
DRAUGAS
Thv Lithuanian Daily Friend

PI1BETSHED BY MARMN OUILD. INC., 
2.134 So. Oal.ley Avė.. Clil<a<o. llllnola 

Telephone 1'ANul 7790

The most lnfluentlal 
ln America.

IJthuanian Daily

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

DRAUGAS
LEIDŽIA MARIJONŲ BENDROVE,

So. Oakley Avė., Clihatfo, Illluola 
Telefonas CANal 77#0

Vienintelis tautines Ir ttkyblnSa mintie 
lietuvių dlenraAtla Amerikoje.

VOL XXIII

Pravestas bilius 
prieš raudonųjų 
propagandą

Kongresas erei žygiu pažaboti 
praplitusia komunistu veikla

1VASII1NGTON, liepos 30. pajėgų vadovybė, kuri jau 
— Kongreso žemesniųjų ru-į seniau skundėsi, 'kad komu
nai radikalų atstovų grupei nįstaį su gavo propaganda 
protestuojant rūmai pripažinimai
no bilių, nukreiptą prieš ko
munistų vykdomų, propagan
dą kariuomenėje, karo laivy
ne ir pakraščių sargyboje tik
slu pakirsti šios šalies saugu
mo pajėgų drausmę, šaliai iš
tikimybę ir sukebl'inti 
gyvuojančią tvarką, 
pasiųstas senatui.

Šio biliaus pravedimo pa
geidavo ypač šalies karinių

Ksngresas dar daugiau apkapojo 
skolinimo bilin ir dar nepravedė

WASIIINGTON, liepos 30. 
— Kongreso abieji .rūmai kar
štai ir skubotai baigia svars
tyti ir vis dar daugiau apka- 
poja administracijos vadina
mą skolinimo išlaidumo bilių. 
Matyt, rytoj įvyks galutini 
balsavimai.

Prie biliaus prisegta įvai
rių rūšių priedai. Iš reikalau
tos bilium originalinės apie 
pustrečio bilijono dolerių su
mos palikta ves vienas bilijo

SOVIETU UŽSIENIU

VYKSTA “VALYMAS"
MASKVA, liepos 29. —

Pašalinus Litvinovą ir Molo
tovui užėmus jo vietą, užsie
nių reikalų kdinisarijate tuo
jau prasidėjo valymas. Buvu
sieji komisaro padėjėjai ats
tatomi ir jų vietoje skiriami 
(ir jau paskirti) kiti.

Iš visų stambesniųjų vals
tybių sovietų ambasadoriai 
atšaukti į Maskvą ir persijo- 
jaimi. Kai kurių likimas net 
nežinomas. J Maskvą, tarp ki
tų atšauktas ir iš J. A. Vals
tybių ambasadorius K. Ou- 
man^kis.

Diplomatų sluoksniuose Ma
skvoje kalbama, kad pašaliu 
tas Sibiro kariuomenės pir
mosios armijos (ten yra dvi 
ai’mijos) valus gen. šternas, 
matyt, pasiųstas į Mongoliją 
ten vesti karą su japonais.

VOKIETIJA TURI PARUO
ŠUSI 8000 KARO LĖKTUVŲ

BERLYNAS, liepos 30. — 
Niekam tikrai nežinoma, bet 
stebėtojai tvirtina, kad Vo
kietija karui jau turinti pa
ruošusi 8.000 lėktuvų. T>ėja, 
neturi pakankamo .Skaičiaus 
gerų lakūnų.

3c a Copy

veržiasi kareivių ir jūrininkų 
tarpan skleizdami raudoną
sias pažiūras.

Nutvertiems propagandis
tams numatytos aštrios baus
mės. Už propagandos vvkdy-

prieš j mą žodžiu, arba raštu — di- 
Bilius I džiausiu bausmė 10 metų ka

lėti ir 10,000 dol. bauda, o 
svetimšaliams dar ir deporta
cija.

nas ir 040 milijonų dolerių.
Kai 'kurie kongreso atsto

vai darbuojasi dar ir šią su
mą sumažinti tuo sumetimu, 
kad vyriausybė neturi kištis 
į privataus pobūdžio projek
tus. Kišdamosi gi siekiama 
plėsti 'kontrolė ir sulaikoma
biznio pažanga.

Pranešta, administracija
nesitikėjusi kongreso tokio 
smarkaus sukilimo įprieš šį 
jos bilių.

PRANCŪZIJA ĮSTEIGĖ
PROPAGANDOS BIURĄ , ... . . .(ne koncesijoje, kuri japonų 
PARYŽIUS, liepos 30. — blokuojama) britai apturi gra

Prancūzijos vyriausybė įstei
gė propagandos biurą. Be to, 
ministrų kabinetas nusprendė 
dabartiniam .parlamentui pa
ilginti porai metų terminą. 
Tad ateinantį rudenį neįvyks 
naujo parlamento rinkimai.

NACIAI SKUBIAI VALO 
JAVUS

OPPELNAS, Vokietija, lie
pos 30. — Odrtos upė Silezi
joje grasina išsiliejimu. Tad 
aplinkiniuose ūkiuose naciai 
skubiai valo javus. Į kai ku
rias dalis talkai pasiųsta ir 
kariuomenės daliniai.

J. A. Valstybes turi galimumu suturėti 
japonu isikariavima Kinijoje

AVASHTNGTON, liepos 30. 
— Šalies administracijos 
sluoksniuose pareiškiama, kad 
J. A. Valstybės yra pasiruo
šusios prieš japonus panau
doti kiekvieną ekonominio 
spaudimo priemonę iki . japo
nai bus priversti skrupulin
giau skaitytis su J. A. Vals
tybių teisėmis Kinijoje.

Toliau aiškinama, kad A- 
merika gali ekonominiu smū
giu priversti japonus nutrauk

Chicago, Illinois, Pirmadienis, Liepa-July 31 d., 1939 m.

Buvusis Louisianos ■gubernatorius R. W.^Leche (dešinėje) tariasi su U. S. prokuroru 
Rene Yiesca prieš eisiant liudyti “grand jtfry”, kuri tyria įvykusias valstybėje politines 
šelmystes jam gubernatoriaujant. (Aeme telepboto).

Visoj šaly sulaikytas WPA darbininko 
paleidimas iš vykdomo projekto

AVASHINGTON, liepos 30. 
—AVPA (Works Projeets Ad- 
ministration) nacionalinis ad
ministratorius pulk. F. C. 
Harrington vakar visų valsty
bių administratoriams įsakė 
sulaikyti 18 mėnesių nuolatos 
išdirbusių darbininkų paleidi
mą trisdešimčiai dienų, kaip 
tas anksčiau kongreso buvo 
nustatyta.

Tas padaryta senatui pri
pažinus priedą skolinimo iš

TIENTSINE BRITAI 
GAUNA GRASINIMUS 
APLEISTI MIESTU

TTENTSINAS, Kinija, lie

pos 29. — Čia gyvenantieji

sinimus. Jie įspėjami apleisti 
miestą, arba turėsią žūti.

Šiuos siuntinėjamus grasi
nimus pasirašo kažkokia ‘An- 
tibritish National Salvation 
League’ (Antibritinė Nacio- 
nalė Vadavimo Sąjunga).

Grasinimuose be kitko pa
žymima, kad Didžiosios Bri
tanijos agresyvinė veikla A-
zijoa Rytuose turi būti nu-, siekimas yra girtinas. Tačiau 
traukta. Tientsino britams 
duodama proga ramiai apleis
ti miestą. Jei jie tb neatliks, 
susilauks baisios katastrofos.

OARSINKITES “DRAUGE”

ti savo vykdomą karą Kinijo
je ir žymiąją kariuomenės 
dalį iš ten ištraukti.

Nurodoma, kad iki šioliai 
japonams sekėsi Kirtėjoje ka
riauti dėka J. A. Valstybių 
nusistatymui nevaržyti čia ja
ponams įsigyti įvairių žalia
vų ir karo medžiagos. Kaip 
tik viskas būtų jiems čia už
daryta, kaip bematai Japo
nijos ekonominis stovis būtų 
žymiai pakirstas.

*

laidumo biliui. Administraci
ja randa, kad tuo priedu at
šaukiamas pirmesnis kongre
so patvarkymas apie 650,000 
bedarbių paleidimą iš vykdo
mų projektų.

Nėra žinoma, kiėk iki va
kar dienos jau buvo paleis
ta bedarbių.

Tačiau minėto priedo že
mesnieji rūmai dar nepripa- 
žinę.

BRITAI LONDONĄ AP
DRAUDŽIA NUO

LĖKTUVŲ

LONDONAS, liepos 29. — 
Britai baigia vykdyti savo 
planus Londoną apdrausti iš 
oro karo laikais. Visas mies
tas aplinkui apjuosiamas ba
lionais, prie kurių prikabin
tos plieninės vielos. Šimtai tų 
balionių su vielomis iškeldin
ami iki 2,000 pėdų į padanges. 
Žemiau skrindantieji bombo
nešiai įsivelia į kabančias vie 
las ir lėktuvams užbaigtas 
skridimas.

Pranešta, kad vykdomi iš
bandymai yra sėkmingi.

LLOYD GEORGE PUOLA 
. BRITŲ DIPLOMATIJĄ

LONDONAS, liepos 30. — 
Buvęs Britanijos ministras 
pirmininkas Lloyd George, Ii-

PREZ, RODSEVELTAS
APIE PRAVESTĄ 
HATCHO BILIŲ

AVASHTNGTON, liepos 29.
— Kongresas pravedė vadi- Gėralas ir so\. Rusijos šali
namą TTatcho bilių ir pasiun- n’n^as, puola šiandieninę bri
te prezidentui pasirašyti. Šiuo diplomatiją dėl nepavy- 
bilium federaliniaims tamau- ^m0, susitarti su sovietais, 
tojams ir darbininkams už- Jis sako, kaip gali Mask- 
drausta veikti šalies politiko- va tartis su Londonu, jei Lon- 
je propagandos keliu, arba Jonas sov. vyriausybę stačiai 
fondais remti federalinius' įžeidžia. Derybų vesti į Mas- 
kandidatus ir tt. I kvą nepasiuntė kokio nors val-

Spaudos konferencijoje pre- styl)(>s vyro ministro, bet
zidentas klausiamas nuomo
nės apie šio biliaus vertę at
sakė, kad biliaus pagrindinis

jo teisėtumas yra abejotinas.
Prezidentas nurodė, kad fe- 

deraliniai tarnautojai ir dar
bininkai yra piliečiai ir turi 
balsavimo teises. Jei taip, ar 
galima jiems pilietybės teises 
varžyti, nurodyti jiems, ką jie 
gali ir ko negali daryti, ar jie 
gali, ar negali dalyvauti po
litiniuose susirinkimuose ir 
•prisidėti aukomis prie politi
nių fondų sudarymo.

Taip pat nemažiau svar
bus klausimas, kas turi šį įs
tatymą (bilių) vykdyti.

Su šiuo bilium yra susiję 
visa eilė kitų klausimų, ku
riuos reikia nuodugniai stu
dijuoti.

Prezidentas pasisakė, kad 
jis bilių studijuosiąs ir tik po 
to galėsiąs pareikšti savo tei
giamą, arba neigiamą nuomo
nę.

tik užsienių reikalų ministe
rijos valdininkėlį W. Strangą.

Anot Lloyd G.ėorge, naciai 
pirmiau užgrobs Dancigą, o 
tik paskiau Maskvoje gal bus 
padaryta kokia nors sutartis.

SOVIETAI UŽGINA LAIVO 
NUSKENDIMĄ

MASKVA, liepos 30. — So
vietai energingai užgina Vo
kietijos nacių spaudoje pas
kelbtą žinią, kad per maniev- 
rus nuskendp sovietų povan
deninis laivas.

BRITANIJOJ PRADĖTOS
NAUJOKŲ MANKŠTOS

LONDONAS, liepos 30. — 
Iš pašauktų karo tarnybon 
naujokų 55,000 pasiųsta į ka
rines stovyklas karo mankš
tai.

Niekuomet neatsiduok visiš
kam tinginiavimui, bet ar skai 
tyk, ar rašyk, ar melskis, ar 
mąstyk, ar dirbk ką nors ben

Kaina 3c

JAPONAI PLANUOJA 
IŠSIŽADĖTI 9-NIŲ 
VALSTYBIŲ PAKTO

TOKIO, liepos 29. — Japo
nai nenurimsta dėl J. A. Vai 
stybių paskelbto žygio išsiža
dėti prekybos sutarties su Ja 
ponija.

Valdiniuose sluoksniuose 
Amerikos žygis atsargiai 
svarstomas. Bet japonų spau 
da be atodairos puola' J. A. 
Valstybių vyriausybę, kuri si 
jasi su Britanija ir priešinga 
japonų užsimojimams Kini
joje.

