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KARAS JAU ČIA PAT, 
PRIPAŽĮSTA MIN.
PIRM. CHAMBERLAINAS

Parlamentas praveda 
reikalingus karo metui aktus

LONDONAS, rugip. 24. — 
Ministras pirmininkas Cliam- 
berlainas šiandien parlamente 
išdėstė tarptautines pasaulio 
suirutes ir pasiūlė parlamen
tui be mažiausio atidėliojimo 
vyriausybę autorizuoti vyk
dyti Įteikiamus pravesti karo 
metui įstatymus.

Po jo kalbos parlamentas 
475 balsais įprieš 4 pripažino 
visus įduotus karinio pasitvar 
kyino pasiūlymus ir tuojau 
tai pasiuntė lordij rūmams.

Chamberlainas pripažino, 
kad karas, kaip matosi, neiš

vengiamas ir Britanija pasi-; 
ryžusi padėti Lenkijai, jei jos' 
gyvybei bus aiškus pavojus.

Ministras pirmininkas ap
gailėjo Maskvos valdovų vi- 
liugingus žygius. Bolševikai 
su Britanija ir Prancūzija at
virai tarėsi, o paslapčia šiom* 
valstybėms dirbdino spąstus.

Sakė, Britanija dar turi! 
vilties, kad rasi, lenkai iškels 
taikos derybos su naciais ir 
tuo būdu bus išvengta pavo
jaus. Jei ne, Britanija pasi
rengusi.

LENKAI TEPASIDUODA 
ARBA TEBEKOVOJA, 
SAKO HITLERIS

BERLYNAS, rugp. 24. — 
Berchtesgadene Hitleris va
kar priėmęs Britanijos amba
sadorių Hendersonų su britų 
vyriausybės įspėjimais, tai vi
sa atmetė ir ambasadoriui 
pareiškė, kad Vokietija toliau 
nenuiinaldinama ir Lenkija tu 
ri pasiduoti, arba kovoti. Sa
ko, jei ji kovos, tai bus sus
kaldyta į dalis taip, kaip bū
ta tris kartus praeityje.

Jei taikinguoju keliu pasi
duos, tai Hitlerio lenkams są

lygos tokios:
/Vokietijai paduoti Dancigą 

be jokių sąlygų.
Grąžinti Vokietijai visas te 

ritorijas, kaip būta prieš pa
saulinį karą.
Likusiems Lenkijos plotams 

pripažinti nacių protektoratą 
taip, kaip tas įvykę su čekų 
Bohemija ir Moravija.

Kada bus pradėti žygiai 
prieš Lenkiją, jei ji nepasi
duos, naciai nežino. Sako, tas 

i priklauso nuo Hitlerio.

Trumpai apie krize Europoje

RIBBENTROPAS GRĮŽO 
IŠ MASKVOS SU 
PASIRAŠYTU PAKTU
BERLYNAS, rugp. 24. — 

Vokietijos užs. reikalų minis
tras Ribbentropas grįžo iš Ala 
skvos su pasirašyta nepuoli
mo sutartimi sa sovietų Ru
sija.

Ministras Ribbentropas tik 
apie tris valandas vakar tarė
si su sovietų užs. reikalų ko
misaru Molotovu Kremliuje ir 
neužilgo sutartis pasirašyta.

Aišku, sutartis anksčiau bu 
vo parašyta ir Ribbentropas 
buvo reikalingas jos posmus 
apibudinti ir pasirašyti, kas ir 
atlikta Stalino akivaizdoje.

Tuojau po to paskelbtas su 
tarties turinys.

Sutartis įsigalioja tuojau 
po jos pasirašymo ir veikia 
per 10 metų. Paskiau gali bū 
ti pratęsiama dar penkeriems 
metams.

Abi pusės pasižada viena 
kitos nepulti ir jei viena kuri 
pusė susikautų sukuria nors 
trečiąja partija, tai kita pusė 
neturi kištis. Taip pat nė vie
na pusė nedaro jokių pašali
nių sutarčių su kokia nors 
trečiąja partija. Tas reiškia, 
kad Maskva negali daryti jo
kios antiagresyvinės sutarties 
su britais ir prancūzais.

Pasi radusios abi pusės nie
ku būdu viena kitos nepuola, 
o kilę nesusipratmai spren
džiami taikinguoju keliu, arba 
arbitražu.

Nuopuolimo sutartį sudaro 
septyni trumpi posmai.

Vadinasi, dabar sov. Rusija 
negali kištis į Vokietijos ne
susipratimus su Lenkija.

BES TAIKON

Vokietijos užs. reikalų ministras Ribbentropas, kurs su 
komisaru Molotovu Kremliuje pasirašė nepuolimo sutartį.

-p. (Acme teleplioto).

Britanijoj ir Prancnzijnj plačiuoju 
mastu vyksta atsargu mobilizacijos

PARYŽIUS, rugp. 24. —
Pranešta, Prancūzijoj ir Bri
tanijoj vykdomos atsargų mo 
bilizacijos. '

Gausi prancūzų kariuomenė 
siunčiama į Maginoto tvirto
ves, Vokietijos pasienyje.
Karo laivynai skubiai paren

giami.

JO ŠVENTENYBĖ 
ATSIŠAUKIA Į 
VALDOVUS IR VISUS

Sako, pasaulis reikalingas 
duonos ir darbo, bet ne karo

VARŠUVA. — Lenkijoje 
vyksta visuotina karo atsar
gų mobilizacija. Norima su
daryti i'ki dviejų milijonų 
kariuomenę.

BERLYNAS. — Nacių o- 
ficiali žinių agentūra prane
ša, kad lenkų kariuomenės 
gausingos dalys užėmė pozi
cijas šalia Dancigo; spėjama, 
lenkai bandys užgrobti Dan
cigą.

VARŠUVA. — Pranešta, 
vokiečių patruliai arti Uawa 
įsiveržė lenkų teritorijon ir 
okupavo dvarą.

BERLYNAS. — Ministrui 
Ribbentropui grįžus iš Mas
kvos su pasirašyta nepuoli
mo sutartimi į Berlyną tuo
jau atvyko Hitleris.

HAGA, Olandija. — Vy-j 
riausybė paskelbė dalinę kn- 
rinių atsargų (mobilizaciją.

WASHINGTON. — Prez. 
Rooseveltas specialiu raštu 
kreipės į Italijos karalių, kad 
jis darbuotųsi už taiką.

BRITŲ NAUJAS AMBA
SADORIUS ATVYKSTA Į 

AMERIKĄ

LONDONAS, rugp. 24. — 
Naujas britų ambasadorius J. 
A. Valstybėms lordas Lothian 
išvyko į Ameriką.

BOLIVIJOS DIKTATORIUS 
NUSIŠOVĖ

LA PAZ, Bolivija, rugp. 
24. — Propagandos ministras 
paskelbė, kad šios respublikos 
diktatorius, German Bušeli, 
mirė pasišovęs į smilkenį.

VĖLIAUSIOS
BERLYNAS. — Hitleris ta

riasi su Ribbentropu. Matyt, 
laukia Dancigo nacių atsišau
kimo juos “vaduoti”.

PARYŽIUS. — Prancūzų 
vyriausybė nusprendė, kad 
gyventojai kuo veikiau apleis
tų Paryžių. Neturį nieko ben
dra su karo tarnyba visi ci
viliniai turi apleisti miestą.

IjONDONAS. — Britų par
lamentas autorizavo vyriau
sybę įsikišti karan, jei bus 
reikalinga.

Cbicagos kiltas pataria Homerioi 
mažinti valstybes išlaidas

City Club of Cliicago nus
prendė reikalauti gubernato
riaus Hornerio, kad jis ma
žintų valstybines — savo ad
ministracijos išlaidas ir padi
dintų išlaidas bedarbių šelpi
mui.

Klubas randa, kad 1937-39 
metais (palyginus su 1933-35

metais) šelpimui išlaidos 35 
nuošimčiais sumažintos, o val
stybės reikalams 65 nuošim
čiais padidintos.

Klubas nurodo, kad toks sto
vis nepakenčiamas. Valstybė 
žeriasi milžiniškas sumas pir
kimo mokestimis, o šelpimui 
nužeriami tik trupiniai.

MASKVOJ UŽDAROMI 
VYKDINTI KARINIAI 
PASITARIMAI
MASKVA, rugp. 24. — So

vietams pasirašius nepuolimo 
sutartį su Vokietija čia nu
traukiami vykę britų prancū
zų karinės misijos pasitari
mai su raudonosios kariuome
nės vadais.

Padaryta nepuolimo sutar
timi sovietai negali dėtis su 
Vokietijos priešais britais ir 
prancūzais.

Pranešta, britų prancūzų 
misijos dalis karininkų jau 
apleido Maskvą. Jie reikalin
gi namie.

Stebėtojai pareiškia, kad 
buvusiais pasitarimais sovie
tai patyrę eilę britų ir pran
cūzų karinių paslapčių. Bet 
savo paslapčių bolševikai ne- 
atskleidę.

Bolševikai sakosi jie nekvie 
tę šios misijos kariniams pasi 
tarimams.

Prancūzijoje sudaryti pla
nai rekvizuoti visus privačius 
automobilius ir autovežimius 
kariuomenės ir amunicijos 
siuntimui į Vokietijos ir Ita
lijos pasienius.

Visu enei^ingumu rengia
masi karan.

10 MILIJONŲ KARIŲ RUO
ŠIAMA KARUI

LONDONAS, rugp. 24. — 
Apskaičiuojama, kad Europos 
valstybės apie 10 milijonų ka
reivių paruošia karan. Dau
gumas jau įginkluota ir tik 
laukia įsakymų pradėti savi
tarpio skerdynes.

NUNCIJUS VOKIETIJAI 
BAŽNYČIOS REIKALU
FULDA, Vokietija, rugp. 

24. — Vokietijos (įėmus ir 
Austriją)) katalikų vyskupai 
čia turi konferencija. Praneš
ta, kad nuncijus Vokietijai, 
JE. arkiv. Cesare Orsenigp 
šiandien konferencijoje pas
kelbs savo svarbų pareiškimą 
apie Bažnyčios stovį Vokieti
joje.

SKELBKITES “DRAUGE”

VON PAPENAS IŠVYKO 
TURKIJON

BUDAPEŠTAS, rugp. 24. 
— Vokietijos ambasadorius 
Turkijai von Pa penas skubiai 
lėktuvu išvyko į Ankarą, Tur
kijoje. Matyt, jis įpareigatas 
Turkiją patraukti Vokietijos 
pusėn.

C ASTRU i AN DOLFO, ru
gp. 24. — Šventasis Tėvas 
Pijus XII šiandien per radi
ją atsišaukė į pasaulio valdo
vus ir į visus geros valios 
žmones šią rimtą valandą vi
somis jėgomis darbuotis už 
taiką. Juk teisingumas neat
siekiamas smurtu, pareiškia 
Jo Šventenybė.

“Žmonės turi vaduotis pro 
tu spręsti savo problemas”, 
sako popiežius. “Karai atei
tyje sukels tik kraujo liejimą 
ir mūsų tėvynių išnaikinimą.

Kį RIBBENTROPAS
SAKO APIE LENKUS
VARŠUVA, rugp. 24. — Iš 

Karaliaučiaus, Rytinės Prūsi
jos, čia atvyko vienas žymus 
prancūzas politikas, kuriam 
teko ten, Karaliaučiuje, maty 
tis su Vokietijos užs. reikalų 
ministru Ribbentropu.

Ribbentropas prancūzai tarp 
kitko pareiškęs, kad šį kartą 
su Lenkija “viskas bus už-Į 
baigta” — Lenkijos valstybė 
bus sunaikinta.

Anot Riblientropo, lenkai 
per 20 metų gavo progos įro
dyti, kad jie neverti vadintis, 
tauta. Anot jo, lenkai yra ne
tvarkingai, nenašūs, necivili
zuoti ir trukšmadariai.

