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VISAI EUROPAI DIDĖJA KARO PAVOJUS
BRITŲ PARLAMENTAS 
SVARSTO HITLERIO 
TAIKOS SĄLYGAS

LONDONAS, rugp. 27. — Britų ambasadorius Vokieti
jai Hendersonas vakar iš Berlyno atskrido į Londonu su 
Hitlerio pasiūlymais — taikos sąlygomis.

Neiškelta aikštėn, kokios tos sąlygos. Apie tai visaip spė
liojama. Kalbama, kad Hitleris taikai reikalaująs lenkų pa
duoti Dancigą, Pomorze (koridorių) ir kitas buvusias prieš 
pasaulinį karą Vokietijos teritorijas — Poznanių, Aukšto
sios Silezijos dalį ir kitas.

Toliau sakoma, kad už tai Hitleris siūląs Britanijai il
giems metams, nepuolimo sutartį ir Lenkijai žadąs Dancigo 
uoste laisvąją zoną taip, kaip tas pripažinta Lietuvai Klai
pėdos uoste.

Britų ministrų kabinetas vakar vakare pustrečios valan
dos praleido svarstydamas ambasadoriaus Hendersono par
vežtus Hitlerio pasiūlymus. Ir tuo klausimu nieko neišs
pręsta. , I

Šiandien susirinko britų parlamentas ir vyriausybė jum 
pavedė pripažinti, arba atmesti Hitlerio siūlymus. Tik po 
šio galutino nuosprendžio ambasadorius Hendersonas vyks 
į Berlyną su atsakymu į Hitlerio pasiūlymus. Kolkas .nėra 
žinoma, ar ambasadorius Hendersonas šiandien vakarą, ar 
rytoj išvyks į Berlyną su Britanijos atsakymu. Hitleris lau
kia.

Kalbama, Britanija gali kartais, taikos sumetimais, atsi
sakyti remti Lenkiją. Jei taip, tai Hitleris laimėtų.

LENKAI NUSISTATĘ
PRIEŠ HITLERĮ;
LAUKIA JO ŽYGIŲ

VARŠUVA, rugp. 27. -
Lenkijos vyriausybė nežino, 
kokius Hitleris pasiūlymus 
pasiuntė į Londoną. Tik žino
ma, kad tas turi būti susiję 
su nuoskauda lenkams.

Tad čia pažymima, kad 
Lenkija nedarys nė mažiau
sio Hitleriui nusileidimo. Ne
paisant Britanijos tokio, ar 
kitokio nusprendimo, Lenki
ja pasiryžusi nepasitraukti iš

PRANCŪZIJA RYŽTASI 
VISOMIS PAJĖGOMIS 
GELBĖTI LENKIJAI

PARYŽIUS, rugp 27. — 
Prancūzijos vyriausybė pagei
dauja taikos, bet griežtai nu
sistačiusi remti Lenkiją, jei 
būtų puolama.

Prancūzija, kaip pranešta, 
laukia iš vykdomų diplomati
nių pasitarimų davinių ir pa
sirengusi visu savo galingu
mu smogti prieš Vokietiją, 
jei tik Lenkija atsidurs į pa
vojų.

Čia pažymima, kad su Hit
leriu reikia dabar apsidirbti, 
kad jis daugiau nebūtų pavo
jingas.

AMERIKIEČIAI APLEI
DŽIA TURKIJĄ

ISTANBULAS, Turkija, 
rugp. 26. — J. A. Valstybių 
konsulatas paragino Turkijo
je esamus amerikiečius (pilie
čius) apleisti Turkiją — grįž
ti į Ameriką, kol garlaiviais 
susisiekimas yra dar norma
lus. . ■ •

3c a Copy

savo pozicijos ir griežtai gin
ti savo teises ir nepriklauso
mybę.

Varšuva ištuštėja. Žmonės 
nusikelia į provincijas.

Vyriausybė susimetė prieš 
maisto profiterinin'kus. Dau
gybė valgomųjų produktų 
parduotuvių uždaryta.

Lenkija laukia ir nesulau
kia Hitlerio ultimatumo.

KROATAI LAIMĖJO
AUTONOMIJA;

JIE ĮEIS kabinetanv
BELGRADAS, rugp. 26.— 

Kroatai pagaliau laimėjo sa
vo kraštui autonomiją dėka 
savo vado Mačeko energingai 
.veiklai.

Organizuojamas naujas J u 
goslavijos ministrų kabinetais, 
į kurį įeis ir keli kroatai.

Ministru pirmininku pasi
lieka tas pat Dragiša Cvietkf, 
vičius, kurio pastangomis su- 

j sitarta su kroatais.

NUTRAUKTAS PASAULIO 
GELEŽINKELIŲ KON

GRESAS

OSLO, Norvegija, rugp. 26.
— Dėl karo pavojaus čia štai 
ga nutrauktas vykęs tarptau
tinis geležinkelių kongresas. 
Visos šalys atšaukė namo sa
vo delegacijas.

S>)

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

Chicago, Illinois, Pirmadienis, Rugpiūtis-August 28 d., 1939 m.

TRUMPAI APIE 
KRIZĘ EUROPOJE

BERLYNAS. — Prancūzi
ja pasiūlė Hitleriui tartis tie
sioginiai su Lenkija. Hitleris 
atmetė pasiūlymą ir laukia 
Britanijos atsakymo. Hitleris 
šiandien kalbėjo susirinku
siam savo parlamente. Neži
nia, ką jis sakė. Sakoma, jis 
pažymėjęs tik apie “rimtąją 
valandą.”

LONDONAS. — Turimo
mis žiniomis, europinis karas 
neišvengtinas. Britanijoj, 
Prancūzijoj, Vokietijoj, Len
kijoj ir Italijoj galvatrūk
čiais vykdomas .pasirengimas. 
Stebėtojai pareiškia, kad ka
rą gali sulaikyti kurios nors 
pusės pasidavimas. To nenori 
daryti nei Hitleris, nei Len
kija. Ypač Prancūzijoje ne
paprastas įkarštis “Sustab
dyti Hitlerį.” Paryžiuje vie
šai (pažymima, kad jei Hitle
riui bus leista pasmaugti Len
kiją, neužilgo jis .pulsis smau
gti pačią Prancūziją.

BERLYNAS. — Hitlerio 
įsakymu neribotam laikui ati
dėtas turėjęs artimiausiomis 
dienomis įvykti nacių parti
jos metinis suvažiavimas. Ber
lyne laukiamas Britanijos 
vyriausybės atsakymas.

WAS1I1NGT()N. - Dieo ko
mitetas iškėlė aikštėn, kad 
Amerikoje vykdoma plati pro
paganda Ameriką įvelti ka
rau.

DANCIGAS. — Nacių va
das Foersteris čia saviškiams 
šaukia, kad; Hitleris jau ei
nąs “vaduoti” šį miestą.

ROMA. — Italija atnauji
na Prancūzijai savo teritori
nius reikalavimus.

WASHINGT()N. — Lenki-!•
jos prezidentas Moseickis įpri- 
pažįsta ,prez. Roosevelto tai
kai siūlymus; padavė sąly- . 
gas. Prez. llooseveltas tai pa-, 
siuntė Hitleriui. Bet šis dik
tatorius viską neigia. Kaip 
pirmiau, taip dabar nesulau
kiamas Hitlerio atsakymas.

BERLYNAS. — Maisto ir 
kitų reikalingų daiktų Vokie
tijos gyventojams įsigijimas 
aštriai suvaržytas. Kai kurių 
maisto produktų galima pirk
tis tik su vyriausybės išleis
tais kuponais.

PARYŽIUS. — Prancūzija 
nutraukia visus lėktuvais su
sisiekimus su Vokietija ir Ry
tine Europa.

BERLYNAS. — Vokietija 
užtikrina neliesti Belgijos, 
Šveicarijos, Olandijos ir Lu- 
temburgijos .neutralumų.

VARŠUVA. — Užsienių 
reikalų ministras Beekas šeš
tadienio vakare ilgą laiką ta
rėsi su popiežiaus nuncijum.

DAUG AMERIKIEČIŲ
EUROPOJE; UI VU 

JUDĖJIMAS SUARDYTAS
AVASHINGTON, rugp. 26. 

— Europoje yra apie 70,0uC 
amerikiečių — J. A. Valsty
bių piliečių rezidentų ir turis
tų.

Vyriausybė i ".ėsi visų prie 
monių juos visus ištraukti iš 
ten gresiančio karo viesulo.

Jų ištraukimas staiga pa
sunkėjo, kai Vokietija, Itali
ja, Anglija ir kitos šalys pas
kelbė savo keleivinių ir pre- 
kylx>s garlaivių atšaukimą na 
mo — kuo veikiau grįžti į sa
vo uostus, kad kilus karui ne 
pakliūti į priešų rankas.

Jei karo pradžia bus pagrei 
tinta, daugumui amerikiečių 
.nebus lengva grįžti į savo ša
lį-

LONDONAS. — Kai kurie 
Vokietijos pasieniai aklai už
daryti ir traukiniais susisie
kimai nutraukti.

Illinois legislatura nepapraston 
sesijon bos sušaukta lapkr. 7 d.

SPRINGFIELD, III., rugp. 
27. — Patirta, Illinoiso vals
tybės gubernatorius Ilorne- 
ris nusprendęs legislatūrą ne- 
papraston sesijon sušaukti 
lapkričio 7 d.

Legislatūrai bus įteikta a- 
pie dešimts atskirų reikalų 
svarstyti ir spręsti.

Pirmoje vietoje yra senat
vė .-s (pensija, kurią norima 
kiek nors padidinti.

Kitas svarbus klausimas, 
tai bedarbių šelpimas. Pir
kimo mokestimis valstybė že-

Dancigo nacių vyriausias vadas A. Foersteris (dešinėje) priima ten nacių kariuomenės .paradą. Ši nuo
trauka padaryta šio rugpiūčio <m. 20 d., kai to miesto senatas Foersterį paskyrė vyriausiuoju vadu.

, (Acme telepboto)

LIETUVOS KREPŠININKAI i
ATVYKSTA AMERIKON

DePaul ir Loyola Universi
tetai Cbicagoje pakvietė Lie
tuvos krepšininkų (basketba- 
lininkų) komandą atvykti A- 
merikon ir rungtis su jų ir 
kitų universitetų komando
mis. Kvietimą Lietuvos Kūno 
Kultūros Rūmai principe pri
ėmė ir sutinka atsiųsti rinkti
nę krepšininkų komandą.

Lietuvos krepšininkų kvie
timo planą sumanė ir vysto 
aukščiau minimų universite
tų atstovai: adv. Artbur Mor- 
se bei Cook Conuty Superior 
Teismo Teisėjas John A. Sba- 
rbaro ir Lietuvos konsulas 
Petras Daužvardis.

Pagal projektuojamą marš
rutą, lošimai numatomi Cbi- 
eagoje ir apylinkėje, Pitts- 
burghe, Philadelphijoje ir 
New Yorke.

VARŠUVA. — Savanoriai 
vyrai ir moterys kasa apka
sus, dirba slėptuves nuo bom
bų.

riasi milžiniškas sumas, šių 
mokesčių didesnėji dalis nu
matyta skirti bedarbių šelpi
mui. Daroma atvirkščiai. Ski
riama tik maža dalis, o kitkas 
tenka kitoms valstybės išlai
doms.

Gubernatorius pataria loka
linėms valdžioms sukelti spe
cialius fondus bedarbių šelpi
mui. Tam tikslui norima įves
ti speeialinins mokesnius. 
Kuo daugiau žmonės moka, 
tuo daugiau norima ’5 jų iš
kaulyti.

Kaina 3c

LIETUVA GINSIS 
NUO LENKŲ IR 
NACIŲ ĮSIVERŽIMO

LONDONAS, rugp. 27. — Žiniomis iš Kauno, Lietuvos vy
riausybė nusprendė laikytis griežto neutralumo.

