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LIETUVA IMA TARNYBON ATSARGAS
ANGLIJA ATSAKO 
HITLERIUI; PATARIA 
DERĖTIS SU LENKIJA

Dancigo klausimo sprendimas 
nėra Anglijos reikalas
LONDONAS, rugp, 30. —

Anglijos vyriausybė šiandien 
vakarų po ministrų kabineto 
posėdžio Hitleriui pasiuntė at 
sakymų į paskutinę jo notų.

Iškelta aikštėn, kad Hitle
ris pas'kutiniu savo raštu An
glijai nurodė, kad Vokietija 
pirmiau turi atgauti Dancigu 
ir koridorių ir tik po to leis
tis j taikos derybas su lenkais 
ir jų talkininkais britais ir 
prancūzais.

su Varšuva. Sako, Dancigo ir 
koridoriaus atgavimas pri
klauso ne nuo Anglijos, arba 
ko kita, bet nuo lenkų.

Lenkai tuo klausiniu turi 
tarti paskutinį žodį, pareiškia 
britų vyriausybė.

Hitleris, sakoma, dar pažy
mėjęs, kad jis laukius Lenki
jos specialaus atstovo Danci
ge, kurs formaliniai grąžintų 
Dancigu ir koridorių Vokieti
jai.

Šiandien vakarų pasiųstam 
Hitleriui atsakyme Anglijos 
vyriausybė jam nurodo, kad 
jei jis taip daug užsikirtęs dėl 
Dancigo, tai tuo reikalu turi 
patsai tiesioginiai susisiekti

VARŠUVA, rugp. 30. — 
Lenkijos vyriausybei teko pa
tirti, 'kų vakar Hitleris atsa
kė Anglijai ir kų Anglija jam 
atsako šiandien.I

Lenkija pareiškia, kad ji ne 
'keičia savo pirmosios pozici
jos ir nieku būdu Hitleriui ne 
paduos Dancigo ir korido
riaus.

Berlyno miesto valdininkai Įpareigoja miesto tarnautojus gyventojams išdalinti ženklus 
su kuponais, kuriuose nužymėta kiek maisto produktų ir drabužių gali gauti numatytam lai
kui ženklo turėtojas. (Acme telephoto).

Maskva siunčia daugiau kariuomenes 
į vakarini pasieni; tas yra įtartina

STREIKININKAI 
NETURĖTŲ GAUTI 
ATLYGINIMO

BERLYNAS, rugp. 30. — 
Prieš gausiant Anglijos vy
riausybės atsakymų šiandien 
Hitleris turėjo ilgus pasitari
mus su kariuomenės, oro lai
vyno ir karo laivyno vadais 
ir (policijos viršininku.

NACIAI LUKERIUOJA 
BRITŲ PASIDAVIMO

MASKVA, rugp. 30. — Už
sieniuose pranešta, kad apie 
30,000 sovietų kariuomenės iš 
traukiama iš vakarinio pasie
nio ir siunčiama į rytinį.

Sovietų kariuomenės vado- 
vybė tai nuginčija. Bet pažy
mi, kad vakarų pasienyje gar 
nizonai stiprinami, atsižvel
gus ten neramaus stovio.

Taip pat pranešta, kad vo-

kiečių sovietų nepuolimo 
tartis, rasi, penktadienį 
ratifikuota. Pažymima, 
sovietai turi svarbesnių reika 
lų, gi minėtos sutarties ratifi
kavimas nėra skubotas.

Spėjama, artimiausiomis 
dienomis komisaras Moloto
vas, matyt, vyksiąs Berlynan. 
Jo vykimas įtariamas.

su-
bus
kad

MOBILIZUOJA DVIEJŲ 
KLASIŲ ATSARGINIUS; 
MATYT, YRA PAVOJAUS

Andai pranešta, kad lenkai 
pasiryžę įsiveržti Lietuvon

BERLYNAS, rugp. 30. — 
Berlyne kiekvienam žingsny
je galima girdėti tvirtinimų, 
kad nebus karo. ši pažiūra 
remiama tuo, kad Vokietijos 
su Anglija vykdomi “sėkmin
gi ’’ ir “draugingi“ pasitari
mai.

Nacių tarpe pareiškiama, 
kad Dancigo klausimu įvyks 
naujas “Miunchenas“. Jau 
tas įpusėję. Daugiau kantry
bės ir Hitlerio bus laimėta 
taip, kaip su Čekoslovakija.

Iškeliama aikštėn, kad Hit
leris nepaprastai draugingai 
ir palankiai kalbėjęs su britų 
ambasadorium Hendersonu j- 
teikdamas jam savo atsakymų 
Anglijai.

Patirta, kad vakar susiau
rinta autovežimių rekvizisija 
rinta autovežimių rekvizicija 
narna, kad jei turės įvykti ka
ras, jis esąs dar tolokai.

Nežiūrint to, vakar iš Ber
lyno į rytinę pusę visais ke
liais driekėsi tūkstančiai auto 
mobilių ir įvairių rūšių auto- 
vežimių, pačių kareivių val
domų.

Gyventojai kalba, kad Vo
kietijoje karinė mobilizacija 
užbaigta ir kol kas nėra karo 
pavojaus.

Nacių vadų sluoksniuose 
reiškiama viltis, kad pasitari
mai su Anglija būsią pratęsti

ir Vokietijos bičiuliai Anglijo 
je, rasi, padėsiu naciams lai
mėti tai, ko siekiama.

TRUMPAI APIE
KRIZĘ EUROPOJE

VARŠUVA, rugp. 30. —
Lenkijos vyriausybė karo lai
vams įsakė Gdynės uosto pa
krantėmis užimti kovus pozi
cijas. Lenkų laivynų sudaro 4 
naikintojai, 5 povandeniniai 
ir 5 torpediniai laivai.

JERUZALE. — Britų vy
riausybė šiandien paėmė savo 
kontrolėn Palestinos įvairių 
rūšių kurą ir maisto produk
tus.

VARŠUVA. — Lenkijoje 
mobilizuojami visi atsargi
niai 20 iki 30 metų amžiaus 
imtinai.

BERLYNAS. — Vokietija 
praneša, kad Lenkija šian
dien (neleido vokiečių trauki
niams iš Rytinės Prūsijos per 
koridorių važiuoti Vokietijon.

NEW YORK. — ‘Bremen’ 
ui“ ir kitiems sulaikytiems 
Čia garlaiviams leista išplau
kti j Europą.

PARYŽIUS. — Vietos spau 
da rašo, kad šį kartų suklupu 
sj Hitlerį gal Mussoliniui rei
kės vaduoti.

ŠVEICARIJA 
PASIGAILI JAUNU 
AMERIKIEČIŲ
ZURICHAS, rugp. 30. — 

Kilus karo pavojui, iš Vokieti 
jos čia atvyko amerikiečių 
studentų turistų, nuo 1G iki 
20 m. amž., gausi grupė. Stu
dentai nusikamavę ir be fon
dų.

Šveicarų kariniai autoritetai 
juos laikinai įgyvendino vie
noj ruimingoj ir patogioj ka
reivinėj. Parūpina ir maisto. 
Studentai kreipėsi į Ameriką 
gauti iš namų fondų, kad ga
lėtų grįžti į Ameriką.

Autoritetai tikisi gauti kiek 
atlyginimo iš turtingesniųjų 
studentų jiems susilaukus 
fondų.

“BREMEN” SULAIKYTAS
IEŠKOTI JAME GINKLŲ

WASHINGTON, rugp. 30. 
— Prez. Rooseveltas spaudos 
konferencijoje pranešė, kad 
vokiečių garlaivis “Bremen“ 
sulaikytas New Yorko uoste 
tikslu padaryti kratų, ar ja
me nėra ginklų.

Revere Copper & Brass 
Co. 570 darbininkų streikuoja 
nuo birželio 22 d. Liepos 1 d. 
įsigaliojo valstybinė darbinin
kams kompensacija už nedar
bą.' Tad šie streikininkai krei 
pės į valstybės darbo depar
tamento komisionierių, kad 
jiems būtų pripažinta apie 
140,000 dol. kompensacijos 
už nedarbą nuo liepos 1 iki 20 
dienos. Vadinasi, jie reikalau
ja atlyginimo už streikų.

Illinois Chamber of Co- 
minerce įsikišo į šį reikalų. 
Nurodo, kad streikuojantieji 
darbininkai negali gauti jo
kios kompensacijos. Reikalau 
ja, kad komisionierius atmes
tų streikininkų peticijų.

KAUNAS, rugp. 30. — Lie
tuvos vyriausybė ėmėsi griež
tesnių priemonių saugoti val-

ŽMONĖS BĖGA Iš 
KURORTO

PANEVĖŽYS. — Panevė
žiečiai teturi tik vienų poilsio 
vietelę — Berčiūnų vasarvie
tę. Šiais metais čia labai daug 
vasarotojų, o sekmadieniais 
suvažiuoja beveik visas Pane
vėžys.

Šalia vasarvietės eina vieš
kelis, kur nepaprastai didelis 
judėjimas, šių vasarą apskri
ties savivaldybė pradėjo re
montuoti tame vieškelyje til
tų. Tai visas judėjimas pakry 
po per vasarvietę. Vasarvietė 
šių vasarų išgrįsta smulkiu iš 
upės dugno žvyreliu, tai pra
sidėjus tokiam dideliam judė
jimui, vasarvietėje tiek dul-

stvbės neutralumų kilus rim
tiems nesutikimams tarp gre
timų Lietuvai valstybių.

NACIŲ PAJĖGOS 
SLOVAKIJOJ PASKELBĖ 
KARO STOVĮ
BRATISLAVA, rugp. 30. 

— Vokietijos kariuomenės va
dovybė įvedė karo stovį Slo
vakijoje.

Ministras pirmininkas kun. 
J. Tiso ryšium su šiuo stoviu 
išleido atsišaukimų slova- 
kams.

Jis pareiškia, kati -arp slo
vakų ir vokiečių kareivių ki
lusius nesusipratimus spren
džia vokiečių karo teismai.

Pažymi, kad slovakai turi 
parūpinti maisto vokiečių ka
riuomenei, kuri “aukojasi ginkių, kad žmogaus nemntvti.

Tie vasarotojai, kurių "vilos « Slėvakij, nuo lenkų įsver-
prie Tcelio visiškai nebegali gy 
venti. Dauguma nebaigę sezo 
no turi grįžti į miestų.

NUO AKMENŲ SKALDY
MO ŽEMĖ DREBA

ALYTUS. — Alytaus apy
linkėje, ypač dešinėje Nemu
no pusėje, labai daug yra di
džiulių akmenų. Seniau nie
kas prie jų nedrįso prieiti ir 
negalėdavo jų su kūju įveikti. 
Bet dabar ir jiems atėjo eilė 
pavirsti smulkiomis skeveldro-

zimo .
Slovakų parduotuvės turi 

priimti vokiečių valiutų — 10 
slovakų kronų vienai vokiečių 
markei ratu.

IR LIETUVA TURI SUKČIŲ mis. iMat, piliečiai ryžosi
Prezidentas sako, kad visi 

keleiviniai laivai tokiu pet 
būdu patikrinami.

KLAIPĖDOJE NAUJOKŲ 
ĖMIMAS

KLAIPĖDA (Elta). — Rug
pjūčio 1G d. Klaipėdoje prasi
dėjo naujokų ėmimas į Vokie
tijos kariuomenę. Imami vy
rai gimę nuo 190G iki 1920 ........... T, . ... , , agituojami vykti i tų pačių
metų imtinai. Pažymėtina, kad | . . . , .

KAUNAS (Elta). — Pas

kutinėmis dienomis kažkokie 

agentai pradėjo verbuoti Lie-

ir
šiuos milžinus nugalėti. Dabar 
kiekvienų dienų girdisi Aly
tuje dideli sprogimai, kaip iš

tuvos miestų darbininkus vy- ‘kan uolių. šaudymai, net žemė 
kti į vienų kaimyninę valsty- dreba, 
bę dirbti, žadėdami gerų už
darbį ir užlaikymų. Viliojami 
net kariuomenėje netarnavę 
jauni vyrukai. Iš Šančių jau 
keli tokie slapta yra išvykę.
Prieš kiek laiko panašiai buvo

RUMUNIJA JGINKLUOJA 
BESARABIJOS PAS1ENJ

BUKAREŠTAS, rugp. 30. 
— Rumunija stato tvirtoves 
išilgai Dniestro upės, Besara
bijoj, sov. Rusijos pasienyje.