Lenkų viršūnėse pripažįs
tamas Lenkijai pavojingas 
stovis tarp dviejų didelių 
valstybių. /

NEMUNAITIS — 
KURORTAS

ALYTUS. — Aštuoniolik
tame kilometre nuo Alytaus, 
ant dešinio Nemuno kranto, 
yra nedidelis Nemunaičio baž
nytkaimis, kurį supa labai ža
vios apylinkės; sausi pušynė
liai, apgulę miestelį, ir Ne
muno pakrantėje geri paplū
dimiai. Čia vasaroti sveika ir 
tinkama vieta. Seninu šia vie
ta niekas nesidomėjo, bet šie
met ir Nemunaitis susilaukė 
keleto iš Kauno šeimų vasa
rotojų, kurie labai patenkinti.

NEPAPRASTAS UPELIS
ZARASAI. — Už 3 km. nuo

Antazavės prie Marimonto 
vienkiemio yra nepaprastas 
upelis. Kaip pasakojama, jis 
nepaprastas tuo, kad kiekvie
ną sekmadienį l»ei šventadienį 
jo vanduo grįžta ta pačia va
ga atgal. Šis retas reiškinys 
įvytksta dėl netoli veikiančio 
malūno, tačiau to nežinan
tiems labai keistai atrodo.

Karštai meldžiamės, kad vai 
dovai visomis pastangomis 
sukrustų išlaikyti taiką.

“Visa žmonija nusistačiusi 
už taiką. Motinų ir tėvų šir
dys kartu su mūsų širdimi pla 
ka. Pasaulis reikalingas duo
nos ir darbo, bet ne plieno ir 
karo”.
Atsišaukia į visus tinkinčiuo 

sius karštai melstis, kad Vi
sagalis Dievas pašalintų ka
ro pavojus.

Jo Šventenybė sutei'kė a- 
paštališką laiminimą pasau
liui.

J. A. V. PILIEČIAI 
GALVATRŪKČIAIS 
APLEIDŽIA EUROPA
PARYŽIUS, rugp. 24. —

Karo krizės ištikti merikie- 
čiai galvatrūkčiais subruzdo 
apleisti Europą. Visi garlai
viai kupini apleidžiančiųjų, 
grįžtančiųjų į Ameriką, nes 
tik tenai gali rasti saugumo. 
Visa Europa virsta baisiuoju 
ugniakalniu, kurs kas valanda 
gali prakiurti.

Į Ameriką grįžta turistai 
ir ilgesnį laiką Europoje gy
venę amerikiečiai. Tarp kitų 
grįžta ir prez. Roosevelto mo
tina.

Cannese, Prancūzijoj, atos
togavo J. A. V. ambasadorius 
Kennedy su šeima. Ambasa
dorius grįžo į Londoną, o jo 
žmona su vaikais vyksta ap
lankyti Liurdą.

BESIMAUDYDAMAS
PASKENDO

SEREDŽIUS. — Liepos 31 
d. apie 9 vai. besimaudydamas 
ties Seredžium paskendo kau
niškis M. Esterovičius, 18 m. 
amž. Su keliais draugais ne- 
laiiminkasis brido į salą, ta
čiau bebrisdamas .pateko į 
duobę ir nuskendo. Išsigandę 
draugai nespėjo padėti. lavo
nas dar nesurastas.

IŠ VARŠUVOS ATŠAUK
TAS SOVIETŲ ATSTOVAS

VARŠUVA, rugp. 24. —
Pranešta, sovietai atšaukė iŠ 
Lenkijos savo atstovą — cliar 
ge d’affaires.

ORAS
CHTCAGO SRT\TTS. — Nu

matoma giedra; maža tempe
ratūros atmaina.

Saulė teka 6:08, leidžiasi 
7:36.
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Bendradarbiams Ir korespondentams rastų negrųllua. 
Jei neprašoma tai padaryti ir neprununčiaina tam tiks
lui paSlo tankių. Redakcija pasilaiko Bau teise tai 
syti Ir trumpinti visus prisiųstus raktus Ir ypač ko
respondencijas sulyte savo nuoilflroa. Korespondentų 
praSo raSytl trumpai Ir atSklal (Jei galima rstomajs 
maSlnlle) paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
giant polemikos Ir asmenUkumų. Pasenusios koree- 
pondeneljos laikraStln nededamos

Skelbimų kainos prlslun&lamos parelkalavua 
Kntered as Seoond-Class Mstter Mareli BĮ, Itll, st

Uklosgo, Illinois Under the Aet af Marok I. liti.

Kaip Praganai Stiprina Savo Sienas 
Ir Mari Karui

l)ar neužgijo baisios Did
žiojo karo žaizdos, dar tebe-

Chamberlainui Prabilus
1

ir Mussoliniui šiuo kritišku Europos gyve
ninio momentu, reiškia jis spiovė į komuniz
mo idėją, kaipo į netikusią ir ieško ne Ru
sijos žmonėms gerovės, bet sau asmeniškos 
garbės.

Ką reiškia visos tos Stalino kelerių me
tų pastangos visuose pasaulio kraštuose su
daryti “bendruosius frontus"’ prieš nacius
ir fašistus. .Tuk tai buvo biaurus savo pa-gyvena milijonai tos šiurpios 
sekėjų suvadšiojimas ir jų apvylimas! nelaimės liudininkų, o naujo

Tą patį galima pasakyti ir apie Hitlerį. karo pavojai Uau vėl slankio-
Visai dar neseniai Hitleris tiesiog į pra- ja Europos padangėje, lyg 

garo dugną siuntė Sovietų Rusijos vadus, juodi debesys. Visi sparčiai 
sakėsi iš pagrindų triuškinsiąs komunizmą, ginkluojasi: gamina įvairiau- 
darė prieš jį didžiųjų valstybių sąjungas. Ir,' sius ginklus, didina kariuo- 
štai, tas baisusis komunizmo priešas krūvi-' nenę> jūrų |aivynus> aviaci. 
najam Stalinui, kaip jis pats jį dainai va- ■ „ kurll. nwpa>ltikl sav0
dindavo, nusilenkė ir su juo susitarė. Ar rei- . :4 •......... ...
kia geresnio antausio visiems tiems, kurie / m .. JUU
buvo Įtikėję nacių idėjoms, kurie manė, kad “esl0K“1l ““Puolmm pa- 
Hitleris, skelbdamas socialnaciamo idėjų ir v °jM» tle pagal išgales stipri-
kovą komunizmui, buvo nuoširdus! 

Gal ir gerai, kad taip įvyko. Abu Šta
mu savo sienas. Todėl dauge
lio valstybių sienos ,dlabar pa-

linas ir Hitleris aiškiau parodė savo veidus, virto j plieno ir butono už
vakar specialiai sušaukto j Anglijos par

lamento sesijoj premieras Chamberlainas pa
sakė dramtišką kaibą. Joj nebuvo daug vil
ties, kad Europos taika bus išgelbėta. Iš jo 
puses buvę viskas padaryta, kad išvengti 
krizio, tačiau nepavykę ir — karas esąs čia
P3,1- - s.

Šiuos žodžius rašant dar nebuvo žinių, ar 
parlamentas priėmė vyriausybės pasiūlytą 
baliaus projektą duoti vyriausybei galę veik
ti taip, kaip jos nusimanymu bus geriau
sia, jei krizis ištiktų Europą. Tačiau, beveik 
abejoti netenka, kad tokia ganė Chamber- 
laino vyriausybei bus suteikta. Po to kara
lius Jurgis VI tuoj pasirašys kariuomenės 
mobilizavimo bilių ir tada prisirengimas ka
rui eis visais frontais.

Pagaliau, ar karas bus ar ne, dabar pri
klausys išimtinai nuo Lenkijos. Jei ji išpil
dys Hitlerio reikalavimus, laikinai karo bū
tų išvengta. Bet tie reikalavimai Lenkijai 
yra labai skaudūs. Hitleris nepasitenkina 
Dancigu ir net Koridorium, bet reikalauja 
visų teritorijų, kurias Vokietija prarado Pa
saulinio Karo metu. šiuos didesnius reika
lavimus statyti Hitlerį paragino jo susita
rimas su Sovietų Rusijos • ^diktatorium Sta
linu.

Tad, neišrodo, kad Lenkija kapituliuos, 
nes jai norima užnerti mirties kilpa. Juk, 
ar vienaip ar kitaip jai yra bloga. Kitokio 
pasirinkimo', berods, nebėr,

Anglijai ir Prancūzijai taip pat nebėra 
kitokio išėjimo, kaip tik imtis griežčiausių 
priemonių sulaikyti diktatorių pašėlusį siau
timą Europoje. Joms dabar galutinai pasta
tytas klausimas,: Hitlerį sulaikyti dabar, ar
ba laukti dar didesnių nelaimių ir sensacijų 
tarptautinėj politikoj.

Chambertaino kelias, rodos, jau aiškus; 
Jis savo istoriškoj kalboj pasakė — DABAR!

Jiedu patys kaukes nusimovė. Bu atviru 
priešu kova yra lengvesnė. Ir dabar ta kova 
eis labiau sujungtomis jėgomis. Ji eis prieš 
kruvinuosius diktatorius. Visuose pasaulio 
kraštuose steigsis bendri frontai, bet jie ne 
komunistų bus vadovaujami, bet žmonių, 
kurie tiki demokratijai, teisingumui ir tei
sėtumui. Jie kovos visa savo energija kaip 
prieš nacizmą ir fašizmą, taip ir prieš ko
munizmą.

Subankrutavęs, viduje supuvęs, kruvinas 
nacizmas ir komunizmas, drauge su savo 
veidmainingais, suktais, išdavikiškais va
dais, nusisuks sau sprandą ir tai netolimoje 
ateityje.

Šventojo Tėvo Balsas
Katalikų Bažnyčia visuomet dirbo už tai

kos palaikymą pasaulyje. Dar gerai atsime
name, kaip popiežius Benediktas XV sten
gėsi pašalinti karo pavojus ir vėliau taikyti 
kariaujančias puses. Dar geriau atsimena
me popiežiaus Pijaus XItojo pastangas, kad 
įtikinti didžiųjų valstybių vadus, jog tiks
liausia yra rišti tarpvalstybinius ginčus tai
kos keliu. Nekartą jo baisas buvo išklausy
tas.

Didžiausiu susirūpinimu dirba už pasau
lio taiką dabartinis popiežius Jo šventenybė 
Pijus XII. Vakar jis atsiliepė į pasaulį da
ryti visas galimas pastangas išgelbėti Eu
ropą nuo karo, kuris ją išnaujo sunaikintų, 
milijonus nekaltų žmonių išžudytų, naujų 
demoralizacijos sėklų pasėtų.

Tikėkimės ir melskimės, kad Šventojo Tė
vo balsas būtų išklausytas.

APŽVALGA ]
= - r

Kultūrinio Darbo Ardytojai
Komunistai visuomet ardė ir dabar tebe- 

ardo bet kokį lietuvišką kultūrinį darbą. 
Štai ir “Vilnies” Nr. 198 straipsny “Politi
nė trumparegystė pakenks lietuvių dienai” 
pirma paskelbęs nugirstų ir nepamatuotų 
pliotkų V. D. U. choro neatvažiavimo prie
žasčių (mums jau seniai žinoma yra jūsų 
nuomonė, kad visų pasaulio nelaimių prie
žastis yra kunigas — toks jau jūsų fana
tizmas) toliau niekina Lietuvą ar Amerikos 
lietuvius: “Dabartinis lietuvių pavilionukas 
nedaro garbės Lietuvai, negi Amerikos lie
tuviam, kas lietuvius spręs pagal turtingu
mą to pavilionuko”. Melas. Kaip tik mums 
garbė! Latviai, estai neturi savo paviljonų, 
Lietuva gi įstengė jį paruošti. Mums garbė. 
Mes .ne turtus, ne auksą ten suvežėme paro
dyti, bet iš jo aiškiai matyti Lietuvių kul
tūra y dvasinis gyvenimas. Kas iš to, kad 
Sovietai į savo paviljoną sukišo milijonus, 
bet ten nematyti jokios kultūros, jokio dva
sinio gyveninio, tik propaganda ir melas 
prasi lenk knas su Rusijos istorijos tiesa.

“Vilnis” taip j>at drįsta agituoti, kad ne
būtų remiama Lietuvių Dienu: “Nedaug te- 
rasis tokių, kas už vardo įrašymą į knygų 
duos $25.00, arba kad ir $5.00”.

Žinome, kad komunistai neaukavo Lietu
vos .nepriklausomybės reikalams, taip žino
me kad ir dabar jums nerūpi lietuvių kul
tūriniai reikalai. Tuo nesigirti ir neagituoti 
reikia, bet tik susigėsti!

