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BRITANIJOJE VYKDOMA MOBILIZACIJA
IMPERIJA PLEČIA 
PASIRENGIMUS KARAN 
SU NACIŲ VOKIETIJA

Iš to aišku, kad karo krizė ne 
tik neslūgsta, bet rimtėja

Europos krizėsLONDONAS, rugp. 31. — 
yakar atsakiusi Hitleriui į jo 
notą britų vyriausybė šiandien 
paskelbė visuotiną karinę mo
bilizaciją.

Mobilizuojamas karo laivy
nas ir kariuomenė. Pašauktos 
tarnybon paprastos ir priedi- 
nės atsargos.

Šių priemonių imtasi po į- 
vykusiojo nepaprasto minis
trų kabineto posėdžio.

Mobilizacijos priežastis pa

duodama — 
rimtis.

Kiek anksčiau vyriausybė 
nusprendė be jokio delsimo ap 
tuštinti visus didesniuosius 
britų miestus. Milijonai gy
ventojų bus nukeblinti j pro
vincijas. Ypač vaikų nukėli
mais rūpinamasi.

Paskelbus mobilizaciją, vy
riausybė savo rėžtu laukia 
Hitlerio atsakymo į paskutinę 
savo notą.

V asbingtone draugingai kalbasi naujas britų ambasadorius lordas Lothian (kairėje) su 
prancūzų ambasadorium grafu de Saint Quen tin. , (Acme telephoto).

LIETUVA GINKLUOJASI, 
BET NENUMATO KARO, 
ARBA RIMTO PAVOJAUS* v

Įsitikinusi, ji nebus įtraukta 
į tarptautines painiavas

Paryžiuje įskeltas sumanymas vietoje 
Dancigo lenkams pripažinti Klaipėda

PARYŽIUS, rugp. 31. — 
Čia “L’Oeuvre” dienraštyje 
iškeliamas sumanymas kaip 
numaldinti Vokietiją ir paten
kinti Lenkiją.

Sumanymas nėra naujas. 
Pažymima, kad~f>*nkija turi 
turėti susisiekimą, su jūra. Ir 
jei Vokietija taip daug spiria 
si už Dancigo atgavimą, tegul 
ji Dancigą pasiima, o Lenki
jai paveda Klaipėdą.

Kad ateityje išvengti naujij 
nesutikimų ir susikirtimų dėl 
tautinių mažumų, Dancigo ir 
koridoriaus lenkai turėtų būti 
nukeldinti j Klaipėdos kraštą, 
o Klaipėdos vokiečiai — j 
Dancigą ir koridorių.

Dienraštis pažymi, kad ir 
lenkų laikraštis “Gazeta Pol- 
ska” anądien rimtai svarstęs, 
šį patį klausimą.

HITLERIS PASIRAŠĖ 
SUTARTĮ SU DANCIGO 
NACIŲ VADU

BERLYNAS, rugp. 31. — 
Vakar Hitleris priėmė Danci
go nacių vyriausią vadą A. 
Foersterj ir su juo pasirašė 
Vokietijos Dancigo apsigini- 
mo sutartį. Remiantis šia su
tartimi Foersteris galės šau
ktis Vokietijos pagalbos.

Po to Hitleris sudarė spe- 
cialinę tarybą iš 6 vyrų (na
cių viršininkų) Vokietijos vai 
stybės saugumu rūpintis. Ši 
taryba veiks nepriklausomai, 
bet pasiliks Hitlerio kontrolė
je.

Pasirašymas sutarties dėl 
Dancigo yra reikšmingas. Va
dinasi, Hitleris nedrįsta Dan
cigo okupuoti ir šį klausimą 
toliau atideda..

Nacių vadai šį atidėliojimą 
pagrindžia tuo, girdi, per vyk 
domus su Anglija susitarimus 
būtų nekoktu Dancigą užimti.

BRITAI SPAUDŽIA 
LENKUS; HITLERIO 
M ALDINIMAS EINA
LONDONAS, rugp. 31. - 

Nors Europos valstybės ir to 
liau vykdo pasirengimus ka- 
ran, kilę gandų, kad Hitlerio 
“inaldinimas” jau tikrai pra-1 
dėtas.

Londonas pasiuntė Varšu
vai nurodymų, kad Lenkijos 
pareiga tiesioginiai kreiptis 
Berlynan ir ten pradėti dery
bas Dancigo ir koridoriaus 
klausimais.

Matyt, Lenkija priešinga 
tiems Londono nurodymams 
ir atsako visuotina atsargų 
mobilizacija.

IR VATIKANAS APSI
DRAUDŽIA

VATIKANAS, rugp. 31.— 
Ir Vatikane naktimis uždaro
mos šviesos.

Vatikano sargybai ir tar
nautojams išdalinta dujakau- 
kės.

ŠVENTASIS TĖVAS 
BE PALIOVOS DIRBA 
UŽ PASAULIO TAIKĄ

.VATIKANAS, rugp. 31. —, 
Valstybės sekretorius kardino 
las Maglioni Šventojo Tėvo 
Pijaus XII vardu dar kartą 
tiesioginiai kreipėsi į Angli
jos, Prancūzijos, Italijos, Vo

kieti jos ir Lenkijos vyriausy
bes ragindamas jas darbuotis 
už pasaulio .taiką.

Prieš tąij^piežius buvo pri 
ėmęs kai kurių tų valstybių 
ambasadorius taikos klausimo 
aptarimui.

Puse milijono bolševiku kariuomenes 
sutraukta i Lenkijos pasienius

KLAIPĖDA (Elta). - Pa
skutiniu laiku pastebimas sa
votiškas turtais pasikeitimas. 
Eilė Lietuvos piliečių, turin
čių turtų Klaipėdos krašte, 
keičia savo nuosavybes su 
klaipėdiškiais, turinčiais D. 
Lietuvoje.

BERLYNAS. — Čia pažy
mima (Vokietijos pasitarimai 
su Britanija sulaikyti, bet ne
nutraukti.

BERLYNAS, rugp. 31. — 
Diplomatiniuose sluoksniuose 
kalbama, kad Londono pata
riama Lenkija gal šiandien 
prisius čia savo emisarą (spe
cialų pasiuntinį) pradėti tie
siogines derybas su Vokietija 
Dancigo klausimu. Sužinota, 
Hitleris laukia lenkų emisaro. 
Jam atvykus būti) jo laimėji
mo pradžia.

Naciai tvirtina, kad Hitle
ris nesileisiąs į jokias plates
nes derybas su lenkais pir
miau neokupavęs Dancigo ir 
koridoriaus. Tik po to jis pa
sirengęs vesti derybas su len
kais ir jų talkininkais.

Anot nacių, lenkų suklupi
mas neišvengiamas, jei jie ir 
toliau norės būti atkaklūs.

Z

Nurodoma, kad rytiniam 
Lenkijos pasienyje pusė mili
jono sovietų kariuomenės su
traukiama. Tokiu būdu Ixm- 
kija iš visų šonų galės būti 
sužnybta. Tai lenkai turi įsi
dėmėti, pareiškia naciai.

Žiniomis iš Maskvos, tenai 
patvirtinamas pranešimas, 
kad sovietai į Lenkijos pasie
nį sutraukia gausią kariuome
nę.

SUVARŽOMAS PASIENIO 
SUSISIEKIMAS

KLAIPĖDA (Elta). — Vo
kiečių valdžios atatinkamų į- 
staigių įsakymu dar kiek su
varžomas mažojo pasienio su
sisiekimas su Lietuva. Dabar 
Klaipėdos krašto gyventojai, 
gyveną 10 kilometrų zonoje ir 
turį leidimus pereiti sieną, 
mūsų pusėje negalės pirktis 
jiems reikalingų daiktų ar 
maisto produktų tik už 3 mar
kes nrlva už tiek pasivalgyti 
Lietuvos pusėje. Pirkti daik
tus išsimokėtinai, kurių vertė 
yra didesnė, kaip 3 markės, 
griežtai uždrausta.

PRANCŪZIJA IZOLIOJASI
LONDONAS, rugp. 31. — 

Prancūzija uždarė susisieki
mus su pasauliu. Londonas 
šiandien negali susisiekti su 
Paryžium net telefonu.

Čia niekas negali išaiškinti, 
kokiais sumetimais Prancūzi
ja izoliuojasi. Kai kas aiški
na, kad gal ji nenori, kad pa
saulis žinotų, kas darosi kraš
te.

NACIŲ KARIUOMENĖ 
APNYKUSI VISĄ 
PERDĖM SLOVAKIJĄ
BRATISLAVA, rugp. 31. 

— Slovakijos vyriausybė visą 
savo valdžią ir autoritetą pa
davė vokiečių okupacinei ka
riuomenei sau nieko nepasilik
dama, išėmus vidaus civilinę 
tvarką.

Neutraliniai stebėtojai aps
kaičiuoja, kad (Vokietija turi 
iki 300,(XX) kariuomenės Slo
vakijoje. Stambiosios vokie
čių pajėgos sutrauktos šalia 
keturių per kalnus perėjų j 
Lenkiją.

Slovakų vyriausybė paskel
bė, kad visoj Slovakijoj įves
ti vokiečių kariniai įstatymai. 
Gyventojai įspėjami nesiprie
šinti vokiečiams ir jiems vis
ką duoti, ko tik jie reikalauja.

Vokiečiai Slovakijoje rekvi 
zuoja net visus arklinius veži
mus, arklius, maisto produk
tus ir visokią medžiagą.

Civilinis judėjimas Slova
kijoje visiškai palaužtas. Vo
kiečiai kontroliuoja geležinke
lius, radiją ir spaudą.

Slovakų vadai reiškia bai
mės, kad Slovakijai gresia ba 
das. Vokiečiai kai skėriai rįja 
slovakų maisto produktus ir 
neužilgo šie žmonės neturės 
nė duonos.

KAUNAS, rugp. 31. — Ka
riuomenės skaičius didinamas 
pašauktomis tarnybon naujo
mis atsargomis.

Žymiausioji kariuomenės da 
lis sutraukta į Lenkijos pa
sienį.

Vilniaus krašte išilgai de
markacijos linijos T^enkija tu
ri sutraukusi gausią kariuo
menę.

Iš ministro pirmininko kan
celiarijos pranešta, kad ši kar
tą Lietuvai nėra tiesioginio 
pavojaus, nes jos kaimynai 
pakartotinai užtikrina, kad jie 
gerbs Lietuvos neutralinį nu
sistatymą.

KAUNAS, rugp. 29 — Dėl 
įtemptos padėties Europoje, 
politiniuose sluoksniuose pa
reiškiama, kad Lietuva, turė
dama nepuolimo sutartis ir ge 
rus santykius su kaimynais, 
laikydamosi griežto neutralu
mo, yra įsitikinusi išliksianti 
neįtraukta į tarptautines kom 
plikacijas. Tiek visuomenė, 
tiek vyriausybė šiuo klausimu 
yra visiškai vieningos, todėl

DANCIGAS. — Grįžzi Hitle 
rį atlankęs Dancigo vyriau
sias vadas Foersteris.

REMKITE, PLATINKITE 
KATATJKTftKA SPAUDA

LONDONAS. — Britanijoj 
įvesta griežta cenzūra spau
dai, telegramoms, kablegra- 
moms, telefonams ir radijui.

VĖLIAUSIOS
BERLYNAS, rugp. 31. — 

Vokiečių vyriausybė iškėlė 
Lenkijai pasiūlymą. Reikalau
ja besąlyginiai atgauti Danci
gą, o koridoriuje (Pomorze) 
pravesti plebiscitą.

.VARŠUVA, rugp. 31. — 
Lenkijos vyriausybė griežtai 
atmetė Vokietijos pasiūlymą 
Dancigo r koridoriaus klausi
mais. Taip pat nesutiko siųsti 
Berlynan emisarą.

visame krašte viešpatauja ra
mus budėjimas, vienybė ir 
rimtis.

LONDONAS, rugp. 31. — 
Eina gandai, kad britų vy
riausybės susirašinėjimuose 
su Hitleriu iškeltas klausimas 
ar Lenkija, atsisakius nuo 
Dancigo, nepasitenkintų gauti 
sau Į jūrą koridorių per Lie
tuvą.

Politiniai stebėtojai randa, 
kad ministras pirmininkas 
Cbamberlainas kartais ir gali 
būti pasirejigęs išduoti Lietu
vą, jei su tuo l>e lenkų dar 
ir Hitleris sutiktų.

Tai tik gandai, ir nežinia ti
krai, kas už jų slepiama. Nes 
susirašinėjimų turiniai nepa
duodami.

Čia valdiniuose sluoksniuo
se pažymima, kad su Hitleriu 
situacija aršėja.

Yra žinių, kad Hitleris į sa 
vo pusę prieš lenkus tempia- 
sov. Rusiją. Sakoma, Vokieti
ja linkusi su sov. Rusija dary 
ti karinę sutartį.

ROMA NAKTIMIS TAMSI

ROMA, rugp. 31. — Romoj j 
naktimis užgesinamos visos j 
šviesos, tik kai kur paliekami 
mėlvni elektros žiburėliai.

Pradėjus rytdiena čia ir vi 
soj Italijoj nutraukiamas ka- 
vo pardavimas. Sakoma, kava 
reikalinga kariuomenei.

KARALIUS KARO 
RAŠTINĖSE

LONDONAS, rugp. 31. — 
Karalius Jurgis vakar ir 
šiandien aplankė karo rašti
nes. Tai nepaprastas įvykis.

PARYŽIUS. — Čia spėja- 
įma, kad Italijos diktatorius 
Mussolini ar tik nesubrus rei
kalauti santarvės perdėm per 
tvarkyti visą Versalio taikos 
sutartį.

VARŠUVA. — Visas mies
tas užspringdytas pašauktais 
karo tarnybon vyrais iki 40 m.
amz.

KLAIPĖDA (Elta). — Nors 
Klaipėdos įgula buvo numa
čiusi šaudymo pratimus baig
ti rugpiūčio mėn. Pirmoje pu
rėje, tačiau dabar paskelbta, 
kad šaudymo pratimai pratę
siami neribotam laikui. Šau
dymų bildesys aiškiai girdi
mas ir Palangoje.

POLICIJA IEŠKO PA
KVAIŠĖLIO

Netoli Lake Vilią susidaužė 
Soo linijos prekių traukinys. 
Lake apskrities autoritetai ra 
do, kad tai pakvaišėlio darbas. 
Policija ieško kažkokio Fred 
Gross, žinomo ir kitokiais var 
dais, G5 m. amž.

ATVEŽĖ KARALIAUS 
SVEIKINIMŲ

WASHINGTON, rugp. 31. 
— I’rez. Rooseveltas priėmė 
naują ambasadorių lordą Lo
thian. Be kitko ambasadorius 
prezidentui atvežė karaliaus 
ir karalienės svei- mimų.