Karinėmis pajėgomis gins savo neutralumą, jei lenkai, 
arba vokiečiai bandys įsiveržti į Lietuvos teritorijas.

Maža valstybė negali nė vienai kuriai pusei pataikauti, 
pažymėta Kaune.

Kitos Pabaltijo valstybės taip pat nusistačiusios būti ne- 
utralinėmis.

Prancūzijoje komunistu partija 
suiro; ju laikraščiai uždaryti

PARYŽIUS, rugrp. 27. —
Skaudžiai nusivilusi Rusijos 
bolševikais prancūzų vyriau
sybė nusisuko prieš saviškius 
komunistus — Stalino sekė
jus.

Bolševikų su nacinis pada
ryta nepuolimo sutartis pa
kirto prancūzų raudonųjų ei
les. Likusieji subruzdo teisin
ti Staliną, visą laiką veid
mainiavusį.

Prancūzijos vyriausybė pa
galiau uždarė Stalino agen
tams propagandą. Išteisėjo 
pačią partiją ir jos leidžia
mus laikraščius uždarė.

Prancūzija atšaukė iš Mas
kvos savo ambasadorių. Ma
tyt, bus nutraukti diplomati
niai santykiai.

AMERIKIEČIŲ VIENATA
PRANCŪZŲ KARIUO

MENĖJE

PARYŽIUS, rugp. 26. —
Prancūzijoje sudaryta ameri
kiečių karių vienata veikti 
prancūzų kariuomenėje, jei 
kiltų karas.
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RUMUNIJA BANDĖ SU
SIARTINTI SU VENGRIJA

BUKAREŠTAS, rugp. 26. 
— Rumunijos vyriausybė 
Vengrijai pasiūlė daryti ne
puolimo sutartį.

Tai svarbus Rumunijos žy
gis. Rumunija valdo Transyl- 
vanijos kraštą, kuriam gyve
na apie pusantro milijono 
vengrų ir kuris prieš pasauli
nį karą priklausė Vengrijai.

Rumunija žada Transylva- 
nijos vengrams daugiau lais
vės.

Vėliausiomis žiniomis, Ven
grija atmetė pasiūlymą.

IRUN, Ispanija, rugp. 26. 
— Iš Ispanijos karo nelaisvių 
stovyklų paleista 11 amerikie
čių, tarnavusiųjų raudonie
siems. Jie išlydėti į Prancū
ziją.

ORAS
CHICAGO SRITIS. - Iš 

dalies debesuoja ir šilčiau.
Saulė teka 6:11, leidžiasi 

7:31.
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Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negrailna. 
Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlslunčlama tam tiks
lui paito lenkių. Redakcija pasilaiko sau teise tai
syti Ir trumpinti visus prisiųstus raitus Ir ypač ko
respondencijas sulys savo nuollOroa Korespondentu 
prato ratytl trumpai Ir aUklal (Jei galima ratomaja 
matln81 e) paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
giant polemikos Ir asmenltkumų. Pasenusios korse- 
pondensljos įalkrattln nededamo*.

Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalavua 
Kntered as Seoond-Class Matter Marob 11, ltlt, at

Cbioa<o, Illinois Under tbe Aot o f Marob t. It7».

išskyrus kai kur plytinę ar lentpiūvę. Ta
čiau, jei Lietuva neturi savo didelės pramo
nės, tai turi k no didžiuotis, kaip žemės ūkio 
kraštas. Kaimas jau duoda vis daugiau ir 
daugiau inteligentijos, gimsta kaimietiška 
literatūra. Lenkijoje tas reiškinys dur te
pradeda reikštis, o Lietuvoje jis jau yra 
normalus, nes liaudis ir tauta ten yru vie
na. Lietuva yra perdėm demokratiškas kraš
tas Atvykėlio akims toji giliai įskiepyta de
mokratijos dvasia pasirodo, visų pirma, kul
tūros ir papročių srityje. Muziejuose, gale
rijose, ar archyvuose labiausia domina liau
dies meno objektai. Visa 'kita yra kaip toji 
patarliška rožė, prisegta prie kailinių.

Girtavimas ir Tautos Ateitis

Taip Ir Reikia
-------- ■ 'f

Prieš keletą, metų lietuviškieji komunis
tai Amerikoje vedė didelę kampaniją, kad 
ir lietuvių katalikų organizacijas ir draugi
jas įtraukti į jų vadinamąjį ‘ bendrą fron
tą” kovai prieš nacius ir fašistus.

Katalikiškosios draugijos prie to ‘ fron
to” nesidėjo.

Jos nesidėjo dėl to, kad labai aiškiai nu
matė komunistų veidmainystę.

Komunistų “bendri frontai’1 buvo orga
nizuojami būk tai kovai prieš nacizmą, fa
šizmą ir už demokratijos išgelbėjimą.

Mūsų žmonės, matydami, kad Sovietų Ru
sijoj viešpatauja kruvina diktatūra, kad ten 
demokratijos nebuvo, nėra ir tol nebus, kol 
komunistai ją valdys, pabrėždavo, kad jie 
kovoja prieš visas diktatūras, kurios sutrem
pia šventas žmonių teises, atima tikėjimo, 
spaudos, organizacijų ir veikimo laisvę, dėl 
to neturi ir negali būti daroma išimtis So
vietų Rusijai, kur laisvė ir demokratija dar 
labiau prismaugta negu kituose diktatorių 
valdomuose kraštuose.

“Jei norint, kad katalikai dėtus prie va
dinamųjų bendrų frontų, įdėkit į savo prog
ramą ir kovą prieš komunizmą ir už Sovie
tų Rusijos žmonių laisvę” — sakydavo ka
talikų vadai.

Bet “bendrųjų frontų” vadai to ir girdė
ti nenorėdavo. Jie pateisino ir užgyre Sta
lino kruvinąją diktatūrą, bet smerkė tik 
naciškąją. Toks nusistatymas buvo netei
singas, veidmainiškas.

Dabar komunistų neteisybės ir veidmainiš
kumas dar labiau paaiškėjo, šiandien tik
rai verti pasigailėjime visi tie, kurie buvo 
susidėję su komunistais. Stalinas, pasibu
čiuodamas su Hitleriu jiems kai su mazgote 
per veidą vožtelėjo.

Reikia tik įsivaizduoti: per tiek metų Sta
linas šaukė viso pasaulio komunistus pa
tiems kovoti ir kitus kviesti į kovą prieš 
Hitlerį, tą “baisiausią, kruviniausią Sovie
tų Rusijos ir Komunistų priešą ", o šian
dien jis pats Hitleriui paduoda ranką ir pa
sibučiuoja! Ar bereikia didesnės veidmai
nystės ir išdavystės?

Tuo savo judošišku aktu Stalinas norėjo 
užduoti galutiną smūgį demokratijai Euro
poje ir pražudyti mažųjų tautų laisvę.

Bet tas jam nepavyks. Prieš Staliną pra
sidės dar didesnis sąjūdis ir Sovietų Rusi
jos viduje ir kituose kraštuose. Tame są
jūdyje kris ne viena dar auka, bet ateis 
eilė ir pačiam Stalinui. Jis daug žmonių 
kraujo praliejo. Nekaltai pralietas kraujas 
šaukia į dangų keršto. Jo ir jo adjutantų 
galo laukia ne krikščionys, kuriuos jis smau
gė, korė, šaudė, bet apakinti, jo apvilti ko
munistai. Krikščionys jam atleidžia, bet ne
atleis jam tie, kuriuos jis išmokino neap
kęsti ir keršyti.

Lietuviai lengvatikiai, kurie buvo įtikė
ję komunistų agitatorių nuoširdumui ir prisi
dėjo prie jų vedamo darbo, šiandien gailisi 
savo žygio ir spiauja į visą bolševikų judė
jimą.

Taip ir reikia. \

f APŽVALGA ]

Gina Darbininkus
“Darbininkas” užpuolusiai ir smerkiančiai 

darbininkų streikus “Vienybei” daro tokią 
pastabą:

“Broo'klyno lietuvių tautininkų organas 
“V-bė”, rugp. 12 d. š. m. laidoje, pasmer
kė darbininkų streikus ir streikierius ap
šaukė “darbo raketieriais”. Tiesa, kad su
švelnintų tą savo griežtą prieš darbininkus 
išėjimą, šiaip parašė:

“Mes pritariame tam darbininkui, kuris 
kovoja už savo gerbūvį, tačiau ta 'kova turi 
būti tokioje formoje, kuri nekenkia pačiai 
valstybei”.

Vadinasi, jei valstybės vyriausybė verčia 
darbininkus vergiškai dirbti, kaip pavyz
džiui Rusijoje, ir darbininkai, jeigu jie tu
rėtų laisvę, sustreikuotų tai anot “V-bės”, 
streikieriai būtų “darbo ra'ketieriai”, nes 
jie “kenktų pačiai valstybei”. Ar ne taip?

Mes nežinome ar tas namų statybos dar
bininkų streikas Lietuvoje buvo teisėtas ar 
neteisėtas, bet mes žinome, kad diktatoriško
se valstybėse, ypač Rusijoje darbininkai yra 
vergai. Darbininkai ir Amerikoje yra išnau-Į 
dojami ir skriaudžiami beširdžių darbdavių.

Na, pažiūrėkime ką sako tas pats laik
raštis “Vienybė” apie Amerikos darbinin
kus. “V-bė” tame pačiame numeryje rašo.

“Mes Amerikoje gyveną lietuviai gerai 
žinome kokius milžiniškus nuostolius Ame
rikai 'kasmet padaro “darbo raketieriai”, 
kurie streikais ir riaušėmis ne tik ardo kraš
to vidaus ramybę, bet neša didelius nuos
tolius valstybei ir darbininkams”.

Pp. Vienybiečiai, pasakykite ar darbinin
kai kalti, kad jie yra skriaudžiami ir išnau
dojami, kad jie, netekę kantrybės, yra pri
versti išeiti į streiką, ir kad streikuojančius 
darbininkus organizuoti darbdaviai išprovo
kuoja 'kelti riaušes? “V-bė” turėtų žinoti, 
kad Amerikos kapitalistai kasmet išleidžia 
milijonus dolerių darbininkų disorganizavi- 
mui, mušeikų samdymui ir t.t. Ir “V-bė” 
tuos darbininkus, kurie išeina į streiką, kad 
iškovoti sau geresnes pragyvenimui algas, 
geresnes darbo sąlygas, vadina ‘darbo rakė 
tieriais’!!

Tai smerktinas “V-bės” išėjimas prieš 
darbininkus”.

Girtavimo stabai

Senovėje ir dar šiandieną 
tautos nepažįstančios tikrojo 
Dievo garbina stabus. Neka
lbėsiu apie stabmeldžių tiky
bą ir jų stabus, bet eisiu 
prie tikro dalyko. Be įvairių 
dievaičių stabmeldžiai turėjo 
ir girtybės dievaitį Bachą. 
Kristaus mokslas sugriovė 
stabus ir dievaitį Bachų. No
rs stabai griuvo, bet žtnoni- 
ja nesiliovė vartojusi svaigi
namųjų gėrimų. Gėrė per vi
sus amžius, geria ir šiandie
ną. Valstybės savo sienoms 
apsaugoti turi 'kareivių sar
gybas, kurios užtikrina pilie
čiams ramybę. Taip ir mes 
lietuviai turime justi ir pa
žinti savo tautos priešą. Pa
žinę jį turime netik pasisau
goti nuo jo, bet ir vesti ko
vą. Mūsų tautos didžiausias 
vidinis priešas yra girtavi
mas. Vartojimas svaiginančių 
gėrimų yra labai pražūtin
gas kaip tautoms taip šei
moms ir pavieniams asmeni
ms.

