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28 angliakasiai žuvo Kentucky kasykloje
Vaduotoju grupe padėjo daug sunkaus 
darbo iki atrado 19 žuvusiojo

Prie kitų devyniųjų dar 
neprieita dėl įgriuvimų

PKOVIDENCE, Ky., liepos 
i— Už vienos mylios nuo 
šiauriųlink Duvin. Coal 

iTtSnpanijciš minkštosios ang
lies kasykloje užvakar įvyko 
duju sprogimas — apie 230
pėdų žemės gelmėse.

Neužilgo i patirta, kad toj
kasyklos daly dirbo 28 ang
liakasiai. dreifai sudaryta iš 
angliakasių vaduotojų grupė. 
Vaduotojai su dujakaukėmis 
po sunkaus darbo priėjo prie 
vieno užgriauto urvo. Tenai

rado 19 žuvusiųjų.
Kiti 9 angliakasiai kitam 

gretimam urve ir šiandien i- 
ki ryto prie jų dar neprieita.

Kentucky valstybės kasyk 
lų vyriausias inspektorius ,1. 
Daniels yra nuomonės, kad 
ir tie 9 vargiai išlikę gyvi. 
nes kasykloje vandens yra i- 
ki kelių.

Po įvykusio dujų sprogimo 
38 angliakasiai, dirbę kitose 
kasyklos dalyse
vaduoti.

greitai iš-
u.

' .. •' S

KAIP NACIONALISTAI 
MAITINA MADRIDO 
NUKENTĖJUSIUOSIUS

MADRIDAS, Ispanija. — 
Šis miestas jau atsigauna }>o 
didelio vidaus karo , sukrėti
mo — kas išvyko iš Madrido 
karo metu, dabar jo nelrepa- 
žintų, Ir vėl Madridas šva
rus ir linksmas miestas, su
sisiekimo priemonės veikia, 
išskiriant taksi, kurių beliko 
300, o prieš karų jų buvo

paėmė Barcelonų ir Madridu, 
pirmučiausiai atsiuntė gyven 
tojams tūkstančius tonų mai
sto. Stambiausi ir rimčiausį 
darbų šia kryptim dirba Au- 
xilio Sočiai, tai yra ispanų 
labdaros draugija, kuri karo 
metu išgelbėjo nuo mirties 
tūkstančius žmonių.

Balandžio mėn. ta organi-
3,200. Gyvenimas šiek tiek zacija Madride išdalino mais- 
brangesnis, neku buvo prieš to 12,000 tonų, gegužės mėn.
karų.

Mieste maisto 'beveik nes-
— 6,400 tonų.

Pirmomis dienomis ,po to.

Miooesotos gubernatorius šauksis 
kariuomenes prieS WPA streikioiokus

Lietuvos šaulių Sųjungos 20 metų sukaktu vių šventės vaizdai: Tautiškais rūbais pasi
puošusių mergaičių šaulių masiniai liaudies šokiai sporto aikštyne, Kaune.

tinga, stinga tiktai tokių pro kai nacionalistai užėmė Ma- 
duktų, kaip kava, cukrus, a- (dridų, Auxilio Sočiai maitino 
lyva, ryžiai, pupelės, bulvės, kas dienų po 700,000 žmonių, 
žuvis ir miltai... Tuos produk ir dabar dar maitina po 350,- 
tus galima gauti tiktai su kor 000. Draugija turi 150 valgy

MINEAPOLIS, Minu., lie
pos 16. — Po įvykusių pas
kutinių AVPA streikuojančių 
darbininkų kruvinų riaušių 
valstybės gubernatorius su
kvietė darbininkų vadus ir 
jiems pareiškė, kad jei riau
šės pasikartos, prieš riauši
ninkus bus iššaukta ne mili
cija, bet federalinė 'kariuo
menė.

Gubernatorius nurodė, kad 
AVPA vykdomi projektai yra 
šalies vyriausybės žinioje ir 
vyriausybė imsis priemonių 
išlaikyti reikalingų tvarkų. 
Prieš vyriausybę negali būti 
vykdomi streikai, arba riau
šės. Taip yra pareiškęs pats 
prezidentas Rooseveltas.

Savo rėžtu čia uždaryti vi
si vyriausybės vykdomi AVPA 
projektai. Nebus atnaujinti 
iki streikininkams aprim- 
siant. Pradėjus darbus strei
kininkai nebus priimti.

dlinoiso valstybės aipskri-
Jšelpimo viršininkams pra

nešta, kad valstybinis šelpi
mas AVPA streikininkams bus 
nutrauktas.

Taip nusprendė Illinois E- 
mergency Relief komisija. A- 
pie 15,000 darbininkų, kurie 
nuo liepos 1 d. atsisakė dirb
ti kongreso nustatytų valan
dų skaičių — 130 valandų per 
mėnesį, šelpimas bus atsaky
tas.

Šis komisijos nuosprendis j 
padarytas paskelbus prezi-1 
dento pareiškimų, kad AVPA 
darbininkai negali streikuoti 
prieš vyraiusybę, kuri juos 
viešaisiais darbais šelpia.

Komisija pažymi, kad nėra 
jokios prasmės lokalinėms 
vadžioms skirti šelpimų 
tiems, kurie atsisako dirbti 
vyriausybės skirtus darbus.

Tllinoiso AVPA direktorius 
vusiųjų sąrašų išbraukta 6,- 
684 darbininkai. Tai tie, ku
rie įspėti per penkias dienas

negrįžo į darbų. Jei jie ne- j 
C. E. Min'or randa, kad per-j 
eitų antradienį visoj valstybėj ■ 
streikavo apie 28,000 AVPA 
darbininkų. Pereitų šeštadienį 
streikuojančių skaičius suma
žėjo iki 15,723.

Pereitų savaitę iš streika- 
grįžo, reiškia, nereikalingi 
šelpimo, pareiškia AVPA vir
šininkai.

IERC praneša, kad nutrau
kus šelpimo teikimų streiki
ninkams, bus daugiau susirū
pinta visais tais, kurie nes
treikuoja, kurie “dovanotam 
arkliui į dantis nežiūri’’ ir 
patenkinti esama santvarka.

Pašalinus streikavusius ir 
paleidus visus tuos, kurie be 
■pertraukos AVPA projektuo
se yra išdirbę 113 mėnesių, tik 
vienam Cbicago mieste bus 
reikalinga apie 28,000 naujų 
darbininkų. Norinčiųjų gau
ti AVPA darbus gyvenimas ir 
stovis bus nuodugniai ištir
ta, 'kad nereikalingi šelpimo 
nepakliūtų į šelpiamuosius 
darbus.

MAJORAS KELLY J KALI
FORNIJĄ

Cbicagos majoras Kelly iš
vyko porai savaičių vasaroti 
net į San Erancisco, Cal.

teps Moolas bos pagerbtas 
Jo Eoinjes 25 oi. sukaktuvėmis

Ateinančiais metais sueis 
25 metai, kaip Cbicagoj arki- 
vysk upau ja Jo Eminencija 
kardinolas Mundelein. Arki
vyskupijos prelatai, kunigai 
ir pasauliečiai planavo šias 
sukaktuves triukšmingai mi
nėti. Tačiau Jo Eminencija 
reiškė noro, kad tokio minė
jimo būtų išvengta.

Dėl to, prelatai su Kuni
gais nusprendė kardinolo ar-

minėti arkivyskupijos tikin 
čiųjų maldomis. Sudarytas iš 
kunigų komitetas daro planų 
per ištisus metus-visose baž
nyčiose įvykdyti misijas. Tai 
bus vadinami misijiniai me
tai. Bus pradėti ateinantį ru
denį ir baigsis 1940 metais 
Padėkonės dienų.

Tuo būdu Jo Eminencija 
bus pagerbtas daugiau kaip 
milijono tikinčiųjų maldų ir 
genijų darbų dvasine puok-

kivystkupaviimo sukaktuves' šte.

NORI ATNAUJINTI KARO 
SKOLŲ MOKĖJIMĄ

LONDONAS, liepos 16.' — 
Patirta, Anglija ryžtasi at- 

, gaivinti karo skolų mokėjimų 
i J. A. Valstybėms. Anglija 
prie to žygio ragina ir Pran
cūziją.

ITALU MARŠALAS 
BADOGLIO ATLANKĖ 

_ | ALBANIJA
LONDONAS, liepos 15. — 

Žiniomis iš Romos, Albanijoj 
lankėsi Italijos ginkluotų pa 
jėgų vyriausias vadas marša
las Badoglio. Jis ten apžiūrė
jo italų kariuomenę ir įvedė 
kai kuriuos patvarkymus.

tėtėmis. Sunkiausia gauti a- 
lyvos ir cukraus, nors geres- 
niuose viešbučiuose ir resto
ranuose jų duodama. Kaiku- 
rių produktų kainos, palygi
nus jas su prieškarinėmis, pa 
kilo ligi 300%. Avalynė ir 
drabužiai bent 75% branges
ni, negu buvo prieš 'karų.

Nacionalistai, eidami į prie 
kį karo metu, visur ir visa- 
dų žiūrėdavo maisto klausi

Pranešta, kad Albanijoje 
bus įsteigta vyriausioji Alba
nijos kariuomenės vadovybė. 
Veikiausiai vadu būsiąs pas
kirtas generolas Guzziomi, ku 
ris ir dabar vadovauja italų 
kariuomenei taine okupuota
me krašte.

Karo pajėgas sudarys du 
armijos korpusai, kuriuos su
daro šešios , divizijos, viena

klų, ir 35 virtuves, kur dali
namas šiltas maistas, be to, 
dar ji turį septynias valgyk
las, kur maitinami seniai, as
tuonias valgyklas, kur maiti
nami buvę kaliniai ir šiaip 
socialistų valdžios metu nu
kentėję žmonės.

Liūdnas miesto gyvenimo 
reiškinys yra gedulas. Dažy
tojai dienomis ir naktimis, 
juodai dažo audeklus gedului. 
Nedaug tėra šeimų, kurios ne 

žuvusiųjų
mo. Kur tik paimdavo mies
tų, tuojau sutvarkydavo miti 'turi savo artimų 
mo reikalus. Pvzd., t kai jie karo metu.

divizija būsianti - motorizuo- reikės poros mė-

SU LAIVU SQUALUS BUS 
VARGO

PORTSMOUTH, N. H., lie- j 
pos 15. — Su iškeliamu ir iš 
naujo nuskendusiu ip»o vande
niniu laivu Sųuolus bus daugi
darbo ir vargo jį jūros dugne' Berchtesgadene fiurerį Hitle- 
ir vėl apjuosti ir ištempti iš rį atlankė Dancigo nacių fiu-

HITLERIS PER DVI 
DIENAS TARĖSI 
SU FORSTERIU
MŲNICHAS, liepos 15.DALADIERIS SAKO,

PRANCŪZŲ ARMIJA
NENUGALIMA
PARYŽIUS, liepos 15. — 

Vakar Prancūzijai minint ne
priklausomybės dienų minis
tras pinnininkas Daladieris

ZOGAS YRA RYGOJE pareiškė, kad prancūzų ka- 
RYGA, liepos 16. — Iš nuomenė nenugalima.

Varšuvos čia atvyko buvęs 1 Apie 30,000 rinktinosios ka 
Albanų karalius Zog su žmo Į riuomenės paradų priėmė pre 
na ir palydovais. Iš čia jis,’.ridentas Lebrunas, ministras
saikoma, lėktuvu vyksiąs į 
Sfrockbolmų. Bijo pakliūti į 
Vokietijos nacių nagus.

Kongresas oeoori svarstyti 130 vai. 
darbo klausimo ir neutralumo akto

pirmininkas, saugumo minis
tras ir eilė kitų 'kariuomenės 
vadų ir valstybės vyrų.

Parade dalyvavo ir britų 
karo pajėgų dalys.

WASHINGTON, liepos 16. 
— Kongreso atstovai veržia
si ko veikiau nutraukti sesi
jų ir leistis į vasarines atosto
gas. Dėl to prezidento Koo-e- 
velto pastangos pataisyti ne
utralumo aktų vargiai bus 
įkūnytos. Senate nurodyta, 
kad prezidentas galės kong
resų sušaukti nepapraston se- 
sijon, jei Europoje, ar kur 
kitur pasireikštų rimtas ka
ro pavojus,

Be kitko kongresas neturi 
pasiryžimo svarstyti AVPA 
akto tikslu jį pataisyti, kari 
sulaikius WPA darbininkų 
unistų streikų bangų. Kai ku
rie atstovui nurodo, kad nus
tatyta bedarbių šelpimo tvar
ka neturi būti keičiama. Sa
ko, unistai darbininkai neturi 
naudotis kokiomis nors ypa
tingomis šelpimo privilegijo
mis, kai neunistai dirba il
gas valandas ir pigiau apmo
kami.

KONGRESO ATSTOVAI 
NEREIKALINGI PENSIJŲ

WASHINGTON, liepos 16. 
— Kongreso žemesniuose rū
muose iškeltas sumanymas, 
kad ir patys kongreso aiąto 
vai apsidraustų pensijomis. 
Daugdma balsų sumanymas 
atmestas.

ta. Tuo būdu Italija turės Al 
banijoje pastovių kariuome
nę iš 80,000 vyrų. Dabar Al
banijos 'kariuomenėje yra tik 
40,000 kareivių.

Maršalas Badoglio lankėsi 
kai Italija paskelbė, jog į- 
vairiems pagerinimams ir į- 
rengimams Albanijoje italų' 
vyriausybė ryžosi išleisti 100 
milijonų dol. Apie 30,000,000 
dol. bus išleista keliams sta
tyti. Keliai eis nuo pajūrio 
prie Graikijos ir Pietųslavi- 
jos sienų.

