAL
UkDMTOJAS IR CHIRURGAS 
4/Z9 do. Ashland Avė. 

2-troe luboa
CH1CAGO, ILL. 

leietooM tflDway 280. 
OFISO VALANDOS:

.v uo 10 iki 12 vai. ryto, ano 2 iki k 
vai, po pietų ir noo 7 iki 8^0JĮ. Si

telefonas HEMlock 6286

DU A. Ii. RAKAUSKAI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
2415 W. Marųuette Kd.

Ofiso valandos: j*
10—12 vaL ryte

2—4 ir 6—8 vaL vakare 
Trečiadieniais ir Sekiuadieniaik

Susitariu* _______

UK. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Kasdien ižakyros Seredg
Serednmis ir Nedėk pagal sutarti

UK. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
ukil So. Ashland Avė. 

TeL YARds 0994 
Rez. TeL PLAza 3200 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Bes. 6968 So. Talman Ava
Re*. TeL GROvehill 0617
Offiee TeL HEMlock 4848

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaL 2-4 ir 7—9 vak.
Ketv. ir Nedėliomie rasitanu

2423 W. Marųuette Road

ToL YARds 6021 J
Ree.: KENwood 6107

OR. A. J. RERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:31 
756 West 35th Street

Ofiso TeL VlRginia 0036 
Reaidencijo* TeL BEVerly 824^

OR. T. DUNDULIS i
4157 Archer Avenue 

Ofiso vaL: 2—4 ir 6—8 p. ea.

8989 8a Olaremont Ava
Valandos 9—10 A. M. 

Nedėliomie pagal sutartį.

DR. STRIKUL'IS
PHYSICIAN and SURGBOH

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS t

Nw» 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL nk
Nedėliotai* pagal sutartu 

Office TeL YARds 4787
Namu TeL PROspect 1930

Tel OANal 0267
Rea TeL PROspect 6669

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 OAHal 8122.

DR. S. RIEŽiS
GYDYTOJAS IR 0HIEURGA8

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

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė.

Telefonai REPublic 7868

TeL YARds 2246

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Reredoi patral sutartį

Office Phone Ree and Offiee
PROspect 1028 2369 8. Leavitt 81
Vai: 24 pp. ir 7-0 vak. CANal 0704

DR. J. J. KOWAR
(K0WAR8KAS) 

GYDYTOJAS IR CH1RURGA8 

2403 W. 63rd St, Chlcago
Traėia< aiaia ir fGAmkadiaaiate

DR. V. E. StEDLINSKI
DANTISTAS 

| 4143 South Archer Avenue 
Telefonas Lafayette 8660 

Antradieniai*. Ketvirtadieniai* ta 
Panktadieaiaia

4631 South Ashland Avė.
M. Takto MM

ItoaMi.Sinato fo
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SPORTO ŽINIOS
Marcpette Park 
Nugalėjo North Side

Marąuette Purk Lietuvos 
Vyčių 112 kuopa nugalėjo 
North Side Lietuvos Vyčių 5 
kuopų 15 — 4 pi r mani žaidi
me už Lietuvos Vyčių Chica- 
gos Apskričio Indoor čempi- 
jonatų. Žaidimas buvo labai 
įdomus ir sutraukė daug žiū
rovų. .

Žaidimas pradėjo su No
rth Side mušant sviedinį ir 
savo pusėje nieko nepadarant. 
Marąuette Park taipgi niėko 
pepadarė. Antroje permainoj 
bįorth Side padarė vienų iš- 
ėgimų, gi Marąuette Park 

išlygino skaičių ir dar vienų 
viršaus padarė. Trečioje per
mainoj North Side nieko ne
padarė, Marąuette Park pa

darė dar tris išbėginius. Ket
virtoje permainoje North 
Side padarė vienų ir Mar
ąuette Park neatsiliko, vienų. 
Nuo {lenktos iki 9-tai permai
nai North Side nieko nepa
darė, gi devintoje du išbėgi
nius. Marąuette Parkas vis 
mušė sviedinį ir krovė dau
giau ir daugiau išbėginių, tris 
— penktoje permainoje, pen
kis — šeštoje ir vienų — se
ptintoje. Dėl stokos šviesos 
aštuntoje permainoje nėjo mu 
šti, kad galėtų žaidimų baig
ti.

b’iionis

Dalis pontonų, kuriais pakeltas nuo jūrų dugno nuskendęs submarinas “Sąualus" vel- 
į kainas paikraščių link, kur lengviau bus galim a jį iškelti. Laive yra 26 vyrų įgulos lavonai. 