KLAIPĖDOS KOLONIZA
VIMO PLANAS

VARŠUVA (Elta). — Len
kų telegramų agentūra “Pa
tas” iš Klaipėdos praneša, a- 
pie planą kolonizuoti vokie
čius Klaipėdos krašte. Tas pla 
nas padėsiąs 5,000 ūkių. Ta 
proga pabrėžiamas ūkininką 
lietuvių tame krašte nerimas, 
nes juos grasinama nuskan
dinti germinazacijos bangoje.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — No. 

matoma giedra ir kiek šilčiau.
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ryti Lenkijos ir Baltijos valstybių federa
ciją.

Sis sumanymas jokiu būdu neįgyvendina
mas. Klaipėda ir visas Klaipėdos kraštas 
šiam sumanymui griežtai pasipriešintų. Jo 
gyventojai, pamėginę Vokietijos “pyragų ', 
norėtų grįžti atgal prie Lietuvos. Nenorė
tų jie ir Lenkijos •pyragų’’. Iš kitos pusės, 
Lietuva nesutiktų įeiti į federaciją su Len
kija, nes tai būt jai pavojinga. Kartą įsi- 
vėlus į “federacijos” pinkles, taip sunku 
būt išsipainioti, .taip sunku buvo išeiti be 
skaudaus susižeidimo iš Liublino unijoa '

Prancūzų laikraščio sumanymas iškeltas 
ne vietoje ir visai nepriimtinas. Lietuva yra 
ir bus laisva ir nepriklausoma valstybė.

'TIKROJI LIETUVOS KAIMIEČIO 
DVASIOS BŪSENA

Homo Lithuanians Naujie- nisterių, profesorių, redakto- 
nose Nr. 199 ir 199 straips- rių, rašytojų! Ar yra jų savo! 
nyje (būk tai spec. kor. Lie- rimta dvasine būsena ipasižv- 
tuvoje laiške) ‘‘Bekonas ir minčių ir koks jų nuošimtis.
poezija Lietuvoje” šmeižia 
Katalikų Bažnyčių, Lietuvos 
ūkininkus, Žemaitiją ir poe-

Kodėlgi f Miesto pramogos ir 
draugai, 'kinai ir kitos links
mybės trukdo pasišvęsti dai-

Tuo Pačiu Keliu
1

L_

Išrodo, kad Dancigo klausimą sprendžiant, 
pasikartos Čeke slovakijos istorija.

Po didelio triukšmo, po pasikeitimų noto
mis tarp Londono ir Berlyno, ginčas palie
kamas Berlynui ir Varšuvai išrišti.

Bet kad Hitleris yra užsispyręs gauti Dan
cigą ir Koridorių ir nemanąs nusileisti, ka
ro ar taikos klausimas pareis nuo Lenkijos.

Daug užsispyrimo rodo ir Lenkija. Ta
čiau, kaip paskutinės žinios sako ir kaip 
mes numatėm, anglai ir prancūzai daro di
delio spaudimo į Lenkiją, kad būtų nuolai
desnė ir pradėtų tiesiogines derybas, su Vo
kietija. Ar lenkai sutiks tas derybas pra
dėti, tuo tarpu sunku yra pasakyti.

Po visų triukšmų, po did&lių Hitlerio blio- 
fų, Vokietija turėtų bent šį tą gauti — ma
žų mažiausia Dancigą. Kitaip Hitlerio pozi
cija susmuktų, patys naciai jam nepasiti
kėjimą pradėtų reikšti. Tuo būdu Hitleris 
darys viską, kad ką ners išsiderėti, kad savo 
kailį išgelbėti.

Lenkija, jausdama, kad ginčą norima iš
spręsti jų sąskaiton, į derybas eis tik tuo 
atveju, jei jai bus atsakyta anglų ir pran
cūzų kariška pagalba.

Tad, iš šios dienos žinių sprendžiama, kad 
anglų ir prancūzų politikai nori pratęsti tai
ką Europoje tuo pačiu senu keliu eidami, t. 
y. mažesniųjų valstybių sąskaiton. Ar jiems 
tai pavyks, greit turės paaiškėti.

Prie to, kas aukščiau pasakyta, galima 
pridurti ir tai, kad anglų politikų manev
ravimas, kuris daugeliui atrodo netikslus, 
turi savo prasmę. Jie delsia dalykus notų 
pasikeitimais, derybų pasiūlymais, nes nori 
turėti daugiau laiko kariškiems prisirengi
mams. Ir, reikia pasakyti, laikas dirba An
glijos ir Prancūzijos naudai, o Hitlerio ne
naudai. Vadinamąjį “nervų karą*' Hitleris 
yra pralaimėjęs. Jis susilaikė nuo savo už
simoto žygio ir dabar stengiasi dar, kad 
bent kiek laimėti ir tuo laimėjimu pasigirti 
savo partijai. Tokiam pasigyrimui užtektų ir 
Dancigo.

Z APŽVALGA *

Apie Amerikiečių Darbus

Reikia Budėti
Vakar savo vedamajame straipsnyje pa

brėžėme reikalą mūsų tautai rengtis ir bu
dėti. Šiandien tą reikalą dar stipriau už
akcentuojame.

Lietuvoj, kaip pranešama, skubiai stipri
nama apsauga. Tauta visam kam yra pasi
rengus. Girdėdama ir Rytų ir Vakarų šone 
barškinant ginklais ir matydama milijoni
nes armijas manevruejant, ji negali būti vi
sai rami. Pranešama, .kad jei kiltų karas, 
Lenkija siųstų savo armiją Rytų Prūsijos 
link per Lietuvą. Lietuva jokiu būdu su tuo 
nesutiktų ir tokį lenkų kariuomenės žygį 
paskaitytų užpuolimu ir būtų priversta pa
stoti jai kelią.

Tokio pavojaus, rodos, neturėtų būti, nes 
it Lenkija ir Vokietija yra pažadėjusios res 
pektuoti Lietuvos paskelbtąjį neutralitetą. 
Tačiau, kaip sako priežodis, “Safety first’’. 
Gyvename visokių netikėtumų ir sutarčių 
laužymo laikais. Geriausias pasiruošimas ir 
akyliausias budėjimas yra visai vietoje.

Siūlo Kitę Uniję
Prancūzijos laikr.aštis “L'Oeuvrd”, kaip 

rašo E. Taylor iš Paryžiaus, padarė ypa
tingą pasiūlymą. Jis duoda sumanymą leisti 
Vokietijai prisijungti Dancigą, o Lenkijai 
atiduoti Klaipėdą, per kurią ji turėtų išė
jimą į jūrą. Esą tam būt reikalinga suda-

Servus “XX Ąmž.” rašo: amerikiečiai lie
tuviai yra atidavę Lietuvai savo duoklę su 
kaupu. Jie ir toliau nori išlikti ištikimi Lie
tuvai. Lietuvybės laikosi visomis jėgomis, 
jų vadovai parodydami didelio pasiaukoji
mo, kartais ir didesnio už čia esančius, nes 
jiems už lietuvybės darbą niekas algų ne
moka.

Metodus lietuvybei išlaikyti jie patys yra 
suradę — anksčiau tik bažnyčia; dabar ypa
čiai ir mokykla — pradžios, aukštesnioji. 
Pradžios lietuviškas mokyklas daugiausia 
laiko įvairios rūšies seserys vienuolės. Aukš-’ 
tesnioji mokykla labiausiai pagarsėjusi yra 
Marianapoly kolegija, įsteigta 1926 m. arki
vyskupo. Matulevičiaus rūpesčiu. Jis parin
ko ir pirmąjį bei dabartinį jos direktorių 
kun. Dr. Navicką. Šita kolegija jau laimėjo 
Amerikos vyriausybės pripažinimą — val
stybė pri/pažino kolegijos duodamus dvejo
pus bakalauro laipsnius — humanistinių ir 
gamtos mokslų. Kolegiją baigęs pasimoko 
dar vienus metus universitete ir gali gauti 
magistro laipsnį, o dar vienerius — dakta
ro. Lietuvybei nuopelnas, — kad šioj kole
gijoj visa eilė dalykų dėstoma lietuvių kal
ba (lietuvių kalba, literatūra, sociologija, 
istorija, tikyba). Tokiu būdu kiekvienas, pe
rėjęs per kolegiją, yra prisipirtas išmokti lie
tuviškai. O kiek per ją pereina, galima sprę
sti iš to, kad šiemet joje yra apie 100 auk
lėtinių. Nuo šių metų dar priimsiu ir ne ko
legijos bendrabutyje gyvenančius, iš miesto 
ateinančius.

Kolegija aprūpina net Kolumbijos univer
sitetą, pasidalindama su juo lietuvių kalbos 
dėstytoju. — Šiai įstaigai išlaikyti jos di
rektorius turi surinkti iš kur nors apie 
30,000 dolerių metams. Iš Lietuvos jokių 
subsidijų negauna.

Tai tylus, bet milžiniškas pozityvus dar
bas, 'kurį organizuoja kolegijos energingas 
rektorius.

Kitas metodas — eiti į žmones su laik
raščiais, su spauda. Vienas iš didžiausių lie
tuvių spaudos veteranų Amerikoje yra kun. 
Kazimieras Urbanavičius, spaudoje žinomas 
Jono Kmito slapyvardžiu ir vadinamas A- 
merikos Jakštu.

Tų ir kitų panašių tyliųjų kultūros darbi
ninkų užjūryje darbas neatlyginamas nieku. 
Jis yra pasiaukojimo darbas.

Ypačiai šiais metais, kada lietuvybė pa- 
manifestuojama gausiau Amerikoje, reiktų 
šiuo dalyku pasirūpinti. Tegul jie bent pa
jaustų, kad metrojHilija stela ir brangina 
jų pasiaukojimą, kad visa tauta yra orga
nizmas, kuris jaučia kiekvieno jos nario 
naudingas ir žalingas funkcijas. •

Ryšiams su Lietuva palaikyti Amerikos 
lietuviai suraito ir kitų priemonių — siųsti 
jaunimą į Lietuvą čionai jragyventi ir pa
studijuoti. Pinmuosius takus pramynė vie
nuolės, kurios Amerikoje daugiausia vado
vauja lietuvių mokykloms. Jau ištisa metų 
eilė j>o keletą jų atvyksta pastudijuoti Lie
tuvos universitete. Ir jų studijų rezultatai 
pužymėtinai geri. Paskutiniu laiku ir Lietu
va susirūpino pritraukti kuo daugiau iš A- 
merikos Lietuvoje studijuoti. Paskyrė kele
tą stipendijų. Patys amerikiečiai, pasirodo, 
ne visada patenkinti kandidatų toms stipen
dijom* parinkimu. Nereikia čia jų kritikuoti. 
Tik pažymėtinas pats principas, kad reikia 
pasirinkti ir stipendijovnie aprūpinti ypačiai 
tuos bei tas, kurios grįžta į Ameriką ir stoja 
lietuviškos dvasios perduoti kitiems, būtent, 
per mokyklas. Taigi aktualus ir svarbus sti
pendijų tvarkymo reikalas.

ziją, kam ji nekomunistiška, bui, studijoms, mokslui. Mie- 
nelaisvamaniška. Straipsnio stiečio psichologija visai ne- 
autorius, keldamas tokias ne-Į sudėtinga ir' netinkanti rini- 
sąmones nedrįsta ipasirašyti ' tam darbui, jau sugadinta 
nė tikros pavardės; Iš tiesų miesto neigiamų aplinkybių, 
nė vienus padorus žmogus,| Kad “kaimietis į visas ki- 
iškeldamas tokias aesąmones, tas darbo profesijas, o ypač 
nenorės pasirašyti tikros pa
vardės, o Naujienos visą tai 
ima už gerą pinigą ir patie
kia savo skaitytojams — štai 
“šedevras”: skaitykite ir gė-

į pirklį, žiūri kaipo į savo 
išnaudotoją, besiverčiantį ne 
visai švariu amatu” nevisai 
tikslus tvirtinimas. Kaimietis 
yra taip pat darbininkas, tu

rėkite# — Lietuva ir net at-. dėl jis gerbia ir vertina fa- 
sparioji Žemaitija jau bedie-Į brikų darbininkus, amatinin
veja.

Jokių faktų neduodamas, 
be jokių įrodymų, kas užėjo 
ant liežuvio, tą ir tvirtina:( prekybininkus, kaip į nesąži-
“ Katalikų Bažnyčia iš senų 
laikų labai neigiamai žiūrėjo 
į miesto žmones”. -O ar ne
žino autorius, kur katalikai 
daugiausia kovojo ir pagaliau 
laimėjo, ar ne Komos mieste,

kus ir lietuvius prekybiniu-! 
kus. Jei sakytumėt, kad lie-1
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Valstybės Prezidentas A. Smetona ir žemės ūkio ministras 
tuvis neigiamai žiūri į žydus I Krikščiūnas (dešinėje) apžiūri Šešupės nusausinimo

darbus Suvalkijoje. Suvalkų Kalvarijos — Šešupės meliora
cijos darbus dirba apie 500 darbininkų. Sutvarkius Šešupės 
slėnį 7 kilometrų iškastos tupės bare, bus nusausinta apie 
1,230 hektarų pelkių. Vaizdelyje matoma graži pieva, kur 
pirma buvo neišbrendamas liūnas.

ningus, sukčius, melagius ir 
išnaudotojus, tai sutikčiau, 
neg faktinai iki Kaino Tvar
kytojo institucijos įsteigimo 
taip ir buvo. Neigiamą nuo
monę apie prekybininkus ir

svajonėms. Tai tik gražūs sa- Lietuvoj Daug 
bet turi sutikti su gy-

ar žymūs naujųjų amžių ka-Į sudarė žydai ir kiti svetiin- 
talikų akcijos veikėjai Jonas šaliai prekybininkai ir pra- 
Bosko, F. Ozananias, • Vincen-Į monininkai, tačiau ši nuomo
tas de Paul ir kiti kaip tik 
neveikė didžiuliuose miestuo
se, organizavo ir šelpė varg
šus, apleistuosius ir jie ten 
užkariavo visuomenės simpa
tijas. Kokiu gi būdu Bažny
čia pareiškia mieščionims ne- 
simpatijas, kaip ji žiūri nei
giamai, apie tai ir pats au
torius nežino ir nieko nesako.