Kariški ekspertai sako, kad, 
jei kiltų karas, tai Graikija 
ir Pietųslavija tuojau būtų 
padarytos bejėgės, italams 
savo programų vykdant.

Kitas svarbus klausimas y- 
ra maisto klausimas. Vietoje 
galima gauti tiktai duonos.

reris A. Forsteris, su kuriuo 
'nėšių. Nežinia kaip labai jis' diktatotorius per dvi . dienas 
sugadintas antruoju savo pa- turėjo pasitarimus. Aišku, 

, jiedu turėjo progos nuodug
niai viską aptarti Dancigo li
kimo klausimu.

nerimu.

3 ŽUVO SU JŪRINIU 
LĖKTUVU

NEAV YORK, liepos 16. — 
Atlantiko vandenynan skren
dant įkrito pakraščių sargy
bos jūrinis lėktuvas. Žuvo du 
lėktuvo įgulos nariai ir vie
nas civilinis, kurs dėl grei
tosios pagalbos paimtas iš 
laivo ir norėta jį lėktuvu nu
vežti į ligoninę. Kiti lėktu
vo įgulos penki vyrai išva
duota.

“MAŽASIS FIURERIS” 
NUTEISTAS

ZURICHAS, liepos 15. — 
Šveicarijos naciai turi savo 
“‘fiurerį” (vadų), vadinamų
“mažuoju”. Jis yra Alfredas 

mėsos ir tabako. Reikia suras Zander. Už viešosios vidaus
ti tinkamas priemones mai’- 

SVETIMŠAUAI TURISTAI j tu aprūpinti kariuomenę ly-
BlRŠTONiE

Šiuo metu į Birštono kuror
tų jau yra atvažiavę 30 * už
sieniečių vasarotojų, kurių 
daugumų sudaro svečiai iš 
Lenkijos.

giagrečiai su įvairiais planais 
vykdyti pagerinimus Albani
jos gyvenime.

tvarkos drumstimų policija 
jį areštavo, o teismas nuteisė 
pusantrų metų kalėti.

REMKTTE, PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

tas didesnę turės ramybę. Tas 
yra pergalėtojas savęs ir pa
saulio viešpats, Kristaus drau 
gas ir dangaus tėvainys.

Stebėtojai nurodo, kad ki
tados Čekoslovakijos srities 

, Sudetijos nacių vadas K. Hen 
Įeinąs pas Hitlerį lankėsi. Ir 
po to Sudetijoje pradėta at
kakli tos srities atskėlivno 
propaganda, kuri Čekoslova
kijai nelaimingai užsibaigė.

DANCIGO NACIAI 
RALIUOJA

DANCIGAS, liepos 16. — 
Šio miesto nacių berniukų ir 
mergaičių organizacijos va
kar surengė triukšmingas vai
kštynes ir raliavimus. Vadai 
■pareiškė, kad Dancigas turi 
grįžti Vokietijon. To nori 
Hitleris.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu

matomas debesuotumas ir šil
čiau.

Saulė teka 5:29, leidžiasi 
8:22.
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Bendradarbiams Ir korespondentams raitų neg retina, 
Jei neprašoma lai padaryti ir neprtsiunčlama tam tiks
lui pallo ženklų. Redakcija pasilaiko sau teise tai
syti ir trumpinti visus prisiųstus raitus ir ypač ko
respondencijas sulyg savo nuožiūros. Korespondentų 
pralo ralytl trumpai Ir aiškiai (jei galima raaomaja 
mašlnOle) paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
giant polemikos Ir asmeniškumų. Pasenusios uores- 
pondencijoa lalkraltln nededamos.

Skelbimų kainos prlslunClamos pareikalavus 
Sntered as Second-Class Matter Manta 01, 1018, at

Chicago, Illinois Under the Act at Manta S. 1870.'

o Stalinas — “visi už mane”. Mat, Stalino 
biznis yra sugriauti visas kapitalistines val
stybes ir ant jų griuvėsių pastatyti kruvi
nąjį komunizmą.

Spauda praneša, kad Vokietijos diktato
rius Hitleris Bavarijos kabiuose seka žvaigž
džių judėjimą ir nori išburti Vokietijos ir 
savo ateitį. Ar tik jis ten neįžiūrės sau Na
poleono likimą.

• * e

Chicagcs socialistų dienraštyje Ciceros Jo
kūbas ir kiti melagysčių mėgėjai vėl prade
da “įsismaginti”. Jiems užkliūva ne tik ku
nigai, kuriuos jie, jei galėtų, šaukšte van
dens paskandintų, bet ir seseris vienuoles 
pradėjo plakti savo piktais liežuviais. Bet, 
vyrai, žinokite, kad melagystėmis toli nenu
važiuosite. Melagių rolė nepavydėtina, nes 
ji negarbinga. Melagiai savo plepalais tik 
save žemina. Dėl to ir neapsimoka per daug 
dėmesio į juos kreipti.

Bm* D)pns t š hnfean
Rašo J>r <9. 1. Btotis

•Kiekvienas normalus šiuo- na, nes palengvinimą kūdi-

Šiandien sukanka šeši metai nuo tragiškos 
mūsų didvyrių lakūnų Dariaus ir Girėno 
mirties. Ta proga nebus pro šalį pakartoti 
tikrai reikšmingą jų testamentą, kurį jiedu 
parašė ir paliko išskrisdami į tolimą ir pa
vojingą kelionę. To testamento turinys yra 
toks: w w

“Lietuvių tauta laukia iš savo sūnų ir 
drąsesnių žygių. Būtinai reikia ir jos sū
riams prisidėti prie bendrojo darbo — tir
ti dar mažai žinomas Žiemių Atlanto van
denyno oro sroves, o taip pat naujai išras
tus navigacijos būdus ir priemones pritai
kyti kasdieniniams reikalams, Mes, gyve
name tekiais laikais, kada eras stengia
masi panaudoti žmonijos reikalams, laiko
me savo pareiga tautos vardu tą darbą 
garbingai atlikti.

Jaunoji Lietuva! Tavo dvasios įkvėpti, 
mes stengiamės tą pasirinktą uždavinį į- 
vykdyti. Mūsų pasisekimas tegu sustiprina 
Tavo dvasią ir pasitikėjimą savo jėgomis 
ir gabumais! Bet jei Neptūnas ar galin
gasis audrų Perkūnas ir mums bus rūstus 
pastos mums kelią Jaunąją Lietuvą ir pa
šauktų “LITUANICA” pas save, — tada 
Tu, Jaunoji Lietuva, turėsi iš naujo ryž
tis, aukotis ir pasirengti naujam žygiui, 
kad audringųjų vandenynų dievai būtų pa
tenkinti Tavo pastangomis, pasiryžimu ir 
nekviestų Tavęs į Didįjį Teismą.

“LITUANICOS” laimėjimas tegu su
stiprina jaunųjų Lietuves sūnų dvasią ir 
įkvepia jucs naujiems žygiams.

• ‘ LITUANICOS ' pralaimėjimas ir nu
grimzdimas į Atiantiko vandenyno gel
mes tegu auklėja jaunų lietuvių atkaklu
mą ir ryžtumą, kad Sparnuotas Lietuvis 
būtinai įveiktų klastingąjį Atlantą Tėvy
nės Lietuvos garbei!

Tad šį savo skridimą ir aukojame Tau, 
Jaunoji Lietuva!

Tą didįjį bandymą pradėsime, tikėdami 
Dangaus palaimos”.
Šiuos Dariaus ir Girėno testamento žo

džius turėtų atmintinai išmokti kiekvienas 
lietuvis.

Nors nemaža paminklų mūsų lakūnams di
dvyriams jau pristatyta ir dar daugiau ren
giamasi statyti, kas yra gražu, reikalinga ir 
naudinga, tačiau svarbiausia, kad pristatę 
akmeninių paminklų, neužmirštume jų atlik
tojo žygio didžiosios prasmės, neužmirštume 
jų sielų, neužmirštume jų troškimo, kokio 
lydimi jie išsirengė į kelionę, iš kuries ne
besugrįžo... Jie savo tikslo atsiekė.- atliko 
drąsų žygį. pakėlė tautos garbę! Dabar mū
sų eilė, nes: “Lietuvių tauta laukia ir drą
sesnių žygių”. Ypač šiais laikais Dariaus 
ir Girėno drąsos lietuviai reikalingi, nes 
Lietuvos nepriklausomybei grąso didieji jos 
kaimynai, o jos išeivija vis labiau užbeja 
nutautėjimo banga.

APŽVALGA

“Vargšas Liūtas”
“V. B.”, rašo “L. Ž.”, taip įvertina Bri

tanijos padėtį: Anglų apsupimo politika pa
remta klaidingais pagrindais ir todėl vedanti 
prie katastrofos. Tolimųjų rytų anglai turį 
pagalvoti apie Čemberleno politikos tinka
mumą, kuri po visus pasaulio kampus išmė
čiusi Anglijos pajėgas, net ten, 'kur anglai 
visai neturį jokių reikalų, ir negalinti pa
gelbėti bėdon patekusiems tautiečiams. Tas 
milžiniškas žvėris, kuris viena letena stovi 
Baltijos jūroje, antra Juodojoje jūroje, tre
čia prie Zigfrido linijos, ketvirta Gibraltare, 
o Tolimuose rytuose gali tik silpnai mosuo
ti savo uodega, — negalįs niekam sukelti 
nei baimės, nei įgyti draugų. Visa eilė val
stybių buvo Anglijos draugais dėl jos storo 
piniginio kapšio, bet kada reikėję užimti 
frontą, prieš ašies valstybes, tai jų dauguma 
virtusi neutraliais kraštais.

gus turi penkiasdešimts du 
dantis, arba tiek, kiek metai 
savaičių.

Dvidešimts dantų sudaro 
pirmą setą, arba pieninius da
ntis, o trisdešimts du dantys 
sudaro antrą setą ir jie turė
tų būti amžini.

Pas normalų kūdikį apie 
šeštą mėnesį amžiaus prade
da dygti priešakiniai dantys. 
Aš manau, tinkamiau sakyti, 
kad dantys kalasi, o ne dyg
sta, nes dantys yra pilnai, 
ypatingai karūnos bei liemuo, 
susiformavę kokybe ir kieky
be pirm, negu išlenda iš po 
dantų Smegenų.

Kūdikio dantų kalbuosi tę
sias iki trečių metų, prade 
dant priešakiniais ir baigiant 
krūminiais. Pirmiausia, apie

kiui suteikia tik trumpam lai
kui. Dantukas, nors ir pra 
piovus smegenis, greičiau Be
prasikala. Žaizda greit sugi- 
ja ir prapiautoj vietoj smege
nys pasidaro net storesnės, 
nes gijimo metu išsivysto nau 
jos rūšies valaknėlės, kurios 
padaro toje vietoje kietesnį 
kūno audinį, kuris irgi pa
prastai vadinamas randu, ir 
per tą randą, smegenų audi
nį, dantukui daug sunkiau 
prasikalti. Tokiu būdu, vie
toj kūdikiui palengvinti, dar 
pasunkina.

Reikia nepaimiršti, jog da
ntukų kalbuosi kūdikio me
tu visas kūnas yra smarkiai

Su Vilniečiais Po 
Vilnimis šventoves

Bonifratrų bažnyčia kaip 
ir šv. Mikalojaus giliai įlin
dusi į žemę. Šioj bažnyčioj y- 
ra šulinys, iš kurio tryška 
tyras vanduo., Pasakojama, 
kad dar pagonys lietuviai nu
žudę vienuolius ir toj vietoj 
ištryškęs šaltinis. Bonifratrų 
bažnyčia viena seniausių Lie
tuvoje. Kai kas mano, jog ši 
bažnyčia senesnė ir už šv. 
Mikalojaus bažnyčią. Boni- 
fratų bažnyčioj iki 1931 me
tų buvo lietuviškos pamaldos.

Šv. Jono bažnyčia yra vie
na didžiausių bažnyčių Vil
niuje. Ši bažnyčia yra prie

rašytas Lietuvos nepriklauso
mybės aktus.

Šv. Mykolo, šv. Onos ir Be
rnardinų bažnyčios. Trys ba
žnyčios — viena šalia kitos. 
Visos bažnyčios labai gražios. 
Šv. Mykolo bažnyčibs didysis 
altorius yra iš įvairių spal
vų marmioro. Šioj bažnyčioj 
rusai buvo žiauriai kankinę 
vienuoles. Vienos vienuolės, 
kurios išsukinėtos rankos, pa
laikai galima matyti. Prie 
šios bažnyčios darbavosi vy
skupas Kukta.

Šv. Onos bažnyčia iš lauko 
yra gražiausia .Lietuvoje. Tai 
gražus gotiškas paminklas. 
Napoleonas sakęs, 'kad jisai 
šią bažnyčią norėtų ipersivež-

universiteto. Vilniaus univer- ti į Paryžių. Vokiečiai, pas1 
sitetas protestantizmo laikais kojama, net realų projelJ 
buvo didelė katalikybės tvir- buvo sudarę šią bažnyčią n' 
tovė, nes čia mokė jėzuitai, kelti į Vokietiją. Viduje gra- 
Įeinant į šv. Jono bažnyčią, žūs žvaigždėti skliautai. Ki-

šeštą mėnesį, išsikala keturi ty* normaliai augtų, reikia

augantis. Jo raumenys sku 
biai vystosi ir kaulai stiprė- yra didelė statula, ^kuri vaiz- 
ja. Kad skirtingos kūno da- duoja, kaip jėzuitų įsteigėjas

Vysirupų pradėtas sąjūdis valyti Ameri
kos filmas nuo visci’rių Šlykštybių, turėjo ne
maža pasisekimo. Tam tikslui sudarytas “Pa
dorumo legijonas” sunkiai dirbo, bet už tat 
jo dėka filmes pasidarė kur kas švaresnės 
moraliniu atžvilgiu, čia katalikų tikrai daug 
nusipelnyta.