Japonų kariuomenės vado
vybės minčių reiškėjas lai
kraštis “Kokunini” pataria 
Japonijos vyriausybei be jo
kių atidėliojimų išsižadėti de

JAPONAI SIEKIA 
Iš BRITU IŠGAUTI 
KINU SIOABRĄ

LONDONAS, liepos 29. — 
Tokioj vedamos britų su ja
ponais derybos Tientsino blo
kados ir kitais klausimais 
staiga pertrauktos japonams 
iškėlus naujus reikalavimus.

Būtent, japonai pareikala
vo, kad britai Tientsine ir 
kitose savo koncesijose Kini
joje neremtų Kinijos vyriau
sybės esamų apyvartoje pini
gų, bet japonų įvestą naują 
valiutą.

Be to, japonai reikalauja 
jiems paduoti Tientsino kon
cesijoje esamą Kinijos vyriau 
sybės1 depozituotą sidabrą 
vertės 50 milijonų dolerių.

Derybose su japonais daly
vaująs britų ambasadorius 
Sir Robert Craigie kreipės 
pas savo vyriausybę gauti nu 
rodymų tais klausimais. Tad 
dėlto ir derybos pertrauktos.

Sužinoma, kad britų vy
riausybė griežtai priešinsis 
pripažinti naują japonų įve
damą kinams valiutą ir atsi
sakys paduoti kinų vyriausy
bei priklausantį sidabrą.

Iš anksto žinoma, kad tas 
britų priešinimasis bus tuš
čios pastangos ir tik sutruk
dys derybas. Žinovai tvirtina, 
kad britai galų gale turės pa
siduoti japonams. Nes tik pa
sidavimu bus išvengta gink
luoto susikirtimo su japonais. 
Japonai jau pertoli nužygia
vę su savo įsigalėjimu Kini
joje ir jų niekas ten nesulai
kys.

KAUNAS. — Sveikatos De- 
partmentas paskutinėmis die
nomis suteikė medicinos gy
dytojų praktikos teises 23 
jauniems gydytojams, jų tar
pe 3 moterims, o dantų gydy
tojų diplomus gavo 9 asme
nys, vienos moterys. Medici
nos kandidatų laipsnius gavo 
net 60 asmenų, jų tanpe ir 12 
12 moterų, kurie dabar bai
gė medicinos fakultetą.

No. 178

vynių valstybių sutarties, ku 
riaja Kinijai užtikrinama ne
liečiamybė.

Laikraštis nurodo, kad po 
šios sutarties išsižadėjimo 
kaip kitos svetimos valsty
bės, taip ir Amerika Kinijoje 
neteks Jokių teisių, nes japo
nai jų nepripažins ir tada a- 
merikiečiai tesižino.

Anot laikraščio, sutarties 
išsižadėjimas bus logiškas A- 
merikai atsakymas jos užsi
mojimams prieš Japoniją.

Galimas daiktas, kad Ja
ponija imsis šios priemonės, 
kadangi jau kelinti metai ji 
su ta sutartimi daugiau nesis
kaito.

“Eltos” žinios
KAUNAS. — Lietuvos Ū- 

kininkų Organizacijos įstaty
mo projektas jau yra pareng
tas ir įteiktas Ministrų Ta
rybai, Laukiama, ikad netru
kus jis bus ir svarstomas.

KAUNAS. — Praėjusiais 
•metais ūkininkams buvo duo
ta 210,000 ktm. miško, 2,150,- 
000 Lt vertės. Ūkininkai už 
šią medžiagą sumokėjo tik 
430,000 Lt. Takiu medžiagos 
nupiginimu vyriausybė Pati
na naują ūkininkų statybą.

KAUNAS. — Vokiečių lie
tuvių susitarime, kaip žinia, 
yra numatyta speciali mišri 
lietuvių vokiečių bendrovė 
Klaipėdos uostui eksploatuo
ti. Kaip tenka patirti, tokia, 
bendrovė netrukus įsisteig
sianti.

KAUNAS. — Šių metų Ne
muno reguliavimo darbams 
vykdyti paskirta 300,000 litų. 
Aukščiau Jurbailko norima 
kiek galima greičiau pagilin
ti Nemuno vagą, kad kursuo
jantieji iš Klaipėdos didieji 
garlaiviai galėtų plaukti iki 
Jurbarko, kur bus įrengtas 
prekių perkrovimo punktas.

KAUNAS. — Kelių Valdy
ba yra parengusi Lietuvos 
plentų statybos didįjį ir de
šimtmečio planą. Pagal didį
jį plentų statybos planą rei
kėtų pastatyt. 2,600 km. nau
jų plentų. Šiuo metu vykdo
mas dešimtmečio plentų sta
tybos planas, sudarąs apie 
700 km. naujų plentų. Aps
kaičiuojama, kad viso didžio
jo plentų statybos plano įvy
kdymas kainuos apie 180,000, 
000 Lt.

ORAS
CHICAGO SRITIS. —Šian

dien numatoma giedra ir šil
čiau.

Saulė teka 5:42, leidžiasi 
8:10,
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Už Moterų Teises

Prel. Chappoulie, Paryžiaus mįsijų drau
gijos pirmininkas, paskelbė pareiškimą, ku
riame vardu prancūzų misijom erių reišKia 
nuoširdžią padėką Prancūzijos Kolonijų mi- 
nisteriui už išleistą parėdimą ir parlamen
tui už jo ratifikavimą sąryšy su moters bū
vio pagerinimu prancūzų Afrikoj.

Šis prancūzų vyriausybės parėdimas, kaip 
sako prel. Chapp.uodie, yra šimtmečio misi- 
jonierių sunkaus darbo pasekmė.

Nuo dabar toj Afrikos daly jaunos mer
gaitės nebebus parduodamos poligamistams. 
Nuo dabar jaunos mergaitės ar moterys 
Afrikoj jau nebus verčiamos prieš savo no
rą ištekėti už vyro, kurį piršdavo tėvai, bro
liai ar giminės finansiniais ar šiaip jau ko
kiais materialiniais sumetimais. Nuo dabar 
vyrai nebeturės teisės savo žmonas mainyti 
į gyvulius ar daiktus.

Tuo patvarkymu Prancūzija neįnešė pa
keitimų to krašto vietiniuose papročiuose, 
tik pertvarko socialinį ir šeimyninį gyve
nimą.

Kur tik pasiekė Kristaus mokslas, visur 
pakelta moters vertybė, išlaisvinta ji iš pa
žeminimo vergovės, sulyginta jos teisės su 
vyrais, pagerintas jos būvis.

Pagoniškuose kraštuos, moterys ir šiame 
dvidešimtame amžiuje tebevelka sunkią ver
gijos naštą. Dėl to misijonieriai, Kristaus 
mokslo skleidėjai, aukojasi, save į didelius 
•pavojus stato, kad tų kraštų žmones ap
šviesti išganinguoju Kristaus mokslu, kad 
juos kultūrinti, kad išlaisvinti moteris iš 
skaudžios vergijos pančių.

Nėra abejonės, kad misijonieriai daug su
nkaus darbo įdėjo, kol privedė prancūzų ko
loniją Afrikoj prie tokio laipsnio, kad jau 
buvo galima ir įstatymais užstoti už mote
rį, pagerinti jos būvį.

APŽVALGA
<Č= -L—L.

J. V-liua

Del Bendro Veikimo
Prieš perą savaičių Amerikos Lietuvių 

Tautinė Taryba laikė suvažiavimą CTe ve Įau
dė. Suvažiavime pasiūlyta Federacijos va
dams suorganizuoti bendrų pasitarimų New 
Yoiike Lietuvių Dienos proga. Apie tautinin
kų tarybų ir apie pasiūlymų Federacijai, 
Clevelande išeinančios 44Lietuvių Žinios” 
taip rašo:

“Kodėl ši abejonė, Amerikos Lietuviai Ka
talikai ir A. L. R. K. Federacija niekuomet 
da nėra atsisakę nuo bendro veikimo, jeigu 
tas veikimas gali kiek nors naudos atnešti 
tautos gerovei. Tokia išreikšta abejonė ryš
kiai parodo Tautinės Tarybos silpnumą ir 
tokio silpnumu prisipažinimų.

Ir neveltui. Kų gi Tautinė Taryba atsto
vauja! Tautininkus! Valgiai galima būtų 
sutikti. Nes ipačioe Tautinėj Tarybos cen
trą Ii nes valdybos nariai nėra rinkti jokių 
organizacijų atstovai. Nei juos kas nors 
rinko, nei skyrė. Žodžiu sakant, susirinko 
grupelė asmenų, kurie patys save pasivadi
no vadais ir sutvėrė organizaciją, kuri pa
siima sau už prievolę kalbėti visų Ameri
kos Lietuvių Tautininkų vardu. Kitaip sa
kant pastatytas namas be papėdžių.

Toliau, organizacija gyvuoja jau koks lai
kas, tveriamu skyriai, daromos rezoliucijos, 
paraginimai, paakstinimai ir net siunčiami 
protesto pareiškimai neturint tikrai nusta
tytos organizacijos platformos ir net papras
tų išdirbtų įstatų.

Apart esančios abejonės pas pačius tary- 
bininkus reikia neužmiršti aiškų ignoravi
mų šios organizacijos per sandariečių orga
nų “Sandarų”. Sandariečiai taipogi priskai- 
tomi prie tautininkų, o jeigu iš kokių prie
žasčių nepriskaitomi, tad yra jiems artilnnau- 
si. Todėl, jeigu sandariečiai nekokiomis aki
mis žiūrį į Tautinę Tarybą ir nemato aiš
kaus ten autoriteto tad kaip gali su tokiu 
neaiškiu autoritetu tartis bei kalbėtis Ka
talikų Federacijos atstovai?

Netaip yra svarbus vienos ar kitos orga
nizacijos suorganizavimas, kai svarbu, yra 
padėti tų organizacijų pamatai, ant kurių 
bus statomas organizacijos pastovus namas. 
O Tautinė Taryba kaip tiktai ir neturi. Ban
doma statyti namą nepastačius papėdžių. 
Stogas užbaigtas, o fundamentas nepradėtas. 
Kitaip sakant pastatytas neorganizatyvis sti
prus namas bet paprasta palaipinė”.

Kutai lbqRiK Lietas Iferis
%

‘‘Naujoji Romuva” Ir Jog Vaidmuo

(Tęsinys)
Mūsų tautoje kartais išky

lu konfliktai tarp senosios ir 
jaunosios kartos. Senieji su 
nepasitikėjimu žiūri į jaunuo
sius. Jaunieji į senuosius. “N. 
Romuva” neskelbia antagoni
zmo tarp jaunesniosios ir se
nesniosios ‘kartos. Ji skelbia 
tarp jų bendradarbiavimą. Se 
nesnioji karta turi perduoti 
jaunesnei kartai tradicijas, su 
laikyti nuo revoliucinių žy
gių, raeijonalizuoti jos dina
minę energiją. Jaunieji — nai 
kiną konservatyvizmo rūmus, 
palenkia ir senąją kartą nau
jiems kūrybohas žygiams. N. 
Romuva neseka Rusijos pa
vyzdžių, kur kiekviena nau
joji generacija stengėsi viską 
griauti ir ateitį statyti vis 
ant naujų pamatų. Ji jungia 
praeitį su dabartim, dabartį

minta Granito 2 nr. medžia
ga spausdinama “N. Romu
voj”. Tokiu būdu sustiprini
mas literatūros skyrius “N. 
Romuvoj” ir praplečiamas 
granitininkų ir jiems artimų 
literatų veikimas” (1932, N r. 
19).

Tuojau 44 N. RtAnuvos” be
letristika, poezija žymiai pa
gausėjo. Atsiranda “N. R.” 
literatų klubo ketvirtadienis, 
kur buvo nagrinėjami įvairūs 
literatūros klausimai. Prasi
dėjo gyvas judėjimas. Litera
tūros kritikos ir literatūros 
istorijos straipsniai vis augo 
ir augo.

Kai 1935 m. Rašytojų Drau 
gijos veikimas pagyvėjo, kai 
“rašytojų trečiadieniuose ’ ’ 
diskusuojauna mūsų literatū
ros gyvybinės temos, tai N. 
Romuva pasidaro tarsi tos

Pi’Muldiellis, lioni’u ?1 >939
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Cleveland, Oliio, atidaryta tautinė paukštininkystės paro

da. Agrikultūros sekretorius Henry \Vallace (dešinėj) ka
riuomenės balandėliu siunčia prez. Rooseveltui sveikinimą' 
(Acme telephoto)

su ateitim. Ir prie jos susi- draugijos organu. Patys N. 
spietė įvairiausio amžiaus ir R* literatai aktyviai dalyvau-

Geri Ženklai, Bet...
šiuo tarpu lyg daugiau pradedama jausti 

laikų pagerėjimą.
Optimistinių minčių sukelia geresnės ži

nios iš Wall Streeto. Stakų kainos pakilo.
Tam esama ne viena, bet kelios priežas

tys.
Biznis eina geryn.
Pradedama labiau pasitikėti, kad vyriau

sybė labiau koeperuos su pramonės įmonė
mis.