(Acnie telephoto)Kitas ir greičiausiai 
kutinis žaidimas įvyks 
čiadienio vakare, rugpiūčio 
23 d., 6:30 vai., McKinley 
Parke arti 39-tos gatv. ir 
Danien Avė. Jeigu Nortli Side 
laimėtų, tada paskutinis žai-

pus-
tre-

Pamaldos Už
Kun. P. Vatukaitj

i
Rugp. 22 d., fiv. Antano, 

Cicero, bažnyčioje, bus atna
šaujama dvejos šv. Mišios su 
egzekvijomis už sielų a. a 
kunigo Vaitukaičio. Mišias 
tos bus sudėtinės: sudėtos ge
raširdžių žmonių, kurie mielu 
noru prisidėjo kuomet rinki
kės priminė jiems apie tų daly
bų. Pirmos Mišios, šv. bus 6 
vai., o antros su egzekvijomis 
8 valandų.

Visi, kurie galite, ateikite 
išklausyti Mišių šv. ir pasi
melsti už sielų a. a. kun. Pr. 
Vaitukaičio, kuris ir mūsų 
parapijoje gana ilgų laikų 
gražiai tarnavo.

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINES 

MINTYS
U angliško vert?

Kun. Ant M. Karužiikla

Jie 'klausė Numylėtini• “Iš 
kur Meilė gimsta, kuo ji gy
venu, ir kodėl ji mirštat” 
Numylėtinis atsakė: “Meilė 
gimsta iš atsiminimo, gyvena 
supratimu, ir miršta per už
miršimų”.

Izaak Walton Lyga skiria 
dovanų asmeniui, kuris -pa
gaus didžiausių žuvį. Sako
ma, kad šiemet Chicago par
kų prūduose randasi ypatin
gai didelių bass.

dimas įvyktų ketvirtadienį, nie padarė Zack iš Brighton
Park, būtent 3. 

Nepamirškite

TH1NGS THAT NEVER HAPPEN
By GENE BYRNES

JAM iTPess

i mevcr 
. LlSTEM TO 
TrtC TENANTS 

EAMIL'< _ 
QUARRCLS

Cartooii e©.. N. Y.
i£rnc -

LIETUVOS VYČIŲ CHORO

Ekskursija į Pasaulini;
PARODA

— išvyksta —

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

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

1.90

Štai ką gaunate:

2.

Traukinio bilietą | abi pu
ses, Chlcago-N. T., pirmos 
klasės, alr-condltloncd trau
kta lala.
Valgis du kart, nuvažiuojant 
Ir parvažiuojant

Transportactj* nuo stoties J 
vleftbutj New York e.

4. Dvi naktis 
viešbutyje.

Ir tris dienas

Du bilietus 1 Pasauline Pa
rodą.
Aplankymą New Torko Įvai
renybių.
Aplankymą Rockefetler Cen- 
ter Observation Tower. 
Privilegiją aplankyti Niaga
ra Kalis, kada grjtlte namo. 
Privilegija paslUktt N e w 
Yorke lt dienų, noo dleuee 
Kvykimo K Chicagos.

Pilnas informacijas apie ekskursijų teikia: ,

“D R A U G A 8”
2334 S. Oakley Avė. Tel. Canal 7790

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

rugpiūčio 24 d., toje pat vie
toje, tuo pat laiku ant Dia
mond 3. Laimėtojai dviejų
žaidimų iš trijų bus pripažin------------------------
ti lįtuyos vyči,i Chicagosj Attention, Bowlers!

čem-j Lietuvos Vyčių Chicagos A- 
pijonai ir jiems bus įteikta ,pt;krįįį0 Atidėti,e Association
didelė graži vaza rengiamam 
šokių vakare, apie kurį vė
liau bus pranešta. Pralaimė
jusiems irgi bus įteikta do-

trečiadienio!
Red Cherry

Lygų. Bus daromi ir kiti pla
nai visų užsiėmimui žiemos 
metu. Red Cherry

GARSINKI TĖS “DRAUGE”

laikys mėnesinį susirinkimų 
rugpiūčio 24 d., Aušros Var
tų parapijos mokyklos kam
baryje, 2323 W. 23 Place, 13

vana tame vakare. Šokių pel-, vul vak yisi prašomį atsi-
nas bus įteiktas Lietuvos Vy
čių Chicagos apskričiui pla
tesniam supažindinimui ne 
vien jaunimo, bet ir senesnių 
su įvairiomis Vyčių sporto 
šakomis.

