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Lenkai pasiryžę iš Lietuvos pulti vokiečius
Naciai smogsią Lenkijai, kaip tik 
Ribhentropas {risiąs iš Maskvos

Lenkai girdėję, kad naciai su 
bolševikais grobsią Pabaltįjį

BERLYNAS, rugp. 23. — jis rytoj su pasirašyta sutar
timi grįšiąs.

Karaliaučiuje laukiamas 
pats Hitleris, kuriam ten pa
ruostas karo laivas vykti į 
Dancigą, kaip tik kariuomene

Žiniomis iš Karaliaučiaus,
Rytinė Prūsija virtusi vokie
čių karine stovykla. Sutrauk
ta galybės įvairių rūšių vo
kiečių kariuomenės. Visais pa
sieniais nustatyta gausūs gar (įsiveržianti į tą miestą, 
nizonai. Žymioji dalis nusuk- Į Žiniomis iš Varšuvos, va
ta prieš Dancigą ir Pomorzeįkar ten lenkų laikraščiai pas- 
(koridorių). , kelbė gandus, kad Vokietija

Nacių viršininkai pareiškia, I su sov. Rusija sutarusios sus-
kad I^enkija turi tik vieną pa
rą laiko apsispręsti — pripa
žinti Hitlerio reikalavimus, ar 
ba kovoti.

Karaliaučiuje kalbama, kad 
kaip vokiečiai susiinesią prieš 
Dancigą ir koridorių, lenkų 
kariuomenė planuoja įsiveržti 
į Lietuvą Suvalkų krašte ir iš 
to šono pulti Rytinę Prūsiją. 
Naciai pareiškia, kad visu 
Lietuvos pasieniu Vokietija 
stipriai apsidraudus ir nebijo 
lenkų įsiveržimo.

Anot nacių, puolimas prieš 
Dancigą įvyksiąs .grįžus iš 
Maskvos užs. reikalų minis
trui Ribbentropui.
Ministras Ribbentropas šian

dien rytą iš Karaliaučiaus 
Hitlerio lėktuvu išvyko į Mas
kvą ten baigti ir pasirašyti
nepuolimo sutartį. Sakoma, kija apsidirbti.

kaldyti ir pasidalinti Pabalti
jo valstybes. Girdi, Lietuva 
ir pusė Latvijos teksianti Vo
kietijai, o kita pusė Latvijos 
ir Estija — sovietų Rusijai. 
Vokietija visomis galimomis 

priemonėmis spaudžia Rumu
niją ir Vengriją, kad jos per
eitų Vokietijos pusėn.

Britų moterys su vaikais 
jau apleido Berlyną. Pasili
kusieji vyrai irgi pasirengę 
skubotai išvykti, jei būtų pas
tebėtas aiškius karo pavojus.

Iš Varšuvos atšaukiami vo
kiečiai korespondentai. Lenkų 
korespondentai kol kas -pasi
lieka Berlyne.

Vokiečių autoritetų sluoks
niuose pripažįstama, kad len
kai atkakliai ginsis ir priešin
sis Vokietijai. Bet naciai tiki
si per šešias savaites su Len-

Vienoj ligoninėj, Springfield, III., gydytojai pažadina iš “šalto miego’’ asme.nį (pavar
dė nežinoma), kurs peaikias paras leduose miegojęs. Tai esanti priemonė suturėti vėžio au
dinių augimą, arba visišką vėžio sunaikinimą.Per penkias paras žmogus snuduriuoja 12 lai 
psnių aukščiau 0 temperatūroje. Ši priemonė dar tik išbandoma. (Acme telephoto).

šiandien susirenka is atostogų staiga 
atšauktas Anglijus parlamentas

BRITU PRANCŪZU

HITLERIO ŽYGIAI 
NEGIRDĖTĄ ĮSPŪDĮ 
SUKĖLĖ WASHINGTONE

\VASHINGTON, rugp. 23. nerūpėjo į tuos gandus įsigi-
— Oficialus YVashingtonas 
kaip tik nesuakmenėjo gavus 
žinių, kad Hitleris savo diplo
matiniu žygiu stačiai parbloš
kė Britaniją ir Prancūziją.

Ko panašaus nesitkėta, ne
numatyta ir nelaukta. Seniai 
buvo gandų, kad Hitleris gali 
susiartinti su Stalinu. Bet tas

linti.
Administracijos valdininkai 

apie tai kol kas tyli. Preziden
tas atostogose ir jo irgi nuo
monė nežinoma.

Prez. Rosseveltas yra -įsiki
šęs į Europos ir Azijos reika
lus. Britanijos nusistatymas 
yra prez. Roosevelto nusista
tymas. Tad Hitlerio diploma-

neigta Britanijos, Prancnzi- Į tinis smūgis kliuvo ir prez. 
jos ir Amerikos diplomatams j Roosevelto administracijai.

LENKŲ AMABASADO-
RIUS ATLANKĖ VALSTY
BES DEPARTAMENTĄ
WASHINGTON, rugp. 23. 

— Lenkų ambasadorius gr. 
Potockis atlankė valstybės de
partamentą ir pusvalandį kal
bėjosi su valstybės sekreto
riaus pavaduotoju YVellesu. 
Ambasadorius reiškė vilties, 

kad Lenkijai prieš Vokietiją 
gelbės Britanija ir Prancūzi
ja. Jei ne, Lenkija pasiryžusi

FAKTAS SU SOVIETAIS,viena kariauti- _ _ _
SAKO, GALIMAS

TRUMPAI APIE 
KRIZĘ EUROPOJE
MASKVA. — Čia lėktuvu 

atvyko Vokietijos užs. reika
lų ministras Ribbentropas ir 
po poros valandų su komisaru 
Molotovu pradėjo pasitarimus 
Kremliuje. Jo priėmimui pa
neigti visi formalumai.

\VASHINGTON. — Iš ato
stogų skubotai parvvksta 
prez. Rooseveltas ir valsty
bės sekretorius Hull. Vyriau
sybė pataria piliečiams nety- 
kti į Europą.

BERLYNAS. — Svetimša
liai skubotai apleidžia Vokie
tiją ir Berlyną.

BERLYNAS. — Britanijos 
ambasadorius asmeniškai įda
vė Hitleriui savo vyriausybės 
įspėjimą negrobti Dancigo, 
nes tas sukeltų karą, į kurį ir 
Britanija būtų įtraukta. Hit
leris įspėjimą atmetė.

LONDONAS. — Britų pre
kybos boardas uždraudė iš 
Britanijos išvežti į Vokietiją 
ir į kitas šalis visokią karinę 
medžiagą.

BERLYNAS. — Naciai pra 
neša, kad lenkai priešlėktuvi
nėmis patrankomis apšaudė 
tris vokiečių civilinius lėktu
vus, esamus tarnyboje tarp 
Dancigo ir Berlyno,

VARŠUVA. — Lenkų auto
ritetai nekantriai laukia nacių 
sovietų daromo nepuolimo pa
kto turinio pasirodymo.
* PARYŽIUS. — Stebėtojai 
čia pareiškia, kad karo debe
sys Europoje nuolat tirštėja. 
Prancūzų vadai pareiškia dau 
ginu nepasiduoti Hitleriui.

BUKAREŠTAS. — Rumu
nijos vyriausybė paskelbė sa
vo neutralumą ir apie tai pra 
nešė Lenkijai.

63 ŽUVO APVIRTUS 
LAIVUI

BAIIIA, Brazilija, rugp. 23.
— Pietų link nuo Babia jūros 
bangos apvertė pakrančių lai
vą. Žuvo 46 keleiviai ir 17 na
rių įgulos.

LONDONAS, rugp. 23. — 
Šiandien susirenka britų par
lamentas nepapraston sesijom 
Ministras pirmininkas Cliam- 

berlainas apipasakos tarptau-’ 
tinį stovį ir iškels vyriausy
bės pasiūlymus.

Pasiūlys vyriausybę autori
zuoti imtis nepaprasti} prie
monių, kokios bus reikalingos

Britanijos prievolių vykdy
mui, arba pasaulio taikos iš
laikymui. Tos prievolės yra 
Britanijos pasižadėjimas pa
dėti Lenkijai, jei jos nepri
klausomybei būtų pavojaus.

Vyriausybė nusprendė tar
nybon tuojau šaukti kai ku
rias karines atsargas.

ANGLIJA STATOSI 
180 NAUJŲ 
KARO LAIVŲ
LONDONAS. — Anglijos 

vyriausybė yra nusprendusį 
žymiai padidinti karo laivy
no statybos programą. Talin 
reikalui būsią išnaudota apie 
11 mil. svarų nauji kreditų. 
Už tuos kreditus A glija nu
mato įsigyti ir pasistatydinti 
iš viso 180 narjų karo laivų. 
Tų laivų tarpe būsią 107 tra
leriai ,iš 'kurių 20 būsią pas
tatydinta specialiai povande
niniams laivams gaudyti • ir 
naikinti.

Šie povandeninių laivų nai 
ki.ntuvai būsią aprūpinti kaž 
kokia nauja ir dar nežinoma 
priemone povandeniniams lai 

vams surasti. Ši naujoji '(prie
monė esanti tokia tinkama, 
kad ją pavartojus nė vienas 
povandeninis laivas nebega
lėsiąs nepastebėtas prisiartin
ti prie Anglijos pakraščių. 
Žinoma, šitą priemonę mielai 
įsivestų ir kitos valstybės, ta 
eiau kol kas tai esanti vien 
tik Anglijos laivyno paslaip- 
tis.

Taigi, Anglija tvirtai laiko

DAROMOS PASTANGOS
STEIGTI PRIVATINĘ 

GIMNAZIJĄ

MERKINE. — Nuo Nepri
klausomybės pradžios laikų 
Merkinėje buvo įproginmazi- 
ja, 1928 m. ji buvo uždaryta. 
Nuo to laiko merkiniečiai 
klebena valdžios įstaigų du
ris prašydami atitaisyti šią 
Skaudžią skriaudą.

Šiomis diMMkmis Merkinės 
apylinkės gyventojų išrinkti 
atstovai vėl lankėsi atatinka
mose įstaigose prašydami lei
sti steigti Merkinėje privati
nę gimnaziją.

Buvusios progimnazijos yra 
tinkamos- patalpos ir 'kitos 
mokslo priemonės. Yra susi-

M
MASKVA, rugp. 23. — 

Bolševikų oficialiniuose sluo
ksniuose pareiškiama, kad so
vietų daromas su Vokietija ne 
puolimo paktas yra reikšmin
gas taikos išlaikymui ir šis 
paktas nekliudąs vykdomiems 
čia kariniams pasitarimams.

Kariniai su britais ir pran
cūzais pasitarimai šiandien 
laikinai nutraukti, nes sovie
tų kariniai vadai yra užimti 
čia atvykusio Vokietijos užs. 
reikalų ministro Ribbentropo 
priėmimu.

Sovietai sako, kad nepai
sant Maskvos su Berlynu po
litinio susiartinimo, britų 
prancūzų antiagresyvinė są-

NACiy SPAUDAI 
JAU LEISTA DĖTI 
BOLŠEVIKŲ ATVAIZDUS
BERLYNAS, rugp. 23. —

(Vokiečiai savo akims nenorė- 
gyventojui Ignui Petravičiui 1° tikėti vakar nacių laikraš- 
su šeima, trenkė žaibas į ve-Ižuose pamatę sovietų užs. "junga su SOvietija "yra gali- rašę 200 kandi(iatlI i hfi-'si pirmavimo pasaulio vande-

reikalų komisaro Molotovo at- L<> s?nKe Merkinės gimnazijos |

ŽAIBAS UŽMUŠĖ VA
ŽIUOJANČIUS VEŽIME
KAUNAS. — Šimkaičių vai 

sčiuje, Rudžių kaime buvo 
skaudi žail>o išdaiga. Beva
žiuojant per šį kaimą Pabebi- 
vų kaimo Oirkalnio valsčiaus

žimą ir vietoje užmušė pirmo 
je sėdynėje sėdėjusius Igną 
Petravičių ir penkių metų am 
žiaus jo sūnų Juozą Petravi
čių. Sėdėję antroje sėdynėje 
liko gyvi.

ma.

KOMUNISTAI SUSIMETA 
VERTINTI HITLERĮ

NEW YORK, rugp. 23. — 
Amerikos komunistų vadai iš 
pradžių nežinojo nė ką sakyti 
apie nacių Vokietijos susiarti
nimą su bolševistine Rusija. 
Juk naciai su bolševikais kai 
vanduo su ugnimi nesuderina
mi.

Bet šiandien vietos komu
nistų vadai jau pradėjo įver
tinti tarp, abiejų valstybių da
romą nepuolimo sutartį. Įver
tina ir Hitlerį, nacius vadina 
draugais.

GEN. FRANCO RUOŠIASI 
REZIDENCIJĄ

MADRIDAS (Elta). 
Kunigaikščio von Valeno rū
mai prie Madrido, netoli Es- 
curialo, dabar skubiai remon
tuojami. Kaip patiriama, tuo
se rūmuose bus generolo Frau 
co rezidencija. Rūmus galima 
iš Madrido pasiekti automobi
liu per vienų valandą.

vaizdą greta Ribbentropo at
vaizdo.

Kone per šešeris metus Hi
tleris atkakliai kovojo prieš 
komunistus ir sov. Rusiją. 
Spaudai buvo uždrausta dėti 
bolševikų vadų atvaizdus.