Istorija mus moko

Tautos vadų girtavimas [iri 
vedė didžiules karalijas prie 
vergijų. IJidis senovėje va
das ir karžygis Holofernesas 
buvo beveik užkariavęs visą 
žydų žemę, tik dar reikėjo 
paimti paskutinę žydų tvirto
vę “Beluliją”. Iš to džiaugs
mo vadas ir generolai pasi
gėrė. Tada pamaldi žydei kai
tė nukeliavo į Holoferneso 
stovyklą, atradusi girtą va
dą, nukrito jam galvą, įsi
dėjo į krepšį ir parnešė sa
vo kariams. Saulei tekant, žy
dai užmovė Holoferneso gal
vą ant pagalio, puolė 'prie
šus ir juos išvijo iš savo že
mių.

Senovėje Lietuva, poiitiš-

rbininkas, geria ir profesijo- 
nalai. Tani pristeigta tūks
tančių ai tulžių, nėra to skers
gatvio, kur nebūtų kelios uli
nės, jų žymiai daugiau negu 
'krautuvių.

Prie ko einame?

Tas milžiniškas skaičius a- 
ludžių rodo, kad yra didelis 
skaičius jų lankytojų. Šian 
dien alinėse rasime begerian
čias jau ir moteris ir jauni
mą. Tadgi visi brenda į tą 
nelaimingą svaigalų balą, ska
ndina joje savo turtą, svei
katą, garbę, dorą ir visą gy
venimą. Ir visi tai gerai ži 
no. Iš geriančiųjų dar nė vie
nas neipralobo, neįgijo svei
katos, išskiriant pralobusiu< 
bravorų savininkus, kurie pa
tys gal negeria. Iš girtybės 
įkyla muštynės, 'kovos, vaidai 
ir žudynės. Vienas Danijos u- 
niversiteto profesorius paro
dė pasauliui, kad Europoje 
per paskutinius 30 metų iš 
girtybės mirė apie aštuoni ! 
milijonai žmonių, net daugiau 
negu per Didįjį karą. Tadgi 
pažinkime savo priešą, kuris 
naikina ir mūsų tautą, ir ste
nkimės apsisaugoti nuo jo. 
.Juk girtybės jau daug mū
siškių nuvarė į kapus. Tad 
galutinai prie ko mes eina 
me? Mes einame prie išny
kimo ir išsigimimo! Apsvai
gintas protas rimtais daly
kais negali būti užimtas. 

Susirūpinkime

Jei mes geidžiame šiokios 
tokios laimės-, savo. -išeivijai 
ir mūsų jaunajai kartai, tai 
turime tuojau pradėti vyk
dyti blaivybės idėją. Turime 
išbristi iš svaigalų balos ir 
gelbėti savo jaunimą. Jūs at
keliavę į šį kraštą daug gra
žių darbų nuveikėte. Jūs su

pakai susidėjusi su lenkais, daugi d®jote I>*n*r?us» sukūrėte•* A A — A V •
nukentėjo. Karalius Boleslo
vas Drąsusis per girtybę pra
rado daug žemių. Lietuva, bū
dama susijungusi su Lenkija, 
prarado ir savo nepriklauso
mybe. Lietuvos bajorai, kuni-

rapijas, pastatėte gražias ba
žnyčias ir 'mokyklas, svetai
nes, vis su tikslu, kad tai bū 
tų naudinga jūsų vaikams, 
jūs įsteigėte draugijas su 
gražiausiais tikslais ir var-

Giliai Demokratiškas Kraštas
“Kurjer Polėki” korespondencijoje iš Kau

no Lietuvą vadina “gražiu kaimiečių kraš
tu”. Esą, pramonės beveik niekur nematyti,

t 1

Apie Prisirengimu Karui
Londono laikraštis “News Chroniclc” ra

šo, kad j>adėtis pasilieka rimta, nes padidė
jo mobilizacijos priemonės Europoje. “Vo
kietija pasiėmė iniciatyvą šitame pavojin
game žaidime, paremdama savo pretenzijas 
į Dancigą, sutelkiant milžinišką kariuomenę 
Lenkijos pasienyje. Lenkija turėjo atsakyti 
į tas priemones, pati pašaukdama daugiau 
vyrų prie ginklo”. Laikraštis šiuo metu pri
skaito Europoje apie dešbmt milijonų vyrų 
parengtų karui. Pasak laikraščio, niekad Eu
ropai netiko labiau išsireiškimas “ginkluota 
stovykla”, kaip šiandien. I^aikraštis kons
tatuoja, kad didžiulių armijų mobilizacija 
didina karo pavojų, tačiau nedaro karo ne
žiniomis, ginkluotosios jėgos Europoje yra 
pusiausvyroje. “Diktatoriai turi žinoti, kad 
nėra pakankamai geroje padėtyje pradėti 
visuotiniam karui”. Čia laikraštis nurodo 
Vokietijos ir Italijos ūkinins sunkumus, o 
taip pat įtempimą Tirolv.je, kur esama in
cidentų su gyventojais vokiečiais. “Viskas 
priklausys ateinančiomis sunkiomis savaitė
mis nuo taikos fronto tautų nervų stiprumo. 
.Jei jie nenusilpnės, tai galimas dalykas, kad 
karo bus išvengta” — baigia laikraštis.

gaikščiai ir kiti tituluoti po-( ^aia, bet vienas dalykus bu 
nai, parduodavo gražiasias| vo užmirštas tai blaivu 
Lietuvos girias ir kitą turtą,| ^es idėja, liesa, buvo kele- 
o gautus pinigus pragerdavo j ^as, asInenU» kurie tuo reika- 
užsienyje, Paryžiuje ir kitur.Į *u riipinosi, tai a. a. ku.n. I’. 
Liaudis irgi išmoko girtauti Į ^aurusaitis, kuris ne tik sa- 
ir savo menką uždarbį pra- vo turtą, bet ir visą laiką 
leisdavo svaigalams, kurios tani pašventė. Bet tas tik la- 
Lietuvoje bajorai ir žydai ga- *as -P’roip> Tam reikia niasi- 
mindnvo. Rusų valdžia vė
liau išveždavo milijonus pa- 

jrtmų iš alkoholio.

Pažvelkime į save

Oio veikimo. Į jo balsą vi
suomenė mažai kreipė dėme
sio, o jis troško mūsų tautai 
laimės. Kada šiandien jau 
tūkstančiai lietuviškų smuk
lių pristeigta, kada juos se
ni ir jauni lanko, net ir ne 
blaivininkai paklausia vienas

Svaigalai kaip tautoms, šei

moms ir atskiriems asmeninis 

buvo ir yra nelaimių šalti

nis. Buvo ir yra tuo priešu, 

kurs naikina sveikatą, turtą 

ir garbę. Bet nežiūrint į visą

tai, jo'kia pramoga vieša ar
» • ... , . motina. Įpratusi larfkvti sniu-
seimyniska neatliekama be . . " .

kito — kas iš to išeis, kas 
gi bus? Nieko gero iš to ne
galime laukti! Jaunoji mer
gaitė ištekės už vyro, tnps

svaigalų. Geriame krikštyno- 

vedvbose ir net šermeny- 

Mūsų piknikai rengiami 

gražiausiais šūkiais, palaiky-

se
se

klę, taip darys ir toliau, f) 
kokių galftna lankti kūdikių 
iš tokių motinų? Užsinuodys, 
bus silpni, o užaugę seks mo
tinų pėdomis. Prives tautąniui išeivijos naudingoms j-’ ..... .

. • .... . , . j prie išsigimimo, sumenkėjimo,staigoins, irgi virto girtavi- . . . . •' ’
dvasinio pakrikimo, Obuolys'1110 irvietomis. Koncertuose ..

... . . , , . ,, į nuo obels netoli terieda: ko-baliuose tas pats dedasi. Ge-1 .
... . i kie tėvai, tokie ir vaikai,na šiandien visi ir visur: ge-1 . ’ . ,

s-1 I girtavimą šiandien žinri- | ria pasenę, suaugę, geria ir, *
jaunimas, geria dirbtuvės da-,

-t

(Tęsinys 5 pusi.)

Amerikos J. V. prez. Roosevelt su vienu karo laivyno vir
šininkų. Nuotrauka padaryta plaukiant pro Fort Hancock, 
laivui, kuriuo prezidentas skubiai grįžo iš atostogų darbuo
tis už taiką Europoje. (Acme telephoto).

Neville Chaniberlain. Did. Britanijos ministrų pirmininkas 
kuriam parlamentas suteikė Did. Britanijos diktatoriaus tei
ses. Jį čia matome išėjusį iš karaliaus rusų, 'kur karalius tas 
teises patvirtino. (Acme teleidioto).

David Lloyd George, buvusio pasaulinio karo metų Did. 
Britanijos premieras. Atvaizdas nutrauktas jam skubant į 
nepaprastą parlamento posėdį, kuriame dabartiniam Did. 
Britanijos min. pirmininkui Chaniberlain suteikta diktato
riaus teisės. (Acme telephoto).
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Privatinė Nuosavybė
Nuosavybės klausimas soči- tokioje santvarkoje nuasmeni- 

aliniame žmonių gyvenime v-'namas. Daugeliui atrodo, kad 
tik socializmas ar (komuniz
mas nusavinęs privatinę nuo
savybę, nuasmenina ją ir pa
tį žmogų. Pasirodo betgi, o 
garsūs sociologai ir filosofai 
tatai (patvirtina, kad kapita
lizmas, nors ir labai gina pri
vatinę nuosavybę, bet iš tik
rųjų j*s j»o toliau, juo labiau 
griauja saitus tarp atskiro 
asmens, kaip savininko, ir 
nuosavybės ir apskritai pa
neigia privatinę nuosavybę. 
Kapitalistinėje santvarkoje, 
kur įsivyravę yra visoki kar
teliai, bustai, sindikatai ir 
•koncernai, privatinė nuosavy
bė yra virtusi perdėm kolek
tyvine nuosavybe. Ten nėra 
vieno savininko, jų yra daug 
ir labai dažnai vienas savi
ninkas priklauso nuo visos ei
lės kitų savininkų, apie ku
riuos pirmasis savininkas nie
ko netgi nežino. Todėl ir vie
no savininko, jo įmonės liki
mas priklauso tiesiogiai ar 
netiesiogiai nuo kito “stipre
snio” savininko. Tad kapita
lizme nuosavybė, kaip tokia 
yra, 'kolektyvinė, bendroji, tik 
josios naudojimas yra priva
tinis.

ra svarbiausias ir jautriau
sias iš visų kitų klausimų. 
Kiekviena pasaulėžiūra turi 
tam tikras pažiūras į nuosa
vybę ir norėtų pagal tas pa
žiūras grįsti socialinį, atseit, 
ekonominį ir netgi politinį 
visuomenės gyvenimą. Bet 
kas gi yra pati nuosavybė?

Kasdienine kalba sakant, 
nuosavybe vadiname daiktą, 
kieno nors išimtinai valdomą. 
Imant gi teisiškai nuosavybė 
yra teisė turėti bei naudoti 
kokį daiktą, teisė, kuri lei
džia įstatymų ribose daryti 
su turimu daiktu, ką nori. 
ifaip suprantama nuosavybė 
rra priešingybė daiktų, nie

kam nepriklausančių, kuriuos 
gali kiekvienas užimti, pasi
imti, pasisavinti. Nuosavybė 
gali būti privatinė ir viešoji, 
individualinė arba asmeninė 
ir kolektyvinė arba bendroji. 
Vadinas, privatinė nuosavybė 
gali priklausyti ne tik. vienam 
atskiram asmeniui, bet ir jo 
šeimai, keliems asmenims, 
draugijoms, įmonėms ir įstai
goms.