KLAIPĖDOS KRAŠTE
KOLONIZUOJAMI NACIAI

KLAIPĖDA (Elta). 
Klaipėdos krašte pradėti ko
lonizuoti nacionalsocialistų 
partijos ištikimieji, atsiųsti iš 
Vokietijos gilumo. Kiekvienas 
kolonistas turi įmokėti tik 300 
markių pinigais ir gauna ne
didelį ūkelį su trobesiais ir 
inventorium. Kolonistai pa
rinkti iš pačių patikimiausių 
partijos veikėjų.

VISI LIETUVIAI RŪPINASI
TĖVYNĖS SAUGUMU
KAUNAS (Elta). — Užėjus 

neramiems laikams, padidėjus 
tarptautiniam įtempimui, kie
kvienam pasidaro brangi sa
vo krašto saugumo idėja. Tiek 
Lietuvoje, tiek ir užsienyje 
lietuviai subruzdo aukoti (Jin 
klų Fondui. Gražų pavyzdį šio 
je srityje davė Prancūzijos 
lietuviai, kurie nuo 1938 m. 
kovo mėn. ligi šiol bus suau
koję apie 35,000 frankų.

dabar imami į kariuomenę ir 
tokie klaipėdiečiai, kurie Lie 
tuvos kariuomenėje nebuvo 
paimti dėl menkos sveikatos, 
fizinio trūkumo ir 'kt.

valstybę lauko darbininkai, 

kurie tačiau, pasijutę esą ap

vilti, pradėjo grįžti ir skus

tis, kad agentai juos apvylė.

ATNAUJINTI SUSISIEKI
MAI ORU

BERLYNAS, rugp. 30. — 
Olandų ir vengnj oro linijos 
atnaujino lėktuvais susisie
kimus su Vokietija. O Luftha
nsa, vokiečių oro linijų kor
poracija, iš naujo pradėjo su 
sisiekimus su Londonu, Ro
ma, Kaunu ir Tstanhulu.

GYVULIŲ LIGA 
KLAIPĖDOJE

KAUNAS .(Elta). — Klai
pėdos krašte vėl atsirado gy
vulių snukio ir (nagų liga. 
Kai kurių ūkininkų gyvuliai 
susirgo visai arti Lietuvos 
pasienio. Mūsų ūkininkai ar
čiau Klaipėdos krašto griebė
si visų atsargos priemonių, 
kad liga vėl nepersimestų į 
Lietuvą.

ATVYKO BRITŲ AM
BASADORIUS

NEW YORK, rugp. 30. - 
Lotbian markizas, britų nau
jas ambasadorius, atvyko į 
Ameriką.

NAIKINA LIETUVIŠKUS 
PARAŠUS

KLAIPĖDA (Elta). — Iš
leistas įsakymas panaikinti 
visus Klaipėdos krašte dar už 
silikusius lietuviškus parašus.

REMKITE, PLATINKITE 
KATALTKIŠKA SPAUDA

VOKIEČIUOSE DIDELIS 
IŠEIKVOJIMAS

VARŠUVA (Elta). — “Nasz
Przeglųd“ praneša, kad Kau
no vokiečių Kultnrverbande 
susektas, didelis išeikvojimas. 
Esą keli vokiečių veikėjai pa
sisavinę net apie 200 tūkstan
čių litų.

PIRMASIS AUTONOMI
NEI KROATIJAI GU

BERNATORIUS
BELGRADAS, rugp. 30.— 

Iškilmingai prisiekdintas au
tonominei Kroatai guliernato- 
rius Ivanas Čubačičas.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Iš 

dalies debesuota; 'kiek vėsiau.
Saulė teka 6‘14, leidžiasi 

7:27.

J
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Bendradarblauia Ir korespondentams raktu negrąžiną, 
Jei neprašoma tai padaryti Ir ueprlslunfilama tam tiks
lui pakto ženklų. Redakcija pasilaiko aau teise tai
syti Ir trumpinti visus prisiųstus raktus ir ypač ko
respondencijas suiyg savo nuožiflroa Korespondentu 
prato rakytl trumpai Ir alkklal (jei galima rnsomaja 
maklnkle) paliekant dideliu* tarpus pataisymams, ven
giant polemikos Ir asmenlkkumų. Pasenusios korės- 
pondenoijos laikmAtio □•dxl>nūi<x.

Skelbimu kainos prlstunOainoe parelkalavua 
Mntered as Seoond-Clsss Matter Marob SI, ISIS, at

Chlesgo, Illinois Under ttae Aot oi Mareli S. IMS.

rytinę Amerikos dalį, šusto- 
“ Moterų Dirva”, plačiai aprašydama A. jo vizitams padaryti porų die- 

L. lt. K. Moterų Sųjungos jubiliejinį seimų, nų Chicagoje pas “Draugo” 
tarp 'kitų dalykų praneša ir apie tai, kad reduktorįų L. Simutį. Nujau- 
seimas priėmė naujų sųjungos konstitucijų: I sdanias skaitytojų norų iš šio 

“Šio seimo dienotvarkėje didžiausias bu
vo darbas — naujos konstitucijos svarsty 
mus ir jos (priėmimus. Nors naujos konsti
tucijos projektas buvo paskelbtas “Moterų

Pasikalbejhnas Si Prof. Dr. K. Pakšto
• »• s » .

Profesorius Kazys Pakštas,i Dar artimai teko bendrn- 
keliaudanias iš Kalifornijos į darbiautį su šiais profesoriais*.

jaunųjų kartų atstovaujančio 
populeraus geografijos profe
soriau? ne tik Lietuvoje, bet

Dirvoje” (1934 metais; projektų paruošė visoje Europoje ir Ameriko

Lietuva Rengiasi - Rengkimes 
Ir Mes

% '

Europos gyvenimas virte verda. Jos pa
dangė paraku atsiduoda. Ir didelės ir ma
žos valstybės, lyg būtų paties pragaro kurs
tomos, nuo kojų iki galvos apsiginkluoja ir 
rengiasi naujoms., baisioms žudynėms. Kiek
viena diena atneša naujų, šiurpulingų žinių. 
Nauji, ligšiol dar negirdėti, tarptautinės po
litikos metodai stebina pasaulį netikėtumais.

Ligšiol vis dar be karo, tais “naujais me
todais” keičiamos sienos tarp valstybių. Ke
lios valstybės net visai sulikviduotos.

Ar bus karas, ar ne, visvien Europa ne
greit nusiramins. Įšėlusiam imperializmui 
sprandų nusukti nebus lengva. Kol jam, im
perializmui, bus duota laisvė siausti, tol bus 
pavojų mažosioms tautoms.

Ar mes, lietuviai, kuomet nors rimtai pa
galvojome, koks likimas laukia mūsų tau
tų, nepriklausomų Lietuvą sąryšyje su visais 
tais šiurpulingais įvykiais Europoje? Ar jūs 
manote, kad saugu yra rankas sudėjus lauk
ti ir, nieko neveikiant, likimui pasiduoti?

Be abejojimo, kiekvienas sąmoningas lie
tuvis pasakys, kad nesaugu nieko neveikti, 
kad reikia dirbti, rengtis, budėti.

Ir sakyti nereikia — Lietuves valstybė, 
Vieningo Darbo Vyriaus/l^š, turin&os tau
toje pilniausių pasitikėjimų, vadovaujama, 
gerai yra prisirengusi ir budi. Paskutinė
mis žiniomis, žymiai sustiprinama Lietuvos 
apsauga, padidinant kariuomenės eiles. Lie
tuvos politikai ir diplomatai nenusimena ir 
iliuzijoms nepasiduoda, bet rimtai dirba, šal
tai galvoja ir akylai seka tarptautinės po
litikos eigų. Viduje žmonės gerai nusiteikę, 
stiprinama tautos vienybė ir pasirengę, jei 
reikalas iššauks, didžiausiu ryžtingumu gin
ti Lietuvos nepriklausomybę.

Kokios mūsų pareigos? Kaip mes, ame
rikiečiai, turime žiūrėti į Lietuvą dabarti
niais didelių neramumų ir netikrumų lai
kais?

Atsakymas aiškus.
Tas lietuvio vardo nebūt vertas, jei savo 

pareigos nežinotų. Jis nebūt lietuviu, jei Lie
tuva jam nerūpėtų.

Bet turi būti aišku ir tas, kad neužtenka 
žinoti savo pareigas, neužtenka susirūpinti 
tautos likimu.

Reikia vykdyti savo pareigas ir dirbti. Tai 
daryti visuomet reikia. Bet ypatingai turi 
būti didelis pareigoms atsidavimas ir dar
bas turi eiti padidintu tempu tokiais mo
mentais, kokius dabar pergyvename.

Lietuvis amerikietis ginklu rankoj negali 
stovėti prie Lietuvos sienos ir budėti. Bet 
jis gaili ir turi rūpintis, kad jo brolis Lie
tuvoj turėtų ginklą, kad jis visu kuo būt 
aprūpintas. Vadinas, šiuo momentu jis tu
ri nuo savęs nutraukti, taupyti ir tą dalį 
skirti Lietuvos saugumo ir apsigynimo su
stiprinimui.

Be to. šių dienų įvykiai verčia mus gerai 
prisirengti ir susiorganizuoti tokiems tau
tos darbams, kokias gyvenimas galėtų iš
sukti.

Netenka abejoti, kad į šiuos klausimus, 
kurie čia iškelti, tinkamai atsa.’cys, ALRK. 
Federacijos kongresas, kuris įvyksta rugsėjo 
12 ir 13 dienomis. Neseni dar tie laikai, kuo
met Amerikos lietuvių katalikų visuomenė 
per savo Federaciją milžiniškus darbus Lie
tuvai nudirbo, dide’į vaidmenį suvaidino jos 
kovose už nepriklausomybę. Dirbti tautos 
darbus Federacijai ne naujiena. Ji prisiren
gus ir dirba. Kongresas ją dar labiau turės 
sustiprinti ir šių dienų tautos darbams tin
kamas gaires nustatyti.

Uršulė DuuKantienė) ir po to pavestas kuo
poms pasvarstyti ir savo pastabas pasiųsti 
projektų komisijai, vieno'k į tai nebuvo 
kreipta dėmesio ir viskas stovėjo vietoje. 
18-sis seimas, Chicagoje, pavedė centro val
dybai vėl peržiūrėti konstitucijos projektų 
ir kas taisytina pataisyti, ko trūksta — da- 
dėti, bet ir centro valdyba nieko tuo reika
lu neveikė. Todėl šis seimas nutarė svars
tyti paeiliui visus konstitucijos punktus: 
juos užgirti ar atmesti. Darbas buvo dide« 
lis ir sunkus. Atstovėms teko daug padir
bėti, daug energijos išeikvoti, na, kai kada 
net ir dirksnius paerzinti. Ir tik neišsemtu 
atstovių kantrumu tikslas atsiektas: naujos 
konstitucijos projektas su padarytomis sei
me pataisomis priimtas. Reiškia, atliktas 
didelis darbas”.

Apie Mūsų Bažnyčias
Neseniai atvykęs iš Lietuvos Jurgis Kiau

nė, Prekybos mokyklos direktorius, pasikal
bėjime su “V-bės” atstovu tarp kitko pa
sakė :

“Lietuvos paviljonus yra gražus ir praš
matnesnis už kitų to pat dydžio tautų, 
bet reikia pasakyti, kad* jis galėjo būti 
daug įdomesnis, turtingesnis geriau at
vaizduoti Lietuvą ir jos 'kultūrų. Aplan
kiau daug muziejų ir kitų New Yorko 
lankytinų vietų. Didingi tai pastatai, ku
rie savo didumu ir technika stebina ke
leivį. Atlankiau lietuviškas bažnyčias — 
kražios ir jaukios, tai yra šventovės-Jcu- 
riose lietuvio siela pailsėti* irTSu.’i-
raminti triukšmingam New Yorke. Be to, 
šios šventyklos atlieka didelį tautinės vie
nybės susibūrimo darbų”.
Dėl šio pareiškimo “Darbininkas” pada

rė tokių pastabų:
“P-nas Kiaunė apie lietuviškas bažny

čias pasakė tikrų tiesų. Tik gaila, kad 
tiek daug mūsų brolių lietuvių, net šimta
procentinių tautininkų tas mūsų išeivijos 
šventyklas žemina ir šmeižia. Jųjų spauda 
įvairiais būdais stengiasi atitraukti lietu
vius nuo tų šventyklų, kurios kaip ir p. 
Kiaunė sako, atlieka didelį tautinės vie
nybės darbą”.