• >f. a

Anglija ir Prancūzija dabartinėj Europos 
maišalienėj vieningai veikia. Jos vilioja prie 
savęs ir Rusiją. Ne visai tai joms vyksta, 
nes jų šūkiai truputį skiriasi. Anglų ir pra
ncūzų politikai sako — “vienas ui visus”,

o • i* TT • •Socializmo Knzis
“Šviesa” rašo: “Jau kelinti metai socia

lizmas ėmė merdėti. Šiandien grynesnis so
cializmas išsilaikė gal tik Skandinavų kraš
tuose. Tekioje Prancūzijoje, socializmo tė
vynėje, socialistų vyriausybė išsigimė į pu
siau diktatūrą. Dar didesnio išsigimimo su
laukė kitų kraštų socializmas. Vokietijoje, 
Italijoje, Rusijoje jis nuvažiavo į priešingus 
'kraštutinumus. Ir visuose kituose kraštuose 
pastebimas tas pat reiškinys. Socializmas 
tuo būdu ne tiktai teoretiškai yra klaidin
gas, bet ir praktikos gyvenime pasirodė ne
tinkąs, kaiip visuomeninio gyvenimo forma. 
Dėl to jis visur nukrypsta arba į kraštu
tinę kairę virsdamas komunizmu, arba grįž
ta atgal, kaip tai yra įvykę Prancūzijoje, ir 
šliejasi fašizmo.”

Lietuviška Parapija Argentinoj

viduriniai priešakiniai: du vi
ršutiniam žandikauly ir du 
apatiniam. Apie aštuntą mė
nesį išsikala keturi šalutiniai 
priešakiniai. Vėliau seka pir
mi krūminiai, du apačioj ir 
du viršuj, kurie išsikala apie 
pirmą metą. Kūdikiui esant 
apie aštuoniolifką mėnesių, ka 
laši keturi akiniai arba ilti
niai dantys, o apie trečių me
tų pradžią paskutiniai krū
miniai. Viso sudaro dvide
šimts dantukų. Pirtname sete 
nėra trečio krūminio danties 
ir prieškrūminių dantų.

Kūdikio dantų kalimasis tę- 
inetu, (paprastai, -yra lyg ser
gantis: nerviškas, neramus, 
dažnai verkia, nemiega, ne
valgo, pirštus bei ką kitą su
griebęs 'kiša į burną, taipgi 
trina veiduką, nosytę bei a- 
kutes. Kartais gauna net ka-

kūdikio kūną aprūpinti tuom 
laiku judėjimu, idant jis tu
rėtų ganėtinai mankštinimosi. 
Kuomet kūdikis jau turi ke
lis dantis, tuomet jis pradeda 
kramtyti ir graušti kietes- 
nius daiktus. Bekramtydamas 
kietesnius daiktus jis pakaso 
savo niežtančius smegenis ir 
tuo pačiu sykiu mankština 
žandikaulio raumenis, nuo ko 
jie geriau auga ir tvirtėja.

Paprastai, pas kūdikį dan
tų kalimosi metu pasirodo, 
nors ir mažas, nenormalumas, 
Pastebėjus, jog kūdikis labai 
negaluoja, reikia pasiteirauti 
«u šeimbs dantų gydytoju ir 
bandyti duoti medi'kalę paga
lbą, idant atkartotinas kūdi
kio varginimas nesulaikytų 
normalaus vystymosi žandi
kaulio, gomurio, nosies, veido

šv. Ignacas nugali klaidati- 
kystę. Priešais šv. Jono baž
nyčią buvo kalvynistii cent
ras. Karų metu šv. Jono baž
nyčia buvo kelis kartus su
griauta. Šioj bažnyčioj yra 
ypatingas didysis altorius, k u 
rio sąstatan įeina dar 12 al
torių. Šioj bažnyčioj yra Mo- 
niuškos, Mickevičiaus ir kt. 
paminklai. Šioj bažnyčioj bu
vo vikarais vysk. Reinys, kun. 
dr. Steponavičius.. Vilniečiai 
prisimena kun. Steponavi
čiaus lietuviškus pamokslus. 
Dabar čia lietuvių kalba esti 
tik gegužinės pamaldos. Šios 
bažnyčios bokštas yra atski
rai pastatytas. Bokštas (var
pinė) turi 50 metrų aukščio.

Prie šv. Jono bažnyčios yra 
tie namai, kuriuos buvo pasi-

šo bei galvos kaulų. Siauras 
ir galvos kaulų, kurie glau- gomurys padaro siaurus žan- 

rštį. Kai toks kūdikio neri- džiai jungias vienas su kitu jus įr (as dažnai sukreivina
mūvimas užsitęsia ilgiau, ta
da ir motina pradeda neri
mauti ir šaukia gydytoją, ku
ris tokiame atsitikime nedaug' 
tegali gelbėti, nes anksčiau 
ar vėliau dantys turi prasi
kalti, o fiziologinį veikimą 
kūne beveik sunku jpagreiti- 
nti. Vienok motina ir gydy
tojas, matydami kūdikį kan
kinantis su auputusiais, pa
raudonavusiais dantų smege
nimis ir .per jas sunkiai ver
žiantis dantį ir negali susi
laikyti netekdami kokios nors

ir turi bendrą fiziologinės vaikų veidą, taipgi susiauri- 
veikinės įtaką. Pavėluotas da na nosies takelius orui įtrau- 
ntų išsikalimas irgi sulaiko jias kenkia kvėpavimui, 
normalų žandikaulio vystymą1 yįauru(>8e žandikauliuose an-
si, nes sunku yra kaulo ląs
telėms Iiuosai daugintis, ka
dangi dantys turį užėmę dide
les vietas pačiame žandikau
lyje. Taigi, kramtymo ir be
ndrai veido raumenys negali 
tinkamai augti, nes bedančiai 
sniekenys negali kramtyti, o 
tas sulaiko raumenų veikimą 
ir jų reikiamą augimą. Nuo 
to gomurys pasidaro siauras

pagalbos. Bandoma paliuo- ir gilus, nosies, veido1 ir gal
vos kaulai nedaeina iki nor
malaus išsivystymo, nes kra
mtymo rautnenys, kurie yra 
prisegti prie žandikaulio, y-

“Šviesa”, Brazilijos lietuvių 'katalikų laik
raštis praneša, kad Tėvams Marijonams La 
Pintos arkivyskupas leido organizuoti lietu
višką 'parapiją labiausiai lietuvių gybena- 
•mani rajone. Teisiškai parapija bus įkurta
ipo kokių 6 mėnesių. suoti dantį iš po smegenų*

_ . . kur yra kraujo subėgis ,(con-
Pastaruoju metu Argentinos lietuviui ka

talikai rodo gražios iniciatyvos. Tėvam* Ma
rijonams vadovaujant, jie projektuoja sta
tytis bažnyčią, salę ir organizuoti mokyklą.
Teko patirti, 'kad, susidarius sąlygoms, Ar
gentinon vyks ir Seserys Pranciškietės iš 
Šiaurės Amerikos. Taip pat ir Montevideo.
Tenka laukti, kad Argentinoj katalikai lie
tuviai po nemažų sukrėtimų pradės, gerbia
mųjų Tėvų Marijonų vadovaujami, kūrybin
gą ir visai išeivijai be galo svarbų ir nau
dingą darbą. Geriausiog jiems sėkmės!

Siekiant Geroves

“L. Z.“, įvertindamos .Lietuvos vidaus pa
dėtį ir visą aplinkumą, pastebėjusios, kad 
vieningo darbo vyriausybė yra susidariusi 
ypatingomis sąlygomis, savaimingoje atmos
feroje, didelių ateities perspektyvų akivaiz
doje ir pabrėžusi, kad likimas jai skyrė 
milžiniškus uždavinius, rašo:

Tegul bus laikomasi labai didelio atsargu
mo ir nuoseklesnio evoliucijos kelio, tačiau 
tas kelias turi būti aiškus, tikslingų gn’rių 
ir, ka* be galo svarbu, tas kelias turi būti

gestion), kad jis pranyktų ir 
dantis galėtų Iiuosai išlysti, 
praplaunant smegenis virš be
prasikalančio dantuko. Tačiau 
tokia operacija nėra patarti-

ra neveiklūs ir persilpni su
daryti normalų tempimą pra
plėtimui gomurio ir kitų kiau

triems dantinis nėra užtekti
nai vietos; tokiu būdu antri 
dantys turi eiliuoti? kreivai, 
į šonus, susigrūdę bei išsi
kraipę. O kreivi, blogai susi
eidavę dantys daro nenorma
lią veido išvaizdą. Tokie davi
niai turėtų tėvus sudominti 
apie vaiko burną bei dantis 
kol dar nėra vėlu. Taipgi vai 
kų laikinus dantis negalima 
traukti peranksti ir negali
ma laikyti perilgai, nes ant
rieji gali išsikalti kreivai. 
Tokiu būdu motina turėtų ži
noti, kuomet vaiko dantys ka
lasi ir krinta. O jei nežino, 
tai pASiteirauti pas savo dan
tų gydytoją.

tais gražumais šios bažnyčios 
vidus nepasižymi. Čia esti pa
maldos vokiečių (katalikams.

Bernardinų bažnyčioj yra 
šventieji laiptai. Šioj bažny
čioj yra 14 altorių, kurie yra 
iš nedidelių medžio gabalėlių 
padaryti. Tai didžiausi inkru
stacijos darbai. Zokrištiją nuo 
pat grindų puošia krištolL 
niai Skliautai. ” '

, 0 '< U
'•Čiapat yra atskirai pasta

tyta šv, Onos bažnyčios var
pinė, kuri jau nevykusiai su
derinta su gražiąja bažnyčia. 
Iš varpinės ir eina į Bernar
dinų bažnyčią šventieji laip
tai. z j

Šv. Petro ir Povilo bažny
čia yra Antakalny. Bažnyčios 
fundatųrius Mykolas Pacas, 
kurs pastate pildydamas pa
žadą, jei išsigelbės nuo suki
lusios kariuomenės. Tos baž
nyčios vidus pats gražiausias. 
Čia yra per 2000 figūrų. Vi
sos figūros savo išraiškomis 
byloja apie Dievą begalinę 
didybę ir žmogaus menkystę. 
Įsiklausyti t’į figūrų — yra 
labai įdomu ir mistiška. Gra
žus Šioj bažnyčioj kabo šv. 
Petro laivas. Čia yra Kris
taus statula su plaukais, ku
rie, sako, augę ir turėję gy
domos galios. Pats šio gražio
jo pastato fundatorius Pacas 
palaidotas po durų slenksčiu.

“'Ryto*’ rūmai. Prie švento 
Petro bažnyčios yra “Ryto” 
dr-jos rūmai, kuriuos nese
niai lenkai leido atidar 
Čia yra dideli lietuvybės 
tai sukrauti. Čia yra gyvenęs 
dr. J. Basanavičius. Lenkai 
čia šeimininkaudami padarė 
didelių nuostolių, nemažai lie
tuviškų rartkraščių pradangi
no.

Kalvarijos yra šnipiškio 
priemiesty. Pušų miškely yra 
Kalvarijų koplytėlės ir Kal
varijų bažnyčia. Kalvariją 
nuolat lanko būriai maldiuin- 
*kų.

Vilniaus kopai taipgi daug 
turi lietuvybės paminklų. 
Čia ilsisi dr. J. Basanavičius, 
M. Čiurlionis, Ks. Vanagėlis, 
Vileišiai ir daug kitų lietu
vių veikėjų. Čia yra nemaža

spartus. Jame, kaip kūrybos kely, labai sva- si* šios vyriausybės sunkumas tai yra ta 
ibi yra būtina dinamika. I didžioji krieė, kuri ją pašaukė; mes jverti-

Kūrybos darbas turi būti tiek spartus, kad' nrtme tas išimtinas sąlygas, kuriose jai ten- 
plačioji Lietuvos visuomenė aiškiai pajustų, ka dirbti, visų pirma kovojant su krizės pa- 
jog darbo* užvirė, jog jis eina juntamu grei- ( sėkmėmis, bet pati vyriausybė, be abejo, 
čiu, jog vyriausybė atvėrė pažangos kelius, supranta, kad iš jos visuomenė labai daug 
Masinis žmogus turi pajausti, kad gyveni-' laukia. Ir bus protinga ir teisinga, kad tos 
mos nestovi vietoje, kad jis kuria tikrai ( visuomenės, kuri turi net aukotis, norai, 
naujas sąlygas, geresnes, negu buvo, jog jis pastangos ir troškiniai bus įvertinti, į juos 
stipriai juda ir eina pirmyn. 1 bus atsiliepta pačiu jautriausiu būdu. Jeigu

Einant pažangos ir kultūros keliais, gal tų būtinų persitvarkymų yra daug, tai, kaip v *» J*“
būt, reiktų sudaryti kokį .periodų darbų p’a- sakyta, reiktų, gal, sudaryti jų eilę pagal ‘ųa'®nor,U aPU-
no tilnalioi i n4rloi,in>,xi LAtinio.a 1 .11.1..Ii.. ... cnL.i * ilmHUS S\ Pntot PS UinKVną, tiksliai užsibrėžti uždaviniu* ir būtiniau-į svarbumą, bet tas didelis ir sunkus valsty- 
sius darbus, kurie turi būti atlikti ievini- binių darbų vežimas reikia pajudinti. Višnu- 
nuotai. Tada ir darbo talka, laba* gerai pra- menė čia vyriausybei būtinai padės. O jeigu 
dėta, galės sparčiau eiti, nes visi, kas eis .pasirodys nepasisekimai, tai visuomenė ži- 
į tą talką, matys aiškų darbo tikslą ir jo gn- nos, kodėl nesiseka, matys kliūti* ir mokė*
lą, o ne beviltišką begalybę Mes labai gerai suprantame, kad didžiau-

I ». i A l -v

jas įvertinti. Bus geriau ir vyriausybei, ir 
visuomenei, ir valstybei.