Dabar staiga viskas pakitė
jo. Lenkų griežtas nusistaty
mas nacius suartėjo su bolše
vikais. Pažymima, kad grąžin 
tas tradicinis (Vokietijos su 
Rusija) d rauginsimas.

SKELBKITRS “DRAUGE’1

7 VALSTYBĖS NUSPREN
DĖ BŪTI NEUTRALĖMIS
BRIUSELIS, rugp. 23. — 

Belgų karaliaus sukviestų čia 
7 mažųjų valstybių atstovai 
— užs. reikalų ministrai, nu
sprendė būti neutralėmis, jei 
kiltų karas, šios valstybės y- 
ra: Belgija, Olandija, Švedi
ja, Norvegija, Danija, Luxem 
burgi j a ir Suomija.

LIETUVOS SKLANDYTO
JŲ VEIKLA

ZARASAI (Elta). — Nete
kus Nidos, Aero Klubo šią 
vasarą buvo įrengta Zara
suose bandoma sklandymo 
mokyklą, kurioje per vieną 
mėnesį 118 sklandytojų atli
ko 606 skraidymus. Rugpiū- 
čio 5 d. Zarasuose pasibaigė 
pirmoji oro skautų vadų sto
vykla. Zarasų miesto taryba 
įrengti prie Zarasų aerodro
mui paskyrė atitinkamą skly
pą.

NORI MATYTIS SU 
GUBERNATORIUM

Chicagog majoras Kelly grį 
žięs namo. Jis sakosi norįs ma 
tytis su gubernatorium Hor- 
neriu bedarbių šelpimo klau
simu.

auklėtinius. Būsimų auklėti
nių tėvai sutinka mokėti ir 
daugiau mokesčio už mokslą, 
kad tik gimnazija būtų įstei
gta ir išlaikyta.

nvse ir jurose.

BRITANIJOS GELEŽINKE
LININKAI STREIKUOS
LONDONAS, -rugp. 23. — 

Merkiniečiai geriau atšilai-! Britanijos garvežių inžinie- 
kė už kitus prieš svetimųjų ril> ir ^rentojų organizacija
kultūrinį ir ginkluotą verži
mąsi ir jų apylinkė liko toli 
įsikišusi į kaimyninės valsty
bės ribas.

ŽIDIKAI (Elta). — Naktį 
į rugpiūčio 7 d. Židikuose 
(Mažeikių apskr.) kilo gais
ras, kuris sunaikino 11 gyve
namų ir 12 negyvenamų trolio 
šių. Be pastogės liko apie 11 
šeinių. Nuostolių padaryta už 
90,000 Lt.

Užvakar Micbigan ežere, 
netoli Gary, Ind., 4 asmenys 
besimaudant prigėrė.

— apie 56,000 narių, nuspren
dė ateinantį šeštadienį sukelti 
streiką.

Be to streikuoti grasina na
cionalinė geležinkelininkų uni 
ja, turinti apie 300,000 narių.

Geležinkelių valdybos atsi
sako didinti atlyginimą ir ge
rinti darbo sąlygas.

ORAS
CHTCAGO SRTTTS. —Šian

dien numatoma giedra ir kiek 
šilčiau.

Saulė teka 6:07, 
7:38.

leidžiasi
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Bendradarbiams Ir korespondentams raitų nesrųUna, 
Sel nepraloma tai padaryti Ir neprlslundlama tam tiks
lui palto ženklų. Redakcija pasilaiko sau teise tai
syti Ir trumpinti visus prisiųstus raitus Ir ypad ko
respondencijas sulyg savo nuolldroa Korespondentų 
pralo ralytl trumpai Ir allklal (Jei galima rasomajs 
mallnlle) paliekant didelius tarpus patalsymama rau
giant polemikos Ir asmeniškumų. Pasenusios keres 
peudenoljos lalkraltln nedodamoa

Skelbimų kainos prlslunfilamos pareikalavus. 
JCat«red as Beoond-Class Matter March SI, 1111, at

Ckloago, Illinois Under the Aot of Marsh ». 1IT».

sau sprando genusis ūks, tai yra, jei augiai, 
ir prancūzai su savo talkininkais jo nesu ( 
laikys, Sovietų Rusija pasijus netekusi tur i 
tintosios Ukrainos, kuri savo derliumi visų 
kraštą maitina.

Šiam žygiui Hitleris galės pavartoti savo , 
seniai vartojamą taktiką. Jis gerai žino Uk
rainą troškimą laisvės. Tuo jis pasinaudos. 
Į Ukrainą eis po pretekstu atstatyti Ukrai
ną valstybę. Ar jam tai pavyks ar ne, tai 
kitas klausimas. Kas tai būtą per valstybė 
ir kiek ten patys krašto šeimininkai turėtu 
laisvės — ir vėl kitas klausimas. Bet kad 
Hitleriui rūpi Ukrainos turtai ir kad, gavęs 
-progos, jis jų sieks, rodos, abejonės čia 
būti negali.

DMOta tiaite Ljetnai 
KataMui Smaaarime

Rugsėjo 12 ir 13 dienomis keisti veikimo kryptį. Tas 
renkamės į A. L. B. K. Fe-' veik imas. turėjo eiti tam tik-
deracijos XXVU-tąjį kongre
są.

Kongresas bus Apreiškimo 
par. salėj, 259 No. 5th Str.. 
Brooklyn, N. Y. Šioj para
pijoj klebonauja žymus mūsų 
visuomenės veikėjas gerb. ku
nigas N. Pakalnis.

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

Šia proga Stalinui galima priminti po»a-! Kongreso progiamą nusta- 
kėčią, kuri jam, pasibučiavusiam su Hitle-I federacijos Taryba. Ją jau 
riu, labai tinka.: Neik su velniu obuoliauti* P^kelbė jos pirmininkas dr. 
— neteksi nei obuolių nei tertos. 1 Antanas G. Rakauskas.

Į kongresą užkviečiamos vi
sos Amerikos lietuvių katali
kų centralinės organizacijos,

ru atsargumu. Dėl to labai 
gerai, kad į Federacijos kon
gresą susirinks ne tik Ame
rikos lietuvių katalikų vadai, 
bet ir Lietuvos ir 'kitų kraštų
veikėjai. Vilniaus ir Klaipė» Scna8 Priklu^8- tavorSėiai,

Jos reikalai - viso, .autos aaJto: Ne8P“uk i s“1,ni. '» 
gali priseiti pačiam iš jo ger
ti. Taip ir esti.

Ana, kiek Amerike lietuviš
ki balšavikai yra prispiaudę

reikulai. Dėl to džiugu kon
statuoti, bet ir (kitų kraštų 
lietuvių vadai bus su mumis. 
Tai duos progos nustatyti be
ndrą veikimo kryptį tais rei 
kaluis, kurie liečia atplėštus 
nuo Lietuvos kraštus.

Federacijos XXVII kongre-
jų kuopos, Sričiai ir jvai- 8,8 ‘vyk8ta tu“ motu- 'ku0'Vokietijcs ir Sovietą Rusijos sudarytos 

prekybos ir nepuolimo sutartys palengvina 
Hitleriui prijungti prie Reicho Dancigą ir 
Lenką Koridorių.

Šis klausimas išsiris šiomis dienomis.
Spaudoje keliama daug baimės, kad Len

kijai jau visai atėjo galas, kad ji būsianti 
suskaldyta ir padalinta tarp Vokietijos ir 
Rusijos.

Tuo tarpu tokio pavojaus., berods, nėra.

Vokietijos naciai Lenkijos gilumon neis. 
Jie pasitenkins prisijungę Dancigą ir per
tvarkę Koridorių.

Hitleris tuo tarpu daugiau nieko nerei
kalaus, nes jis žino, kad Lenkijos visiškas 
skaldymas reikštą visuotiną Europoj karą, 
kurio jis nenori. Iš kitos pusės, jis turi pa
tenkinti Mussclinį, kuris taip pat nerimsta 
ir nori šį tą užgrobti. Jis pasirengęs daryti 
kitą žygį Balkanuose. Jam kvapia Jugosla
vija. Žodžiu, po Hitlerio žygio į Dancigą, 
bus jau Mussolinio veiklai eilė.

Atsitikime, jei Lenkija nesutiks patenkin
ti dabartinius. Hitlerio reikalavimus, nesu
tiks geruoju išsižadėti Dancigo, bet kariaus, 
tuomet, aišku, Vokietijos kariuomenė žengs 
į Lenkijos gilumą.

šiame atvejuje ne tik Lenkija, bet visos 
Baltijos tautos būtą išstatytos į didelį pa
voją. Jos virstą karo lauku. Ir Lenkiją ir 
Baltijos vaistytas galėtą išgelbėti tik did
žiosios demokratiškosios v^.stybės, įstoju
sios į karą suraikyti Hitlerį nuo tolimesnio 
siautimo Europoje.

Kaip galutinai įvyks, nelengva yra šian
dien pasakyti. Galima tik spėti, kad lenkai 
bus priversti dėl Dancigo nekariauti, kad 
bent laikinai išvengti karo. Tai, žinoma, ne
reiškia, kad tuo jau būt užtikrinta taika ir 
pašalinti pavojai mažosioms tautoms.

Stalinas, padavęs ranką Hitleriui, sustip
rino Vokietijos nacių siautimą ir padidino 
pavojus demokratijai ir mažosioms tautoms. 
Tuo pačiu išaukta didesnis reikalas demo
kratiškoms valstybėms dar stipriau susior
ganizuoti ir vesti mirtiną kovą su naciška, 
bolševikiška ir fašistiška diktatūra.

Neatsako, Bet Koliojasi
Lietuviškieji ir, paguliau, visi Amerikos 

'komunistai, sužinoję, kad' jų vadas Stalinas 
pardavė juos Hitleriui, ištikro, be žado pa
liko.

Vietoje paaiškinti savo mulkinamiems skai
tytojams, kodėl Stalinas pusiląičiavo su Hit
leriu, “Vilnis” nežmoniškai kolioja visus 
tuos, kurie primena Stulinui veidmainiavimą 
ir išdavystę. Tai įrodo “Vilnies” redakto
rių tiesiog aklą Stalinui atsidavimą.

“V-nies” manymu, Stalinas, nežiūrint kaip 
biauriai pasielgs, turi būti išteisintas. Esą 
dėl Čekoslovakijos suskaldymo, dėl Etiopi
jos užgrobimo, dėl Ispanijos revoliucijos kal
ti tik anglai ir prancūzai, bet jokiu būdu 
ne Stalinas, pagaliau Stalinas nekaltas, kad 
Sovietų Rusija nusilen'kė Hitleriui ir sutar
tis su juo padarė. Ar jūs žinot, kas tam kal
tas? Ir čia kalti anglai su prancūzais.

Bet, visiems yra aišku, kad jei vadinti 
Chamberlainą ir Daladierą išdavikais už Če
koslovakijos suskaldymų, tuo pačiu Vardu 
reikia vadinti ir Staliną, ku-ris nemažiau yra 
už tai atsakomingas. Juk ir Sovietų Rusija 
sutartimis buvo surišta ginti tą kraštą, ta
čiau negynė.

Ponai komunistai, neteisinkite Stalino 
kvailomis pasakomis, bet atvirai pasakykit 
savo pasekėjams, kad visą laiką jūs buvo
te Stalino mulkinami ir atsiprašykite, kad 
jūs savo pasekėjus mulkinote.

rios draugijos. Jos pakvies
tos per spaudą ir atskirai iš 
siuntinėtais laiškais per Fe
deracijos e'k yrius ir gerb. kun. 
klebonus. Tokių kvietimo lai-

met Europa gyvena lyg ant 
kokio vulkano. Tai verčia ir 
mūsų tautą būti pasiruošu
siai, budėti, nes ištikęs Eu
ropoje krizis, paliestų ir Lie-

škų ifciuntiflčta du tokstan. tuv«- K™«™8“8 » »i beSal°
či • - svarbų reikalą svarstys, pla-

Iš Tarybos sustatytos ir pi
rmininko paskelbtos progra
mos matyti, kad šiemet kon
gresas bus ypatingai svarbus.
Tai bus nepaprastas Ameri-
koa lietuvių kongresas. Paga-lto,ni jaun'"'° ir
liau, norėdami, gulėtume Juo- i P“la,k.''"'» kla'““'"al- kurie y- 

“ labai aktualūsti jam dar platesnį Vardą: jį 
galėtume vadinti pasaulio lie
tuvių katalikų kongresu.

Gal kas norėtų paklausti, 
ar yra pagrindo tokiam kon 
greso pavadinimui?

Taip, yra.
Reikia neužmiršti, kad Fe

deracijos kongresas įvyksta 
tuojau ipo Lietuvių Dienos pa
saulinėj parodoj New Yorke, 
Tą dieną turėsime svečių ne

nuos.
Nepaskutinėje vietoje bus 

pastatyti ir vietos lietuvių 
katalikų visuomenės reikalai. 
Ypatingu rimtumu bus svars-

į fašistų šulinį, net cicilistus 
buvo pasikvietę į talką — 
■bendrą pruntą tam sportui. O 
dabar, Stalinui ištiesus Hitle
riui ranką, siekiant pasibu
čiuoti, taigi, sufašistais suei
ti į bendrą pruntą, balšavikai 
čia jaučiasi lyg būtų muilo
nuriję. Taip neskanu. Juk ir 
jie čia turės su fašistais ben
drą pruntą padaryti. Vadinas, 
gerti iš šulinio, kurį visi 
spiaudė. Kitaip Stalinas juos 
apgarsintų sklokininkais, išda
vikais ir visi būtų pasmerkti 
sušaudymui.

ra tanai aKtuaius ir visiems 
sąmoningiems mūsų tautie
čiams turi gyvai rūpėti. Mū
sų organizacijos, jų veikimo 
koordinavimas, mūsų veikimo 
centro stiprinimas, katalikiš
kojo ir tautiškojo veikimo 
praplėtimas — suras žymią 
vietą kongreso dienotvarkėje.