Keliai Į Lietuvos Pajūrį
Neseniai “XX Amžiuje” ir kituose laik

raščiuose buvo paskelbtas Susisiek. M-jos 
geležinkelių tiesimo planas, pagal kurį nu
matoma iš Kazlų Rūdos nutiesti geležinkelį 
per Šakius, Tauragę į Šventųjų. “L. Aide” 
A. Daugaila dėl Kazlų Rūdos — Šventosios 
rašo, kad šitos krypties neigiamoji pusė, tai 
kad geležinkelis ištisai eitų pačiu pasieniu, 
per keliolika «ir net kelis kilometrus nuo 
sienos, palikdamas tuščius Žemaitijos plo
tus... Visi šie argumentai kur kas 'palankes
ni geležinkelio kryjičiai per Raseinius, nei 
per Šakius... Būtinas šitos 'krypties ipapil- 
dynias turės būti geležinkelis: Endriejavas 
— Klaipėda. Klaipėda vis vien tebėra mums! 
svarbus uostas su laisvąja zona. Reikia ti-Į 
kėtis, kad ir ateity mes juo nemažiau nau
dosimės. Savaime suprantama, pirmoje eilė
je tuojau reikia tiesti geležinkelį Šventoji — 
Darbėnai.

Varney, McBride, Zierer ir 
Hoover.
Kada gavote Švedų 
karaliaus Gustavo ordiną?

Bu šiuo faktu minėtinos 
trys didžiųjų valstybių šven- 
tės. Pirma, Švedijos karalius 
pasirašė ordinų įteikimo ak
tų per jų tautos šventę bii- 
želio 6 dienų; antra, Lietuvo
je švedų pasiunt. parašė man 
laiškų per Amerikos tautos 
šventę — liepos 4 d. ir trečiu, 
Amerikoje liepos 14 d. per' 
Prancūzijos tautinę šventę, i 
Universiteto politikos prote-1 
sorius sako, kad tas supuo
limas lemiąs Lietuvos įsitrau
kimų į demokratinių valsty
bių politiką.

Ordiio įteikimo vaišės uni 
versiteto rūmuose buvo su-

je išgirsti kiek plačiau apie 
jo patirtus įspūdžius Kalifor
nijoje, apie Amerikos profe 
sorius ir studentus, susitariu 
padaryti ipasikalbėjimų. Apti- 
gin'klavęs pieštuku ir blokno
tėliu, atsiduriu kun. M. Urbo
navičiaus bute, kur tuomet 
vizitavo prof. K. Pakštas. Su
tinku profesorių kaip visuo
met labai linksmai ir entu 
ziastiškai nusiteikusį.
Kokie bendri įspūdžiai ii
profesoriavimo Kalifornijoje? ,x . • / I ruoštos liepos men. 31 d. Daugiau .negu patenkintas,! ...
tai graži, trumpa mano gy
venimo epopėja. Iš pirmos 
dienos sutikimas ir priėmimas 
pats šilčiausias. Per pusantro 
mėnesio mano gyvenimo Ka
lifornijoje buvo suruoštos 25 
vaišės, priimtuvės — daugiau
sia universiteto profesorių ir 
veikėjų.

Ona Y&lciikiuariviūtė

DAINA JORAI
Tavim aš didžiuojuos, nes tu esi galinga
Ir myliu tave, nes tu graži esi;
Visos mano dainos, visi mano himnai
Tau plačioji, audringoji, tau vienai skirti.

Mintys mano nerias į gelmes slaptingas,
Kur undinių rūmai, gintariniai sostai —
Ten koralams tviskant ir medūzoms šokant,
Aš nulenkiu galvų didžiam Dievo mostui.

Tu aplieji bronza veidų mano baltų
Uždegi dvi saules tu mano akyse
Ir grįžtu aš žemėn sveika ir ryžtinga
Nešdama širdyje laimę ir jaunystę.

Saulė, dangus, žvaigždės vis tave bučiuoja,
Vėjai tave glosto, žemė tau pavydi;
Žvejai baltom burėm, irklais, stipriom rankom 
Audras pasitinka ir audras palydi.

Tau gražiausius žodžius ir skambiausius ritmus 
Į eiles supinsiu, į raštus sudėsiu,
Ir jei tu nustotum mane glamonėjus —
Aš ilgai skaudinsiuos ir ilgai liūdesiu... (Tr.)

Kam rūpi svarbieji ir aktualieji tautos 
reikalai, kam rūpi lietuvių amerikiečių jė
gų sustiprinimas, vieningumas ir tinkamas 
prisirengimas dabartiniais laikais daugiau 
dirbti ir akyliau budėti, be abejonės, daly
vaus Amerikos lietuvių leatalikų visuotinia
me suvažiavime — A. L. R. K. Federacijos 
kongrese.

Lietuva rengiasi — rengiamės ir mes.

Daugelis profesorių ir stu
dentų stengėsi visą laikų pa
tarnauti ar tai automobiliu
nuveždami ar kuo kitu. Per• • •pietus visų laikų apsuptas bū
riu profesorių, besiįdomėjan- 
čių Lietuva ir Baltijos kraš
tais. Per universiteto iškilmes 
paprastai lęttdk^j^nąm svečiui 
leido kalbėti po 2-3 min., gi 
man duoda nei pusvalandį ir 
dar paskui statė paklausimų. 
Pradėjus dėstyti Baltijos kra
štų politinę geografijų, pada
ro gražių publikacijų vietos 
dienraščiuose. Atvyksta spe
cialus foto korespondentas, 
padaro nuotraukų prie žemė
lapių su gražiausia studente, 
vieno turtuolio dukterimi, ir 
pirmuose dienraščio pusla
piuose patalpina su šiltais at
siliepimais, kaipo laukto sve
čio iš Baltijos kraštų. Aš bu
vau iš viso antruoju Kalifor
nijos universitete, atvykusiu 
iš Baltijos valstybių. Pirmuo
ju buvo prieš keletą metų es
tų prof. Pi i p, buvęs užs. re’ 
kalų ministeris.
Su kuriais profesoriais teko 
artimiausiai bendradarbiauti?

Daugiausia rūpinosi visais 
reikalais ir parengimais Ka
lifornijos univ. rektorius dr. 
Karle Ravniond Hedrick ir 
vasaros semestro dekanas D. 
Herald Williams, kuris yra 
gabus organizatorius ir turįs 
plačios įtakos universitete. 
Dr. E. R. Hedrick buvo sirgal- 
votoju man įteikti gautų iš 
Švedijos karaliaus Rūstavo o- 
rdinų viešai iškilmingame u- 
niversiteto profesūros posėdy. 
Ir visa tai pravedė labai gra
žiai.

Lietuvai labiausiai nusipel
nęs yra D. Matbone W. Gra
liam, kuris jau supranta ir lie
tuviškai ir šiaip moka gana 
daug kalbų. Jis yra labai iš
silavinęs, subtilaus intelekto 
žmogus, vartojus gražiai žie-• M •

Įdomu, kad kun. Charles Coughlin komu- <iu<dą anglų kalbą. Jo žmona
nistų susitarimą su naciais jau pranašavo 
prieš pusę metų.

domisi Lietuva, abu yra Bal
tijos kraštų geri draugai.

Kaip atsisveikinote su 
Kaliforniją?

Irgi nepaprastai puikiai. 
Ponai Bielskiai suruošė gra
žias išleistuves, savo namuo
se. Išleistuvės buvo atvirame 
ore ir labai originaliai paruo
štos. Ponia Bielskienė gabi ir 
originali šeimininkė. Ant sta
lo vyravo lietuviški valgiai: 
lietuviškos dešros, kugelis, 
baravykai ir lietuviški gėri
mai. Išleistuvėse dalyvavo u 
niversiteto rektorius dr. lle- 
drick, dekanas Williams ir 
visi artimieji profesoriai, vi
so apie 30 žmonių.
Ar didelis Kalifornijos univ. 
ir kas jame ^ąrakteringa?

Universitetas pastatytas Lo
mbardijos romaniškame sti
liuje. Jis skęsta puikiuose di
džiuliuose gėlynuose. Gėles 
prižiūri keturi estetai, gėlių 
žinovai. Vasaros metu univer
sitetą lankė 3,000 studentų ir 
dėstė 200 profesorių. Univer
siteto tvarkoje ir papročiuose 
yra daug ko charakteringo, 
kas Europos universitetuose 
nepasireiškia. Didelė dalis va
saros semestro klausytojų y- 
ra pasiturį asmens, užimą jau 
aukštas pozicijas — kolegijų 
mokytojai, aukštesniųjų mo
kyklų direktoriai ir šiaip tar
nautojai. Studentija irgi pa
siturinti, į paskaitas beveik 
visi suvažiuoja save automo
biliais. Kai universiteto mies
to, dalį apstoja 1000 automo
bilių, jiems/ tvarkyti turi 12 
policininkų, kurių dauguma y- 
ra iš studentų. Kartą mane 
vienas policininkas studentą? 
susistabdė vien pasikalbėti 
Europos klausiniais. Labai į- 
doniu, kad per vieną mylią 
aplink universitetą vrn už
drausta parduoti alkoholinius 
gėrimus. Nori išgerti alaus, 
tenka važiuoti į Holvwood ar 
kur toliau. Per visas viešas 
universiteto vaišes nė vieną 
kartų nevartojo a'koholio. Tai 
gražus studentų auklėjimo pa 
vyzdys.
Kaip patinka Amerikos 
studentija?

Ji yra tipiška ir labai įdo
mi. Pas Amerikos studentus 
niekuomet nėra pagrabinio li

po. Jie visuomet linksmi, pa
tenkinti, nerūpestingi. Ydi
ngai man krito į akį didelis 
studentų savarankiškumas, sa- 
vistoviškumas. Per egzaminus

pareiškiau jiems pasitikėjimų 
ir nė vienas nenusirašė savo 
darbo. Jie nors kartais ir klai
dingų bet reiškia drąsių savo 
nuomonę. Per seminarus daug 
pasireiškė jų inicijatyvos, sta
tė klausinius, diskusavo, reiš
kė savo galvojimų. Mergaitės 
mėgsta ryškias, akį rėžian
čias spalvas: jų spalvuotos 
suknelės, spalvuoti veideliai 
ir nagai. Lietuvos studentija 
tokio spalvingumo nemėgsta.

Drąsa, savistuvunias ir lin
ksmumas yra geriausios tei
giamos Amerikos studentijos 
savybės. Didelio idėjinio pa
siskirstymo ir judėjimo nema
tyti, čia. labiau mėgiama spo- 
rtas ir pasilinksminimai bei 
pramogos, negu idėjinis ir po
litinis judėjimas. Tiesa yra 
ir katalikų idėjinis kardinolo 
Newmano judėjimas, bet nėra 
labai gyvas. Užtat sportas y- 
■patingai aukštai vertinamas 
— sportas taip pat suforma
vo ir savotiškų charakterį.

Sugyvenimas su studentais 
buvo draugiškas. Išvykus be
veik iš kas trečio studento 
gavau atskirus padėkos ir ko
mplimentų pilnus laiškus. 
Kiek iš viso studentija 
žinojo apie Lietuvą?

Labai mažai. Kur gi ta Lie
tuva? Trumpai aiškiai aptar
davome: Europoje, ant Balti
jos krašto. Po paskaitų Lie
tuva jiems pasidarė žinomu 
ir artimu kraštu. Paliečiau ir 
Klaipėdos ir Vilniaus klausi

mus. Taip pat teko paruošti 
studentijai ir 'profesūrai atski
rų paskaitų Dancigo klausi
mu. Į jų suėjo kitų grupii} 
studentui ir profesūra, nes tas 
klausimas jau buvo aktųa-lus, 
reiškiant Hitleriui (pretenzi
jas po Čekoslovakijos paėmi
mo.

Iš viso mano patyrimas Ka
lifornijos universitete yra bra
ngintinas, nes galėsiu jį su
naudoti Lietuvoje.