Taip pat atsiranda daugiau vilčių, kad 
tarptautiniai ginčai bus išrišti taikiu būdu. 
Vadinas, spėjama, kad visuotino karo Euro
poje nebus.

Jau laikas laikams gerėti. Ir taip jau per
ilgai ekonominė depresija žmones kankina.

Truputį, vis dėlto, baisu, kad pasirodžiu- 
sieji geresnių laikų ženklai nepradėtų nykti.

• ą •
Šiomis dienomis Didžiosios Britanijos par

lamente (liepos 25 d. posėdyje) išreikšta 
vilties kad jau padaryta truputį pažangos 
sąryšyje su atme^ėjimu Jungtinėms Amen 
ko-8 Valstybėms skolų. Believe it or net! 
Sveikintina pažanga. Tačiau ar tik čia nėr 
šuniukas kur nors pakastas?

• ą •
Ne tik TT. Marijonų tarpe, bet ir šiaip 

jau jų bičiulių rateliuose girdisi daug pa 
sitenkinimo naujai išrinkta vienuolijos va
dovybe. Mat. ir naujasis generolas J. E. 
Vysk. P. BGČys, ir jo padėjėjas gerb. kun. 
pref. J. Vaitkevičius, ir provincijolas gerb. 
kun. dr. J. Navicckas amerikiečiams lietu
viams yra gerai pažįstami.

Registruoja Nepiliečius
Brazilijos laikraščiai praneša, kad einant 

įstatymu Nr. 3010, visi Brazilijoje gyvenan
tieji sveti’.nšaliai nuo 18 iki 60 metų privalo 
registruotis ir išsiimti svetimšalio pasą (car- 
teira de identidade).

Svetimšalių registracijos terminas baigia
si š. m. gruodžio 22 dieną. Kas iki to laiko 
neužsiregistruos ir neišsiims specialaus sve
timšalio paso, einant įstatymu, bus baudžia
mas ir negalės dirbti jokio darbo bei verstis 
bet kokiuo verslu ar amatu.

Taigi, pasiskubinkite jau dabar užsiregis
truoti ir išsiimti “kadernetą” (svetimšalio 
pasą).

profesijtj žmonės. Čia yra ir 
senų nenuilstamų tautos dar
bininkų, yra daj- ir jaunučių 
vos vos bekopiančių į gyve
nimą.

“N. Romuva” stengiasi a- 
pimti visas kultūrinio gyve
nimo sritis. Kultūros egzis
tencijai būtinai reikalinga 
nuolatinės pastangos, Kitaip 
nebus progreso, o tik regre
sas. Dar šiek tiek plačiau pa
nagrinėkime afe&iras kultūri
nio gyvenimo sritis, kurios 
“N. Romuvoj” ryškiau ir 
gausingiau pasireiškė.

IV.
/

Pirmiausia stengsimės pa
liesti “N. Romuvos” litera
tūrinį kelią ir iškelti pagrin
dinius principus.

Jau pirmam numery redak-

ja diskusijose ir plačius po-

obejektyviai vertina ir jau
nųjų pastangas, kurie sten
giasi suprasti šią epochą ir 
nuo jos neatsilikti” (J. Ke
liuotis, 48 nr.).

“N. Romuva” kovoja prieš 
literatūrinį diletantizmą.

“N. Romuvai” rūpi, kad

ei’ti išvidiniu būdu: “Lietu
viškų atributų linksniavimas 
dar nejaularo veikalo lietuvi
šku. Reikia, kad veikalas tu
rėtų lietuvių dvasios esmin
guosius bruožus... Literatų 
uždavinys ieškoti tautos in
dividualybės, kuri glūdi ne 
keliamose problemose, liet jų 
pasireiškimo būde... Nei liau
dies kūryba, nei senųjų rašy
tojų tradicija, nei užsieninės 
įtakos negali būti lietuviškos 
literatūros 'kūrėjui idealai ar 
modeliai... Kūryboj nėra ir 
modelių, tad nesukursime lie
tuviškos literatūros imituoda
mi liaudies kūrybą ar senes
niuosius rašytojus... Svetur, 
Rytuos ar Vakaruos, galima 
rasti impulsų, motyvų, tech
niškų žinių, bet ne modelių 
kopijoms. Taip pat ir liau
dies kūryboj galima rasti mo
tyvų, impulsų, bet ne mode
lių” (J. Keliuotis, “N. R 100 
'numeris.’).

(Bus daugiau)

sėdžių aprašymus spausdinaj'^'ūsų kuriamoji kultūra būtų 
N. Romuvoj. Šitas judėjimasi tautiška ir krikščioniška, o 
yra nuolatinio augimo stadi-jne v*en europeiška ir moder- 
joj, pasireiškia vis naujais i n^ka (1932, Nr. 48). Prisi

laikoma ir literatūroj šių be
ndrų kultūros principų.

Iš kūrėjo pareikalaujame 
moralinio aukštumo, savęs su
sivaldymo. Griežtai pasmer
kia “N. Romuva” menininkų 
dorovinį pakrikimą: “Moder
ninė kūrybos psichologija 
...teigia, kad dorovė yra bū
tina kūrybos sąlyga, kitaip 
kūrėjas perdaug greit išsise
mia, sumenkėja, pergreit pa
sensta ir sunyksta. Įkvėpi
mas yra visų žmogaus galių 
susitelkimas į vieną žygį, ku
ris negalimas be savivardos, 
be tam tikros askezės. Tik 
dvasinis žmogus gali būti pa
tvarus ir vertingas kūrėjas, 
nes jis savo šaknimis siekia 
begalinįjį gyvenimo šaltinį. Ir 
jei nemaža mūsų menininkų 
perdaug anksti pasensta ir 
sunyksta, tai ne kartą to prie 
žastirni yra dorovės principų 
nepaisymas (J. Keliuotis, 
“Kūryba ir dorovė”).

niuansais. “N. Romuva” re
ngia literatūros ir muzikos 
vakarus.

Literatūrinis Romu
vos” judėjimas yra daugiau
sia jaunųjų literatų judėji
mas. Aišku — modernizmo 
nevengiama: “Modernizmo ji 
nelaiko šmėkla. Priešingai ji 
nori alsuoti dabarties gyve
nimo ritmu. Nusigręžti nuo 
savo epochos ir raudoti pra
si ink usios praeities — per
daug nerimta... Kūrybos ide
alas dar nerealizuotas. Jos 
ugnis amžina, liet amžinai 
naujos ir jos pasireiškimo fo
rmos. Nėra duota modelių ko-
pijoms. Literatūra turi nebez- 

cijos žody kaitome: “O kas džioniauti ir ne kapijuoti> bet 
duoti ką nors nftujo. Origina-nemėgsta dailiosios literatu 

ros. Juk joje realizuojasi mū
sų estetinė svajonė ir spindi 
gyvenimas visu savo turtin
gumu ir įvairumu. “Naujoji 
Romuva” duos nemažai dai
liosios literatūros dalykų. Pi
rmoj vietoj ji duos savo ra
šytojų kūrinius” (1931 m. 
Nr. 1).

Pirmaisiais metais, kada
Buvo mėginimų ir Jungtinėse Amerikos vyko fonnavimasį8> bendra- 

Valstyhėse įvesti panai!, svetimšali.) regu-- (,arWy <fer
traciią, bet ligšiol to padaryti nepavyko. • * -• r,o -i - a-i-*• , , • , .. nusistovėjęs. Daug sustiprėjoReikia tikėtis, kad ir nepavyks, nes u ne- .... _ ,, j • «.... r , u “N. Romuva , 'kai Granitasreikalinga. , . ’

buvo inkorporuotas į “N. Ro-

Ar Tai Priešžydiškumas
44Amerika” rašo: “Mūsų komunistų spau

da bara Lietuvos verslininkus dėl jų neva 
priešžvdiškumo, o tas priešžydiškdmas pasi- 
reiškiąs svarbiausia tame, kad visi lietuviai 
raginami stiprintis prekyboje. Tačiau brook- 
lyniškė “Laisvė” nelogiška — jai irgi ne 
svetimas priešžydiškumas...

Kai amerikiečių spaudoje pasirodė buv. 
Sov. Rusijos žvalgybos įžymaus pareigūno 
generolo Krivitskio straipsniai apie Stalino 
veiklą Ispanijoje ir iš viso Vakarų Europo
je, tai “L.” tuojau paskelbė, (kad Krivitskis 
esąs ne Krivitskis, o tik Šmelka Ginsberg. 
Tiesa, to buvusio komunistų žvalgybininko 
gilinimo pavardė ne Krivitskis, tačiau jo pir
mas vardas gimimo dokaimentuose įrašytas 
Sainuel. Tad ar ne iš neapykantos žydams 
“Laisvė” vadina Krivitčkį Sinelka? Samue
lį pavadinti Šmelka vis dėlto nekvepia to
lerancija žydams.

inuvą”: “Neseniai įvykusia
me Granito kolektyvo posė
dy nutarta ši mintis šiaip 
realizuoti: prie N. Romuvos 
kuriamas jaunųjų literatų klū 
bas, į kurį be granitininkų 
kviečiami ir kiti jaunieji “N. 
Romuvos” literatai, o paga

ilimas ir naujų kelių ieško
jimas vienas iš jos gyvybės 
principų, kurio netekusi ji i- 
'ina lavonu dvokti” (J. Ke
liuotis, N R 100 numeris).

Tačiau “N. R.” moderniš- 
kumą priima kritiškai, ji ne
apsiriboja kokia nors viena 
“mados srove, bet sintetine 
visa, kas mūsų laikais yra 
laimėta. Ji negriauna, kas y- 
ra gerai pastatyta ar stato
ma, nes jos tikslas ne griau
ti, bet statyti. Ji nekovoja ir 
nemano kovoti su tais litera-

Krikščioniškų dorybių ak
centavimas kūrėją iškelia į 
krikščionybės plotinę. Išvidi
nė 'krikščionybė dedama viso
kios kūrybos ipamatu.

“N. Romuva”, kviesdama 
visus prie tautinės kultūros 
kūrimo, kviečia ir kūrėją lie

tais, kurie laikosi kokios nors mėgdžioti svetimus modelius, 
tradicinės literatūros mokyk- bet lietuviškam turiniui su
los: “N. Romuva” neneigia rasti ir lietuvišką formą. ‘N 
ir tradicinės krypties vertin- Romuvos’ lietuviškos ntern- 
gos kūrybos. Yra draugiško tūros principai visiškai prie- 
bendradarbiavimo ir su dau- šingi senosios tautinės lite- 
geliu senosios kartos atstovų, rntūros mokyklos pobūdžiui, 
kurie mums nepavydi, kurie Į Į tautinę literatūrų norima

Žinoma, oficialiai “L.” turi būti palanki 
žydams, bet jos atsakingų asmenų širdyse 
yra degančios ir kitokios ugnelės...

Čia pat norime pasisakyti, kn<k negalima 
■pritarti nekultūringai kovai prieš žydus ar 
prieš bet kurią kitą tautą, tačiau įgimtas 
sveikas savisaugos instinktas kiekvieną žmo
gų įpareigoja rūpintis savo artimųjų gero
ve. Iš to ir plaukia lietuvio pareiga rūpin
tis savo^t aut iečių visokeriopa gerove. Preky
boje glūdi turtai, jorje klesti ir asmens kū
rybinių jėgų plėtotės galimumai. Prekyba

Šitaip pasirėdžius Grayce
įgalina tautas užtikrinti savo valstybėms ne
priklausomo gyvenimo pagrindą.

Turint tai dėmesy, kodėl lietuviams nesi-Į H. Alexander iš Nettleton, A- 
itnti prekybos verslo, kodėl nekurti savo rkansas vals., išėjo į miestelį 
valstybei šviesesnės, apčiuopiamai užtikrin-1 pasivaikščioti. Miestelio gv- 
lox ateities? J^ai Lietuves žydai verčiasi tuo. ventojai pasipiktino ir parei- 
kas .penis labiausiai įmanoma, bet prekyba ka|avo ,M)|į(.įj0S su|aifcyti. 
negali būti jų išimtina privilegija ar net Vž drąsą taip pasirodyti vie- 
monopoli*. Lietuvis pukaukamai turi gabu- Sumoj tokiam kostiume teis
mų įsistiprinti visose gyvenimo šakose, tai-imas ją nubaudė $50 “and 
gi ir ekonominėje srityje”, coats”. (Auue telephoto)

/
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MŪSŲ “TĖVUKO” PASAKOJIMAI

(Tęsinys)

— Gerai, o kai baigei tar
nybą kariuomenėj, ką darei!