J i ’

ti
yra labai naudinga. Čia pa
juntama lietuviškoji dvasios 
didybė. J. M.

REMKITE, PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ
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Senoji Merkine - Dainavos Krašto 
Sostine

(L.A.) Dainavos krašto bū
dingiausia gamta, tai senoji 
Merikinė ir jos apylinkės. Čia 
yra ir tokių prie Nemuno ka
mpelių, kurie turi didelio pa
našumo j Ndos kopas. Seno
vėje Merkinė buvo didelis 
miestas. Mūro stulpai, kurie 
ir dabar stovi iš šiaurės ir 

Į šiaurės rytų, buvo miesto va- 
I rtai. Gaila, kad tie stulpai 
Į prieš tris .metus buvo nepri
tyrusio asmens pažeisti ir da- 

Ibar jie nustoja savo būdin-

džia rotušę sugriopė ir jos vie
toje 1888 m. jiastatč dabartinę 
cerkvę, kurią Merkinės savi
valdybė norėjo nugriauti, bet 
jos nutarimai liko 'bergždi.

Prie Stangės upelio ir pa
šonėje Merkio ir Nemuno yra 
gražus piliakalnis, kuris turi 
labai didingą ir reikšmingą 
praeitį. Nuo jo viršūnės ma
tyti pasakiški vaizdai. Čia 
pat vingiuoja senasis Lietu
vos tėvas Nemunas, o į jį 
srauniai per žalias lankas,

Iguino. Tais laikais miestas Ikaip žaltys išsiraitęs Merkys,
|turėjo 7 bažnyčias. Merkinė 

)uyo sunaikinta prieš 500 me- 
ir dabar vra valsčiaus 
įdvbės namai, 17 ši'nrt- 

įeryje stovėjo nedidelis už
važiuojamas namelis. 1648 m. 
gegužės mėn. 20 d. į Merki- 
lės didžiules girias buvo at
važiavęs Vladislovas IV te
tervinų medžioti, kuris, su
grįžęs iš medžioklės, apsina

kvojo tame namelyje, kuria-
įe tą pačią naktį mirė.
Laike švedij karų namely

je du kartus nakvojo Petras 
lidysis. Vėliau tas namelis 

>uvo nugriautas ir pastaty
tas dabartinis dviejų aukštų 
niro namas; čia dabar ran- 
lasi savivaldybė.

Merkinėje nuo anų laikų y- 
ra užsilikusi Vytauto laikais 
statyta bažnyčia, kuri gana 
>riginali ir viduje puošni. Iš

kurs ties piliakalnio šonu įte
ka į Nemuną. Ne vienas Dzū
kijos piliakalnis tiek daug 
padavimų neturi kaip Merki
nės. Apie jį daug kalba V’.n-

|ZLtV£N MUM'. Just WM£NArru.OWBECiNi
To £njoy iirr —The awfui_Truth Suppknlv 
That-^Tomorrpv/ i S“ Thtiast pav of vacation 
Anp Turu rrtf ■BACKToTMEOkPCRiNPTbK.AMtn'HER 
<FlTTY WEEKS;f .........................................

Lietuvos šaulių Sąjungos 20 metų sukaktu vių šventės atvaizdai: Saulių Sąjungos avia
cija — pirmoji eskadrilė su trims naujai įsi gvtais lėktuvais.

Prie Merkinės yra dar ir Pažymėtina, kad Merkinės nininkių, kurios moka padai-
•kitų senovės palaikų, k K’? miestelis gana gražiai tvar- 
liudija apie Dainavos krašto komas. Gatvės grįsto*, šali-
kultūrinę praeitį. Tuoj už Me
rkinės yra mažas kalniukas. 
Seniau jis buvo didesnis; mies- 
le’ėnai, daugiausia žydai, be
kabdami smėlį, labai ji sunai
kina. Smėlį imant ir duobes 
kasant, išverčiama žmonių

gatviai nutiesti, trobesių da
ug mūrinių ir, be to, vienin
telis apskrityje miestelis tu
rįs vandentiekį. Todtl per 21 
nepriklausomybės metus žy
mią pažangą yra padaręs. 
Kiekvienais metais, ypač Šie-

kaulų ir kitokių senovės pa- met, Merkinę lanko gausios 
laikų. O už Nemuno, kairiame ekskursijos, 
krante, yra kopos, kurios iš

iLJFE’S.BYlVAYS.

nuoti per 100 liaudies dainų.
Jonas Miškinis

k

Merkinės apylinkės dzūkai 
vra dideli konservatoriai ir
senu tradicijų garbintojai. Se 

Cm kepis nuolat savo stovi me,-.iut6s‘ wly., skryniose
daug dar laiko senovės liau
dies lobyno, kurio dalis jau 
pateko į dzūkų muziejų Aly-

s Krėvė savo raštuose, Dai-12ril«ani!io smSlio viJ° S,‘PU'cas
navos šalies senų žmonių pa
davimuose. Šis piliakalnis da
ug matė priešininkų: kryžiuo 
čių, gudų, lenkų. Daugelis 
kraujo ties juo pralieta, kurį 
srovėmis nešė sraunus Stan- 
gė-s upelis į Netnuną.

Amžiams slenkant ir srau
niau Stangės upeliui jo pa
šonėje čiurlenant, pamaži ta 
mūsų tautos brangenybė pra
dėjo irti ir dalis nukinko u- 
pelio pakrantėn, pakeisdama 
upelio vagą. Kai kada drįs
davo jį ir žmogaus ranka pa
žeisti. Didžiojo karo metu šio 
piliakalnio viršūnėje buvo iš- 
įausti gilūs apkasai, iš kurių

čia'mos kelių metrų aukščio.

keičia. Po vėjuotų dienų ran
dama įvairių senoviškų pini
gų, ginklų ir šiaip vertingų 
dalykų. Sakoma, kad čionai 
buvę senovėje didelės kauty
nės ir daug žmonių žuvę.

tuje, bet dar daug jo peli se
nose skryniose. Senesnieji 
Merkinę vadina Dainavos kra

Skelbimai “Draugo” CLASSIFIED Skvriuje 

Yra Pigūs Ir Pelningi. Pabandykite.

siaurės pusės kyšo sienoje dvi daug kartų šaudė rusai į vo- 
jūdingos akmeninės kulkos,
rarias vietos gyventojai va- 
lina švedų kulkomis. Prie ba- 
įyčios yra didelis bažnytinis 

ircbyvas. Merkinėje buvo sti 
iriai įsigyvenęs jėzuitų orde- 
las. Čia jėzuitai turėjo savo 
lažnvčias, didelius rūmus ir 
geriausius žemes plotus Mer
ginės apylinkėje. 1777 m. jė
zuitai iš Merkinės buvo išra

di ir jų turtus ,perėmė Vil- 
įiaus švietimo komisija; tur
kai vėliau buvo perleisti do- 
rinikonarns. Čionai dominiko 
lai pradžioje gerai tvarkėsi, 
turėjo 2-jų klasių nrdkyklą, 
rarioje dirbo vienuoliai mo
kytojai. Mokykla 1822 m. sn
iege su visu judomu ir neju- 
lomu turtu. Vėliau visus do- 
įinikonų turtus nusavino ru- 

Rai. Dominikonų rūmų liko 
/nažili saugomi griuvėsiai, 

^to viduryje stovėjo gra- 
tušė, kurioje posėdžiavo 

liesto taryba. Į posėdžius 
Skambindavo specialiu varpu, 
turis ir dabar yra užsilikęs 
Įderkinėje. Vėliau rusų vel

ki ečius.
1921 m. tuomet verkusios 

vidurinės mokyklos mokyto
jai su mokiniais ryžosi rūpi
ntis piliakalnio sutvarkymu 
ir jo saugojimu: okupantų ap
kasus sulygino, Stangės upe
lio nugriautus krantus apso
dino medeliais, o tuomet vei
kusioji Lietuvai Pagražinti 
Draugijos skyriaus vadovybė 
piliakalnį nusavino ir jį ap
linkui aptvėrė ir prižiūrėjo, 
kuris dabar gana gausiai la
nkomas įvairių ekskursijų. 
Šiame piliakalnyje randiima 
senoviškų plytų, akmeninių 
sviedinių, anglių, dzindrų di
deliais gabalais, akmens kir 
vukų ir, šlaitui griuvint, prieš 
karą buvo rastas saulės laik
rodis, bet kur jis dabar y.a, 
žinių neturima.

Atgabus Lietuvos nepriklau
somybę Merkinė vėl virto 
Dainavos krašto kultūros ce
ntru. Čia a. a. kunigo J. Bak
šio rūpesčiu buvo įsteigta vi
durinė mokykla, kuri veikė 
iki 1929 m. birželio mėn. 30 
d. Tuo metu vidurinė .mokyk
la kultūriniu ir tautiniu po-1 
žiūriu vaidino visame admi
nistraciniame pasieny didelį 
vaidmenį. Mokyklos įsteigė
jas ir uolus visuomenės vei-1 
kėjas kun. dr. J. Bakšys to
je pačioje vietoje, kur mirė I 
Vladislovas IV, buvo priešų 
peršautas ir mirė. Mokykla iš 
leido per 120 '“abiturijentų” 
iš jų dabar keli dvasininkai 
karininkai, pradinių mokyk
lų mokytojai ir kitų profesi
jų darbininkai. Dabar merki
niečiai labai pasigenda vidu
rinės mokyklos. Čia ji labai 
reikalinga. Dzūkų jaunimas 
veržias į mokslą, dauk jų ta
rpe yra gabių, bet neturėda
mi aukštesnės mokyklos ne
gali pasiekti to, ko jų talen
tai trokšta. Alytus merkinie
čiams už 35 kilometrų, prie 
geriausių norų daugumai, nė
ra galimumo patekti į Aly

taus gimnaziją.

što sostine. Jie pa? šventes 
mėgsta, ypač senos močiutės, 
pasipuošti tautiniais drabu
žiais. Be to, čia daag yra dai

MACARONI-
. AND-CHEESE-
READY IN 9 MINUTES

INTERNATIONAL LIOUOR CO.
Sav. FRANK VIZGARD

Persikėlėm į Naują Vietą
Vieta daug didesnė ir mo
derniškai įrengta.,

6246-48 S. California av 
Chlcago, Illinois 

Tel. Republic 1538—1539

m
m

Lietuvių didžiausias deg
tinės ir vyno sandėlis. Už 
laiko geriausią ameriko 
nišką ir importuotą deg 
tinę ir vyną.

.-•V-.
m.

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

ŠALTIMIERO
RADIO PROGRAMŲ IŠ STOTIES WHIP (1480 K.) 

Kas Vakarą Nuo 7:00 Valandos.

SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MĮJ MORGIČiy

^0

%

FOR DELICIOUS 
SNACKS ...

KRAFT 
CHEESE SPREADS
• J U* t bring out Severai vari- 
eties of Kraft Cbeeae Spreada
• nd rrarkera . .. and c/mpany
refreehments are all ready! 
Tbcae Spreada are grand for 
•andtrichea, appetiaera and 
aalads, too. Notice the amart 
new circle-dot deeign on the 
Swankyawig glaaaea Kraft 
Spreada come in. •

įĮ* pR /cur

LYES
VVrite For Free Boofc
"A W.,M .4 Ist T.wr tr«"

Jr

Night and Morning
Dėl akly pavargusių ano Sanlės, 
Vėto ar Dulkia, vartokite kelia įs
ius Murinę: Palengvlaia nu vargu-

Saugus Kūdikiams Ir Suaugusiems 
Visose Vaistinėse.

MURINĘ COMPANY^flJo

Temykite Biznierių Bargenus “Drauge”.

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS
parašė

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

lietuviui ją įsigyti, ypač labai puikus vadovėlis mo
kykloms.

Knyga apdaryta kietais, patvariais viršeliais. 
Kaina 11.00 

Užsakymus siųskite:
DRAUGAS PUBUSHING CO.

2334 South Oakley Avenue Chicago, Dlinoia
J?

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOK ĖJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
"THE HOME OF FINE F URNITIRE” SINCE 1904

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

Jr

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

OF

AMBROSIA & NECTAR
B E E R S

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą OhicagoJ. Visi geria ir mėgsta 
AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nusprendė padirbti dar ge
resni alų, karį užvardino NECTAR. šis Alus yra pagamintas ii im
portuotų pirmos rūšies produktų.

Urmo (vholeaale) kainomis pristato j alines ir kitan ištaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą it teisingą patar
navimą.

2423 West 64tk St Tel. Hemlock 6240
—--------------------------------------- ■

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

Išmokėjom Už 
Padėtus Pinigus

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

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6816 S. Westem Avė. Phone GRO. 0306

DANTIMS
PLEITOS
Pataisoma

TĄ PAČIĄ
DIENĄ UŽ

$■
t < f ; A-Oį

UŽTIKRINTOS 
PLEITOS............PO

Pinigai gražinami Jei 
» patenkinti.

