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Vyskupas ragina katalikus budėti už laisvę
Nttrado, kad šiandien demokratija is 
viso pusiu apnykę žiaurieji priešai

Pasaulis kvaišta nuo per 
dideles dozos materijalizmo

Cal., 
dvie-

ll) didelių kataliku organiza
cijų — Catholie Central Ye- 
rein ir Catholie Woknen’s U- 
nion, suvažiavimai.

Abieju organizacijų mišrio 
je sesijoje Fargo, N. D., die
cezijos JE. vyskupas A. J. 
Muencli kalbėdamas pareiškė, 
'kad “mūsa laisvei šios šalies 
demokratijoje gresia vidaus 
ir išorės pavojai”.

Demokratija kaip dar nie
kados nebūta yra sunkioje 
defensyvoje, sakė vyskupas.

SAN FRANCISCO, 
liepos 31. — Čia vyksta

Katalikybė turi būti plečia
ma, nes ji prisideda prie de
mokratijos buities teikdama 
žmogui svarbiuosius dalykus 
— socialinį teisingumą1 ir 
meilę.

Kitas JE. vyskupas Ch. F. 
Buddy, San Franciseo, parei
škė, kad šiandien visa nelai
mė su pasauliu yra ta, ikad 
jis svaigsta nuo per didelės 
dozos materijalizmo.

Vyskupas ragino katalikus 
visur kelti katalikybės papar 
tj — demokratijos ir laisvės 
simbolį.

dr

Britu tteytas su japonais yra 
pavojus; britai nuturi nuro pasiduoti

LONDONAS, liepos 31. — 
Čia yra baimės, kad britų de
rybos su japonais dėl Tientsi- 
no 'koncesijos blokavimo sū
rės griūti, kadangi abi pusės 
užsikirto griežtai laikytis sa
vo pozicijų.

Žiniomis iš Tokio, derybos 
staiga sustojo dėl japonų iš
keltų reikalavimų, kad britai 
remtų japonų įvesta Kinijoje 
valiutų ir kad japonams pa
duotu Tientsine išlaikoma ki

nu vyriausybės sidabrą ver- 
tės 50 milijonų dolerių.

Vedus derybas su japonais 
britų ambasadorius Tokijoj 
Sir Robert Leslie Craigie sa
vo vyriausybės atsiklausė, ką 
jis turįs toliau daryti. Sako
ma, jam nurodyta nepripažin
ti minėtų japonų reikalavimų. 
Britanija sakosi, kad ji su ja 
ponais tariasi ne kitais ko
kiais reikalais, bet tik išimti
nai Tientsino koncesijos klau
simu.

JE. arkiv. metropolitas JUOZAPAS SKVIRECKAS 
mini 40 metų kunigystės ir 20 metų vysfciupavimo su
kaktuves. Plačiau apie garbingąjį jubiliatą rasite 2-me pus
lapyje.

PRANCIŠKONU VADO 
IR KAPITULOS NARIŲ 
RINKIMAI ASYŽIUJE
KAUNAS. — Šiemet Asy

žiuje įvyko pranciškonų or
dino generolo ir kapitulos 
rinkimui. Juose dalyvavo ir 
Lietuvos pranciškonų provin
cijos viršininkas (įprovincijo- 
las) T. Augustinas Dirvelė, 
OEM. Grįžęs iš Italijos T. 
Augustinas “XX Amžiaus” 
dienraščiui papasakojo savo 
įspūdžių. Štai kai 'kurie:

Mano kelionė buvo ne pri
vataus pobūdžio: važiavau 
rinkti ordino genorolo ir ge
neralinės kapitulos generolas 
ir kapitula renkami G m. Į I- 
taliją geg. mėn. pabaigoj su
važiavo visų pranciškonų pro
vincijų viršininkai į rinki-

CHAMBERLAINAS 
PRIPAŽĮSTA KARO 
PAVOJŲ PASAULIUI

Valstybių susimetimas 
ginkluotis gera nelemia

LONDONAS, liepos 31. — tartis su sovietų (kariuomenės
Ministras pirmininkas Cham- vadovybe.
berlainas šiandien parlamen- .Jis sako, kad su Maskva
te pareiškė, kad jis negalįs nesusitaikoma dėl netiesiogi-
nusimanyti, kokiu būdu pa neš agresijos definicijos, ku-
saulis gali išvengti karo šian riai nesurandama atitinkama 

fonnula.
Dancigo klausimu jis pa

reiškė, kad ten reikalingas 
atsargus budėjimas, nes Vo
kietija kupina viliuginguimo.