Palinkiu profesoriui sėkmi
ngos kelionės į Naujosios An
glijos lietuvių kolonijas, ta
riu širdingų padėkų skaityto
jų vardu it* palieku bediskit- 
suo^Rffį d<bartihio momento 
Europos politiniais aktualiais 
klausimais. A. Skirius

Užsienis Valgo
Lietuvos Kiaušinius

KAUNAS (E) — Šiemet 
išvežta į užsienius jau dau
giau kaip 81 mil. kiaušinių. 
Lyginant su praėjusiais me
tais, šiemet jau išvežta 7 mik 
kiaušinių daugiau kaip per
nai. Per savaitę dar išveža
ma po 2 mil. kiaušinių.

KAUNAS (E) — Dėl kai 
kurių aplinkybių dabartinė 
Amerikos Lietuvių Akc. B. 
valdyba nutarė atsistatydinti 
ir rugsėjo mėn. 6 d. šaukia
mas visuotinas nepaprastas a- 
kcininkų susirinkimas naujai 
valdybai rinkti.

Baltic American draugija, įsteigta YVasliing 
ton, 1). C., neseniai buvo surengus bankietų 
artimesniani susipažinimui bei sudarymui nau 
jų pažinčių. Šiame atvaizde Adelei Dirvelis, 
autografų rinkėjai, maloniai į knygutę pasira 
šo įžymus basebolo lošėjas Joe Krakauskns. 
Šalę jo stovi Viktoras šolis (Sholis) Komerci 
jos Sekr. asistentas ir Reino Luomą, konęefti- 
nis pianistas.

a •? f- >
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IŠ KELIONĖS Į LIETUVĄ

Baso V. Mučinskas
-------------V

Nors neilgai te'ko lankytis 
šią vasarą Lietuvoj; per tą 
trumpą laiką prisėjo dar ir 
šis-tas oficialaus su pareigo
mis surišto atlikti ir pasil
sėti, pakvėpuoti tyru Lietu
vos oru. pasidžiaugti gražia 
gamta. Lietuvą, kad ir daž
nai aplankau, bet atsigerėti 
ja negaliu. Taip gražu ir ma
lonu vasarą Lietuvoj. Daug 
žmoguje veikia gimtas kraš
tas ir nežinau, kaip gali iš
kęsti tie, kurie Lietuvos dar 
nematę. Juk yra didesnė da
lis mūsų brolių ir seserų ku- 

krie Nepriklausomos Lietuvos 
"dar nematė. Lietuvoj yra 
tiek gražių vietų lankytinų 
turistams, apie kurias pakal
bėsime kitą svkj, bet dabar, 
tik tiek galiu priminti, kad 
visi, kiek ti'k Lietuvą yra la
nkę, pilnai pasitenkinę, .nes 
kur mes nevykstam, kur ne
važiuojam visur esame lau
kiami svečiai, žmonės nuo
širdūs ir vaišingi. Jau praėjo 
ir tie laikai, kada j ameri
kietį žiūrėdavo, ‘kaipo į pa
sinaudojimo svečią. Mat mes 
besilankydami, besikalbėdami 
vieni su kitais pradėjom ge
riau susiprasti, vienas antrą 
geriau pažinti ir Lietuvoje 
žmonės pradeda suprasti mū-

, gyvenimo padėtį.
| .

Tiesa, kad Lietuva nėra 
taip arti, kad ją galima bū- ■ 
tų dažnai aplankyti ir nuva- j 
žiavimas į Lietuvą atseina ne
pigiai. Jei mes palygintume! 
kelionės tolį ir jei pabandytu-, 
me čia pat gyvendami savo 
kontinente tiek tolio pava
žiuoti, tai patirtume, kad, gal, 
būt net ir brangiau ta kelio-. 
nė atseitų čia pat, palyginus 
su kelione į Lietuvą. Prie to' 
vykstant Lietuvon nuo pir
mos kelionės dienos jau pra
sideda jaustis Europos atmo
sfera, laive yra tos tautos 
dvasia, kurios laive mes va
žiuojam. Kada mes vykstam 
atostogų, ar taip sau perva
žiuojam, mes norime atmai
nos. Vykstant j Lietuvą, kaip 
tik tą atmainą ir gaunam.

Amerikos lietuvių mažo 
skaičiaus lankymosi į Lietu
vą yra ir kita priežastis, bū
tent permaža propaganda. Ki
tos valstybės turi įvairius bū
dus reklamuoti savo kraštą, 
yra net specialios įstaigos 

! tam tikslui užsieniuose. Lie
tuvoje jau pradedama šiuos 
trūkumus permatyti, ir, kaip 
teko patirti iš Lietuvos Tu
rizmo Sąjungos, Kaune, šiais

Vokiečių šeima Berlyne studijuoja vyriausybės išduota 
kortą, kurioj surašyta, kiek ir kokio maisto ji gali gauti 
krizės metu. (Acme telepboto)

metais plečiamas darbo maš
tabas. Pačios sąjungos rašti
nė sujungiama su Lietuvos 
Geležinkelių Kelionių Biuru, 
Laisvės alėja 74, Kaune, šiais 
metais jau išleista naujos gra
žios turistinės literatūros, bū
tent: “Visit Litliuania”, an
glų ir vokiečių kalbomis, ro
dosi dar ir kitomis kalbomis: 
“Alytus. Kaunas”, lietuvių 
kalbomis. Visos bro&iūros y- 
ra atatinkamai iliustruotos 
paveikslais ir gražiai atspaus
dintos. Teko pasikalbėti su 
buvusiu Turizmo Sąjungos 
reikalų vedėju Aleksandru 
Vabalu, kuris dabar paskir
tas minėto biuro direktorium. 
Jis pareiškė man jo ir ben
dradarbių numatomus planus, 
bei projektus šioj srity toli

Susitarta Su Graikija
KAUNAS (E) — Paskelb

tas prekybos susitarimas su 
Graikija. Susitarta taikyti di
džiausio palankumo principą 
viskam kas liečia prekybą, 
pramonę ir laivybą, tačiau iš 
didžiausio palankumo išski
riamos lengvatos, taikomos 
pasienio susisiekimui ir tuos, 
kurias Lietuva suteikė arba 
galėtų suteikti Latvijui ar E- 
stijai.

mesniems darbams. Aš nuo 
savęs pateikiau kai kurių pa
siūlymų. Iš gautų žinių at
rodo, kad jų veikla pasieks 
ir mus čia, Amerikoje. Svei
kintinas ir labai laukiamas 
Lietuvai naudingas darbas. 
Minėtas kelionių biuras yra 
didelis gerai imponuojantis, 
kuriame dabar bus ir Lietu
vos Turizmo Sąjungos centro i 
valdybos raštinė.

Palaikymui nuo ištautėjimo 
gyvenančių užsieny, mano ma
nymu. yra du būdai: pirmas, 
steigimas lietuvių kalbos, ra
šybos, dainų Lietuvos ir isto
rijos kuo daugiausia mokyk
lų (kalbu apie tai iš prakti
kos, nes tokios mokyklos esu 
buvęs mokytojas ir šiandien 

« susitikęs su buvusiais moki-

KAUNAS (E) — Švietimo 
ministerija nuo šių mokslo 
metų atidarys dar 130 naujų 
pradžios mokyklų komplektų, 
o neužilgo skaičius pasieks 
iki 150 komplektų. Pertvar
kius pradžios mokyklų prog
ramą, pradėta steigti daug 
penktųjų ir šeštųjų skyrių 
miestuose ir miesteliuose, taip 
pat bažnytkaimiuose.

niais bei mokinėmis, iš jų pa
čių apie tai išgirstu). Ant
ras būdas: stengimasis apla
nkyti Lietuvą patiems ir or
ganizavimas jaunimo ekskur
sijų j Lietuvą, kaip kad da
bar lankosi Lietuvoje lietu
vių jaunimas iš Prancūzijos, 
Anglijos, Latvijos ir kitur. 
Parvykę j Lietuvą, jie mis a- 
tatinkamai priimti ir pavai
šinami lietuviška dvasia.

(b. d.)

Geležies Vajus 
Lietuvoj

KAUNAS (E) — šių me
tų pradžioje Lietuvos skau
tai paskelbė geležies vajų — 
taiką atliekamam metalui ri
nkti. Kaip žinoma Lietuva tu
ri importuoti visus metalo 
dirbinius ir metalo žaliavą 
savo pramonei iš užsienio, nes 
savų kasyklų neturi. Vien už 
neapdirbtą metalą kasmet iš
mokama užsieniams per 20 
mil. lt. arba dešimtąją dalį 
viso importo. Tuo tarpu pil
ni užkampiai mėtosi įvairių 
metalo dirbinių liekanų ir 
visa tai ilgainiui žūva. Skau
tai per ištisą vasarą rinko ge
ležį, plieną, spvžių, varį, bro
nzą, žalvarį, aliuminių, švi
ną, nikelį, ciną ir alavą. Iš 
surinktos medžiagos skautai 
nori padidinti kariuomenėje 
naudojamos žaliavos atsargą 
ir nuliedinti savo bičiuliams 
kaime — jauniesiems ūkinin
kams — plūgą ii’ akėčias. Šio 
vajaus talkininkams paskirtos 
premijos.

ŠVENTOJI (E) — Šven
tojoj gilinant uostą, žemse
mės kartu su smėliu iškelia 
daug gintaro. Didesnius gin
taro gabalus surenka darbi
ninkai, kurie, parduodami gi
ntarą, surenka iš jo po antrą 
dienos uždarbį.

Šiurpi Cirko “Aušra” 
Nelaime

LELIŪNAI (Utenos apsk.) 
(E) — Rngpiūčio 1S <1. Kau- 
no-Zarasų plento sąsūkoje 
ties Leliūnais įvyko skaudi 
susisiekimo nelaimė. Tuo me
tu iš Zarasų po garsių Žoli
nės atlaidų grįžo į Kauną ci
rkas “Aušra”. Sukrovęs į 
vieną sunkvežimį visą ciiko 
mantą ir viršum susodinęs 
visus cirko artistus apie 18 
žmonių, prie vairo sėdėjo pats 
cirko savininkas Pr. Gudaus
kas. Įvažiavus į posūkį ma
šina ėmė riedėti grioviu. Gu
dauskas griebėsi stabdžių, bet 
sunkvežimis tuo tarpu su vi
sa manta ir žmonėmis visu 
smarkumu virto ant šono, pri
slėgdamas sėdėjusius ant jo 
keleivius. Nelaimės pasėkoje 
12 sužeistų ir 1 užmuštas. Iš 
sužeistųjų 8 labai sunkiai — 
išsukinėtos ir sulaužytos ran
kos ir kojos, sutriuškinti šon
kauliai, praskeltos galvos. Ne
laimės ištiktuosius nugabeno į 
Utenos apskrities ligoninę tuo 
metu pravažiuojąs iš Dusetų 
į Kauną autobusas.

KLAIPĖDA (E) — žard
žiuose, Pagėgių aps.kr. sudegė 
ūkininko Peteraičio visi tro
besiai, javai, mašinos ir kitas 
inventorius. Gaisras kilęs iš 
padegimo. Gestapo vieną įta
riamą suėmė.

‘Draugo’ 30 m. Jubiliejaus
PIKNIKAS SEPT.4,1939

SERIJŲ TIKIETU DOVANOS

Mohair Parlor Setas, 1-moji dovana $140. 
Iš PROGRESS FURNITURE CO., 3222 S. Halsted St.

SKALBIAMOJI 
MAŠINA, 

antroji dovana,
$75.00 vertės 

Iš PEOPLES FURNITU 
RE C?O., 4149 Archer Avė.

Lounge Kėdė, trečioji
dovana, $35.00 vertės 
Iš ARCHER AVĖ. FUR- 
NITURE CO., 4140 Archer 
Avė. Sav. J. KAZIK

Cocktail Setas, ketvirtoji dovana, ve rtės $25.00
Iš J. KASS JEWELRY CO., 4216 Archer Avenue.

Tikietai Parduodami po 10 centų Bus ir daugelis kitų gražių dovanų
M

Vytauto Darže 115-tos gatves prie Pulaski Road
SEKANČIOS KOMPANIJOS AUKOJO DOVANAS PRIE ĮŽANGOS TIKIETU: NEW CITY FURNITURE KOMPANIJA — K±D£, ROGSEVELT FURNITURE KOMPANIJA — 

RADIO, BARSKIS FURNITURE KOMPANIJA — LEMPĄ. TAIGI, REIKALUI ESANT, NEUŽMIRŠKITE SIAS ĮSTAIGAS, KURIOS REMIA MŪSŪ DIENRAŠČIO PARENGIMUS.
Įžangos Tikietai 25c.