Lietuvių Dienos renginio komitetan yra 
sutelktos visos pozityviosios Amerikos lie
tuvių grupės.

Vilniaus Liet. Draugijų Reikalai

Komunizmo Ir Nacizmo 
Susmukimas

Stalino pasibučiavimas su Hitleriu reiškia 
daugiau negu susitarimą viens kito nepulti. 
Tai reiškia komunizmo ir socialnacizmo vi
sišką susmukimą, subankrutavimą.

Paklausite, kodėl?
Jei Stalinas, kuris per tiek metų nudavė 

neapkenčiąs nacizmo, fašizmo, Hitlerio ir 
Mussolinio, kuris savo pasekėjams nuolat 
tvirtino, kad naciai ir fašistai yra didžiau
si ir biauriausi Sovietų Rusijos ir komuniz
mo priešai, išdrįso paduoti ranką Hitleriui

tvarus: jų pasieniais vingiuo
jami vientisos galingų tvirto
vių, fortų ir slaptų įtvirtini
mų grindinės, stipriai šarvuo
tos, gerai ginkluotos, didžiau
siomis kliūtimis apsuptos. O 
tie galinti įtvirtinimai įreng
ti ne tik žemės paviršiuje, 
bet ir giliai požemiuose, iš 
kurių karo atveju bus sėja
ma mirtis ir išnaikinimas.

Garsioji Mažino linija

Prancūzija savo rytų sienų 
pradėjo stiprinti tuojau po 
Didž. karo, tačiau didžiuo
sius stiprinimo darbus pradė
jo tik 1930 m., nutiesdama 
garsią tvirtovių liniją, pava
dintą generolo Mažino (Magi- 
not) vardu, kuris būdamas 
karo ministeriu sumanė ir 
pravedė tų tvirtovių renginio 
įstatymą. Mažino linija tę
siasi daugiau kaip per 300 
kilometrų, nuo pajūrio ir Be
lgijos iki Šveicarijos, o da
bar ji dar prailginama. Kaip 
gi atrodo Mažino linija? Ji 
nėra ištisa siena, bet suside
da iš daugelio atskirų tvirto
vių, fortų ir gynimosi įren
gimų. Čia eina .plačios, aukš
tos ir gudriai suraizgytos spy

Gelžbetonio grybai ir 
bokštai

Už tų užtvarų matyti dau
gybė truputį nuo žemės pa
viršiaus pakilusių apvalių 
pastatų, panašių į milžiniš
kus grybus. Tie grybai pasta
tyti iš betono, geležies ir plie
no. Jie priglausti prie krūmų, 
-medžių ir paslėpti 'miškuose, 
todėl sunkiau pastebimi. Tai 
yra fortai, dideli ir mažesni, 
įrengti pagal visą liniją. Ma
žuose fortuose tėra po 4-6 
sunkius kulkosvaidžius ir po 
2-3 minosvaidžius, 'kuriuos a- 
ptarnauja 40-50 vyrų. Dide
liuose fortuose yra didelių ir 
mažesnių patrankų, kulkosvai 
džių, minosvaidžių, prieštan
kinių ir priešlėktuvinių pabū
klų. Juose karo metu bus nuo 
200 iki 1000 kareivių. Tie fo
rtai telefonais sujungti vie
nas su kitu, suskirstyti po 3 
fortus grupėmis. Jei mūšyje 
vienas fortas būtų susprog
dintas, sugriautas ar priešo 
užimtas, kiti d'u gretimieji 
fortai tuojau sukryžiuotų sa
vo ginklų ugnį ir apgintų nu
tilusio forto sritį. Visi fortai 
jungti tarpusavy požeminiais 
keliais, kiekvienas jų turi at
skirus požeminius išėjimus, 
kuriais eina žmonės ir gabe
nama municiaj. Yra dar sla
pti požeminiai išėjimai, ku
rie baigiasi už 7-9 kilometrų 
toli užfrontėje.

Paslaptingi ir šiurpūs 
požemiai

Tačiau tai, kas matyti ža- 
mės paviršiuje, yra tik maža 
dalelė Mažino linijos įtvirti
nimų. Svarbiausi ir galin
giausi įtvirtinimui yiu filiai 
po žeme, net ligi 33 metrų

Michigan valstybės gubernatorius Luren D. Diėkinsan (ant
ras iš kairės) dalyvauja valstybės skautų sąskridyje. “1 don’t 
likę young men in shorts”, pareiškė gubernatorius skautų 
vadams ir pareiškęs, kad Michigan valstybės skautai dėvėsią 
ilgas kelnes. Kaip žinoma, skautų uniforma yra vienoda 
visam pasauly. (Acime teleplioto)

rieji traukinėliai. Visi tie į- yra stebėjimo punktai viršui 
yra taip giliai po' žėniės. Tai gelžbetonio bokš-

žeine, kad net didžiųjų patra
nkų sviediniai ir sunkiosios 
lėktuvų bombos savo sprogi
mais negali jiems pakenkti. 
Tai tikri požeminiai miestai, 
kurie taikos metu atrodo ga
na įdomūs, tačiau karo metu 
čia bus šiurpus pragaras.

Oro atsarga ir plieninės 
durys

Iš kiekvienos patalpos į 
žemės paviršių eina oro lai
dai arba vamzdžiai, kuriais 
įeina tyras oras. Bet karo 
metu tie laidai gali būti Bu

teliai, apdengti plieno šar
vais. Juose karo metu sėdės 
stebėtojai ir pro siaurus ply
šelius plieno šarvuose stebės 
visą apylinkę. Tie bokšteliai 
vadinami adatos skylutėmis, 
jų šarvų negali pramušti vi
dutinių patrankų sviediniai. 
Bet reikale tie bokšteliai gali 
būti nuleidžiami į požemius. 
Fortų įgulai ir mašinas ap
tarnaujantiems žmonėms mia- 
tinti požemiuose yra sukrau
ta tiek maisto, kad užtektų 
3-4 mėnesiams, o imant su
mažintą davinį — net 6-7 mė-

naikinti, ir požemių įgula už- nesiams. Geriamasis vanduo 
trokštų. Todėl yra įrengti mi-l imamas siurbliais iš žemės 
lžiniški kvėpuojamojo oro re- šaltinių, bet taip pat visose 
zervuarai, iš kurių ims orų1 patalpose yra pastatytos mil-
fortų įgula nelaimės metu. Y- 
ra stipriui suspausto oro ba
lionai, kad nuodingosios du
jos neįsiskverbtų į požemius. 
Į atsarginius oro indus, re
zervuarus oras varomas elek-gilume. Stiprieji fortai pože- 

i • . . ii* , , tra, o jei elektros nebūtų, taif. linuose turi po keletą aukštų.1 d .....
gliuotų vielų užtvaros, kurio
mis reikale galima paleisti 
elektros srovę, kad niekas gy
vas pro jas neprasiskvebtų. 
Greta jų padarytos prieštan

orą varytų rankinėmis maši
nomis patys kariai. Oro siur-

kinės kliūtys: tai giliai į že- ves’
galima gaminti valgius. Visos 
požeminių fortų patalpos ap-

Čia yra puikiai įrengtos ka
reivinės, dideli maisto ir mu-,
... •_ biluose įtaisyti milžiniški ko-mcijos sandeliai, ligonines, . /

tvarstomieji punktai, ginklų štuva1’ kane sulaiko įvairias 
dirbtuvės, elektrinės virtu- dujas. P ortų įguloms vado- 

kuriosc kiekvienu metu vaus karininkų štabai, kurių

Vedamajame savo straipsnyje “Vilniaus 
, rašydamas, apie Vilniaus krašto lie

tuviški] ■draugijų padėtį, tarp kitko taip sa
ko. Daug jau buvo rašyta apie Lietuvių Mok
slo draugijos atidarymo eigą. Praėjo ilgi keli 
mėnesiai kol žodis tajio kūnu ir draugijoje 
ėmė šeimininkauti lietuviai. Po to dar grį
žo į lietuvių rankas ligi ausų įskolintas Vil
niaus “Rytas”, 'kuriam buvo (pažadėta leis
ti kurti savo skyrius. Bet, kaip pasirodo, 
steigiamieji skyriai netvirtinami. nes jie, esą, 
pavojingi saugumui ir viešajai tvarkai: taip 
pamatuoja savo atsakymus valdžios įstaigos. 
Betgi iš kitos pusės tos pačios valdžios įstai
gos, atidarydamos draugiją, pažymėjo leisią 
steigti skyrius. Vadinasi, išeina, kad' nuo 
tam tikro laiko iš anksto pareiškė drauki- 
jai pasitikėjimą ir leido jai krašte veikti.

Aidas

mę sukaltų geležinių stulpų 
eilės, po 7-8 gretas. Skersai 
tas užtvaras einą keliai ir 
plentai, kuriais dabar vyks
ta susisiekimas, turi automa
tiškus barjerus, kurie kiek
vieną akimirką gali uždaryti 
kelią. Prie plentų ir griovių 
stovi barikados iš plieno ir 
betono, kurios gali būti tuo
jau pastatytos skersai 'kelią. 
Įvairiose vietose po žeme į- 
rengti sprogstamieji užtaisai, 
minos, kurioinis per kelias se
kundes galima išsprogdinti 
išilgai liniją einančius plen
tus ir (kelius.

šviečiamos elektra, kurią gau 
na trimis būdais: iš vietinių 
elektros stočių, iš stočių esa
nčių už 100-150 kilometrų nuo 
linijos žemėje paslėptais lai
dais ir iš požemiuose esamų 
elektros stočių, kurios elek
trą gamina galingais Dizelio 
motorais ir >{>agalbiniais di- 
namo. Yra daugybė elektrinių 
keltuvų, kuriais iš žemutinių 
patalpų į viršų keliami žmo
nės, ginklai ir sviediniai. Pa
gal fortus išilgai visą liniją 
iškastos požeminės galerijcis, 
tuneliai, kuriais važinėja siau

patalpos yra giliausiai, pačio
je apačioje. Tos patalpos ak
linai uždaromos plieninėmis 
durimis, o komanda paduo
dama telefonais ir garsiakal
biais. Štabų telefonai sujung
ti su žemės paviršiuje esan
čiais stebėjimo punktais 
gretimais

žiniš'kos cisternos, po 5,(X)0 
— 10,000 litrų talpumo, ku
riose laikoma geriamojo va
ndens atsarga visokių netikė
tumų atvejui.

Fortų viršūnės, atsparos 
mazgai ir kulkosvaidžių liz
dai iš viršaus gražiai apden
gti velėna, vietomis apsodin
ti krūmeliais, net gėlėmis — 
jie gražiai žaliuoja ir sunkiai 
pastebimi. Tačiau po ta ža
luma slypi storos betono sie
nos, plieno šarvai, baisūs gi
nklai. Fortuose yra sukamieji 
kulkosvaidžių ir patrankų bo
kštai. Iš jų gali šaudyti į 
visas puses taip, kad kelių 
ar keliolikos kilometrų spin
dulyje kiekvienas žemės met-„ . 11 i ras būtų padengiamas kulko-fortais. Atskiros1 • ..... .... . > mis ar sviediniais. Yra čia ir

fortų požeminės patalpo« rei- • . • . . .
. .. . . . i nuodingųjų dujų aparatai irkale taip pet gali būti atskir- .. ..... ... .

1 1 b . .1 liepsnosvaidžiai, paruosti tam
tos vienos nuo kitų plienovienos nuo 
durimis, kurių negali išmuš
ti sviediniai, pro kurias ne
prasiskverbia dujos.

Žvilgsnis pro adatos 
skylutę

Tarp fortų ir viršui fortų

Tai padarė aukštesnioji administracinė įstai
ga, o žemesniosios, kaip matyti, nesutinka 
su savo viršininkais ir jų pažadus niekais 
verčia. Šabloniškas motyvas apie saugumą 
ir tvaiką virto tiesiog sena pasaka.