Kinijos reikalu sakė Brita-

dien visoms valstybėms 
vatrukčiais ginkluojantis. Jis 
mano, kad tik 'karu galima 
padaryti galų šiam ginklavi
muisi.

Bet pažymėjo turįs vilties,

gal-

kad, rasi, Ibus sugalvota bet'nija be 'kitų valstybių atsi
kokia priemonė išvengti karo 
su jo visomis baisybėmis ir

mus. Atvyko 112 turinčių užtikrinti taiką.

BRITAI SAKOSI 
REMSIA LENKIJĄ 
DĖL DANCIGO “

LONDONAS, liepos 31. — 
Stockliolmo laikraštyje “Af- 
tonbladet” paskelbta, kad 
britų ekonominė misija įpa
reigota iš lenkų patirti, ar 
ucnkija galinti savo uostą 
'(lyne išvystyti taip, kad ga
lėtų apsieiti be Dancigo uos
to. '■

Britų užsienių reikalų mi
nisterija griežtai užgina tą 
“įpareigojimą”. Sako, ji ko 
panašaus nė galvoj neturėji- 
si. Už tos “anties” paleidi
mą kaltinamas vienas britą 
ekonomikos profesorius.

Britų autoritetai pareiškia, 
kad Britanija pasiryžusi reni 
t i Lenkiją prieš jų keliamų a- 
gresyvnmų. Ir apie tai negali 
būti dviejų nuomonių.

PLĖŠIKAI UŽPUOLĖ 
TRAUKINĮ

Vakar trys plėšikai užpuo
lė Illinois Central paštinį 
traukinį netoli nuo Kanka
le ee, III.

To (pasekmėje vienas plėši
kas pašautas ir suimtas, o 
du kiti pabėgo. Be to sužeis
ti trys geležinkelininkai.

Plėšikai nieko nepešė. Trau
kiniu buvo veža'ma 56,613 
dol. į Chanute Field.

ISPANIJOJE LIEPTA
VISIEMS DIRBT115 
DIENU VALSTYREIo*

MADRIDAS, liepos 31 — 
Ispanijos vyriausybė paskelbė 
nuosprendį, kuriuo visi sveiki 
ispanai įpareigojami 15 dienų 
savo darbo per metus paau
koti valstybei — šalies atsta
tymui. Kas nenori, arba ne
gali aktualiai dirbti, tas turi 
valstybei skirti savo 15-os die 
nų uždarbį.

Įsakyta iki rugpiūčio mėn. 
galo visiems minėtam darbui 
įsiregistruoti. Už išsisukinėji
mus nuo šios prievolės numa
tytos aštrios bausmės ir prie
de dar dvigubai ilgesnis vals
tybei da rijas.

Valstybei reikalinga taisyti 
kelius, atstatyti sugriautus 
tiltus ir tiesti naujus plentus. 
Pokariniam atstatymui numa
tyta šimtai milijonų dolerių 
išlaidų.

LENKAI BE BRITŲ ĮSIGJ- 
SIĄ GINKLŲ

VARŠUVA, liepos 31. —
Iš Londono grįžo lenkų finan
sinės misijos viršininkas pulk. 
A. Koc ir smulkiau pranešė 
apie savo misijos nepasiseki
mus Londone.

Lenkų misija išvyko Londo 
nan gauti iš britų didelę auk
su paskolą ir kreditą. Kerdito 
laimėjo tik pusę to, kiek tikė
tasi, o paskolos auksu negau
ta.