Yra dvi kraštutinės pažiū
ros į nuosavybę: kapitalisti
nė ir socialistinė. Kapitaliz
mas, kaip žinia, įprtpažįįsta 
privatinę nuosavybę ir ją at
kakliai gina. Kitas dalykas, 
kad neriboto kapitalizmo san
tvarkoje privatinė nuosavybė 
netenka savo asmeniškumo ly
giai kaip ir pats žmogus ši-

Aukščiau buvo pasakyta, 
kad privatinė nuosavybė gali 
būti asmeninė ir bendroji ar
ba kolektyvinė, priklausanti 
šeimai, įmonei ar įstaigai. Ta
čiau čia paminėtos kolekty
vinės nuosavybės negalima ly
ginti su kapitalizmo sukurta

tvarka yra neteisinga, lygiui 
kaip neteisinga yra ir kapi
talistinė nuosavybės koncep-i 
cija bei kapitalistinė santva-j 
rka. Daug neteisybės ir iš
naudojimo yra kapitalistinė
je santvarkoje, bet taip pat 
daug neteisybės ir išnaudoji
mo yra ir socialistinėje sant
varkoje. Kitaip sakant, nei 
viena, nei kita santvarka prie; 
.nieko gero neveda. Jos veda; 
tik prie žmonijos žlugimo.; 
Jeigu tikėti socialistų pažifl-Į 
roms, tai Sovietų Rusijoje, 
kur yra socializmas įgyven
dintas, neturėtų būti jokių 
neteisybių ir jokių išnaudo
jimų. Visi turėtų būti ir tei
siškai ir ekonomiškai lygūs, 
visiems turėtų būti gera gv- 
venti. Tuo tarpu Sovietų Ru- 

I.Į sijoje nėra jokios lygybės. Yi-
Londono geležinkelio stotis užsikimšus amerikiečiais, grįžtančiais namo. Ne tik iš An-l Sl? pirma proletariatas aukš- 

glijos, bet ir kituose kraštuose Amer. J. V. ambasadų įsakyta amerikiečiams tuojau grįžti :l^au statomas už kitas “kla- 
namo. (Aome teleiplioto) sės”, kurios kad ir sulygin

tos ekonomiškai su proletarių- Į 
tu, nes visoki turtai nusavin-1 
ta, bet vis dėlto teisiškai tie , 
žmonės nelaikomi lygiateisiais i 
piliečiais. O proletariato tar-

kolektyvine nuosavybe. Kas 
kita, jeigu nuosavytbė pri
klauso tik vienai įmonei, o 
visai kas kita, kai viena įmo
nė priklausoma yra nuo ki
tos, o ta kita dar nuo kitos 
ir taip toliau, ligi visai ne
aišku pasidaro, kas tenai vir
šūnėse sėdi ir kas yra atsa- 
'komingas už to ar kito įmo
nės savininko pralobimą ar 
nusmukimą. Čia kapitalizmas 
yra pasiekęs privatinės nuo
savybės priešingybės. Jame v- 
ra likęs tik privatinis, asme
ninis pasinaudojimas nuosa
vybe, tuo tarpu kai pati nuo
savybė sukolektyvina ir dar 
toliau vis labiau kolektyvi-

nama. Iš tikrųjų gi turėti} 
b ū t i a t v ii 'kšč i a i: nuosavybės 
turėjimas asmeninis, o jos nau 
dojimas visuomeninis reika
las. Tad klaidinga manyti, 
kad kapitalizmas, kaip daž
nai sakoma, yra vienintelis 
privatinės nuosavybės gynė
jas. Iš tikrųjų kapitalizmas 
gina privatinę nuosavybę, bet 
ne tam, kad ji būtų tikrai 
privatinė. Kapitalizmui svar
biausia yra tai, kad jis gin-

žiūros į nuosavybę, visiems 
maždaug žinoma. Šitoji ideo
logija skelbia, kad priv. nuo
savybė esanti jėgosjvgMo prievar
tos padarinys. Stipresnieji je- tpe irgi atsiranda daugiau ir
ga prisigrobę žemės ir kito
kių turtų, ir sustiprėję ėmę 
išnaudoti silpnesniuosius. Iš 
čia ir atsiradusi vadinamoji 
klasių kova. Stipresnieji, tur
tingesnieji stengiasi visokiais 
būdais kuo daugiausia išnau
doti mažiau turtingus ir pro-

•mažiau privilegijuotų žmonių. 
(Bus daugiau)

damas privatinę nuosavybę ir ]etariatą, o šieji visokiais bū-
visišką jos naudojimosi lais
vę, užsitikrina sau tokią san
tvarką, kurioje galima būtų 
gauti kuo daugiausia pelno. 

Kokios yra socializmo pa-

Amerikos Jungtinių Valstybių ambasadorius Did. Britanijai Joseph P. Kennedy išeina po konferencijos iš užsienių 
reikalų ministerijos, Londone. Ambasadorius įspėjo Anglijoj gyvenančius amerikiečius, kad visi tuojau grįžtų namo. 
(Acme teleplioto)
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SKALBIAMA MAŠINA
ir prosijama mašina — ! 
mašinos, vertos $99.00 už

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

$4900
Radijos — RCA Victor, 
Pluko, Zenitli, 1940 metų 
modeliai, įstatyti parodai. 
Didelė nuolaida už jūsų se
ną radiją.

BUDRIK FURN1TURE 
HOUSE,

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

BUDRIK’S ANNEX
Rebuilding-Retnodeling

Sale
3417-21 So. Halsted St.

Karaliaučiaus Mugėje 
Turi Pasisekimą

KARALIAUČIUS, rugpi li
čio 22 d. — Lietuvos skyrius 
Karaliaučiaus Rytų Mflgėje 
turi didelį pasisekimą. Rvšyj 
su tuo vyksta pasitarimai su 
vokiečių prekybos atstovais 
eksporto reikalu.

Pasiklausykite gražaus lie 
tuviško programo iš stoties 
WCFL, — 970 k. 9-tą vai 
nedėlios vakarais.

dais kovoja su išnaudojimu. 
Apskritai, socialistai ir ko
munistai privatinėje nuosavy
bėje įžiūri visokių neteisybių 
šaltini. Todėl, jų nuomone, 
privatinė nuosavybė turėtų 
būti panaikinta. Tada, esą, 
išnyktų ir ekonomiškai silp
nesnių klasių išnaudojimas. 
Ypačiai komunistai yra karš-Į 
ti privatinės nuosavybės pa
naikinimo šalininkai. Jų svar
biausias tikslas yra: įvesti 
visų bendrą nuosavybę.

Kadangi priprastai yra ži
nomos tik šitos dvi kraštuti
nės — kapitalizmo ir socia
lizmo — nuosavybės koncep
cijos arba supratimai, tai tarp 
jų žmonės ir laviruoja. Vieni 
pripažįsta privatinę nuosavy
bę ir linksta į kapitalizmą ar, 
kitaip sakant, į ūkinį libera
lizmą, kuris skelbia visiškai 
neribotą nuosavybės naudoji
mąsi, kiti gi linksta į prie
šingą kapitalizmui socializmą 
ir netgi į komunizmų, kuris 
skelbia visišką privatinės nuo
savybės panaikinimų. Pačio- 
sioins neturtingoms masėms 
ši antroji — socialistinė nuo
savybės koncepcija (suprati
mas) yra patrauklesnė, nes ji 
atrodo teisingesnė. Bet ar ji 
yra iš viso teisinga? Ne. So
cialistinė nuosavybės koncep
cija ir visa socialistinė san-

...Clairolis to the hair!
And your hair is most important of all! For it’s your 
hair that makes or marš your looks. Let’s look at your 
hair now. Is it drab?—overbleached?—streaked?— 
flecked with grey? Certainly you know that Clairol’s 
Modern* Method will correct these defects as noth- 
ing else can . . . shampooing, reconditioning and 
TINTING in one triple-action treatment without 
preliminary bleaching . . . adding natural-looking 
color and glamorous highlights . . . tnaking a more 
youthful YOU. Sec your hairdresser or send this 
coupon NOW

Naturally... with

“DRAUGO” DIDŽIULIS

Metu Jubiliejaus
PIKNIKAS

ĮVYKS-
LABOR DAY -

DON’T
NEGLECT
ACOLO
M Blog™, kūrino gali IM- 
| nelaimę, pajinmlal no-

Krfltlnėa
vystyti | _
IrniĮiTl* pavartojua raminančią, 
dildančią MiiMcrole. MuMerole nė
ra tiktai monlč. Jinai yra “Ormn- 
lcr-lrrlla.it,’’ Julijonai yra varto
ję ją per 25 m. Daktarai rekomen
duoja. Galima «auU aptiekime,

Bo tora tą look for thlt mtrk of 
GENUINE Cltlrol oo tko kottlo.

i, i
0 Th« porfact comblnttlon of rlch ofl, fino ■ 

tkot coo't ko copiod ... o blond that
p and drlicatc eMeo 
įly Clolrol containa

JOAN CLAIfi. CLAIROt, lao
132 Wnt 4«th St, New Vark, N. Y.'
Send FREB boeklet adviaa and analyoia.

Narna ------------

..Šuto..

My Booutidon



limimn Pirinndienis, rugp. 2H, 1939

SOCKO THE SF.ADOG

»• «... ..J,„ ,

'' ,A\A*\Y'J>

oV

JO

oMz-tyeD 
ScA-FAOCSE*. T MEJ4KJS 

&-'JE'fE€ TF1E ŠAME- 
< \0 o?- guw« ’. s

Kaip tik pažadų ištaręs, tuo
jau grįžusi sųmono, iš pelkės 
radęs kelių ir sveikas grįžęs 
.namo. Žmogaus savo pažadų 
ištesėjo. Pastatė drevėje šv. 
.Jono statulėlę, kuri jau bai
gia nykti.

vyko didelis ištautinimas, net 
miestelis išliko lietuviškas. 
Baudžiavos vergovės laikai 
daug kur Stakliškių apylin
kėje atsispindi. Čia daugiau
sia yra užsilikę iš anų laikų 
dūminių pirkių ir šiaip įvairių

Miestelis kultūriniu atžvil- tradicijų, turinčių ryšį su

BBDMSIOS SIAKIISKES
Apylinkėje dauy dar y t a 

senolės paminki n
telis, kuris garsėjo savo stak
lėmis. Ir miestelis imta vadin
ti “Stakliškėmis”.

Toje vietoje, kur dabar sto
vi pradinė mokykla, prieš j 3- 
31 metu sukilimą buvo dvari-k ♦.
ninko Butinio dvaras. Lš jo, 
kaip sukilimo dalyvio, dvaras 
buvo atimtas ir atiduotas Mu
ravjovo tėvui generolui, kaip 
majoratinis dvaras. Čia augo 
ir savo jaunystę praleido Mu
ravjovas korikas, būsiniasis 
general — gubernatorius. Mu
ravjovo tėvas buvęs labai 
žiaurus, baudžiauninku;; smar
kiai bausdavęs. Dar ii dabar 
yra prie mokyklos užsilikęs 
iš baudžiavos laikų tas ak
muo, ant kurio Muravjovo u- 

ry- 
\k-

Alytaus apskrities pakraš
tyje, netoli Aukštadvario, yra 
nemažas Stakliškių miesteli.'.
Šiandien jis ypatingu kuo ne
pasižymi, bet senovės palaikai 
daug ką būdingo sako apie 
Stakliškes. Sakoma, kad toji 
vietoje, kur dabar Stakliškių 
miestelis, seniau buvęs didelis 
dvaras, kuriame gyvenęs rū
stu.' ir girtuoklis dvarininkas.
Jis kartą iškėlęs didelę puotų 
ir svečiams pasigyręs, kad 
jam išgerti 100 stikliukų deg
tinės — vieni juokai. Svečiams 
stebint minimas dvarininkas 
be pertraukos išgėrė 100 sti
kliuku ir gerdamas paskutinį',.-, ’ • ,, iii..- 1 ‘ ledai pasiguldę plakdnvt
tunio, vadinami “Vytauto ka- kstenns baudžiauninkus.