Negeriau yra ir su ūkio draugija, kuri 
jau visas mėnuo “tvirtina” savo statutą. 
Pradžioje ir čia, kaip kitoms draugijoms, 
buvd lengva ranka pažadėta leisti atstatyti 
savo gyvenimą. Bet pradėjus statutą tvirtin
ti, atsirado kliūčių. Nors žadamos atidaryti 
Lietuvių Ūkio draugijos nariais bus tiktai 
lietuviai, kai.p tatai iusako patsai draugijos

atvejui, jei priešas prasiverž
tų pro ugnies ir vielų užtva
ras ir pultų fortus ataka. Pa
gal Mažino liniją žemės pa
viršiuje taip pat yra daug 
didelių kareivinių. Taikos nie 
tu jose gyvena gausingos ka
rių įgulos, kurios karui ki
lus tuojau nusileistų į pože
mius ir užimtų joms skirtas 
pozicijas. Prancūzai sako, kad 
jų Mažino linija yra neįvei
kiama ir joks priešas nepa
jėgs jos sugriauti nei per

tam tikrą jairagrafą, kuriame būtų pasaky
ta, kad Lietuvių Ūkio draugijos nariai te 
gali būti vien lietuviai. Kam gi viso to rei
kia? Visko patyrusiam šio krašto lietuviui 
aišku, kuo toks reikalavimas gali tapti. Ligi 
šiol reikėjo tautybės pažymėjimų tik vai
kams, stojantiems į mokyklą, o sutikus su ♦ i- I- •

, \. ..... .. .i žengti. Patys stambiau Inupaskutines mados reikalavimu, reikėtų be . . .... '.... . ... . .- 1 jos įrengimai kainavo apie 3abejo tokių pačių pažymėjimų ir tėvams,, • ... ,. i milijardus frankų. Bet inis-kune be valsčiaus viršaičio paga.bos var- | .* ....
giai galėtų ūkio draugijos nariais tapti. Vals-' butiniais metais tų įtvirtini- 
čiaus viitaitis nerastų atatinkamo juiragrafo nn? patobulini1 nui, stiprinimui 
tautybės pažymėjimams duoti, žodžiu, kas *r ginklavimui buvo išleista 

pavadinimas ir tikslai, tačiau iš steigėjų viena ranka duodama, tai kita ranka čia <lai* npi<> 3 milijardus 200 mi- 
būtinai reikalaujama dar įrašyti į statutą I pat stengiamasi atsiimti atgal. | lijonų frankų. —. A. -

TV



Penktadieni*, rugp. 25, 1939

Būrys Naujų Kristaus 
Sužieduotinių

M T. PROVIDENCE, PA. - 
Šių metų rugpiūeio 13 dieną 
prelatas J. Macijauskas, da
lyvaujant kitiems kunigams 
ir skaitlingam būreliui žmo
nių. atliko įteikimo vienuo
lišku rūbu apeigas segančio
ms kandidatėms: Elenai Si- 
maitytei — sesuo M. Rūta, 
Cleveland, Oliio; Aidai Dūm
ei ūtei — sesuo M. Joana, Cle
veland, Oliio; Pranciškai 
•Kr iaučiūnaitei — sesuo M. 
Silvija, Lawrence, Mass.; Le
okadijai Pusvaskytei — se
suo .M. Henrietta, Ansonia, 
Conn.; Onai Baručeviciūtei — 
sesuo M. Genovaitė, Du Rois, 
fe.; Petronėlei Jurgutytei — 
^-uo Ar. Andreja, Lietuva; 
Marijai Keserauskaitei — se
suo M. Loretta, E. St. Louis, 
Ilk; Lucijai Kazlauskaitei — 
sesuo M. Tarcilla, Cleveland, 
Oliio.

Įspūdingos buvo apeigos, y- 
pae kada kandidatės, apren
gtos baltais drabužiais, par
puolė kryžium ant žemės ir 
skaitant Visu Šventųjų lita
niją pasiaukojo Viešpačiui 
Jėzui, kaip Jo Sužieduotinės. 
.Daug susirinkusių verkė, bet 
kandidačių veiduose spindėjo 
džiaugsmas. Apeigose dalyva
vo gerb. kunigai: Kazėnas, 
Vaišnoras, Jurgutis, Vasiliau 
skas, Cormack, pasijomstas, 
kuris sakė pamokslą, Jankus, 
dominikonas, ir Vaitkevičius. 
Pastarasis atvyko atsisveiki- 

• prieš išva-
atvVko 

nti su seserimis

Lės dalyvauti toje dienoje, i 
visą iškilmių eigą filmavo.

•Rugpiūeio 15 d. septynios 
.novicijatės sudėjo laikinuo
sius įžadus. Apeigas vedė ku
nigas V. Vilkutaitis iš Cle- Į 
veland, Oliio. įžadus siūlėjo 
sesuo M. Morta, Toronto, Ca- 
nada; sesuo M. Juliana, De- 
troit, Mieli., sesuo M. Moni
ka, Detroit, Mieli.; sesuo M. 
Gregoria, Grand Rapids, Mi- 
cliigan; sesuo M. Teresė, Cle
veland, Oliio; sesuo M. Chrv- 
sostoma, Port Carbon, Pa.; 
sesuo M. Tliomasine, Detroit, 
Mieli.

Amžinus įžadus rugpiūeio 
23 d. sudėjo sekančios; Sesuo 
M. Leonarda, Elizabetli, N, 
J., sesuo M. Leonidą, Pitts- 
burgli, Pa., sesuo M. Franci- 
da, Detroit, Mielu, sesuo M. 
Egidia, Detroit, Mielu, sesuo 
M. Assisia, Detroit, Mįch., se
suo M. Clarita, Hartford, 
Conn., sesuo M. Agnella, Plu
kdei pliia, Pa., sesuo M. An- 
grf.ita, Malianoy City, Pa., 
sesuo M. Pasėliai, Cbicago, 
Ilk, sesuo M. Konradą, Slie- 
nandoali, Pa., sesuo M. An- 
tonia, Cbicago, Tik

KAUNAS. — Rugpiūeio 10 
d. Respublikos Prezidentui A- 
ntanui Smetonai sukako 65 
m. amžiaus. Ta proga jį savo 
ir vyriausybės vardu pasvei
kino ministras pirmininkas 
gen. Černius. Aukštasis jubi
liatas daug sveikinimų gavo 
iš viso krašto. Spaudoje ta
proga pabrėžiami Antano Sme 

žinosiant į Romą. Gerb. kun. tonos nuopelnai kaipo Neipri- 
Kazėnas norėti aini a s, 'kad iv klausomos Lietuvos kūrėjo, 

lietuvių tautos auklėtojo ir
UI

galėtų <paimatyti tas apeigas 
ir tie, kurie neturėjo galimy- vienytojo.

Iowa valstybėj šiemet vietomis užaugo labai dideli komai. Komų aukštumo čempijonatų laimėjo farnierys Dan Radda 
(kairėj) netoli AVasbington, Ia. Šiame atvaizde parodomas komo kotas yra 23 pėdų ir 10 colių aukščio. (Aemie telepb.)

Lietuvių Kambario 
Reikalai

Atėjo vėl darbštumo diena 
Lietuvių Kambario reikale. 
Jau sulygome su kontrakto- 
rium, kuris varžytinėse pa
davė mažesnę sumą, negu 'ki
ti. Suma — arti 8,000 dol. Iž
de turim su virš $5,100.00; tai 
dar reikia apie 2,900 dol.

Įvairių kolonijų lietuviai 
iki šiol aukojo asmeniškai; 
draugijos aukojo iš savo iž
dų, rengė pramogas), dirbo 
dovanai; radio pranešimai bu

bar, prie esamos sumos turime 
sudėti G00 dolerių, tada Pitts
burgho Universitetas pradės 
liet. kambario darbą. Juo grei 
čiau tą sumą sudėsim, tuo 
■greičiau darbas bus pradėtas.

čiai jaunieji, — po 1 dolerį; 
Lukoševičiai 50c; J. Petraus
kas 1 dol.; A. Petulis 25c; 
Jeanette Jankauskaitė 1 dol. 
Išviso $8.75.
Fondo stovis:

Be Paukščių Žmonija 
Išmirtų Badu

Prancūzų spaudoje ĮKiakel- 
bti labai įdomūs apskaičiavi
mai. Jų tvirtinimu, ipakaktų 
7 metų ir visi žmonės išmir
tų badu, jei žemėje staiga iš
nyktų visi paukščiai. Paukš
čiai sunaikina milijardus į- 
vairiausių laukų, sodų ir miš
kų kenkėjų, kurių, paukščia
ms išnykus, prisiveistų tiek 
daug, kad jokia vegetacija 
mūsų žemėje būtų neįmano
ma.

Štai kodėl paukščiai, bent 
naudingiausios jų rūšys, vi
same pasaulyje naudojasi y-

KAUNAS. — Ministrų Ta- patinga žmogaus globa.
rybai pateikiamas svarstyti_______________
Finansų Ministerijoje paren
gtas ipotekos banko įtotatii RKMKĮTE, 1 PATINKITE

Taigi kviečiame kiekvieną LTniversiteto globoje (įskai-
lietuvį, kiekvieną lietuvę (pa
sidarbuoti, kad ateinantį ru
denį ta suima, 600 dol., būtų 
surinkta. Ypatingai jūs, mo
terys, gerai pasidarbavote iki 
šiol, tai ir dabar pasidarbuo
kite Lietuvių Kambario įren
gimo fondui.

tant ir nuoš., gautus iš ban
ko) — $5,095.92; Komiteto 
globoje — $30.47; Viso — 
Š5,126.39.

Kontraktoriui (rangovui) 
turėsim užmokėt $7,986.34. 
Taiki reikėtų da surinkti $2,- 
859.95, neįdedant čionai au
dinio ir juodojo ąžuolo sąs-Jei kurios draugijos norėtų 

vo dovanai. Jūsų komitetas nė| išgirsti žodžiais paaiškinimą1 kaitos, kurios da nesame ga
lėsi] neatsiskaitė. Lietuvos apie Liet. Kambarį, jo reikš- • vę. Audinį — sienų apmuša-

valstybė prisidėjo, apmokėda
ma menininkų konkursą kam
bario piešiniams. Daugelis 
Lietuvos piliečių aukojo as
meniškai.

Jūsų komitetas šio darbo 
pradžioj atsišaukė, kad auko
tų daugybė, nors ne po daug. 
Taip lietuviai ir darė. Taip 
darykime ir toliau, iki susi
dės reikalinga suma. Tai bus 
tikrai visos tautos darbas. Da

inę ir t.t., tai rengkite pra
kalbų maršrutą ir kreipkitės 
į vajaus vedėją, daktarę J. T. 
Baltrušaitienę, 205 Seneea St., 
Pittsburgh, Pa.

lą jau gavome iš Lietuvos. 
Tasai austas Plungėje.„ Gra
žus. Visi gėrisi, kas tik pa
mato. Juodojo ąžuolo dar ne
gavome. Tiedu siuntiniai, kaip

Atsiminkite, kad kiekvie-1 ^uv0 užkliuvę Klai
pėdoje, besirengiant Vokieti-nas aukotojas tuojaus gauna 

iš komiteto kvitą, o kiek vė
liau aukotojų sąrašas patelipa 
visuose lietuvių laikraščiuose.

Nagi, prie darbo: užbaigki- 
me seniai pradėtą gražų, uni

jos “an.schlusui”.
Prisibijome, ar tik ąžuolo

medžiagos siuntinys nebus di
ngęs.

Aukas siųskite adresu: V.

TĖVAI MARIJONAI KVIEČIA
ms visiems lygiai garbingą Zambladfckas, 31 Minodka St.,

Berniukas privalo atsiųsti su 
prašymu:
1) krikšto certifikatą.

2) paskutinį mokslo raportą.

3) rekomendaciją nuo savo 
klebono.

4) sveikatos certifikatą.

5) savo fotografiją.

Tėvų Marijonų Seminarija, Hinsdale, III.
8-tą skyrių baigusius berniukus stoti į Tėvų Marijonų juve-
atą (High School) ir mokytis į misijonierius, ar Tbomp- 
)i, Conn. prie Marianapolio Kolegijos, arba Hinsdale, Ilk 
tie Tėvų Marijonų Seminarijos.