$12.50
PRAŠYK PARODYTI PERMATOMŲJŲ FLEITŲ

Visas pleitas daro LAISNUOTAS DENTISTAS ii impresijų mū
sų pačių laboratorijoje — Įsteigta 18 metų.

HEJNA BROS.

LAWNDALE DENTAL LABORATORIES
3945 WEfVT 2flUi STRIKT 

Tel. Ijanmdale 29OM-9
■■■aniMMsaHaaaHB Atdara iki

1724 SO. ASIIIAMl AVĖ. 
Tel. Monroe 9251

P. P.

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ĖST ATE 
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rųžiee naujus namus ant 
lengvų mėnesinių iimokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio cssh įmokė- 
jimo. ant lengvų mėnesinių iimokėjimų.
(Iigannn geri ausį atlyginimą ii Pire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Daran paskolas ant nanjų ir 
senų namų, ant lengvų mėnesinių iimo- 
kėjlmų nno 6 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

I
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<UTTLE. BŲDDY
THANK5 FOR 

'THE SODA, FATTZ* 
t X'LL 0OZ XX) ONE

LATER
<3 ET

WHEN 
RAID

Z E P, l’M MlNDING 
THE BABYTOR

MRS BROYVN WHILE\ 
SHE DOES HER

SHOPPIN3"

'V/HV, THĄT
ISNT MRS BROWN5) 

OAB/H1

OO5H XXJ > 
MUŠT HAVE 
GOT MIXED 

OP, BUODr

fer

By Bruce Stuart
aw, weu_, rrs — 
BETTER LOOKING. .. ... 
carriase; an/yvav UJ(^

pradedant žemiausiu luomu ir ,1 
baigiant didžiūnais, iki tokios l 
ribos, kad vakardienos istori
ja virsta tikra legenda. Norė
tus sužinoti, kas tai imt jėga, 
iš kur ji ateina ir kų ji reiš-

, kia; vien jos egzistavimas ver d., 1939. 
čia mus pavydėti ir labai ne- - - -

Į patogiai jaustis: tas mus la-1------------
I bai erzina”.

F

PRANEŠIMAS 
Dr. V. A. Šimkus šiuomi 

laiku atostogauja ir sugrįš 
tik rugpiūčio-August mėn. 1

LIETUVIAI DAKTARAI

y--*-}

JAPONIJOS GYVYBĖS PASLAPTIS
Kas yra bušidizmas arba ja-1 arsenalus, armijų 
poniškasis “Mein Kanipf”

l’rieš aštuoniasdešimt metų 
Japonija buvo feodalinė vals
tybė, neturinti jokios įtakos 
kitiems kraštams. Šiandien ji P°‘

eijos ir, tokiu būdu, galėjo, formuotuoju tikslus, tai tas tiškas užsieniuose , o pačioj
;kilti ir padaryti savotiškų kar 

t reni ravi- ’^uni l>uvo suteikiama
mą bei militarinės propagan- ^lx‘<riiili padėtis ūkininko ntž
dos biurus, Ūmiau 
militarinė mašina 
dalykų, kurio Vakarai neįsigi-

lynė, kurių gerai pamaišius 
Japoni jos jame keldavo pasi- j viršun išsisunkia visas tos li
tini vienų

busidizmas yra nepaprastai, Japonijoj dar kiečiau prie su
komplikuota tilosotijos maisa- VęS prirakino japonų masės, 

kai pasaulis stebėjos Rusijos 
sumušimu ir negalėjo suprasti

didžiavimo jausmų savu prote- I losofi jos riebumas — šimtu-1 Japonijos

yra viena iš didžiųjų pajėgų, 
kurios ambicija visiškai už-

Tokiu būdu bųšido mitų rei
kia laikyti potencialiu fakto
rium ne tik pačioj Japonijoj, 
bet ir visame pasaulyje. Japo
nų švietimo ir karo ministeri
jos tęsia toliau tos yainato 
dvasios progavimų. Kariškas j 
treniravimas visose mokyklose; 

(Tęsinys 5 pusi.)

Rez. Tel. C anai 0402

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 W. CERMAK ROAD 

Tel. Canal 2345
Ofiso Vai. 2—4 ir 7—9

6558 S. WESTERN AVĖ. 
TeL Hemlock 7270

Ofiso Vai. 11—1 ir 5—7 
Trečiadieniais pagal sutartį.

Tai ypatinga Marso religija,

kuri viešpatauja japonų armi- 
valdjti visus Tolimuosius liy- |- kiekvieno ginkluoto japo- 
tus, atrodo, pradeda realizmo- , no (ivnsjoje> neišskiriant nei 
tis. Ne vienam gahojančiam I.įvjjįnį-,s visuomenės. Šitas ja- 
sviesuoliui k\la klausimas. I ponų nusiteikimo charakteris 
kokia paslaptinga jėga įgalino nusakomas žodžiu
Japonijų tokiais milžiniškais “bušido”.

žingsniais progresuoti#
Šis žodis yra kompozicija iš 

Kaip ir Kinija, Japonija ii-1 kinų — japoniškų charakterių

'sija. XVII a. pabaigoje .jis pra 
dėjo nustoti militarinės reikš
mės.

Pradėjus čia dvelkti Vaka
rų civilizacijai, po pertvarky
mo valdomųjų organų siste
mos iT)ei samurajų abolicijos 
ir vis kas kartų daugiau Įsi
galint Vakarų papročiams, 
Meiji vyriausybė nepaprastai 
pasigedo tokios etinės dog
mos, kuri prigytų kiekvieno 

i japono dvasioje. Šiam reika
lui bušidizmas buvo ištrauktasgius amžius buvo visiškai sa-1 wu (tark bu), reiškiantį mili-

ve izoliavusi nuo 'Vakarų, kai i tariškas, shili (ši)   kariau- filosofijos užkampių ir pa-
\ akaruose gimusi modėrniš-1 tojas, ir tao do) — kelias, 
koji civilizacija vis kilo. Ta-
čiau išmintingesnieji japonai .. Ta{iau tarl> moderniojo bu- 
pastebčjo, kad toks užsiilarv-' si,1° senosios Japonijos sa-|tįnaį potencialų 
mas Tekančios Saulės galybę i n,llraja,,s yra ,li,lclis skirt"-
greit pražudys. Todėl per pa

skleistas žmonėse kaip etiškas 
standartas visai Japonijai, ir 
buvo išvystytas į mitų, užtek- 

pa veikti Ja
ponijos teisę, literatūrų, menų

lygjntį trumpų laikų japonai 
išvystė gana artimus santy
kius su Vakarais: technikos, 
prekybos bei socialogijos mo
kslai greitai ėmė reformuoti 
Japonijų, kiek tai liečia jos 
dabartinį aktyvumų tarptau
tinės politikos pasauly.
Lai atėjo iš Vakarų.

mas. šita specialinė samurajų jr socialinius santykiavimus, 
kariautojų klasė buvo produk-j žmogus, kurs daug pasidar-

procentinis niilitariznins. Ši
ta filosofija pradedama, kalti 
į japono dvasių nuo pat pir
mųjų mokyklos dienų.

Husų — japonų karas buvo 
puiki proga išbandyti, kiek 
efektyvi tada buvo japonų va
ldžios pagimdyta Marso reli
gija, Vakarų stebėtojai anali
zavo kiekvienoj Japonijos žin
gsnį po jos restauracijos li

kai jiems daug dalykų darės 
vis neaiškesni, Japonų neįti
kėtinos pergalės pasidarė tie
siog mistikos ir net įauginan
čios. Paklausti japonų karo 
vilkai, kur glūdi jų armijų ne
išpasakytas herojiškumas, 
duodavo labai paprastų ir 
trumpų atsakymų: “Bušido”! 
Bušido mitas po šios perga

lės pasidarė dar laidau mis-

šaltinių. j 
\ ienas tuometinis karo ko-, 
respondentas iš Vakarų taip Į 
rašė: ‘‘Beveik su pavydu rei-' 
kia pripažinti, kad kažkokia 
moralinė pajėga viešpatauja 
ir valdo japonų armijų, kuri 
inspiruoja ne tik atskiras kar
tas, bet visų tautų užfrontėje,

galyliės LIETUVIAI DAKTARAI

OR. 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, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
šeštadieniais 

Valandos: 3—8 P. M.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Av<

2-tros tūbos 
CHICAGO, ILL 

Telefonas MIDway 2880
OFISO VALANDOS:

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

AKIŲ GYDYTOJAS

(ĮunnnNTtEo

EYEGLRSSES

tas ilgo periodo interklanų 
karo, kuris Japonijoj egzista
vo nuo X iki XVII a.

Kokie buvo šaltiniai, iš ku
rių bušido mitas buvo sufor
muotas? Pirmiausia buvo tie 

A isa j samurajai iš interklanų karo 
J periodo. Apskritai paėmus, tai

Japonai įgytas civilizacijos šiurkštaus elgesio analfabe
gėrybes iš Vakarų investavo 
beveik išimtinai militariniams 
reikalams. Tačiau tai dar ne 
viskas.

Vakarų kraštai taip pat ne
-.ienų šimtų milijonų sudėjo į'savo draugų ir vado aproba-

tas, kuris nebuvo linkęs į me- 
tanizinį protavimų, kuris ak
lai pasidavė tom praktiškom

bavo labiau į gyvenimų įvesti 
ir kiek aiškiau nušviesti šį mi
tų moderniškų jai Japonijai ir 
kuris buvo Japonijos pažiba 
Vakarams — tai Dr. Inazo 
Nitobė, kurio knyga “Bushido 
— The Sout of Japan” Bu
šido — Japonijos Siela) yra 
biblija ir kanoniškas autorite
tas, reprezentuojųs moderniš
kųjų Japonijų. Pagal XVII— 
XVIII a. Konfucijaus etikų

Dievo bijok, o žmonių bau
ginami nebijosi.

Prigimimas žiūri j žmo
gaus paviršių, o malonė veizi 
į vidų. Prigimimas tankiai 
apsigauna, o malonė Dievuje 
turi viltį ir nesuklysta.

DR. VAITUSH, OPT.
SPECIALISTAS 

OPTOMETKICALLY AKIUI
LIETUVIS

Suvirs 20 metų praktikavimo 
Mano Garantavimas

Palengvins aktų įtempimų, kas ea- 
i tl priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių įteniptmo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren- 
e-ln teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
eteKira, parodančia mažiausias klai
das. Spėriais atyda atkreipiama { 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos.

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vak. 
NedSlioj pagal sutarti-

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

DR. P. J. BEINAR
(BEINAKAUSKASj 

GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 161J.

Res. — Y arda 3955 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pat;at ą u tarti

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Kasdien išskyrus Seredų 
Seredouiis ir Nedčl. pagal sutarti

Telefonas YARds 1373

Telefonas HEMIock 6288

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. Marquette Rd. 
Ofiso valandos:

10—12 vaL ryto 
2—4 ir 6—8 vai. vakarv

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
Susitartus

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM

4631 So. Ashland Avė.
TeL YARds 0994 

Rez. Tek PLAza 3200
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. va^ 
Nedeliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
TeL YARds 5921 
Res.: KENwood 6107Ofiso TeL Canal 6122

Res. 8342 So. Marshfield Ava.
Res. TeL Beverly 1868

DR. GEORGE I. BL0Ž1S
DANTISTAS

2201 W. Cermak Rd. 
VALANDOS:

9:30 iki 12 ryto; 1 iki 4:30 popiet; 
6 iki 8 vakare 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tek CANal 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS:

I — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
ir pagal sutartį

%

PASKOLOS GREITAI IR 
PIGIAI

taisyklėm, pagal kurias elgda- sutormulavo etinių dory- 
masis jis galėjo užsitarnauti kodeksų. ,

Dr. I. Nitobė paskelbė šūkį: 
“Mirk, kada mirti reikia — 
mušk, kai reikia mušti!”

l’agal bušidų drąsumo ko- 
1 kybė nėra vertinama tik pa
gal “fizinį drųsumų”, kuris 
taip reikalingas militar. peri
ode, bet ir pagal “moralinį 
drųsumų”, kuris yra dorybe 
tik, tada, kai panaudojamas 
teisumo principais. Kaip ir 
aukščiau paduotoji dorybės 
stipriai rišamos su japono 
dvasiniu pasauliu, kurios la
bai įmantriai mechanišku bū- 

[du sumaišomos su militarizmu. 
Bušidizmo filosofija kiekvienu 
savo žodžiu dvelkia giliausia 
Japonijos praeitimi. Tačiau 
visko sujungimas su senove 
labai gerai Įtatarnauja kaip 
beveik tobula priemonė japo
nų iki gyvo kaulo įtikinti, kad 
bušido yra gyvenimo vienin
telis kelrodis. Bušido yra bai
siai įtikinantis ir, iš pažiūros, 
paprastas japoniškas “Mein 

K am p f”,
bet kai žinai Marso religijos

ant 1-mų Morgičių
Nuo 5 iki 20 metų mažais mėnesiniais atmokėjimais. 

arba 5 metams be mėnesinių atmokėjimų.

LIET. VYČIŲ DAINOS CHORO

Ekskursija į Pasaulinę
PARODA

— išvyksta —

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

Pilna kairia dabartiniu laiku į abi puses 
tiktai .................................. ............................ . . r zll)

SIMANO DAUKANTO^
rEDERALŠAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CWCA<iO

2202 West Cermak Road 
Chicago, Illinois.

Dividendai išmokami sausio ir liepos m.
Kiekvieno Taupytojo Taupiniai Apdrausti 

Iki $5,000.00
Federal Savings and Loan Insurance Corporation, 

Washington, D. C.
BEN. J. KAZANAUSKAS, Raštininkas.