Trečia vieta lygoje teko 
West Side Lietuvos Vyčių 24 
kuopai, ketvirta — Brighton 
Park 36 kuopai, penkta — 
Cicero 14 kuopai ir paskutinė 
vieta Dievo Apvaizdos par. 

I 4 kuopai.
Didžiausia pergalė buvo, 

'kada Dievo Apv. parap. nu
galėjo North Side

lankyti laiku.

Bus išduotas finansinis ra
portas Indoor Lygos.

Bus padaryta svarbus pra
nešimas šokių komisijos..

Bus pradedama svarstyti 
Bowling Lyga. Kiek kuri įkuo 
pa turės rinktinių? Lyga bus 
“handicap series” už tat nė
ra reikalo turėti labai gerų 
rinktinę.

Taipgi reikia pradėti da
ryti planus besketbolo žaidi
mui, nes kitame susirinkime 
bus kalbama apie Basket-Ball

Vyčių Choro Narių 
Dėmesiui

Šį vakarų Vyčių choro na
riai renkasi į Syrena Cafe, 
4270 Archer Avė., kur dai
nuos Ne\v City Furniture ko
mpanijos -programoj, leidžia
moj oro bangomis.

Choristai prašomi susirink
ti punktualiai 8 vai. va'k., o 
gerbiama publika, nepamiršti 
atsisukti radio tuo laiku ir 
pasiklausyti Chicagos Lietu
vių jaunimo choro, kuris taip 
uoliai ruošiasi dalyvauti Lie
tuvių Dienoj Pasaulinėj Pa
rodoj New Yorke. Nitą

Atmintinės Šv. Mišios
BRIDGEPORT. — Trečia-' 

dienį, rugp. 23 d. Šv. Jurgio 
parap. bažnyčioj 7 ir 8 vai. 
ryto įvyks šv. Mišios už a. a. 
Vladislovų Lipnidkį, 23 metų 
amžiaus, kurs su šiuo pasau
liu persiskyrė rugp. 23, 1936, 
palikdamas liūdinčius motinų 
Onų ir tėvų Stanislovų. Tai 
bus trijų metų mirties sukak
tuvių paminėjimas.

Giminės,. draugai, kaimynai 
ir pažįstanti širdingai kvie
čiami atsilankyti į minėtas 
pamaldas ir pasimelsti už ve-i 
lionio sietų. Už atsi lankymų 
iš anksto tariame širdingų 
ačiū.

M ot i na, Ona Li-pnickienė J

URBA Gėlės Mylintiems, 
Vestuvėms, Bankro
tams, Laidotuvėms, 

~~ ii Puošimams.

GĖLININKAS
4180 ARCHER AVENUE 
Pilone LAFayette 5800

DON’T BE GREY
Don’t tnlerate grey halr. Grey heh 
■akės yon look old and (eel old. 
Try the 'Modern* Method (or Cot 
ertng Hah ... CLAIROL. YooTI 
tppretiate the ąuick, plečiant tr ea*. 
Bent. No bleachin* reqnired to 
eoften the halr wh»n yoo ase 
CLA1ROL. ToaTl Vva the muite 
ea your halr—beautiful, natūrai* 
(noktai color that defies detectiom 
les yourself ae yoo wonM likę to 
be. See your hairdreseer today eo 
Mod thb coapon NOW.

NataraDy ••• ri/l

NEURITIS
RELIEVE PAIN IN FEW MINUTES

To relieve the torturlnc paln of Neuritb. 
Rheumatiam, Neuralcia or Lumbago in a 

formule 
no Dar* 

/—mušt relieve 
vrorst pain, to your satiafaction In a feir 
minutes or money back at Drucghts. Don’t 
suffcr. Ųso NURITO on thU guaraatee today.

juieuiimbumi, neuruiKiM ur uumuux

eotica. Does the work quickly—mušt 
P*ies ou„

, . . .... , »llllllllllliinilllllllllllllllllinillllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIHIIHIIIHIIIlllimillHIIHIIIIHIIIS
įdomiausias žaidimas buvo S "

Marąuette Parko laimėjimas S 
1 prieš 0 nuo Brighton Park. = 

Daugiausiai išbėginių vie- 5 
name žaidime 'padarė West = 
Side, būtent 27. Dauginusia 3 
“home-runs” viename žaidi