Kas nori būti misijonierium ir pasiaukoti Kristaus Baž
nyčios reikalams, tas tekreipiąs! dėl platesnių informacijų 
sekančiai; Rev. J. Mačiulionis, M. I. C.,

2334 South Oakley Avenue, 
Chicago, Illinois

KIEK KAINUOJA TĖVŲ MARIJONŲ JUVENATE?
Mokslas dovanai. Bet mokama $250.00 metams už išlaiky
mą; valgį, skalbimą ir tt. Berniukai neišsigalintieji mokesčių 
užsimokėt, jeigu tik
tu rėš geras kvalifi
kacijas, bus dispen- 
suojami nuo dalies 
mokesčio ir net bus 

dovanai priimami, 
jeigu jų kvalifikaci
jos bus labai geros.

Berniukas privalo turėti:
1) gerą dorinį karaktorių.

2) vidutinį mokslui talentą.
3) norą tarnauti Dievui vie

nuolyne arba kunigiškame 
luome.

4) turi būti sveikas.

dalyką, Lietuvių Kambarį, 
kad jį matytų tie šimtai žmo
nių, kurie kasdieną lanko pui 
kų.iį Pittsburgho Universiteto 
pastatą — Mokslo Katedrą. 

Dr. J. T. Baltrušaitienė

15-tas sąrašas aukojusių 
Lietuvių Kambario Fondan

No. 160. Nortbampton, Mas- 
saehusetts: K. Zaleskis, I’. 
Zaleskis, J. Povilaitis, S. Ja- 
ruzevičius ir J. Balčiūnas — 
išviso $2.00.

No. 261. Youngsto\vn, Oliio. 
Vestuvėse aukojo: Baltrušai-

PittsburgJi (10) Pa. Čekius 
rašykite: Litbuanian Meni. 
Room Fund.

L. K. Fondo Komit.,
Sekr. J. Baltrušaitis

KAUNAS. — Lietuvoje vis 
daugiau plečiamas vidaus tu
rizmas. Daugiausia lankomos 
istorinės piliakalnių ir gra
žiosios gamtos vietovės. Mė
giamiausios turistų vietos v- 
ra Dubingiai ir Kernavė. A- 
teinančiais metais Kernavė 
ruošiasi švęsti 900 metų įsi
kūrimo sukaktį.

projektas, pagal kurį ipote
kos bankas teiks ilgailaikius 
kreditus pramonės įmonėms, 
miestų nekilnojamųjų turtų 
savininkams ir laivybos įmo
nėms. Banko steigėjas yra 
vyriausybė. Banko pagrindi
nis kapitalas bus 3 mil. litų. 
paskirstytų į 6,000 nevardi- 
p&vad”otoją skirs ir atleis I 
nių akcijų. Banko valdytoją ir 
Respublikos Prezidentas, pri
stačius Ministrų Tarybai. Pa
skolos bus duodamos banko 
leidžiamais paskolos lakštais 
jų nominaline kaina arba gy
vais pinigais.

KATALTKfŠKĄ SPAUDĄ

A FLAVOR AIL 
ITS 0WN THATI 

JMILLIONS PREFER

KLAUSYKITE

New City Fnmiture Kart
• v
1S stoties

RADIO PROGRAMO
ANTRADIENIO V AK., 8:00 VALANDĄ,

WSBC — 1210 kilocycles.
Programe dalyvauja St. Louie-Louie Komediška Grupė 

ir didėlė 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 įskaitome 3% Illinois Sales Tax.

žemiau nurodytos kainos yr\ gry
nais pinigais už Uodų 4 tonų, ar
ba daugiau.

Visos mūsų “slokerlnės” anglys yra 
nuo dulkių apvalytos.

POCAHOSTAS — Thlrd Veln
Mine Run, Domėsite............. $7.60 IM.INOIS SCRF.ENINGS ..$4.50

ĮVEST VTRGIVIA MINE
RFN. Exlra C’oa.rse.............. $7.20

FRANKMN COINTY.
Stoker Nut ....................................$6.00

WEST KENTICKY. 1-lneh 
Screenlngs ...................................... $6.15COKF, — Genuine Chicago 

Koppers or Solvav Pea. ..$7.75

COKE — Alabama. Range 
or Njut ................................................. $9.00

ROYAI. STOKER NET.
(Our Leader) ............................ $5.70

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

KAST KF.NTCCKY KTOKF.R 
1-lnch Stoker ...............................$7.15

FRANKMN COENTY
Egg ....................................................... $6.75

F.AKT KF.NTCCKY STOKER.
NET. ...............................$7.35

Kainos gali būti permainytos be Jokio prane.Mmo.

ATLAS FLJEL COMPANY
įsteigta ISIS m.

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

THINGS THAT NEVER Ii&PPE

Tėvų Marijonų Seminarijos Koplyčia, Hinsdale, III.

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS

REAL ĖST ATE
INSURANCE AND LOANS

BtaUn viaokloa rųiten naujos narnos ant 
lengvų mėnesinių Uhnokėjimų. Daran vi- 
■ok| taisymo darbų be Jokio cash Jmokė- 
Jimo ant lengvų mėnesinių ihnokėjimų.
(Iigannn geriansj atlyginimų U Tire In- 
snrance Oompanijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Daran paskolas ant nanjų ir 
senų namų, ant lengvų mėnesinių limo- 
kėjimų nuo B iki 80 metų. Reikale kreip
kitės prie:

JOHN PA K E L
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

SSc
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DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS
žiui iictuviškui kalbu ir rašo. 
Jaunoji yru baigusi Šv. Sa
kramento liigh school; buvo 
Lietuvoj ir ten išmoko gra
žiui Iictuviškui kalbėti ir ra
šyti.

Jaunavedžių tėvai pavyzdi- 
a 1 ugi parapijos rėmėjai ir daug

gatėms: O. Šimonienei ir A. Apsilankius Daytone 
Ambrasieneį šalčių namuose.

nius pažįstamus dar mokslo

giedojo, taip put gražiai solo 
giedojo ir A. Juodsnukaitė.

Rugp. 31 d. įvyks mėnesi- Jaunavedžių tėvui su giminė- 
nis susirinkimus D. L. Ku-' mis net keiis suolus užėmė, 
tulikų Veikimo Centro, 7:30'kas darė gražų įspūdį, kad kllniem» lelk‘l anis» y-

1 sueina į giminystę dvi ka- l>ax: t >la labu gau-
talikų šeimynos.’ , siai ailk°JV Lietuvos reika

lams per Tautos Fondų, Rau-

vai. vaikare, Šv. Antano pui 
■mokyklos kambary. Prašomi 
dr-jų atstovai ir pavieniai da
rbuotojai dalyvauti šiame su
sirinkime.

Kurios draugijos, ar kuo
pos dar neturi išrinkusios at
stovų į Katalikų Veikimo Ce
ntrų, jų valdybų nariai pra-

Vestuvių bankietas buvo, , ,
v . . . . .. ., x. , donųjį Kryžių ir daug sun-puosmoj svetainėj. Svečių du- , , , . , ... _. . . .. 1 kaus darbo ir aukų plė„o Sv.lyvavo virs 3(X>. Jaunosios te-' .. , .' . . . . . . . Pranciškaus vienuolyno ir se-vai savo vienturtei dukrelei, J... . . . serų reikalams.iškėlė tikrai šaunias vestu-!

ves. Pietuose dalyvavo net 51 Jaunaviulžiams mūsų visa 
kunigai: kun. J. ČižauskasJ parapija linki laimingo gy- 
kun. Sylvidus ir trys iš Šv. veninio moterystėj.somi dalyvauti. Galės patė- 

myti, koks DLKVC veikimas. Sakramento jaunavedžių ge-

Katali'kų Veikimo Centro 
pirmas piknikas, dėl lietaus, 
nepavyko. Todėl bus rengia
mas grybų (piknikas. Susirin
kime galutinai tas bus nutar
ta. Taipgi, pakalbėsime ir a- 
pie tolimesnį bendrų veikimų 
katalikų gerovei.

Vienas iš valdybos

KAST SIDE
Susituokė Žymi Pora

Rugp. 19 d., Šv. Jurgio ba
žnyčioj per iškilmingas šv. 
Mišias, kurios buvo laikomos 
prie visų trijų altorių, kleb. 
kun. J. Čižatmkas suteikė Mo
terystės Sakramentų Jonui 
Michutai su Veronika Usoriū- 
te. Žmonių buvo pilna bažny
čia. Vargonais grojo S. Buk- 
šaitė taipgi ir solo gražiai

rai pažįstami. Iš kitur buvo: 
svečiai Ona Gudžiūnaitė, Šu- 
kaičiai su dukrele iš Cleve- 
land, O., V. Meilius su žmo
na iš Chicagos ir Dominų šei
ma iš Rochester, N. Y.

Smagu pažymėti, kad jauna 
čia gimusi yra tikrai lietuvi- 
ška poru. Jaunavedys Jonus 
Michuta yru baigęs kolegijų 
Notre Daine universitete ir 
ten sporte atsiekęs “coacli” 
laipsnį. Dabar gi pradėjo 
“coacli” pareigas eiti West 
Ben, Wis., liigli school. G ra

jonas Usoris yra ilgametis 
“Draugo” skaitytojas ir di
delis spaudos rėmėjas. Kaipo 
stambus biznierius, kurį lietu
viai skaitlingai atlanko, tai 
ir “Draugas“ reikalingas.

“Draugo” skaitytojas

Pagerbtuvėse dalyvavo skait
lingas būrelis narių ir dar 
pvi-a pašalinių. Pasilinksmin
ta, pasivaišinta. Delegatės pa
pasakot įspūdžius iš seimo, 
\ akaras praleistas geram Ti
pe.

Rugipiūčio 17 d. įvyko mė- 
nesinis kuopos susirinkimas, 
kuriame narės labai žingei- 
davo apie seimo nutarknus. 
Delegatės O. Šimonienė ir A. 
Ambrasienų padarė platų pra
nešimų. Susirinkime taip pat 
išdalinta Motetų Sujungus ju
biliejinė knyga visoms, ku
rios iš anksto buvo užsipre
numeravusios. Kai kurios dar 
negavo. Gi kurios gavo, visos 
džiaugiasi, knyga, ištikrųjų, 
graži, gražiai išleista dėka

nietais. Prisiminė tuos laikus, 
kuriuos pradžioje kunigystės 
Detroite praleido ir detroi- 
tiečių vaišingumų.

Daytono lietuviai santaikoj 
su kun. Pi-aspaliu gyvena ir 
j>arapijoj padaryta didelė pa
žangu. Dar aplankė Martinai
čių šeimų, sporto mėgėjų Juo
zų Goldick, veiklų Vyčių na
rį, Vyčių centro pirm. Pranų 
Gudelį. Ku visais turėjo drau 
giškus 'pasikalbėjimus.

Valio, daytoniečiai už gra
žių vienybę! Kcresp.

gabios redaktorės S. Sakalie 
nes. Sųjungietė su džiaugsmu sutiko pirmuti

Praeitų savaitę buvo nuvy
kęs į Duyton, Ohio, Pijus Gry 
bas’su sūnum Kirilu ir P. Pa- 
rimskis. Kelionės tikslus bu
vo — galutinai susitarti su 
Daytono universitetu — Kt.
Marys dėl mokslo Kirilui. U- 
niversitete juos priėmė Fran
cis J. Molz, K. M., Pli. D., ku
ris aprodė visų universitetų, 
ipavaišino pietumis ir galuti
nai susitarta dėl mokslo. P.
Parimskas dar susitikiu iš llo- 1 
ly Redeamer savo mokytojų;
K. Grybas irgi yra baigęs tų 
bigb school. Iš universiteto 
nuvyko į lietuvių kolonijų ir 
apsistojo pas Kinkevičius ir 
sekmadienį dalyvavo pamal- ... .
dose lietuvių Šv. Kryžiaus ba- vienuolyno 
žnyčioj, kur dabar klebonam | Rugp. 13 j. buvo įspūdin- 
ja kun. Praspalius. Pamatęs, gos astuonių novicijačių įvil- 

| detroitiečids kun. Praspalius) ktuvės Šv. Pranciškaus vie-

Pluoštas Įspūdžių Iš 
Šv. Pranciškaus

LIETUVIA1 DAKTARAI

WEST SIDE
Sęjungietės Pagerbė 
Delegates

Rugp. 13 d. Moterų Sujun
gus G4 kp. darbuotojos O. 
Grybienė, Šaltienė ir A. Stan- 
kienė surengė suuryzų dele-

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

$ A L T I M I E R O
RADIO PROGRAMŲ Iš STOTIES WHIP (1480 K.) 