Federacijos vadovybė tiki
si, kad į kongresą suvažiuos 
visi mūsų veikėjai, kuriems

tik iš vi«i Amerikos lietuvių' K-vvai liet“vil' tautos
reikalai, kuriems rūpi, kad

afera, abortai, brutalumas, 
bezdžioniavimas, cliiliganiz- 
mas, diktatūra, dekretai, er
zacai, samagonas, fiureris, 
Hitleris, intrigos, išeikvoji
mai, kortos, kyšiai, lėbavimas, 
melas, ministrai, tauta, tan
kai, tango, rasizmas, rusų 
raugas, komunizmas, vanda
lizmas, vagys ir daug kitų.

Vadinas, šių dienų šneka 
dažniausiai tokių žodžių puo
šiama.

Lietuvoj šią vasarą buvo 
dvi vadinamos darbo talkos 
— pajūryje. Vienam Švento
joj, kita — Palangoj. Šven
tojoj inteligentų darbo talka 
kasė pylimus geležinkeliui tie
sti, o Palangos pajūryje in 
teligjentų darbo talka sugulu
si saulėje ant smėlio buvo su
darę gatavus skersinius gele
žinkeliui tiesti.

DULKES, ŽMONĖS, 
ŽVĖRYS

Zoologijos sode (šalę Kau 
no, prez. Kauną) yra apgy
vendinta keliasdešimt žvėrių. 
Pro šalį eina plentas. Nuo 
plento į sodą eina dulkės. 
Žvėrys kvėpuoja tom dulkėm 
ir čiaudi, gauna chronišką slo
gą. . . Plentas nutarta sma- 
luot, kad nedulkėtų.

Netoli Zoologijos sodo, ties 
tuo pat plentu, tik dar kiek 
arčiau stovi pradžios mokyk
la, kurioje mokosi apie šim- 

Į tas vaikų. Pro atdarus langus 
vakarinis vėjas nuolat .neša 
dulkių debesis mokyklon. Vai
kai gali gaut džiovą.

Nutarta, ties mokykla, plen
tą palikti tokį, koks dabar

“Panevėžio Garsas” įdėjo 
kai ką būdingesnio iš šių die
nų enciklopedijos. Priklodui,

yra- . ,i « «
Tegyvuoja žvėrys.

(Kuntaplis).

Neik Su Velniu Obuoliauti
Sovietų Rusijos bolševikai su Stalinu prie- 1 

šakyje, sudarytomis sutartimis su Vokie
tijos naciais pardavę demokratiją (apie ku
rios gynimą jie taip garsiai šūkavo) ir iš
statę į baisų pavojų mažųjų tautų laisvę, 
kuomet ners patys skaudžiai turės atmo
kėti.

Reikia neužmiršti, kad Hitleris daro su
tartis, bet jis ir laužo jas. Jis daug savo 
duotų pažadų yra sulaužęs.

Ne kitaip bus ir su Sovietų Rusijos su
tartimis.

Šiuo momentu Rusija Hitleriui buvo rei
kalinga. Prekybos sutartį vykdant, vokie
čiai parsigabens iš Rusijos daugybę žalia
vos, kuri taip labai reikalinga Vokietijai, 
besiruošiančiai prie karo; nepuolimo sutar
tis apsaugoja Vokietiją iš Rytų bent tuo 
metu, kuomet jis. turi atsiskaitymų su Len
kija.

Bet kas bus, kai naciai apsirūpins žalia
va ir atsiskaitys su Lenkija.

Vokiečių rusų sutartys virs be vertės po
piergaliais. Hitleris iinaujo pakels šūkį — 
Drang nach Osten. Jei iki tam laikui jis

Komunistai Be Žado
Socialistų dienraštis komunistams daro to

kią pastabą:
“Pirmadienyje “Vilnis” nė vienu žodžiu 

neužsiminė apie tai, kad sovietų valdžia pa
sirašė su naciais naują prekybos ir kredito 
sutartį. Vakar ji apie tą sutartį irgi nepa
davė jokios žinios, tik biednas Pruseika pa
aiškino, 'kad “d. J. Stalinas” darąs biznį 
su visais. Bet kad “draugas Stalinas” pa
sibučiavo su “draugu Hitleriu”, jisai to 
nepasako. ,

“Vakar visoje Amerikos spaudoje jau bu
vo pilna žinių apie antrą, jau ne tik bizniš- 
ką, bet ir politišką Maskvos susitarimą su 
Berlynu. Bet “Vilnyje” apie tai nebuvo nė 
žodžio.

didžiųjų centrų — 'kolonijų, 
bet ir iš Lietuvos. Jie daly
vaus ir kongrese. Be prof. dr. 
Kazio Pakšto, kuris skaitys 
referatą aktualiais mūsų tau
tos reikalais, kongrese daly
vaus ir daugiau Lietuvos ka
talikų veikėjų, jų tarpe žy
mių kunigų. Bus ir Lietuvos 
katalikų studbntijos — Atei
tininkų atstovai, kurie atvyk
sta į Pax Romanu — tarp
tautinės katalikų studentijos 
organizacijos kongresą, bū
sianti šio mėnesio pabaigoj 
ir rugsėjo mėn. pradžioj Va
šingtone ir Ncw Yorke.

Turėsime svečių ir iš kitų 
pasaulio kraštų. Yra atvykęs 
ir kongrese žada dalyvauti 
gerb. 'kun. dr. Kazimieras Ma
tulaitis, MIC., Londono (An
glijos) lietuvių klebonas. Pie- 

1 tų Amerikos lietuvius katali- 
I kus atstovaus gerb. 'kun. Jo- 
j naš Jakaitis, MIC., kuris ten

Šventojo Tėvo troškimas — 
visur plačiu mastu vesti Ka
talikų Akciją — būtų vykdo
mas. Visos mūsų organizaci
jos, draugijos, visos lietuvių 
kolonijos Amerikoj 'kongrese 
turi turėti savo reprezentaci
ją

Tad, atsižvelgdami į mo
mento svarbą, suvažiuokime, 
svarstykime, organizuokiniės!

Leonardas Simutis,
A. L. R. K. F. sekretorius

Vatikano Valstybe 
Turi 741 Pilietį

Kaip Lietuvoj Kalta Apie Vokietija 
Ir Lenkija , >

Rašo Užsienietis

“Biedni komunistų organo redaktoriai ne
žino, ką sakyti savo publikai, kurią jie per
metų metus “švietė”, skelbdami, kad Sovie-., . . . . . ..... ..
tų Sąjunga esanti griežčiausia kovotoja prieš į *n 1 ’.r naŪJO!'10f' • 
fašistinius agresorius ir ištikimiausia pašau-’j°n^ vie.nudlijos va ovybės 
lio taikos ir mažųjų tautų gynėja. Jie da- 'ra pairtas vykti j Argen- 
bar laukia, kaip tą judošišką Stalino parai-! tipą ir darbuotis to krašto 
davimą Hitleriui “išaiškins” “draugas Bro-
wderis”.

' iš Kanados lietuvių kolonijų.
| Iš to aišku, kad šių metų
’ Federacijos kongresas bus |a- 

Žymus ispanų poetes ir kalbėtojas Josė hni rpif<Su,inga>s Siuo ir kitaj. 
Peniau 1937 uit. per radiją pasakė: “Pirma( žvilgiais
negu priešai sugriovė mūsų bažnyčias me
džiagiškai, mes buvome jas morališkai su-

1 lietuvių tunpflį.
Taip pat laukiama atstovų

Ispanijos Kančių Priežastys

griovę savo apsileidimu, šaltumu... Ir kažin, 
ar Jėzaus Širdžiai neskaudžiau tuščia šven
tovė, rodanti nedovanotiną Jos vaikų apsi
leidimą. ar sudeginta bažnyčia, (kuri rodo 
tik priešų aklą siutimą”.

“Šaltinis” klausia — ar ne laikas padą 
ryti sąžinės sąskaitą ir mumstl

Reikia neužmiršti, kad per 
pastaruosius du metus mūsų 
tautos gyvenime įvyko svar
bių ir labai skaudžh, dalykų. 
Priėmimas Lenkijos ultimatu
mo 1938 metais, netekimas

Besisvečiilodamus Lietuvo
je stengiausi sužinoti Lietu
vos gyventojų nuomonę, ką 
jie mano daryti, jei priseiti; 
Lietuvai pasirinkti prie ko 
prisidėti, ar tai bendrai su 
gyventi — unijoj, ar turėti 
suvo autonomiją. Nors me- 
visi to taip Lietuvos ir kitur 
gyveną lietuviai nenorime — 
mūsų troškimas Lietuva Ne-

Paskutinė Vatikano valstv- priklausoma savystovė vai 
bės gubernatoriaus paskelbta stybė. Bet, tą mintį pakelda 
statistika rodo, kad dabar Va- vau tik dėl įdomumo, 
tikanas turi iš viso 741 pilie- Lenkija ar Vokietija, 
tį. Vatikano gubernatūroje Į šį mano klausimą jaunes 
dar dirba 212 įvairių tauty- nioji karta atsakydavo — 
bių asmenų, tačiau jie gyve- Vi '.rietija, vyresnioji — Len
na už Vatikano sienų.

Gražuolių Vogimas.

kija. Negalėčiau 
kad tai išimtinai

pasakyti.
vyresnieji

j vienaip atsakydavo ir jaunes-
. . | nieji kitaip, buvo ir maišv-

Ne tik pereitą vasarą, bet , - , , .. ,, . 1 e . . i tai, bet didžiumoje buvo jau-
įr šią vasarą vHsarojančio„e •• , , ...* j « nojl karta vienaip ir senes
Palangoje atsitinka ir tokiu' - , • r • . .. ..

n 1 ' moji antraip. Jaunesnie.,1 mo- autonomiją, ji

dabar randame Prūsijoj ir Ma 
zojoj Lietuvoj lietuviškai ka
lbančių. Gi paimkim Vilniau? 
kraštą, kuris yra grynai lie
tuviškas, o kas iš jo trumpu 
laiku padaryta. Lenkai per 
tikybą labai greit ištautins 
Lietuvą, nes jie sako lietu
viai ir lenkai tą patį Dievą 
garbina, lietuviai su lenkais 
yra broliai ir 1.1. Į vokiečius 
lietuviai žiūri kitaip, nes liau
dis mano, kad jie nėra lygūs 
mums, jie nėra mūsų tikybos, 
jie yra protestonai, liutero
nai ir kit. Patriotiniu atžvil
giu Lietuva šiandien visai ki
tokia. kaip ji buvo prieš 26 
ar daugiau metų. Nutautinti 
ją netaip jau bus lengva. Iš 
Vokietijos kultūriniu atžvil
giu mes turėtume daug ką 
pasimokyti ir jau tada kokia 
laisvę mes lietu r»' tume, ar

dalykų:

Tūlas stipendininkas, pr 
studijų užsieny atsivežė į Pa 
langą neva iš tolimosios Ita 
lijos paeinančią dailią mote
rį. Po kelių dienų laimingąją 
porą atsivijo daktaras, niutvt, 
prarastosios gražuolės ieško-

hūtų paremta
tyvuoja šitaip: jei jau mums stiprios valstybės.. Manoma, 
tektų netekti nepriklausomy- kad Vokietija Lietuvai padė

tų ir Vilnių atsiimti. Iš I^en- 
kijos mums nėra kb ipasitno-

bės, tai kad ir prieš mūsų 
norą, het vis vien reikėtų pi i
sitaikinti prie Vokietijos. Pri- kyti, nes kultūroje mes sto- 
sidėjus prie Vokietijos ar iry vinie už ją aukščiau, jei pe- 
vennnt autonomiškai, mums Į lyginti laikotarpį. Taip kal- 
ištautėjinio pavojus netaip, ba jaunesnioji Lietuvos kai

ti. Tačiau iš nakties porelė greit gręsia, kaip kad jei pri (ta.
nežinia kur išsidangino. leš-[ sidėjus prie Lenkijos. Turi- į

_____, ...... ...... .. 'kovui, paleidusiam žvirblį iš nie pavyzdžių, nepaisant kaiy’ Vyresnioji kaita sako. rei-
Klaipėdos 'krašto neigiamai frankų, beliko klausytis, kur'seniai pritari laikė pavergę ketų prisidėti prie Lenkijos, 

mus paveikė. Tai privertė Į laimingieji atsidurs. i lietuvius, tufe vis vien dar ir (Tęsinys 3 pusi.)
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Amerikos Lietuvių Vargonininkų Sęjunga 
Minės “Muzikos Žinių” Penkių Metų 

Sukaktį Seime
Rugsėjo 11-12 <ld., Mąspeth, 

N. Y., įvykstančiume Chorų 
ir Vargonininkų Sąjungų sei
me bus paminėta “Muzikos 
Žinių’’ penkių metų gyvavi
mo sukaktis.