Res. 6958 So. Talman Ava,
Res. TeL GROvehill 0617 
Office Tek HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
Ketv. ir Nedeliomis susitarus

2423 W. Marųuette Road

DR. STRIKUL'IS
PHYSIOIAN and 8URGE0H

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nno 2 iki i ir nuo 6 iki 8 vai. vak 
Nedeliomis pagal sutartį.

Office TeL YARds 4787 
Namų Tai. PROspact 1930

Štai ką gaunate:
i. 5.

6.

2.

i.

Traukinio bilietų į abi pu
ses, Chlcago-N. Y., pirmos 
klttsčs, alr-conditioned trau
kiniais.
Valgis du kart, nuvažiuojant I 7. 
ir parvažiuojant.

T.rnnsportacijų nuo stoties J 
viešbutį Ncw Yorkc.

Dvi naktis 
viešbutyje.

ir tris dienas
9.

I»ii bilietus J I’usaulinę nu
rodą.
Aplankymą Ncw Yorko įvai
renybių.
Aplunkymų Ttoekefeller Ccn- 
ter ObHcrvntlon Tower. 
Privilegijų aplankyti Niaga
ra Fulls, kada grįšite namo. 
Privilegija pasilikti N e w 
Yorke 15 dienų, nuo dietos 
išvykimo iš Chlcagos.

PIRKIT NAUJAUSI

Chrysler, CMtt ir PlymūHth

Tai OAHaI 8121.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

Telefonas REPnblic 7868

TeL Calumet 6974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CHICAGO, ILL,

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel. BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue

Ofiso vai.: 2—4 ir •—8 p. nu

Resideaeija
8939 8o. Olaremont Ava.

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

Pilnus informucijas apie ekskursijų teikia:

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

PASTABA: Ne \ ‘n,n lik \ y< ių Choro nariai gali dfl 
lyvuuti, bet ir pašaliniai, choro rėmėjai, kurie norėtų 
sykiu su jais keliauti, prašomi užsiregistruot iš anksto.

Aukso Grūdeliai
Stoka išauklėjimo, tinginys

tė, bailumas, išnaudojimas — 
tai svarbiausieji pasisekimo 
priešai.

•
Jei tu moki tylėti ir kentė

ti, be abejo, išvysi Dievo pa- 
gelbų.

Office Phone Res and Office
PROspect 1028 2359 S. Leavitt St
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRUROAS

2403 W. 63rd St., Chicago
Trečia r liais ir Sckmkadieniais 

pagal sutartį.

Tel CANal 0267
Res. TeL PROspect 6659

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

Rezidencija 6600 So. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet 

6 iki 9 vakare
TeL YARds 2246

DR. G. Z. VEZEL'IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutartį

r&l yra geriausi Ir gražiausi automobiliai Amerikoj, moderniškai Iš
tobulinti, nužemintos kainos, lengvi Išmokšjlmal, 

teisingas patarnavimas.

BALZEKAS MOTOR SALES
“U VVII.L I.IKE U8"

4030 S. Archer Avė., Ohicago. lll., Phone Virginia 1515
Turime daugybą vartotų automobilių vtliaueane uadoe, nuo llb.do 

augneiau.

TEL YARDS 6567

DR. FRANK G. KWINN
(KVTECINSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1758 West 47th Street 

(Kampas Wooa St.)
OFISO VALANDOS:

2—4 ir 7-8:30 Vakare 
|{ Pupų fiųtarU-

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTI8TA8

4143 South Archer Avenue 
Telefonas Lafayette 8660 

Antradreaiais, Ketvirtadieniais ir
Penktadieniais

4631 South Ashland Ava.
Tek Yanb 0W

Pumdiaaiaia. Trečusdiaaiaie b
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Japonijos Galybės 
Paslaptis
I (Tęsinys nuo 4 pusi.)

yru šių dviejų įstaigų priežiū
roj ir vadinanti amijos pam
fletai, leidžiami kuro ministe
rijos, garbinu karų, kaipo 
“kūrybos tėvų ir kultūros mo
tinų”.... ,

Karščiausieji rėmėjai ir 
propagandistai šios naciona
linės japonų religijos yra ek- 
stravaldiškos įvairios organi
zacijos, kurios perauklėja ja
ponų anases pagal bušido dog
mas. i' i Njfk.

Vyriausioji organizacija, 
kuria militaristai naudojasi 
karo propagandos reikalams, 
yra Teikoku Zaigo Gunjikai 
(Karo Veteranų Asociacijų). 
Teroristų organizacijos taip 
pat yra žinomos: viena iš jų 
— Baltojo Vilko Sų junga, 
kuri yra pasišovusi išspręsti 
visokias problemas pavarto
jant jėgų pagal samurajų tei
sę ir d vasių. ,

Modernioji bušido ideologi
ja skelbia, kad japonų rasė 
yra dieviška samurajų rasė, 
kuri turi atlikti dieviškas mi
sijas Rytų Pasaulyje; Japoni
ja neturinti atleisti pavad
žius nei sekundei, nes Japoni
jai skirta valdyti ne tik Ry
tus, bet ir visų pasaulį. Buši- 
dizmas, tokiu būdu, yra Toli
mųjų Rytų nacionalsocializ- 
mas, o imperijališkas reskrip
tas — japoniškas “Mein 
Kampf”.

Dabartįnės japonų operaci
jos Kinijoj yra vienas iš di
džiausių bušido efektingumo

bandymų visoje Japonijos is
torijoje.

Japonas niekada nepaklaus 
“kodėl tas ir tas turi būti 
taip ir taip daroma!” Buši- 
dizmas j juo labai aiškiai ir 
trumpai atsako į visus neaiš
kumus. Bušidizmus tvirtina, 
kad bet koks veiksmas savo 
nuperi jos naudai yra šventas 
ir tyras kaip tekančios sau
lės peršviestas kristalas.

Žuvusių japonų kareivių 
dienoraščiai puikiai pailius
truoja bušido ideologjos ga
lių. Vienas iš jų tap rašė prieš 
eidamas į ugnį: “Aš ilgai lau
kiau tos dienos, kada aš ga
lėsiu savo tautai ir pasauliui 
parodyti, kad aš galiu patva
riai nešti manot krašto man

t

patikėtų naštų. Ta diena jau 
atėjo. Jei kada aš abejoju ar 
turiu teisę vadintis samrajų 
ainių, tai šiandien aš dėl to 
esu taip tikras, kaip aš nesiti 
kiu grįžti iš karo lauko namo 
pas savo numylėtųjų”.
Vienintelis karininkas, kuris 

buvo pagautas 1932 metų ope
racijose Šanchajaus sektoriu
je, išgydytas kinų ligoninėj ir 
vėl paleistas grįžti į savo fron 
tų — tuojau susivarė kulkų į 
smegenis, lig tik jis padėjo1 
kojų ant japonų valdomos že
mės. Taip padarė majoras 
Kogu. “Kol majoro Kogu 
dvasia gyvena su mumis, tol 
nieks neįveiks japonų armi
jos”, — kalbėjo kartų gene
rolas Araki. “Atrodo, kad

japonų, kareiviai visiškai ne
traktuoju mirtį kaip jo asme

nišką katastrofą: 
jie miršta kaip musės ir

Suvėlinta, Bet Svarbi Žinia
EASTON, PA. — Birželio 

8 d. šį 'pasaulį apleido visų 
gerbiama ir mylima Magda
lena Linčienė. Ji su savo ga
rbingu vyru Martynu sudarė 
visoj Kaštono plačioj apylin
kėj žymiausių lietuviškų, ka
talikiškų šeimynų.

Prieš 50 metų apleidę Prie
nus jiedu atkeliavo į šį kra
štų ir, trumpai pagyvenę Du- 
Bois ir Minersvillėj, apsigy
veno ant visados šalę gra
žaus Kaštono. Dėka savo ne
paprastam darbštumui ir su
manumui, jie įsigijo kelis na
mus ir labai gražų, didelį ū- 
kį, 'kuriam ipavyzdingai šei
mininkavo. Išaugino dvi ma
lonias dukreles, Onutę ir Ma
rytę, kurias Visagalis jų pa
čiam grožyje pakvietė pas 
Save. Mainytė ir tėvukas Li- 
nčiai visuomet pasižymėjo sa 
vo nepaprastu labdaringumu. 
Gelbėjo įvairiausiais būdais 
visiems, kas tik prie jų krei
pėsi. Bet užvis duosniausių 
savo širdį parodė lietuvių pa
rapijai Kaštone: įtaisė gra
žias kapines, puikiai jas ap
tvėrė ir papuošė gražiu dide
liu akmens kryžium ir stovy- 
lomis 'kapinių centre. Ant šių 
kapinių pasistatė sau gražų 
balto granito mausoleuni, ku
riame Magdalena po didelių

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINES 

MINTYS
Iš angliško vertė

Kun. Ant. M. K&rnšiiku

savo darbų ilsisi nuo birželio 
10 d. Ji su savo vyru Mar
tynu lubai daug prisidėjo prie 
pagražinimo mūsų bažnyčios: i
įtaisė vargonams gražius, e-1 LiepOS 17 Diena 
lektros varpus, puikių šv. O-|
nos stovylų su brangiu vaini- Nusidėjėliui atgaila 
ku ir visų setų gražių bužny- /ru įtikimu pieteliu, 
tinių drabužių, vartojamų per i
šv. Mišias. Praeitais metais, į 
dėka jų aukoms padaryti nau
ji šaligatviui prie 'bažnyčios, 
šidmet, vėl, jie dosniai au
kojo bažnyčios ir salės atnau
jinimui.

Klebonas, kun. P. Garinus, 
ir visa parapija labai įverti
ndami jų didelius nuopelnus, 
pareiškė didžiausių pagarbiu 
velionei Linčienei jos laido
tuvių dienoj. Buvo atlaikyta 
net šešios iškihninkos Mišios. 
Žmonių buvo pilnutėlė bažny
čia. Visi nuoširdžiai pasiniel- 
dę už tų kilnių sielų, palydė
jo į jos nuosavus 'karpus ir 
palinkėjo jai ramaus ir užsi
tarnauto poilsio po didelių 
darbų.

Lai Visagalis Dievas jai 
gausiai atlygina už jos pasi
šventimų ir aukas, o myli
mam Martynui Linčiui reiš
kiam didžiausių užuojautų jo 
nuliūdimo dienose.

Eastonietis

visad

įsunuvos

NAUJAS MEDICINOS 
DAKTARAS

KAUNAS. — Birželio 14 d. 
viešame Medicinos Fakulteto 
tarybos posėdy gydytojas P. 
Kazlauskas gynė mokslini 
veikalų (knygų) daktaro lai
psniui gauti. P. Kazlauskui 
suteiktas daktaro laipsnis.

Dr. P. Kazlauskas yra daug 
dirbęs akių •klinikoj, tyręs 
Kauno pr. nidk. mokinių akis 
ir 1.1. Paskiausiu laiku dir
bo Klaipėdoje drauge su ži-: 
noniuoju akių specialistu 
prof. Pidku,

Dr. P. Kazlauskas yra gi
liai tikintis žmogus. Jis yra 
ateitininkas sendraugis.

Dievas laukia
Dievą užmiršęs, pasaulis užšalo.
Žemė giliai nedorybėj paskendo.
Kur gi nueisime! Liūdna bo galo.
Miestus supuvęs, ir sodžius jau genda.

Dievą kas atmenu? Dievą kas myli?... 
Dievas dar kenčia; Jis laukia ir tyli.

Žemė nuo Dievo seniai atsisuko.
Žmonės sau dangų artesnį atrado:
Brendu per purvą prie Turto — dievuko; 
Vargo nebijo, nei šalčio, nei bado...

Dievo kas ieskpf Aukščiausią kas myli?... 
Dievas vis kenčia, vis laukia ii- tyli.

Žmonės gudiieji vien sau betarnauja.
Širdys be meilės, be jausmo ir kietos.
Artimas tekina artimo kraują.
Mirk, kas vurguolis! čia nėra tau vietos!...

Dievą kas atmena? Dievą kas myli?... 
Dievus vis žiūri, vis laukia ir tyli...

Lėbauja žmonės, puotauja ir džiaugias. 
Daugelis šaukia: “Nėr Dievo! Ko slepias?” 
Juokias jie, šaipos; jiems pritaria draugės... 
Dūksta pasaulis, nuožmiai susitepęs...

Dievus vis tyli. Tačiau, kad prabils,
Visas pasaulis sukliks ir nutils!

M. V.
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tiki, kad tai yra kažkas die
viška, šventa, japoniška”, — 
rašė sykį Tolymųjų Rytų ste
bėtojas.

Iš šios trumpos bušidizmo 
apžvalgos matyti, kad bušido 
mitas, kuris turi dirbtinę gi
minystę su pačia Japonijos 
atsiradimo pradžia, šiandien 
yra Japonijos galybės šaltinis.

Geresnis yra mažas moks
las ir menkas gabumas su nu
sižeminimu, negu dideli mo
kslai prie tuščios garbės.

Tikros ramybės ieškok ne 
ant žemės, bet danguje, ne 
žmonėse ir ; kituose sutvėri
muose, bet viename Dievuje.

Jei tavo meilė bus gryna, 
tiesi ir prideranti, netapsi jo
kio daikto vergu.

GIESMYNAS
Įsigykite Naują Giesmyną. Jame 

rasite Visiems Metams Bažnyčios 
Giesmes.