Man keisčiausia iv' besupra
ntama, iš kur autoriui kyla 
tokia neapykanta Lietuvos ū- 
kininkams, jo patiems gal tė
vams ir artiniems giminėms. 
“Jų (Lietuvos poelų) dėme
sį dar vis traukia tasai pri
mityvus ūkininkas su šavo 
nesudėtinga psichologija, su 
savo skurdžia būsena! Gyve
nime yra priešingai, kaimie
čio dvasinė būsena yra daug 
turtingesnė ir turiningesnė už 
miestiečio. Lietuvos kaimietis 
pasižymi ir savo logika ir psi- 
chologingumu. Kokiais gi dva 
siniais turtais gali pasidid
žiuoti, tariamai miesčionį at
stovaująs, autorius. Gal jis 
mano dvasinių turtų įgavo iš 
sensacingų ir meilės filmų, 
kuriuos jis mėgsta ir lanko, 
gal iš tų naktinių klūhų, kur

nė dabartiniu metu yra paki
tusi ir kasmet kinta. Kasmet 
po keliasdešimt lietuvių jaunų

pnai, — ..... „.............. .. ,
veninio realybe, kas yra visai 
priešingai jūsų laisvamaniš
kiems norams. Lietuviai lite
ratai kala grubiai ir tik tavo 
idėjos žmonės šaltą geležį, bet 
kuri tikrai tinka mūsų gerb-

prekybininkų, baigusių aukš- tinų medinių žagrių nora-
tuosius mokslus Lietuvoje ir 
užsienyje sukuria ir vadovau
ja naujas lietuviškas preky
bos ir pramonės įmones.

Kalbėdamas apie Simano 
Daukanto paminklą Rasei
niuose (autorius nė nenori 
minėti artimo vysk. Valan
čiaus draugo, religingo ir cha-i 
rakteringo žemaičio vardo — 
jį vadina tipišku žemaičiu), 
autorius pareiškia savo sva
jones ir sapnus: “Jisai rodo . -• t>
žemaičio dvasios atsparumą ir Skirsnemunėje BUS 

jo pasukamą kitais neprikiau- Cemento Fabrikas 
somais keliais, kad tasai že-! KAl,NAS (B) _ Besinio- 
maitis pro bažnyčia. ir pro žiant slatyti pirmąjį Cemen-
pakelių smūtkelius veržiasi j ,0 (abriklJ' skirsnemunSje da. 
savaimingų laisvų gyvenimų”. romi papi|(lomi e9an,os fabri. 
Ir koks autoriaus prieštara-' ko ganiybai ža|iavoa isWtlių
vilnas šiame sakiny sau pa-. tikrinimai. Kaip tikrinimai ro 
fiam. Tikrai Daukantas rudu , fabrikni Skirs.
V • V • J • A 'žemaičio dvasios atsparumą 
einant tautiniu ir religiniu 
atgimusios lietuviškos dva
sios keliu, bet jis niekuomet 
nepasiduos agituojamas ir ku
rstomas eiti laisvamaniškais, 
palaido gyvenimo keliais, jis 

kas naktį linksmai praūžia, * nesiduos sukurstomas šliupis- 
gal iš liuoslaikiais šlifavimo tų nei komunistų. Jis kaip
gatvių ir akimis gaudymo pa
sitenkinimo iš praeinančių. 
Jeigu visą tai laikai dvasi
niais turtais — taip, uš su
tinku, to gauni iki valiai. Bet 
rimtesnių į gyvenimo 'klausi
mus pažvelgimų, studijomis, 
kilniomis idėjomis tikrai tik 
retas miestietis tepasiiymi. 
Pažvelk į gyveninio faktus — 
kuria iš Lietuvos prezidentų

Kražių didvyriai užsispyrę* 
vis gina katalikybę ir lietu
vybę. Bereikalo džiaugiesi ir 
nori, kad jis prasuktų pro 
bažnyčias ir pakelių kryžius. 
Jis tuos kryžius pasistatė ir 
dar tebestato naujus ir juos 
labai gerbia.

“Gal klystu! Rodos, neap
sirinku taip sakydamas, ro-

Užsienio Pirkliu
KAUNAS (E) — šiuo me

tu. Kaune vieši labai daug 
užsienio pirklių iš užsienio. 
Yra atvykę keli olandai, ku
rie norėtų užpirkti javų, bei 
kitų ž. ū. produktų, prekybi-

ganis. Prie jų yra idilija, gani- įlinkai iš Vokietijos, Lenkijos,
ta, menas, o ne prie mėšlino 
dulkėto kelio, ne miesto pro- 
tistutiskose gatvėse, ne rau
donose vėliavose ir interna
cionalo himno aiduose, ku
riuos laisvieji futuristai kad 
mėgsta apdainuoti savo eilė
se ir kurių autorius bei “Nau
jienos’’ taip labai ištroškę.

A. Skirius

nemunėje statyti sąlygas yra 
visiškai geros. įdomu tai, kad 
betikriiiant randami nauji ža
liavos išteklių klodai.

Turkijos, Prancūzijos, Belgi
jos, Švedijos ir kitų 'kraštų. 
Be to, Kaune vieši anglų ir 
danų firmų inžinieriai bei at
stovai, kurie užsiėmę prie sta
tomų ir projektuojamų val
stybinių statybų — telefono 
ir radijo stočių, cemento fa
briko ir kt. *

Anglai Baltijos 
Valstybėse

KAUNAS (E) — Anglijos 
parlamento narių grupė, jų 
tarpe Mander, Yedgewood 
Brenn, Coo'k ir kiti žada rug
sėjo mėn. pradžioje apsilan 
kyti Baltijos valstybėse, jie 
būsią ir Kaune bei mūsų pa
jūryje. Tai daugiausia tokia 
parlamentarai, kurie įdomau
jasi Baltijos valstybėmis ir 
žinomi savo draugiškumu Lie
tuvai.

Pirmosios Lietuvoje Jūre* Savaitės Ženklas: “šventoji -dos tie mano įspūdžiai tikri”.
buvo miestietis, kiek daug tu- Tai yra ko ir pačiam paabe- pa|anga 1939 VIJ-8-15”. Ženklus gavo visi, kas per jūros 
rėjote ir turite miestiečių mi- joti savo svaiguliaviniams ir savaitę aplankė Lietuvos pajinį.

Lygiai aktualus pačių studijų amerikie- Bet ligi mes čia namieje vis šnekėjom Religija yra vienatinė mo
čiams reikalas. Grįžę į Ameriką jie negalės apie reikalą organizuotai ir planingai gelbė-Į ralinė priemonė valdyti, su- 
kokioj nors kolegijoj tik lietuvių dalykus ti išeivius, bent Amerikos dalyje jie patys laikyti nuo blogo ir dar tin- 
dėstyti, nes iš to negalima jokiu būdu pra- jau suplanavo ir konkrečių žygių net pas- kalnesnė — pastūmėti prie
gyventi. Reikia jiems pasirinkti dar kitų reikalu jau yra padarę. Mums bent n) FouLie

1 1 ■ « • , -xi- r. • šiuo momentu reikia parodvti jiems pašte-dalykų, kuriuos dėstydami salia lituanistu i ; _ u. , I Jei nori, kad gyvenime tau, ... a .................. ..... bimu būdu dauginu nuoširdumo, pritarimo
ko.. |..br.ut„ , mbk.lin, ar mokyklini gy- ir r(,R|H.kto mintil„s n„ ar |i(.,„viai yfa 
veninių ir šitokiu |>ūdu imtų gyvenimo po- nainįe ar svetur, visi yra lietuviai, visi tu- 
zieijas į lietuvių rinkas. ri pareigų ir teigiu į savo žemę.

sektųsi, turėk viltį, ištvermę 
ir drąsos savo sumanymą iš
pildyti.
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Kranitimas k Dantų Sveikata
. Iiašo Dr. G. T. Bložis

Blogas paprotys neša dan
tinis daug žalos, linkini, pa
vyzdžiui, tokį maži) dalyką, 
kaip dantų krapštukas, pieša 
lis, pypkės cfbukas ir tp. Dau
gelis turi paprotį juos danty
se laikyti ir nepagalvoja, kad ’ 
tuo dantinis daro žalą, nes ne
retai atsitinka, kad toks pap 
rotys sukreivina normalų dan 
tų sukandimą.

Prie šio straipsnio pridėti 
keli atvaizdai rodo pasėkas
blogo papročio. Sta.......atomo | truputj gaįj|a pafl„ug į
mokyklinio amžiaus vaikų už j ra„kas nors kietj} ir ,rf. 
mokyklos sienų .r pačioje mo- 1)elaįtant „„t delnŲ bus
kykloje su blogu papročiu — pritinta pūslės. Trinant dar 

toliau pasidarys žaizda ir rei
kės ją gydyti. Taip pat ir su 
kitomis kūno dalimis. Reiškia, 
kas perdaug, tai nesveikia.

liežuvį iškištą laikyti arba į- 
kišus į burną pirštą dantis že
myn spausti. Rezultate, viena 
pusė smakro lieka žemyn nu
spausta ir po to sukandant 
dantys nesueina, kaip matome 
vienam šių atvaizdų. Taigi, 
tėvams ir mokytojams reikia 
stengtis atpratinti vaikus nuo 
papročio — laikyti iškištą lie
žuvį, arba pirštus burnoje.

Tikiu, nevienam skaitytojui 
teko pasteliėti uolų pvpkorių 
su nudilusiais prieky danti
mis. Suprantama, patys per 
save dantys nenudilo.- jie nu
dilo nuo dažno laikymo pyp
kės dantyse. Tokie dantys es
ti nebetinkami maistui atkas
ti bei kramtyti, nes apatiniai 
dantys nesusisiekia su viršuti
niais. Kartais esti dar blo
giau, nes tampa pažeisti rau
menys, kurie tuos dantis pa
laiko savo vietoje.

Dantys žandvkaulyje yra 
taip sutvarkyti, kad kuomet 
pavartojama jėga normaliam 
kramtymui, abiejose pusėse 
lygiai spaudžiami. Dantų ly
gumą galima palyginti prie 
ramaus vandens. Jei į tokį 
vandenį įmesi kokį nors dai
ktelį, daikto sunkumas toje 
vietoje padarys vandens rate
lius, kurie plauks į šalis kol 
jėga pasibaigs. Tai paseka Į- 
mesto daikto. Bet imkime len
gvą dalyką ir palengva dėki
me į ramų vandenį. Ant jo 
nebus jokios žymės, nes to 
daikto spaudimas nebuvo nt i 
kiek pavojingas.

Taip ir su dantimis. Varto
jant juos tokiems dalykams, 
kaip sunkiai pypkei laikyti, 
riešutams krimsti, daroma 
spaudimas tik ant dviejų dan
tų, kurie labai žalojami. Ypa
tingai riešutų krimtimas dan
tims yra neapsakomai žalin
gas. Tai lygu didelė vėtra 
medžiams. Riešutų krimtimas 
žaloja dantis iš pat šaknų ir 
negali istingai skaldo enamelį. gėdę, blogai uždėtos, tai yra

Imkime kitą pavyzdį —'nepritaikytos karimos, lilte- 
rankų delnų trinimą. Trinant jliai, taipgi blogai užtaisyti 
rankas, kuomet esti šalta, josi dantys ir tp. Reiškia, esti ar-

Tik toks su dantimis yra skir
tumas, kad kuomet kitos kū
no dalys atauga, o dantis, jei 
jis bus pažeistas ir sugadin
tas, niekad neatgaus. Jei dar 
neperdaug esti pažeistas, tai 
skubiai reikia užtaisyti.

Kitos priežastys, iš kulių 
pasidaro žalojantis dantis su
kandimas, esti peranksti arba 
pervėlai ištraukti pieniniai 
(laikini) dantys, perdaug su-
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Pirmosios Lietuves Jūros Savaitės pabaigtuvės
tautos verslą, nes juo turėsime visapusiškesnį Tau 
nauti. Tą tikslą siekdami, nesigailėkime jokių auk 
surišti nenutraukiamais saitais su visa Lietuva ir 

, tomis pačiomis mintimis ir aktingai prisideda prie 
kuriuos galima paaiškinti tik visuotiniu tautos 
tauta taip pat aktingai pritars ir kitiems vyriausy 
Šventosios uoste finansų ministras ats. div. gen.

Šventosios uoste 1939 m, rugpiūrio- 15 d.: “Mums 
tos ūkį, tuo būsime mažiaus priklausomi nuo kitų. 
ų. Mes privalome čia sustiprinti savo ekonomines, 
savo pajūrį paversti didele brangenybe. Vyriausy 
numatytų darbų įvykdymo. Kad iš tikro taiip yra, 

noru galimai trumpesniu laiku padoriai įsikurti 
bes darbams, todėl ji galės drąsiai užsimoti”, — 
Sutkus. Vaizde matoma Šventosios uosto dalis ir

gyvenimas diktuoja kuo skubiausiai paįvairinti 
Tam tikslui Šventosios uostas galės daug ipasitar- 
tautines ir kultūrines pozicijas, turime šį kraštą 
bei yra malonu konstatuoti, kad visa tauta gyvena 
vyriausybė sprendžia iš daugelio apsireiškimų, 

pre savo jūros. Tas duoda pagrndo manyti, kad 
pareiškė susirinkusiems iš visos Lietuvos žmonėms 
kalbąs į minią finansų ministras.

y T’C’T’T T\ 7TC TD TfiD A 1 nuonionę patvirtino ano me--LJ-t/-L vJ v IK to svetimtaučiai keliautojai,
kaip Gilbertas de Lanoy. Net 
Prūsijos vyriausias ir Livoni
jos kryžiuočių magistrai šitos 
tiesos nepaneigė ir visą plotą 
nuo Nemuno ligi Šventosios 
vadino litauseber <Strand, at

sieit, lietuvišku pajūriu. Tie
sa, Melnežerio sutartim 1422 
metais Vytautas pajūrį ligi 
Nemeržetos perleido kryžiuo
čiams. Bet čia aiški politinė 

nė,, eafl. Vytautas ^■"■lį"?* nuolaida. Mūši) valdovas pa- 
sakė, sutartį pasirašąs vien

1. Praeilyje

Mokslas galutinai sugriovė 
ankstyvesnę, kitokią nuomonę 
ir nustatė, jog lietuviai Balti- 
jos pajūryje gyvena nuo am
žių. Jie čia — nuolatiniai gy
ventojai. Dėl to teisingai mū
sų sidabrinė daina mini “jū
rą — motinėlę”. Lietuvių gi
minė žilaisiais amžiais yra 
raižiusi jūros bangas. Tiesio
ginių, neabejotinų žinių turi
me apie prūsų ir kuršių ša
kas. Prieš kryžiuočių atsi
kraustymą jų sūnūs varė net 
užjūrinę prekybą. Pagaliau, 
seni, pageltę metraščiai kalba1 
ir apie jūrines kovas, lietuviš
kų giminių kovotas su prie
šas.

Netiesioginių žinių turime 
ir apie Žemaičių pajūrį su 
Palanga ir Šventąja. Viena-

Kai svetimšaliai Klaipėdos 
vietą ir pilį vadino Memeliu, 
tuo tarpu lietuviai jai turėjo 
savą vardą. Pagaliau, ir a- 
nais svetimais pavadinimais, 
kaip mono kai kurie istorikai, 
yra iškreiptas Nemuno var
das. Panaši istorija yra su 
Šventosios upe.