1934 metais, Cleveland, O- 
hio, kuomet Varg. Sąjungos 
seime buvo sumanyta pradėti 
leisti savas žurnalas “Muzi
kos Žinios”, nariuose pakilo 
džiaugsmingas ūpas, bet sy
kiu ir abejonė: ar pajėgsime 
išlaikyti laikraštį ir ar kom
pozitoriams nepritruks jėgų 
gaminti vis naujas giesmes 
ir dainas. O dar buvo numa
tomas 'kitas pavojus, būtent, 
kad narini, girdi, jau mažai 
įdomaujasi organizacija ir 
kad nėra joje uolaus veiki
mo — užsidarę vien parapi
jos ribose. Nariams, stovin
tiems arčiau organizacijos, 
matėsi gyvas reikalas jungti 
•muzikų jėgas ir bendrai vi
siems dirbti tautiniame muzi
kos kultūros darbe. Mums, 
kaipo chorų vadams, jau nu

sibodo ir kopijuoti gaidas ir 
susiprasta, kad .neetiška 
skriausti kompozitorius. Jau
nimas taip pat rei<k*lauja me
niškos kūrybos, o ne žargo- 
niško kopijavimo. Reikia gai
dų gamyklos.

Pasirodžius “Muzikos Ži
nių” pirmam numeriui, susi
laukėme daug sveikinimų su 
gražiais linkėjimais tobulėti 
ir ilgai gyvuoti. Taipgi gau- 

' ta ir kritikos. Dabar laikraš
čiui išgyvenus penkis metus 
padaryta pažanga. Tie patys 
nariai, ką buvo sąjungoj ap
mirę, tapo aktyvūs 90 nuo
šimčiu. Jie savo muzikos, li
teratūros kūryba bei finan- 

Į siškai teikė nuolatinę žurna
lui paramą.

1936 metais, minint Varg. 
Sąjungos 25 meti) gyvavimo 
sukaktį, nariai išėjo viešumon 
viename paveiksle, ikaip kul
tūringa šeima. Jie pareiškė 
viešai savo darbą Bažnyčios 
ir Tautos labui ir tvirtai pa
sižadėjo tolinus dirbti muzi
kos kultūroje.

r

Pasinaudokite 
Musu Pilnu

KOMERCIJINES
REFRIGERACIJOS

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

... Tavernai... Groseminkai... Kailiaplrklai... 
Delikatesenos... ir kitos Krautuvės...

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

MAŽAS IMOKE.IIMAS
Klauskite apie mūsų 

24-mėnesių Iftmo- 
kėjlmo plan<».

COMMONWEALTH EDISON COMPANY
72 IVesl Adams Street—UANdolph 1200, I.oeal 2144

1938 metais Varg. Sąjun
gos iniciatyva buvo sušauk
tas A. L. R. K. parapijų cho
rų pirmas seimas ir sutverta 
Chorų Sąjunga, jai perduota 
vargonininkų mintis, <1 vašia 
ir organas, kad chorai jung
tinėms jėgoms dirbtų lietu
viškoje dainoje, kurią gami
na tėvynės sūnūs, ir leidžia- 
me viešumon savo uždirbtais 
centais.

“Muzikos Žinių” penkių 
metų gyvavimo sukaktimi 
džiaugiamės, kad per tą lai
ką galėjome išleisti 98 skir
tingus muzikos kūrinius, iš 
kurių atspausdinę į lapelius, 
tūkstančiais paskleidėme po 
chorus, kad tos gražios lie
tuviškos dainos ir giesmės 
skambėtų jaunųjų balsais.

“Muzikos Žiniose” .nevie
nas jaunuolis-lė, kaip ir su
augę, turėjo ir turi progą pa
sireikšti savo poetiška širdi
mi literatūros ir poezijos kū
ryboj. “Muzikos Žiniose” iš
reikšta džiaugsmas ir pasidi
džiavimas visais kompozito
riais, poetais, literatais ir nuo
širdžiais meno darbininkais.

Varg. Sąjungos knygynas 
tapo turtingiausias Ameriko- 

• ję lietuviška muzika. Jau se
niau išleisti mėgiami muzi
kos kūriniai, P. Čiurlionio, 
M. Petrausko, J. Žilevičiaus. 
Dar padidinta sankrova (sta- 
kas) kūriniais: A. Aleksio, 
A. Pociaus, kun. J. Čižausko, 
kun. J. Židanavičiaus, J. Že
maičio, V. Niekaus, P. Sar- 
paliaus, K. Žižiūno, V. Kup
revičiaus, S. Navicko, J. Či
žausko, J. Brazaičio, V. Dau
kšos, A. Vanagaičio, J. Nau
jalio, S. Šimkaus, B. Nekra
šo, J. Žemaitaičio ir kitais. 
“Muzikos Žinių” leidiniais ir 
klišėmis, kas sudaro knygvnp 
didelį turtą.

Brangūs broliai muzikai! 
Kad ir nemažai pasidarbavo
me savo tėvynei muzikos sri
tyje, dar ne laikas mums su
dėjus rankas laukti .mirties. 
Savo profesijoje dirbdami lie
tuviškose įstaigose, semkime 
stiprybės iš mūsų tėvų ir pro
tėvių. Kuomet jiems slėgė pa
vojus ištautėjimo, jie ėjo už
sienin, spausdino lietuviškas 
knygas, laikraščius ir juos 
gabenq tėvynėn, nepaisant, 
kad ir gyvybę savo pavojun 
statydavo, kad tik tauta iš
laikytų savo 'kalbą ir dainą. 
Ir šiandien Lietuva mini tuos 
garbingus knygnešių žygius.

I Mes gyvename laisvoj šaly, 
j bet mūsų nutautėjimas nuo 
Į lietuviškos kalbos, dainos 

toks pat yra. Todėl per “Mu
zikos Žinias” ir dainas mes 
turime auksinę progą prieiti 

’ į dainuojantį jaunimą ir 'pa
laikyti jame lietuvišką dva-

Thomas E. Dewey, New York prokuroras, atostogose pas 
savo motiną gimtajam Owosso, Midi,, miestely. Jis ypatin
gai pagarsėjo neseniai vienoj New York politikierių byloj. 
Kalbama, kad respublikonai ateinančiais metais statys jį 
kandidatu į Jungt. Vai. prezidentus. (Acme telepboto)

šią. Lai nesivadina sąjungos 
nariu, kuris šiais metais pa
siliktų negavęs 10 “Muzikos 
Žinių” prenumeratorių. Iš jūs 
to reikalauja perpilti) 'metų 
seimas, centro valdyba ir pa
ties sąžinė.

Tad visi stokime prie spau
dos darbo, o tuomet “Muzi
kos Žinių” penkių metų gy
vavimo jubiliejus bus garbin
gai ir vieningai paminėtas.

N. Kulys

Kaip Lietuvoj Kalbama 
Apie Vokietija ir 
Lenki ję

(Tęsinys iš 2 pusi.)
Ir motyvuoja, kad Lietuva 
pasilaikys ilgiau neištautinta 
prie Lenkijos. Lenkija, taip 
kaip ir Vokietija, mums ne- 
pageidaujama, bet jei jau toks 
likimas būtų Lenkiją pasiren
kama susijungti. Manoma, 
kad iš Vokietijos pusės g'rę-

LIPUS BYiPAYS

Chu-pi^en Art alm/ay-V Sayinc. The CutestTmimc?.- 
Now- ■piPHHT Iittle Jerome JuStask Aunt HvuuaLA 
4 F Hnre iros got U/arPje® TMat Way FRom 
THE^AL-r VVAT.ER.J .

iš Amerikos, kitą
• 4. 1metą. gal būt, jau neteks j

šia didesnis ištautinimo pa-J mais: 
vojus.

Suko, žiūrėkite kas atsiti-i Lietuvą parvažiuoti”. Pakilai 
ko su Čekoslovakijos patrijo-l sus kodėl, atsako: girdi, jau

Lietuvos, tur būt, nebus*! 
Tokiems gaivalams, kurie rie-ifi 

narni, varginami tik tam, kad moralizuoja užsieniečius, reiįS 
buvo savo tautos ištikimi sū- ketų apsisvarstyti ką kalba, r 
nūs. Vokietijos yra prirengta Tokiui* linkėjimais mus pasini 
stipri mašina ištautinimui tų tiko traukiny tik apleidus • 
tautų, kurias jie 'pagrobia. Kretingos stotį ir vyl 
Lenkija neturi tokio ištauti- į Kauną.
nimui tuparato ir todėl mums1 p. . 
visada pakeliui yra jungtis j adė a 

su Lenkija. Iš Lenkijos pusės1 OAK FOREST, ILL. — Aš, 
parodoma daug .nuoširdumo, Pranciškus Mitkus,

tais. Jie yra ištremti j kon
centracijos stovyklas, kiuiki-

kurio mes ir nepageidaujam, 
nes pagrobtas mūsų Vilniaus 
kraštas — negrąžintas. Kokiu 
tikslu tas “nuoširdumas” įro
doma iš Lenkijos pusės Lie
tuvai, kol kas .dar neaišku, 
•gal tik netolima ateitis paro
dys. Kai kurie mano, kad Le
nkija mums padės atsibūti 
Klaipėdą iš Vokietijos, kiti 
mano, kad Lietuva ir Lenki
ja turi daug bendrų istorijos

mieliems ir brangiems mano > 
_ • Vprieteliams Juozapui ir jo 

žmonai Dobrovolskiams, lai
kantiems valgomųjų daiktų 
krautuvę adresu 2325 S. Oak- 
lev avė., kurie yra mano pa
rapijiniai iš Lietuvos, ir labai 
malonūs žmonės.

Štai, 20 d. rugpiūčio jie 
mane aplankė ir po gražiais 
ąžuolais, parke, gausiai pa
vaišino ne tik mane, bet 1?

lapų ir juos galima, jei ap-j kitus lietuvius, čia esančius, 
linkybės vers, vėl atnaujinti ir gausįaį apdovanojo. Taigi
abiejų tautų naudai. Taip 
kalba senesnioji Lietuvos ka
rta.

širdingiausiai ačiū jiems už 
vaišes ir dovanas*

Labai yra malonu mums. 
Šitokių minčių nepasigaili kai kas aplanko ir valandėlę 

mus lietuviškai pašnekina.
Linkime Dobrovolskiams 

geriausios sveikatos ir laimės

Lietuvai taip Vokietijos ir 
Lenkijos radio stotys. Jos y- 
ra nepageidaujamos, bet yra
ir tokių, kurie jomis pasinau- visuose jų gyvenimo reika- 
doja. Yra ir tokių, kurie luose ir biznvj. 
mums tik parvvkus į Lietuvą Frank Mitkus, Inst. Ward 
•pasitinka su tokiais sveikini-' 5ž, Oak Forest, III.

►♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦t t * $ ►

KLAUSYKITE

New City Fniture Kart
RADIO PR0GRAM0

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

Programe dalyvauja S t. Louie-Louie Komeiliška Grupė 

ir didelė eilė kitų radio žvaigždžių.

ANGLYS ir KOKSAI
Pasinaudokite žemomis vasaros kainomis. ATLAS 

•ANGLYS yra jūsų garancija šilumos patogumo atein
ančiai žiemai.

Į žemiau pažymėtas kainas (skaitome 3% Illinois Salos Tax.

į DON’T

NEGLECT 

A COLD

k
F

IE0 NORKUS. Jr.
DISTRIBUT0R

OF

AMBROSIA & NECTAR
B E E R S

Žemiau nurodytos kalnus yrv gry
nais pinigais ui llndą 4 tunų, ar- 
bn daugiau.

Visus mūsų “stokerinės" anglys yra 
nuu dulkių apvalytus.

POCAHONTAS — Third Vein
Mine Run, Pomentlc............ $7.60 ILLINOIS SCREENINGS . . $4.50

FRANKLIN COCNTY.
Stoker Nut ................................ $6.00WF.ST VIRGINIA MINE

HVN. Estra Coarse............... $7.20
M’ĖST KENTCCKY. 1-lneb 
Screenlngs ...................................$6.15COKE — Genuine Chlcngo 

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

ROYAT, STOKER NUT.
(Our I.eader) ......................... $5.70

ROYAT, 131,ACH RAND
l.ump — Stove........................ $7.95

EAST KENTUCKY STOKER
1-lneh Stoker ............................$7.15

FRANKTJN COCNTY
Egg ...............................t.......... $6.75

KAST KENTCCKY STOKER. 
nit. iux% ................... $7.35

Kainos gali būti permainytos be jokio praneSImo.

ATLAS FUEL COMPANY
įsteigta 1215 m.

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

Jr

KrOtlnėa slogom, kurios galt Ilsi 
vystyti J nelaimę, paprastai pa- 
lengvleja pavartojus raminančia, 
tildančią Mnaterole, Mnaterole nė
ra tiktai mostė. Jinai yra “Ooun- 
ter-lrrltaiit.” Milijonai yra varto
ję Ję per 25 m. Daktarai rekomen
duoja. Galima ssuU aptieknaa.

s GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą ChlcagoJ. Visi gerta ir mėgsta 
= AMBROSIA Alų, bet. prie to išdirbėjai nusprendė padirbti dar ge- 3 
5 resni alų, kurį užvardino NECTAR. ftis Alus yra pagamintas ii im- ™ 
g portuotų pirmos rūšies produktų.