Vienas Londono parkų, 'kur kareiviai iš smėlio pripiltų maišu 
atakos iš oro. (Aenie tele.pboto).

>in didelės pažangos nedaro, 
j Nors apylinkėje žemės geros, 
i bet kadangi nuošaliai stovi 
nuo didesnių miestų ir be to, 
neprieinu joks plentas, tai 

Ąlidelės pažangos nedaro. Tu
ri nemaži] alsius daryklą, kuri
kiekvienais metais daug sudo- 
roja Stakliškės apylinkės ū- 
kininkų miežių. Stakliškių 
miestelis dabar daug gražiau 
atrodo negu prieš karų. Švie
timo srityje padaryta didelė 
pažanga. N eikia 3 konipl. mo
kykla — 4 lietuvių ir vienas 
žydų. I

Nors Stakliškių apylinkėje 
buvę daug dvarų, per kuriuos
i_

LIETUVIAI DAKTARAI

stato slėptuves nuo priešo

(______________________ klln ^- Nu° tos staulėlės ir į apylinkėje būdingas kalnas, klampia pelke vieškelis Kai
Šiuos žodžius ištaręs jis 1 muo dabar gel-okai sumažėjęs inazas upokšnis pavadintas vadinamas “šenkalntu . Ant jis dar nd;uvo taisomas, tai
ręs. Dvarininkių mirus, <lva-|IH.s daJis akniells> katant nio.• sv.Jono vardu. Ilgainiui sta- jo viršūnės yra krūvos aide ;į„je vietoje naktį žmonės
ras pakrikęs ir toje vietoje , tulelė paseno. Kada prieš ru- liu akmenų, lvtr sutrriuvn«!,, i - • i . i... i ,1 ‘ d j kyklų, sunaudota jos paina-1 1 1 j '.’fe OU»11U'osio, dažnai paklysdavę, bako, vel-
prudėjęs kurtis miestelis, ku- .tams‘ į »ų carų Alelksandrų II buvo j rūmo pamatai. Žmonės paša- niai ^-L-kėje gyvenų ir kelei-

“Stokeliszki”? p<; 1SG3 in suJ.ilin,0 dva,.as ; padarytas pasikėsinimas ir; koja, kad 1863 m. sukilėliai vius vedžiodavę, ypač kiek į-
išdalintas miestelio ūkiniu- |J,S lfihko g-vvas’ Ul’ nwi ad-'šiame kalne buvę- įrengę t vi r- gėrusius. Vienas žmogelis 
kams ir mažame sklypelyje, l ‘"inistracijos paskatinti, kata-1 tovę. Didžiojo karo metu vo-taip klaidžiojęs per

, lil.-n. nu^furū i/i i ,r/J 1 U,», ,,1 ' l-i/iZioi I,,,,.., 1 i * I ....azinejęs ir

ris ir gavęs 
sulietuvintai — 
vardų.

Stakliškiųi;

kailis ir mažame sklypelyje,! ----- ’’ 1 .......... ’ vo- taip klanb
Antra pasakojimu versija!kur stovėjo rūmai, pastatyta jIikai > ^'Relbėjimui jkicėiai buvo ant piliakalnio|peik,; važi

kirk kiloki.,. Minimas tas pat'tuokvkla. Tai mokyklai supu- |,a""",'tl k"l>lyt,.l,;. pastatę stebėjimo panku,. |viltie8 i;pat į mokykla, i ai mokyklai supu 
dirbdavę vus, pastatyta 1906 m. kita, 

Prie Į kuri ir dabar stovi. Joje yraI
du komplektai.

Tarp mokyklos ir bažnyčios
prie šv. Jono upelio, stov: 

terių. Vėlesniais laikais iš jų'mūro nedidelė originali kop- 
išnioko gerai stakles dirbti irjlytėlė. Čia prieš paskutinį su
eiti apylinkės gyventojai. Ir kilimų stovėjo šv. Jono stu
la ėmė pamažu kurtis niies- tulėlė. Jų žmonės laikė stebū-

dvaras, kuriame 
daug baudžiauninkų 
Įvaro gyvenę keletas žydų 

šeimų, kurios vertėsi audimu. 
Buvo ir garsiu staklių nieis-

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHii:

LEO NORKUS, Ir.
DISTRIBUTOR

OF

AMBROSIA & NECTAR
B E E R S

baudžiavos laikais. Šiaip apy
linkės gražios ir lankytinos.

Jonan Miškinis (L. A.)

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Yirdi 8146.

VALANDOS: Nuo 11 iki 121
2 iki 4 ir 7 iki 9

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

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS EB CHIRURGAI

ir akinius pritaiko
3343 S. Halsted Street

TeL CANal 6969

OR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYT0JA8 IR CHIRURGAS 

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS-

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakar* 
ir pagal sutartį.

DR, P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais ii 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
Šeštadieniai*

Valandos: 3—8 P. M.

TEL. YARDS 6557

DR. FRANK G. KWINN
(KV1ECLNSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 West 47th Street

OFISO VALANDOS: 
ir 7—8:30 Vakare,

ir Pagal Sutartį. 

naktį, po 
nustojęs

pelkės išvažiuoti, bet l
minima koplytėlė I Netoli Alšininkų kaimo, galop save pavedęs šv. Jono 1 

tūlių būrio ir dekano Piestuvėnų miške yra bent globai. Jei pasiseks iš pelkės 
Jezukevieiaus pastangomis at-į keli pilkapiai. Nėra jie aukšti,'sveikam ištrūkti, pasižadėjo 
naujinta ir įmūryta metalinė nei statūs, visi vienodo aukš-įtoje vetoje pastatyti šv. Jono 
b litu pažymėti nepriklauso- ;SUiikęs lenkiškai stokenzki . statulų ir misiąs užpirkti.
niybės dešimtmečiui. pais”. Šliejama, kad .Vytauto ______________ -_____________

Stakliškių apylinkė gana laikais ir čia buvę su krv-
gausi senovės paminklais, žiuočiais karai, kur ir palai- 
Miestelio pašonėje prie vieš- doti žuvę kovoje. Medžionių 
kelio Stakliškės — Aukštadva kaime, Broniaus Litvinsko že-

1928 m. 
vietos

DR. P. J. BEINAR
(BEINAItAUSRASl

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1612.

Res. — Yards 3955. 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais

pagal sutartį.

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

Ofiso tek 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. 

Shtros lubos
ClllCAOO, 1LL.

Telefonas MIDway 2880 
OFISO VALANDOS:

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

Sekinad. nuo 10 iki 12 vai. ryte

Telefonas HEMlock 628A

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
24f5 W. MARquette Rd.

Ofiso valandos:
10—12 vaL ryte 

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

Susitarius.

ris stovi gana aukštas, nukirs- mės sklype, yra Medžionių

AKIŲ GYDYTOJAS
DR. A. J. MANIKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
YIRgima 1116 4070 Archer Avi

Val&ndoB: 1—3 ir 7—8 
Kasdien išskyras Seredą

Seredmiiis ir Nedėl. pagal sutartį.

DR. MAURICE 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. 
Nedėlioinis nuo 10 iki 12 vai. dieni}.

gražus piliakalnis. Prie jo i 
randama įvairių senovės pa- ( 
laikų ir nuo šio kiek paėjus 
yra dar du piliakalniai — Vir- 
kininkų ir Juodz-emio, kuriuo
se glūdi žilos senovės prabo
čių praeitis.

DR. VAITDSH, OPT.
SPECIALISTAS 

OPTOMETItlCAI/I/Y AKIŲ 
LIETUVIS

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
eL YARde 6921 N.: KENwood 6107

DR. A. J. BERTASH
Res. 6968 So. Talman Ava 

1 Rėš. Tel GROvehill 0617

ta viršūne piliakalnis. Jį, tur 
E būt, mini ir vysk. Valančius 
= “Antano Tretininko pasako
si ji.muose”. Kai kas šį piliakal- 
= nį vadina Žuvėdų (švedų) 
E kalnu, kiti, sako, kad šį pilia- 
E kablį prancūzai eidami į Ru-
= sijų kepurėmis supylė o dar 
SS • 7E kiti tvirtina, kad čia palaido-

S s tas senovės lietuvių žymus
= GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir mėgsta = kariuomenės vadas. Prie šio 
= AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nusprendė padirbti dar ge- 5 kalno buvo rasta geležinė ie- 
— resnį alų, kurį užvardino NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš im- E
E [auluotų [linuos rūšies produktų.

E Urmo (wholesnlc) kainomis pristato į alines ir kitas įstaigas. Vi- S Būdos kainui, šis nėra 
E suomei kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą patar- E 
= nuvimą.

1 2423 West 64th St. Tel. Hemlock 6240 |
:7lllll>llllllllllllllllllllIlllllllllllllllimillllUIU<IUIIIIIUIMIIIIIU»IMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS

REAL ĮSTATE
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios n,ši8g naujus namus ant 
longvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio cash įmokė- 
Jimo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų.
(Išgannu geriansį atlyginimą iš Fire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Daran paskolas ant nanjų ir 
senų namų, aut lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Groveliill 0306

Office Teb HEMlock 4848

OR. j. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. 2-4 ir 7—9 vak. 
Ketv. ir Nedėliotai* aaaitarna

2423 W. Marųuette Road

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

756 West 35th Street
Ofiao TaL VIR«inia 0086

Rezidencijos tel BEVerly 8241

OR. T. DUNOUUS
4157 Archer Avenue

Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P. M,

Suvlrš 20 metų praktikavimo 
Mano Garantai Imas

Palengvins akių [tempimų, kas es
ti priežastimi galvos skaudčjimo, 
svulgirno, akių [tempimo, nervuotu-

. , mo, skaudamą akių karštĮ, atitaiso
Be to, nilo Stakliškių mies- trumparegystę ir toliregystę. Priren

gia teisingai akinius. Vieuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. SpeclalS atyda atkreipiama J 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos.

Valandos: nuo 10 Iki 8 vai. vak. 
Nedfiiioj pagal sutarti.

Daugely atsitikimų akys atltaiso- 
ill- | mos be akinių. Kainos pigios kaip 

pirmiau.
. , , ur I 4712 SO. ASHLAND AVĖ.

stovi ąžuolas, seniau ėjo per|

telio 2 km. vieškeliu j rytus 
prie Tridupio upelio yra se
nas ąvžuolas. Tanu' ąžuole yra 
iškalta drevė ir išstatyta šv

g tis ii keb akmens kirvukai, i jono statulėlė. Dabar jau bai 
9, Kitu* piliakalnis yra pūliai gįa užaugti. Toje vietoje, ku

toks
aukštas ir jį sunku atskirti 
nuo gretimų kulnelių. Tris ki
lometrus toliau L'žgasčio baž
nytkaimio pusėje yra mišku 
apaugęs, aukščiausias visoje

TIRED, WORh OUT,

NO AMBITION
H O W m a o i 

w o m e n a t s 
just dragging tbem- 
selvcs around, all 

tired out with peri- 
odic weakoevs and 
pain? Thcy should 
know that Lydia 
E. Pinkliam’a Tah- 
lecs relieve peri- 
odic paini ana dia-

tomfort. Small atae ooly 25 ccnts.
Mrs. Dorsie W<ltiams of DanviĮIe, 

Illinois, aays, “I had no atnbition 
and was terribly oervoua. Your Tab- 
lets helpcd my periodą and built me 
up.” Try them next tnonth.

Telefonas YARda 1373

DR. STRIKO
PHYSICIAN and SURGEOH - 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office TaL YARda 4787 
Namų TaL PROapect 1980

dantija
8989 So. Olaramont Ava.

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomia pagal aotartį.

6 TAILCTS

ALEX ALESA6SKAS & SONS
Whcdesale Furniture Co.

6343 So. Western Avenue
REPUBLIC 6051

Tai CANal SUS.

DR. 6IEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

REZIDENCIJA
6631 S. Callfornia Avė. 