— Ką dariau? Gi grįžau į 
namus pas tėvus, su tėvu sta
tėm namus, staliaus darbus 
darėm. Jau turėjau 26 metus, 
už mūsų bendro darbo mo
kestį pasiimdavo tėvas, man 
gi, kaip kokiam vaikui, iš
mes kelias kapeikas, decol. 
Manau sau, ar visą amžių 
taip ir bus. Juk aš nebe vai
kas, matęs pasaulio, eisiu nuo 
tėvų ir pats sau uždarbiau
siu. Patys draugai pradėjo iš 
manęs juoktis. Sako: “tu di-

kė staliaus darbas gauti j>as 
tokį vokietį. Kadangi turė
jau gerus nagus, man darbas 

. sekėsi, tai ponas tą pastebė
jęs manęs nebepaleidžia; mo
ka vis daugiau ir daugiau už 
darbą, pastuto vyresniuoju 
ant kitų darbininkų. Vėliau 
mane pastato prižiūrėtoju stri 
tkarių dirbtuvėj, be to dirltau 
visokius staliaus darbus, per 
tat gerai uždirbdavau.

— Sakai, per Sv. Panelės 
užtarimą gavai darbą. Kaip 
ten buvo?

— 0 taip buvo. Kai niekur 
nebegavau darbo ir jau pora

M

5fi

Boneville, Utah vai., vadinamoj druskinėj sėklumo 
met įvyksta didelės jėgos greitumui automobilių lenktynės. 
Šio atvaizdo dešinėj Ab Jenkins, kuriam norint pastatyti 
naują greitumo rekordą, tai yra 170 mylių į valandą, auto
mobilius užsidegė ir pats vos nežuvo. Čia jam teikiama 
pirmoji pagalba. (Acme telephoto)

rbi, dirbi ir nieko neturi”. Ir dienų išbuvau nevalgęs, vai- 
tiesa, dirbau ir gerai dirbau, kščiojau gatvėmis ir pama- 
negirtuokliavau, nepaleistu- n*au sau Pnnelė manęs

ivau, turėti gi nieko netu- j nlpkad nėra apleidus, kai į 
jau, Pasiryžau važiuoti į1 J? krerpdavaus, užtat ir da- 

Peterburgą, tenai surasti sau ^aT i bažnyčią, pulsiu
darbą. Tėvai nenorėjo išleis
ti. Šaliniais gyveno toks le- 
svinčius (eigulys), jis turėjo 
dukterį, tai motina norėjo ma
ne apženvti (sutuokinti) su 
ja. Ji, būdavo, dažnai saky
davo: “Juruk, ženykis su 
Magdele, ji dora, dievobai
minga mergaitė”. Mums pri
klausė trijų hektarų žemės 
sklypelis, man betarnaujant 
kariuomenėj jį užgrobė toli-

po Jos kojomis ir prašysiu Atvykęs į Ameriką pasiilgau 
darbo. — Karštai pasimeld- j savųjų, dar prieš pasaulinį 
žiau į Dievo Motiną. Tą pa- Į karą grįžau į namus, bet pa
čią dieną sutinku poną — tą 
patį vokietį, kurį minėjau; 
jis mane užkalbino, davė dar
bą ir gelbėjo iš vargo.

gyvenęs keletą mietų, kilo ka
ras, Rusijoj kai kur jau šau
kė atsarginius, gręsė ir man 
pavojus būti pašauktu. Žino-

bolševikuojantis ir netikėjo j 
tam, ką žmonės kalbėjo apie I 
bolševikus. Išvyko. Po ilgo 
luiko gauna jo pažįstamieji 
laišką, kuriame, štai, kas ra- 

išoma: “Ant bolševikų nibe- 
žiaus jį suėmė, ilgai tyrinė
jo, budu marino, pagaliau a-j 
tėmė visus rastus pinigus, nu-1 
vilko drabužius, avalinę, <ke-( 
purę ir paleido. Kadangi ru
denio metu buvo šalta, tai j 
pradėjo prašyti, kad duotų1 
jam liet kokį apdarą. Davė' 
jam palaikius, sudriskusius i 
kažin kokius drabužius. Su- 
vargęs, išbadėjęs grįžta į sa-' 
vo namus ir beldžiasi j duris. 
Žmona ir namiškiai neįsilei- 

kasldžia, sako, mes bijom įsileis
ti. Jis sako, aš tavo vyras grį-. 
žęs iš Amerikos. Atsako, me- į 

luoji, mano vyras kitaip at
rodo. Ir tiktai po ilgų dery
bų ir dvejojimų pripažino jį 
savo vyru ir įsileido. Jo ma
rškiniuose ant sprando buvo 
įsiūta dviejų tūkstančių do
lerių čekis, kurio bolševikai

THINGS THAT NEVER HAPPEN
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Pasakyk, tėvuk, kaip ir j na, manęs gailėdamos, sakot:
kur apsivedei?

— Mat, kad' aš ir jaunas 
buvau, mieste gyvenau, bet 
neištvirkau, laikiaus to, ko

mesnioji giminaitė. Buvo už- mane mo,kįno tėvai ir Šv. Ba-
vesta byla, kurią mes laimė
jom. Turėjau rankoj ispolni-

žnyčia. Aš žinojau, kas gali
ma, kas ne. O tos rusės be-

telnį (vykdomąjį) raštą, tai j galo landžios prie vyrų. Sun-
tėvai sako, eik, vaike, paimk, pu įUV(> nuo jų atsikratyti, 
savo žemę ir gyvenk. Jie ma-^gįp nuo musių rudens metu. 
nė mane apženvti, apgyven-^ v;enaį teko duoti per ža
dinti šioj žemelėj, tuomi pri- nd{^ ]<ad nusikračius. Ne- 
rišti prie vietos. Einu aš į

“Važiuok, vyreli, į Ameriką; 
nors sunku bus persiskirti ir 
vargas manęs laukia, bet A- 
merikoj būdamas išliksi gy
vas. Tegu visako nustoju, by 
tik tu gyvas išliktum. Va
žiuok”. Paklausiau žmonos, 
išvažiavau. Grįžus į Ameriką 
man vis rūpėjo šeima, kaip

kam mudu kaip du draugai.
Jis sako: “Nori tamsta va
žiuoti į bolševikiją, surasti 
savo šeimą, su jaja pasima
tyti; nebandyk to daryti, šei- ’ nesurado. Džiaugiasi jis svei-
mos tikriausiai nerasi, nei kas išlikęs ir pinigų kiek pa- 
teks su ja pasimatyti. Mes rsivežęs, džiaugiasi visa šei- 
gelbėti kuo negalim, nes turi ina- Reikia čekis išmainyti į 
Amerikos dokumentus, Ame- pinigus. Eina į banką. Ban- 

kieris priima čekį, duoda jamrika gi iki šiol bolševikų val
džios nepripažino, užtat bol
ševikai su jos globa nesiskai- 
tys. Ji atims iš tamstos visus 
pinigus ir patį, gal, kur no
rint nudės. Tenai nesiskaito
ma su žmogaus gyvybe, tenai 
nuvažiavęs žūsi. Jeigu jau

ji ten gyvena. Patekę po bol- Lietuvoj tamstai netinka gy
venti, tai grįšk į Ameriką”. 

Padėkojau prezidentui už
ševikų valdžia nebe.rašinėjo, 
o, gal, laiškai žūdavo. Ilgė-

lyskit, sakau, kad daugiau ne-!sio ir rūpesčio suimtas nebe- patarimą ir manau sau, jei- 
tą žemės sklypelį, randu pa- gaufumėt, decol. Viena šalt- į iškenčiau, pasiryžau 1928 me-gu jau pats prezidentas taip
skendusią varguose giminai- kaivi0 duktė _  katalikė no- ta*s važiuoti i Lietuvą, iš ten sako. tai tiesa bus, ką žmonės

rėjo už manęs tekėti, nors ji! i holševikiją ieškoti šeimos, kalba apie boksinis. Lai- 
turėjokitą, kuris jai meilino- Nuvykau, Kaune išrūpinau mingau grįžau į Ameriką. Je, 
si, bet ji bevelijo už manęsvisus kelionei reikalingus po- , ką sakė prezidentas, pasirodė 
eiti. Manau sau, gal ir lai-, Pierius, t}> Pati vakarS ma-į esant tikra tiesa. Štai, man

‘ niau traukiniu važiuoti į Ry- grįžus į Ameriką vienas paž.į- 
gą, iš Rygos į Rusiją. Su vie-1 štamas ruselis, užsidirbęs kirk 
šbučio šeimininku mums be- pinigų, panorėjo grįžti į savo

te. Vaikai pusplikiai, grįčibj 
betvarkė, didžiausias nešva
rumas. Aš pratęs gyventi šva
riau ir patogiau man sau: ką 
aš čia darysiu, juk vargsiu, 
kaip ji vargsta, utėles tik še- 
rsiu. Pasidarė graudu, paė
miau atneštąjį raštą, sudras

kąs jau ženvtis. Iš namą mo
tina rašo ir vis prašo: “že
nykis ir ženykis su Magde
le”. Tėvas nenorėjo, kad im-

kau jų akyse ir sakau štai, *jau motuos peršamą. Sako,
jūsų baisenybė, kurios bijo- meistras, pasaulio matęs 

ir imsi mat prastą be krai- 
ties mergaitę. Na gi, važiuo
ju į tėviškę, taigi mergaitei 
sakau, važiuoju pas savo tė
vus, jeigu tenai apsivesiu, tai 
tau pranešiu, jeigu gi neap-

jot, gyvenkit sau sveiki, man 
gi nereikia tos ždmės, aš be 
jos Dievui padedant pragy
vensiu. — Puolo jiedu mane 
bučiuoti, dėkoti. Po to, grįžau 
į savo namus ir sakau tėva
ms — važiuoju į Peterburgą, 
tos žemės gi man nereikia, 
ją atidaviau jiems, decol. Ir 
išvažiavau. Išvažiuojant mo- 

man sako: “Juruk, ženy-

siženvsiu, grįžęs tave paim
siu. Buvo tai graži mergaitė, 
tik tokia menkutė. Nuvykau 
į namus, tenai paėmiau šliū- 
bą su Magdele ir grįžau į 

su Magdele”. Peterburge Į Peterburgą. Gyvenčiau mudu
adžioj buvo ne lengva; te- laimingai, vargo nematėm, 

o vieną sykį per porą die- — Tėvukas vienas važiavai 
nų nei duonos kąsnelio į bur- j Ameriką, ar su šeima? 
ną nepaimti, bet pasimeldžius _ vienas. Mat aš tris kar-
į Švenčiausią Panelę pasitai-

t

tus važiavau į Ameriką, du 
kartu grįžau į savo kraštą.

sitariant įeina du vyrai, tik 
ką atvykę į viešbutį, klauso
si mūsų šnekos ir sako: “Ką, 
ar jūs ruošiatės važiuoti pas 
bolševikus, ar atsibodo gy
venti, kad vykstat į pragarą, 
ir mirties kraštą? Mes ką tik 
šiaip bei taip grįžom iš ten, 
po to nelinkėtifmėm nei savo 
aršiausiam priešui tenai vy
kti. Tenai ne gyvenimas”. 
Taip jiems pasakius, viešbu
čio gi šeimininkui patarius i 
pagalvoti, telefonu kreipiuos į i 
prezidentą, prašau, kad mane ! 
amerikietį leistų ateiti pas jį 1 
ir patartų, kas daryti. Liepė 
ateiti rytojaus dieną devintą 
valandą. Nuvykau. Preziden- 
tas Smetona priima mane ma- ’ 
ndagiai, liepia sėstis ir šne-

tėviškę —» Rusiją. Jis buvo

čekio vietoj kitą popierį ir 
sako, eik į kitą banką, mes 
neturim tiek pinigų. Ant ry
tojaus eina į kitą banką, pa
rodo duotąjį čekį. Bankieris 
sako tas čekis neturi jokios 
vertės. Siunčia jį į Ameriką, 
iš ten bankas atsako — tams- • 
tos pinigai jau išimti, prisių-. 
stas gi čekis esąs fiktiviškas. . 
Decol. Je, tas žmogelis nusto- j 
jo darbo, visų uždirbtų pini
gų ir grįžo į boilševikiją var
gti, drebėti, kad neatimtų pa
skutinį duonos kąsnelį, ar ku
lkos kas nepaleistų į kaktą. 
Ačiū Dievui, nepatekau į bol
ševiku rankas, bet šeima man 
rūpi ir negaunu jokių žinių, 
ar dar gyvi jie, ar mirę.

J

LEO NORKUS, Ir.
DISTRIBUTOR

OF

AMBROSIA & NECTAR
B E E R S

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Cbicagoj. Visi geria ir mėgsta 
AMBROSIA Alų, bet. prie to išdirbėjai nusprendė padirLti dar ge
resnį alų, kurį užvardino NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš im
portuotų pirmos rūšies produktų.

Urmo (wholesale) kainomis pristato | alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir tedsingą patar 
navimą. •

2423 West 64th St. Tel. Hemlock 6240
J

FOR DELICIOUS 
SNACKS .. .