Paskleista klaidinga nuomo-

Baltijos pajūriu. Buvo visai 
prieši.ng|ai. Juk Grunvaldo 
kautynių viena pačių svarbių-

“ taikos dėbai”. Šiaip ar taip, 
Vytautas — Kęstutaitis pasi-

jų priežasčių buvo Klaipėdos ,i|<0 bestovįg (,a|yje mflsų; 
— Palangos pajūris. Dėl jo
Vytautas Didysis paskui by
linėjosi ištisus vienuolika me
tų. Bylą spręsti buvo pasiė
męs Romos popiežius ir impe
ratorius. Už Lietuvos pajūrį 
sukilo ant kojų visas kraštas. 

1 Vytautas, .jo žmona, duktė, 
pagalillu visi Žemaičių bajo-

me Romos popiežiaus <ioku-,rai jį „uomonėa yra sūra;y. 
mente, rašytame dar prieš tog storo8(. lotynij!kose knygo- 
XIII amžiaus vidurį, skaito-lg(. Į<|omu am-įaus
me, kad I.i,-tavos prekyba su ,ie,uviai v„rlojo m„,lernja„. 
užsieniu buvo varoma Nemu
nu pro Klaipėdos vartus.
Taigi dabartinis Nemuno ke
lias nėra kokis naujas išradi
mas, o tik senosios būties at
gaivinimas. Dar daugiau Lie
tuva juo ir prieš 700 me 
palyginti, laibai intensingai 
naudojosi. Tai aiškiausiai ma
tyti iš minėto lotyniško doku
mento.

pajūrio.
2. Dabartyje.

Daliartį be galo tiksliai vai
zduoja dailininko J. Bagdono 
paveikias, kuris buvo premi
juotas — apdovanotas 4-je 
dailės parodoje, įvykusioje 
Kaune. Iš jūros, greičiausia 
audringos, grižo žvejys, č’ia 
pat stovi jo menka burinė val
tis. Vadinasi, menkomis prie-
monėmis lietuvis pajūrio gv- 

sią priemonę, būtent, tautinį i ventojas grūmėsi su amžinai 
apsisprendimą. Girdi, čia gy- alsuojančia jūros galybe, 
veną jų tėvų tėvai nuo mat- prįe kranto atliėgusi dukrelė 
menamų laikų. kiml>a tėvui į skverną ir, at- !

Šventosios — Falangos pa- ro<b), apiberia spiečium klau- 
700 metų,' .1 brį yra aplankę patsai Vy- s’Tnų. Bet audrą ir jūrą nuga- 

tautas, jo pusbroliai švitri- Įėjęs žvejys tiesia lankas į 
gaila ir Jogaila, be to, lietu- savo sūnų, kurį vystykluose
vis Vilniaus vyskupas Motie- atnešė į pajūrį jauna žmona, 
jus ir kiti didikai. Didysis ku- J<> audros nučiužintas vemai 
nigaikštis Švitrigaila XV am- šypsosi, žiūrėdamas į savo 
žirnis pradžioje nuo Nemuno mažutį įpėdinį — tą būsimą 
pajūriu raitas nujojo į Rygą. lietuvį, kuris turės eiti krauti 

Jausdamas turis nelygų Vadinasi, gintaro pajūrį jau turto is juros gelmių, 
dantų sukandimą žmogus nie-; seniai mindžioja Lietuvos vai- Menkos darbo priemones, 
ko nelaukdamas turi eiti pasėdančiųjų asmenų kojos. pasiutusi jura, visas legijo-
dantistą, kad pataisytų esan- Vytautas prisispyręs įrodi- nas pavojų... Vis dėlto lietu-1
tį nenormalumą. Sutaupys nėjo, jog apie Šventąją, Pa- vis žvejys, čia pat prie ban-
daug pinigo ir palaikys savo i langą ir toliau į vakarus yra gų sukūręs šeimos židiny, pat-
dantis tinkamam stovyje. tos pačios Lietuvos žemės. Jo sai prie jo šildosi ir tą sili-

ba peraukštai arba perž^mai 
uždėta ant danties inedxia.cn

FACTS YOU NEVER KNEWIR By Bob Dart

mą skleidžia visoje Lietuvoje. 
Tasai lizdas pačiame pavojų

i.... ______  i.j,i~. !•’idurvje yra laidas lietuvio 
>• jūros santykiams

3 Ateityje.

Daug kam mūsų teko būti 
Šventosios, Palangos pajūry
je, ar kitoje jo vietoje. Jūra 
retai kuomet rami: bangos 
sūkuriais lūžta ir teškia j 
krantą. Kai audra, Baltija 
pavirsta kunkuliuojančiu ka
tilu ir drąsiam įvaro baimės. 
Bet kaip tik po baisiausios 
audros mūsų jūra išplauja į 
krantą daugiausia ir geriau
sio gintaro. Tai simbolis ai ba 
ženklas Lietuvos pajūrinių 
reikalų. Buvo ir dabar yra 
audra, kuri ateityje gali būti

dar didesnė. Bet jos vaisiai 
bus gintarinės brangenybės. 
Būtinai įsidėmėkime, kad jas 
galės rinkti ir jomis džiaugtis 
tik toki lietuviai, kurie nebi
jos mirti. Kai jauna motina 
ruošiasi dovanoti pasauliui 
gyvybę, ji pasiryžta pažiūrėti 
mindai į akis. Tas pat su mū
sų pajūrio miliardinės vertės' 
laisve. ']!l

Didžiojo bandymo dienomis 
Mažosios Lietuvos pntriar-

(Tęsinys 4 pusi.)

CUTS-BURNS-SCALDS
■hould be quickly treated to prevent bad after- 
effecta aa well aa relieve pain. Ūse OIL-of-SALT. 
Wonderful too for aore. tired fcet. At your 
druggist's—money back if not satisfied. For 
free sample write Mosso Laboratories, 215South 
Veavitt Street. Chicago. '

JUICK RELIEF FOR FEEf

Famed Rural Chorus Sings at Fair1

VVORLD’S FAIR. N. Y. (Speciali—The Naugle family, Frank E.. 
Rosemary, Elizabeth and Mrs. Frank, sang at the VVorld's Fair with 
the Illinois Rural Chorus. This ąuartet was a part of the 175 mtm- 
fcers of the Rural Chorus spending a week singing at various ex- 
hibits and ceremonies on the Fair Grounds.

The Illinois Rural Chorus is composed of amateun from every 
•ne of the State’s 24 counties. They sing annually at the State Fair 
and this year performed at the Cniversity of Illinois in Crbana be; 
fore leaving fortheVVorld’s Fair.

On 1795 THERE DIED AT 8EAUMARIS, 
ENGLAND, Y7ILLIAM LEWI5,
WHO DUPING ©O YEAR6 OP HIS UPE 
ORANK 8 GALLON5 OP ALE EVERY 
EVENING. HE VtElGHED 560 POUNOS 
ANO A CRANE HAD TO BE USEO TO 
UFT HIS BOOYON TO THE 
HEARSE ANO LQWER IT

INTO THB APAVE/

In RM95IA. vv/OMEN HOLO SUCH 
VASCUUNE POSITIONS A6, uOCOMOH VE 
FlRBMAN, ELECTRIClANS, MILfTARY 
PILOTO, BRtCKLAYERS, SHIP CAPTAaN, 

IRON FOUNORY VVORKER AND 
MINER ...

t

'T EGYPT ANO GER- f MANY CONCLUOEO f ADE AL WWICH PART I PAYMENT TOR A 
I BRIDGC -TO BE 
I BUL7 CVER THE 

NIL£ BY the \ KRUPP SMORKS 
TO BC AAADE 

WITH $175", OOO 
WORTH OP ONIONS/

O^OORN TO ORIVB in 
APTBR TWE

CLOCK, MlONlGt-fT im 
PANAMA /

------ --------------------

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS

REAL ĖST ATE
INSURANCE AND LOANS

Statau riaokloa rąliea naujus namus am 
lengvą mftneainlą iimokijimą. Darau n 
sok| taisymo darbą be jokio caab (mokė 
Jimo ant lengvą mineainią Uhnokėjimą 
(Tigaunu geriausj atlyginimą ii Fire In 
surance Companiją dėl taisymo apdegu 
slą namą)..Darau paskolas ant naują h 
seną namą, ant lengvą mėnesinių limo* 
kėjimą nuo B iki 80 metą. Reikale kreijF 
kltėa prl«:

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

inedxia.cn
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JUOZAS J. BAČIUKAS APDOVANOTAS PULKININKO 
LAIPSNIU

(Atsiųsta)

Pastaromis iliiuomis angliš
kose laikraščiuose (atsirodė 
inia, kurioje (nunešama, ka.l 
ausų tautietis Juozas J. Ha- 
iūnas, iš Sodus, Mielu, už s..- 
fo veiklumų ir sumanumų re- 
jorto pramonėje, tupo pager- 
itas svetimtaučių tarpe. Jį 
lagerbė jo darbus įvertinu.- 
Reikšmingu ir įtekminga orga- 
įizaeija Virginijos ririnųjįĮ

puikiniu 
v lalijos 1 

k,ul>( nutolins. Su politiška kai 
jura jis neturi nieko lauidro. 
Tai yra tik garbės laipsnis, 
kurį Virginijos Pirmųjų .šei
mynų Sųjunga suteikia nau
dingais darbais atsižymėju
si. uis žmonėms.

kas skiriasi nuo tų 
kų, kuriuos skiria

Pulkininko /Mč.ūno 
asmenybė

Pulkininkas Bačiūnus gi- 
ėiniinynų Sųjunga (First Pa męs Lietuvoj, mažu būdamas
nilies of Virginia Associa-Įsu tėvais atvyko Amerikon į 
imi), kuri, Įvertinus mūsų Chieaga, kur paaugus parodė 

utieeio nuopelnus, apdova-' daug gabumų pramonėje ir 
jo jį Pulkininko laipsniu. industrijoje, o be to darbavo- 
Minitna Sųjunga savo tvar- si ir vietinių lietuvių tautiš- 

a pravedė kvotimus pagerbi- kuose ir kultūriškuose dar-j

Naujos Geležinkelio 
Stotys

.bus tiesa, jog ryžtingumas 
mirti už tikslų būtinai nuguli, 
įrodymų įrodymas yra mūsų 
didieji kovotojai. Dar reikia 1 KAUNAS (E) — (leležin-
pabrėzti vienų m įkainojamų kelių valdyba nutarė pasta- 
uplinkybę — jie luimėjo be tyti naujas geležinkelių sto- 
giuklo. Kailangi ryžtas yra tis: Sidarų, Dvarininkų, Auk- 
stipresnis už plienu ir kraujų, štiškių ir Joniškio stoties tro-

tui užsitarnavusių žmonių, 
un tikslui rekomenduojant 
lenkis kandidatus iš kiekvie- 
ios valstijos, ir taip susida- 
ius surašai iš 240 kandidatų, 
ūekvienas kandidatas tyrinė
ji iš jo darbų, ir kuris pripa- 
Inta veikliausiu, nuveikusiu 
laugiausia naudingo darbo, 
ns pripažinta vertu 
laipsnio. Iš Michigan 
jos penkių kandidatų,
rertu pripažinta mūsų tautie- 
:i p. J. J. Bačiūnų iš Sodus, 
tūriam už veiklumų ir sunia- 
įumų suteikta garbės l’ulki- 
tininko laipsnis. Išduotame 
liudijime yra pasakyta:

garbės 
valsti- 
garbės

buose, kur, be kitko, buvo ir 
dalininku bendrovės, leidusius 
lietuviškų laikraštį ‘Lietuva’.

1919 m. iš Chieagos persikė
lęs į Micbigan valstijų, netoli 
Benton llarbor miestelio įsi
gijo vasarinį rezortų Tabor 
Farm, kuri nuolat gerinda
mas ir tobulindamas padarė 
garsiu visose Amer. J. Vals
tybėse. Tabor Farm rezortų 
dabar lanko daug svečių iš 
Maine, Massacliusettg, New 
York, Georgia, Florida, Te- 
nnessce, >Texas ir kitų tolimų
jų valstijų, nekalbant jau a-
pie artimąsias, kaip Illinois, •
Indiana, Ohio, AVisconsin ir

Prieš 20J0 metų taip prūsiš
ku nė kelių krikščionybė. Mat, 
didelis tikslas sukilninu ne tik 
Įiatį kovotojų, liet ir jo priešų, 
kuris pasitraukia iš kelio.

Tad mūsų jūros liungų lie
tuviškumas priklauso vien nuo 
tavo, mano, žodžiu, nuo visų 
lietuvių tvirtumo ir darbo. Ši 
tiesa yra stipri ir amžina kaip 

' patsai lietuviškumas. O jis
Didieji transatlantiniai laivai, kurie pastaromis dienomis buvo Amer. J. V. vyriaitsybč.s'k'\u°jan,ažij judžiausia Lus' 

įsakymu sulaikyti New Yorke inspekcijai, po kurios visiems teista išplaukti į Ėuropų. tieeio tūkstančio metų.
(Aeine telephoto) ^r- J- Malūnas, (Ir.)

REMK1TE. PLATINKITE 
KATALIKIŠKI ĮSPAUDĄ

I patogiausia vasarviete vi- 
i sieins, kurie ieško savo poil
siui ir smagumui patogios 
vietos.

Pulkininkas Bačiūnus nors 
užaugo išeivijoj ir didesnę 
dalį savo gyveninio praleido 
tarp svetimtaučių su kuriais 
ir dabar gyvendamas turi 
nuolatinius reikalus, tačiau iš 
principo jis yra tikru lietu
viu. Visur ir visada prisipa- 
žysta csųs lietuviu, vartoja 
taisykliškų lietuvių kalbų ir

Lietuvis Ir Jūra

(Tęsinys iš 3 pusi.) 
clias Martynas Jankus sakytų 
tiesų patvirtino, priminęs pa
jūriniams ir visiems lietu
viams, jog gyvybė nėra pats 
brangusis dalykas. Kų tai 
reiškia i! — jog siekiant aukš
tesnių tikslų, visoki nuosto
liai, ar tai bus turtas, ar mei
lės jausmai ar paguliau gy
vybė, nėra nuostoliai, liet kil-

raštų, seka lietuvių spaudų ir nb ne* kilniausia priemonė.
Tuomet ir didžiausias prieši
ninkas, kad ir milžino didu-

“Virginia valstijoj žinotina, tt. Tabor Farm rezortų atlan-
Įsiems, jog J. J. 
iaoini skiriamas Virginijos 
'įrmųjų Šeimynų Sujungus 
■arbės Pulkininku

ko ir svečiai iš svetinių vals
tybių, kaij) tai iš Lietuvos, 
Anglijos, Prancūzijos, Kubos 

už atsižv-- ir Škotijos.