Telefonai REPnblic 7868

Tai OAMal 0267
Re*. TaL PROapect 66M

DR. P. L ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Rezidencija 6600 So. Artesian Ava. 
VALANDOS: II v. ryto iki 3 popiet 

6 iki 9 vakare

Office Phone Res and Offioe
PROapect 1028 2869 8. Leavitt St
Vai: 24 pp. ir 7-9 vak. CANal 0704

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Chicago
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

TaL YARda 2246

DR. C. L YEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

VaL: nno 9 ryto iki 8 vakaro 
_____ Reredoi pagal .atarti_____

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas Lafayette 8660

Antradieaiaia, Ketvirtadieniai* is 
peokt*di«aiai*

4631 So. Ashland Avė.
Tel YARds 0994

Pirmadieniais, Trečiadieniais ig
Sestadiem&is.
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Girtybė Ir Tautos 
Ateitis

(Tęsinys iš 2 pusi.)

ma kaipo j pagerinimą biz
nio. Sakoma, kad be svaigalų 
piknikuose, baliuose ir kituo
se parengimuose, nebus nė bi- 
znio. Toks galvojimas šian
dien yra pas mus, bet daug 
toliau pažengusiose kultūroje 
tautose, kaip švedai, norve
gai, suomiai, galvoja visai ki
taip. Jie ir taip daro gerą 
biznį be alkoholio ir nė kiek 
nesiskundžia. Tadgi ir mums 
lietuviams laikas į tą klau
simą pažvelgti rimčiau. Nu
girdyti žmogų ir iš jo pada
ryti biznį skaitau už nešvarų 
ir negarbingą darbą.

Blaivybės vykdymui reiktų 
Steigti parapijose blaivininkų 
kuopas, ruošti paskaitas, su
sirinkimuose, paruošti vado
vėlius mokykloms, vaikams 
išaiškinti girtybės blogybes. 
Vaikai susipažinę su girtavi
mo pasekmėmis, užaugę (ži
nos, kaip nuo tos nelaimės 
apsisaugoti. Jaunimas moko
ma*, kaip apsisaugoti nuo ki
tų pavojų, gresiančių kūnui 
ir sielai, bet užmirštama nu
rodyti kaip apsisaugoti nuo 
didžiausio pavojaus — girty
bės. Užteks priminti tik vie
ną faktą, kad per metus auto
mobilių nelaimių įvyksta tūk
stančiai vien dėl girtų vai
ruotojų kaltės, ir suprasime 
to pavojaus baisumą. Dešim
tys tūkstančių sužaloti atsi
gula į ligonine ir amžinai lie
ka elgetomis, kūno ir dva
sios skurdžiais.

Kun. A. Brička

Perkūnijos Aukos
BIJUTIŠKIS. — Rug»piūčio 

7 d. apie vidurdienį praėjo 
lietos su .perkūnija padary
damas nemažai nuostolių ir 
palikdamas aukų. Prie Biju
tiškio trenkė į J. Cimbaro 
klojimą ir jį uždegė. Jau bu
vo suvestas šienas, rugiai ir 
•miežiai; stovėjo vežimai ir 
'kitokie daiktai. Iki žmonės 
subėgo jau viskas degė. Biju
tiškio dvaro Ivanausko dar
bininkai piovė kviečius. Vie-( 
nas jų, VI. Umbrasas, nubė
gęs atsistojo namo pastogėje 
nuo lietaus. Žaibui trenkus į 
klojimą, ir jis pritrenktas, 
nes klojimas buvo tik už 20 
metrų. Poto kelias valandas 
negalėjo vaikščioti.

Kitoj vietoj, už 2 kilomet
rų nuo Bijutiškio, Jesiūniš- 
kių km. A. Mangevičienė bu
vo nuėjusi gyvulių perkelti. 
Pradėjus lyti, perkėlus karvę 
ir kelis žingsnius atsitraukus, 
žaibas trenkė ir vietoj karvę 
užmušė, bet jai nepekenkė. 
Tuo pat laiku Dubingių mie
stely užmušė žydelį ir kitoj 
vietoj .padegė namą.

Stiklas Iš Kavos 
Pupelių

“Kavinis stiklas” gali bū
ti gaminamas įvairiausių spa
lvų ir gali būti panaudotas 
langams, ir net pramonės rei
kalams. Nanjoji stiklo rūšis 
jau vartojama kai kurioms 
lėktuvų dalims telefono apa
ratams, radijo priimtuvams ir 
amžiniesiems plunksnakočia- 
ms gaminti. Be to, pasirodo, 
kad šitą stiklą galima panau
doti ir technikiniams reika
lams. Ypač jis yra labai ge
ra priemonė elektros laidų 
izoliacijai. Vienas stambus 
iew Yorko fabrikas gavo 
Brazilijos užsakymą pagami
nti aparatūrą fabrikui, kuris 
iš “kavos stiklo’’ gamins į- 
vnirius gaminius. Mokslinin
kai taip pat patyrė, kad ga
minant iš “kavos stiklo” į- 
vairius ūkio produktus, taip 
pat gaunama riebalų, grynų 
vitaminų D ir visa eilė dažų.

Popiet užmušė Kurklių dva
ro savininką Klemensą Grau
žinį, Lietuvos seimo atstovą. 
Graužiniai yra žymūs žmonės. 
Užmuštojo brolis Kazimieras 
yra Lietuvos atstovu prie Šv. 
Sosto. Kl. Graužinis su dar
bininkais vežė šieną ir, užė
jus lietui, ėjo paskui vežimą 
benešąs geležinę šakę.

Šiemet buvo karšta vasara, 
tai nei vienas debesėlis nepra
ėjo .be žaibų, kurie nebūt ką 
nors uždegę arba užmušę. 
Žmonės taiip įbauginti, kad 
pasirodžius debesiui nežino ką 
daryti ir kur slėptis. Senesni 
žmonės sako, kad seniau taip 
nebūdavę. Esą, nebuvo radio, 
tai nebuvo ir tokių .perkūni
jų. Dabar, kaip radio, daug 
ir visur jų pristatė, tai ir žai
bus pritraukia prie žemės.

Aks-Amerikietis

Nuotrauka padaryta vienoj Did. Britanijos karo dirbtuvių, kuriose dieną ir naktį ga
minama kareiviams metaliniai šalmai ir uniformos. (Aeme telephoto)

VĖLIAUSIOS IŠ LIETUVOS / oiornnc iirTiiuin n Ali linine
kaunas.—Rugpiūeio pi Į| CICEROS LIETUVIŲ NAUJIENOS

d. Respublikos Prezidentas A- 
ntanas Smetona, lydimas že
mės ūkio ministro dr. Krikš
čiūno ir kitų aukštų parei
gūnų, aplankė Kalvarijos - 
Marijampolės rajoną, kur ap
žiūrėjo Šešupės melioracijos 
darbus, kelias pramonės įmo
nes ir švietimo įstaigas. Vie
tos gyventojai aukštuosius sve 
čius pakeliui nuoširdžiai pa
sitiko ir apdovanojo gėlėmis. 
Šešupės reguliavimo darbams 
iki šiol jau išleista 327,849 lt.

KAUNAS. — Prie Kauno 
Nemune esančioje Karmelitų 
saloje naujai įrengtas hipo
dromas, kurį rugpiūeio 13 d. 
iškilmingai atidarė ministras!
pirmininkas J .Černius. Nau- Gerai turėti gerus vikarus

Subarė

Ad. Sali ūkas, 1432 So. 48 
I Ct., yra čempijonas tikietų 
(pardavime. Sužinojęs, kad vi
si “Draugo” skaitytojai pla
tina serijų tikietus, o jis dėl 
kokių tai kliūčių negavo kny
gutės, patikęs draugnešį pra
dėjo barti, kodėl jam tikietų 
nepridavė. Sako, ar bijai, kad 
nesubytinčiau.

Saliukienė su dukterim bu
vo atostogų. Dabar jau sugrį
žo. Sakė, pagelbės platinti ti
kietus, kad pasivytų kitus, 
nes pervėlai gavo. Girdi, rei
kia pasispausti, kad nebūčiau 
paskutinėj vietoj.

jajame hipodrome šiomis die
nomis įvyko didelės žirginio 
sporto pirmenybės.

Mūsų gerb. kleb. kun. J. 
Vaičiūnas jau kelinta savaitė 
atostogauja. Tik per laiškus 
praneša, kad gerai sekasi ir 
linkį viso gero savo parapi

J
nis - vikarams. O čia tie vi
karai, parapijos komitetas ir 
visi iparapi jonai labai “bizi”. 
Visi didžiausiu uolumu dirba 
ir rengias prie parapijos pik
niko, kuris įvyks rūgs. 10 d., 
Vytauto parke. Sako, kai su
grįš klebonas iš atostogų, kad 
rastų viską O. K. Gerb. kun. 
J. Klioris ragina visus, kad 
būtų kuo geriausios sėkmės, 
kad rudeninis piknikas duo
tų nemažiau pelno už vasari
nį. Kun. Klioris nepamiršta 
ir “Draugo” pikniko, kuris 
įvyks per “Labor Dav”, Vy
tauto parke. Primena per 
“Pranešėją” ir prašo parapi
jom}, kad skaitlingai dalyvau 
tų dienraščio jubiliejinėj pra
mogoj. Rap.

R. R. Klubo komitetas su
sideda net iš 7 narių. Jų pas
tangomis suruoštas gražus įpi-

K AL NAS. —Lietuvoje au- jonams ir savo pavaduotoja- kilikas. Dabar jie suka gal- 
ginamos šiltadaržiuose vynuo
gės, nors išauga ir 'mažesnės, 
tačiau savo skoniu ne ką ski
riasi nuo užsieninių. Šiuo me
tu jau prinokusias vietines 
vynuoges Kaune parduoda po 
10 lt. už kilogramą.

LIETUVOS VYČIŲ CHORO

Ekskursija į Pasaulinę
PARODĄ

— išvyksta —

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

Pilna kaina dabartiniu laiku į abi puses $90.90 
tiktai ..... ......... ............................ V® =

Štai ką gaunate:

HGW 10 CLEANSfc ANO SGOlHfc

TIRED
STRA1NED EYES

e Don't suffcr from bum
bi R. gmarting eyea.
Murinę bringa yoa 
atitek,amttlnį raliat.
Murine's gir ertra in- 
gredienta completoly 
nath artray aya htitt- 
/>on-makeyaureye»feel 
elrsn,fre«h,alivel Ute Murinetvrieedaily. 
*Kyr it rain due todu«t, dri vina, (lare, d<Me worlt. 
mnvin, readina. '•** hoora. Martne artII noteor- 
rret eye dr ftdendei. For t reatmen t of organie rye 
dnnrd«a,aea a cnmpetent prntmaonatat onrr.

muR^7* Foo Fvpc“ Your ■—• ■ L O
AT ALL ORUG STORFS

I. Traukinio biliete | abi pu
ses, Cbicago-N. T., pirmos 
klasės, alr-condltloned trau
kiniais.

J. Valgis du kart. nuvažiuojant 
Ir parvažiuojant.

S. Tranaportactjg nuo stoties | 
vleSbut) New Yorke.

4. Dvi naktis 
viešbutyje.

Ir tris dienas

f». Du bilietus J Pasauline Pa
rode.

4. Aplankyme New Yorko Įvai
renybių.

7. Aplankymą. Rockefeller Cen- 
ter Observation Tower.

t. Privilegiją aplankyti Niaga
ra Falia, kada grjžlte namo.