KRAFT 
CHEESE SPREADS
• Juit bring out eeveral vari* 
etiaa of Kraft Cbeeae Spreada 
and crackera . .. and company 
rrfrcahmeota are all readyl 
'rbeae Spreada are grand for 
aandwicnea, appeticera and 
aalada, too. Notice tbe amart 
new circle-dot deaign on tbe 
Swankyawig glaaaea Kraft 

_ Spreada rome in. »

Važiuokite Su Mumis Į Dienraščio “DRAUGO” Didelį

30 Metu Jubiliejaus 
PIKNIKĄ

Darbo Dienoje, Rugs.-Sept., 4 d., 1939
Vytauto Parke, 115th ir Crawford

>>>*- .

k.

iNtekn/vtioi'Im- ckrtoon co.

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS

REAL ESTATE
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rųšias naujas namas ant 
lengvą mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbų be jokio cash įmokė- 
jimo. ant lengvų mėnesinių išmokėjimų.
(Išgauna geriausį atlyginimą iš Pire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir 
senų namų, ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nno 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie:

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

CROSLEY
SHELVADOR

Elektrinis šaldytuvas sutaupys jums pinigus 
ant maisto.

LENGVA ĮSIGYTI, LENGVA IŠMOKĖTI

$89.50
ir aukščiau.

JOS. F. BUDRIK
FURNITURE HOUSE

3409-11 ir 3417-21 So. Halsted St.
TEL. YARDS 3088

Pas Budriką rasite Rofrigeratorius visų žinomų 
išdirbyščių sustatytus viena prie kito.

4 žynius radio programas Juozo Kudriko leidžiamas iš sto
ties AVCFL., 970 k., nedėlios vakarais 9 valandą.

t



DRAUGAS Pirmadieni*, liepos 3’. ’,v‘ '

1863 Iteto Šokite lietimjt
(Tęsinys)

Koks neapsakomas džiaug
smas apėmė Žemaičius. Suki
lėliai su dalgiais sumušė re- 
guliarę rusų kariuomenę. Vi
siems sužibo vilties kibirkš-

i dvarelyje. Čia jis turėjo jau 
apie 2,500 žmonių ir padalino 
juos j 9 batalionus. Aštuoni 
batalionai buvo ginkluoti dul 
giais ir tik vienas batalionus 
šautuvais.

- , . . . .. Rusai jau žinojo apie Kne-tele, kad turimomis jėgomis ... .. ... , bių stovykla ir įmsiuntė savogalima laimėti. I . , . .
D. . i-i-i- i - ! kariuomenę sukilėlius mušti.Prie didesnius sukilėlių bu-'. ,.... ... Sierakauskas, pabūgęsnūs rusai sutelkdavo didės- 1 savo

plano sudaryti ties Daugipiiiunes jėgas, tikslu pradėti at-, „
. ... v .i-i-i- - užtvara, nuturė traukti į puvirų kovų. Tačiau sukilėliai 

j atvirų kovų nestodavo, bet’ 
įvairiose vietose būreliais iš 
ipasalų netikėtai užpuldavo
rusus ir vėl pranykdavo. Ru
sai susikoncentruodavo vie
noje kryptyje, o žiūrėk, suki
lėlių būreliai puola rusus iš 
kitos krypties.

Balandžio mėnesį sukilėlių 
būreliiai visoje Lietuvoje 
puldinėjo rusus. Suvalkijoje 
sukilėlių būriams nesisekė. 
Nors Suvalkija geriau buvo 
aprūpinta ginklais ir raudo
nieji sutartiniau veikė su bal 
taisiais, tačiau jie turėjo ma
žiau laimės. Rusams pasisek
davo greičiau likviduoti ats
kirus būrius.

Siaurės Lietuvoje laimė vis 
dar buvo sukilėlių pusėje. 
Sierakauskas su pulku perė
jo j Indrioniškio , miškus ir

jūrį, nes buvo gauta žinių, 
kad iš Švedijos atplauksiųs 
laivas su ginklais ir reikia jį 
pasitikti.

Gegužės 3 d. Sierakauskas 
padalino savo kariuomenę į 
3 voras. Kairiųjų vorų vedė 
Kalyška per Kupiškį, viduri
nę vorų pats Sierakauskas 
iper Skapiškį — Papilį ir de
šiniųjų vorų kun. Mackevi
čius per Kamajus ir Rokiškį. 
Visos trys voros turėjo susi
tikti ties Aledeikių kaimų 
(Biržų aps. ir valč.).

Žinia apie sukilėlių žygį 
greit pasiekė Vilnių. Pulti su 
'kitelius Ganeckio valdžioje 
buvo apie 7 kuopos pėstinin
kų, l1/* eskadrono raitininkų 
ir 2 kazokų šimtinės.

Gegužės 7 d. sukilėlių kai
rioji vora susidūrė su rusais. 
Laiku atėjus kairiajai vorai,

m

Nacionalis kornų lukštenimo kontestas šiemet bus Laurence, Kansas vai. Šiame atvaizde 
matom farmerį Lawrence Leonard' su šeima, kurio lauke eis tas kontestas. (Acme teleph.)

drauge su savo vadu Siera
kausku, pateko į priešo ran
kas. Toks liūdnas buvo Sie
rakausko žygių galas. Suim
tuosius vadus rusai nužudė.

stovėjo ilgesnį laikų Knebių kuriai vadovavo Sierakaus

kas, po P/2 vai. aršių kauty
nių rusai buvo sumušti. Kau
tynėse buvo nukauti 65 ir 75 
sužeisti rusų kareiviai.

Po šių kautynių buvo ma
nyta pulti rusų rinktines, ta
čiau Sierakauskas laukė Mac 
kevičiaus, kuris buvo dar ne
atvykęs. Rusai pradėjo sup
ti Sierakausko dalinius. Šis 
pasitraukė ties Gudiškiais į 
miško gilumų, apsistojo vie- 

' noje aikštelėje, kurių iš vie
nos pusės supo (klampus upe
lis, o iš kitos tankus miškas.
Čia Sierakauskas laukė prie
šo puolimo. Pradžioje, kol 
priešas kėlėsi per tų klampų
jį upelį, jis turėjo daug nuo
stolių, bet persikėlus rusų pa 
dėtis pagerėjo. Kelias valan
das ėjo žiauri kova: kovojo 
vyras prieš vyrų. Kautynių 
aikštė buvo nuklota lavonais.
Pagaliau mūsiškiai pradėjo
trauktis į miško gilumų. Tuo• v, , silpnėjo. Rusų sudarytos spe-tarpu įskilusi smarki audra r r

Manistiąue miestely, Mieh. vai., kas niet esti tradicinė 
mėlynių (uogų) šventė. Šiemet programoj buvo ir ristvnės. 
Ristikai turėjo imtis estradoj, kurioje bubo papilta keliolika 
bušelių mėlynių. Po ristynių abu ristikai ir teisėjas buvo 
mėlyni. JAcme telepboto)

JUST KIDS—The Wroag Food tty A4 CartM

eialės žandarmerijos 
ir kariuomenės būriai

LOOKlTl nOM-TEE4,e1 
m voiCc toy mas eone 
OUT FEP. Air!

VMY OSVALtJ SntTll! ARtNT 
ASHAMED? — You RNOui 

5'R HE 1$ S0 KARO- OH 
8T6CK1HG.S - MHY THOSC. 
WtRE 6RAM* NEW THli. nORNRt 
AND N0W kOOK AT THE n

VES HADArA* BoYS 
wtAR OUT TMEiR 
IMfcSf

9c ) INTERNATIONAL CARTOON CO.

Relief
prune-

NEVEDĘ PASKUTINĖJE 
VIETOJE

Illinois Emergeney 
komiteto pirmininkas
ša, kad į \VPA darbus pir
miausia bus priimami turį šei 
mus bedarbiui ir tik paskui 
nevedusieji.

Tikros ramybės ieškok ne 
ant žemės, bet danguje, ne 
žmonėse ir kituose sutvėri
muose, bet viename Dievuje. 
tas didesnę turės ramybę. Tas 
yra pergalėtojas savęs ir pa
saulio viešpats, Kristaus drau 
gas ir dangaus tėvainys.

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court. Cicero
k U0ĮK1S ' Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
gaudė1 Penktadieniais

Valandos: 10-12 ryte. 2-fl. 7-9 P. M.
sukilėlius ir likviduodavo *3147 S-Halsted St., ChicagO
būrį po būrio. Vilniaus gene
ralgubernatorius Muravjo-

Pirmadieniais, Trečiadieaiaia 
Šeštadieniais 

Valandos: 3—8 P. M.
Šis pralaimėjimas pakirto; vas, lietuvių pramintas kori-Į 

sukilėlių jėgas, bet jie nenu-j ku, žiauriausiu būdu
siminė. Buvo organizuojami 
nauji sukilėlių būriai, ir rusai 
neturėjo ramybės ištisus 1863 
metus ir dar 1864 metų pra
džioje. Žymesnes jėgas rusai 
buvo sutelkę Žemaitijoje, ir 
že*maičių sukilėliai, rusų pes- 
sekiojami, (persikėlė dar į Su 
valkijų, ir čia kaitų su vie
tiniais būriais užpuldinėjo' 
rusus. Suvalkijoje buvo pasi-

sukilėlius. Vilniaus prekyvie
tėje buvo pastatytos kartu
vės, ir sukilėliai buvo karia
mi dienas metu. Pačių rusų 
apskaičiavimu M uravjovas! 
buvo nubaudęs apie 10,000 į 
žmonių. Vieni buvo nužudyti.* 
kiti išsiųsti į katorgų, treti į 
Sibiru arba tolimuosius Rusi
jos kraštus. Ištisi kaimai vir
to tyrumomis, jų gyventojai

, ,-ĮTEL. TARDS 5557baudė

žymėjęs Špoko būrys, be to,, išvaryti, o sodybos sudegin- 
žyinūs sukilimo veikėjai bu- tos
va M. Akelaitis, B. Radzišau- 
skas ir kiti. Numalšinę suki-

Tačiau šioje sukili’mo kovo
je lietuviai užsigrūdinę stip- 

limų Žemaičiuose, rusai savo, rinQ savo taut.inę SQinanę> kol 
jėgas perkėlė į Suvallkijų. , |Qjį k<yva jnlVo laimėta ir su- 

Sukilėlių jėgos kasdienų1 kurta nepriklausoma Lietuva.
A. V

su lietumi, ir rusai, negalėda
mi toliau giriose sukilėlių 
persekioti, grįžo su nuosto
liais į Medeikius. Nuostoliai 
buvo tokie dideli, kad vieni I 

1 ir kiti laikė save nugalėtais.
Šiose kautynėse buvo su

žeistas ir pats Sierakauskas, 
tačiau jis nepasitraukė iš 
kautynių lauko. Paplūdęs 
kraujuose jis gulėjo po med
žiu ir dar davinėjo įsakymus. 
Mackevičius į šias kautynes 
'pavėlavo.

Rusai pasitraukė iš šių kau 
tynių su dideliais nuostoliais, 
tačiau sužinoję, kad sukilė
liai sumušti irgi traukiasi, 
pasuko atgal ir vėl puolė 
persekioti sukilėlius. Tuo lai
ku jau buvo atvykęs kun. 
Mackevičiaus būrys ir jis 
narsiai gynė vežimus, į ku
riuos buvo sukrauti sužeistie
ji sukilėliai, o jų tarpe ir Sie- 
rakiiiihkas. ,Juo« pavyko iš-
vežti iš (kautynių lauko, ta-♦
čiau naktį rusų kareiviai ap
supo K,raštų dvarų, kuriame 
buvo sužeistieji, ir jie visi

PASKOLOS GREITAI IR 
PIGIAI

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

arba 5 metams be mėnesinių atmokėjimų.

.....ANO DAUKANTO/?
FederalSavings
AND LOAN ASSOCIATION 

Of CHICAGO

2202 West Cermak Road 
Chlcago, 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.

J?

PIRKIT NAUJAUSI

Chysler, Chevrolet ir Plpnth
PAIN IN BACK

•HERl i 
ABLEĄ I

Muwlr, *ere ao mm 
•hc could harlty touoh 
them. Usrd Namlin. Wi 
lound wondMful rrlief 
musele, are atiff, Mre. achy

MADE IKR 
MISERABLE

Read 
SheF 

Blessed

! Oil Liniment and 
today if your 

lub it on tharouah- 
ly Fcel ita prampt wannin< action eaw paln- 
bring anothinc relief Pleaaant odor. Wilt not 

ry-back guarantee et all drug .tore..itain. Monry

W?7ARD OIL
l INIMFNT

r , , MII' ■ • . t • - r , insRHKIV • ' II I

Tai yra geriausi Ir grallaual automobiliai Amerikoj, moderaUlIaal 11-j 
tobulinti, nužemintos kainos, lenyvi limok.jlmal,

teisingas patarnavimas.

BALZEKAS MOTOR SALES
“C wn,l, I.IKB CS”

<030 S. Archer Avė., Chicago. iii., Phone Virginia 1515 j
Turime daugybe vartotu entotnobllly vlliauams u.adM, nuo 
Ir a« —

PRANEŠIMAS 
Dr. V. A. Šimkus šluonii

laiku atostogauja ir sugrįš 
tik rugpiūčio-August mėn. 1 
d., 1939.