3 Urmo (trholesale) kainomis pristato j alines ir kitas įstaigas. Vi- 5 
3 suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą patar- :
5 navimą.

Į 2423 West 64tb St. Tel. Hemlock 6240 f

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS

REAL ĖST ATE
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rųiies naujus namus ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbų be jokio caah (mokė
jimo ant lengvų mėnesinių ihnokėjimų. 
(Išgaunn geriausi atlyginimų ii Tire In- 
snrance Oompanijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Daran paskolas ant naujų ir 
senų namų. ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nno B iki SO metų. Reikale kreip
kitės prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone GrovehilI 0306
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clioristui-ės pasiskirstę dar
bus, kaiip skruzdėlės darbavo
si, kad tiktai dalyvius tinka-1 
inai pavaišinti. Nors lietus 
šiek-tiek trukdė, bet biznie
rių išvažiavimas labai gerai 
pavyko. Manding, išvažiavi-

Biznierią Piknikas 
Pavyko

Rugpiūčio 20 d., biznierių 
piknikas labai gerai pavyko.
Spėjama, kati virš du tūks
tančiai žmonių suvažiavo. Iš-
tikrųjų, adv. E. Seliultz, ruo-Įmas sukels užtektinai 'kapi

talo dviems chorams j Pasau
linę Parodų nuvykti ir Lietu
vių Dienoje dalyvauti. Adv. 
E. Seliultz tikrai parodė daug 
energijos ir pasišventimo ruo
šdamas biznierių išvažiavimų. 
Matėsi tūkstantinės minios 
lietuvių iš Pittsburgho ir a- 
pylinkės.

pasi-|
ir energijos įdėjo. Į 

Jis visur matėsi, ir visur rū-' 
pinosi nuoširdžiai dalyvius j 
sutikti ir išreikšti savo pa
dėką už taip škaitlingų suva- 
žiavimų.Taipgi biznieriai ir 
choristai ės sųžiningai darba
vosi, kad tiktai atatinkamai 
dalyviams patarnautiV Daly
vių matėsi net iš» tolimesnių 
tkolonijų ir visi džiaugėsi ir 
linksminosi iki vėlaus laiko. 
Spėjama, kad šis rūpestingai 
suruoštas piknikas sukels už
tektinai kapitalo dviem cho
rams į Pasaulinę Parodų nu
vykti ir Lietuvių Dienoje su 
jaunimu iš kitų Amerikos lie
tuvių kolonijų dalyvauti.

Pittsburgietis

šdamas piknikų, 
šventimo

iltim

Vietiniai džiaugiasi, kad 
darbų vis daugiau atsiranda, 

ir para-, 
piknike

skaitlingai dalyvaus. Parapi
jos paskutinis piknikas įvyks 
rugsėjo 3 d., Amšiejaus fur- 
moje.

vis
tat pasitikime, kad 
.pijos paskutiniame

West End
Rugpiūčio 17 d., Šv. Vin

cento moterų klubas laikė su
sirinkimų ir turėjo draugiškų 
vaikarėlį, kurį (su skaniu už- 
kandžium) suruošė Danilevi
čienė ir Seniūnienė.

Taipgi Šv. Vincento mote
rų klūbas subruzdo darbuotis 
ruošdamas kortavimo pramo
gų, kuri įvyks rugsėjo 24 d., 
mokyklos svetainėje. Vietinis

North Side
Rugp. d. palaidotas Jo

kiais prigėrė Ohio

Rugpiūčio 20 d. 
ėjo bendrai prie šv, 
jos.

sodalietės
Komuni-

17
nas Busila, 
upėje. Šv. Kazimiero kapinės 
parinkta amžino atilsio vieta. 
Graborius Marčiulaitis patar
navo.

Vestendiečiai šauniai 'pasi
rodė skaitlingai dalyvaudami 
biznierių išvažiavime. Taipgi

$». Kazimiero Aukštesnioji Mokykla
South 22-nd & Jane Streets,

PITTSBURGH, PA.

Priimami bernaičiai ir mergaitės baigusieji pradinės 
mokyklos aštuonius skyrius. Tai vienatinė lietuvių 
aukštesnė mokykla visoje Pittsburgho apilinkėje. Jei 
esi lietuvis, mylįs savo tėvynę ir savo kalbų, tat at
leisk savo varnelius į savo liet. aukštesnę mokyklų.

VALSTYBĖS SU PALIKIMU AKREDITUOTA KE
TURI V meti; akademiškas kursas.

Spyriai courses in Science, accounts, stenography, li- 
thuanian and other languages; also training in book- 
binding and other crafts.

TERM OPHNS VVEDNESDAY SEPTEMBER 6th.
Eor further Information call at 2112 Sarah St., or 

telephone HEmlock US90.

ko tikslų ir naudų, nes jie 
galvoju. Daugiau tdkių pra
mogų su gražiais naudingais 
lietuviškai visuomenei tiks
lais, o iš mūsų srovių-srove- 
lių pasidarys viena didelė De
ngimo ir Šv. Vincento para- 
tuviška šeimyna. Dangun Že- 
pijų chorai, tikrai dalyvaus 
Lietuvių Dienoje, rugsėjo 10 
d., nes šis išvažiavimas duos 

j gražaus pelno. Tiesų pasa
kius visi choristai sunkiai di
rbo piknike. Jie buvo paliuo- 
suoti biznierių nuo darbo tik 
trumpam laikui iki sudųina- 
vo keletu dainų. Pabaigę dai
nuoti vėl grįžo prie savo dar- 

i bų.

liais buvo: 
Rlieams.

Mary ir James vavo chorų ir biznierių pik
nike. Teko ir man tenai nu-

Tų pačių dienų Gailių šei-Į vyV>. Tokio gražaus ir skait- 
myna minėjo sidabrinį jubi- j lingo lietuvių suplaukimo re- 
liejų vedybinio gvbenimo. Iš j tai ten k a matyti Pittsburgho 
ryto jųjų intencija tapo at-. apylinkėse. Ten buvo mažiau- 
giedotos šv. Mišios, kurių me-Įsia pora tilkytančių žmonių, 
tu abu Gailiai priėmė šv. Ko-i Kas tas minias sutraukė šin

Mūsų parapijos rudeninis 
piknikas po moterų klūbo va
dovybe neįvyks rugsėjo 3 d., 
'kaip buvo tarta pirmiau. Tas 
piknikas įvyks daug vėliau, 
mažum, spalių 1 d. Žinoma, 
tai ne bus jau gegužinė, tik 
spalinė, ar kaip kitaip.

kio besilankymas 
lifornijoje.

Labai gaiia, kad .aplinky
bės neleido Los Angeles lie
tuvių kolonijai iš anksto apie 
šio svečio atvykimų sužinoti. 
Neabejojama, kad kolonija 
būtų gerai pasirengusi Lie
tuvos atstovų sutikti. Tiki
masi, kati artimoj ateity, gal. 
bus duota šiai kolonijai pro
gos tų svečių sutikti, jo pra
kalbos paklausyti ir savo lie
tuviškų dvasių sustiprinti.

Pulkininkas atrodo sveikas, 
stiprus ir energingas. Nepai
sant visokių bauginančių ži
nių ir karo debesų, jisai į Lie
tuvos ateitį optimistiniai žiū
ri. Sako, Lietuva pergyveno 
nepaprastai sunkiusla ikus to
limoj ir artimoj praeity, už- 
gydė labai skaudžias žaizdas, 
todėl neabejojama, kad per

lietų Ka-.gyverts ir dabartinius sunke
nybes ir susilauks gražios a- 
teities. Rap.

Remkite Savuosius 

Biznierius

LIETUVIAI DAKTARAI

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. Yard* 3146.
VALANDOS: Nuo 11 iki 12;

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

Šventadieniai*: U iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IK CH1KUKGAJI 

ir akinio* pritaiko 
3343 S. Halsted Street

TeL CANal 6969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IK OHIKUKGAS 

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS:

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

19 d. moterystėm į- 
stojo Joseph Oestreicher su 
Elizabeth O’Connor. Pabro-

Rugp.

Kuris Yra Geriau

sias Kelias J New 
Y o r k o Pasaulinę

Parodą?

v-Ą’t’iur

lNE**ORLDSFAIR 
Įrailroad station f

Vz"
\PENNSYLVANIA STATION/ 

NE* YORK CITY

TieMloffinh Keliu*. Ka<Ih Jūhu trau
kiny a prn važiuoja po HtnlMon Upę 
Ir J P«'nnpylvn-nla Ktot|. New Vorke, 
lakite | gražų traukini — Ir tiesiog | 

, | pulkų Parodos stot|... 10 min., l<h‘-

IMKITE TIESIOGINĮ KELIA
. . . Stotis Parodos Patalpose!

Neviena kita traukinių kom
panija, kuri veža i Ncw Yorkų, 
siūlo šį tiesiog į Pasaulinės Pa
rodos Patalpas patogumų! Tai
gi. keliaukit Peimsylvania trau- 
kiniunm*! Išvenkite sumišimo, 
sunkios miesto trafikos, sugai
šinto laiko!

BAIU.AIN KAINOS

20

30 ir no-illenų hlli«-ial priima
mi per Washagi<m. I>. (’.. Ir J«-l 
k«'lln.ti.iai<* | tiem) |>n-V |b'r Vtt- 
Alnghtnų. grjllAnt ga'iti- ko lai it i 
pi-r Niagara l'all*. in* JokliM pR- 
Ira kalni*-. PralriHkili* iMi'IM) l’lil 
lail<'l|ilil>>J... | amai yk.lv l,lberi> 
Ib-ll... Vall.v l-'urge. Ao-kira ke
lionė | Ailnntle City M.Ofl | eoa- 
<•»««». «:t.IMI piil.niannoM-, pi,,- piil- 
man kalnų.

-IConnil trip* nu -emu-hrn*. 
Ik l'l.lcių-o-, | Nmv Turką. 

Tlklrtiua srnta 30 <lii-iią.

H|»-i I»|6k PullniHn k«l- 
n.m, CO-d'rnų round trlpa. 
t'hl. Hgo | N.*w Yorką, už 
taip žentai kaip *41.IR, 
plUM pnlaniivlntą aukžtea- 
nOa lovon kuiną.

Kėlinuko The Trall Hlu- 
r.rr... imu,u all-eoneh ,mu
ki,ilu Uralas | Pasaulinę 
Parodą.

I>«M Infoinineljų kreipki- 
«/•« | Tlkletų Ofisus JM 
N. Mlrhlaan Are.; 101 S. 
t •».: t n'oo
K. « . < Al l»WBI I.. ISv. 
Pana. A*'!.. 33 N. laNalIe 

ftt., « KNtrul <ŽOO.

PENNSYLVANIA RAILROAD
h( tižti ' » Jk'l l'J l*k MA ,C»« AnjUlft " ' A » .t* i - )k ' AIP T C N >

munijų. Vakare savo namuo
se iškėlė šaunius pietus skait
lingai susirinkusiems drau
gams ir kaimynams. Pietų 
metu linkėta jubiliatams daug 
laimės, sveikatos ir ilgo gy
venimo. Pietuose dalyvavo i-r 
klebonas su vargonininku.

Gailių šeima yra viena žy
mesnių šeimų North Side. Kas 
tvarkiai gyvena, tam ir Die
vas ipadeda. Ilgiausių metų!

piknikan! Chorų ir biznierių 
geras vardas, pikniko geras 
tikslas ir pikniko vedėjo adv. 
Seliultz apsukrumas ir ener
gija. Jis matyt supranta žmo
nių psychologijų ir meilia iš
naudoti momento svarbų. Yra 
gerbiamas visų srovių ir gru
pių. Linkiu adv. Seliultz už
kopti į pačias viršūnes. Ta
me piknike mačiau šešis ku
nigus, tris advokatus, kelias 
dešimtis biznierių ir šimtus

Rugpiūčio 20 d, beveik vi-| susipratusių galvojančių lie- 
North Side lietuviai dūly-1 tuvių. Jie suprato šio pikni-

Girdėjau, kad A. Mažuknos, 
S-mo vice pirmininko žmona 
sirguliuoja. Linkiu veikiai 
pasveikti ir dalyvauti mūsų 
rudeniniame išvažiavime.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Aatrsdieoi&ia, Ketvirtadieniai* ii 

Penktadieniniu
V&Iandoe: T 0-12 ryte. 2< 7.9 p. g
3147 S. Haisted St, Ciiicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
SeAtadieniau.

Valaudos: 3—8 P. AI.

PHILA, PA., LIETUVIŲ KRONIKA
Į Lietuvių Dieną lingiau pasirodyti. Kaip

Rugsėjo 10 d. bus didžiau-1 
sias lietuvių suvažiavimas, ne J 
tik iš Philadelphijos ir apy-' 
linkės, bet ir iš visos Ame
rikos ir viso pasaulio į isto
rinę Lietuvių Dienų Pasauli
nėje Parodoje, New Y'orke. 
Tai svarbiausia ir žymiausia 
šios kartos lietuvių pasirody
mo diena. Tikra retenybė! 
Todėl ir pasirodykime pasau
liui, jog lietuviai yra: vieni
ngi, susipratę, kultūringi ir 
nori toliau lygių teisių tautų 
šeimynoje.