9. Privilegija pasilikti N e w 
Yorke 1S dienų, nuo dienos 
ĮSvykimo iŠ Chicagos.

Pilnas informacijas apie ekskursiją teikia:

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

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

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINES 

MINTYS
18 angliško vertė

Kun. Ant. M. Karužišku

vas, kad surengus šaunų me
tinį, jubiliejinį vakarų. Aš 
nei kiek .neabejoju, jog jie su
galvos ką nors nepaprasto.
Jog taip ir turi būti. Tai bus 
antspaudu jubiliejinių metų. I
Dalį šimtmečio klubas prag y. | Rugpiūeio 28 Diena 
veno laimingai. Dabar žengia Nf>l.a diUvlill (lu,yku ,pasi 
prie auksinio jubiliejaus.
Nors iš tų 7 komiteto narių 
vargiai kas sulauks klubo 
au'ks. jubiliejaus, nes metai 
po metų senoji karta retėja, 
bet tai niekis. Klube yra daug 
jaunų ir jie užima senesnių 
vietas ir darbuojasi. Klubo 
oibulsis — dirbti klubo ir lie
tuvybės labui.

gailėti savo prietelio.

vietos gyventojai turi plačią 
pažintį. Iš to galima spręsti, 
jog vestuvės bus gausios sve
čiais. Jaunas Kaikaris turi 
pastovų dalba ofise Dryden 
Rubber koni{ unijoj. Jaunoji 
Policija baigus aukštąją mo
kyklą ir gi turi gera darbą.

Pirmas juodos duonos ke- ^a’P vihnas, tai}) ir kitas 
pėjas, Jonas Kaikaris, 1400 Huun*’ MOizūs. Laimingo jiems 
S. 48th Ct., 3 dieną rugsėjo šeimyniško sugyvenimo. D. 
ipaskutinį savo sūnų Joną iš-1
leidžia iš narną. Jonas priima!' 
moterystės stoną ir pasiski-i
ria sau už prietelką Feliciją 
Dovidauskaitę, 1412 S. 48th 
Ct. Vestuvių puota įvyks Co-1 
mmunity Hali. Kai}) Kaika-j 
ris, taip ir Dovidauskai seni1

Gėles Mylintiems, 
Ve.tuvėms, Baakie- 
tams, Laidotuvėms, 

— Puošimams.

GĖLININKAS
4180 ARCHER AVENUE 
Phone LAFayette 5800

Kiiiiiiiiimimiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiumiiiiiiiiiis

SKOLINAM PINIGUS
g M'F ant 1-MįĮ MORGIČIŲ

INSURED

= Kiekvienos ypatoe padėti pinigai yra apdrausti iki $5000.00 pei : 
j Federal Savings and Loan Insurance Corp., po United States = 

E Government priežiūra. , 7 S
Mokame Už 
Padėtus Pinigus 31%

Ofiso vai.: 0:00 vai. ryto iki 5:00 vak. Pirmadieniais, Ketvirta- E 
dieniais ir Šeštadieniais iki 8:0? vak.

g CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOGIATION S
JOHN rARJEL, Prcs.

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

GAEY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER-PRUZIN

Geriausiai Patarnavimai — Moteris patarnaaja 
Phone 9000 680 W. I5th Ava.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
BBHIAU8IA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4005-07 So. Hermitage Avė.

4447 South Falrfield Avenue
____________ Tel. LAFAYETTE 0727__________

t \ y IC A T k°p,yčios v*s°se
Chicagos dalyse

Rlanuyklte mftaų Ldetuvlą radio programo Antradienio t» 
Inttadinito vakarais, 7:M valandą, U WIIIP stoties (14M K.1

PraneiSJas P. AAT/TIMIKRAH

DON’T BE GREY
roient© <rey cunr* vrry 

■takai yoa look old and feel old. 
Try ths idodern* Method lot CoL 
orint Hrir ... CLAIROL. YouTI 
appracUts ths ąukk, pleaaant tr e*> 
■sent. No bleaching reąuired ta 
•oftan ths hair whan yon aso 
CLAIKOL. Yotfū K?vs ths resuh* 
«b jronr hah—btaotifol, natnral* 
looŪnt color that defies dttectknk 
tss jroaraelf u yoa vrOald liko t* 
fe Seo yoar hairdresssr tsdgjr at 
tad Oris coapoa NOW.'

<Om0CCWr«tsa(9vUtda
foto psrfm MBkiaMlea W rid> «fl. Asą 
\sm* and il.Hr«t« taiar that e*nk ba coptaf 
H. . . a UmS Sut aoty aaM aaaMb*.

4OAM OAflt, OASOt. kM. 
įU» VaM «O U. Hav Vort. B. U

Kas mato kitų kaltes, bet 
savo didesnių kalčių nemato, 
yra panašus į aną pariziejų, 
kuris šitaip meldėsi: “Ačiū 
tau, Dieve, kati aš nesu toks, 
kaip kiti žmonės, ir ne toks, 
kaip ana tas muitininkas, kur 
pas duris stovi”. A. P.

CŪURTE5V
• i. ■ •

W -G -€ K
__ •..

"COURTESY SAVĘS LIYES’

KEEP CHICAGO SflFE COflimiHEE
Mayor

Q^n9l Chairman

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A U D III AMPC PATARNAVIMAS AITIDULHIibLdieną ir naktį
KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSEDYKAI

P. J. Ridikas 3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARtls 1419

Antkoiy B. Petkus
6834 So. Western . 
GBOvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
ClCero 2109

\ve.

Lachawitz ir Sunai
2314 West 23r<l Placc 
Phone CANnl 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
l’hone PULlman 1270

4348 So. Californin (Avc. 
Phone LAFayette 3572

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Avenue 
l’hone YAKds 1138-1139

Antanas M. Pliillips 3307 Lituanica Avė. 
Phone Y A Ibis 4!K>8

I. J. Zelp
Alhert V. Petkus

!» » • ‘

J646 We»t 46th Street 
l’hone YAKds 0781-0782

4704 S. Western Avė. 
Tel. LAFayette 8024
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Aplink
Prof. dr. K. Pakštus j Cbi- PiLtrk*

engą atvyko trečiadienio va- I
karą. Sustojo pas musą tlien- | Telšių Bendro Klubo nariui 
rašrio reduktorių. ( liicagoj j rengiasi važiuoti j dienraščio 
praleido penktadienį ir šešta
dienį. Atliko visą eilę reika
lų. Aplankė kelis universite
tus ir kai kurias kultūrines 
įstaigas. Pasimatė su savo 
draugais.

‘•Draugo” pikniką. Daugelis 
klubo narių jau įsigijo serijų, 
o aš, telšiškis, turiu net visą 
knygutę.
“Draugas” yra daug kaime 

mums pagelbėjęs, taigi visi 
važiuosim rūgs. 4 dieną pa-

Prol’esorius buvo kviečia- j remti jo 'pikniką.
mas Cbicagoj pasilikti ilgiau* Paskui neužmirškite rugsė- 
ir padaryti savo tautiečiams ] jo 17 ,į. Visus kviečiame at- 
paskaitą. Bet svarbių veiku- važiuoti į mūsų pikniką Au
lų verčiamas išvyko į Pitts- 
burgbą. o iš ten į Worcester, 
Mass., kur tuo tarpu gyvena 
jo žmona ponia O. Pakštienė. 
Ji vieši pas savo motinėlę 
p. Juškienę. Naujoj Anglijoj 
gerb. prof. Pakštas pasiliks 
ligi rugsėjo 2 d. Tą dieną New 
Yorke prasidės Pax Komuna 
kongresas, kuriame jis ren
giasi dalvvauti.

šros Vartų parapijos “Rūtos” 
darže, 2327 AV. 23rd PI.

Būtų labai malonu, kad vi
si .nariai atsilankytų į susi
rinkimą, kuris bus rugp. 29 
d., pas Balčiūnus, 2212 AVest fi 
23rd St., 7:30 vai. vakare. 
Labai yra (lauk svarbių da
lykų nutarti. Organizatoriai, 
pirmieji nariai, jūs esate la
bai reikalingi mums.

Telšiškis
Apie prof. Pakšto gyveni

mą ir darbus vasaros metu 
Kalifornijos universitete įdė
sime dienraštin su juo padu-' NOKTU STDE. — Susirin- 
rytą pasikalbėjimą, iš kurio! kimas Federacijos 23 sky-

Federacijos Veikimas

pamatysime, 'kad' Profesorius 
ten turėjo gerą pasisekimą ir 
kad plačiai išgarsino lietuvių 
tautos vardą tame Amerikos 
krašte. Linkėtina, kad dr. K. 
Pakštas ilgiau pasiliktų Ame
rikoj ir kad sutiktų laikyti 
paskaitas ir kituose universi- 
tet uose.

riaus įvyko 22 d. rugpiučio, 
parapijos svetainėj. Daug ka

RAIKO ANAUNCER10 ŽODIS
Brangūs Klausytojai! Štai, 

svarbi žinia! Dienraštis‘Drau
gas’ švenčia 30 metų jubilie
jų. Iškilmingas jubiliejaus pa
minėjimas bus per pikniką, 
kuris įvyks Darbo Dienoje, 
rugsėjo 4 d., Vytauto Parke.

Tą dieną apsimokės atsi
lankyti į “Draugo” pikniką, 
nes, bus daug puikių dovanų 
leidžiamų serijų ti'kietais. Se
rijų tikietai .parsiduoda po 10 
centų, bet žiūrėkite kokias 
dovanas galite laimėti už de
šimts centų: pirma dovana, 
Moliair parlor setas, vertas 
$140.00; antroji dovana — 
Maytag skalbiamoji mašina,

Ibėta apie Katalikiškąjį Vei-lvert*s $75-°°; trečioji dova
na — Lounge kėdė, vertės

Bus įdomus baseball žaidi
mas tarp Vyčių čempijonų. 
Taipgi bus gražus programas. 
Vyčių Apskrities Choras, po 
vadovyste muziko J. Saurio, 
sudainuos tas pačias dainas, 
kurias dainuos Lietuvių Die
noj New Yorke. Taipgi skam
bės linksmos dainelės šių cho
rų: Panevežiečių iš West Si- 
dės, Šurum-Burum Sesučių iš 
Brigbton Park, Šakar-Makar 
iš Roselando. Klasiški! šokių 
pašoks Genovaitė Brazaitis ir 
Edvardas Oksas.

“Draugo” piknike bus ska
nių valgių, gėrimų, daug sve
čių iš arti ir toli, ir visi jūsų 
prieteliai bei pažįstami.

Šv. Pranciškaus Seserų 
Rėmėjos Kviečia

BRIDGEPORT. — šv. Pra
nciškaus Vienuolyno Rėmėjų 
1 skyriaus rengiama vakarie
nė įvyks rugsėjo 2 d. vaka
re, skyr. pirm. A. Auksutie- 
nės namuose, 3438 So. Lowe 
Avė.

Kviečiami visi atsilankyti. 
Pramoga rengiama graži 
tikslui: visas pelnas skina
mas seimo dovanai.

Kviečiamos rėmėjos ir sese 
lių prieteliai iš 2 ir 3 sky
rių.

Komisija daug darbuojasi, 
kad viskas būtų tinkamai pri
rengta, ir platina tikietus. 
Komisijoj yra: sk. pirm. A. 
Auksutienė, ir rast. J. Pūke- 
lie.nė, o padeda P. Jančaus-

K-

Kalbės vietos kunigai, taip
gi pakviestas yra kun. A. Va
lančius. Bus ir Jaugiau kal
bų ir pamarginimų. Įžanga 
50c. Rėmėja

Padėka Dr. Jonui 
P. Poškai

Rugp. 22 d. gimė p-niai 
Phyllis Kumskis Šv. Kryžiaus

Naujausios Lietuviškos Knygos
VISOS YRA RINKTINĖS DVASIŠKO TURINIO

Dvasiškijai jos yra ypatingai įdomios, skaitytinos

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

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

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

NUOSTABUSIS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIE
ČIO GYVENIMAS — Juozo Pavilionio 
vertimas iš Kun. 1). Danveau, O.F.M. ......................$0.50

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

KENČIANTIS KRISTUS (Mąstymai) — Parašė 
Kun. J. Aleksa, M.T.C’., Kauno Seni. Dv. Tėvas... .$0.50

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

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

Skubėkite pirkti šias knygas kol jų dar yra, nes žmo
nės beveik pusę jau išpirko. Kreiipkitės šiuo adresu:

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

Svarbus Susirinkimas 
Vyčių Choro Komisijos

Šį vakarą, Aušros Vartų pa
ra pi jos salėje, S vai. vak, 
įvyks labai svarbus susirin
kimas Vvčiu Clmro Vykimo* •
New Yorkan komisijos, į kurį 
nuoširdžiai prašomi atsilan
kyti Vyčių Cliieagos apskr. 
valdybos nariai ir Cbieagos 
apskričio kuopų pirmininkai.