TIRED, WORN OUT,
NO AMBITION

H O ŪZ many 
women are 

just dragging tbeni- 
selves around, all 
tired out with peri- 
odic vreakness and 
pain? They should 
tnow that Lydit 
E. Pinkham's Tab- 
lets relieve peri- 
odic pain s and dis-

comlort. Seneli siae only 2 5 cents.
Mm. Dorsie Williami of Danville, 

Illinois, says, “I had no ambition 
and was terribly nervous. Your Tab- 
lets helped my periods and built me 
up." Try thetn nezt monih.

rS/z..,,,
- ~ IABIETS

GIESMYNAS
Įsigykite Naują Giesmyną. Jame 

rasite Visiems Metame Batnyčlos 
Oteemea.

Giesmes Ir muilką patvajM 
Ant. 8. Poetu*. '

Uletdo C. D. R. K. Vargoninin
kų Provincija.

Knygoe kaina — &O centai, pri
dedant 14 oentų persiuntimui.

LIBTUVIBKAS
MIBOLELIS

Šlovinkim Viešpatį.
MIMos Ir MtEparal, LletuvtMkal 

Ir betynlEkal, visiems Sekmadie
niams Ir Šventėme. Ir kitos Mal
dos Ir Otramfo. Antras pataisytas 
leidimas. ParaM Kan. Ad. Haba- 
ttaiMkas. 8tlprtal* odos virtais, 
kaina — S.7&. Reikalaukite lt:

DRAUGAS PUR. 00. 
2334 8«. Oakley Ava., 

Chicago, Ulinoii

SKOLINAM PINIGUS 
ANT l-MU MORGIČiy

Žvejojimo Mėgėjų 
Dėmesiui

Chicago Parkų Distrikto 
prūduose (lagoons) šiemet žve 
jojimo sezonas -prasidės rug
sėjo 9 d. (šeštadienį). Žvejo
ti bus leidžiama prūduose šių 
parkų.* Columbus, Douglas, 
Garfield, Humboldt, Lincoln 
(šiaurės ir pietų) ir Jack- 
son.

bite (arfm* W riek

voty CUrol

, OARKH. ha 
įSUMe*

= Kiekvienos ypatoe padėti pinigai yra apdrausti iki $5000.00 pu = 
E Federal Savings and Loan Insurance Oorp., po United 8tatea E 
5 flovomeat priežiūra.

Mokame Už 
Padėtus Pinigus 31%

vak. Pirmadieniss Ofiso vai.: 9:00 vai. ryto iki 6:00 
E dieniais ir šeštadieniais iki 8:0f vak.S CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION !

JOHN PARKE, Pres.

| 6816 S. Westem Avė. Phone GRO. 0306 |
|šiiiiiiiiiiiiiiimiiNmtiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiim|

Ketvirto-

RASIAI 0HI0A008, CI0ERO8 LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIRIKTOUŲ ASOCIACIJOS

AHBOLAHCEPATARNAVIMASDIENĄ IR NAKTĮ

OAKY, oru. LAIDOTUVIŲ nTRP.KTnit.TAT

KELNER—PRUZ1N 
OerlausiM Patanavimag — Hoteria patarnauja 

Phons 9000 6S0 W. 16th Ava.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
■MIAUSIA nt DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO 18TAI«A

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

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

4447 South Fairfleld Avenue
___________ Tel. LAFAYETTE 0727________

r\ VZ V’ A T koplyčios visose 
* Chicagos dalyse

Klansyklt« mSeų fjlrtuvlų ratMu ųwi< raino Antradienis b 
■cdUMlb-nlo vakarai*. T:OO valandą, lt WHIP stotie* (14RO O.]

F. MLTTMTKRAR

DYKAI
P. J. Rito
fljrtkmy B. Petkus
Lactaaitz ir Sanai 
J. LiuteTidas
S. P. maita
flitaaas H. Pfcillips
L J. Zilp
Aibert V. Petkus

KOPLYČIOS V 
MIESTO DALYSE

8354 So. Halsted Bt
Telefonai YABda 1419

6834 So. Weetern Ava, 
GROvehiU 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109

2314 Weet 23rd Plane 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St 
Phone PULlman 1270

4848 Bot Califoraia Ava. 
Phone LAFayette 8572

3319 Lituaniea Avenoe 
Phone YARda 1188-1139

3307 Utuonfoa Avė. 
Phone YABde 4908

1646 Weet 46th Street 
Phone YARda 0781-0782

4704 S. Weetern A vena e 
Tel. IiAFayetto 8024

. 
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Brighton Parko Šeimininkės Žada Darbuotis 
“Draugo” Piknike

To\vn of Lake kolonija va
rosi 'pirmyn serijų platinime. 
Tarp uoliųjų talkininkų ran
dasi Leonas Petkelis ir Juo- 
zetu Ambrozaitis. Malonu ma
tyti, kad 'kolonijos veikėjai 
susirūpino 'kelti jos vardų. 
Sveika kolonijai ir naudin
gas darbas “Draugui”!