Rugsėjo 10 d. visais keliais 
lietuviai važiuos į Pasaulinę 
Parodų. Bus pilni traukiniai, 
laivai, autobusai ir pačių lie
tuvių automobiliai. Jei į pa
jūrį paprasta ekskursija .(į 
\Vildwood, N. J.), neturint 
jokio istorinio pobūdžio, ke
letas tūkstančių lietuvių vien 
iš Phila. nuvyksta, tai Lietu-j 
vių Dienoj, mūsų atsižymėji- 
mo dienoj, turime daug skait- Į

ARE YOU
NERVOUS?
Here it a way to help calm 

quivering nervet
l> roo f«l » n.rrou. tkąt you *a»t n 

•rraam? Am tkcrr lira.. .Imh ,ou .r. c mm 
■nrt Irrltahl. . . . tlm.. wh»n rou k»M Hmm. 
vho .r. rtMmt to rool
_ lf xour n.rrr. «r. oa ertą*, trr I YDIA B. 
VINKMAM'S VZCKTABLe COMPOI.ND. lt 
krlp. Cllm J«ur qul.rrlrfą arrm and UumiI.I 

rou th« atroaąth aad aoarąr to f.«i ur.
oltb a .milą.

Whm x<MM votriaa aad rara. Wrom. ton 
m.irh fnr rou aod jou waot to ruo awar Irom 
H .11 . . . laka LYOtA *. VINKHAM'f V*«. 
•T ABI.F. COMPOVNO. Man r wnm.n bara 
bod nervą. a. lanąlad aa roura. būt r b. y h.ra 
born abla tn bulld up tbelr prp and an.rįr and 
(at back to normai *llb t h. aid oi LYMA B- 
P1NKHAM S VFGBTABI.r. COMBOtIND.

«kta im.r morb.r aad rour ąrandnmrbar 
aa.dtobanomonar.au. ir.irabtbaMl ruadawn 
tba. depended upnn tbl. Iann.ii. old madlrlna 
to p.0 t h. m up aąala ... to h.lp thalr n.rm 
... t» bolp Um tboot a abaaaful iC*

Žadeikis Lanke 
Kaliforniją

LOS ANGELES, UAL. — 
dienomis čia lankėsi 

nepaprastas svečias pulk. P. 
Žadei'kis, Lietuvos Pasiunti
nys Washingto-ne. Gerb. sve
čias atvyko čia neoficialiai 
ir netikėtai. Paviešėjęs porų 
dienų pas Bielskius, atlankė 
dr. V. Staknį, pasigerėjo Pie
tų Kalifornijos maloniu oru, 
nepaprastu gamtos grožiu ir 
išvyko atgal Washingtonan. 
Pakeliui ketino sustoti San 
Erancisco mieste ir pamatyti

Šiomis

TEL. YARDS 6667

DR. FRANK G. KWINN
(KVIJKCINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

OFISO VALANDOS:
2—1 ir 7—8:30 Vakare,

ir Pagal Sutartį.

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

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

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

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

2-tros lubos
CU1CAGO, 1LL.

Telefonas MIDway 2880
OFISO VALANDOS:

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

Sckinud. nuo 10 iki 12 vai. ryte

tame “Mūsų sekmadienyje’’, 
rūgs. 10 d., iš Phila. į New 
Yorkų ir atgal, pripuola pas- tenykščių parodų. Rodos, bene
kutinę patogi vasarinė ek»- 
įkursija nupiginta kaina Pen
iui. geležinkeliu. Nuvykimas, 
maž dauk, ima valandų ir pu
sę. Ir kitokiais būdais gali
ma lengvai nuvažiuoti į Pa
saulinę Parodų, kurioje labai 
daug įdomybių galėsime pa
raityti.

bus tai pirmas pulk. Žadei-

AKIŲ GYDYTOJAS

.Todįfl, visi lietuviai, be i 
skirtumo: seni, viduramžiai, 
ypač jaunimas, nors ir oras 
blogas būtų, būtinai važiuo
kime į Lietuvių Dienų, rūgs-.

DR. VAiTUSH, OPT.
SITsCIALISTAS 

OPTOMETRICAOLY AKIŲ
LIETUVIS

SuvirS 20

DR. P. J. BEINAR
(BE1NARAU8KAS.) 

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1612.

Res. — Yards 3955. 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniai* 

pagal sutartį.

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

VIKguu* 1116 4070 Archer Ar*
Valandos: 1—3 ir 7—8 

Kasdien išskyrus Seredį
Sercdomis ir Nedėl. pagal sutartį.

Telefoną* HEMlock 6886

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

2415 W. MARųuette Rd.
Ofiso valandų*:

10—12 vaL ryte 
2—1 ir 6 —8 vai. vakare. 
Trečiadieuais ir Sekmadieniais

Susitariu*.

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

TeL YARdo 0994 
Rez. Tel. PLAza 3200

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

melų praktikavimo 
Mano Garantavimas 

Palsnftvtna aklų Jtemplmą, ka* es
ti priežastimi galvos skaudfijtmo, 
svaigimo, aklų Įtempimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karst}, atitaiso 
trumparegystę Ir tohregystę. Prlren-

in <1 K ui r, iotnr-i «*a tel®‘ngal akinius. Visuose atslll-1D U. KUlp Žinome, tos IStOll- J Irimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
da*. Speclal* atyda atkreidams i 
mokyklos vaikus. Kreivo* akys ati
taiso mos.

Valandos: nuo 10 Iki 8 vaL vak. 
Nedeiloj pagal su tart J.

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

nės Lietuvių Dienos progra-e
111a bus labai žingeidi ir ža
vėtina. Tat, iki pasimatymo 
prie Lietuvos Paviljono.

Fr. Pūkas TeUfona* YARd* 1373

ALEX ALESAUSKAS & SONS
Wholesale Fumiture Co.

So. Westev»n Avenue
REPUBLIC 6051

Km. 6908 80. Talman Avg.
Re*. T«L GROvdull 0617 
Offic* T*L HEMlock 4848

OR. j. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaL 3-4 Ir 7—8 rak.
Ketv. ir Nedčliomia susitariu 

2423 W. Marquette Road

DR. STRIK0L1S
PHYSICIAN and 8URG10H 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Nedėliomi* pagal sutarti, 

Offica TaL YARda 4787 
Narni} TaL PROoact 1030

L----------------------------------------
Tai CANal 6188.

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—6 t. T

REZIDENCIJA
6631 S. CalifornAa Avė.

Talafona* REPubUc 7868

Office Phoae Res and Office
PROspcet 1028 8369 8. Laaritt Si
Vai: 2-4 pp, ir 7-8 vak. CANal 0708

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSHAS1 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Chlcago
Trečiadieniais ir Sekuiadicuiau 

pagal sutartį.

tat YARda 6921
KENwood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiso TaL VIRgima 0036
Rezidencijos tel BEVerly 8244

OR. T. OUNDULIS
4157 Archer

Ofiso vai.: 2—4 ii
Avenue
6—8 P. M.

Reaideaaij*
8939 80. Cl&remont Ava.

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomi* pagal sutartį.

Tai OAMal 0267
Rea TeL PROipact 6669

DR. P. I, ZALAIORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
ftaudencija 6600 So. Artesiau Av*. 
VALANDOS: U v. ryto iki 3 popiet

6 iki J 

TaL YARda 2246

DR. G. Z. VEZEL'IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Berodo i pagal aptarti_______

OR. V. E. SIEDLINSK1
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue
Telefoną* Lafayettc 3660 

Antradieniai*, Ketvirtadieniai* 1*
®enk tad 1 tai ■

4631 So. Ashland Avė.
Tel YARds 0991

Piriuauieniau, Trcėiadicuiaie ir 
Šeštadieniais.

.
■

aa.dtobanomonar.au


t

Ketvirtadienis, rugp. 24, 1930 Bgipgyg

SKAITYTOJO BALSAI
Kam toji provokacija?

BRIDGEPORT. — “Drau
go” No. 185, rugpjūčio IS d., 
tilpo korespondencija apie 
“naujų M. S. kuopiu” Bridge- 
]»rte. l’o korespondencija pa
sirašo Rožė Mazeliauskienė. 
Jinai rašo, kad rugp. 1 d. pas 
Janušauskus, 3461 8. Morgan 
St. (toj vietoj randasi barzda- 
skutykla) įsisteigus nauja M. 
Sų-go« kuopa. Nieko neturi
me prieš naujų, M. S. kuopų, 
net ir prieš 'kelias naujas Al. 
Sų-gos kuopas. Jei Mot. Sų- 
gos seimas nutarė taip dary
ti, t. y. steigti po kelias kuo
pas parapijoj (nors didžiu
ma Chicagos M. S. kuopų la
bai silpnai gyvuoja jau ir 
taip), bet ne mūsų dalykas 
kritikuot Mot. Sų-gos seimų 
nutarimus. Čia tik norime pa
daryti pastabų Rožei Maze- 
liauskienei, kad rašydama į 
laikraščius prisilaikytų tie
sos: ikad turime (pamato jų 
tume įspėti, paaiškinsime štai 
fcų:

Rožė Mazeliauskienė buvu
si narys Mot. Sų-gos l-ino« 
kps. prieš devynerius metus 
apleido l-<mų kp. nepaėmus ir 
neprašius iš 1-mos kps. persi
kėlimo paliūdymo, sulyg kon
stitucijos reikalavimo. Jinai 
nuvyko iš Bridgeporto į West 
Side 55-tų kp. Bet ji toj kuo
poj “neprigijo”, ikad ir išbu
vus ilgesnį laikų. Pereito ko
vos ar bal. mėn. “Moterų Di
rvoj” staiga užtikome žinių, 
neva iš Bridgeporto, kad Ro
žė Mazeliauskienė tapusi iš
rinkta (!) 1-nios kp. pirmi
ninke, nors jinai tebebuvo 55- 
tos kps. narys... 1-mos kps. 
sųjungietės, perskaitę tų “ži
nių”, tik nusišypsojo; nieiko 
nesakėm ir neprotestavome, 
nes žinojome, 'kad tai tik kie
no naivi provokacija mūsų 
kuopai.

Bet, štai, rugip. 8 d. “Drau
ge” skaitome, kad Rožė Ma
zeliauskienė jau vėl Bridge-

FACTS
7^MONG THE EARLY 
GERMANIO TR18CS IT 
WAS CONSIDERED LAW- 
FUL FOR A MAN TQ 
SELL MIS WIFE OR 
CHILD INTO SER- 
VITUDE OR INTO 
ADOPTION |N 
TIME OF 

FAMINE OR 
D1STRESS/

YOU NEVER

NOT CA-rue^ NAMF

245-

porte ir jau “naujos 49-tos 
kuopos” pirmininkė. Kokia gi 
ta “nauja” kuopa! 0 gi net 
kelios .narės “.perkeltos” jon 
iš 1-mos kps., kurios jciuo 
persikėlimo paliudymo neturi 
ir jo nereikalavo iš 1-mos kp. 
iki šiai dienai. 1-moj eilėj Juo 
zapa Valterienė suminėta. To
ji moteris priklauso 1-moj kp. 
nuo pat pradžios sų-gos įsi- 
steigimo, t. y. arti 25 metai 
ir gruodžio mėn., šių metų, 
jų pagerbsime kaipo sidabro 
jubiliatę išbuvusių garbingai 
1-moj kp. pex- 25 metus! Ji 
pavyzdinga narė, visuomet 
laiku duokles užsimoka ir pi
lnai kooperuoja su 1-mos kp. 
valdyba. Kaipo pavyzdį Iš
duodu, kad ji liepos mėn., š. 
m., užsimokėjo duokles į 1 
kp. iškalno net ilki 1940 me
tų. O, štai, Rožė Mazeliaus- 
kienei ji būk esanti vice-ipir- 
mininkė “naujos kuopos”! 
Galime tikrinti, kad J. Valte
rienė rieskislaus, ir po 25 me
tų iš 1-mos kps. nebėgios 
“naujų pasaulių” užkariauti. 
Ji 1-moj kp. branginama ir 
gerbiama dėl savo linksmutis 
ir ramaus būdo ir taikingu
mo.

Antroji suminėta Anelė Pu- 
kienė, kuriai centras per 1 
kuopos tarpininkavimų išmo
kėjo ligos pašalpų birž. 6 d., 
š. m., sumoje $90.00 ir kuri 
M. S. 1-moj kuopoj užsimo

kėjus duokles iš anksto ir to
ji sųjungietė stebuklingu bū
du “persodinta” naujen kuo
pom L. Vyšniauskienė, trečio
ji, (kuri tebėra Intoj kp. ir 
jokio persikėlimo paliudijimo 
iki šiol nereikulavo ir nega
vo.
Moterų Sų-gos 1-ma kp.