Kas Vakarų Nuo 7:00 Valandos.

ALEX ALESAUSKAS & SONS
Wholesale Fumiture Co.

6343 So. Western Avenue
REPUBLIC 0051

nuolyne, Pittsburgh, Pa. Pra
lotas Macijauskas iš Lietuvos 
pasakė gražų pamokslų. An
gliškai kalbėjo vienuolis iŽ 
Šv. Povilo Misijų, Pittsburgh. 
Iškilmėse dalyvavo kun. M. 
J. Kazėnas, kun. V. Abromai
tis, iš Braddock, Pa., ir kiti. 
Labai gražiai per iškilmes 

(Užbaiga 5 pusi.)

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS 

11446 So. 49th Court, Cicere
Antradieniais, Ketvirtadieniai* ir 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
deSladieniaii*

Valandos: 3—8 P. M.

TEL YARDS 5557

DR. FRANK G. KWINN
(KVLECLNSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:30 Vakare,

ir Pagal Sutartį.

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Yards 3140.

VALANDOS: Nuo U iki 12)
2 iki 4 ir 7 iki 9

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

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

ir akinius pritaiko
3343 S. Halsted Street

TeL OANal 5969

DR. WALTER J. PHILLIP!
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS:

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

Dr. Arthur H. Curtis, No- 
fthwestern universiteto depa
rtamento viršininkas mokslo 
reikalais buvo išvykęs į Min
nesota dykumas ir paklydęs. 
Po dviejų dienų klaidžiojimo 
pasisekė pasiekti apgyventas 
Vietas ir sužinoti kur esųs. 
(Acme telepboto)

FOR DELICIOUS 
SNACKS...

• hnbHn, r < 
rtiea of Knot

KRAFT
CHEBK SFRtAOS

out aeverat Vari-
CtmeM Spirada
. . aad cnmpany
are all readyl 

Theae Spreada are grand for 
aandwicnea, appetitcra and 
aalad*. too. Notioe tba amart 
nrer cirrlr-dot deaiga nn the 
Swatokyfewif glaaaea Kraft

* Spreada eome i D.

Keletas klausimi) apie “Draugo”

♦ '■

Ar Tamstos žinote, kad 
“Draugas” tarnauja lietuvių 
visuomenei per 30 metų?

Ar žinote, kad pirmadienį rug
sėjo 4 d. Vytauto Darže visi ‘Drau
go’ skaitytojai ir bičiuliai minės 
didįjį jubiliejų? Minėsime su dai
nomis, šokiais, vaišėmis ir brangiomis dovano
mis, kurias gaus tie, kurie turės laimingus serijų 
tikietus.

Ar žinote, kad serijų knygučių dar galite 
gauti DRAUGE ir pas agentus visose parapi-
josei

t

OR. P. J. BEINAR
(BK1NARALSKA81 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
. Ofiso — Wentworth 1612.

Res. — Yards 3955. 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakar* 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais

pagal sutartį.

DR. A. J. MANIKAS
•n D < TOJAS IR CHIRURGAS 

VUtgima 1110 4070 Archer AV»
Valandos: 1—3 ir 7—8 

Kasdien ifokvroa Sered*
Sercdomis ir Nedėl. 1 argai sutartį

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

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

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

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

2-tros lubos
CHICAGO, ILL.

Telefonas MIDway 2880
OFISO VALANDOS:

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryte

Telefonas HElūoek 6286

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

Ofiso valandos:
10—12 vaL ryte 

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

Susitarius.

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

Tel. YARds 0994 
Rez. Tel. PLAza 3200

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAK3 ARŲ DRAUGIJOS NARIAI
u. YARds 5921
M.: KENwood 5107 m

OK. A. J. BERTASH
&M. 6968 So. Talman Ava. 

i les. TeL GROvehiU 0617
iffice Tek HEMlock 4848

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
Ketv. ir Nedėliomis susi tarus 

2423 W. Marquette Road

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30

756 West 35th Street

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN and SURGBOH 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS i

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Nedėliomia pagal sutartu 

Office TeL YARds 4787 
Namų TeL PROspect 1188

•
Tel OAVal 8U8.

DR. BIEŽIS
•YDYTOJA8 IR CHIRURGAS 

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

REZIDENCIJA
6631 S. CalIfomAa Avė. 

Telefonas REPublie 7868

Office Phone Res and Offioe
PROspect 1028 83M S. Leavitt St
Vai: 2-4 pp. ir 7-8 vak. CANal 470«

OR. J. J. KO WAR
<K0WAR8KA81

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St, Chicago
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

Ofiso TeL VIRgini* 0036
Rezidencijos tel BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue

Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P. M,

Rezidencija
8939 8a Claremont Ava 

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

Tel OAJfaI 0267
Res. TeL PROspect 6068

DR. P. 1,2ALAT0RIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Reaideneija 6600 So. Artesian Avė. 
VALANDOS: U v. ryto iki 3 popiet 

6 iki 9 vakare
Tek YARds 2246

DR. C. Z. VEZEL'IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Horedoj pagal intartj______

OR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
TeMenas Lafayette 3660

keteadieaiaia. Katvirtadiemaaa is 
^•nktadiaaiaia

4631 So. Ashland Avė.
Tel YARda 0994

Piruiadieuiais, Trečiadieniais ir
Šeštadieniais.

»
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Mano Įspūdžiai Iš 
Mot. Sąjungos Seimo

Kelionė važiuojant j Mo
terų Sąjungos seimų, buvo 
man įspūdinga ir niekuomet 
napamiršiu tų vietų, kurias 
aplankiau, taipogi tų žmonių, 
su kuriais teko susipažinti.

Pirmiausiai važiavome per 
Detroit, Mieli., kur tdko man 
pamatyti šv. Teresės stebuk
lingų bažnyčių. Paskui per 
Kanadą, Niagara Fulls. Iš
tiktųjų, tos dvi vietos mane 
labai sužavėjo. Toks vandens 
puolimas, tai gamtos neapsa
komas gražumas.

Nuvykome į YVoreester, 
Mass. Ištiktųjų, vorcesterie- 
čių malonumas 'pasiliks mano 
atminty per daugelį metų. 
Dėkoju tūkstantį kartų V. 
Liutkienei, T. Mažeikienei, U.Į 
Daukantienei ir Kupstų šei-l 
mai, kur mane taip karališ
kai užlaikė ir už parodymų 
man gero laiko ir priėmimų.’1

Seimas buvo gan interesui-į 
gas ir nuveikta daug didelių 
darbų.

Taipogi dėkoju atstovėms, 
kad manim pasitikėjote ir iš
rinkot iždininke. Stengsiuos 
dirbti sųžiningai, taip kaip 
savo nuosavybei.

rodytų “gotai tini©”. Taipo
gi M. Vaičūnienės sesutėms 
iš Shenandoah, Pa., Bleivis 
šeimai, Derringe šeimai ir 
Kensiirger šeiniui ir Josepliine 
Mankeviez. Ant galo tai Cle- 
veland, Oliio, Povilonių šei
mai, kur tuip jaukiai pralei
dome nedėldienį ir teko būti 
parapijos piknike.

Dėkoju ir mano vežėjams 
M. Vaičūnienei, Juozui Vai
čiūnui ir Teresėlei Vaičiūnai
tei už tokį graži) draugišku
mų. Parvažiavome sveiki į 
savo namelius.

Duok Dieve visus pamatyti 
sveikus ateinančiam Moterų 
Sujungus seime.

Dar kartų dėkoju visiems 
ir visoms milijonų kartų ačiū, 
ačiū.

Elena Statkienė, centro ižd.

Važiuosim Į 8-to Skyr. 
Rėmėjų Pikniką

MARQUETTE PARK. — 
Rugpiūčio 27 d. Šv. Kazimie
ro Akademijos Rėmėjų 8-to 
skyrius rengia išvažiavimų 
prie 82-ros ir Kea.n Avė. Bus 
skanių užkandžių, gražių do
vanų ir smagi muzika. Nuo
širdžiai kviečiame visus ge
radarius atsilankyti ir pa

Per agrikultūros parodų viena sausų pyragaičių (cookies)

Detroito Lietuvių 
Žinios

(Tęsinys iš 4 pusi.)
naudais vargonais grojo ir se
selės vienuolės giedojo.

Rugp. 15 d. kun. I. Borei- 
šis iš Šv. Antanu parapijos, 
Detroit, Mieli., atlaikė giedo
tines Mišias šv. ir pasakė gra
žų pamokslų dukrelių tėva
ms: “Atvažiavę iš toli atve
žėt ikaip gėles savo dukreles 
ir Šv. Motinos šventėje auko- 
jot po Marijos kojų, kad neš
tų meilės evangelijų į pasau
lį“, — kalbėjo kun. Boreišis.

9 vai. rytų per šv. Mišias 
septynios naujokės priėmė 
juodus velionus. Šiose iškil
mėse dalyvavo pralotas Maci
jauskas iš Lietuvos, kun. V. 
Vilkutaitis, Cleveland, kun. I. 
Boreišis iš Detroit, 'kun. Ka- 
ružišikis ir kun. Ivanauskas

kepykla, Elgin, 111., buvo surengus tarp mergaičių ir ber- Akron, Ohio 
niūkų pyragaičių valgymo teontestų. Kuntestų laimėjo ber
niukų grupė, o čempijonatų šis 15 metų jaunuolis Roy Aus- 
tin iš Wasco, 111. (Acme teleplioto)

Padėka U-l’

I MARQUETTE PARK. — 
i Praeitų sekmadienį įvykusi’a- 
. me Šv. Kazimiero Akademi-

Važiuojant namo, važiavom Į remti mūsų šį piknikų, o mesi'*08 Draugijos pikni-
ikitu keliu, būtent I’ennsylva- stengsimės kuo kražiausiai at-' ^.e’. ^as. ^yllus labai gra 
nija, New York, New Jersey: vykusius svečius priimti irj ^a^ pa^darbavo, ir gražaus
ir Ohio. Buvome Pasaulinėje .mandagiai patarnausime. Lau-| Pe'no Pa a1^- L’ž tai nuosu

, • • . i džiausiai dėkoja visų pirmaksime visų pas mus atšilau-; , - n ,, . ..... ■ -. gerb. klebonui kun. A. Bal-kant. Ona Vilimienei ° . . , , ,tučnu, gerb. tkun. dr. K. Ma-

Parodoje. Mane labai nuste
bino Lietuvos paviljonas. Jo 
gražumas ir lietuvių dalykai 
1aip arti prie širdies. Jie vi
sus ir mane džiugino, nes 
dalykai buvo man nauji ir 
žingeidūs, rodos, kad Tuvau 
Lietuvoje.

Ypatingai noriu padėkoti 
klebonui kun. Juškaičiui iš 
Cambridge, Mass., už tokį 
mandagų priėmimų. Taipogi 
M. Vaičūnienės giminei Pui
dokų šeiniai iš Brockton, 
Mass., ikur smagiai praleido
me kelias dienas ir gavau pi- ? 
rilių kartų pasimaudyti At
lanto sūriam vandeny. Beje, 
ir Margaret Grybaitei už pa-

Lietuviai Turėtų 
Paremti

Rugp. 27 d. įvyksta Šalti
miero metinis piknikas, Oaks 
darže, prie 119 ir Archer gat
vių. Kiek teko -patirti, pik
nike bus programa, dalyvau
jant visiems radio artistams. 
Kas nori daugiau išgirsti ži
nių, klausykite Šaltimiero lei
džiamų lietuviškų radio pro
gramų kiekvienų vakarų 7 v., 
iš stoties WHSP. Lietuvytis

kilaičiui, centro komisijai už 
taip gražių tvarkų, F. Bur
bienei už aukas mūsų sky
rių ir Jonaitienei.