LIETUVIAI DAKTARAI
TeL OANal 5969

OR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS:

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakar* 
ir pagal sutarti

Kės. TeL Canal 0402

DR. FRANK G. KW1NN
(KVTECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1758 West 47th Street

(Kampai Wood St)
OFISO VALANDOS:

2—4 ir 7-8:30 Vakar.
Ir Pairai Pabarti

DR. P. J. BEINAR
(BEINARAUSKASJ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — W7entworth ldlf.

Res. — Tards 3955
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal aptarti

DR. A. J. MAN1KAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Kasdien išskyras Seredų 
Seredoinis ir Nedčl. pagal sutarti

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

TeL Canal 2345 
Ofiso VaL 2—4 ir 7—9

6558 3. WESTERN AT
TeL Hemlock 7270 

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

IrTcharles segal
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4/29 Su- A si lianų Avė. 

2-troa lubos
CHICAGO, ILL.

Telefonai MLDway 2880
OFISO VALANDOS:

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

Telefonai HEMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

- 2415 W. Marųuette Rd.
Ofiso valandos:

10—12 vaL ryto
2—4 ir 6—8 vaL vakare 

Trečiadieniais ir Sekmadieniai*
Susitari us

DR. MAURICE KAHM
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
TeL YARds 0994 

Rez. TeL PLAza 320b
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. ve* 
Nedčiiomis nuo 10 iki 12 vai. dien

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARU

Ofiso 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 Sekmadieeieii 
pagal sutartį

TeL YARds 5921
Ros.: H£Nwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Res. 6958 So. Talman Ava.
Res. TeL GROvahill 0617 
Office TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. 2-4 ir 7—9 rak. 
Ketv. ir Nedaliomis susitarus

2423 W. Marųuette Road

DR. STRIKUL1S
PMYSICIAN and SURGHOB

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak 
Nedėlioinifi pagal sutartį.

Offioe TeL YARds 4787 
Karnų TeL PROapact 1930

Tai OANal 6122.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

REZIDENCIJA
6631 S. CaHfornia Avė. 

Telefonas REPublic 7868
Office Phone Res and Office
PROspect 1028 2859 S. Leavitt St
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. GAN ai 0706

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St, ChicagO 
. Trečia<_ aiais ir Rekmkadieaisis

pagal sutartį.

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Reeideucijos TeL BEVarly 8244

DR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue 

Ofiso vaL: 2—4 ir 8—8 p. m. 

Resideaeija
8989 So. Claremont Ava.

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

Tai OANal 0267
Res. TeL PROspect

DR. P. Z. ZALATOI
GYDYTOJAS IR CHIRURl 
1821 So. Halsted Street

Rezidencija 6600 So. Arteaian Avi. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popie

6 iki 9 vakare
TeL YARds 2246

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakaao
Seredoj pagal sutarti

DR. V. E. SiEŪLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Av«
Talefouss Lafayatta 8650 

Antradieaiaia, Ketvirtadieniais
Panktaulieaiais

4631 South Ashland Avė.
Tai Tards 0994 

PlaMaMaueia, TradiaAieMiei* l«
a

Iš dvejopo pikto visuome 
mažesnį reikia pasiskirti.

Gera sąžinė labai daug gal 
nukęsti, ir labai linksma yri
prispaudimuose.



Pirtnadienis, liepos 31, 1939 JJgSEBjCB
MERGAITĖ IŠGELBĖJO PRANCŪZIJA

Nepaprasti Orleano Mergelės 
— Joanos Arkietės Žygdarbiai 

Gegužės mėnesį skamba dai
nos ir giesmės

Kiekvienais metais pirmą
jį gegužės sekmadienį visa 
Prancūzija pasipuošia mels
vai — baltai — raudonomis 
vėliavomis; visoje šalyje 
skamba tėvynės meile trykš
tančios giesmės ir dainos, o 
paminklai užverčiami vaini
kų kalnais: prancūzai šven
čia savo tautinės karžygės — 
šventosios Joanos Arkietės, 
Orleano Mergele pramintos, 
šventę, šiemet sukako 510 
metų, kaip šitoji mergelė iš
vadavo Orleanu ir prancūzų 
tauta, prisiminusi jos kilnų 
pavyzdį, karštai pasiryžo vi
somis jėgomis ginti tėvynę ir 
dėl jos mirtį.
Prancūzai laukia išgelbėtojos

Po anūšio ties Hastingsu, 
kuris įvyko 1066 metais, pra
sidėjo ilgas, ištisus 400 metų 
trukęs (karas tarp anglų ir 
prancūzų. Tasai karas galuti
nai nualino Prancūziją: der 
lingieji laukai tarp Somės ir 
Luaros upių pavirto dykumo
mis, nes nebebuvo ūkininkų, 
kurie juos dirbtų. Krašte 
siautė ir šeimininkavo plėši
kų gaujos, o bevaliai karaliai 
nepajėgė įvesti krašte tvar
kos.

Anglai pradėjo vis labiau 
įsigalėti Prancūzijoje. 1419 
metais jie paėmė Ruano mie
stų, o po dešimties metų bu
vo apsuptas Orleanas. Jeigu 
Orleanas kris, tai žus ir 
Prancūzija. Taip mano visi 
prancūzai, taip -mano ų- ka
ralius Karolis VII. Jo žmona, 
karalienė Marija^pardavė pa
skutines brangenybes ir pi
nigus atidavė valstybei, bet 
tai tik lašas jūroje: prancū
zai nebeturi nei pinigų, nei 
kareivių.

O prancūzų tauta trokšta 
laisvės ir gerovės; per šimt

mečius tautoje iš lūpų į lū
pas ėjo legenda, kad Prancū
ziją išgelbės paprasta mer
gaitė. Tėvynei atsidūrus mir
tiname pavojuje, prancūzai 
baimingai dairėsi, lauKdami, 
kada ateis toji išgelbėtoja.
Ir ji atėjo.

Joana Arkietė ruošiasi 
dideliam žygiui

1412 metų sausio 6 d1. Dom- 
remio kaime, Jokūbo ir Iza
belės Arkų šeimoje gimė tre
čias kūdikis — duktė, (kurių 
pakrikštijo Joanos vardu.

Tų apylinkių gyventojai 
pasižymėjo dideliu pamaldu
mu ir ištikimybe karaliui. Di
džiai -pamaldi buvo ir Arkų 
šeima. Nors Joana nuo ipat 
mažų dienų turėjo padėti sa
vo namiškiams dirbti sunkius 
laukų darbus, tačiau ji kas 
vikaras atrasdavo laiko nu
bėgti į Beu'mono- bažnyytėlę 
pasimelsti.

Su laiku Joana išaugo į 
dailių mergaitę. Daugumas 
jaunų apylinkės vyrų ėjo iš 
galvos, išvydę jos lieknų, dai
lini nuaugusi, liemenį, jos 

.skaistų veidų, rusvas akis, 
tankius juodus plaukus. Bet 
Joana negirdėjo jai tariamų 
malonių žodžių, bet ji dėjosi 
į širdį vyresniųjų šnekas apie 
tėvynės nelaimę, apie anglų 
atėjimų, a-pie tai, kad priešai 
apgulė Orleano miestų.

Tik tokios mintys tesisuko 
jos galvoje, ir kai ji vakaro- 
prieblandoje ašarodama mel
sdavosi už tėvynę paprastu
tėje Bermono bažnytėlėje, pa
slaptingi balsai ėmė jai kug-

— Tu esi Dievo pašaukta 
išgelbėti Prancūziją! Eik pas 
karalių, išprašyk iš jo, kad 
duotų tau 'kariuamenės, ir 
eik vaduoti Orleanu!

Joana pagaliau paiklauso 
ir nuvyksta pas karalių Ka
rolį VII. Išsyk jos nenori pri
leisti: kas patikės, kad ta pa

LIETUVOS VYČIŲ CHORO

Ekskursija į Pasaulini;
PARODA

— išvyksta —

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

Pilna kaina dabartiniu laiku į abi puses 
tiktai ..........................................................

[.90

Štai ką gaunate:
Traukinio bIHetų Į abi pu
ses, Chleago-N. Y., pirmos 
klasės, alr-conditioned trau
kiniais.

•Valgis du kart, nuvažiuojant 
ir parvažiuojant

T.ransportacijų nuo stoties J 
viešbutį New Yorke.

Dvi naktis 
viešbutyje.

ir tris dienas

Du bilietus J Pasaulinę Pa
rodų.
Aplankymų Ne* Yorko Įvai
renybių.
Aplankymų Ilockefeller Cen- 
ter Observation Tower. 
Privilegijų aplankyti Niaga
ra Pails, kada grįšite namo. 
Privilegija pasilikti N e w 
Yorke 15 dienų, nuo dienos 
išvykimo iš Chicagos.

Pilnas informacijas apie ekskursiją teikia:

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

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

Francis B. Sayre, A. J. V. 
sekretoriaus padėjėjas, prez. 
Roosevelto paskirtas aukščiau 
siu komisijonierium Pliillipine 
salonu . - ijflt

prasta septyniolikos metų kai 
nio mergaitė galės išgelbėti 
Prancūziją, kurios negali ap
ginti karo mokslus išėję ir 
medaliais apsikabinėję gene
rolai!

Vis dėlto ją sutinka prie 
karaliaus prileisti. Bet jai 
pirmu -paspendžia spęstas: ka
ralius persirengia dvariškio 
drabužiais ir atsistoja tarp 
kitų. Jeigu jau jinai tikrai 
Dievo siųsta, tegul suranda 
karalių!

Ir Joana, ligi tol karaliaus 
nė sykio nemačiusi, išsyk pri
eina prie jo, bestovinčio tarp 
dvariškių, ir jam atiduoda 
garbę. Karalius pagaliau įsi
tikina jos pašaukimu ir duo
da jai keletą pulkų. Su tais 
pulkais Joana 1429 metų ko
vo 6 dieną vyksta vaduoti an
glų apsupto Orleano.

Prancūzų žemėje kovo mė
nesį jau pavasaris; laukai I 
skęsta žieduose ir žalume.. 
Apsivilkusi kario šarvais, at
sisėdusi ant balto žirgo, su!

DON’T BE GREY
gTeyhab“. Orey hri» 

■MfeM 700 look old and (ed old. 
Try tha iSodarn* Method (or CoL 
oring Hair . . . CLAIROL. YooTI 
appraeiata tha quick, pleasant trea»> 
mest. No bl«achin< r«qoirad t* 
•often the hair when 700 oM 
CLAIROL. YooTI lova tha rasok* 
«n yoor hair — bcantifal, natnraL 
looking color that dafiaa deteetioak 
,Caa Toaraalf aa 700 avetdd Bka te 

tas Tonr hairdrenar 
■ NOW.

Tonra
fe t« )>

.Notaraūy •••

GIESMYNAS
įsigykite Naujų Giesmynų. Jame 

rasite Visiems Metams Bažnyčios 
Giesmes.

Giesmes ir mušikų patvafeė 
Ant. 8. Pocius.

Išleido L. R. K. Vargoninin
kų Provincija.

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

LIETUVIŠKAS 
MIŠOLĖLIS 

Šlovinkim Viešpatį.
Mišios ir Mišparai, LietiiTlškal 

Ir Lotyniškai, visiems Sekmadie
niams ir šventėms, ir kitos Mal
dos Ir Giesmės. Antras pataisytas 
leidimas Parašė Kan. Ad. Saba
liauskas. Stipriais odos viriai., 
kaina — S.7&. Reikalaukite U:

DRAUGAS PUB. OO. 
2334 So. Oakley Avė., 

Ohioago, Ulinoii

bulta, lelijomis išsiuvinėta vė
liava rankoje Jouna visos 
prancūzų kariuomenės prieša
kyje traukia į kovą. Išvargę 
kariai jos vadovaujami kovo
ja kaip liūtai, ir nėra jėgos, 
kuri jiems atsilaikytų. Balan
džio 29 dieną jie pralaužia 
anglų linijas ir įsiveržia į 
miestą; gegužės 8 dieną su
mušti anglai pasitraukia.

Orleanas išvaduotas. Visa 
prancūzų tauta su didžiausiu 
džiaugsmu ir meilę pripažįs
ta, kad Joana tikrai yra 
Prancūzijai gelbėti Dievo at
siųsta mergelė.

Karžygė ant laužo
Joana nori kovoti toliau, 

nori anglus galutinai išvyti 
iš Prancūzijos. Bet -Įnikti imo- 
nės pradeda intriguoti; kau
tynėse ties Kompjenu savieji 
ją išduoda, ir ji patenka ne
laisvėn pačiam aršiausiam sa

vo priešui — Linjo hercogu 
Jonui, kuris nors yra prancū
zas, bet parsidavęs anglams. 
Už 1.000 svarų jis Joaną ati
duoda anglams.