Bači ūnas

domisi savųjų išeivijoj ir Lie
tuvoje. Turėdamas daugybę1 
darbo savo pramonės srityje 
ir gyvendamas nuo lietuvių 
nuošaliai, negali dalyvaut lie
tuvių visuomeniškuose dar
buose, tačiau kiekvienų nau
dingų sumanymų jis remia l‘i- 

Įnansiškai, jei tik mato kad iŠ
įėjimų visuomeniškuose dar-i Apsigyvenęs Tabor Farmoj to sumanymo bus kokia nors 
įuose, kurių vertė daro jį ro-j Pulkininkas Bačiūnus netrū- 
ininku ir patarėju Sujungusi į^,s pagarsėjo savo veiklumu 
ifezidento ir jo štabo. Šiuoiuii Miebigano Viešbučių, Vakari
us perstatomas su 1 ulkinin- njo Miebigano Turizmo ir

besius. Be to, numatoma sta
tyti naujas stotis Tytuvėnuo
se, nes Tytuvėnų kurorte va
sarotojų kasmet daugėja.

i fE TUVIAI DAKTARAI

mo, negali pastoti kelio. Tie
sa, gali žūti vienas kitas as
muo, bet priešininkas pradeda 
gerbti kovotojus dar daugiau: 
siekiamasis tikslas patsai pra 
tleda artėti.

nauda lietuvybei. Užtai ir i

Martynas JankusUS .-jų 
.♦ I *

tiesų
priminė, patsai jų supratęs

Tel. Yards 3148.
VALANDOS: Nnn 11 iki 12,

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

šventadieniais: 11 iki 12

OR. V. A. ŠIMKUS
gydytojas ik chirurgas

ir akinius pritaiko
3343 S. Halsted Street

Tel OANal 6969

OR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS:

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

pagaliau, išgyvenęs titnaginio 
stiprumo veikimu. Juk jis dėl 
lietuvio vardo ir lietuvių kal
bos kovojo su galingojo Rusi
jos caro ir kitomis priespau- 
domis. Kovojo Kudirka ir ki
ti mūsų didvyriai. Kudirka 

' savo lizde ant Šešupės kranto 
buvo pasmaugtas džiovos. Bet 
jo laidotuvių varpai virto per- 
galės varpais ir šiandien jie 
tebegaudžia lietuviškais gar
sais ne tik ties Šešupe, bet 
ties Nemunu, Nerimi, paga
liau ir ties Baltijos jūra.

Netoli jūros veikė ir didysis 
Valančius. Rusijos valdovai 
dėl lietuviškumo jį laikė prie
šu Nr. 1. Norėjo niuniesti nuo 
vyskupo sosto ir ištremti į 
Rusijos Krymo pakraštį. Bet 
nusigando. Mat, ne tik lietu
vis vyskupas pavirto uola, bet 
ir visi Lietuvos sūnūs ir du
kros su juo drauge suaugo į 
vienų gyvą uolų.

Kaip pasaulis stovi, amžina

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court. Cicero
I Antradieniaia, Ketvirtadieniai* u 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
ŠaiLadienian*

Valandos: 3—8 P. M.

OR. F. G. WINSKUNAS
PHYSIOIAN AND SURGfcoN 
2158 W. CERMAK ROAD

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

Kės. 2305 S. LEAVITT ST. 
Ras teL Canal 0402

TEL YARDS 6667

OR. FRANK C. KWINN
(KVWCLNHILAS)

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

OFISO VALANDOS:
2—1 ir 7—8:30 Vakare,

ir Pagal Sutartį.

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

ž-tros labos .
CiUCAGO, 1LL.

Telefonas MIDway 2880
OFISO VALANDOS:

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

Sekmazl. nuo 10 iki 12 vai. ryte

OR. P. J. BEINAR
IHEINARAISKASJ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1612.

Res. — Yarda 3955. 
OFISO VALANDtto:

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

pagal sutartį.

r«l«fonas HEMlock 6286

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

Ofiso valandos:
10—12 vaL ryte 

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

Susitartus.

įsavo lietuvišku (imtu, atjau
tos pajūrio gyventojo širdimi,Lietuvos valdžia tinkamai į- 

vertinus jo pagelbų savo tau
tai, jį apdovanojo Gedimino 
ordinu. Tokiu būdu dabar 
mūsų tautietis Bačiūnus turi 
du garbės laipsniu: Lietuvos 
Did. Kunigaikščio Gedimino

nio Miebigano 
Bozorto, taipgi American 
Greeters sųjungose, ir St.
Joseph, Benton llarbor ir 
Dowagiac Vaizbos Butuose.
Atsižymėjo savo darbštumu j Kavalieriaus, ir Virginijos 
organizuojant ( Kodus Civic | Pirmųjų Šeimynų Sujungus 
Kliūbų kuriame veikė įVairio- Pulkininko. L)D.

.<o titulu visam jo gyvenimui, 
ir su tam laipsniui priklau
sančia garbe. Visa tai tikrin
damas aš leidžiu pridėt Su
jungus antspadų. Duota Vir
ginia valstijos mieste Rieb- 
mond, šioje 11 dienoje liepos
inėnesio, mūsų Viešpaties me-l|Se komisijose. Jis buvo veik
tais 1939. liu valstijos komisijoj, kuri Lietuvos Eksportas 

I . Dabuey liuosnoriai keliavo i Floridų, T . » »- .
‘ Liepos Menesį

KAUNAS (E) — Liepos
mėli. eksportas siekė 17,2 mil. 
lt., o importas 17,4 mil. It.

Gordon

Regi straras kati vizitatorius iš ten pa-
, Rob9rtWinslouc kviest j Michiganų atvykt

Sekretorius praleist vakacijas; atlankė 25
Čia reikia suprast, kati, valsčius, kas davė pasekmes

iiuom būdu skirtas Puikiniu- tokias, kad Micbigan išaugo Į uo būdu prekybos balansas 
jau antras mėnuo išlaiko lyg
svarą. Per š. m. septynis m. 
išvežimas-pasiekė 124,4 mil.

I lt., o įvežimas 110 mil. lt. ir 
, balanso aktyvas 14,4 mil. lt. 

1938 m. pirmųjų septynių m. 
respektyvūs skaitmenys buvo

THINGS THAT NEVER HAPPEN

HEK6 fop.|5 , 
The 5TK0P. įve 
0EEH FORT Y

TtfPfly ONy 
I tfOESS I 
DESERVE o

/WTW»AT)OWM. csaTOOH cow v

Amerikos visuomenės priešas No. 4. Tai Joseph Crtzer, 29 
metų, ir jo žmona. Sulaikyti Chicagoj. Kaltinami apiplėšime 
Los Angeles banko ir nužudyme Micbigan City, Mieli., poli- 

137,.) nnl. lt., 128,5 mil. lt. ir 1 cininko, kuris sulaikęs juos kelyje norėjo apklausinėti. (Acnie 
9 mil. lt. telephoto)

FOR DELICIOUS 
SNACKS ...

KRAFT 
CHEESE SPREADS
• Ju»t bring out aeveral vari- 
eties of Kraft CbetM Spreada 
and rrnrkera . . . and rcoijniy 
rrfrr.hmflata are all rnady! 
Theao Spreada are grand 
aandwicnaa, appetizers and 
aalada, too. Notice tbe amart 
nrw rirrle-dot deaign oo lb« 
Swankyawig glaaaaa Kraft 
Spreada ooaae hs. •

AL£X ALESAUSKAS & SONS
Wholesale Fumiture Co.

6343 So. Western Avenue
REPUBLIC 6051

DR. A. J. MANIKAS
•41D v TOJ AS LR CHIRURGAS 

vtRcbua 1116 4070 Archer Av»
Valandos: 1—3 ir 7—8 

Kasdien idakynu Sared*
Scrcdomia ir Neuėl. pagal sutartį

DR. MADRICE 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. 
Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
h.e>. 6958 So. Talman Avė. 
ies. Tai GROvahill 0617 
Iffica TeL HEMlock 4848

OR. j. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. ir -4 ir 7—9 vak.
Ketv. ir Nedėliomia rantant 

2423 W. Marquette Road

l'al YARda 6921 
Rea.: KRNvood 6107

OR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. STRIK0L1S
PHY8I0IAN and 8URGR0H

4645 Šou Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office TeL YAfida 4787 
Hunų TeL PROapaet 1980

Tel OANal 6182.

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

Telefonas REPnbUc 7868

Office Phone Rea and Office
PROipect 1028 2869 8. Leavitt Bt
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706

DR. J. J. KOWAR
(K0WAR8KAB) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St, Chicago
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

OfiM Tai VIRctnia 0086
Rezidencijos tel BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue

Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P. M.

Recidenaja
8989 8a daremont Ava

Valandos 9-10 A. M. 
Nedėliomia tiegal sutartį.

Tai OANal 0267
Rea. TaL PROspect 66M

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

Reeidencija 6660 So. Arteeiaa Ava 
VALANDOS: II v. ryto iki 3 popiet 

6 iki 9 vakare

TaL YARds 2246

DR. G. L VELEL’IS z
DANTISTAI

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

VaL: no© 9 ryto iki 8 vakaro
fleredoi nagai aptarti_____

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas Lafayette SSM

Antradimiaia Ketvirtadieniais is

4631 So. Ashland Avė.
Tol YARds 0994

Pirmadieniais, Trečiadieniais u
fioitadieniaia.
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Rūpinamasi Lietuvos 
Ūkio Reikalais

KAUNAS (K) — Tautos 
ūkio taryba ir krašto staty
bos 'komitetas pradėjo (posė
džiauti rugsėjo mėn. Apta
riama eilė pirmaei ių ūkiškų 
reikalų. Pirmoje eilėje dabar 
vyksta pasitarimai dėl šių me
tų derliaus realizavimo ir kt. 
Speciali komisija dabar ren
gia Lietuves industrializaci
jos planų. Komisija valdinin
kų atlyginimui pakeisti posė
džiauja po kelis kartus i sa
vaitę. Lietuvos Banke dažnai 
įvyksta svarbūs pasitarimai 
krašto finansų politikos ir be
ndrais ūkiškais klausimais.

:etuvos Banko valdybos na- 
pilname sustatė dirba, 

tekąs neatostogauja. Po li
gos jau grįžo į bankų, ir di
rektorius dr. Zaunius. Pre
kybos santykiams su užsie
niais tirti komisija ir U. R. 
Ministerijos ekonominis de
partamentas ruošia medžiagų.

Dar Tebėra 3,070 
Neišskirstytų Kaimų

KAUNAS (E) — Žemės 
Tvarkymo Departamento duo
menimis Lietuvoje dar yra 3,- 
070 neišskirstytų kaimų, 450,- 
000 ha. ploto. Padavusių pra
šymus skirstytis vienkiemiais 
yra 2,400 'kaimų, 340.000 ha., 
žemės ploto. Šiemet visame 
krašte žemėtvarkos darbus vy
kdo per 170 matininkų. Šie
met daugiausia bus išskirsty
ta viensėdžiais Ukmergės a- 
pygardoje —• 120 kaimų, R),t. 
295 ha. ploto ir Utenos — 
113 kaimų, 12,305 ha. ploto.

TĖVAI MARIJONAI KVIEČIA
Berniukas privalo atsiųsti su 
prašymu:
1) krikšto certifikatą.
2) paskutinį mokslo raportų.

3) rekomendacijų nuo savo 
klebono.

' 4) sveikatos certifikatų.
1 5) savo fotografijų.

Tėvų Marijonų Seminarija, Ilinsdale, III.
8-tą skyrių baigusius berniukus stoti į Tėvų Marijonų juve-

itą (lligh School) ir mokytis į misijonierius, ar Thomp- 
n, Conn. prie Marianapolio Kolegijos, arba Ilinsdale, 111.

prie Tėvų Marijonų Seminarijos.
Kas nori būti misijonierium ir pasiaukoti Kristaus Baž

nyčios reikalams, tas tekreipiąs! dėl platesnių informacijų 
sekančiai; Rev. J. Mačiulionis, M. I. C.,

2334 South Oakley Avenue, 
Chicago, Illinois

KIEK KAINUOJA TĖVŲ MARIJONŲ JUVENATE?
Mokslas dovanai. Bet mokama $250.00 metams už išlaiky
mų; valgį, skalbimų ir tt. Berniukai neišsigalintieji mokesčių 
užsimokėt, jeigu tik
turės geras kvalifi
kacijas, bus dispen- 
suojami nuo dalies 
mokesčio ir net bus 
dovanai priimami, 
jeigu jų kvalifikaci
jos bus labai geros.

Medaliai Už Kovę 
Su Lietuviškumu

KLAIPĖDA (K) — Rug- 
p.ūėio 13 d. Klaipėdoje įvyko 
iškilmės, per kurias 13 Klai
pėdos apskrities gyventojų 
nacionalsocialistų partijos vei 
kėjų buvo įteikti pasižymė
jimo ženkleliai (medaliai). Ta 
proga kreisleiteris Karšies, 
kalbėdamas, pabrėžė, kad vi
sa 13 yra apdovanoti už ilgų 
ir sunkių kova su lietuvišku
mu. Šienus dienomis Klai
pėdoje iškilmingai pagerbta 
lietuvė Marija Barškienė, su
laukusi 94 m. amžiaus. Barš
kienė temoka tik lietuviškai 
kalbėti ir skaito vokietininkų 
leidžiamų “Lietuviškų Ceitun- 
gų”, tačiau vokiečiai, jų pa
gerbdami, ir vokiečių spau
da, rašydama pagerbimo iškil
mes, Barškienę vadina vokie
čių moterimi ir motina, o lie
tuvių kalbų vadina tam tikra 
klaipėdiške vokiečių kalbos 
tarme.

Lietuvos Gyventojų 
Judėjimas Pirmę 
Pusmetį »

KAUNAS (E) — Centrinio 
Statistikos Biuro duomenimis, 
natūralinis gyventojų judėji
mas Lietuvoje 1939 m. sausio- 
bi eželio mėn. buvo toks: per 
1939 m. birželio mėn. visoje 
valstybėje buvo 1.189 jungtu
vės, gimė — 4,396 kūdikiai, 
mirė 2,237 asm. ir priaugo 
2,159 asm. Iš viso per 1939 
m. pirmus 6 mėnesius buvo 
10,638 jungtuvės, gimė 28,753 
kūdikiai, mirė 18,445 asm. ir 
priaugo 10,308 asm.

Tivų Marijonų Seminarijos Koplyčia, Ilinsdale, IU.