HHH



finirniR Ketvirtadienis, rugp. 31, 1939

| PinSBURGH LIETUVIŲ ŽINIOS į
Seimas

Šventasis Tėvas Popiežius 
Pijus XI ragino, ir dabar
tinis Pijus XII dar ragina, 
visus tikinčiuosius prie Ka
talikiško Veikimo. Aiškiai a- 
bu nurodė svarbų, šventumų 
ir kilnumų šio naudingo dar
bo, kuris yra atliekamas Kri
staus Bažnyčioje, ipadedant 
dvasiškijai vesti tikinčiuosius 
išganymo keliu, patraukiant 
atsiskyrėlius į tiesos 'kelių, 
ir nešant šviesų ir tiesų toli
miems misijų kraštams.

Katalikiškas Veikimas tik 
tada bus sėkmingas, kai daug 
kilnadvasių žmonių susiburs į 
kuopeles, idant atlikus šį mil
žiniškų darbų Kristaus Vyny- 
ne. Jog ir patarlė sako, kad 
vienybėje stiprybė. Tadgi, ii 
mūsų uolūs lietuviai katali
kai spiečiasi į būrelius, kad 
geriau prisidėjus prie visuo
meninio darbo.

Turėdami šių mintį omeny
je, Šv. Pranciškaus rėmėjai iš 
visų parapijų rūpestingai ren
giasi prie seimo. Kad seimas 
būtų sėkmingas svarbu, kad 
skaičius atstovų ir svečių bū
tų žymus, nes tik tada bus 
daugiau gražių minčių, dau
giau naudingų patarimų, ge
resnis ūpas ir daugiau bus 
nuveikta Katalikiško Veiki
mo linkui.

Tad, visi nuoširdžiai kvie
čiami atsilankyti į Šv. Pran
ciškaus Vienuolyno Rėmėjų 
seimų, kuris bus rugsėjo 17 
d., 1939, Šv. Pranciškaus Vie
nuolyne, Pittsburgh, Pa. Kvie 
čiami didžiai gerbiami klebo
nai ir asistentai, taip pat drau 
gijų ir klūbų prašome pasių
sti atstovus. Kviečiame ir pa
vienius; žodžiu, visus palan
kius Seselių Pranciškiečių da
rbams. Labiausiai kviečiame 
rėmėjus, kuriems jau nuo se
no rūpi remti seselių darbuo
tė lietuvių išeivijoj.

Kapelionas

ti ir geroj tvarkoj be skubo
tumo dalyvauti Lietuvių Die-' 
uos programoj. Manding, cho
ristui turi tiesų.

Užsakai pradėjo eiti tanp 
Jadk l^i Quatra, italo, ir Nel- 
lie Alikioniūtės. Taip jau tarpj 
John Tiza, slavoko, ir Mil-.| 
dred Busiliūtės. Tautų įtini-! 
šiinosi per moterystę reikia 
apgailestauti, tačiau sunku iš
vengti.

North Side
Mūsų choristai juda - kru

ta ir rengiasi Pasaulinėn Pa- 
rodon, kad dalyvavus Lietu
vių Dienoje rugsėjo 10. Bai
gia dailinti reikalaujamas dai 
nas, teiraujasi apie trauki
nius ir busus. Biznieriai no
ri, kad mūsų choras dėtųsi 
prie jų organizuojamos eks
kursijos, kuri apleidžia I’itts- 
burghų šeštadienio vakarų 
Daugelis choristų nori išva
žiuoti iš Pittsburglio penkta
dienio vakarų, kad būtų dau
giau laiko apsižiūrėti, atilsė
ti, šiek-tiek parodos pamaty

Bendri įvairių kolonijų jki- 
rengimai ir išvažiavimai, man
ding, galėtų būti naudingi. 
Duokime progos vienos para
pijos jaunimui sueiti į pažin
tį su kitų parapijų jaunimu, i 
Apie tai veikėjų tarpe daug 
buvo kalbėta, bet nieko ne
veikta.

Ne sykį buvo sumanyta ir 
kalbėta apie keturių Pitts- 
burgho parapijų bendrų pik
nikų — jis neįvyko. Buvo tar
tasi apie 4 parapijų vaikučių 
piknikėlį — jis neįvyko. Šim-l 
tai gražiausių naudingiausių 
sumanymų mirė negimę. Ta
me mūsų, ’pittsburgiečių, silp
nybė. Užmanyti lengva — į- 
vykinti sunku. Kitų pabarti, 
pakritikuoti dar lengviau — 
pačiam dirbti sunkoka. Kaip 
sakoma, už tvoros esant, lie
žuvį ir paikas gali parodyti, 
tačiau įsikinkyti darban — 
šimtus pasiteisinimų atranda
ma. Nėra ko stebėtis, kad mū
sų visokios “vienybės” labai' 
šlubuoja ir netenka narių. Su! 
doleriu persiskirti mums ir be 
galo suriku.

Štai, pastarame laike suma
nyta ir nutarta, žūt būt, įsi-1 
gyti ar atidaryti kitų turinin- 
gesnį lietuviškų radio pusva
landį. Kapitalo sukėlimo dar
bas jau pradėtas. Gražios kvi- 
tos atspaustos ir rinkliava 
prasideda. Yra vilties, kad 
šis taip mums reikalingas už
simojimas apsivainikuos pasi
sekimu ir nenueis kitų suma
nymų pėdomis. Septynios lie
tuviškos parapijos Pittsburg- 
lio distri'kte, manding, galėtų 
lengvai išlaikyti gerų radio 
pusvalandį. Daugiau drųsos ir 
darbo.

Transatlantinis vokiečių garlaivis “Bremen”, kuris Am. J. V. vyriausybės sulaikytas 
apleisti New York. (Acine telephoto)

inspekcijai, kuomet rengėsi

mų bizniu: kasmet atvyksta 
į Lietuvų, filmuoja įvairius 
įvykius, šventes, vaizdus ir 
paskui, vužinėdanns po lie
tuvių kolonijas, tas filmas ro
do Amerikos lietuviams. Šie
met Januškevičius padarė į- 
vairiose Lietuvos vietose ga
na daug nusisekusių nuotrau
kų. Jis džiaugiasi, kad va
sara buvo palanki filmuoti. 
Januškevičius gamina spal
vuotų filmų.

LIETUVIAI DAKTARAI

West End
Rugpiūčio 22 d., Sv. vin-, 

cento Lyceum vaikinai baigė' 
valymų mokyklos sienų vidu
je. Nors sunkus buvo darbas 
vasaros metu, bet jį atliko ge
rui. Sienos mokyklos atrodo 
'kaip dabar nudažytos.

Rugpiūčio 23 d., perdėtinė 
sesuo Pranciška grįžo su ki
tomis mokytojomis. Šiemet 
tiktai dvi seserys 'pamainy
tos.

Šv. Vincento mokykla rū
pestingai prižiūroma tinkamų 
sesučių mokytojų. Iš jos vai
kučiai įstoję į aukštesnes vie
šas ir katali'kiškas mokyklas 
yra skaitomi gerai išlavintais 
mokiniais. Už tokį rūpestin
gų prižiūrėjimų vaikučių gar
bė sesutėms Praneiškietėms.

Rugpiūčio 27 d., lankėsi ir 
svečiavosi pas mūs klebonų 
prof. Kazys Pakštas. Gerbia
mas svečias papasakojo daug 
įdomių dalykų. Prof. Kazys 
Pakštas žadėjo aplankyti Pi- 
ttsburglių ir apylinkes spalių 
mėnesy. Berods, kalbės spa
lių 13 d.

Taipgi lankėsi pas klebonų 
kaimynas kun. J. Misius.

Prof. Pakštas grįždamas iš 
Kalifornijos buvo sustojęs pas 
kun. Vaišnorų. Važiuoja tuo 
tarpu į Washington, D. C., 
dalyvauti “Pax Rotnana” se
sijose. Grįž Pittsburglian spa
lių 15 d. Mokslininkų tarpe 
ir universitetų kėdėse prof. j 
Pakštas jaučiasi kaip namie, 
ir nepamiršta Lietuvos var
do. Brangus žmogus.

Girdisi, kad paskutinis pa
rapijos piknikas bus skaitlin
gas. Žada dalyvauti North 
Side ir kitų apylinkės kolo
nijų lietuviai. Piknikas įvyks 
rugsėjo 3 d., Amšiejaus far- 
moje.

Dar sirguliuoja Abramavi- 
čius ir Žalimicnė. Vietinis

1
^ NAMŲ STATYMO

KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE
INSURANCE AND LOANS

Btatan visokios rųlles naujos namns ant 
lengvų mėnesinių ifmokėjimų. Darau vi- 
•okį taisymo darbą be Jokio casb jmokt- 
jimo. ant lengvą mėnesinių iftmokėjimų.
(Iiginnu geri ausį atlyginimą ii Flre In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir 
senų namų, ant lengvų mėnesinių iimo- 
kėjimų nuo B iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie:

JOHN PA K E L
6816 S. Westcm Avė. Phonc Grovehill 0306
_______________________________ ________ _________ __________4

it
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Lietuviai, turim juos parem
ti.

Taipgi atsiranda naujas bi
znierius, gerai žinomas liome- 
steadietis V. Kraužlys.

Apie jį bus daugiau para
šyta 'kitų kartų.

Prie progos keletas žodžių 
aipie S. N. Petraitį ir Izabe
lę Brazauskiūtę.

Šie jaunuoliai turi ofisų 
ant Amity Str., Homesteade.

S. N. Petraitis veda laiva
korčių agentūrų geriausiomis 
linijomis, išgauna -paskolas 
ant namų, kolcktuoja nuomas, 
išnuomoja, parduoda namus 
ir atlieka daug kitų reikalų.

Izabelė (Isobel) Brazaus- 
kiūtė užsiima apdraudimu (In
surance) gyvybės, taipgi na
mų, rakandų, automobilių ir
t.t.

Abu yra “Notary' Public”. 
Lietuviams visokiais reikalais 
patarnauja nuo širdies.

Tad lietuviams iš llome- 
stead, Braddock, Duquesne ir 
kitų vietų geriausiai visus mi
nėtus reikalus atlikti pas 
šiuos lietuvius. A. Z.

si du Amerikos lietuviai fil- 
mininkai — Januškevičius ir 
Motuzas, šiemet atvažiavo 
tik vienas Januškevičius, 'ku
ris jjiu eilė metų verčiasi fil-

Matysime Naujų 
Lietuvos Vaizdų

KAUNAS (E) — Praėju
siais metais Lietuvoje lankė-

TEL YARDS 5557

DR. FRANK G. KWINN
(KVIEOINSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 YVest 47th Street

OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:30 Vakare,

ir Pagal Sutartį.

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
šeštadieninio

Valandos: 3—8 P. AI.

DR. P. J. BEINAR
(BEINARAUSKAS1 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1612.

Res. — Y arda 3955,
OFISO VALANDOb:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

Homestead
Šiuomi laiku pas mus vis

kas tyku.
f vyko parapijos piknikas, 

choras rengia ‘‘bingo”, kurio 
pelnus skiriamas pataisymui 
bažnyčios rūsio.

Prie jokio svarbesnio visuo
meninio veikimo nesirengia
ma.

Senesni veikėjai iš veikimo 
pasitraukė, kiti mirė, o jau
nime nesiranda iniciatorių — 
vadų.

Girdėtis, kad porų lietuvių 
kandidatuoja į miesto ofisus.!

Šv. Kazimiero Ankstesnioji Mokykla
South 22-nd & Jane Streets,

PITTSBURGH, PA.

Priimami bernaičiai ir mergaitės baigusieji pradinės 
mokyklos aštuonius skyrius. Tai vienatinė lietuvių 
aukštesnė mokykla visoje Pittsburglio apilinkėje. Jei 
esi lietuvis, mylįs savo tėvynę ir savo kalbų, tat at
leisk savo vaikelius į savo liet. aukštesnę mo-kyklų.

VALSTYBĖS SU PAG IRIMU AKREDITUOTA KE
TURIŲ METŲ AKADEMIŠKAS KURSAS.

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

TERM OPENS YVEDNESDAY SEPTEMBER 6tli.
For further Information call at 2112 Sarah St., or 

telephone ILEmloek 0890.