Pašnabždomis, pasalomis, 
namas nuo namo einant, sklei
džiama gandai, kad 1-ma kip. 
nebeegzistuojanti, kad ji lik
viduojama ir t. p. Žinoma, 
daroma tai tikslu, kad sukon- 
fuzijus ir provokavus 1-mos 
kps. narius. Moterų Sų-gos 1- 
ma kp. išsilaikė garbingai per 
25 metus, nereikėjo jos “at-1 
gaivinti”. Ji stipriai ir savi
stoviai stovėjo ant savo kojų. 
Ji tebestovi ir dubar. Ir išsi
laikys, gal, net ilgiau ir už 
organizatores naujų kuopų. 
Per 25 -metus savo gyvavimo 
1-ma kp. regulariai siunčia 
savo narių duokles Mot Sų- 
gos centran (tėrnykit centro 
-lašt. atskaitas “Mot. Dir.”) 
1-mos kps. nuriai buvo pilnai 
aprūpinti, pašalpos ligoje ir 
pomirtinės išmokamos ir na
rių teisės giriamos. Taip bu
vo per pereitus 25 metus, taip 
bus ’ ir ant toliau. Ne viena 
narė nesiskundė ant kuopos 
per 25 metus, neturės pamato 
nei rūgot ir dabar. Mot. Sų- 
gos 1-ma kp. nesigiria ir ne- 
siafiš’uoja, tai nereiškia kad

GIESMYNAS
įsigykite Naują Giesmyną. Jame 

rasite Visiems Metams Bažnyčios 
Giesmes.

Giesmes Ir mušiką patvatoė
Ant. S. Pocius.

Išleido G. L. R. K. Vargoninin
ku Provincija.

Knygos kaina — KO centai, pri
dedant 10 oentą persiunUmuL

LIETUVIŠKAS
MISOLtLIS

Šlovinkim Viešpatį.
Mišios Ir Mišparai. Lietuviškai 

Ir Lotyniškai, visiems Sekmadie
niams Ir Aventšms. Ir kiton Mal
dos Ir Giesmės. Antras pataisytas 
leidimas. Parašė. Kan. Ad. Saba
liauskas. Stipriais odos viriais, 
kalne S.H. Reikalaukite U:

DRAUGAS PUB. 0 0. 
2334 So. Oakley Av©., 

Chica<o, Illinois

LIETUVOS VYČIŲ CHORO

Ekskursija į Pasaulinę
PARODĄ

1 — išvyksta —

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

PAIN IN BACK
MADE HER 
MISERABLE

ReadHtm 
Sfte Found 

Blessed Ralfe!
MukIm '
•br coulri harrtly tnuch I
thun Uwd HanUins Wiard 011 jjnimsnt and 
found wooderful relisf. Try lt today If yta 
muKles are ttiff, sore, schy. Rub lt on thorough- 
ly Fe«l ils prompt varmins actkm eSK peuv 

nnothins r«l»f. FlraMijt odor. Wlll m 
f -back suirautee at all dr

brist
Btain. Money

HAMLINS
WIZARD OIL

LINIMtNI
, MUM UI. 'R Al'M»S »nrt l-AINS 
mruMsvir eaiN- -lumrsco

AArs. CMAPtorrs’
JONĖS, AOED 90, OF

Kl MGB TON. JAMAICA. AFTER 
' HAVING BE C N PRONOONCED OCAO ’ 
AMD LAI N IN M E R COFFIN, PACKSD

ICB FOR ir HOVRS, MRS 
•4JRPQI5ED HER TERROR- 
STRICKEM MOURNERS BV 
StTTlNG OP IN HER COFFIN 
AND SiMOlNG HVMN6...

__ By Bob Dart
O00 N AME5 FU-ED ON

BlRTH AMD DEATH CER- 
TIFICATES IN THE AVA- 
0AMA STATE DEPT. OF

HEALTH--------

LAKATIVE JONĖS
CASTORIA GREEN
C.C-C. CAMP
PATTIE PIGG
VVAVEY COTTON
CLASSEE KIDD
SEMICOLON DUKE
RADIO BLAIR
PLEASE JAMES

GREEN BERRY BUŠU

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINES 

MINTYS
U angliško vertė 

Kun. Ant. M. Karužiiku

Rugpiūčio 24 Diena
Numylėtiniui beapmųstant 

savo Mylimąjį, jo supratimas 
sumanė gudrumus, o jo valia 
buvo meile uždegta. Kuriame 
iš šių dviejų, tu nuanai, kad 
jo atmintis pasidarė vaisin
gesnė apmąstyme jo Mylimo
jo!

ji ir negyvuoja. Ji gyva, vei- susimildama apsispręskie kų
kli ir susipratusi, nes 1-moj 
kuopoj tebepriklauso tos, 'ku
rios padėjo įsteigti ir visų 
sųjungų, ne vien 1-mų kp. Iš 
1-mos kps. gavo pradžių visa 
mūsų organizacija. Prašome 
Rožės Mazel iauskienės tai įsi- 
tėmyt, jeigu iki šiol ji to ne
žinojo...

Per vasaros mėnesius 1-ma 
kp. buvo sutarus susirinkimų 
nelai'kyt, tik duokles narių 
surinkti: mūsų 1-mos kps. su
sirinkimai įvyksta kas 1-mų 
pirmadienį mėnesio. Sekantis 
susirinkimas rugsėjo mėn. (pri
puola 4 d. rūgs., bet kadangi 
tai “Labor Day”, tai kuopos 
susirinkimas nukeliamas į 11 
d. rugsėjo, kurs įvyks, 'kaip 
visuomet, Šv. Jurgio parap. 
salėj. Visos 1-mos kps. narės 
prašomos atvykt šin susirin- 
ki-man, nes turėsime rengtis 
prie 1-mos kps. 25 metų su
kakties apvaikščiojimo gruo
džio mėn., š. m.

Prašome mūsų nekliudyti

manai veikti. Išėjus iš 1-mos 
kps. (be persikėlimo paliudy
mo) į 55-tų k j), nors mūsų 
konstitucijoj griežtai pažymė
ta, štui, ko'ks paragrafas: 
“Narė, persikeldama į kitų 
vietų, ar kuopų, turi išsiimti 
iš vietinės kuopos persikėlimo 
paliudymų”..

Pereitam pavasaryje tams
ta “Mot Dir.” pasiskelbei e- 
santi Mot. Sų-gos 1-mos kj»s. 
pirmininkė... Štai, rugp. 8 d. 
“Drauge” jau užsirekomen
davai kailio “naujos kuopos” 
Bridgeporte pirmininkė... — 
What’s next! Make up your 
mind, lady!

Baigdama šių pastabų, pra
šau 1-mos kps. narių nepaisy
ti jokių provokacijų. Po 25 
metų gyvavimo jau visos esa
me prityrusios ir išmokome 
atsikirti pelus nuo grūdų... O 
pašalinėms moterims prašome 
duot mums ramybę. Mes nie
ko nekliudome, tad nekliudy
kite jūs mūsų. Jei norite “or-

dydames jau esančias kuopas, 
garbės sau nepelnijate.

Antanina Nausėdienė, 
Mot. Sų-gos organizatorė ir

1-mos kps. fin. rast.

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

DON’T BE GREY
Doo*t tolerate grey bafa*. Gny hab 
Blakes yoo look old and fed old. 
Try ths 'Modern* Method for CoL 
arine HMr . .. CLAIROL. YooTl 
apprariata ths qtdck, pleaaant treab» 
ment. No bleachlng reąolred ta 
eoften tha halr whan yoo naa 
CLAIROL. YooTl Uvs tha raanha 
ao your hair—beaotiful, natūrai* 
Mokine color that dafiaa detecttao* 
tas yoaraelf aa yoo vrOold likę ta 
ha. Saa your hairdresser 
amd tUa coopso NOW.

Natsraūy ••• m’zA

kesaaste fcek fcrtffciMte* en«®« cieksi «e ths betea

ganizatorių” vardų pelnytų 
zeliauskienei and orgajtozuokit naujas kuopas 
fų įspėjame mūsų urfc ntėko”,’katp tai darė pir-

Rožei Mazel 
Co. dar kart 
1-mos kps. neprovokuoti

____(arfas* nnnWnrd— a( ftcb *0. *aa
\ at*e šaš arfksts ssisr that caak bs «sp<s( 

>• . . e biaad tha* soty CUrrf ««Mala»
— — — — .M

ŠOAM CtAIk. OA110L ba. 
ua Va** «a«b 8*, H«v Y«h. M. K

ir mosios. organizatores — skal-
r>
■i

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

URBA G ė 1 ė s Mylintiems, 
Vestuvėms, Bankie- 
tams, Laidotuvėms, 

-- ------ '-'—ir Puošimams.

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 
Phone LAFayette 5800

A. I .
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SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MŲ MORGIČiy

POVILAS KALINAUSKAS
Mirti rugp. 21. 1939, 1:25

v. popiet, sulaukęs pusės aniž.
Gimęs Lietuvoje, Rokiškių 

apskr., Pandėliu par. Roikėnų 
km. Amerikoj išgyveno 26 m.

Paliko dideliame nuliūdime: 
mylimą mote-r) Teklę, po le
vais Remeikaitė, 2 sūnus: Po
vilą ir Bronislovą, seserį Elz
bietą, jos vyrą Nikodemą ir 
šeimą Urbanų, brolį Romasj, 
dėdę Motiejų, jo moterį Tek
lę ir šeimą Pavilontų, švogerį 
Antaną ir šeimą Rakevičių, ir 
daug kitų giminių. Lietuvoje 
paliko seną motinėlę ir tetu
lę Kalpokienę.

Buvo narys Chicagos -Sėtu
vių Draugystės.

Kūnas pašarvotas 4241 S. 
Fairfield Avė. Laidotuvės į- 
vyks penktad., rugp. 2 5 d. Iš 
namų 8:20 vai. ryto bus atly
dėtas į NekaiLo Prasidėjimo 
Švč. Panelės parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas J 8v. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pui.įs- 
tainus-as eą lyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Nūnai, Se
suo, Brolis, ir Giminės.

Laidotuvių direktorius J. 
Liulevičius, tel. Lafayeite 3572.

INSURED Temykite Biznierių Bargenus “Drauge”.

Kiekvienos ypatoe padėti pinigai yra apdrausti iki $5000.00 pei = 
Federal Savings and Loan Insurance Corp., po United Statas = 
Government priežiūra.

Mokame Už 
Padėtus Pinigus 31%

: Ofiso vai.: 0:00 ▼»!. ryto iki 6:00 vak. Pirmadieniais, Ketvirto- - 
: dieniais ir Šeštadieniais iki 8:09 vak.

t GHIGAGO SAVINGS & LOAN ASSOGIATION Į
JOHN PAKKL, Pres.

Į 6816 S. Westem Avė. Phone GRO. 0306 | 
Tmiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

OAKY, nw. LAIDOTUVIŲ DULEKTOBJAI 
KELNER — PRUZIN

Phone’ 0000

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMD III AMPC PATARNAVIMAS AmDULHNUL DIENĄ IR NAKTĮ

DV r A T KOPLYČIOS VISOSE 
IRAI MIESTO DALYSE

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

Štai kų gaunate:
1. Traukinio bilietą J abi pu- 

aea, Chlea<o-N. Y., pirmos 
klasės, atr-condlttoned trau
kiniais.

1. Valgis du kart, nuvailuojant 
Ir parvažiuojant

>. T.ransportaclją nuo stoties ] 
viešbutį Nsw Yorke.

4. Dvi naktis Ir tris dienas 
viešbutyje.

S. Du bilietus į Pasaulinę Pa
rodą.

4. Aplankymą New Yorko įvai
renybių.

7. Aplankymą Rockefeller Con- 
ter Observatlon Tower.

8. Privilegiją aplankyti Niaga
ra Kalia kada grįžite namo.

8. Privilegija pasilikti N e w 
Yorke 15 dienų, nuo dieuos 
Išvykimo Iš Chlcagoa.

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 užsiregistruot iš anksto.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
8BHIAU8IA IK DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

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

4447 South Fairfield Avenue
Tel. LAFAYETTE 0727

DYKAI koplyčios visose
Chicagos dalyse

Antbony B. Petkus
Lachawicz ir Simai 
1, Liulevičius
S. P. Mažeika
Antanas M. Ptiilliiis
I. L Zolp

3354 So. Halsted St.
Telefonas YARds 1419
6834 So. AVestern Avė. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
ClCero 2109

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
l’hone PŲLIman 1270
4348 So. California ,Ave. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avenue 
Phone YAKds 1138-1139

3307 Lituanica Avė. 
Phone YADds 4908

,1646 We»t 4<ith Street 
Phone YARds 0781-0782

Kl*nsyfclt*i mftsą Tdctuvlų 
■rMMilenlo vakarate. 1:99

radio praeramo Antrarflrato br 
M WHIP stnrf«M <14l»

P. lALTIMIFRAfl Albert V. Petkus 4704 S. Western A ve. 
Tel. LAFayette 8024
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SV. JURGIO PARAP.
—ĮVYKS—

Sekmadieni, Rugpiucio-Augitst 27 d., 1939 m.
Vytauto Darže 115 Gat., arti Pulaski Road

PASKUTINIS PIKNIKAS
Švento Jurgio pampi,ja, motina visų Chieagos parapijų, kviečia visus parapijonus ir kaimynus, 

rMl ateinantį .sekmadienį, į Vytauto puikų parkų. Bus puiki muzika, skanūs valgiai, gardūs gėrimai
ir įvairių žaislų. Įžangos į daržą nebus. Mūsų parapija nori sukviesti visus lietuvius, senus ir 

• dabartinius savo parapijomis, biznierius ir prietelius, kad pasidalinus džiaugsmu, nes šiais metais at
sidaro aukštesnė mokykla, ir kad po atostogų vėl pasišnekučiuoti', pasivaišinti dar žaliuose miškuose.