Lenkai dabar sakosi, kad 
Lenkijos finansai yra pakan
kamai tvirti ir galės įsigyti 
reikalingų ginklų be britų pa
skolos.

teisę balsuoti asmenų, iš jų 
100 provincijolų. Jie atstova
vo beveik visas pasaulio tau
tas ir 26,000 pranciškonų ar
miją. Tarp tų atstovi) teko 
matyti ir barzdotų ir ūsotų. 
Jugoslavų, pavyzdžiui, pro
vincijolas nenešioja barzdos,

Toliau jis pranešė, kad Bri

klausimo nepripažins ten jo
kių japonų keliamų taikos są 
lygų. Sako, Kinijoj visų vals
tybių teisės yra tolygios ir vi

tanija su Pranunzija siunčia sos turi stovėti Britanijos pu 
į Maskvą karinę misiją ten! sėje.

SENATAS PRAVEDĖ 
SKOLINIMO BILIŲ

WASHINGTON, liepos 31.
... . , „ , ,-x ,. ,— Senatas 52 balsais prieš 28tik usus, tam, kad butų gali-1 , ,. . .. |pravedė žymiai apkapotą skomą skirti, kuris provincijo-1 
las. Toks jau paprotys.

Generolo ir kapitulos rinki
mai įvyko ne Romoj, bet A- 
syžiuje Poircinkulos vienuoly
ne. Tai pa'ts pirmasis, paties 
Švento Pranciškaus įsteigtas
is Pranciškonų vienuolynas.,

linimo bilių. Palikta tik 1,- 
615,000,000 dol. atstovi) rūmai 
šiandien balsuos.

KINIJOJE NAUJI 
POTVYNIAI

PEKINAS, liepos 3
Pranciškonų generolu buvoi^° nuėsto ryty ir pietvakari) 
antru kartu perrinktas buvęsp*11^ kilo dideli potvyniai vie- 
ordino generolas Leonardas nur išgriuvus perkaso pyly-
Maria Bello.

Po rinkimų visi rinkikai su 
savo naujai išrinkta vadovy-

I be nuvykome j Romą, kur Šv. 
KINŲ KAREIVIAI PRIEŠ T-v„ Pijaus pri-

JAPONUS

ŠANCHAJUS, liepos 31.— 
Šantungo provincijoje apie 
4,000 kariavusių japonų pusė
je kinų sukėlė maištus, 6 ja
ponų karininkus nužudė, ki
tus suėmė ir susijungė su ki-

SKELBKITES “DRAUGE” nų nacionalistų kariuomene.

DU VYRAI PRIGĖRĖ 
MICH1GAN EŽERE

Micbigan ežero sekmadienį 
du vyrai prigėrė. Vienas jų 
iškrito iš burinio laivelio, ki
tas gi įšoko drangą vaduoti.

Laively buvo dar 6 mote
rys ir dc 1 teini ūkai. Nebūta 
priemonių juos išvaduoti.

Žuvusieji: J. Shapps, 28 m., 
ir F. J. Arnoldj 53 m. amž.

L.

imti specialioje audiencijoje. 
Pranciškonų protektorius kar 
dinolas Angelus Dolce visus 
ipopiežiui (pristatė. Popiežius 
ta proga pasakė trumpą kal
bą. Jis palygino XIII amžių, 
kada ordinas buvo įsteigtas, 
su XX amžiumi ir pasakė, 
kad šie amžiai esą panašūs. 
Dabar taip pat pasaulyje daug 
materijalizmo, prisirišimo prie 
turtų, karijerizmo. Tr dabar 
geriausi vaistai prieš šias am
žiaus ligas ąsanti šv. Pranciš
kaus dvasia. Jis labai daug 
laukiąs iš pranciškonų, lau
kiąs to paties apaštalavimo, 
kuriuo pasižymėjo šv. Pran
ciškus, savo laiku atnaujinęs 
pasaulį. Pabrėžęs pranciško
nų nuopelnus visose gyveni
mo srityse, ypač misijose, jis 
baigė savo linkėjimais ordi
nui ir apaštališkuoju palai
minimu.

Paskum visi tie pranciško
nų vadai nuvyko prie ftv. 
Petro karsto. Čia naujasis ge
nerolas, visų prieš išsiskirs- 
tant į savo provincijas, papra-

mams, kitur išsiliejus upėms.
(Vienur ir kitur užlieta ei

lės sodybų ir sunaikinti der
liai. Kol kas dar neturima ži
nių apie nukentėjusiųjų skai
čių.