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Kasdien išskyrus Seredą
Scrcdumis ir Ncdėl. pagal sutartį.

Tel. Y ar d* 3146.
VALANDOS: Nuo 11 iki 12;

2 iki 4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais; 2 iki 4 Ir 7 ild I 

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

ir akinius pritaiko
3343 S. Halsted Street 

TaL OANal 5969

OR. WALTER j. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS:

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

DR. F. G. WINSKUNA?
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 
CI11CAGO, 1LL.

Telefonas MIDvay 2880 
OFISO VALANDOS:

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

Sekniad. nuo 10 iki 12 vai. ryte

Telefonas HEMlock 6286

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

Ofiso valandos:
10—12 vaL ryt0 

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

Susitariąs.

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. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų.

ALE) ALESAUSKAS & SONS
Wholesale Fumiture Co.

634-3 So. Western Avenue
REPUBLIO 6051

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Res. 6958 So. Talman Ava.
Rėš. TeL GROvehiU 0617
Office TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vėl. 2—4 ir 7—9 Tek.
Ketv. ir Nedėliomis susitarus

2423 W. Marųuette Road

TeL YARds 5921
Bes.: KENwood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiso TeL VIRginia 0036
Rezidencijos tel BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue

Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P. M,

Resideaeija
8989 So. Claremont Ava.

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

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN end SURGEOH

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS o

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Nedėliotais pagal atarti.

Office TeL YARds 4787
Meną TaL PROepeet 1988

Tel OANal 0257
Res. TeL PROspeet 6668

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

Rezidencija 6600 So. Artesian Ava 
VALANDOS: 11 t. ryto iki 3 popieh 

6 iki 9 vakare

Tel OANal 8188.

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė.

Telefonas REPoblic 7868

TeL YARds 2246

DR. G. Z. VEZEL'IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Reredoi murai antartį

Office Phone Res and Offiee
PROspeet 1088 8859 S. Laavitt St
Vai: 24 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706

DR. J. J. KOWAR
(K0WAR8KA8) 

GYDYTOJAS IR CHIRUROAS

2403 W. 63rd St, Chlcago
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas Lafeyette 8660 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ii 
Vanktadi»ai*ia

4631 So. Ashland Avė.
Tel YARds 0904

Pirmadieniais, Trečiadienimą ų
Šeštadieniam.

/
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CICERŪS LIETUVIŲ NAUJIENOS
Dvejos Sutuoktuvės

Rūgs. 3 d., 10 vai. ryto, 
}x*r sunię, Šv. Antano iparap. 
bažnyčioj susituoks Antanas 
Lutkus, J r., su Adella Jttdi- 
kinas. Vestuvių puota įvyks 
parapijos salėj. O apie 2 vai. 
popiet susituoks Jonas Kaike
ris su Phyllis Dovidauskaite.

Vestuvių pokylis įvyks Co- 
mmunity salėj, 18tli St. ir 51 
Avė.

Pažymėtina, kad jaunaved
žių tėvukai yra žymūs biz
nieriai. A. Lutkai užlaiko net 
du biznius ir abu sėkmingai 
tvarko. Ciceroj, 1421 So. 49 
Ct., užlaiko pilnai užpildytų 
visokių prekių — Hardware 
krautuvę, o Chicagoj, 1255 
W. Madison St., puošnų ta
vernų.

J. Kaikeris, 1400 So. 4Stli 
Ct. taipgi yra žynius biznie
rius vienas iš geriausių rugi
nės duonos kepėjas. Turi il
gų patyrimų ir sėkmingai da
ro biznį. Jo duonutės jau esa
me valgę-daug sykių “Drau
go” piknikuose ir parapijos 
parengimuose. Dar prie pro
gos galima pažymėti, kad jau
navedžių tėveliai ir vienų ir 
kitų yra nuolatiniai “Drau
go” skaitytojai ir rėmėjai. 
Malonu yra girdėti ir rašyti,

Linkime viso gero nauja
me luome. Rap.

A_____________ _
Liūdna Žinia

1914 - Sidabrinis 
Jubiliejus - 1939

Rūgs. 3 d., V. ir Z. Grigo
niui švęs savo 25 m. vedybi
nio gyvenimo. Šauni puota 
įvyks Vengeliausakų šulėj, 
4500 So. Talman avė., Chica- 
go, 111.

Cicerietis Juozas Motiekai- 
tis yra giminaitis celebrantų 
ir sako, kad ir jis dalyvaus 
tose iškilmėse ir prie progos 
žadėjo visus dalyvius puotoj 
pakviesti ryt dienų į “Drau
go” jubiliejinį piknikų.

Labui puiku, Juozai. Lau
ksime visų.

Jubiliatams ilgiausių metų.
Rap.

Mardi Gras
Lietuvos Vyčių 14 kuopa 

rengia vakarų (Mardi Gras) 
rugsėjo 29 d. Šv. Antano pa- 
rap. salėj, 15-tos gatvės iri 
49th Ct.

Šokiams grieš jaunimui ži
nomas Johnny Sereik ir jo 
orkestrą. Bus visokių margu
mynų ir visi atsilankę gaus 
“surprise” prie durų. Pra- 

1 džia 8 vai. va'k.
Komisijoj darbuojasi: Judv 

Žilviti s, Joe Kaupas, Ann Ro- 
domskis, Tony Dedinskis ir 
p-lė Paulaitis.

Judy Žilvitis

Dėmesio
Moterų Sąjungos 48 kuopa 

laikys susirinkimų rugpiūčio 
5 d. Susirinkimas atkeltas iš

ltugp. 27 d. atsiskyrė iš gy
vųjų tarpo senas Cicero^ gy
ventojas ir biznierius per dau-( 
gel metų a. a. Simonas Zvi- Pažasties š\entės.
bas, 1347 So. 50th avė. Ko
lonijai netekti ramaus ir są- 
žiningo biznieriaus liūdna. O 
ypač sunku perkęsti liūdesį 
žmonai, vaikams ir giminėms.

Laidotuvės įvyks ketvirta
dienį, rugp. 31 d., iš šv. An
tano bažnyčios į Šv. Kazi
miero kapus.

Cicerieeiai skaitlingai daly
vaus laidotuvėse. Dalyvauda
mi laidotuvėse tuomi išreik- 
žime užuojautų Zvibų šeimai.

A. a. Simonas buvo “Drau-1 
go” Skaitytojas.

Dieve duok, jam amžinų 
gyvenimų danguje.

Gilios užuojautos Zvibų šei
mai. Rap.

DON! BE GREY
I'

Don*t tetarsi* gny h*tr. Oray kalt 
aaakaa yno look old and faal old. 
Try tha <Modara* ICathod (er CoL 
«rtn* Hatr . . . CLAIROL YooTI 
apprartat* tha ętdek, plaaaant tra**» 
aitnt No blaachlns raųulrad ta 
•eftrn tha hair «h*n jroa SM 
CLAIROL. YooTI l<ve tha rasaha 
eo yoor hair — boandfnl, natūrai, 
looklac color that dafiaa datacdoto 
Baa yonraaM a* jroo vrOoid Oka to

Kviečiu visas nares atsilan
kyti. Raštininkė

Turi kų parduoti, ar nori 
kų pirkti, pasiskelbk “Drau
go” Classified skyriuje, ku
ris duoda gerų rezultatų.

MOW.f
<4 Nat*raBy •••

fy'izzsizz.'zt
Th («4ae* •aasMesSse rtcfc

West Pullmano 
Naujienos

Mokytojos, šv. Kazimiero 
seselės, su perdėtine Evange
listu, jau grįžo po atostogų. 
Mokslas prasidės rugsėjo 6 
d., po iškilmingų šv. Mišių.

Šių savaitę, trečiadienyje, 
mūsų parapijoje talku. Mat, 
kaip 'kas met, taip ir šiemet 
susirinks parapijiečiui — vy
rai ir moterys, tinkamai iš
gražinti parapijos mokyklų.

Vasarai prabėgus West 
Pullmane prasidės smarkus 
veikimas. Pirmiausiai visu 
smarkumu bus rengiamasi 
prie parapijos jubiliejinio ba- 

per VVelland perkasų, kuris jungia Brie ir Ontario ' nkieto. Paskui bus daug ki
tikių parengimų.

Tiltas
ežerus. Kanados vyriausybė įsakė patruliuoti perkasų nuo 1 
galimo sabotažo Europos krizės metu. (Acme teleplioto)

Rytoj Laidojamas Lanko a. a. Juozapos kurs-
A. A. Juozas Užubalis "f ai ir lisi bul'

J vanskiai lietuviai, luo jie
BULVARAI. — Šiomis die- reiškia Užubalių šeimai gi

liomis p-nų Užubalių šeima į liausiu užuojautų, 
pergyvena begalo kandžias 
valandas, nes mirė jos tėvas 
Juozapas Užubalis.

Skaudžia širdimi liūdi jo 
žmona Anelė, giliai susijau
dinęs ir susirūpinęs, liūdi jo 
sūnus Jonas, už vis labiau
siai paskendus ašarų klane, 
liūdi dukrelė Aldutė; liūdi gi
mines ir jo gerieji draugai.

Ir, ištikrųjų, yra ko liūdėti,1 
nes mirė žmonos vyras ir vai
kų tėvas, tos šeimos palaiky
tojas ir auklėtojas.

Tad, brangūs, broliai ir se
serys, šį vakarų susirinkdami 
kuo skaitlingiausiai atiduoki
me paskutinę pagarbų a. a. 
Juozapui, o rytoj kuo skait
lingiausiai dalyvaukime jo 
laidotuvėse. Kūnas bus išly
dėtas į Šv. Antano par. baž
nyčių Ciceroje. Po gedulin- 

I gų pamaldų bus nulydėtas į 
amžino poilsio vietų — Šv. 
Kazimiero kapines.

Laidotuvėnio patarnauja
! laid. direktorius Antanas Pet-

Nors a. a. Juozapo Užuba-
lio vaikai nemaži, bet begalo; 
gražiai katalikiškai išauklėti, j 
Lietuviškos mokyklos nematė, 
bet puikinusiai kalba lietu-, 
viškai ir gerbia lietuvybę. Ar,

kus iš Cicero. J. K.

Rugsėjo 3 d. 1 vai. popiet, 
•parapijos komitetas su klek 
kum A. Linkuin turės svarbų 
pasitarimų. Komiteto nariai 
prašomi laiku susirinkti.

Rap

tai mažas nuopelnas tėvo sa-j . 
vo vaikams. Nebereikalo, a. 
a. Juozapo karstų lanko Uur 
Lady of Šoriows par. kunigai 
ir seserys vienuolės, ir siunčia 
savo karštas maldas pas Auk- = 
ščiausiųjį, prašydami amžinos E 
ramybės danguje.

Mokyklose mokytojas be 
religijos pasilieka paprastu, 
sausu pedagogu, beveik ne- 
pasike^ančiu aukščiau g|q- 
matikos ir aritmetikos vado-

Labdarių 5 Kuopa 
Ruošias Išvažiavimui

BRIDGEPORT. — Labda
rių Sąjungos 5 kuopa ruo
šias prie centro išvažiavimo, 
'kuris įvyks sekmadienį, rug
sėjo 3 d., nuosavam Labda
rių ūky. Kuopa yra gavus du 
t rokus, kurių vienas išvar 
žinos 10 vai., o kitas 11 vai. 
Kelionė ten ir atgal 35 cen
tai asmeniui.

Piknike bus visako: valgio, 
gėrimo, laimėjimų, žaidimų, 
dainų. Be to, kas norės, ga
lės riešutauti ir grybauti.

Visi bridgeportiečiai kvie
čiami dalyvauti labdarių pik
nike, nes visas pelnas skiria
mas seneliams prieklaudos 
statymo fondui. J. Dimša

Lietuvių Katalikų 
Įstaigos

J. Amer. Valstybėse vien 
tik Chicagoje lietuviai kata
likai turime kelioli'kų para
pijų, su pradž. mokyklomis. 
Šv. Jurgio parapija turi net 
aukštesnę (lligh school) mo
kyklą. Turime Šv, Kazimiero 
akademiją su šimtais seserų 
mokytojų ir mergaičių moki
nių ir šimtus mergaičių bai
gusių akademiją, iš kurių jau 
yra daug pavyzdingų motinu, 
veikėjų, kurių darbais džiau
giasi katalikai ir Šv. Bažny
čia. Ir turime net seminari
ją, kuri jau davė šiemet pir
mąją laidą — 6 kunigus lie
tuvius. Turime “Draugą” ir 
“Laivą”. Turime Šv. Kazi
miero gražias ir pavyzdingas 
kapines. Turime ir pasilinks
minimams — piknikams gra
žinusį Vytauto paiką, su pa
togiausiais įrengimais, ko pa
našaus niekur nėra. Turime 
šimtus įvairių draugijų.