Kviečia visus — KLEBONAS IR KOMITETAS.

Aplink mus
Tikimasi, kad dar šių sa- 

iš Kalifor
nijos, Cliicagoje sustos p. Po
vilas Žudeikis, Lietuvos mi
nistras Vašingtone. Čia pra 
leis dienų ar dvi. Sustos pas 
konsulų P. Daužvardį pasi
tarti įvairiais reikalais.

vaitą, grįždamas
Providenee, prie Pittsburglio. 
Per vasarų pavadavo Utiea, 
N. Y., par. klebonų, kuris bu
vo išvykęs į New Yorkų.

Los Angeles, Cal., mieste 
įsteigtas Lietuvos garbės ko
nsulatas. (iarbės konsulu pa
skirtas dr. Julius Bielskis, pi
rmasis Lietuvos konsulas New 
Yorke. derli, ministras p. Ža- 
deikis keliavo j Kalifornija 
sąryšy su konsulato įsteigimu. 
Ta pačia proga aplankė tarp
tautiną parodų San Francisco 
mieste.

Vincas Šaulys sėkmingai 
darbuojasi žymioj firmoj jau 
•kelinti metai. Tai gyvas ir 
gabus vyras. Prieš keletu me
tų sukūrė šeimos židinį. A u / 
gina gražų sūnų. Laukiame 
Vinco pasirodant lietuviij vi
suomenės veikime.

prašė daugiau tų ti'kietėlių. 
Pavyzdingas uolumas!

S. Maplewood avė., atidarė 
pirmos klesos užeigų. Atsila
nką kostumeriai ir svečiai 
mandagiai aptarnaujami. A- 
pie didelį “Grand opening” 
vėliau bus pranešta. Rap.

Port Dearborn viešbutyje 
gyvena L. Labanauskas, kuris 
irgi rodo nuoširdumų ‘‘Drau
gui”. Ir kiti gyvenų tarp sve
timtaučių taip platina “Drau
go” jubiliejaus serijas.

Brigliton Park lietuviai ga-
Ii gauti “Draugo” serijų ti- K ♦ ♦♦♦ ♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 3

REMKITE, PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

kietų pas kurpių T. Vezį. 
2530 W. 47th St., ir pas už
eigos savinirtkų Vladų Navic
kų, 4358 S. Maplewood avė.

žvaJgas

derli. kun. dr. K. Matulai
tis, MIC., vadovauja rekolek
cijoms Šv. Kazimiero Sesuo 
vienuolyne. xMūsų skaitytojai 
patenkinti gerb. Londono k'e- 
bono pasirodžiusiais raštais. 
Laukia jų ir daugiau.

Cbicagoj statomas specialus vadinamas “sniego kreiseris” kelionei į pietinį žemgulį. 
Ekspedicijai vadovaus pagarsėjęs tomis kelionėmis admirolas Byrd. Šis savotiškas laivas 
ne laivas galės (paviršium (sniegu ar ledu) važiuoti 30 mylių į valandų, pralysti pro 15 
pėdų pločio ledų plyšius ir t. p. Kreiserio sta tylių finansuoja Armoro Technologijos Ins
tituto fundacija. (Acme telephoto)

Nauji Biznieriai
BRTGHTON PARK. — VIa 

das ir Elena Navickai, 4358

PASKOLOS ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ

Dutalamos nuo 1 iki 15 metų.'- 
Lengvi išmokėjimai. I)čl platesnių 
informacijų kreipkitės pas Chas. J

$ Zekas, Seeretary. <
GEDIMINAS BLDCt. & LOAN 3 

ASSOCIATION J
4425 South Faarfield Avė. < 

Lafayette 8248 3

Min. P. Žadeikis chicagie- 
čianis yra gerai pažįstamas. 
Jis čia buvo pirmuoju Lietu
vos konsulu. Iš čia buvo nu
keltas i New Yorka genera- 
liniu konsulu, o iš New Yor- 
ko paskirtas aukštesnioms 
Lietuvos pasiuntinio pareigo
ms Vašingtone.

Į Lietuvių Dienų paša

sensacija Cbicagos lietuvių 
tarpe — tai “The Toppers” 

ujj šokių orkestrą, kuri gros die-

nėj parodoj New Yorke ren- naščio “Draugo” jubiliejinia-

giasi »•' T Ąr Ime piknike Vytauto darže ru-vaziuoti d. M. gerb 1

Gerb. -prel. Julius Macie- 
jauskąs šiomis dienomis va
dovauja rekolekcijoms Šv.

prel. M. Krušas ir gerb. kun. 
A. Sikripka.

NAUJrMUZIKoT 
SENSACIJA “DRAUGO” 
PIKNIKE

Šių vasara atsirado, iškilo
Pranciškaus vienuolyne, Mt. 'ir išsipopuliarizavo nauja

gsėjo mėn. 4 d. Šių orkestrų 
jaunimas pamėgo ir rengiasi 
gausingai atvykti į piknikų, 
kad prie jos pasišokti. Rap.

SERIJŲ IŠPARDAVIMO LENKTYNES
Biznieriai Ir Profesijonalai Siunčia Čekius

Tikrai linksma, kad biznio-, gui”, 'kuris švenčia 30 metu 
riai ir profesijonalai įverti-j jubiliejų, 
na dienraščio “Draugo” ju-J Tik iš Nortb Side kol kas 
biliejų ir remia jo varomų' dar nesame žodžio girdėję 
vajų. Marųuette Park kon-| Tik vienas profesijonalas, dr. 
traktorius J. Pakel, 6816 S. W. J. Kirstuk, 4309 W. Ful-

Standard Club
CLASSIFIEP

PARDAVIMIT NAMAS
Bizniavus namas — Storas Ir flctas 
pagyvenimui; yra 2-karų garadžius. 
Parsiduoda pigiai. Dėl platesnių in
formacijų kreipkitės j: Chas. Zekas, 
4425 So. Fatrfiekl Avenue.

GESO ŠILUMA
PIRMIAUSIA SMAGUME, 

ŠVARUME IR PATOGUME

Persikėlė Į Geresnę 
Vietų-

BRIGHTON PARK. — Bi
znierius T. Vezis, kurs per 
daug metų laikė čevery'kų 
taisymo šaipą, 4458 S. Wasli- 
tena\v avė., dabar persikėlė į 
naujų vietų adresu; 2530 W. 
47 St. Darbą atlieka gerai, 
greitai ir nebrangiai. Turi ge
rų pagelbininkų A. Kflnickų 
— iš West Šitie. Rap.

AVester.n avė., prisiuntė čekį, 
kad pakėlus savo kolonijos 
stovį vajuje.

West Pullmano biznierius 
A. Zube, 12022 S. Halsted 
st., prie čekio dar pridėjo 
nuoširdžius linkėjimus “Drau

Listen to and Advertise over

MLAHDECH'S YUGŪSUtV RAOIO
Folk Songs and Music
Tamburitza Orchestra

Station WWAE, Every Sunday 1 to 2 
536 S. Clark St., Chicago — Har. 3006

TIKTAI $ 1575 * J MENESJ
Per 8 Mėnesius

H0W TO CLEANSE AND SOOTHE

TIRED
STRAINED* EYES

lerton, pakėlė koloniją atsių
sdamas čekį.

Iš Town of Lake Beneta Ci- 
cėnienė atsiuntė laiškų su pi
nigais už serijų tikietus ir Į

Švelni Degtinė—100 Proot 
BOTTLED IN BOND 

Nėra Geresnės Degtinės 
už Tokią Kainą

TIK $1.00 PT.
4-5 Kvortos.

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS 

TAVERNOJ
15c. DRINKSAS

MUTUAL LIQUOR COMPANY
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
PTione Bonlevard 0014

41.60

BIZNTF.RI.VMS PROGA 
Krautuvė ir 3 fletal. Naujas mūri
nis nąmas South SidSje. geroj vie4 
toj. Tinkamas bile kokiam bizniui. 
Savininkii.s mainys ir ant kitokio^ 
nuosavybes mieste arba farmos ne
toli nuo Chlcagns. arba ant lotu, 
•foseph Vilimas, 8800 S. Maplewood 
Avenue. Chicairo. Illinois.

PARDAVIMUI KRAUTUVĖ
Tinkama daugumai biznio rūšių. 
Krautuvė yra 22x50, 3 gyvenimui
kambariai užpakaly. Didelis belsmon- 
tas ir ViSkus. Karšto vandenio šilu
ma, nebrangi kaina. Privačias savi
ninkas. 2445 West 71st St.. telefonas 
RF.PublIe 8242.

PARDAVIMIT NAMAS
Pardavimui didetls 6 kambarių 

cottąge. vantos karStu vandeniu 
apšildomas. Didelė pastogė ir kie- 
mas. $500.00. jmokėti, balansas 
lengvais mėnesiniais ifimokė.iimais.

Atsišaukite telefonu; CANal 6994.

TURTAS VIRŠ --------------- $3,500,000.00

ATSARGOS KAPITALAS - ^250,000.00
Dabar mokam 3^2% Pa‘ 
dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 m.

(•Vidutinė kaina 8-ničneshj šildymo 
sezonui šiame 5-k am barių name)

“Gc»o Allumn niurni labai patinka. Maa radome. Jok Jinai 
yra tikrai tuo ką Gnao Kompanija Ją perntatė.”

Pauline M ai ano t Ir Ii, 6236 Rnwyer, Chlcngo

Geso Šiluma Verta Daugiau,
Nes Ji Daro Daugiau

• Don’tsufferfrombum- 
ing, amarting eyes.
Murinę brings you 
ųuick, amaiinf relief.
Murine’s six eztra in- 
gredienta complatety 
wash avray eya irrita- 
tion-make your eyes feel
clean.freah.alive I Ūse Murinętwieedaily. 
•Eye strain due todmt, dri ving, glare.clnse wor k, 
Tnovies, reading.late hours. Murinę will not cor- 
rect eye deficienciea. For treatment of organiceye 
dlaordera, see ■ competent profeaaional st once.

UTILITY L!OUOR 
DISTRIBUIORS

Incorporated

Tel. Prospect 0745-0746 
Wbolcaale Only

5931-33 So. Ashland Avė.

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

and
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

4192 ARCHER AVENUE
SAVINGS FEDERALLY 

IN8URED
JUSTIN M.\ČKIKWICH, Pres.

• Geso šiluma Kalima paisyti 
| bllę kur) namą, noną ar nau
ją. Gcsos yra Idealus kurą* Ka
ro arba Šilto oro šilumai. Užl- 
ma tik kelias valanda* per
mainyti dnhnrtinę Šildymo sis
temą ) pilnut automatinę geso 
Šilumą.
Telefonu* \Vahnsh 8000. šauki
te. nrl»a rašykite dėl aptnrėll- 
nio il.vkni apskalėlm Into kiek 
kalnuos Geso šilumos paisymai 
Jūsų name.

GESO ŠILUMA 

yra Ui vienintele 100% 

AUTOMATINĖ ŠILUMA

MOOItN COOCtir CONItANT MOT WATI» . . tlltNT NMMOMATION .. OAI Mf ATIKO

THE PEOPLES GAS LIGHT AND COKE COMPANY L
J • , ______ lMONI*A«A 4 H * o 0 0 ___ W- -

g r Youp
F°p r y'p e 

/oup l— ■ l—
AT ALI DRUG STORES

Pas mus galima gauti tikrai 
Lietuvišką Importuotą Valstybinę 
Degtinę.

Mes Ir Visi Mūsą Darbininkai 
Esame Lietuviai. Pp. F. Ir M. 
Dzlmldal, 8avlnlnkal.

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.

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 virSeliais. 
Kaina $1.00 

Užsakymus siųskite:
DRAUGAS PUBLISHING CO.

2334 South Oakley Avenue CThicago, Illinois

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOK ĖJIMAIS

Barskis Furnitūra House, Ine.
‘THE HOME OF FINE FIJRl'flTVRE” SINCE IMI

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

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

PARDAVIMUI
Tikras bargenas. GrosernS, dellca- 
tessen ir namas, arti bažnyčios ir 
mokyklos. Biznis Išdirbtas per daug 
metų. Kainą ir pardavimo priežastį 
ištirsite ant vietos. Savininkas: 1307 
So. 48th Conirt. Cicero. IIIInoK

PARDAVIMUI BIZNIS
Orosc.rnS ir dellcatessen. Garu ap
šildomas. Pragyvenimui kambariai 
užpakaly. Turime parduoti pigiai. 
Priežastis pardavimo — liga. Atsi
šaukite: 2438 W. 59th St., telefonas 
PROspeet 1249,

PARDAVIMUI NAMAS 
2 aukštų mūrinis namas Brigepor- 
te; 6 Ir 5 kambariai. Kaina $2,500f 
$1.000.00 cash, balansas $15.00 J 

mėnesį. Savininkas: 3238 So. Hals- 
ted Street, telefonas CALumet 4118.

(teles Yosliis
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. TLL.

1

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom Ir Kito
kiem Bank lėtam Suteikiam Pa

tarnavimą.
Linksmas Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

I

REMKITE, PLATINKITE 
KATALIKfSKĄ SPAUDĄ.

PoeahontM Mine Rtm (Rcrrmcd), Tonas $7.28j 
Smulkesniųjų — Tonas $7.00; Petroleum dar
ban Coke, perkant 8 ton. ar daugiau, Ton. $7.28.