Kaip Atrodo Kaunas 
Skaitlinėse

• KAINAS (K) — Kainų j nos kurortuose. Kadangi se 
vaikytojo įstaigoje dabar re- zonas jau baigiasi, įsakymu.-mus

įsigalios tik nuo 1940 metų 
ir kitąmet bus užkirstas ko-

ingiamas įsakymo projektas,
Prieš 100 metų Kaune bu-' kuriuo bus normuojamos bu

vo a‘,;ie 300 namų, priis kilių tų, kambarių ir jiensijenų kai-' iias lupikavimui kurortuose.
jume buvo apie 6,000 namų,'______________________ __________________________________
o dabar via 16,931 namai be,.1Šančių ir Vilijampolės prie- 
'.niesAių. 1927 m. Kaune buvo1 
90,875, o dabar yru 148,(MM) 
gyventojų. Nuo 1922 m. iki 
1931 m. Kaune buvo pasta-' 
tyta 7,952 trobon,ii atremon
tuota 3,600 pastatų ir paleis
ta veikti 500 naujų įmonių. J 
statybų jl.Xa 200 milijonu 
litų. Miesto plotas apima a- j 
pie 45 ketv. kilometrus. Kau
ne yra apie -10,000 darbinin
kų, per 30,000 tarnautojų, 4,- 
000 studentų, 111 profesorių,
4,000 specialaus pobūdžio au
kštesniųjų mokyklų mokiniu 
ir 15 gimnazijų su 5,200 mo
kinių.

Kaune išeina 114 periodi
nių leidinių, iš kurių 8 dien-

i,

Prieš keletu dienų, sakoma, skersai l>owining St., Londone,' raščiai, o kiti savaitiniai, mė- 
priešais Chamberlain perbėgo juoda katė. Šiomis dienomis nesiniai ir kitokie laikraščiai 
lordui Lojhtan naujam Dili. Britanijos ambasadoriui Amer.
J. V., einant į Baltuosius Rūmus, Washingtone, įteikti pre
zidentui savo kredencialus, taip pat skersai gatvę perbėgo 
juoda katė. kaip matome Šiai nuotraukoj. Taigi, ir diplo
matai tiki burtui, kad juodos katės perbėgimas skersai gat
ve lemia nelaimę. (Acme teleplioto)

Gražinti Pakraščių 
Sargybos Laivai

KLAIPĖDA (E) — Klai
pėdos kraštų prijungus prie 
Vokietijos, Klaipėdoje buvo
likę mūsų pasienio -policijos roję su kontrabanda. Šis ku- 

teris dabar nuvežtas į Šven
tosios uostų.

laivai “Šaulys”, “Aitvaras”, 
“Žaibas” ir kt. Tie laivai 
išgauti tik dabar ir jau iš
gabenti į Kaunu. Jdomu, kad 
tiems laivams Klaipėdoje ne
buvo galima gauti gazolino — 
jo reikėjo atsi-kabenti iš Kre
tingos. Taip pat grąžintas ir

Berniukas privalo turėti:
1) dorinį karaktorių.

2/ vidutinį mokslui talentą.
3) norų tarnauti Dievui vie 

nuolyne arba kunigiškame 
luome.

4) turi būti sveikas.

kitas pasienio policijos — jū
ros apsaugos turtas, likęs 
Klaipėdoje kartu su tais lai
vais. (irųžintas ir vienas ka
teris, kuris pernai buvo mūsų 
pasienio policijos suimtas jū-

Šiauliai Turės
Didžiausį Lietuvoj 
Viešbutį

ŠIAULIAI (E) — Šiaulių 
miesto savivaldybė pradėjo 
reprezmtaeinio viešbučio sta-' 
tylių. Naujasis viešbutis bus 
didžiausias Lietuvoje ir už
ims veik visų kvartalo pusę 
iš Pakyžių (tarp Višinskio ir 
Dariaus-Girėno gatvių). Visi 
viešbučio įrengimai bus pa
daryti pagal paskutinius te-, 
chnikos reikalavimus. Be ke- 
iiasdvšinits kambarių svečia
ms, taip iki t bus alaus baras, 
restoranas ir kt.

FO R 
I TCHI N G 

S K I N
Ar kenčiate niekiejimą, ■
nudegimą, arba odoe ligą? r 
Nekentekit! Žemo per S0 
metų gelbėjo imonėma. Pa
ulina eesema. iibėrimna, 
■puogns ir kitokius odoj 
negalavimus. Pirk Žemo 
šiandieni Visuose aptieko- 
se. 35c. 00c. $1.00.

žemo
F C o S K. IN I P RI T ii T 1 C \

the twniL rara m ra for šerk

NERVOUS
(otvorlre norma 
anard lenkina. I 
rith-ran kvrt yn

rioily for mnn. And cnuld you aak for any- 
thinc «hnae benellta hav» been batter nroved 
Įhan arorld-lamoue Lydia E. Pinkbam'a 
Vrretable CompoundT

tat tha nboleanma barba and roota of 
Plnkham'e Corapound belp Natūra calrn 
your ahrlakinf nervaa. tone up your oyitera, 
and belp leaeen dlatraaa Irom (amale lupo-
U hhika a aStT H0W to aet a bottUof thia 

i Plakhaai-a Compaued TODAY

bei žurnalai. Kauno spaustu
vės per dienų atspausdina a- 
pie 60,000 spaudos lankų, kny
gų ir brošiūrų Kaune per me
tus išleidžiama apie 700 pa
vadinimų, kas sudaro apie 2 
milijonus egzempliorių. Kau
ne yra 18 katalikų bažnyčių, 
4 stačiatikių cerkvės, apie 20 
sinagogų, 1 inaliometunų ‘me
četė ir apie 18 įvairių tikybų 
maldos namų. Yra 15 kino 
teatrų, 73 restoranai, 233 val
gyklos, alinės ir kavinės. Per 
dienų kauniečiai suvalgo apie 
38,000 kilogramų duonos, 20,- 
000 kg. mėsos, išgeria 30,(XX) 
litrų pieno, o bendrai per die
nų suvartoja maisto 300,000 
kg., už 'kurį sumoka apie 1180,- 
000 litų.

... Clairol is 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 
Modem* 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 . . . making a mote 
youthful YOU. See your hairdresser or send this 
coupon NOW

Naturally... with

0« tur* to look for thlt mtrk of 
GENUINE Cloirol m tho bott/e.

• Tb« perfect combiiutiea oi rich oit. line loap and delicate e->lo» 
that can't be copied ... a blend that only Clairol containe.

JOAN CtAlt, CIAItOt, U<
132 West 46«h St, New Verk, K. Y.
Send FREE boeidet. advise and analysia.

Vytauto Didžiojo 
Gimnazija Bus 
šventojoj

KAUNAS (E) — Ministrų 
Taryba nutarė Klaipėdos Vy
tauto Didžiojo gimnazijų per
kelti į Šventųjų. Kol Švento
joje bus sudarytos gimnazi
jai veikti tinkamos sąlygos, 
gimnazija laikinai įsteigiama 
Palangoje. Bv to, Ministrų 
Taryba pavedė Susisiekimo 
Ministerijai 300,000 lt. Šven
tosios - Darbėnų geležinkelio 
žemės darbams užbaigti, ne
laukiant sąmatos pakeitimo 
ir leido užpirkti užsienyje rei
kalingų geležinkeliui statyti 
medžiagą.

KAUNAS (E) — Gauta ži
nių, kad šiomis dienomis į 
Lietuvą atvyksta antroji ne
maža Londono lietuvių eks
kursija. Pirmoji Londono lie
tuvių dkskursija iš 30 lietu
vių Lietuvoje svečiuojasi jau 
apie vienų mėnesį.

Name.

Addresa..

City------ State.

My Beautidan

'KIDS

YVhere
(vo«n borą

fleek Beb» And See If You Haw> 
AayOfThe Siga.

make you nld and
ky and bnrd to li veSSL _ ,_________

witfi—can kaep you atrakt nlghta and rob 
you ot gnod hralth, aood t i mat and Joha.

Den't lot youiaaM n(o” Ūke that. Start 
lakine a aood, rellabla tonIc—one mede

edtbout (all Irom your drufyiirt. Orera mll- 
lion nomea ha ve arrlttan In lettera reporttnc 
tronderful beneflta.

For the paet <0 yeare Lydia E. Plnkhatn ■ 
Vefrtabk. Compound hae belped grataful

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

SALTI MIERO
RADIO PROGRAMŲ IŠ STOTIES WHIP (1480 K.) 

Kas Vakarą Nuo 6.30 Valandos.
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DRAGAS

S DIENRAŠČIO DRAUGO
TAI DRAUGO DRAUGŲ 
DŽIAUGSMO DIENA!

SERIJŲ IR ĮŽANGOS TIKIETŲ DOVANOSDžiaugsimės ir linksminsimės visi: skaitytojai, bendradarbiai, rėmė

jai, dienraščio leidėjai ir darbininkai! Tam pagrindas: ‘Draugas’ per 30 me

tų ištikimai tarnavo visai lietuvių visuomenei. Džiaugsmą papildys gražių ir 

brangių dovanų gausybė. Be to, dainos, muzika, šokiai ir vaišių-vaišės.

Neužmirškime, kad “Draugo” Parengimas

Pirmadienyje, Rugs.Sept. 4 d
VYTAUTO DARŽE

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

TAI PIKNIKŲ - PIKNIKAS, kokio šiemet nebuvo ir kokio pats ‘Drau 
gas’ neturėjo per 30-1 j metų jo gyvavimo!

“DRAUGO” DRAUGŲ PROGRAMA
12 VALANDĄ - SPORTO ĮVYKIAI. 2 VAL. prasideda ŠOKIAI prie 

sensacingos “The Toppers” orkestros. 4 VAL. jaunų profesionalų šoki

kų pasirodymas - šokiai, kurių priešakyje bus Genovaitė Brazaitytė ir Ed

vardas Oksas (Andrejavo mokiniai). 5 VAL. dainuos garsusis L. VY

ČIŲ CHORAS, muz. J. Sauriui vado vau jant. 6 VAL. k ALBOS. Kalbės 

buvęs “Draugo” administratorius KUN. DR. K. MATULAITIS, M.I.C., 

Londono liet. par. klebonas ir L. ŠIMUTIS, “Dr.” redaktorius, ir taipgi 

KUN. A. JEŠKEVIČIUS, M.I.C., dabartinis “Dr.” administratorius. Jie 

kalbės apie svarbiuosius šių dienų įvykius pasaulyje. 7 VAL. bus dovanų 

paskirstymas. 8 VAL. giliukingųjų mūsų svečių, t. y. dovanų laimėjusių, 

balius. ŠAKAR-M AK AR, ŠURUM- BURUM ir PANEVĖŽIEČIŲ cho

rai dainuos ne po vieną kartą, bet per visą kiaurą dienelę mūsų dienraščio 

svetelius linksmins.

Cucktail Setas ver
tas $25.00 — J.
Kass, 4216 Archer 
Avė. '•

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

Maytag Skalbiama Mašina, 
vertės $75.00 iš Pcoples Furni 
ture Co., 4179 Archer Avė.

Table Lamp verta 
$3.00, Barskis Fu- 
rniture Housc, 17- 
48 W. 47 St.

Majestic Radio $22.50 vertės, 
Roosevelt Fnrniture Co. dovana 
2310 W. Roosevelt Rd.

Bedroom Chair — $Į9.95 vertės 
New City Furniture Mart 1656 
W. 47 St.

DAINUOS DRAUGO PIKNIKE

šoksim, linksmi 
būsim!

The Topper’s muziką pra 
dės groti 2 vai. po pietų 

Gros iki vėlumai.
...tavos Vyčių Choras, kuriam vadovauja muz. J. Sauris, Darbo dieną dalyvaui “Draugo” piknike. Sis garsui* choras dalyvaus 

ir Lietuvių Dienoje — New Yorko pasaulinėje parodoje.

1 AI *

i.X. - u,___ i A , , v
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DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS CICEROS ŽINIOS
Gražiai Paminėta 
25 Metų Sukaktis

Rugp. 23 d., I. A. S. sve
tainėj įvyko Vinco ir Anas
tazijos Bukšnių šaunus ban- 
kietas jų 25 metų vedybinio 
gyvenimo sukakties paminėji
mui. Svečių dalyvavo apie 
200. Jų tarpe matės ir stam
bių Detroito biznierių.

Per vaišes jubiliatus svei
kino kun. 1. F. Boreišis, nu
piepdamas V. A. Bukšnių vei
klumų, diaugiškūmą ir, ant 
galo, linkėdamas sveikiems 
sulaukti auksinio jubiliejaus, 

t galo V. ir A. Bukšniai 
peilis dėkojo už atsilan'ky- 

ir nuoširdų

Anelė Ambrasienė - Knyvaitė

Labdarių 3 Kuopos 
Veikėjams

Labd. 3 kuopos pirm. A.
Jovarauskis man pranešė, kad 
3 d. rugsėjo trakas nuo pa
rapijos svetainės išvažiuos į 
Labdarių ūkį 8:30 ryto. Visi, 
darbininkai prašomi laiku «

' teiti, kad nereiktų laukti.
Kurie nori važiuoti sykiu 

į Labdarių piknikų, tuo tra
ku, taip pat gali ateiti, ne.-,, I
vietos bus daug.

3 kuopa vislių turį paren-' Maurice Costello, vienas kino žvaigždžių, susituokęs su 
gusi, kas tik reikalinga pik- i Kuth Keeves, dukterim Kansas City, Mo., teisėjo. Papras- 
ni'kui. Kuopa kviečia visus’ tai> kino žvaigždės tuokiasi tik su žvaigždėm. (Acme teleph.)

*4
Puotoj dalyvavo ir viešnia 
iš Melrose Park, 111., Mrs. 
Gustainienė.

Moterų Sąjungos 64 kp. vie
na pirmųjų narių, 13 metų 
kuopos gyvavime ilgiausiai y- 

prijautimų.i ra valdyboje: tai nutarimų,
1 tai fin. raštininkės pareigose. 
Dabar yra fin. rast. ir kuo-J 
pos korespondentė. Turėdama

V. Bukšnis atvyko iš Lie-’ gabumų rašyti, daug patiekia

ciceriečius ir bulvariškius j šį 
labdarių piknikų. i

A. Valančius

pi-

kojų šeimynoms: Cibulskių iri 
D r. ir Mrs. Kuzakevičiums, Į 
Kueinams, Šimkums, krikšto 
dukrelei Teresei Pnisiutei ir 
jos tėveliams, Juozapui Piii-I 
šiui, Kažaičiams ir Kukulams.
Dėkoju gėlių aukotojams.- 
Antanui Šimkui, Mileriams,
M r. ir Mrs. A. Milą nekas,
M r. ir Mrs. P. Šaltimieras,
Advokatui .1. Grish dėkoju už 
atvykimų ir teikimų užuojau
tos žodį, advokatui B. Noricli
v<ž aukavimų. automobiliam- ’deis visos 
dėl gėlių. Dėkoju draugams 
už šv. Mišių auavimų, Valat
kų šeimai, Mrs. A. Meyers,
Mrs. M. Nazninskienei, Jozui 
Mozeriui ir šeimai. M r. ir

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINĖS 

MINTYS
H angliftko v«rtč 

Kun. Ant. M Karužiiku

Rugsėjo 1 Diena
“O Dieviškoji Meile, kuli 

turi savyje Numylėtinį bery- 
bį ir amžinų mylėjime! Nuo 
tavęs, kurs esi taip didelis ta
vo viso tobulumo aukštybėse, 

malonės”.