Dienraštis “Draugas” nuo-

PALA1M5NTO RAMONO 
LULL KASDIENINES 

MINTYS
Ii angliško verte

Kun. Ant. M. Karuiiikia

Paukštis giedojo Mylimojo 
darže. Numylėtinis pribuvo ir 
paukščiui sakė: “Jei mudu 
kits kito kulboje negaliva su
prasti, mudu galiva meile pa
sidaryti suprantamu; nes ta
vo giesmėje aš matau mano 
Mylimąjį prieš savo akis”.

lat remia šias įstaigas, para
pijas, mokyklas, draugijas ir 
visą mūsų visuomeninį sąjū
dį. Atsidėkodami už tai ‘Drau 
gui’, paremkime jį, atvykda
mi į jo jubiliejinį pikniką ar 
kitokiu būdu. Plunksna

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

" ' ■ «ir Puošimams.

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 
Phone LAFayette 5800
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I SKOLINAM PINIGUS
ANT 1-MŲ MORGIČIU

Kiekvienos ypatus padėti pinigai yra apdrausti iki >5000.00 pei E 
Federal Savings and Loun Insurance Oorp^ po United States E 
Goveruneat priežiūra.

MATAUŠAS
LENKARTAS

Mirė rugp. 28 d., 1939, 4
vai. popiet, sulaukęs 67 metų 
amžiaus.

Gimęs Lietuvoje, Tauragės 
apskr., Švėkšnos parapijoje.

Amerikoje išgyveno 37 met. 
l’aliko dideliame nuliūdime:

2 brolius — Pranciškų ir jo 
šeimų, ir Juozapų, Ir kitas gi- 
minės. Lietuvoje paliko mote
rį Marijonų, sūnų Stanislovų 
ir seserį Marijonų Sūdienę.

Laidotuvėmis rūpinasi bro
liai. Tel. BELmont 14S2.

Kūnas pašarvotas randasi 
Laehasvicz koplyčioje, 2314 W. 
2 3rd Place, Laidotuvės įvyks 
penktadienį, rugsėjo 1 d. Iš 
koplyčios 8 vai. ryto bus atly
dėtas į Šv. Mykolo par. baž
nyčių. kurioje įvyks gedulin
gus pamaldos už velionio sie
lų. l’o pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs
tamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Broliai, Moteris,
Sūnus, Sesuo ir Giminės.

Laid. direktoriai Lacnawicz 
ir Sūnai, tel. CANal 2515.

A. -f A.
JUOZAPAS UŽUBALIS
(gyv. po num. 3309 W. Flour- 
noy St., tel. Nevalia 6039)

Mirė rugp. 28 d., 1939, 4:30 
v. popiet, sulaukęs 55 m. amž.

Gimęs Lietuvoje, Biržų ap
skr., Biržų pajr., šliželių km.

Amerikoje išgyveno 30 met.
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterį Anelę, po tėvais Pil- 
kauskaitę, sūnų Jonų, duįfcU*- 
rį Aldonų, sūnėnų Jurgį Me- 
dellnskų, jo moterį Marijonų 
ir jų šeimų, pusbrolį Kazi
mierų Gasiūnų ir Jo šeimų, švo- 
gerkų Klzbietų Kaizienę, jos vy
rų Antanų ir jų šeimų ir gi
mines, o Lietuvoje seserį Ele- 
nų, švog. A. Medelinskų ir gim.

Priklausė prie Garfield Pk. 
Lietuvių I’ašedpinio Kliubo.

Kūnas pašarvotas koplyčio
je, 3153 W. Harrison St.

Laidotuvės įvyks penktadie
nį, .rugsėjo 1 d. Iš koplyčios 
9:15 vai. ryto bus atlydėtas 
į šv. Antano par. bažnyčia, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos (pamaldos prasidės 10 
vai.) už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs- 
tamus-as dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Sūnus,
Duktė, Sūdėnas, Pusbrolis, Se
suo ir Giminės.

Laidotuvių direktorius Ant. 
Petkus, tel. Cicero 2109.

LIETUVOS VYČIŲ CHORO

Ekskursija į Pasaulini;
PARODĄ

— išvyksta —

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

$3812Pilna kaina dabartiniu laiku į abi puses 
tiktai ,...... ..... . . ........................................

s.

B.

štai ką gaunate:
Traukinio bilietų į abi pu
ses, Cliicago-N. Y., pirmos 
klasės, air-condltioncd trau
kiniais.
Valgia du kart, nuvažiuojant 
Ir parvažiuojant

Transportacijų nuo stoties į 
viešbutį New Yorke.

Dvi naktis 
viešbutyje.

Ir tris dienas

S. Du bilietus į Pasauline Pa
rodų.

S. Aplankymų Ncw Yorko įvai
renybių.

7. Aplankymų Rockefellcr Cen- 
ter Observatlon Tower,

S. Privilegijų aplankyti Niaga
ra Pails, kada grjžite namo.

9. Privilegija pasilikti N e w 
Yorke 15 dienų, nuo dicuos 
Išvykimo 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.

Mokame Už 
Padėtus Pinigus 31%

= Ofiso vai.: 9:00 vai. ryto iki 5:00 vak. Pirmadieniais, Ketvirta- E 
E dieniais ir Šeštadieniais iki 8:0? vak.

3 CHIGAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION !
JOHN PAKE L, Prrs.

= 6816 S. Westem Avė. Phone GRO. 0306 |
šiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiimiimiiimiiiiii a

GABY, DTO. LAIDOTUVIŲ DEKEKTOBIAI
K E L N E R — P R U Z I N 

OarianslM Pataiaartmaa — Moterį. patarnauja 
Phone 9000 880 W. 15th Are.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SAMIAUSIA Et DIDŽIAU8IA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

4447 South Falrfield Avenue
Tek LAFAYETTE 0727_________

FA Y K" A T fcoptyflo* visose X IV X Chicagos dalyse

Klausykite m&aq Lietuvių ra<llo prognuno Antradienio If 
BNtouUenlo vakarais, 7:00 valanda. U WH1P rtoting (14M KJ

PraneHJas P. BALTIlflKBAK

DIREKTORIAI
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A M D III AMPC PATARNAVIMAS AmDULANbL DIENĄ IR NAKTĮ

DYKAI

Aitlioiy B. Petkūs
Lachawicz ir Simai 
1, liutevicius
S. P. Mažeika 
Antanas M. Phillips 
I. J. Zolp
Albert V. Petkus

KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE

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

2314 Wcst 23rd I’lacc 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 K. 108 St. 
I’honc PULlman 1270
4348 So. California |Ave. 
I’hone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avenue 
Phone YAHds 1138-1139

3307 Lituanica Avė. 
Phone YADds 4908

J646 West 46th Street 
I’hone YARds 0781-0782

4704 S. Westem Avė. 
Tel. LAFayette 8024
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Lietuvių Katalikų 
Spauda Chicagoje

Apart 'knygų ir savaitraš
čio “Laivo”, kurį leidžia TT. 
Marijonai, turime vienintelį 
Amerikoje tikybinės ir tau
tinės krypties dienraštį ‘Drau 
gų’. “Draugas” šiemet mini 
— švenčia savo gyvavimo ir 
išganingos darbuotės 30 me
tų sukaktį — jubiliejų.

Apie milžiniškus “Draugo” 
nuopelnus katal. visuomenei 
čia neturiu laiko kalbėti. Ta
čiau, kad “Draugo” katal. 
visuomenei ir Bažnyčiai nuo
pelnai dideli, tai visi žinom. 
Tais nuopelnais naudojasi vi
sos lietuvių katalikų įstaigos, 
organizacijos, draugijos, biz
nieriai, profesijonalai ir visi.

Šia jubiliejaus proga “Drau 
gas” ir laukia iš visų ypa
tingos medžiaginės paramos. 
Paramų “Draugui” galima 
suteikti įvairiais būdais. Ga
lima parašyti savo biznio, pro 
fesijos, ar amato trumpų pa- 
sigarsinima jubiliejiniame 
“Drauge”. Dar galėtų suspė
ti, tik jau reikia pasiųsti 
“Draugui” laiku savo ipasi- 
garsinimų su auka pagal iš
galės. Arba paremti “Drau
gų” jubiliejiniame piknike.
* ‘ Draugo ’ ’ jubiliejinis 
piknikas

AKIŲ GYDYTOJAS

“Draugo” 30 metų jubilie
jinis piknikus įvyksta rugsė
jo 4 d. — Labor Day, Vytau
to parke su daug įvairių db 
vanų.

To«lėl “Draugo” dideli vi
suomenei nuopelnai ir verčia 
tikėti, kad “Draugo” jubil.

“suprise” padarys Town of 
Lake.

Labdariai su vežimu dovanų. 
Sūrius kapos EI. Aleknie

nė ir A. Grisius.
Kiti darbai bus paskelbti

vėliau. Rap.

piknike atvers savo nuoširdų Ciceriečiai Grąžina 
“Draugo” Pikniko 
Serijas

(luosnutną su linkėjimais 
“Draugui” gyvuoti ilgiausius 
metus, šviesti tikrąja šviesa) 
ir vesti katalikus Kristaus ir 
Jo Bažnyčios nurodytais ke
liais.

Tad rūgs. 4 d. niekas tene- 
pasilieka nedalyvavęs “Drau
go” piknike Vytauto parke.

J. š.

DR. VAITUSH, OPT.
SPECIALISTAS 

OPTOMETRICALLY AKIŲ 
LIETUVIS

Suvlrš 20 melų praktikavimo 
Mano (.aranlnvlmas

Palengvins aklų Įtempimų, kas es
ti priežastimi galvos skaud&jirno, 
svaigimo, aklų Jtemplmo. nervuotu- 
mo. skaudamą akių karšt), atitaiso 
trumparegystę ir tollresrystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsili
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. RpeclalS atyda atkreipiama | 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos.

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

Daugely st«ttlktmų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigios kaip 
pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Telefonas YARds 1373

“Draugo” Piknikas
Rugp. 4 d. 1939 m.
Darbu pasidalinome šiaip:

Restorane patarnaus Bri
gbton Parko Akad. Rėmėjos.

Darže prie įvairių pramogų 
dirbs Brighton Parko labda
rini.

Bufete — visų kolonijų sti
priausi ir geriausi vyrai.

“Bingo” tvarkys vestsai- 
diečiai. Be to, dabos “rūtų 
darželį”, “strai'kerį” Ir ki
tus žaidimus.

Gyvenimų saldys bridgepor- 
tiečiai skaniais saldainiais ir 
lųimės bilietais.

Šaltakošę virs Rožių Žemės 
piliečiai.

Kas norės “nionkes” pašo- 
kvt, — kreipsis į aštuonioli- 
kiečius.

Serijų biznis bus aprūpin
tas Cicero gabių vyrų.

Kas norės pajodinėti, ar 
lošti arkliukais, — tesikrei
pia į Jonų Brazauskų iš Bri
gbton Parko.

Tvarkų pridabos Pr. Vaiči- 
kauskas su savo vyrais. .

Lazdeles dalins Andr. Ra
dzevičius, ir .T. Jankauskas.

Gaidelius “šaudys” nortli- 
saidiečiai.

Iš vandenio centus dėstys 
Melrose Parkiečiai.

Putas nugraibys P. Gailins.
Prie banko dirbs A. Karde

lis ir J. Lisauskas. Visiems

L. R. K. Federacijos 12-tas 
skyrius — $2.00.

A. Saliukas — $1.00.
P. Stanislovaitis — $1.00. 
J. Motekaitis — $1.00.
A. Stulginskas — $1.00.
O. Reikauskienė — 50c.
VI. Šemetulskis — $1.00.
J. Perminąs — $1.00.
P. Petraitis — $1.00.

Nauji Talkininkai 
Serijų Tikietų

WEST SIDE: J. Juozaitie
nė, 2244 S. Leavitt St.; U. Ma- 
žėnienė, 2430 S. Sawyer avė.; 
biznierius N. Karlavičius, 
2201 W. 21 PI.