Toliau dėkojame visiems au 
kotojuitns: Mielinei Flynn (13 
wardo komitemanui), bizn. 
Šambarui, F. Virgardui, Ad- 
vance Furniture Co., Dargini, 
K. Dantai, K. Kilaitis, P. Mu- 
reikai, O. Griciui, A. Jonai
tienei, kuri darbu prisidėjo, 
Prosevičiams, M. Ruskin, R. 
Andreliūnui, E. Ogentienei,

A. Janchui, P. Nedvarui, Bills 
Busy Bee, S. Sliiliui, A. Les- 
cliin, Anton Jonelionis, V. 
Vaitkienei, Grebliūnui, John 
Kolor, Kodis, Tip-Top Mar- 
ket, Daintv Maid Balkery, G. 
Sbarkai, M. Nedvar, Mar- 
ųuette Bakery, S. Sloan, Pu- 
dzėvelis, Belskis. Dėkojame 
darbininkėms: Povilau^kienei, 
E. Andrelitinienei, M. Varka- 
lienei, Petroškevičienei, M. 
Norbutienei, Karanauskienei, 
Lazdauskienei ir jos draugei, 
Zarumhienei, J. Žalandai.

Vienu žodžiu dėkojame vi
siems ir visonts, daininkams, 
labiausiai Kilienei, 'kuri va
dovavo, jaunam muzikantui 
P. Ogentui ir visiems už at-

Giminių, svečių dalyvavo iš 
Massachusetts, Ohio, Pennsyl- 
vania ir Michigan. Detroitie- 
čiam žinomos baltų velionų 
priėmė Petronėlė Jurgutytė, 
sesuo Andrea, o juodus ve- 
lionus priėmė, arba įvestos į 
profesijų:

Angelina Pranaitė — se
suo Tamosina.

Julija Rebakaitė — sesuo 
Juliana.

GIESMYNAS
Įsigykite Naują Giesmyną. Jame 

rasite Visiem® Metame Bažnyčios 
Giesmes.

Gisamas Ir muziką potvo*š
Ant. 8. Poetu*.

Išlaido C, L. R. K. Vargoninin
kų Provincija.

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

LIETUVIŠKAS 
MISOLCLIS 

šlovinkim Viešpatį.
Mišios Ir Mišparai, Lietuviškai 

Ir Lotyniškai, visiems Sekmadls 
nlams ir šventėms, Ir kitos Mal
dos ir Giesmės. Antras pataisyta* 
leidimą* Parašė Kan. Ad. Saba
liauskas. Stipriais odos vlršala, 
kaina — *.75. Reikalaukit* iš:

DRAUGAS PUB. 00. 
2334 So. O&kley Avė., 

Chicago, Ulinoii

LIETUVOS VYČIŲ CHORO

Ekskursija į Pasaulinę
PARODĄ

— išvyksta —

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

Pilna kaina dabartiniu laiku j abi puses $40.90 
Ūktai .... ........... ............................. ©O =

Štai kų gaunate:

s.

PAIN IN BACK
MADE HER 
MISERABLE 

Read How 
She FoumI 

BJessed Reltef

Traukinio bilietą J abi pu
ses, Chlcago-N. T., pirmos 
klasėat olr-condltloncd trau
kintais.
Valgis du kart, nuvažiuojant 
Ir parvažiuojant

TransportocIJą nuo stoties J 
viešbuti New Torke.

Dvi naktis 
viešbuty Jo.

Ir tris dienas

S. Du bilietus J Pasauline Pa
rodą.

t. Aplankymą New Yorko Įvai
renybių.

7. Aplankymą Rockefeller Cen- 
ter Observatlon Tower.

8. Privilegiją aplankyti Niaga
ra Kalis, kada grjžite namo.

9. Privilegija pasilikti N e w 
Torke 15 dienų, nuo dienos 
išvykimo Iš Chicagos.

A. Belskaitė — 
nika.

sesuo Mo-

Važiuojant autobusu, trau
kiniu, arba automobiliu ma
tom žmones skaitant laikraš
čius ir knygas. Tai gražus 
paprotys. Gražu būtų, kad ir 
lietuviai daugiau skaitytų lie
tuviškus laikraščius ir kny
gas. Artinas ruduo, ilgesni 
vaikarai. Naudokimės lietuvi
šku laikraščiu ir knygomis.

Detroite lietuviai pradeda 
viens po kito laikraštį užsi
sakyti. 0. Y.

Nuoširdus Ačiū
Šiuomi reiškiame nuoširdų 

ačiū pirmiausia kun. J. Či
žą usk ui už taip rūpestingų 
dukrelės sutuoktuvių priren- 
gimų, visiems svečiams iš to- 
liaus atvykusioms ir vieti
niams, gražiabalsėms solistė
ms S. Bukšaitėms, A. Juod- 
snukaitei, seserims Pranciš- 
kietėms už dovanas, visiems 
darbininkams, ypač vyriau
siai Astrauskienei.

Jonas, Veronika Ūsoriai

KAUNAS. — Į Sovietų Ru
sijos žemės ūkio parodų iš 
Lietuvos išvyko ikelios dešim
tys žmonių, jų tarpe nemažai 
agronomų, prekybininkų ir 
kooperatininkų.

Mtnclrs wrr» to onrs 
•he cnuld h.rdl y touch I 
tliem Uard Hamlina Wiard Oil I.iniment and 
tound wond«rful ralief. Trr it teday 11 ye«r 
mrarlr. are .tiff. tore. achy Rub it on thnrough- 
■ y. Feel ita prompt varmtng action estą pais: 
hring anothing rrtief. Plraaant odor. Will not 
atai* Money-back guarantee at all dmg atore*

HAMLINS
VVIZARD OIL

MNIMENT
F«r MUSCIII AR AC.HFS and RAlMfe 

RHtUMAIIC «*AIN—t UMNAI.O

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.

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINĖS 

MINTYS
U angliško vertė 

Kun. Ant. M. Karužiikic

Rugpiūčio 25 Diena
Tu esi klausomas, o Vieš

patie, per Tavo Gerumų, Nu
sižeminimų, Kantrumų, ir Pa
sigailėjimų tuose, kurie trok
šta Tau tarnauti ir kurie ant 
žemės patraukia į šalį jų ut- 
mintį, supratimų ir meilę, kad 
jie galėtų Tave apmųstyti ir 
Tau tarnauti.

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

URBA dėlės Mylintiems, 
Vestuvėms, Bankie- 
tams, Laidotuvėms, 

——o Puoiimams.

GĖLININKAS
4180 ARCHER AVENUE 
Phone LAFayette 5800

DON’T BE GREY

silankymų ir gražių paramų.
Negaliu praleisti nepadėko

jus p-niai Petkienei, kuri la
bai daug j>adėjo pasidarbuoti, 
vipač dovanų rinkiime: sp jos 
pagalba turėjome gražų pa
sisekimų visur.

Ačiū Dievuliui už viską ir
ačiū visiems geradariams.

Ona Vilimienė

m c»f>:

i grejr ludr. Oray hab ■bršbm yoa look old and («•> old. 
Try tfaa ’Modara* lf cthod (ar CoU 
•rtnc Hdr ... CLAIROL. VooTI 
appradata tha ąuick, fdeaaant tr«a>> 
Bent. N® blaachln* r«quir*d t® 
•oftan tha halr W>ua you us« 
CLAIKOL. TooTl Vv® tha raauha 

y®0 halr—bcaodfnl, natūrai* 
lookinc colog that dafia® datacdaot 
S«® youraclf as yoo wdold likt t® 

Jb®. hairdr®a®ar «Mlay a®
<M* mm N0W., 

riti
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BAKING 
POVVDER

Sime Price Tbdatf^ 
m 45 ^iarsAgo 
'25 ounce$254

SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MŲ MORGIČIĮĮ

MIILIONSOF POUNDS H4VE RF.EN 
U'-CO 8V OUH COVtRNMENT

Kiekvienos ypatos padėti pinigai yra apdrausti iki 15000.00 p®x : 
Federal Savings and Loun Insurance Oorp., po United 8tat®s 
Goversment priežiūra.

Mokame Už 
Padėtus Pinigus 31%

Ofiso vai.: 9:00 vai. ryto iki 6:00 vak. 
dieniais ir Šeštadieniais iki 8:08 vak.

2
Pirmadieniais, Ketvirta- :

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSŪC1AT10N |
JOHN PAKEL, Pres.

6816 S. Westem Avė. Phone GRO. 0306
i

siiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiHiiimiiiiiiiiiiiiiiiiniS

«ABY, IHD. LAIDOTUVIŲ DIKEKTOUAI
KELNER-PRUZIN 

Beriančias Patanavtaas — Moteris patanaajs 
Phone B000 680 W. IMK Avė.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudoikis
BBSIAU8IA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO Į8TAMA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

4447 South Fairfleld Avenue
___________ Tcl. LAFAYETTE 0727

D Y ¥ A I koplyčios visose 
** Chicagos dalyse

Klonsyklta mttnq IJetavIu radio 
ermitento Takorol®, 7:00 rotondą, U

P. SSUnmKBAB

programa Antradienio 
WHIP antim (14M I

UUDOTOViy
NARIAI CHICAGOS, OICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMD III A M P C patarnavimas 
HmDULHIlbL dieną ir naktį

KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSEDYKAI

Anthony B. Petkus
Lachamicz ir Simai 
I. Liutevicius
S. P. Mažeika
Antanas M. Phillips
1.1. Zol|i

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

2314 West 23rd Place 
I’hone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270
4348 So. California įAve. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avenuo 
Phone YARds 1138-1139

3307 Lituanica Avo. 
Phone YADds 4908

J646 West 46th Street 
Phone YARds 0781-0782

Alhrt V. Petkus 4704 S. Western Avė. 
Tel. LAFavette 8024
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Aplink mus
Stasys Tomkus iš Wood, 

\Visc., prisiuntė Milwaikkee 
Journal, kuriame rugpiūčio 20 
d. laidoje įdėtas straipsnis u- 
pie Lietuvą. Straipsnio ant
raštė: “Litliuania trving hard 
to get bark on her feet after 
Memel”. Straipsnyje atpasa
kojama, ko Lietuva neteko 
atplėšus nuo jos Klaipėdą ir 
lašo apie naujai statomą Šve
ntosios uostą. Straipsnio au
torius yra Elmer W. Peter- 
son.

tuvių Vaizbos 
suvažiavime.

Būtų atstovų

rašėme.Prieš iporą dienų 
kad p. Kumskių šeima padi
dėjo gražia dukrele. Motiną 
ir dukterį rūpestingai prižiū
ri dr. Jonas Poška. Jodvi ra
ndasi Šv. Kryžiaus lietuvių 
ligoninėj. Al. Kumskis su šei
ma gyvena savo tėvelių apa- 
rtamentiniame name prie W. 
71 ir S. AVestern avė.

Šiomis dienomis 
lietuviai gyvai diskusuoja Lie 
tuvos ir visos Europoj reika
lus. Daroma visokių spėlioji
mų. Dauguma spėja, kad ka
ras bus. Visiems rūpi Lietu
vos likimas. Daug kas norė
tų žinoti, kas būtų su Lietu
va, jei Lenkija būtų padalin
ta? Patartina: se'kti žinias, 
skaityti mūsų dienraščio ve
damuosius straipsnius.

Prof. d r. Kazys Pakštas 
Cliieagos' jau Cbieagoj. Jis atvyko va

kar vakare. Stoty svečią j>a- 
sitiko jo draugų būrys. Pro
fesorius atrodo gerai ir pa
tenkintas savo kelione. Tuo 
tarpu čia paskaitos nelaikys. 
Grįš į Chieagą vėliau rudenį 
ir padarys platų ir įdomų 
pranešimą aktualiais mūsų 
tautos reikalais.