Maivjuette Parko biznieriai 
irgi remia “Draugo” jubilie
jinį pikniką serijų tikietais. 
Leonas Norkus prisiuntė iš
parduotų knygutę. Tai paak- 
stinimas kitiems Marąuette 
Parko biznieriams, tiražus že
nklas, (kad ne tik paprasti 
žmonės, bet ir biznieriai eina 
“Draugui” į talką. Visi tu
rime remti tuos ibiznierius, 
kurie remia mūsų dienraštį.

'Girdėt, kad ir kitų koloni
jų veikėjai jau ruošias gra
žinti išparduotas serijas. Lau
kiame.

Rytoj, be abejonės, išgir
sime naujienų iš kitų koloni
jų. Ką gero išgirsi'me, skai
tytojams pranešime. Žvalgas

rėš savo skyrių, kuriam va
dovaus Lab. Sų-gos 7 kp.

TOYYN OF LAKE: A. Je- 
kimavičius, Jurgis Bulava, E. 
Yodka, Doin. Klimas.

MARQUETTE PARK: P. 
dailius, St. Cibulskis, K. Bu
rba, J. Pudžiavelis.

BRIDGEPORT: A. Vaišvi
las, .Jonas Prūsis, Vladas Vai
švilas, Pr. Jakaitis. Be to, 
Bridgeport turės savo vado
vystėj J. Dimšos ir J. Šlio
gerio skyrių.

NORTH SIDE: A. Deksnis
J. Ramoška, P. Mačys, J. Le- 
bežinskas.

BRIGHTON PARK: J. Ko
kčius, J. Zelevas, Al. Erčius,

ti. Ypatingai reik paminėti 
Brighton Parko rėmėjas, ku
rios visa širdimi remia “Drau 
ko” jubiliejinį piknikų. Jas 
reik ipakomplementuoti ir už 
gražias dovanas, kurias sune
šė į rėmėjų pikniką Manąue- 
tte park. Kad tik joms taip 
pasisektų dirbti ir veikti per 
“Draugo” piknikų.

Linkiu visiems pasisekimo 
ir tvirtos energijos tolimes
niems darbams. Žvalgas

užėmė Šurum-Burum moterų 
choras.

Šį vakarą pasiklausykime 
Šaltimiero surpryzų, dainų ir 
muzikos programos be rekor
dų. Klausytojas

Puiki Proga Įsigyti 
Gerų Biznį

Ponas A. F. Czesna, 4501 So.

Ilelen Voores, 19 metų amž., iš Brooklyn, N. Y., kongre
siniam Dies komitetui, kuris tyrinėja Amerikoj veiklą sveti- 

Pr. Kilikus. Be to, Brighton mųjų valstybių naudai, liudija, kad ji yra buvusi narė Ger- 
man - American (hitlerininkų) bundo, bet metusi tą orga
nizacijų, nes jos vadai narių tarpe skiepiją nedorybes. (Acme 
telephoto)

“Draugo” pikniko bufete 
patarnaus šie kolonijų veikė
jai:

WEST SIDE: Al. Šniokas, 
K. Pilipavičius, J. Šakkis, A. 
Valonis. Be to, West Side tu-

Park turės savo skyrių.
Taip ipat ARI) G skyriaus 

veikėjos piknikierius vaišins 
skaniai pagamintais valgiais 
restorane.

A i sk rimą pardavinės rose- 
landietės: Em. Čepulionienė, 
Pr. Plekav'bčienė, Stef. Kli- 
mienė, Julė Astrauskaitė, Va
lentas Krasauskas.

Em. Deveikienė dalins vi
siems “Rūtos” saldainius.

Šakar-Makar moterų biznie 
rkų choras padainuos visiems 
linksmų dainų.