MARQUETTE PARK: Pr. 
Čižauskas.

TOWN OF LAKE: M. Švei
kauskas, J. Razbadauskaitė, 
Stella Rubinaitė.

BRIGHTON PARK: H. Ši
manskis.

SO. CHICAGO: J. Stanai- j 
tis, Joe Kodis.

ROSELAND: A. Telečėnie- 
nė.

DIEVO APV. PARAP.: O- 
na Lukošienė.

Prašom
Visi, kurie turi “Draugo” 

pikniko išparduotas serijas, 
prašomi grąžinti į ofisų penk
tadienį, kad būt galima sus- 
kaityt kolonijų taškus.

Kuri kolonija bus išparda- 
vus daugiausiai, sužinosim pi
knike.

Piknike kolonijų serijų pa
rdavėjai taip pat gaus taš
kus. Rap.

*iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimmmiiiiiiiiiiiimiimiiiimiiiiiiiiiiimmiiiiiiii£:

LEO NORKUS, Ir.
DISTRIBUTOR

OF

AMBROSIA & NECTAR
B E E R S

= GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą ChicagoJ. Visi geria ir mėgsta E 
E AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nusprendė padirbti dar ge- = 
S resnį alų, kurį užvardino NECTAR. šia Alna yra pagamintas ii im- : 
= portuotų pirmos rūšies produktų.
E §
E Urmo (wliolesale) kainomis pristato į alines ir kitas įstaigas. Vi- S 
S suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą patar- : 
E navimą.

1 2423 West 64th St. Tek Hemlock 6240 = 
E IKiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiimmimiiiiiiiiiiiiimmiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiK

“Dr-go” Serijų Tikietų 
Pardavėjų Stovis

West Side dar laikosi pir
moje vietoje. Cicero užėmė 
antrų vietų. Vėliausias stovis 
sekantis:

West Side — 2280.
Cicero — 2213.
Bridgeport — 1920.
Brighton Park — 1215.
Town of Lake — 1200.
North Side — 1080.
Roseland — 840.
Mairpiette Park — 715.

. So. Chicago — 580.
AVest Pu 11 man — 135.
18th Street — 120.

♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦<

KLAUSYKITE

New City Furniture Mart
RADIO PROORAMO

ANTRADTENTO VAK., 8:00 VALANDĄ, iš stoties 
AVSBC — 1210 kilocycles.

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

Mes Yushis
CARPENTER

— ir —
CONTRACTOR

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

Tel. CANal 7514
CHICAGO, ILL.

Pranešimai
BRIDGEPORT. — ARD 2 

skyriaus susirinkimas įvyks 
rūgs. 1 d., mokyklos kamba
ry, tuoj po ipamaldų. Visi- 
os rėmėjai malonėkite atsilan
kyti. Išgirsite įvairių rapor
tų ir žinių.

Taipgi nepamirškite, kad tų 
pačių dienų rengiama “ Pan- 
try party” vietinėms sesu
tėms. Todėl prašomi atnešti 
dovanų. Dovanas reikia nu
nešti tiesiui į seserų namų.

S. W., koresp.

Dvejopos sargų būdelės prie karališkųjų rūmų, Londone. 
Vidna paprasta ipasislėpti nuo lietaus, kita — nuo lėktuvų 
bombų, (Acme teleplioto)

Lietuvių Keistučio Klubo 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
rugsėjo 3 <1., Hollywood sve
tainėj, 2417 W. 43rd St. 12 
vai. dienų.

Helen Chapas, rast.

Vyčių Choras
“Rūtos” Darže

Beliko tik viena savaitė ir 
Vyčių choras apleidžia Chica- 
gų. Linksmai nusiteikęs ir 
rimtai prisirengęs vyksta New 
Yorkan imti dalyvumų Lietu
vių Dienoje, rugsėjo 10 d. 
Reiškia, sunkusis darbas, kurį 
taip nuoširdžiai per ištisų va
sarų choristai dirbo, eina prie 
pabaigos ir, lyg apvainikavi
mui viso to, choras rengia 
smagias, tikrai lietuviškas va 
karuškas šį vakarų “Rūtos” 
darže, 23rd PI., tarpe AVest- 
ern ir Oakley Avenues.

Vakaras bus labai įvairus. 
Bus šokių, dainų, lošimų, lai
mėjimų. Choras dainuos dai
nas iš Lietuvių Dienos prog
ramos, pašoks lietuviškų ra
telių ir priims svečius kuo 
puikiausiai.

Automobiliaus 
Nelaimėje Sužeista 
F. Norkienė

Užvakar vakare, automobi
liam* nelaimėje, kuri įvyko 
prie Archer ir Damen avė., 
sužeista žinomo biznieriaus 
žmona, Fidelija (buvusi Jas- 
nauskaitė). Nuvežus į Šv. 
Kryžiaus ligoninę rasta, kad 
perlaužtas peties kaulas.

Ne pa t i n gė k i t e, gerb i am i e j i, 
atsilankyti ir paremti mūs 
išeivijos dainuojantį jaunimų. 
Jis yra pasitikinčiai atsižvel
gęs į jumis, dėl to neapvilki
te jo. Nitą

Remkite Savuosius 
Biznierius

Aukos Lietuvos 
Reikalams

Lietuvos Konsulatas Čika
goje gavo ir šiuo maloniai 
skelbia sekamas aukas Lietu
vos reikalams:

Klaipėdos pabėgėliams šelpti
Los Angeles, California. 

Lietuvių Draugijų Bendras 
Komitetas, per ižd. K. Lubi
nų — $33.86.

Šių suma sudėjo: S. E. A. 
75 kuopa $10.00; Tautiškas 
Klubas $10.00; Lietuvių Lai
svės klubo surinkta $8.76; Da
rbininkų Sus-ino 221 'kuopa 
(Los Angeles jaunuoliai) — 
$5.00.
Apsigynimo Fondui

Chicago, 111. Lietuvai Gel
bėti Fondas, Draugystė Pa
laimintos Lietuvos, per sekr. 
G. Pakelti — $10.00.

Lietuvos Aero Klubui
Binghaniton, New York. E- 

milijus C. Šlapelis, už Lietu
vos Nepriklausomybės XX- 
mečio ženklelius — $15.00.

Viso gauta ir Lietuvon pa
siųsta — $58.86.

Visos gaunamos aukos tuoj 
pakvituojamos, laikraščiuose 
skelbiamos ir į atitinkamus 
fondus pervedamos. Už vi
sas aukas Konsulatas taria 
nuoširdų ačiū.

Lietuvos Konsulatas, 
100 East Bellevue Place

Chicago, Illinois.

NUOŠIRDI PADĖKA
Šv. Jurgio parapijos pik

nikas, kuris įvyko sekmadienį, 
rugpjūčio 27 d., Vytauto Tur
ke, gerai pavyko. Oras buvo 
gražus, žmonių daug. Pura- 
pi,įonai ir kaimynai visi gra
žiai laikų praleido. Nuoširdų 
ačiū tariu visiems ai s: lanku
tėms, Pikniko darbininkams 
ir darbininkėms ir biznie
riams aukotojams. Pelno liks 
apie $1,000.00.

Prul. M L. K rusas, Kleb.

KAUNAS (E) — Šiomis 
dienomis Lietuvoje vieši 50 
Vilniaus lietuvių mokytojų iš 
Vilniaus ir viso Vilniaus kra
što.

KAUNAS (E) — Lietuvoje 
pradėjo gausėti briedžių. Dar 
1935 in. Purvių girininkijoje 
apsigyveno viena briedžių po
ra, kuri jau turi 4 vaikus ir 
sudaro 6 briedžių šeimų.

^Scratching
ZZmuEVB ITCHINC SKINQ(z/cAZy

Even the most stubbom itehing of eezema. 
blotches, plmples, athleto's foot. rashcs and 
other estemally causcd skln eruptiona, 
(ulckly ylelds to pure, cooling. antlseptic, 
kųuld D.D.D. Prucription. Clear. greoae- 
leis and stalnless—drlea fast. Ita gentie 
oU.) sųothe the irrltation. Stopa the most 
lntensd ltchlng ln a hurry. A 35c trlal bot- 
tle. at all drug Stores, proves lt—or your 
money back. Aak for D.D.D. Pmicriftiom.

Standard M

15c.

Švelni Degtinė—100 Proot 
BOTTLED IN BONO 

Nėra Geresnės Degtinės 
nž Tokią Kainą«ZT:S1.6O>

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS 

TAVERNOJ
DRINKRAS

MUTUAL LIQU0R COMPANY
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Boulevard 0014

UTILITY L!QUOR 
DISTRIBUTORS

Inoorporated

Tel. Prospect 0745-0746
Wholea*le Only

6931-33 So. Ashland Avė.

Pas mus galima gauti tikrai 
Lietuviška Importuota Valstybine 
Degtine.

Mes ir Vist Mflm, Darbininkai 
Esame Lietuviai. Pp. F. Ir M. 
Dalmidal, Savininkai.

TURTAS VIRŠ--------------- 03,500,000.00

ATSARGOS KAPITALAS - 0250,000.00
Dabar mokam 31/2% už pa
dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 m.

Listen to and Advertise over

PALANDECH’S YU60SLAV RADIO
F alk Songs and Muaic
Tamburitza Orchestra

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

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

and
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

4192 ARCHER AVENUE
SAVINOS FEDERALLY 

INSURED
JUSTIN MACRIEYVICH, Pres.

PASKOLOS ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ

Duodamos nuo 1 iki 15 metų.Jį 
Lengvi išmokėjimai. Dėl platesnių i į 
informacijų kreipkitės pas Chas.j 
ZekaS Secretary.

GEDIMINAS BLDG. & LOAN 
ASSOCIATION

4425 Sontb Faarfield Avė. 
Lafayette 8248

rZ
LIETUVIŲ KALBOS 

GRAMATIKA
SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS 

parašė
Kun. Dr. Jonas Starkus, Marianapolio Kolegijos Prof.

Gramatika gerai sutaisyta ir patartina kiekvienam 
lietuviui jų įsigyti, ypač labai puikus vadovėlis mo
kykloms.

Knyga apdaryta kietais, patvariais viršeliais. 
Kaina $1.00 

Užsakymus siųskite:
DRAUGAS PUBLISHING CO.

2334 South Oakley Avenue Chicago, Hlinois
J}>

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA - C ASU ARBA

LENGVAIS I«MOKftJTMAI8

Barskis Furniture House, Ine.
"THE HOME OF FIKE FL'R."HTCRE” 8INOE 1»O4

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

CLASSIFIED
PARDAVIMUI TAVERNAS 

Geriausia vieta ChicagoJ. Parduosiu 
pigiai. Atsišaukite; 1506 West Ma- 
dison Street, Chicago, IlUnols.

PARDAVIMVI NAMAS
Bizniavas namas — Storas Ir rietas 

i pagyvenimui; yra 2-karų garadžius. 
I Parsiduoda pigiai. Dėl platesnių in

formacijų kreipkitės J: Chas. Zekas,
4425 So. Fairfleld Avenue.

PARDAVIMUI KRAUTUVĖ
Tinkama daugumai biznio rūšių. 
Krautuve yra 22x50. 3 gyvenimui
kambariai užpakaly. Didelis belsmon- 
tas Ir vlškus. Karšto vandenio šilu
ma, nebrangi kaina. Privačias savi
ninkas. 2445 Weat 71st St.. telefonas 
REPublic 8242. 

PARDAVIMIT BIZNIS
GrosernB ir dellcatessen. Garu ap
šildomas. Pragyvenimui kambariai 
užpakaly. Turime parduoti pigiai. 
Prležafdis pardavimo — Ilga. Atsi
šaukite: 2438 W. 5»th St., blefnnM 
PROspeet 124t>.

PARDAVIMUI NAMAS 
2 aukštų mūriniu namas Brlgepor- 
te: 8 Ir 6 kambariai. Kaina J2,5O0f 
«1 ,000.00 casb, balansas $15.00 J 

mBnesJ. Savininkas: 3236 So. Hnls- 
ted Street, telefonas CALumot 4118.

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom Ir Kito
kiem Bankletam Suteikiam Pa

tam avi m a.
Linksma* Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avė., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022 ;Poeahontaa Mfne Rtm (Rereened), Tona. 67 25į 
Tona. S7.OO; Petroleum Car- 
5 ton. ar daugiau, Ton. 67.25.