Visi 'malonėkite Nusirinkti, 
nes yra labai daug svarbių 
dalykų aptarti reikale choro 
vykimo Ne\v Yorkan. Vos sa
vaitė laiko beliko iki važia
vimo, dėl to visus .nebaigtus 
reikalus reikia varyti stropiai 
prie galutino tikslo. Nitą

kimu. Nutarta rudenį sureng
ti vaidinimą ir prakalbas. 
Tam išrinkta komisija, kuri 
pasitars su klebonu kun. J. 
Šaulinsku, kada būt patoges
nis laikas. Nutarta siųsti at
stovą į Federacijos kongresą. 
Atstovu išrinktas Justinas 
S'kknelis, Vyčių 5 kuopos pi- 
rmin. Jis vyksta su Vyčių 
choru dalyvauti Pasaulinėje 
Parodoj Lietuvių Dienoj. Su
sirinkimas taip pat nominavo 
į centro valdybą: kun. M. Ur
bonavičių, M. T. Kvietkaus- 
ką, kun. Pakalnį, P. Čižaus- 
ką ir kun. A. Liukų. Rap.

$35.00; ketvirtoji dovana — 
Cocktail setas, vertės $25.00; 
penktoji dovana — “Draugo” 
ir “Laivo” prenumeratos.

Atsiminkite, įžangos tikie
tai parsiduoda po 25 centų. 
Bus taipgi daug įvairių va
dinamų “gate priz.es”: radio, 
stalo lempa, kėdė ir daug ki
tų.

“Draugo” piknike gros 
šios vasaros muzikos sensa
cija, “The Toppers”. Galėsi
te šokti polkas ir vėliausius 
“swi.ng” šokius. Taip, anglų 
kalboj sakytumėm: ‘The Top
pers ar Tops’.

Taigi, rezervuokite Darbo • ligoninėj dukrele. Al. G. Ku- 
Dieną, rugsėjo 4- d., “Brau- leiskis trecios dukrelės tėvas, 

sykiu su savo žmona dėkoja 
d r. Poškai už gerą priežiūrą 
per visą laukimo laiką ir už 
gerą patarnavimą. N.

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

CLASSIFIED
go” piknikui. Praleiskite tą 
dieną sykiu su kitais Cliica- 
gos lietuviais Vytauto parke.

Visos kolonijos lenktvniuo- 
ja už garbę serijų tikietų 
pardavinėjime.

Pranešimai
TOAVN OF LAKE. — La

bdarių Są-gos 1 kuopos svar
bus priešpiknikinis susirinki
mas įvyks šį vakarą, rugp.
28 d., 7:30 valandą vakare, 
parapijos salėj. Visi nariai ir
darbuotojai labdarybės dirvo- pardavimui

ie kviečiami skaitlingai susi- 4 mūrinis namas. 2 po i ir 2 
•' ° po 3 kamb., garažas Ir kili moder-
į'inl-li "Doil-ėc; ni cv n rę t v* 11 fl«- triški J r*'lig 1111a i, Kandasl arti Mar-nnkti. įteikęs pasvarsiyu a- qiHtte Park0 Rpn<ių neSa $,5n.(l0 j

Rengiasi J “Draugo” 
Piknikę

T()WN OF LAKR — To- 
vnoflakicčiai rengiasi važiuo
ti į dienraščio “Draugo” ju
biliejinį pikniką, kuris įvyks 
rūgs. 4 d., Vytauto parke.

Visi kalba, platina tikietus 
ir rengiasi važiuoti. Visus 
imasina daugybė gerų dova
nų.

Mūsų yra priedermė visuo
met paremti dienraštį “Drau
gą”-

Rap.

Tai Bent Vestuvės
ROSELAND. — Rugp 

d. susituokė roselandiečiams 
gerai žinomas Antanas Vys
tams su Irena Martenz. Ves
tuvės ir puota buvo iškilmin
gi. Jau 1 vai. popiet prie ba
žnyčios rinkosi lietuviai ir 
kitataučiai. 2 vai. atvažiavo 
ir jaunoji su 9-mis palydovė
mis, o iš kitos pusės jauna
sis su palydovais. Bažnyčia 
buvo išpuošta gėlėmis, baltas 
divenas nutiestas nuo gatvės 
iki altoriaus. Kun. Raškaus
kas surišo amžinu ryšiu ir 
pasakė pritaikintą pamokslą. 
Vestuvių puota buvo salėj. 
Svečią dalyvavo daug.

Po vestuvių jaunavedžiai 
porai savaičių išvyko į Ten- 
nessee valstybę. '

Linkini kuo geriausio pasi
sekimo naujam gyvenime.

Nikodemas

20

Upyniškių Šokių 
Vakaras

Upyniškiai rengia šokių va
karą Upynos bažnyčios var
gonų fondui. Vakaras bus 
rugsėjo 23 d., Hollywood sa
lėje, 2417 W. 43rd St. Pra
džia G vai. vakare. Įžanga 
30c.

Vakare Mykolaitienė pernai 
buvusi Lietuvoje papasakos 
daug naujienų apie gimtinės 
parapijos stovį.

Komisijoje darbuojas J. 
Kiedaitė, Sopinę Yurgaitė su 
savo mamyte, Gestautienė, U- 
ksienė, Aleksiūnienė, B. Mo- 
zutis, E. Pukelienė, Rekašie
nė, Kaspučiai.

Lauksime į vakarą daug 
svečių. Komisija

PASKOLOS ANT PIRMŲ 
M0RGI6IŲ

Duodamos nuo 1 iki 15 metų/, 
“Lengvi išmokėjimai. Dėl platesniu'į 

informacijų kreipkitės pas Chas.“
’ I Zekas, Sccrctary.

GEDIMINAS BLDG. & LOAN
ASSOCIATION 

4425 South Fairfield Avė.
Lafayette 8248

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

• -i _ • «v v* • • —1 • mein sj. k r iriu.ipie busimą išvažiavimą į ŪKĮ i tik $12,500. {mokėt $5,500., ar dau
giau.

Rungalows. 5 arba C kamb., kurie 
randasi Marąuette Parko aplelinkė- 
je. Parduodame už žemą kalną ir 
su mažu (mokėjimu.

Storas ir 3 fletal, gražius mūrinis 
namas, dera vieta visokiam bizniui. 
Kreipkitės pas

K. J. MACKE-MAčn'KAS 
231(1 Ho’t flOlli St.. 2-tmc lubos,

Telefonas PROspeet 3110

sekmadienį prieš Labor Day, 
ir kaip šauniau jaime mūs 
kuopa turi pasirodyti.

M. Sudeikienė, pirm.

Standard Club
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. DR1NKSAS

MUTUAL LIQUOR OOMPANY
Diatribntoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Bonlcvard 0014

11.60

Listen to and Advertiie over

PAUNDEGH’S YU60SLM RADIO
F olk Songs and Mane 
Tambtrritza Orchestra

St*tion’WWAE, Every Sanday 1 to S 
536 S. Clark St., Chicago — Har. 3006

KLAUSYKITE

Ncw City Furnitnre Mart
RADIO PROORAMO

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

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

Cfcarles 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.

UTILITY UQUOR 
DISTRIBUTORS

Inoorporated

Tel. Prospect 0745-0746
Whol««le Only

6931-33 So. Ashland Ava.

Pas mus galima gauti tikrai 
Lietuviška Importuotą Valstyblnf 
Degtiną.

Mes ir Visi Mūsų DarbininkaJ 
Esame Lietuviai. Pp. F. ir 1C. 
Del m Idai. Savininkai.

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

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

STANDARD
FEDERAL 
SAVINGS

aml
LOAN ASSOCIATION 

OP CHICAGO

REIKALINGA DARBIN'INK#:
Reikalinga, šeimininkė šeimynai su
sidedanti iš 3 asmenų. Nėra skalbi
mo. Pasilikti vakarais. Dėl Informa
cijų šaukite: DOReliester 102K5.

4192 ARCHER AVENUE
SAVJNGS FEDERALLY 

INSITRED
JUSTIN MACKIEWICH, Prea.

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS 
parafiė

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 fl.OO 

Užsakymus siųskite:
DRAUGAS PUBLISHING OO.

2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOK UJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
“THE HOME OF FINE FURNITURE” 8TNCE

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

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

PARDAVIMU NAMAS
Blznlavas namas — Storas Ir fletas 
pagyvenimui; yra 2-karų garadžlus. 
Parsiduoda pigiai. Dėl platesnių In
formacijų kreipkitės J: Chas. Žakas, 
4425 So. Fairfichl Avcnue.

RTZNTFRTAMS PROGA
Krautuvė ir 3 fletal. Naujas mūri
nis namas South Sidėje, geroj vie
toj. Tinkamas blie kokiam bizniui. 
Savininkes mainys Ir ant kitokios 
nuosavybės mieste arba farmos ne
toli nuo Chlcagos. arba ant lotu. 
Joseph Vilimas. 6800 S. Maplcupnd 
Avemie. Chicago. lUInols.

PARDAVIMUI KRAI'TUVft
Tinkama daugumai biznio rūšių. 
Krautuvė yra 22x50. 3 gyvenimui
kambarini užpakaly. Didelis belsmon- 
tns Ir vlškus. Karšto vandenio šilu
ma, nebrangi kaina. Privačias savi
ninkas. 2445 \Vost 71st St.. telefonas 
REPnbile 8242. 

PAnDAVTMn NAMAS 
j Pardavimui didella 5 kambarių
cottage. vanlos karštu vandeniu 
apšildomas. Didelė pastogė ir kie
mas. $500.00. (mokėti. balansas 
lengvais mėnesiniais Išmokėjimais.

Atsišaukite telefonu: CANal 6991.

PARDAVIMUI
Tikras bargenas. Orosernė. dellca- 
tessen Ir namas, arti bažnyčios Ir 
mokyklos. Biznis Išdirbtas per daug 
metų. Kalną Ir pardavimo prtežasf) 
ištlrslte ant vietos. Savininkas: 1307 
So. 48(Ii Cnsirt. Cicero. Illinois.

PARDAVIMUI BIZNIS 
Orose.rnė ir delleatessen. Garu ap
šildomas. Pragyvenimui kambariai 
užpakaly. Turimo parduoti pigiai. 
Priežastis pardavimo — ilga. Atsl- 
Anūkite: 2438 W. 5»th St., telefonas 
PBOmeel 1249.

PARDAVTMUT NAMAS 
2 aukštų mūrinis namas Brlgepor- 
te: 6 Ir 5 kambarini. Kaina $2.5O0f 
$1.000.00 eash. balnnsaa $15.00 J 

mėnesi Savininkas: 3239 So. Hais- 
♦ed Street, telefonas CALumet 4118.

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, KrlkStynom Ir Kito
kiem Rankiotam Suteikiam Pa

tarnavimą.
Linksmas Patarnavimas Visiems

750 W. 31st Street
A. A. NORKUS, s&v.

Tel. Victory 9670

Poeahnntas Mine Ritn (Rereened), Tona. $7.25; 
Smulkesniųjų — Tonas $7.00; Petroleum Par
busi Ooke, perkant R ton. ar danglaii. Ton. $7.2B.

T»«