Juozas Bulevičius, gyven
damas Tlomesteade (kumštėj 
— pittsburgieeiai sako) ir vė
liau Chicagoj, aktyviai daly
vavo ir visuomenės veikime. 
Yipač daug darbavosi Lietu
vos Vyčių organizacijoj. Yra 
buvęs centro valdyboje, va
dovavęs dramos rateliams, be
ndradarbiavęs “Vyčiui”.

Aplink mus
Gerb. kun. Ig. Albavieius,! 

Dievo Apvaizdos ipar. klebo
nas ir A. L. R. K. Federaci
jos iždininkas, yra išvykęs 
keletai dienų į Naująją An
gliją pasilsėti. Ten aplankys 
savo draugus kunigus. Išva
žiavo drauge su kun. dr. Jonu 
Starkum, Marianapolio Kole
gijos profesorium, kuris pas 
jį viešėjo kelioliką dienų.

na Homestead, Pa., 
Pittsburgho.

netoli

Praėjusį šeštadienį lankėsi 
mūsų redakcijoj Juozas Bu
levičius iš New Yorko. Chi- 
cagoje lanko savo draugus. 
Grįždamas namo, sustos savo 
tėvelius aplankyti. Jie gvve-

Juozas Bulevičius yra di
delės New Yorko radio sto
ties anaunseris — pranešė
jas. Šioj pozicijoj jis turi ge
rą pasisekimą ir yra mėgia
mas, nes turi gražų balsą ir, 
be to, tam darbui yra gerai 
pasiruošęs. Anaunserio kar
jerą Juozas pradėjo prieš 
apie dešimtį metų su “Drau
go” ir Peoples Furniture ra
dio valanda. Jis buvo anaun- 
seriu - pranešėju. Toji valan
da buvo tikrai gera, turinin
ga ir įvairi.

L. Kriaučiūnienė, gyvenant 
Bridgeporte, praėjusį penkta
dienį išvyko pas savo sūnų 
į New Yorką. Drauge su sū
num aplankys pasaulinę paro
dą’ ir įdomesnes didmiesčio 
vietas. Ji iš Chicagos nebuvo 
išvažiavusi per 37 metus. Dėl 
to kelionė jai bus ypatingai 
įdomi.

Rėmėjų Piknikas
Gerai Pasisekė
Brighton Parko šeimininkės 
žada darbuotis “Draugo” 
piknike

Sekmadienį visi šv. Kazi
miero Akademijos Rėmėjui 
skyriai gražiai pasirodė pik-! 
nike, kuris įvyko Marąuette 
Parke. Žmonių buvo daug. 
Rėmėjų skyriai išsijuosę dir
bo seselių naudai. Tai buvo 
puikus ūpas! O kiek linksmu
mo ir įdomumo tuose paren
gimuose! Besižvalgant po pa
rką patėmijau, kad Roselando 
rėmėjai prisidėjo ir prie 
“Draugo” reklamos. Vienas 
veikėjas, Pr. Rūta, net užsi
sakė “Draugą”. Kai kurie 
tos pačios kolonijos žmonės

Konsulo Daužvardžio žmo- pasižadėjo talkininkauti 
“Draugo” piknike. Kitos ko
lonijos taipgi žada neatsilik-

RADIO
PEOPLES BENDROVĖS 
PROGRAMA

Radio klausytojai malonė 
kitę nepamiršti šį vakarą, 7 
valandą, užsistatyti radio ir 
pasiklausyti programos, ku
rias jau 10 metų nuolat lei
džia Peoples Furniture 
Co., 4179-83 Archer Avenue. 
Šį vakarą dainininkai padai
nuos daug dainų. Bus ir mu
zikos. Girdėsime daktaro pa
tartomis apie sveikatą, taip 
pat iš moterų “Grožio Žody
no”, ir t.t. Ra-p. XXX

Charles Yushis
CARPENTER

— ir —
CONTRACTOR

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

Tel. CANal 7514
CHICAOO. ILL.

na, Juzė Daužvardienė, ir ma 
žasai sūnus Gediminas Fabi
jonas, išvyko atostogoms į 
AVorcesterį ir Naujosios An- 

Į glijos gražųjį pajūrį. Grįš per 
New Yorką su Chicagos sei
mininkais ir Lietuvių Dienos 
dalyviais.