Nei karalius, nei tauta ne
beprisimena karžygės merge
lės, kurią anglai kalina ir 
ruošiasi nužudyti. Jų teismas 
apšaukia jų burtininfke ir pa
smerkia sudeginti.

— Nepraeis dveji metui, o 
visi pripažins, kad aš kovo
jau dėl Dievo ir tėvynės, — 
nė valandėlę baimės nepaži
nusi prieš mirtį taria karžygė 
mergelė.

1431 metų gegužės 30 d. 
Ruano turgaus aikštėje su
kraunamas laužas. Jo vidu
ryje prie stulpo pririšama Jo
ana. Kai pirmieji ugnies lie
žuviai'jau šmėkščiojo aplink 
aukų, kunigas paduoda jai 
paprastą medinį kryžių — 
Kristaus kančios ženklą.

Spausdama jį prie lūpų ir su dar didesne meile ima ją, 
melsdamasi, jaunutė, vos pra- aukštinti kuip tautos išgelbė-’
žvdusi devyniolitkos metų mer 
gaitė paskęsta liepsnose.

Pasižiūrėti susirinkusi mi
nia ima raudoti. Nerimo kir
minas ima graužti ir šiurkš
čių anglų kareivių širdis. Ir 
jie nubraukia ašarą ir sumur
ma :

— Šventąją sudeginom...

Dabar visas pasaulis reiškia 
jai pagarbą ir meilę

1456 metais prancūzai bai
gia vyti anglus iš savo žemės; 
Joanos — Orleano Mergelės 
byla peržiūrima iš naujo ir 
ji pripažįstama nekalta. Jos 
garbė grąžinama, visa tauta

toją — karžygę.
.Joanos užtarimo dėka ilgai

niui daugelis susilaukia ant
gamtinių malonių; Bužnyčia 
pradeda tyrinėjimus ir 1909 
111. jį paskelbiama paluimintą-

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINES 

MINTYS
Iš angliško vertč

Kan. Ant. M. Karužiikia

Liepos 31 Diena

Tasai, kurs nepasitiki sa-
• „ 1000 . * : č. m- 1 vo sąžine, savimi nepasitiki,ja, o 1920 metais Sv. Ievas1 - ’
Benediktas XV Joaną Arkie-' ? “ 7 ~
, . v . . I bu ir .meile lenkia galvą Prantę -paskelbia šventąja. 1 .1 cūzijos prezidentai, vyriausy- 
Prancūzijos miestuose Joanos | nariai> marS«tlai, genero- 

gurbei statomi paminklai; di- lai ir pai)rasti darbininkai ir
dieji rašytojai apie ją rašo 
veikalus; į ją kaip šventąją 
meldžiasi visas katalikiškasis 
pasaulis. Prieš ją, -paprastą, 
kuklią kaimo mergaitę, ir
šiamlien su ypatinga pagar- duliuoja.

valstiečiai — ta paprastutė 
mergaitė davė tokį nepapras
tą tėvynės meilės puvyzdį, 
kad jisai ir į>o penkių šimtų 
metų tik dar skaisčiau spin-

•M. L.”

PADEKONfc

A. A A 
PRANAS VALUCKIS

kuris mirė liepos 20 d., 1939 m., ir tapo palaidotas 
liepos 25 d., o dabar ilsis Šv. Kazimiero kapinėse, am
žinai nutilęs ir negalėdamas atidėkoti tiems, kurie su
teikė jam paskutinį patarnavimą ir palydėjo į tą ne
išvengiamą amžinybės vietą.

Mes, atmindami ir apgailėdami jo prasišalinimą 
iš mūsų tarpo, dėkojame mūsų dvasiškam tėvui kun. 
kleb. Ig. Albavičiui ir kun. Valančiui, kun. Gasiunui, 
kun. W. Urbai ir kun. Kiškunui, kurie atlaikė įspū
dingas pamaldas už jo sielą.

Dėkojame kun. Valančiui už pasakymą įpritaikin-
Dėktajame kun. Valančiui už pasakymą pritaikinto 

pamokslo, o Šv. Kazimiero seserims už šv. Mišių aukas.
Dėkojame šv. Mišių ir gėlių aukotojams, taipgi 

graboriui S. M. Skudui, kuris savo geru ir mandagiu 
patarnavimu garbingai nulydėjo jį į amžinastį, o 
mums palengvino perkęsti nuliūdimą ir rūpesčius.

Dėkojame grabnešianis ir visiems, kurie paguodė 
mus mūsų nuliūdimo valandoje ir pagalios, dėkojame 
visiems dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms.

___ Nuliūdę lieka: Sūnai, Giminės ir Pažįstami.

Urba Flower Shopfe 
4180 Archer Avi.

INS'JRED
SKOLINAM PINIGUS 

ANT 1-MĮĮ M0R6IČIŲ
Kiekvienos ypstos padėti pinigai yra apdrausti iki 15000.00 pei 
Federal Savings and Loan Insurance Oorp., po United Stotai 
Oovemment priekiura.

I&mokėjom Už 
Padėtus Pinigus 4%

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

CHICACO SAVINGS & LGAN ASS0C1ATI0N
6816 S. Westem Avė. Phone GRO. 0306

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Jokn F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 17414742
4605-07 So. Hermitage Avė.

4447 South Fairfleld Avenue

___________ Tel. LAFAYETTe 0727__________

TA 'V V Ą T koplyčios visose 

U ** * Chicagos dalyse

KlaasjUta Antradienio ig 
41 WH1P Motina (HM K4i

BJaa P. AALTIMTERAB

A. A A 
MARIJONA 

KAMINSKIENĖ
(po tėvais š;.kaHmė)

Mirė liepos 28 d., 1939, 6:- 
vul. ryte, sulaukus gilios 

senatvės.
Gimus Lietuvoje, Vilkaviš

kio apskr., Šunskų par., Par
šelių kaime.

Amerikoje išgyveno 25 met.
Paliko dideliame nuliūdime: 

4 sūnus — Kazimierų. Jonų, 
Vincų, Antanų ir jų žmonas, 
žentų Jurgį Jankauskų. dvi 
brolienes: Klzbietų Kaminskie
nę ir Uršulę Kaminskienę ir 
daug anūkų. Lietuvoje paliko 
dvi seseris: Kotrinų Januškai- 
tę ir Klzbietų šakaliutę ir 
daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas Ant. Pet
kaus koplyčioje. 1410 South 
491h Court, Cicero. Iii.

Laidotuvės jvyks ltugp. 1 
dienų. 1939. Iš koplyčios 8:00 
vai. ryto bus atlydėta j Šv. 
Antinio parap. bažnyčių, ku
rioje jvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų. Po pa
maldų bus nulydėta j Šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sfmai, .Marčios,
Brolienės, Anūkai, ir Giminės.

laidotuvių direktorius An
tanas Petkus, tel. Cicero 2109.

10

KLAUSYKITE

New City Furniture Mart
RADIO PROGRAMO

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

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

MARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Akinill A U p C patarnavimas HfflDULHIlUL DIENĄ IR NAKTĮ
n V V A T KOPLYČIOS VISOSE U I Anl MIESTO DALYSE

Artam H. PMIįit 3307 Ižtu&nica Are. 
Phone YARds 4908

1.1. ZūlB 1646 Weet 46th Street 
Phone YARds 0781-0782

AM V. Petkos 4704 8. Western Avenue 
Tel. LAFayette 8024

P. I. Ridikas 3354 So. Halsted Si. 
Telefonas YARda 1419

Aitkon B. Pultos
6834 So. We*tern Ava. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109

Lachawicz ir Sunai
2314 West 23rd Plaoe 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St 
Phone PUUman 1270

J. Lnileins
S. P. Mažeika

4348 So. California Ava, 
Phone LAFayette 8572

3319 Lituanioa Avenue 
Phone YARds 1138-1139

i
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LIETUVIŲ DIENAI REMTI KOMITETAS 
IŠJUNDA

Praėjusi antradienį New Be universiteto choro, at- 
York Pasaulinės Parodos, Lie vyksta ir pianistas Bacevi- 
tuvių Dienai Remti, Chica- čius, kurie Chicagoj bus kiek 
gos Komitetas konsulato pa-] vėliau. Ir apie tui buvo komi- 
talpose turėjo skaitlingi} su-į toto tartasi ir visas reikalas 
sirinkinių, kuriame daugiau-, paliktas renginio komisijai, 
šiai laiko pašvęsta svarsty-Į kuri.-} sudaro muzikai: komp. 
mui, kaip tinkamiau priėmus, A. S. Pocius, Steponavičius 
Lietuvos universiteto studvn- ir J. Brazaitis. Be to, išrink
tų chorą, kuris Chicagoj bus
nuo 20 iki 26 u. rugsėjo įnė- 
nešto.

Susirinkimas nutarė tas 
visas dienas išnaudoti tinka
miausiai. Pirmiausiai rengti 
chorui koncertų vienoje rink- 
tiiniausių Chicagos svetainių, 
vidurmiestyje, o prieš ir po 
■koncerto, rengti įvairias su
sipažinimo pramogas, kad da
vus progos visidms Chicagos 
ir apylinkės lietuviams susi
pažinti Vytauto Didžiojo uni
versiteto studentais. Kur, ka
da ir kas bus rengiama, pra
šomi tėmyti spaudų.

tos ir kitos įvairios komisi
jos, kurios tame pat susirin
kime pasiskirstė pareigomis. 
Žodžiu, Chicagos Komitetas 
rengiasi pasitikti brangius ir 
visų Aimerikos lietuvių labai 
laukiamus svečius iš Lietu
vos.

Toliau Chicagos lietuviai 
raginamai tapti Pasaulinės Pa 

| rodos Lietuvių Dienos garbės 
i rėmėjais, paaukojant tam tik- 
I rų sumų pinigų. Aukotoji} va
rdai bus įrašyti į garbės kny
gų. Daugiau informacijų tuo 
reikalu bus patiekta artimoje 
ateityje per lietuviškus laik- 

i raščius. Lietubytis

MALDAKNYGES
Angelas Sargas, juod. virfi. pauk.............................. $1.50
Maldaknygė ir Baž. Vad. odos virš.......................... $1.25
Maldaknygė ir Baž. Vad raud. lap. kraštais.......... 60o
Maldų Rinkinėlis, odos virš..........................................$1.50
Maldų Rinkinėlis, juod. gerais virš.............................. 75c
Jmus Mano Pagelba, didelėmis raidėmis.............. $2.50

“DRAUGO” KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avė. Chicago, Illinois

Visokia žmonių garbė, vi
soks laikinis pagyras, visokia 
žmoniška aukštybė, su amži
nųjų tavo garbe sulyginta, 
tuštybė yra ir beprotybė.

CLASSIFIED

VAŽIUOKIME TEN KUR JAUNIMAS 
DAINUOJA

Amerikos Lietuvių Parapi
jinių Chorų Sųjungos, Chiea-

Pikni'kas prasidės 12 vai. 
popiet. Vakare bus proga vi-

gos provincija, rengia metinį. skins lietuviams ir biznieria- 
pikniką 5 d. rugp., Vytauto' ms ir profesijonalams pas cho 
parke. Visų lietuviškų jauni- ristus atsilankyti. Be to, nuo
ma ir visus lietuvius kviečia
me praleisti laikų su dainuo-

širdžiai kviečiami ir mūs dva
sios vadai, kuriems bažnvti-

jančiu jaunimu. Juk parapi- nis choras yra arčiausia šir- 
jiniuose choruose priklauso dies. Nes parapijos savo gie-
jaunimas, kuris su visa siela lojimu puošia pamaldas, ir

..... .v. , . . . prisideda prie įvairių parapi-mvh lietuviškų damų ir gie- . , . . .. . , ..
. .. v , vx- • i -l°s hei vietinių draugijų pasine ir us nepasvkstes ir sa- Tv •' . . i rengimų. Jaunimo smagumui,

vo piknike atsilankiusius sve šokiams grieš viena geriausių 
telius pavaišinti skambiomis orkestrų. Rengiama graži pro 
dainelėmis. grama. Lietuvytis

KIDS

CIO diktatorius John L. Lewis parodomas, kaip jis kon
greso žemesniųjų rūmų darbo komiteto posėdyje puolė vice 
prezidentų J. N. Garner, kaip buvo rašyta “Drauge” šeš
tadienio mini. (Acme telephoto)

Nauji Svečiai
Lietuvos Verslo Sųjungos 

ekskursijos vadai dr. Kaške- 
lis, “Verslo” redaktorius 
Briedis ir p. Valantukonis at
vyksta į Chicagų rugpiūčio 1 
d. Jie Chicagoje žada pabūti 
apie porų savaičių. Chicagos 
lietuviai biznieriai ir profesi
onalai ruošiasi juos tinkamai 
priimti ir su kolonija supa
žindinti.