Giesmes Ir muslką patvartė 
Ant. 8. Pocius.

I4Ieldo C. L. R. K. Vargoninin
kų Provincija.

Knygos kaina — KO centai, pri
dedant 10 centą persiuntimui.

LIETUVIŠKAS
MI80LĖLIS

Šlovinkim Viešpatį.
Mlftloe Ir MUparal, Lletuvlftkal 

tr Lotyniškai, visiems Sekmadie
niams ir Šventėms, tr kitos Mal
dos Ir Giesmės. Antras pataisytas 
leidimas. Paraėė Kan. Ad. Saba
liauskas. Stipriais odos virtais, 
kaina — S.7t. Reikalaukite U:

DRAUGAS PUB. C O. 
2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, Illinois

Hemui:
Aukles

Murh ncrvouan
tol lėni

i nervouaneaa la cauacd by an ex- 
ceas of aclda and polaona due to func- 
tlonal Kidney and Bladdcr dlaordera 
whlch may alao cauae Gettlng Up 
Nlghta, Rurnlng Paaaagea, Swollen 
Jointa, Backache, Clrcles Under Eyes, 
Exceaa Acldlty, Lee Pa Ina and Dtzzl- 
neaa. Help your kldneya purlfy your 
blood wtth Cyatea. Uaually the vary 
flrst doa« atarta helplng your kldneya 
elean out exceaa aclda and thla aoon may 
make you feel likę new. Cyatez muat 
aatlafy you completely or monay hack la 
auarantead. Get Cyatea (alaa-tax) to
day. lt ooata only 3c a doae at drugglsta 
and the guarantee proteeta you. •

HADE NĖR 
MISERABLE 

Read Ho«
She Found 

Blessed Relief
Museles were so sora 
■hccould hardly touch 1
them. Uscd Hamlins Wizard Oil Liniment and 
found svenderful relief. Try lt today if your 
museles are stiff. sore, achy. Rub it on thorough- 
ly. Fecl ita prompt varming action ease pain; 
bring soothing relief. Pleasant odor. Will not 
stain. Moncy-back guarantee at all drug Stores.

KAUNAS. — Šiais metais 
žemės ūkio ir pramoninių ma
šinų pareikalavimas, palygin
ti su praėjusių metų pirmuo
ju pusmečiu, žymiai padidėjo. 
Iš viso šiais metais ligi birže
lio 15 d. parduota įvairių ma
šinų už 5 mil. litų, tuo tarpu 
praėjusiais metais per tų pa
tį laikų buvo teparduota už 
2,5 mil. litų. Ypač šiais metais 
yra padidėjęs variklių ir ku
liamųjų mašinų pareikalavi
mas.

GARSINKITĖS “DRAUGE’
MARKINS

VVI2ARD OIL
LINIMLNT

For MUSCIII AP tCHES a.ud PAIMS 
RHEUMAIIC PAIN-i.UVlCAC.0

REMKITE, PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

Urba Flovver Shoppb 
4180 Archer Avb<

PhOM UJ4TSTH MM 
—« —

GBea Myllntienu — VeBttrresng —- 
— iAldotavflma —

.fisaasK.

KLAUSYKITE

Nn City Funiture Mart
RADIO PROGRAMO

ANTRADIENIO VAKARE, 8:00 V AL. iž stoties WSBC 
— 1210 kilocycles.

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORES

John F. Eudeikis
8EHIAU8IA IE DUŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIBA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

4447 South Falrfield Avenue
Tel. LAFAYETTE 0727_________

F\ W 1Z" A T koplyčios visoseA * \ 1 Chicagos dalyse

KlanayUte mftatj Idetarią radio programo Antradienio tr 
Irftadlenlo rakarala, 7:00 valandą, U WHIP etnttaa (I4M) K.1

PranrtlUaa P. AAI.TTMIF.RAS

PETRAS TIMONIS (DRAZD0NI3)
3834 Maytpole Avė. Tel. Van Buren 3329 

mirė Liepos 16, 1939, 4:05 vai. ryte, sulaukęs pusės 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje, Panevėžio Apskr., Pumpėnų paiap., 
Manoniuškių kaime., Amerikoje išgyveno 34 metus.

Pali'ko dideliame nuliūdime 2 seseris: Philomenų 
Plarpų, vienuolę seserį Veronikų (Drazdoitį) švogerį 
Juozapų Planpų, dukterėčia Eugenija Plarpų, 3 pus
brolius — Joną Zapuskų. Petrą ii' Juozapų Viskius ir 
jų šeimas ir daug kitų giminiu.

Lietuvoje daug giminių.
Kūnas pašarvotas koplyčioj 4313 W. Madison avė.
Laidotuvės įvyl$s Trečiadienyje, Liepos 19 d. iš kop

lyčios 8:00 vai. ryto bus atlydėtas j Šv. Antano par. 
bažnyčių, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velio
nio sielų. Po pamaldų bus nulydėtas i Šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir 
pažystamus-nias dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Seserys, švogeris, Pusbroliai. Dukterėčia ir 
Giminės.

Laidotuvių Direktorius J. F. Eudei'kis, Tel. YARds 
1741—1742.

Margos Mintys
Nėra tokio mažo ir netiku

sio sutvėrimo, kurs Dievo gė
rybės tau neprimintų.

Meilė jaučia ir net miego
dama nemiega.

Dažnai meilė nežino ribų,) 
bet labiaus už viskų dega.

Nelaikyk save šiek-tiek pa
kilusiu dorybėse, kol už visus 
žemesniu savęs statyti nepra
dėsi.

BARIAI CHICAGOS, OICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DUUEKTORIŲ ASOCIACIJOS

AklDHI AIIP C patarnavimas AMdULANGl dieną ir naktį
KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSEDYKAI

S. P. Mažeika
4348 So. California Ąve. 
Phone LAFayette 3572

8319 Lituanioa Avenue 
Phone YARde 1138-1189

Autams II Phillinc 3307 Utu&nioa Avė.
ITL T Phone YARds 4908

1.1. ZdIi
1646 West 46th Street 

• Phone YARds 0781-0782

AluPrt V PptlflIC 4^04 S. W este m Avenuenlllbll Ve rCIAIIO TeL LAFayette 8024

D 1 3354 So* Hal8ted s;*1 e Jo KlUlMS Telefonas YARds 1419

Authuiy
_ _ _ 6834 So. VVestern Ava.
D Dntl/lir GROvehill 0142d. reiKiis &&S. m coort .

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 SL 
Phone PULlman 1270Lacbawicz ir Sūnui
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Pirmadieniu, liepos 17, 1939

^ukos Lietuvos 
Reikalams
Lietuvos Konsulatas Čika

goje gavo ir šiuo maloniai 
kerbia sekamas aukas Lie
tuvos reikalams:
ipsigynimo Fondui

311 kuopa, 
— $5.00.

per A. Radžiūnų

Nonvood, Mass ALRK Fe
deracijos skyr. per centro se
kretorių — $10.00.

Šventosios Uosto Statybai

iš llill-

CHICAGO, 1LL.
4P
Jonas Dimša — $12.09.
Peili. Gerčienė — $2.00. 
Susivienijimas Lietuviu Ka

nų Savininku Bridgeporte, 
jer St. Kunevičių — $10.00. 
'er Lietuvai Gelbėti Fondų: 
Paul Dalen — $25.00.
N. N. — $3.00
Z. M. — $.26.

CICERO, ILL.
6v. Antano dr-ja,

[\ Federacijos sek r. 
tį _ $10.00.

Hi’lldale, Inkerman, 
ir Plains, Pa.

Lietuviai Dirba Patrijotinį Darbą. - $1,500 
Rezerve Lietuvos Gynimo Reikalams

Vaistininkas Dalen
Aukojo $25.00

Lietuvai Gelbėti Fondui 
aukojo sekantieji:

Vaistininkas Povilas Da
len — $25.00.

Julė Andrulienė surinko — 
$4.75. Šių sumų suaukojo: Pe
tras Pivarūnas $2.00, B. J. 
nienė $1.00, smulkiais $.75.

A. Starodonio — $3.00.
Iš Zidorio Miliaus atsiųsta 

pašto ženklų vertės — .26.
Įdomų laiškų prisiuntė Zi

dorius Milius. Iš jo laiško nia 
tyti, kad tie 26 centai jam 
yra tiek, kiek daugeliui $26. 
Jo gerų norų mes labai įver
tiname. L G F Komisija

ROCHESTER, N. Y. — Pas i tuvių

Nereikia atkakliai užsitikė- 
ti tais jausmais, kurie greitai 
kitokiais gali pesikeisti.

Užvis labiausiai tegul tau 
pamėgsta amžinoji Tiesa; o

visuomet niekink didžiausių 
tavo žemumų.

Meilė yra atsidavusi ir pa
klusnu perdėtiniams, pati sa
ve statosi žema ir niekam ne
tikusia; Dievui maldinga ir 
dėkinga, visuomet jame pasi
tikinti ir viltį pradedanti, net 
ir tuomet kada, rodos, Dievas 
jų apleidžia, nes be kentėjimo 
negalima yra meilėje gyventi.

katulikiškoms draugi
joms už tautinį susipratimų 
ir tėvynės nepriklausomybės 
gynimo nuoširdų rėmimų. 
Taip pat gurbe, ir didelis a- 
čifi, Federacijos katalikiškų 
draugijų skyr., visiems naria
ms, kad sugebėjo sunkų dar
bų sėkmingai išjudinti, nes 
pradžia buvo, iš tikrųjų, sun
ki.

Ačiū ir bendro fronto drau
gijų atstovams ir nariams, 
kad prisidėjo prie bendro vei
kimo.

Tad, Lietuvos narsieji ka
reivėliai žirgus balnokit, kar
dus šveiskit, tėvynės sienas 
saugokit. Juk jūs ten nevie
ni. Naktį per sapnelį, dienų 
per vėjalį mes jus vis aplan
kam. Ant. žiemys

muš ĮMiskutiniu laiku veiklu
mą dviem frontais, būtent ka
talikiškų draugijų Federaci
jos skyriaus užmanymu, su
šauktam visų vietos draugijų 
bei klūbų, kp. susirinkime, pa 
rupijos svetainėje, birželio 7 
d. nutarta bendrai rengti pik
nikų, o pelnų aukoti Lietuvos 
Ginklų Fondui ir Raud. Kry
žiui. Kaip pasirodė iš pasku
tinio pikniko komiteto rengė
jų paaiškini'mo, piknikas bus 
rugpjūčio 27 d., Sea Breeze 
Park, nuo 1 vai. popiet.

Visi Rochesterio ir apylin
kės lietuviai suvažiuokit au
tomobiliais, kas tik turit 1- 
mų vai., ant Hudson avė., prie 
lietuvių parapijos svetainės, 
pasipuošdami Amerikos J. V. 
ir Lietuvos vėliavomis auto
mobilius, ir sykiu visi, benui 

savo grojant, pasileisim j pramo
gos vietų.

Liepos 5 d., Šv. Jurgio pa
laipinė vyrų draugija savo 
pusmetiniam susirinkime, be 
didelio pasipriešinimo, vien
balsiai nutarė paaukoti į Lie
tuvos Ginklų Fondų $25.00.

Liepos II d., Šv. Petro ir 
Pauliaus draugija savo susi
rinkime taip pat paaukojo 
Lietuvos Ginklų Fondui $25. 
Petrine dar vis laiko $1000 
Laisvės Paskolos bonų Lietu
vos parahnai, o Šv. Jurgio dr- 
gija $500 Laisvės Paskolos 
bonų irgi laiko Lietuvos pa
ramai. Kiek girdėt iš draugi
jų narių, jei karas kilęs pa
reikalautų dol. tėvynės gyni
mui, juos dr-jos ir pasiųstų.

Tad,

Chas W. Wotdlius 
dale (Plainsville), Pa., pradė
jo Šventosios Uosto fondų — 
jis prisiuntė tam tikslui — 
$20.00.

Kartu su auka Vosilius pri
dėjo sekamo turinio laiškų: 
“K. Klimas ir aš surinkom 
Hilldale, Inkermane, ITudso- 
ne ir Plains, Pa., $21.50. Aš 
tų sumų padvigubinau pridė
damas $21.50 — čia siunčiu 
Lietuvos Ginklų Fondui $43.

“Su šiuo laišku taip .pat 
prisiunčiu 20 dol. vertės Lie
tuvos Laisvės Pasikolos Bonų 
kuponų ir prašau juos iškei- 

Hudsonjsti ir pinigus persiųsti Šven
tosios uosto

f —■Kunigai turėtų įsigyti!
| Vyskupo Petro Pranclš- |
J kaus Bučio, M.I.C. para-į
Lytą į
| PAMOKSLŲ |
i Kaina $1.75 |
I “DRAUGAS” |

J 2334 So. Oakley, Avė. 
Chicago, Ui.

400 puslapių knygą.

CLASSIFIED

per ALR 
L. šiniu- Maža Bet Nuoširdi 

Auka
LIETUVIŠKA

RŪBŲ KRAUTUVE
VISKAS DEL VYRŲ

PARDAVIMUI fhlS
P kis ant kurio randusi S kambarių 
moderniškus namus, elektriką ir 
karštu vandeniu apšildymas. Yra 3 
kiti budlninkal, 13 akerų miško, 
ir 5 3į akerų sodns. 3 blokai nuo 
mokyklos ir miesto. Atsišaukite: 
911OI So. \Y<Merti Avė., antras unk
štas.

PARDAVIMUI
2 fletu mūrinis namas, karštu van
deniu apšildomas, taipgi 2 karų ga
radžius. Savininkas: 3227 South
Enierald Aviniu*.