Mrs. Lakavičiams, Augusti-
50 Ct„ yra labai geri žmonės,> gystės nariais ir atkalbėjimų į nuj Deveikui ir šeimai, Pra-

direktoriui Svrevieiui, kuris 
viskų mandagiai ir nuoširdžiai 
tvarkė.

Hm boru Iihndz'a iiė.

(Skelbimas)

“ Draugo” 
tytojai, geri

žinių ne tik iš Moterų Sųjun 
gos, bet ir visuomenės veiki
mo.

A. Ambrasienė yra baigusi 
Rusijoj aukštesnę mokyklų.

Pageidautina, kad Detroito 
žiniose pasirodytų jos ne tik 
žinutės, bet ir įvairūs straip
sniai.

D. L. Katalikų Veikimo ce- 
asienė eina pa

reigas nut. rast.
Linkėtina jai 

darbuotis 
dirvoje.

Detroito

tuvos (Griškabūdžio parap.,
Smilgių kaimo) 1908 m. Pir
miausia apsigyveno Pennsyl- 
vanijoj. Padirbęs anglių 'ka
syklose kelis metus atvyko į 
Detroitu 1913 m. ir čia užsi
dėjo biznį, kurį iki šiol tebe
veda. Draugiškas su visais, 
kas biznyje daug padeda.

Anastazija Bukšnienė - Čes- .. .........
nauskaitė atvyko iš Lietuvoj ntre A. Anibi 
(Pajavonio parap., Sausinin
kų kaimo) 1913 m. Su Vincu 
susituokė 1914 m.

V. ir A. Bukšniai yra geri 
(parapijos rėmėjai, kiek galė
dami, visur aukoja, dalyvau
ja ir remia lietuvių parengi- Žymus Svečias 
mus.

Detroito žinių skya taip; 
pat sveikina jubiliatus ir lin
ki sulaukti auksinio jubilie
jaus.

Išvažiuos 9:30 vai.
Ryto

Į '‘Draugo” jubiliejinį 
kilikų, kuris įvyks Vytauto
parke, iš Ciceras trakas išva
žiuos su darbininkais ir sve
čiais 9:30 vai. ryto. J. Ba
rausko trakas lauks prie pa
rapijos mokyklos.

J. Barauskas jau daug sy
kių patarnavo savo troku už 
visai mažų atlyginimų. O šiam 
kaipo jubiliejiniam “Draugo” 
piknikui, gal, ir visai dykai 
patarnaus.

J. ir U. Barauskai, 1301 S.

ir “Laivo” skai-' rožančiaus dalįį.
parapijonai ir. Dėkinga esu draugystėms:

' Šv. Vardo, už šv. Mišių au
kų; Šv. Antano Par. Bendro
vės direktoriams, už šv. Mi
šių aukų ir gėlių vainikų. Bed 
Bose kliūbui už suteiktų vai
nikų ir už grabnešų manda
gų patarnavimų; Kareivių 
Draugijai už mandagų atmi
nimų ir užuojautos žodį; Mo
terų Sų-gos antrajai kuopai, 
už šv. Mišių aukavimų, Valat- 
men’s Civic CluD u2 gėlių 
vainikų; Seselėms Kazimie- 
rietėms, už šv. Mišių aukų ir 
maldas; Loretos ligoninės se
selėms, slaugėms ir štabui už 
mandagų patarnavimų.

visų gerų darbų rėmėjai.

Padėka

sėkmingai
lietuvių katalikų

Žinių Skyrius

sistentu Law Clerk ir sekre-

Širdingai dėkoju dvasiški- 
jai, giminėms, draugystėms, 
draugams ir pažįstamiems už 
suteiktus suraminimo žodžius. 
Kaip mano saulė nustojo 
spindėjusi, jūsų užuojautos 
lyg spinduliai, šildė mano 
liūdnų, šiurpių valandų.

Dvasiškijai dėkinga esu už 
į atlaikytas gedulingas pamal
das — vienuoliui-kun. S. Ci- 
bulskiui už atlaikytas kasdie
nines šv. Mišias ir taipgi lai
dotuvių dienoj; kun. D. Mo
zeriui už aukų šv. Mišių ir už

nui Stanislovaieiui, Petronė
lei Birbelaitei. Dėkinga esu 
Mrs. K. Kairienei, Mrs. Bu- 
daitienei ir Mrs. Vaičiulienei, 
kurios stengėsi sutvarkyti na
mų gaspadinystės pareigas 
laike laidotuvių, ir Bružų šei
mai už suteiktų suraminimų. 
Pagalios, dėkoju laidotuvių

DON’T BE GREY

Nepirk to, ko tau nereikia, 
nors ir pigiausiai gautum.

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

*' ——ir Puošimams.

GĖLININKAS
4180 ARCHER AVENUE 
Phone LAFayette 5800

Pijus ir Ona Grybai su sū- 
nais išvažiavo porai savaičių 
atostogų į Rytines vai. Daly
vaus ir Lietuvių Dienoj New 
Yorke rūgs. 10 d. ir aplankys 
ten gyvenančius gimines.

Laimingos kelionės. '

Detroite
P. B. Druškauskienei sma

giai praleidus atostogas Ry
tinėse valstybėse ir pas savo 
gimines Sliaron, Pa., grįžtant 
namo, sykiu į Detroit atvy
ko jos sesers sūnus Albertas 
Shupeikis, kuris užima aukš
tų vietų Amerikos Jungtinių 
Valstybių sostinėj. Jis yra a-

torium Aukščiausiojo Teismo; atvykimų iš Mundelein, Illi- 
pinninin’ko Hughes. Malonui nois dalyvauti laidotuvių šv. 
girdėti, kad ir lietuviai yra'Misioge; vįetin<»i dvasiškijai: 
pasie'kę tokias aukštas
tas.

Detroito Druškauskienė avė |{mi
supažindino su eile vietos, ,o8 suteiki 

veikėjų, o sekmadienio vaka-' 
re buvo svečiais pas Moterų 
Sąjungos centro pirm. E. Pau- 
razienę, kur dalyvavo ir ki
tos Paurazienės sesutės: Sta
tkienė su dukterimis ir O.
Paurazienė su dukterimis

yie'|kun. J. Kloriui už nuolatinį 
vertingų patarimų suteikimų; 

J. Griniui, iw-ttžnojau-
ir aplankymą 

Šv. Vardo drau-

Chicago.

Isu bareliu

Dėkoju giminėms už skubų 
atsilankymų ir teikiamų sura
minimų ir šv. Mišių aukų. Dė-

grry hair. Or*y bate 
■aka* yno look old and (eel aid. 
Try tfaa klodam* Matbod lot Col* 
orto* Hair . .. CLAIROL. YooTI 
appradata tha qnkk, plaaaant traa> 
Bent. No blsschlng reąulrsd to 
•often the hair wtun yoo OM 
CLAIROL. YooH k?ve the resoha 
eo yoor hair — beaotihil, natnraU 
Mokine that deAte deteetkno 
tee yoaraalf aa yoo ortaki likę te 
fcą. 8ee yoor hairdresaer teday e*

NOVE..'

Nat*rally...*Uh

RHEUMATISM $
RELIEVE PAIN IN FEW MINUTES

To relieve the torturing pain of Rheuma- 
tiam, Neuritb, Neuralgia or Lumbago, in a 
few latnUtm, pjet the Doctor’g r foram la 
NURITO. Dependable—no opiates. no nar- 
eoties. Does the work qaickLy—mtnt relieve 
worst pain, to your satisfaction in a few 
minutes or money back at Drunrgists. Don’t 
■uffer. Ūse NURITO on thia guarantee today.

aiiiimiiiiifmimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimimiiimimiiiiimiiiiiiiimig
SKOLINAM PINIGUS 

ANT 1-MĮJ MORGIČip
INSURED

= Kiekvienos ypatoe padėti pinigai yra apdrausti iki $5000.00 pet = 
Federal Savings and Loan Insurance Corp., po United States = 
Ooverament priežiūra.

Keturių Savaičių Mirties 
Sukaktuvės

A. + A.
JULIJONAS R1MDŽIUS

Jau sukako 4 savaitės, kai 
negailestinga mirtis atskyrė iš 
niiioi) tarpo myiliuą vyrą ir le
vą Julijoną luindzių.

Netekome savo 
pos SU, l'JS'J m.

mylimo lie-

4OAM OAflt, OAltOt. hM. 
itss v«m «o •«, tu* a. a

Nors laikas tęsiasi, mes jo 
niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas sutei
kia jam amžiną atilsį.

Mes. atmindami tą jo liūdną 
pasišalinimą iš mūsą tarpo, už
prašėme gedulingas šv. Mišias 
už Jo sielą rugsėjo 2 d., 1939 
m., švento Antano parapijos 
bažnyioje, 7:00 valandą ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldo
se, o paskui į namus po nuni. 
1343 So. 4Sth Court, Ciceroje.

Nuliūdę moteris Barliora. 
Sūnai: .litiijoitns, Antanas, ltay- 
monil ir Artlmr. duktė Dolo- 
ri s, brolis Jonas Ir Giminės.

Juozas Miškinis su šeima 
važinėjo po vakarines valsty
bes. Aplankė San Francisco 
parodų. Kelionėj padarė 9000 
mylių. Pervažiavo net 18 val
stybių. Dabar rengiasi vykti 
j New Yorkų Lietuvių Dienų.

J. Miškinis yra savininkas
|trvite didelių teatrų. Gau- j 

sus parapijos ir Lietuvos rei
kalų rėmėjas.

Rugp. 27 d. L. M. Klubas 
V. Žemaičio vasarnamy buvo 
surengęs pasilinksminimą. ,

L. M. klubui priklauso be
veik visos biznierių bei pro- 
f esi joną lų žmonos. Bankiete 
dalyvavo ir Jonas Gustainis 
su žmotia iš Melrose I’ark, 
111., stambūs valgomųjų daik
tų biznierius, kuris arčiau su
sipažino su detroitiečiais. J. 
Gustainiai paviešėję kelias 
dienas Detroite, išvyko namo.

Koresp.

SScratching
ZrilllIVI ITCNIN6 CKlNOv/noy

Rvnn the rnmt ntuhbnm Itrhlflg of arrama.
Mntch«, plmptan, MttiIntA'i foot, nmlrni and 
othir «tPm*ny ranaod akin eniptlona, 
(ulrkly yMda to pure, coolin*. antluepttr. 
vpild o o D. enrtCMimoN. Čtoar. grnaao- 
tnn and Rtalnlti drlm faat. T ta gratto 
ctli mmImi the trrltatlnn. Stopa the moat 
IntnnMHtchlng ln a hurry. A 36c trlal bot- 
tle. at all dmg atorea. provea lt—or your 
iHoty bMk. Aak Br Pn

LIETUVOS VYČIŲ CHORO

Ekskursija į Pasaulinę
PARODĄ

— išvyksta —

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

$3822Pilna kaina dabartiniu laiku į abi puses 
tiktai .............. . ... . ...........i.........................

i.

t.

Štai ką gaunate:
Traukinio bilietą | abi pu
ses. Chicago-N. T., pirmos 
klasės, air-condltloned trau
kintais.
Valgis du kart. nuvažiuojant 
Ir parvažiuojant.

TrannportaclJ* nuo stotisa J 
viešbutį New Yorka.

4. Dvi naktis 
vleAbutyJa

Ir tris dienas

B. Du bilietus J Pasauline Pa
rodą.

B. Aplankymą New York o Įvai
renybių.

7. Aplankymą Ilockefelier Cen- 
ter ObservaUon Tower.

I. Privilegiją aplankyti Niaga
ra Pails, kada grįžlte namo.

9. Privilegija pasilikti N e w 
Yorke 1S dienų, nuo dleuos 
Uvyklmo Iš Chlcagos.

Pilnas informacija* 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 užairegistruot įš anksto. I

Mokame Už 
Padėtus Pinigus 31%

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

. CHICAGO SAVINGS & LGAN ASSOGIATION
JOHN FA&KLi, l’rcs. =

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Phoae

OABY, DfD. LAIDOTUVIŲ DIBEKTO&IAI
KELNER —PRU Z IN 

SerlauiM PaUnavtnag — Motaria pataraaoja 
B000 680 W. 10tK Ar*.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
8KHIAU8IA IB DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

4447 South Falrfleld Avenue
Tel. LAFAYETTE 0727

DYKAI koplyčios visose
Chicagos dalyse

Klausykite mOsų Lietuvių ratilo 
>jšsiUm‘n vakarais, 7i0» valandą, ii

PmartBJas P. *ALTIMIB2tAg

programo Antradienio te 
tvniP stoUeų (KM K.1

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

A M D III AMPC PATARNAVIMAS AluDULANbL. DIENĄ IR NAKTĮ
KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSEDYKAI

P. 1. Ridikas
Mony B. Petitus

I

Lachawicz ir Sanai 
J. tiuleviaus
S. P. Mažeika
Antanas M. Phillips
I. J. Zolp
Albert V. Petkus

3354 So. Ilalsted St.
Telefonas YARds 1419
6834 So. Western Avė. 
GROvchill 0142 
1410 S. 49th Court 
ClCero 2109

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

4348 So. California jAve. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avenue 
Phone YABtls 1138-1139

3307 Lituanica Avė. 
l’hone YADds 4908

1646 West 46th Street 
l’hono YARds 0781-0782

4704 S. Western Avė. 
Tel. LAFayette 8024

t
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ARTI IR TOLI ‘DRAUGO’ TALKININKAI 
DIRBA IŠSIJUOSĘ 

Jų Eilės Dar Vis Tankėja
Penktadienis, šeštadienis, | 

sekmadienis ir... “Draugo” 
jubiliejinis (piknikas, Vytau
to parke. Skaitlingos eilės 
mūs dienraščio bičiulių viso
se kolonijose, arti ir toli, dar
buojasi platindami serijų ti- 
kietus laimėjimui brangių do
vanų. Tos darbuotojų eilės 
kasdien didėja naujomis pa
jėgomis. Štai, vėl būrys naujų 
talkininkų. 1

BRIDGEPORT: Rožė Ba
rauskienė.

TO\VN OF LAKE: B. Oge- 
ntas.

MARQUETTE PARK: Pr. 
Sutkus, J. M. Preibis, Am. 
Klevinskienė.

BRIGHTON PARK: .J. Ri- 
m'kaitė, A, Goštautas, U. Ru- 
mšienė, S. Lileikis, J. Kli
mas, V. Mikalauskis.