9 SUŽEISTA SU 
LĖKTUVU

Bluebird Air Service trimoto 
riniu lėktuvu dvylika asmenų 
iš Cbicago airporto paimta iš 
oro pasižiūrėti Chicagos įdo
mybių. Pakilus oran lėktuvas 
pasuktas šiaurių link ir staiga 
sustojo vienas šoninis moto
ras.

Lėktuvas neteko pusiausvy
ros ir pakrypęs nuleistas 
ties Cicero avė. ir 47 gat. 9 
asmenys sužeista. mašina 
smarkiai aplūžusi.

HENRY FORDAS 
OPTIMISTIŠKAI KALBA 
APIE ŠALIES STOVĮ
DETROIT, Micb., liepos 31. 

— Automobilių pramoninin
kas H. Fordas vakar minėjo 
savo 76 metų amžiaus sukak
tuves.

Spaudos atstovų klausia
mas, kaip jis žiūri į pasaulį, 
jis atsakė, kad Amerikoj ir 
kituose kraštuose nėra taip 
bloga, kaip vaizduojama.

Anot jo, nieko pavojingo 
niekur nesimato, išėmus tuos, 
kurie lengvu būdu be didelių 
pastangų norėtų atsiekti pa
sisekimus.

Fordas yra sveikas ir tai 
jis taip apibudina:

“Apie nieką nesirūpinu. 
Nieko mėgiamo daug neval
gau. Ir visados pasitikiu, kad 
visi žygiai baigsis geruoju”.

STREIKININKAI KOVOJA 
SU POLICIJA

CLEVELAND, O., liepos 
31. — Keletas tūkstančių Ge
neral Corporation streikuo
jančių darbininkų šiandien 
smarkiai susikirto su polici
ja. Yra sužeistųjų.

KAUNAS. — Kauno pre-1
kvbos mokvklos direktorius J.! • * * *
Kiaunis liepos 18 d. išvyko į 
Amerikos Jungtines Valsty
bes. Jis iš ten išbus apie pus
antro mėn., susipažinus su a- 
matų ir prekybos mokyklo-

k

mis, lietuvių kultūriniu ir e- 
konominiu gyvenimu. Kartu 
su savim jis išsivežė kultūri
nę filmą apie Lietuvą, kurią

Pirmasis Diesel motorais aprūpintas traukinys vežioti turistus į Pikes kalnų viršūnę, 
Coloradoj, krumpliuotu geležinkeliu. Dešinėje pusėje yra lokomotyvas. Priešakiniam vagone 
yra vietos 52 keleiviams, (Acme teLphotoj,

parodys Amerikos lietuviams, 
šė atgaivinti savo tikėjimą a-ĮFilmoje daug gražių Lietuvos 
paštalų dvasia. Jani intonuo*-1 vaizdų ir būdingi) valstybinio 
jant atkalbėta Credo. Į gyvenimo pažangos reiškinių.

AMERIKA REMIA 
BRITUS

ROMA, liepos 31. — Fašis
tų laikraščiai tvirtina, kad J. 
A. Valstybės yra sąmoksle su 
Britanija prieš Japoniją. Ki
taip, esą, negalima išaiškinti, 
jei Amerika išsižada prekybos 
sutarties su japonais.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu

matoma giedra ir šilčiau.
Saulė teka 5:43, leidžiasi 

8:09.
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J. E. Arkiv. J. Skvireckas

tu. 1931 m. balandžio mėn. 6 d. Popiežine 
Pijus už nuopelnus suteikė Popiežiaus Bos 
to Asistento teises ir privilegijas, sykiu 4a 
rydamas jį savo Rūmų Prelatu ir pagerbda
mas jo asmenį Romos grafo titulu.

Savas buvo Ekscelencijai darbas ir litera 
tūra. Yra parašęs šias knygas: “Popiežius 
Pijus X”, “Šv. Povilas Apaštalas ’, Evan
gelijos ir Apaštalų Darbai”. Baranauske 
verstasis pl&tesnysis katekizmas”. Yra ra- 
šęs į “Tėvynės Sargą”, “Nedėldienio Skai 
tymus”, “Vienybę”, “Mūsų Laikraštį ”, 
“Draugiją“. 1913 metais pats leido dvisa 
vairinį kunigams skiriamą laikraštį “Bažny
tinė Apžvalga”.