Clias. W. Wosilius ir K. 
Klimas surinko ir pristatė — 
lankauskas $1.00, R. Ven^kū- 
$21.50. Šių sumų suaukojo: Iš 
Hilldale, po $2.00: K. Klimas 
ir J. Milišauskas; po $1.00; 
P. Laužiukas, V. Laužiuikie- 
nė, G. Sindico, P. Ercalani, 

’A. Palinko ir smulkiom au
kom; po 50c: A. Zaikauskas, 
G. Zarauskas, J. Večeraus- 
kas, G. Leandri, M. Ixinkaus- 
kas, J. Vosilius, J. Javige, 
E. Didžiūnas (iš PhVnouth). 
Viso. iš Hilldale $14.00.

Iš Inkerman: Pr. Kazake
vičius $5.00, St. Krivickas $1. 
Viso iš Inkerman $6.00.

Iš Hudson ir Plains, Pa. 
kW. Wasnies<ki $1.00, smul
kiom aukom 50c. Clias W. 
^Vosilius — $21.50.

lipėdos Krašto 
įbėgėliams šelpti 

West Frankfort, III. S.L.A.

Tūlas Z. M, prisiuntė Lie- 
Siųs-i tuvai Gelbėti Fondui 26 cen- 

damas savo aukų siūlau pra-, tų aukų Lietuvos gynimo rei-

PARDAVIMUI
Turiu parduoti už labai žemų kal

nų krautuvę, su ar be namo. Tu
rite matyti, kad Įvertinti. šaukite: 
LAFayetto 4-100.

įrengimui.

dė'tį Šventosios Uosto vajų, 
kaip tik pasibaigs Ginklų Fo
ndo vajus”.

Viso aukų gauta — $140.26.
Lietuvos Konsulatas nuo

širdžiai dėkoja visiems auko
tojams. Gaunamos aukos sku
biai .pakvituojamos, laikraš
čiuose skelbiamos ir j atitin- 
ikamus fondus pervedamos.

Fondo Rinkėjai
Mums yra malonu pranešti, 

kad dvi gabios ir energingos 
tautos veikėjos prisidėjo prie 
rinkinio aukų Lietuvos Gel
bėjimo Fondui. Tai žinomos 
Cbicagos veikėjos: Julė An
drulienė ir Ona Aleliūnienė. 
Jos išduos aukotojams oficia
lias Lietuvai Gelbėti Fondo 
kvitas.

Prašome visų.
L G F Komisija

kalams ir tarpe kitko 
laiške pareiškė sekam-a:

“Prašau priimti mano ma
žytę 26 centų aukų Lietuvos 
gynimosi reikalams. Atleiski
te už tokių mažų aukų. Dau
giau duoti negaliu, nes netu
riu: esu neturtingas, gyvenu 
campėje (stovykloje), dirbu 
tik už pragyvenimų ir mažų 
atlyginimų — po 75 centus 
savaitėje. Esu 71 m. amžiaus. 
Mano dienos jau baigiasi. Lie 
tuvos jau nebematysiu, nors 
jų labai myliu ir kitus ragi
nu, kad mylėtų... >»

Lietuvaite Išrinkta 
Pasaulinės Parodos 
Gražuole

GARSINKITE “DRAUGE”

Help Kidneys
Don’t Take Drastic Drugs

Your Kidneys contaln 9 mllllon tlny tubes 
or Uiters whlch may be endangered by nee- 
lect or drastic, lrrltatlng drugs. Be careful. 
11 funct’onal dlsorders of the Kidneys or 
Bladder make you suder Irom Gettlng Up 
Nights, Nervousness, Leg Palns. C treles 
Under Eyes. Dlzziness. Backache, Swollen 
Jolnts. Excess Acldlty. or Burnlng Passages. 
don't rely on ordlnary medlclnes. Flght 
such troubles VĮlth the doctor’s prescrlp- 
tion Cyste*. Cystea starts working ln 3 
hours and mušt ptove entirely satlsfactory 
ln 1 week, and be exactly the medlclne you 
nced or money back ls guaranteed. Tcle- 
phone your drugglst for Cy.te* (Siss-tex) 
today. The guarautee proteeta you. Copr. 
19J7 The Knox Co.

PAUL LEASAS
(Vyriškų Kūlių Krautuvė)

3427 So. Halsted Street
Tel. Boulevanl 0937

PARDAVIMUI NAMAS
5-kambarių mūrinis namas, ekstra 
kambarys pastogėje; 2 lotai, 2 ka
ru garadžius. Tikrai puiki vieta. 
Viena iš geriausių aplellnkių. Par
duosiu pigiai, nes išvažiuoju iš A-

' merikos. Atsišaukite: 0830 So. Ar- 
lesiau Avenue.

ELEKIRIK1NĖS LEDAliNES
CROSLEY

SHELVADOR
garantuojamos 5 metams. Mažai suvartoja elektros 

ir ant maisto sutaupo mažiausiai $3.00 į savaitę.

NEW YORK. — Liepos U 
d. Pasaulinėje Parodoje buvo 
renkama Pasaulinės Parodos 
Kew Yorko gražuolė. Teisėjų 
balsai pasidalino lygiomis ir 
tada galutinis rinkimas pa

garbė Rochesterio lie-

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom ir Kito
kiem llankletam Suteikiam Pa 

tarnavimų.

Linksmas Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

UTILITY L1QUOR 
DISTRIBUTORS

Incorporatcd

Tel. Prospeet 0745-0746
TYholesale Only

5931-33 So. Ashland Avė.

Pas mus galima gauti tikrai 
Lietuviškų Importuotų Valstybinę 
Degtinę.

Mes ir Visi Mūsų Darbininkai 
Esame Lietuviai. Pp. F. ir M. 
Dzimidai, Savininkai.

$99.50
Ir Aulkščiau

• &

v
Lengvas išmokėjimas, kad ir per trejus metus-

Čionai rasite įvairių išdirbyščių geriausius išdir
binius Amerikoje — Refrigeratorius, Skalbiamas Ma
šinas ir Pečius.

Jos. F. Budrik Ine.,
RAKANDŲ KRAUTUVE

3409-21 So. Halsted St. Tel. Yards 3088
BUDRIK ANNEX, 3417 21 South Halsted Street

Žymus Budrikio radio programas yra leidžiamas nedėlios 
vakarais, iš stoties AVCFL, 970 k. Pradžia 9 v. Chicagos laiku.

vestas publikai, kuri gražuo
le išrirtko Oną Cvirkaitę, 
Woodhavene gyvenančių lie
tuvių Cvirkų dukrelę.

IZOLIOTĄ GARAŽĄ 2 KARAMS
Mažų Išlaidų

NAMAS
Pastatysime ant 
Jūsų loto už. .

MODKL 
komi 
tooay 

4 s. a. ai

I-Pastatysime namus Ir vidų 
rengsime ant jūsų lotų. Vi
si darbininkai unlstai ir už
tikrinti.
“““ K. KAFKA, Pit7.

Kviečiame Jus atsilankyti 
pirm negu pradėsite statyti, 
i.r apžiūrėti garažų ant mūsų 
loto be Jokių prievolių.

CITY WRKG. & LUHBER Co. 23ŪT So. Urnvvfonl 
Telefonas Lawn<lale

Open Sundays

Avi*.
3010

"THDIfiS THAT NEVER HiPPEN”,
A.600b^ U

ŠOU 6€T ne is;
HE

AAjO 61 VES AL?He SAVE 5 
E/eUM UIS C/6A/LS1

V

s

TURTAS VIRŠ--------------$3,300,000.00

ATSARGOS KAPITALAS - 0250,000.00

Per 30 metų niekados neišnso- 
kėjom mažiau kaip 3% už padė
tus pinigus. Kiekvieno Indėliai 
apdrausti Iki $5,000. — Vedu
siai porai iki $15.000. Po U. S. 
Government priežiūra. DIDŽIAU
SIA LIETUVIŲ FEDERAL SA
VINOS JSTAIGA CHICAGOJ.

STANDARD
4192 S. ARCHER AVĖ.

M

FEDERAL SAVINGS AND
loan assn of chicago

Justin Mnekietvieli, Prcs.

Automobilių Savininkai
$10,000 Public Liability $5,000 Property Damage

APDRAUDA
Nepraraskite Savo Namo! Savo Darbo! Savo Gyvenimo Taupas!

SUTAUPYKITE 25%
Kuponas atneš jums pilnas informacijas apie Illinois Financial 
Responsibility Law ir Apdraudą, kuri jums reikalinga. Jūs 
taipgi gausite dykai “eard ease”, j kurį galite įdėti automo
biliui vairuoti leidimą ir identifikavimo korteles.

Kainuoja $3.46 į menesį per 10 mėnesių
Metinė “Policy” išmokama per 10 lengvų išmokėjimų

Būkite Tikri — Apsidrauskite — Fldellty Būdu

FIDELITY INSURANCE AGENCIES, Ine. 
175 West Jackson Boulevard
CHICAGO. II.LINOIS
Room A-1038 — Wabash 3066
Gerbiamieji:
Be Jokių prievolių, prašau Jūsų ngento Išaiškinti man 
Illinois Financial Rcsponsltdlity Iaw. Aš taipgi gausiu 
"Card Caao” be Jokios prievolės.
ATEIKITE...................... DIENA................. LAIKAS..................
VARDAS ...................... ...............................................................................
ADRESAS ............ .................... .............................................................
TEL................... .................... KARO RŪŠIS.....................................

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

PARDAVIMUI NAMAI
Forklozeriai parduoda už morgi- 

člus: 2 fletų medin) namų, mūrinė 
apačia, gražus cementuotas beis- 
montas, pirmas fletas apšildomas, 2 
karų garadžius su cementiniu pa
matu. Arti parkių ir bulvaro. Kai
na $2,950.00; lengvi išmokėjimai.

5 kambarių mūrinis bungalotv; 
apšildomas: garadžius; $3.950.00.

4 fletų naujas kampinis namas; 
apšildomas; šaldytuvai; gasiniai pe
čiai: kaina $12.500.00.

Krautuvė ir 3 fletų mūrinis na
mas: apšildomas: $9,500.00.

Kas norite savo namų greitai 
parduoti arba išmainyti, kreipkitės 
pas mus; mes turime visokių mai
nų. Apdraudžiame viskų už numa
žintas kainas. Taksų protesto štam
pų arba Notaro antspaudų prideda
me dykai. Visokiuose reikaluose 
užtikriname teisinga patarnavimų.

Charles l'mleli (Kazys T'mikas) 
25110 W. 03ril St.. tel. PRO. 0025

REIKALINGI DEGTINAS 
PARDAVĖJAI

Kelios geros aplelinkės atdaros deg
tinės pardavėjams. Garantuotas už
darbis ir apsaugoti acconnts. Atsi
šaukite: McKesson & Kohbhis, Ine., 
telefonas FRAnklin 195(1.

REIKALINGA DARBININKAS
Reikalinga paatyręs darbininkęs prie 
ūkles. Turi būti apie pusės am
žiaus. atsišaukite: P. Savlek-, Gobies. 
Mlclilgan.

PARDAVIMUT NAMAS
4 fletų namas — ant dviejų lotų. 
2-karu garadžius. Parsiduoda pigiai 
Iš priežasties senatvės. Atsišaukite: 
2250 West 24tli Street. Clilcagn.

GERA NAI’JIENA
Parduodu namų labai pigiai — 6
kambarių su gamdžiu ir apšildomas 
su šiltu oru (furnace hcat). Namas 
randasi Bridgeporte. Atsišaukite pas 
savtnlnka: 830 W. 34tl. Street, tel. 
YARds 5530.,

PIRMOS RŪŠIES JUODŽEMIS
— gėlynoms Ir žolynams. Parduoda
me bušeliais ar vežimais.

1 bušelis 25c; 5 bušeliai $1.00; lt 
bušeliu $2.50.
Stanley Gavėtas. 110 So. Rldgeland
Avė., Worth, UI., tel. Oak Lnwn 
193.1-1. 

PARDAVIMUI NAMAS
Mūrinis namas. 3 fletai: 6 kamba
rių: 4 kambarių Ir 3 kambarių; 2 
karų garadžius. Parduosiu pigiai arba 
malnyslm ant grosernės ar kitokį* 
biznio arba 6 kambarių namo. At
sišaukite: 2134 West 23rtl Placą 
Chicago, III.

PARDAVIMUI IlIZNIS
Pardavimui siuvimo biznis (Tailor 
Shop), (steigtas per virš 25 metus. 
Daro gerų bizni, renda pigi. Atsi
šaukite: 0309 So. Sacraniento Avė., 
telefonas STEvart 8242.

Meilė dirbdama nepailsta, 
surišta pasilieka laisvėje, bau 
ginama nenusigųsta, bet kai
po gyva liepsna ir degantys 
žiburys aukštyn mušasi ir ne
sulaikoma išsprūksta.

Standard Clnb
Švelni Degtinė—100 Proot 

BOTTLED IN BOND 
Nėra Geresnės Degtinės 

nž Tokių Kainų
TIK fl.00 PT.
4-6 Kvortos...

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS

TAVERNOJ
Kp ---------1 •l- DR1NKSAS

MUTUAL LIQU0R OOMPANY
Distribntoriai

4707 8. HALSTED STREET
Phone Bonlevarrl 0014

11.60

Pocaliontaa Mine Itun (Rcrecned), Tonas $7.25; 
Smulkesniųjų — Tonas $7.00; Petroleum Car- 
lion Coke, perkant 5 ton. ar diuigiAii, Ton. $7.25.

Hale* T M eb.tr a.