AVomen’s Westem (lolf Association rungtynės už čempijonatą šiemet įvyko Birmingham, 
Mieli. Ellame Williams iš Chicago (kairėj) sveikina savo oponentę Editli Estabrook iš 
Dubuąue, Iowa, laimėjusią čempijonatą. (Acme teleplioto)

SERIJŲ IŠPARDAVIMO LENKTYNES

Biznieriai Aukoja Dovanas; Ir Northsaidiečiai
Sukruto Organizuotis

Šiuo laiku renkamos dova
nos laimėjimams prie vartų
ir bingo žaidimui. Roosevelt 
Eurniture kompanija dovano
jo puikų mažą, kilnojamą Mu- 
jestio radio, $22.50 vertės.
New City Eurniture kompa
nija pristatė labai patogią 
Ban Chair, $19.95 vertės. O 
Barskis Eurniture kompanija 
davė gražią table lempą, ver
tės $5.00. Visas tas dovanas,
ir daug kitų, kiekvienas MARIJAMPOLE. — Suva- 
“Draugo” piknike galės tikė-J Ikijoje retai kada buvo tokia 
tis laimėti su įžangos tikie

Mairpiette Park — Staniulis 
Bridgeport — Gudas,
Nortb Sale — Šerpetis, 
llStb Street — Varakulis, 
Town of I^ake — B. Šamo 

krautuvė, P. Bielskis, 
Roseland — Misiūnas, 
West Pullman — K. Raila, 
Melrose Park — J. Žvirblis, 
West Side — Br. Vladas 

“Drauge”. Žvalgas

Aną dieną redakciją atlan
kė Julius Rakštis ir A. Ru
dis, skautų vadas. Jiedu lan
kėsi pas kun. M. Urbonavi
čių, Aušros Vartų par. kle
boną, LUKŠA skautų trupės 
suorganizavimo reikalu. J 
Rakštys, žinomas Cbicagos bi
znierius, turįs aptieką prie 
S. Halsted ir 19tli Str., va
žiuos į Lietuvių Dieną pasau
linėj parodoj New Yorike ir 
tuo pač.iu kartu dalyvaus Lie-

Šiomis dienomis dr. C. Z. 
Vezelis, dantistas, mini savo 
profesijos sidabrinį jubiliejų. 
Jis baigė dantisterijos moks
lus (prieš 25-rius metus ir tuoj 
pradėjo praktiką, kurioj tu
rėjo gerą pasisėkimą. Jo ofi
sas yra Town Of Lake kolo
nijoj. Dr. Vezelis yra 'kilęs 
iš Žemaitijos. Ilgiausių jam 
metų!

Šį Vakarę Vyčių 
Choro “Preview”

Šį vakarą 8 vai., Dievo Ap
vaizdos par. svetainėje, Liet. 
Vyčių choras duos “preview” 
programą Lietuvių Dienos, 
New Yopke. Visi ‘kviečiami at
silankyti.

Taip pat bus rodomi ir ju
damieji paveikslai iš pašven
tinimo konsulo Bagdono pa
minklo, Šv. Kazimiero kapuo
se, Vyčių dienos liepos 4 d. 
ir Vyčių seimo Kearny, N. J, 
Įžangos nebus. Tose

REMKITE, PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

Važiuojam!
BRIGT1TON PARK. — La

bdarių 8 kuoipa važiuoja į La
bdarių Są-gos ūkį rugsėjo 3 
d. Bušai išeis nuo bažnyčios 
12 vai. Kaina į abi puses tik
tai 50 centų.

Piknike bus laimėjimų ir 
kitokių įvairenybių. Be to, 
visi galės grybauti ir riešu
tauti. Visi kuopos nariai ir 
jų draugai kviečiami važiuo
ti. P. V. V.

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

Aušros Vartų 
Parap. Naujienos

Ateinantį sekmadienį, rugp. 
27 d., parapijos “Rūtos” da
rželyje įvyks piknikas para
pijos naudai, rengiamas pa
rapijos komiteto, bet visų 
draugijų remiamas.

Šiuo laiku parapija turi 
daug išlaidų, nes rugpjūčio 
mėnuo yra skolų ir nuošim
čių mokėjimo mėnuo. Pikni
kai turi dapildyti iždo neda- 
teklių.

Nauji langai, matyt, pati
ko žmonėms, nes kas kart>at 
siranda naujų fundatorių. Pa
skutinėmis dienomis naujus 
langus užsakė. Agnieška K ra u 
jalaitė, Adelė Marozaitė, Ro
zalija Vaičiulienė ir Jurgis 
Petraitis. Tokiu būdu jau 
daugiau negu pusė visų lan 
gų turim suaukotų. K. M. U.i

Pranešimai
Moterų Są->gos Cbicagos ap

skrities susirinkimas įvyks šį 
penktadienį, rug.piūeio 25 d., 

' AVest Pullman, Ilk, Šv. Petro

Standard H

Akimirka iš kumštynių už lengvojo svorio čempijonatą 
tanp Lou Ainbers (dešinėj) ir Henry Armstrong. Čempijo
natą laimėjo Ambers. (Acme telephoto)

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.

tais, kurie pardavinėjami da
bar, prie daržo vartų pikni
ko dienoje. Įžangos tikietai 

ir Povilo paraip. salėj. Sus- parsiduoda už 25 centus. J. 

mo pradžia 7:30 vai. vakare. | Budrikes dovanojo labai gra- 
Visų kuopų atstovės prašo- ' žų laikrodį prie bingo žaidi- 
mos suvažiuoti, nes apskri- mo. Remkite mūsų dienraščio

gausi statyba, kaip šiemet 
Tiek miestuose, tiek kaimuo
se statoma labai daug mūri
nių pastatų.

ties atstovė, Albina Poškienė, 
išduos jubiliejinio 19 seimo 
raportą. Tikimės skaitlingo 
atstovių suvažiavimo.

Apskr. rast. S. Sakalienė

Visų Roseland ir apylinkės 
draugijų atstovų lietuvių se
nelių naudai Oak Forest prie
glaudoj susirinkimas įvyks 
penktadienį, 25 d. rugpiūčio, 
7:30 vai. vakare, Lietuvių 
Darbininkų svetainėj, 10413 
So. Micbigan Avė. Visi at
stovai kviečiami dalyvauti. 
Susirinkime bus išduotas ra
portas pikniko ir parengimo 
ir bus tariamasi apie tolesnį 
veikimą. Adomas D.

SKELBKITĖS “DRAUGE”

“Draugo” jubiliejinio pikni
ko rėmėjus!

Tik reik nortbsaidiečius pa 
raginti, ir jie tuojau priside
da prie kilnių darbų. Vakar 
agentas Šerpetis atvyko su 
visu glėbiu parduotų serijų. 
Geriausi jo talkininkai yra 
J. Girdžiūnas ir Ignatavičiai. 
Šenpetis sako, kad turi visą 
tuziną pagelbinin'kų serijų iš
platinimui ir kad organizuo
ja didelę grupę, kuri bus pa
siruošusi dirbti jiems paves
tus darbus per pikniką.

Grąžinkite serijų tikietus 
kuo greičiausiai savo koloni
jos agentams, ar tiesiog į 
“Draugo” ofisą.

Štai, agentų sąrašas:
Brigbton Park — Gubista.

Žvingiškių Pikniko 
Trokas

Žalkaus trokas išvažiuos iš 
Ciceros nuo Liberty Salės 11 
valandą ryto. Pasieks Cicero 
ir Archer gat. 11:30 vai. Nuo 
čia išvažiuos 12 vai. ir pa
sieks 63-čią gat. ir Cicero A- 
venue 12:15 vai. popiet. Nuo 
63-čios išvažiuos 12:45 vai. 
popiet. ‘Round trip’ kaina — 
vpatai 30c. KSkelb.)

Remkite Savuosius 
Biznierius

PASKOLOS ANT PIRMŲ 
MOROIČIŲ

Duodamos nuo 1 iki 15 metų f 
Lengvi išmokėjimai. Dėl platesnių'į 
inforinaci.it) kreipkitės pas Chas”

’ I Zekas, Secretary. *
GEDIMINAS BLDG. A LOAN 

ASSOCIATION
4425 South Fadrfield Avė. 

Lafayette 8248

TIRED, W0RN OUT,
NO AMBITION

H O W mm j 
womeo are 

just dragging tbem- 
selves around, all 
tired out with peri- 
odic weakness and 
paio? They should 
know that Lydia 
E. Pinkham’s Tab- 
lws rclieve peri- 
odic pains and dis-

comfort. Small size only 2 5 centą.
Mrs. Dorsie Williams of Danville, 

Illinois, says, “I had no ambition 
and was terribly nervous. Your Tab- 
lets helped my periods and built me 
up.” Try them neit month.

Švelni Degtinė—100 Proot 
BOTTLED TN BOND 

Nėra Geresnės Degtinės 
už Tokią Kainą

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS

TAVERNOJ 
15c. PRINKSAH

MUTUAL LIQU0R COMPANY
Distribntoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Bonlevard 0014

TABIET5

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
CHICAGO, ILL.

Litlen to and Advertise over

PAUMDECH’S YU60SLAV RADIO
F olk Songs and Music 
Tambaritza Orchestra

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

UTUITY LIOUOR 
D1STRIBUT0RS

Inonrporated

Tel. Prospect 0745-0746

Wbolesale Only

6031-33 So. Ashland Avė.

Pas mm galima gauti tikrai 
Lletuvtftką Importuotą Valatyblną 
Degtiną.

Mm Ir Vist Mflsų Darbininkai 
Esame Lietuviai. Pp. F. Ir M. 
Datmldal, Savininkai.

TURTAS VIRS--------------- $3,500,000.00

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

STANDAR D
FEDERAL 
SAVINGS

and
LOAN ASSOCIATION 

OP CHICAGO

4192 ARCHER AVENUE
8AVINGS FEDERAULY 

INSURED
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS
parašė

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

lietuviui ją įsigyti, ypač labai puikus vadovėlis mo
kykloms.

Knyga apdaryta kietais, patvariais viršeliais. 
Kaina $1.00 

Užsakymus siųskite:

DRAUGAS PUBLISHINO OO.
2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGI AUSI A KAINA — C ASH ARBA

LENGVAIS IŠMOK ĖJIMAIS

Barskis Furnitūra House, Ine.
THE HOME OF FINE FIIRNITIIRE" SINCE 1904

1748-50 W. 47th St Phone Yards 5069

CLASSIFIED
PARDAVIMU NAMAS

Biznlavas namas — Storas ir rietas 
pagyvenimui; yra 2-karų garadžius. 
Parsiduoda pigiai. Dėl platesnių in
formacijų kreipkitės j: Chas. Zckas, 
4425 So. Fairfield Avenue.

BIZNIERIAMS PROGA
Krautuve ir 3 fletai. Naujas mūri
nis namas South Sldeje, geroj vie
toj. Tinkamas bile kokiam bizniui. 
Savininkas mainys ir ant kitokios 
nuosavybes mieste arba farmos ne
toli nuo Chieagoa. arba ant loti). 
Joseph Vilimas, 6800 S. Maplewood 
Atenue. Chicago. Illinois.

PARDAVIMUI KRAITTUVY:
Tinkama daugumai biznio rOSių. 
Krautuve yra 22x50. 3 gyvenimui
kambariai užpakaly. Didelis belsmon- 
tas ir viškus. Karsto vandenio Šilu
ma, nebrangi kaina. Privačias savi
ninkas. 2445 West 7Ist St.. telefonas 
R F.Public 8242. 

PARDAVIMUI NAMAS
Pardavimui didelis 5 kambarių 

cottage. vanios karstu vandeniu 
I apšildomas. Didelė pastogė ir kio- 
' mas. <500.00. Įmokėti, balansas
lengvais mėnesiniais iSmokėjlmais.

Atsišaukite telefonu • CANal 6994.

PARDAVIMUI
Tikras bargenas. GrosernB, dellea- 
teasen Ir namas, arti bažnyčios Ir 
mokyklos. Biznis išdirbtas per daug 
metų. Kalną ir pardavimo priežaatj 
IStlrsite ant vietos, antininkas; 1307 
So. 48th Coairt, Cicero. Hllnols.

PARDAVIMUI RIZNIS 
Orose-rnB Ir dellcatessen. Garu ap
šildomas. Pragyvenimui kambariai 
užpakaly. Turime parduoti pigiai. 
Priežastis pardavimo — Ilga. AtsH- 
Saukite; 2438 W. 59th St., telefonas 
PROspeet 1249.

PARtlAVIMUT NAMAS 
2 aukStų mūrinis namas Brlgepor- 
te; 6 Ir 5 kambariai. Kaina 12,500; 
Ii.000.00 cash, balansas $15.00 J 

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

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, KrlkStynom Ir Kito
kiem Bankletam Sutelktam Pa

tarnavimą.
Llnksmaa Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avė., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022
Pocahnntas Mine Rnn (Rereemeri), Tona. 97 28) 
Smulkesniųjų — Tonas 97.00; Petroleum Dar
ban Ookn, perkant 5 ton. ar (langiau, Ton. 67.18.

inforinaci.it