ŠALTIMIERO RADIO 
PROGRAMA

Jau artinasi ketvirti me
tai, kaip Šaltimiero progra
mose girdisi tiktai lietuviai 
artistai. Jose nevartojama re
kordų. Tas reiškia didesnį pa
sišventimą ir prisirengimą 
prie programos. Todėl lietu
viai įvertina Šaltimiero pas
tangas ir, be abejonės, paro
dys savo dėkingumą skaitlin
gai dalyvaudami šaltimiero Paul‘na ***•> ilgus metus buvęs
.... , v . biznyje, nusprendė padaryti *re-pikmke, Oaks darže, prie 119 

ir Archer Avė. rugpjūčio 27 
d. Kas vakarą malonu yra 
atsisukti radio ant WHSP 
stoties ir pasiklausyti Šalti
miero programos. Gražios dai
nos dainuojamos solistų F.
Balsiūtės ir A. Brazio. “Ai
dų Aidai” kvartetas greit že
ngia į populiarumą. Jam va
dovauja E. Pečiukaitė. Dai
nuojanti Pipirai visuomet pa
tenkina klausytojus. Lietuvai
čių trio seniai įsigijo gražią 
reputaciją.

Penktadienio vakare buvo 
girdimas “Aidų Aidai” kva
rtetas, o jo vietą šeštadienį

tired’ ir parduoti savo biznį — 
taverną, turkišką pirtį ir 25 
kambarių “boarding house”.

Kas norėtų įsigyti gerą biznį, 
patartina kreiptis virš nurodytu 
adresu. Geros progos retai pasi
taiko. Taigi, pasinaudokite šia 
proga. Gub.

PASKOLOS ANT PIRMŲ 
MORCFieiŲ

Duodamos nuo 1 iki 15 metą.”* 
1 Lengvi išmokėjimai. Dėl platesnių

informacijų kreipkitės pas Chas.; ’
: Zekas, Secretarv.

GEDIMINAS BLDG. & LOAN 
ASSOCIATION 

4425 South Fadrfield Avė. 
Lafayette 8248

CLASSIFIED

Standard Club
švelni Degtinė—100 Proot 

BOTTLED IN BOND
Nėra Geresnės Degtinės 

nž Tokią Kainą
TIK $1.00 PT 
4-5 Kvortos

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS

TAVERNOJ

15C. PHINKSAS
MUTUAL LIQUOR COMPANY

Distributoriai
4707 S. HALSTED STREET

Phone Bonlevard 0014

Kainą

$1.60 J

BIZNIERIAMS PROGA 
Krautuvė Ir 3 fletai. Naujas mūri
nis namas South Sidėje, geroj vie
toj. Tinkamas biie kokiam bizniui. 
Savininkas mainys ir ant kitokios 
nuosavybės mieste arba farmos ne
toli nuo Chicagos. arba ant lotų. 
Joseph Vilimas, 6900 S. Maplewood 
Avenue. Cliicago, Illinois.

PARDAVIMUI KRAUTUVE'
Tinkama daugumai biznio rūšių. 
Krautuvė yra 22x50. 3 gyvenimui
kambariai užpakaly. Didelis beismon- 
tas ir viSkue. Karftto vandenio šilu
ma, nebrangi kaina. Privačias savi
ninkas. 2445 West 71st St., telefonas 
REPublic 8242.

PARDAVIMUI NAMAS 
Pardavimui didelis 5 kambarių

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

Atsišaukite telefonu; CANal 6994.

MAINYSIU
Mainysiu 6 Getų mūrini namą (Iš
mokstąs) ant farmos, su gyvuliais 
(live-stock) ir įrankiais. John Chmle- 
llnski, 2317 No. Rockwell Street.

Tel. VTCtory 0399.

' ' L? J 'ž

Jack Russell (dešinėj), pabėgęs iš Oklahoma valstybinio 
kalėjimo ir prisidengimui pagrobęs ir vėliau nužudęs W. S. 
Hamilton, federalinio maršalo A. Bloomberg atgabentas į 
Chicngo. Išleistu įstatymu (Lindibergh Law) jam gręsia 
mirties bauMmė. (Acme telephoto)

*§/>Scratching
//rILIEVE ITCHINC SKIM OvAA/y

Kven the mnst stubbom Itchlng of erzema. 
blotches. pimpio., athleto*. foot. rashcs and 
other eztemally caused skln eruptlona. 
Sulckly ylelds to pure, cooling, antlseptic. 
Kąuld D.O.D. PrcsCRIFTION. Clear, grease- 
lem and stalnless—drles fast. Its gentie 
oUi Roothe the irritation. Stop. the moat 
lntense Itchlng In a hurry. A 3«c trial bot- 
tle. at all drug store., proves lt—or your 
money back. Ask for U.D.D. Prescription.