CICERO: Anna Enientas.
ROSELAND: A. Zdankus.
MELROSE PARK: Stella 

Kiselaitė.
HAMMOND, Ind.: K. Šar

ka.
MIDDLEBURY, Ind.: Ona 

Kazlauskienė.
AURORA, Ilk: Vladas Ta- 

mkevičius.
MUSKEGON, Mieli..- B. Ja

kubauskienė.

tas .piknikas, kad daug žmo
nių suvažiuotų.

Dieve, laimink “Draugo” 
darbus!

Dėkoju už pakvietimų ir 
siunčiu vienų dol.”

Su tikra pagarba
Ona Gemel

Linki “Draugui” 
Pasisekimo

Nuoširdi dienraščio “Drau
go” bičiulė Ona Geniel iš 
Zelienople, Pa., linki “Drau
gui” laimės ir pasisekimo. 
Štai jos žodžiai:

Sveikinu dienraštį ‘Drau
gą’ jubiliejaus proga ir lin
kiu daug laimės ir pasiseki
mo visuose darbuose. Kad bū
tų graži diena ir pasisektų

Sunku bus pralenkti 
ciceriečius

Artėjant “Drauko” jubilie
jiniam piknikui, ciceriečiai la
bai subruzdo platinti serijų 
tikietus. Čia paminėsiu tik 
vienų iš daugelio, tai Jurgis 
Nikrošius, 1524 So. 50th Ct. 
Jis nepsaitenkino gauta iš 
“ Di augo” serijų knygute, bet 
paieikalavo daugiau iŠ draug- 
nešio. Sako, žmonės tikietus 
iš jo perka, kai “liot dogs” 
piknike. Mat, tikietas tik vie
nas dešimtukas, o dovanos 
brangios, tai kur tau žmo
nės nepirks.

Cieeroj virš trys šimtai tal
kininkų platina “Draugo” 
jubiliejinio pikniko serijų ti
kietus. Be abejonės, prieš pi
knikų nebus galima suspėti 
visus darbuotojus ir gerada
rius (pagarsinti “Drauge”. 
Bet nebus užmiršti ir po pik
niko už jų prielankumą ir 
pasidarbavimą dienraščio 
“Draugo” naudai. “Draugo” 
vadovybė bus dėkinga visa
dos.

Na, ciceriečiai, nepaduoki- 
me pirmos vietos! Jei kas 
dar negavote serijų knygučių, 
klauskite draugnešio; jis vi
siems parūpins. Rap.

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

LIFE’S BYU7AYS
-AHJ> THlS t$ THE HAV I My JiA/j

Call. it 'Hekmau* HushIšklok* YoWp JS£
fuKmscp What ah effect Tme ipea 
Ha$ i n /<2xf,nc Him 
Home Nnirrs

Prekinio traukinio katastrofa netoli Chicago (prie Lake 
sujungimai. Manoma, 'kad tai sabotažninkų darbas ryšium 
piloto)

IŠ LENKTYNIŲ LAUKO
Serijų tikietų lenktynės dar 

smarkiai eina. 18-tos koloni
jos pardavėjai smarkiai dar
buojasi; jie pakėlė savo ko
lonijų iš 12-tos vietos į šeštų. 
West Side dar stovi pirmoje 
vietoje. Vėliausias stovis se
kantis:

\Vest Side — 3000.
Cicero — 2455.
Bridgeport — 2040.
Brighton Park — 1935.
Town of Lake — 1320.
18th Street — 1180.
Nortli Side — 1080.
Roseland — 9G0.
Marųuette Park — 955.
South Cbicago — 580.
West Pullman — 375.
Melrose Park — 220.

KAUNAS (R) — Rugpiū- 
čio 18 d. Vilniaus traukiniu į 
Kaunu buvo atvykę virš 40 
asmenų Vilniaus lietuvių mo
kytojų ekskursija, kuri Kau
no stotyje buvo nuoširdžiai 
sutikta. 8 lietuviai mokyto
jai iš Lydos ir 'Gardino aps
kričių atvyko vėliau.

K ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

H0W TO CLEANSE AND SOOTHE
TIRED

STRAINED* EYES
•Don’tsufferfrombum- 
ing, gmarting eyeg.
Murinę bringa you 
quick,amazin į relitl.
Murine's aiz extra in* 
gredienta complately 
wash away eye izzita- 
fion-make youreyes feei
clean.fresh.alivel Ūse Murinetwicedaily. 
•Kye atrain due toduat.dri ving, glare.cloaevork. 
moviea, reading, late houra. Murinę will not cor- 
rtct eye deficienciet. For treatment of organiceye 
diaordera, aee a eompetent profeaaional at once.

f/R/NL
For f v/p e 

/O (JR I— ■ I—f* For p VTl 
“ Your 1— I L-»

AT ALL ORUG STORES

Vakariene Seselių 
Pranciškiečių Naudai

Vilią). Rasta sugadinti bėgių 
su krize Europoj. (Acme tele-

Nauji Choro Boosteria:
•A

Kad visuomenė pilnai at
jaučia Vyčių choro darbų, aiš
ku iš au'kų, kurių choras kas
dien susilaukia. Štai, vėliau
si rėmėjai: J. Mackievicb 
$5.00, Mr. ir Mrs. Karlavich 
$5.00, A. Krotkaitė $5.00, Ka
stas Sabonis $5.00, S. P. Ma
žeika $5.00, Mary Dzimidas 
$3.00, J. P. Rakštis $2.00, Al. 
Budris $2.00, J. Juozaitis $2. 
J. Mikai linas $1.00, Leo. Nor
kus $2.00, Lovicks $1.00, AL 
Jasnauskienė $1.00, A. Nor
kus $1.00, A. Šukienė $1.00, 
R. Andreliūnas $1.00, Mrs. 
Klikūnas $1.00, Rainienė $1. 
V. Paukštis $1.00, dr. Atko
čiūnas $1.00, dr. S. Biežis $1. 
Mary Brazątfskas $1.00, J. 
Kass $1.00, George Nevadoiu- 
skis $1.00, V. Paukštis $1.00, 
dr. Walter Phillips $1.00, Fr. 
Urbelis $1.00, Paul Zaur $1, 
J. Liulevičius 50c.

N EU RITI S
kILIlVI PAIM IN FIW MINUTIS

To relieve the torturing pain of Neuritla, 
Rheumatlam, Neuralgia or Lumbago in a 
few mfnutea, get the Doctor'a formula 
NURITO. Dependable—no opiatea, no nar- 
eoties. Doea the work quicidy—raust relieve 
cruel pain, to your satiafaction ln a fetv 
rainutes or raoney bark at Druguist's. Don't 
auffer. Ūse NURITO on this guarantec today.

Standard Club

15c.

Švelni Degtinė—100 Prool 
BOTTLED IN BONO 

Nėra Geresnės Degtinės 
nž Tokią Kainą 

TIK >1.00 PT 04 PA 
4-5 Kvortos... * ® **

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS 

TAVERNOJ
DItINKSAS

MUTUAL LIQUOR COMPANY
Distrihntoriai

4707 8. HALSTED STREET
Pilone Bontevard 0014

Lietuvių Eksmainierių 
Piknikas

BRIDGEPORT. — Šv. Pra
nciškaus Vienuolyno Rėmėjų 
1 skyr. rengia vakarienę rug
sėjo 2 d., 7 vai. vak., skyr. 
pirm. A. Auksutienės namuo
se, 3438 So. Lowe avė.

Per vakarienę bus pamar
ginamų. A. Auksutienė, J. Pu- 
kelienė, P. Jančauskaitė visų 
širdį yra {dėjusios, kad vaka
rienė pavyktų.

Visas pelnas skiriamas sei
mo dovanai.

Seimas įvyks rugsėjo 17 d., 
Pittsburgh, Pa.

Nuoširdžiai kviečiami visi 
atsilankyti rugsėjo 2 d. į Au
ksutienės namus. Rėmėja

Šią savaitę choras tikisi su
silaukti du syk daugiau boos- 
terių, ir, nėra abejonės, kad 
ta viltis taps realizuota, nes 
visuomenė puikiai kooperuoja.

Aukas galima siųsti chorui 
per S. šimulis, Business Ma- 
nager, 2150 So. Hoyne Avė., 
Cbicago, III. Nitą

Gera sąžinė labai daug gali 
nukęsti, ir labai linksma yra 
pri spainl i m u oro.

Listen to and Advertise over

PAUNDEGH’S YUGOSLAV RADIO
Folk Songs and Music 
Tambaritza Orchestra

8tatioiTwWAE, Every SundajTl to S 
536 S. Clark St., Chicago — Har. 3006

Chicago Heights 
Žinios

Dviejų dienų festivalas, 'ku
ris turėjo baigtis rugip. 27 d., 
pratęstas. Dar piknikausim 
rugsėjo: 2, 3 ir 4 dienomis, 
parapijos kieme. $55.00 dova
nos laimėjimas irgi nukeltas 
į rugsėjo 4 d.

Praeitos dvi dienos buvo 
publika gausingos ir finan
siniai sėkmingos. Ypatingai 
sekmadienis. Buvo daug sve
čių iš Cliicagos, Harvey ir 
Stager. Dabar lauksime visų 
ir buvusių ir dar nebuvusių 
svečių.

Įvyks sekmadienį, rugsėjo 
3 d., Liberty Grove (buv. Da
mbrausko), Willo\v Springs, 
III.

Piknikų rengia bendrai vie
tinės kelios draugijos.

Dainuos chorai, bus įvairi 
programa.

Svečių bus iš tolimų kolo
nijų.'

Važiuoti į piknikų gatvė- 
kariais 63 iki Argo. Bušai 
nuo Argo iki pikniko vietos 
nuveš ir paneš, (round trip) 
už 25 centus. Trokas išeis a- 
pie 12 vai. nuo Lietuvių Au
ditorijos Bridgeporte ir su
stos Brighton Park prie 43( 
ir Archer avė. Komitet

ŽAGARIEČIŲ PASKUTINIS 
ŠIŲ METŲ PIKNIKAS

Žagariečių kliubas rengia 
paskutinį šių metų rudeninį 
piknikų, Sekmadienį, Rugsėjo 
3 d., J. Spaičio darže, prie 
Archer Avenue, priešais O’- 
Henry Park, Willow Springs, 
111. Pradžia 11 valandų ryto. 
Kviečiame visus atsilankyti, 
o mes užtikriname, kad turė
site smagų laikų — pasišoksi
te prie geros jaunojo Balako 
Orkestras, kuri gros Lietuviš
kus, Latviškus ir Amerikoniš-

----------- kus šokius. O kas link valgių
Rugsėjo 6 dieną prasidės jp gėrimų, tai nėra reikalo ir 

Šv. Kazimiero parapijos mo- 'garsinti, nes viskas parvesta 
kykla. Ryto bus šv. Mišios į§ pat Žagarės.
8 vai., palaiminimas Šv. Sa-
kramentu ir pamokslas vai
kučiams ir tėvams. Rap.

Kviečia, Komisija
(Skelbimas)

KLAUSYKITE

New City Fnrnitn Malt
RADIO PR00RAM0

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

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

Charles Yushis
CARPENTER

— ir —
CONTRACTOR

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

Tel. CANaI 7514
CHICAOO, ILL.

UTILITY LIOUOR 
DISTRIBUTORS

iDOorporated

Tel. Prospect 0745-0746
tVholesale Only

6931-33 So. Ashl&nd Av«.

Pu mua galima gauti tikrai 
Lletuvlltką Importuotą Valatyblną 
Degtiną

Ifee Ir Vist Mūfnj Darbininkai 
E na m e Lietuviai. Pp. F. Ir M. 
Dalmldal, 8av1ntnkal.

TURTAS VIRŠ-------------
ATSARGOS KAPITALAS
Dabar mokam 3!/2% už pa
dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 m.

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

and
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

$3,500,000.00 
- $250,000.00

4192 ARCHEB AVENUE
8AVINGS FEDERALLT 

INSURED
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS
parodė

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 virfieliais.
■ Kaina $1.00 

Užsakymus siųskite:
DRAUGAS PUBUSHING CO.

2334 South Oakley Avenue Cbicago, Illinois

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS I AMO RUIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
'THE HOME OF FINE FURNITURE” 8INCE IMU

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

PASKOLOS ANT PIRMŲ 
MOROIČIŲ

Duodamos nuo 1 iki 15 metų. 
Lengvi išmokėjimai. Dėl platesnių 
informacijų kreipkitės pas Chas. 
Zekas, Secretary.

GEDIMINAS BLDG. & LOAN 
ASSOCIATION 

4425 South Faarfield Avė. 
Lafayette 8248

CLASSIFIED
PARDAVIMUI RAKANDAI

15 priežasties ligos, parduodame 6 
kambarių gražius rakandus. Matyki
te iki 6 valandos vakaro. 7036 So.
ArtOKlan Avenue, antras aukštas,

PARDAVTMIT TAVERNAS 
Geriausia vieta Chieagoj. Parduosiu

' pigiai. Atsišaukite: 1506 West Ma- 
. dison Street, Cbicago, Illinois.

PARDAVIMIT NAMAS
' Blzniavaa namas — Storas ir flpfas 
' pagyvenimui: yra 2-karų garadžius. 
' Parsiduoda pigiai. Dėl platesnių In

formacijų kreipkitės J: Cha.. Zeka.
4425 So. Falrfleld Avenue.

PARDAVIMUI KRAUTUVĖ 
Tinkama daugumai biznio rū.šlų. 
Krautuvą yra 22x60, S gyvenimui 
kambariai užpakaly. Didelis beismon- 
tas ir vISkus. KarSto vandenio šilu
ma, nebrangi kaina. Privačias savi
ninkas. 2445 West 71st St.. telefonas 
RF.Public 8242.

PARDAVIMUI BIZNIS 
Grosern# Ir dellcatesaen. Garu ap
šildomas. Pragyvenimui kambariai 
užpakaly. Turime parduoti pigiai. 
Priežastis pardavimo — liga. Atsi
šaukite: 2438 W. 5»th St., telefonas 
PROspeet 1246,

PARDAVIMUI NAMAS 
2 aukštų mūrinis namas Brlgepor- 
te; 6 Ir 6 kambariai. Kaina 12.600? 
11,000.00 easb. balansas $16.00 |

mšnesj. Savininkas: 3236 So. Halo- 
ted Street, telefonas CALumet 4118.

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm. Krikštynom Ir Kito
kiem Baakietam Sutelktam Pa

tarnavimą.
Linksma* Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

CR ANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avė., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022
Pocahnntas Mine Rnn (Screened), Tonas »7 2S| 
Smulkesniųjų — Tonas 37.00; Petroleum Gar- 
boa Ooke, perkant 8 ton. ar daugtaii. Ton. 37.28.