PARDAVIMUI NAMAI
Pirkite šj namų. Viena renda Išino- 
kt’-H jums namų; o ant antros galė- 
aite patys gyventi dykai. Dviejų 
fletų namas po 6 kambarius; pir
mus rietus apšildomas; garadžius; 
gera transportacija; arti mokyklų, 
bažnyčių, parkCs, bulvaro Ir kitų pa
togumų. 4'ash tereikia įmokėti tik 
$5(10.00. Pilna kaina $3000 00

Taipgi 5 kamba.rlif medinis cot- 
tage su/ plotu žemčs. Arti 63-čioa 
gatvės. Parsiduoda pigiai ir ant iš
mokėjimų. (’žtlkrinamu teisingų pa
tarnavimų. t'lias. l'rnicli (Kazys Ur
uliui*), 25OO West 6:trd Street, tel. 
PROspeet 6025.

PAKDAVIMIT NAMAS 
Parduosiu nebrangiai 2 rietu medi
ni namų. Naujai apkultas asbestos 
popiera, atrodo kaip mūrinis. Ap
šildomus rurnace heat. Yra tuščius 
lotas ir garadžius prie šalies. Vis
kas gerame stovyje. Atsišaukite: 
Itlfi So. 4«ll» Court, Cicėno, III.

PAIEftKAU PUSININKO
Paieškau partnerio prisid. t i su 
$2500.00. Turiu puikių vietų Flo.ri-1 
doj; orange sodos ir rezortas, vertas' 
$ 15.0U0.0 u. Esu pavienis. Atsišauki--^
te-: S. .lonaitis, mg S. Kedzie Ave.«

PARDAVIMUI BIZNIS
C.rose.rnS ir deliontesscn. Garu ap
šildomas. Pragyvenimui kambariai 
užpakaly. Turime parduoti pigiai. 
Priežastis pardavimo — liga Atsi
šaukite: 2438 W. 59th St.. telefonas 
PROspeet 1249.

PARDAVIMUI fKIS
Pardavimui 20 akerų ūkis su nau
jais budininkais ir gyvuliais. 28 my
lios nuo Chicagos. J piet vakarus, ant 
Ktan Avė. Priverstas grjžti j savo 
biznj, todėl parduosiu pigiai. Rašy
kite: Tony Znbola, Roti te 1, Bos 12, 
Frankfort, Illinois.

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

ARE YOU »-■
NERVOUS?
Here is a way to help cafm 

quivering nerves
Do you feel ao oerrous that you want M

•cream? Are tbere tlmea w-beo you ere eroti 
and Irrltable . . . tlmea wben you acold tboat 
who are dearest to you?

If your nervea are on edge, try LYDIA E.
PINKHAM'S VAGLTABLE COMPOUND. It 
helpa calm your ųulverlifg nervea and ahould 
tire you tbe at rengt b and energy to face lite 
wltb a smile.

When your vrorrlea and cares become coo 
much for you and you want to run away frorn 
lt all . . . take LYDIA K. PINKHAM'S VRG- 
ETABLE COMPOUND. Many women bave 
bad nervea aa jangled as youra, būt t be y bare 
been able to bulld up thelr pep and energy and 
got back to normai wlth tbe aid of LYDIA E. 
PINKHAM S VEGETABIE COMPOUND.

When your mother aud your grandmotber 
used to become uervou* IrHtabfeand rundown 
they depended u po n thla rarnoua old medlclae 
to pep tbem up agaln ... to belp thelr nerres 
, • • to belp dlre tbem a cbeerful dlspoaltioo-

Kas Naujo Lietuvoje
DIDELIS JUDĖJIMAS 
ŽEMAIČIŲ PLENTU

KAUNAS (E) — Šiuo lai
ku Žemaičių plentu vyksta 
gana didelis judėjimas. Kas
dien ten pravažiuoja daugiau 
kaip pusantro šimto automo
bilių, keliasdešimt motocik
lų. dviratininkų ir daugybė 
vežimų. Šiais metais baigia
mas statyti Aukštaičių plen
tas, pradedant nuo Žemaičių 
plento ties Babtais iki Pane
vėžio ir toliau ligi Rozalimo 
Greitu laiku bus pradėtas tę
sti Žemaičių plentas nuo Rie
tavo ligi Šventosios uosto. — 
Šventosios uostas vietomis 
jau pagilintas ligi 4-5 metrų.

Pietinis molas šiemet bus 
nutęstas iki jūros molinio 
dugno, tad1 tikimasi, kad iš 
pietų pusės uostas nebebus 
užnešamas smėliu. Greičiau- 
sioje ateityje bus pradėtas 
statyti šiaurinis molas. — Ne
muno upės vagos gilinimo 
darbams šiemet paskirta 300, 
000 Lt. — Kauno miesto sta
tybos komisija per pirmosius 
šių metų 6 mėnesius suteikė 
virš 400 leidimų naujiems na
mams statyti.

Šį Vakarą Federacijos 
Skyriaus Susimas

WEST STDK. — Šį vakarų, 
8 vai., parap. salėj įvyks Fe
deracijos skyriaus susirinki
mas, į kurį kviečiami atsilan
kyti visų draugijų ir organi
zacijų bei klūbų atstovai ir 
atstovės. Yra keletas svarbių 
reikalų svarstymui. Valdyba

Labai prakilnus bus tavo 
vęs išsižadėjimu ir nusižemi- 
kas žengdamas nedorybės ke
liu didžiuojas savuoju netei
sumu.

UTILITY L!QUOR 
DISTRIBUTORS

IncorporatiMl

Tel. Prospect 0745-0746
Wholesale Only

5931-33 So. Ashland Avė.

PARDAVIAU’! RAKANDAI
Pardavimui rakandai iš parlor, dl- 
ning. ir miegamų kambarių. Pama
tykite nuo 2 iki 7 valandos. 7036 
So Avė.. Antras aukštas.

PARDAVIMUI NAMAS
2 aukštų mūrinis namas Brlgepor- 
te: 6 ir 5 kambariai. Kaina SJ.ROOf 
$1.000.00 cash. balansas $15.00 J 

mėnesi. Savininkas: 3*136 So. Ifats- 
tod Street telefonas CALuniflt 411 S.

RF.NDON KRAUTl’VE 
Gera vieta dėl delicatessen’o arba 
niaukų kirpyklos. Renda pigi. 3555 
South Honore Street, šaukite sąvi- 
nlnkn; DREvel 1638.

PARDAVIAU’!
Pardavimui pilnai įrengtas fotografo 
studio. Turime parduoti Iš priežas
ties mirties. Atsišaukite 6823 South 
Westevn Avenue. Chleago. III.

Paa mua galima gauti tikrai 
Lietuviškų. Importuota Valstybinę 
Degtinę.

Mes Ir Visi Mūsų DarblnlnkaJ 
Esame Lietuviai. Pp. F. Ir M. 
Dzlmldal, Savininkai.

Liet. Vyčių Nariams 
Bus Suteiktas 
Ketvirtas Laipsnis

Trečiad., rugp. 2 d., Lietu
vos Vyčių veikėjai bus page
rbti Syrena Cafe ir suteiktas 
jiems ketvirtas laipsnis.

Chicagos Vyčiai didžiuoja
mės, kad mūsų tarpe randasi 
tokių veikėjų ir džiaugiamės 
turėdami progos juos pager
bti.

Kurie nori dalyvauti tame 
vakare, gali užsisakyti vietas 
pašaukdami B. Klimų, Laf. 
9849. Įžanga 50c. B.

. PARDAVIMUI FIKCERIAI
Pardavimui pigiai — pilnas setas 
buėernės flKČcrlu. Parduosiu visus 
svkin arba, atskirai. Atsišaukite: 
.lohn’s Mtbrket. 2845 West «3rd St., 
telefonas PROsneet 412t.

RENDON KAMBARYS
Rendon kambarys. Brighton Parke; 
prie mažos šeimynos. Vitų patogu
mai. Dėl platesnių informacijų, šau
kite; T/AFayette 6858. 2906 VVest
39th Plnee. C1>len.«rr>.StanM Club $3,500,000.00 

- 0250,000.00
TURTAS VIRŠ----------------

ATSARGOS KAPITALAS
Dabar mokam 3Į/^% už pa
dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 m.

STANDARD
FEDERAL 
SAVINGS

and
LOAN AKKOCIATION 

OF CHICAGO

FACE 50 
I JUST

cornuosT, iktekMatiomkl cabtooi co., m. t.

] GEt.MOM.I DONT bE E 
H AVĖ TO VVASH M Y 
OFTEN WHY CANT 
POVVDER IT LIKĘ YOU PO 
KSLVours

<2?..

* ‘ 11 « < 1
L_______ t- ’

GARSINKTTES “DRAUGE”

švelni Degtinė—100 Proot 
BOTTLED IN BOND 

Nėra Deramės Degtinės 
už Tokia Kaina

TIK $1.00 PT.
4-5 Kvortos.

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS

TAVERNOJ 
15c. DBINKSAS

MUTUAL LIQUOR COMPANY
Distribntoriai

4707 S. HALSTED STREET
Pitone Boulevard 0014

$1.60

4192 ARCHER AVENUE
SAVINGS FEDERALLY 

INSURED
JUSTI N MACKIEWICH, Prcs.

IZOL1OTĄ GARAŽĄ 2 KARAMS
Mažų Išlaidų

NAMAS

Pastatysime namus Ir vidų J. 
rengsime ant Jūsų lotų. Vi
si darbininkai unistal Ir už
tikrinti.

K. KAFKA, Prer.

Pastatysfcne ant 
Jūių loto nl

Kviečiame Jus atsilankyti 
pirm negu prad/slle statyti. 
Ir apžiūrėti garažų ant mūsų 
loto be Jokių prievolių.

2301 So. Crawford Avė.

CITY WRKG. t LUMBER C., ””

PAIEŠKAU DARBO 
Paieškau bile kokio darbo. Esu pa
tyrusį namų ruoSuoje, restorane, o- 
fise: esu gabi dramatistė. moku sin
ti. ir megzti, dirbti rašoma maši
nėle. Dirbsiu ant dienos savaitės, 
arba nuolatiniai. Annstnzlla Fretll- 
kalfė, e-o Dratio-as. 2334 So. Oakley 
A ve.. Chlcaro. Illinois.

PARDAVIMUI NAMAS 
6-kambarlų mūrinis namas, ekstrtt 
kambarys pastogėle; 2 lotai. 2 ka
ru garadžius. Tikrai puiki vieta. 
Viena iš geriausių apielinklų. Par
duosiu pigiai, nes Išvažiuoju Iš A- 
merlkos. Atsišaukite: 6830 So. Ar- 
tesian Avcmie.

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA ~ CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
“THE HOME OF FINE FURNITURE” KINGE 1904

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

PIRMOS RPSTES JUODŽEMIS 
— gėlynoma Ir žolynams. Parduoda
me bušeliais ar vežimais.

1 bušelis 25c; 6 bušeliai $1.00; 1B 
bušelių $2.50.
Rtanlcy Gavcns. 110 So. Rldgelantl 
Avė.. Worth, Rl., tel. Oak Ifura 
193J-1.

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS 
parašė

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

lietuviui ją įsigyti, ypač labai puikus vadovėlis mo
kykloms.

Knyga apdaryta kietais, patvariais viršeliais. 
Kaina $1.00 

Užsakymus siųskite:
DRAUGAS PUBLISHING CO.

2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois
* , ---------- ----- "" --------- i.

Automobilių Savininkai
$10,000 Public Llabillty $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 Apdraudę, kuri jums reikalinga. Jūs 
taipgi gausite dykai “card case”, į kurį galite įdėti automo
biliui vairuoti leidimų ir identifikavimo korteles.

Kainuoja #3.46 į menesį per 10 mėnesių
Metinė “Policy" išmokama per 10 lengvų išmokėjimų

Būkite Tikri — Apsidrauskite — Fldelity Būdu

FIDELITY INSURANCE AGENCIES, Ine. 
175 West Jackson Boulevard
CHICAGO. ILLINOIS
Room A-1038 — Wabash 3066
Gerbiamieji:
Be Jokių prievolių, prašau JOaij agento Išaiškinti man 
Illinois Financial Reaponalhlllty Iaw. AS taipgi gausiu 
“Card Case” be Jokios prievoles.
ATEIKITE......................... DIENA.................... LAIKAS...................
VARDAS .................................................................................................................
ADRESAS .....................................................................................................
TEL.................... .................... KARO RO9TS.....................................

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

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm. Krikštynom Ir Kito
kiem Bankletam Suteikiam Pa

tarnavimų.

Linksmas Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

Kunigai turėtų įsigyti J
Vyskupo Petro Pranciš- į 
kaus Būčlo, M.I.C. para-į 
5ytą

PAMOKSLŲ
Kaina ^1.75 

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley, Avė. 

Chicago, III.
400 puslapių knygą.

I

Poratmntaa Mine Rtm (Screcncd), Tonas $7.25; 
Smulkesniųjų — Tonas >7.00; Petroleum dar
bas doke, perkant R ton. ar daugiau, Ton. $7.2R. 

Ratas Tas ekstra.