Listen to and Aduertise over

PALANDECH’S YUGOSLAV RADIO
Folk Songs and Music
Tamburitza Orchestra

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

UTILITY L!QUOR 
DISTRIBUTORS

Incorporated

Tel. Prospect 0745-07468
Wbolesale Only

5931-33 So. Ashland Ava.

Pas mus galima gauti tikrai 
Lietuvišką Importuotą Valstybine 
Degtinę.

Mes ir Vist Mūs,, Darbininkai 
Esame Lietuviai. Pp. F. Ir If. 
Dsimldal, Savininkai.

IZOLIOTĄ GARAŽĄ 2 KARAMS 
Mažą Išlaidą 

NAMAS

Pastatysime namus Ir vidų |- 
rengslme ant Jūsų lotų. Vi
si darbininkai unlstai Ir už
tikrinti.

K. KAFKA, Pre*.

Pastatysime ant 
Jūsų lota ai....

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

_ ___ 8301 80. Cravvford Avė.
CITY MIRKO. R LUNBER Ce.

TURTAS VIRŠ----------------#3,500,000.00

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

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

and
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

4192 ARCHER AVENUE
SAVINOS FEDERALLY 

INSURED
JUSTIN MACKIEWICH, Pren.

REAL ESTATE. INSURANCE
TR NOTARO OFISAS

Parduodame reeleverių forkluozuo- 
tus namus ir farmas labai pigiai. 
Taipgi norintiems parduoti arba iš
mainyti bflę kokią nuosavybę, išmai
nysime greitai. Apdrauda (Insurance) 
visose šakose. Apdraudos kainos nu

pigintos. Vertinga dovana su kiekvie
na apdraudos policy. Teisingas pa
tarnavimas. Chas. TTrnleh (Kazys Ur- 
nikas), 2500 W st 63rd St.. Room 4, 
antras ankštas. Telefonas PROspeet 
6025.

PARDAVIMUI NAMAS 
2 aukštų namas — krautuvė Ir kam
bariai; lotas 75x95. Section ir H 
section kampas ant lll-tos gatvės. 
Kaina tiktai 7.500.00. J. E. Carmody, 
77 West \Vashington Street, dhkytgn.

PARDAVIMUI LOVOS 
Pardavimui pigiai patogios sulen-

kamos lovos (Rollaway Beds) Atsi
šaukite vakare;

6646 So. Campbell Avenue 
 (1 sukštas nrlekvie).

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS 
perais

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 viršeliais. 
Kaina $1.00

Užsakymus siųskite:
DRAUGAS PUBLISHINO 00.

2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois

PARDAVIMUI
Tikras bargenas. Grosemė. dellca- 
teesen Ir namas, arti bažnyčios ir 
mokyklos. Biznis išdirbtas per daug 
metu. Kalną ir pardavimo prležasU 
ištinsite ant vietos Savininkas; ISO' 
So. 48th Cosirt. Cicero. Illinois.

PARDAVTMUI BIZNIS 
Orose.rnė ir dellcatessen. Garu ap
šildomas. Pragyvenimui kambariai 
užpakaly. Turime parduoti pigiai. 
Priežastis pardavimo — ilga. Atsi
šaukite; 2438 W. 59tb St.. telefonas PRO«tw( 1249.

J?

PARDAVTMUI NAMAS
2 aukštų mūrinis namas Brigepor- 
te; C Ir 5 kambariai. Kaina 12.506? 
$1,000.00 eash. balansas $15.00 J 

mėnesi. Savininkas; 3236 So. Hals- 
ted Street, telefonas CALnmot 4118.

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

1 bušelis 25c; B bušeliai $1.00: II 
bušeliu $2.50.
Stanley Gavėsis. 11# So. Rldgeland 
Avė.. Worth, m., tel. Oak Laww 
193J-1.

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOK UJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine
‘•THK HOME OF FINE FURNITITRE” 8INCE 1904

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

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom Ir Kito
kiem Bankletam Sutelktam Pa

tarnavimą.
Linksmas Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

< ’ AN1 ' ' )AL COMPANY, 5332 So. Long Avė., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022 Pocahontas Mina Ran (Scremert). Tonas $7.9B| 
Smulkesniųjų — Tonas $7.00; Petroleum dar
ban doke, perkant B ton. ar daugiau. Ton. S7.SB.