Bet didžiausias Ekscelencijos darbas yra 
viso Šventojo Rašto vertimas į lietuvių kai 
bą. Prie Šv. Rašto vertimo Ekscelencija dir
bo- 30 metų. šventąjį Raštą ne tik išvertė, 
bet ir pridėjo plačius komentarus. Šiuo mil
žinišku darbu Garbingasis Jubilijatas lietu
vių tautoje pasistatė nenykstamą paminklą.

J. V-lius

Kurstomi Naujais Litinis Ugnis
“Naujoji Romuva” Ir Jos Vaidmuo

J. E. Ark. ir Metr. J. Skvireckas šiais 
metais švenčia du jubiliejus: 40 metų kuni
gystės ir 20 metų vyskupavimo. Lietuvos 
katalikiškoji visuomenė abu tuos jubiliejus 
nuoširdžiai mini.

Ekscelencija gimė 1873 m. rugsėjo mėn. 
0 d., Rimkūnų kaime, Pumpėnų parapijoje, 
Panevėžio apskr. Ekscelencijos tėvai — val
stiečiai Vincentas Skvireckas ir Elžbieta 
Krasauskytė. 1873 m. rugsėjo mėn. 11 d. 
Pumpėnų parapijos bažnyčioje vietinis vi
karas kun. Julijonas Ignatavičius Skvireckų 
sūnų pakrikštijo Juozapo vardu. Augo ir 
pradžios mokslų ėjo Girsudų kaime, Krinči
no parapijoje. 1891 metais baigė Panevėžio 
realinę mokyklą. 1892 metais įstejo į že
maičių kunigų seminariją Kaune ir ją baigė 
1896 metais. Aukštuosius mokslus ėjo Petra
pilio Dvasinėje Akademijoje ir ją baigė 1900 
metais teologijos magistro laipsniu. 1899 m. 
birželio mėn. 12 d. įšventintas kunigu.

Baigęs akademiją, 1900 m. liepos mėn. 5 
d. Ekscelencija paskiriamas Ukmergės pa
rapijos vikaru ir liepos mėn. 27 d. Ukmer
gės miesto pradžios mokykloje tikybos dės
tytoju.

1900 m. lapkričio mėn. 29 d. skiriamas 
Kauno Žemaičių Dvasinėje Seminarijoje pro
fesorium. Seminarijos profesoriaus pareigas 
ėjo iki 1921 metų liepos mėn. 1 dienos.

Seminarijoje dėstė šventąjį Raštą.

1911 m. birželio mėn. 3 d, pakeliamas į 
Žemaičių katedros kapitulos kanauninkus.- 
1913 m. liepos mėn. 5 d. paskiriamas Kon
sistorijos Asesorium; 1914 m. gegužės mėn. 
28 d. paskiriamas Žemaičių katedros kapi
tulos prelatu.

Didžiojo karo metu su Žemaičių Vysku
pijos Konsistorijos archyvu vyksta į Smo
lenską ir Tūlų, kur išrenkamas Liet. Dr, 
Centro Komiteto įgaliotiniu. Sugrįžęs į Kau
ną, buvo dvasiškojo teismo teisingumo gy
nėju. paskui vice-oficiolu.

1913 m. būva pradėtas kelti Žemaičių vys
kupo pagelbininko klausimas ir kandidatu 
buvo minimas kanauninkas Juozapas £?rvi- 
reckas. 1918 m. Žemaičių vyskupo pagelbi
ninko klausimas vėl iškyla. Susirašinėjimai 
vyksta su Apaštališkuoju Vizitatorium A. 
Ratti ir Bavarijos nuncijum Arkivyskupu 
E. Paceili.

1919 m. kovo mėn. 6 d. raštu iš Vatikano 
pranešama kad kanauninkas Juozapas Skvi 
rėčkas skiriamas Žemaičių Vyskupu pagel- 
bininku. 1919 m. kevo mėn. 28 d., skiriamas 
Generaliniu Vikaru. 1919 m. liepos mėn. 13 
d., 10 vai. skiriamos konsekravimo iškilmės. 
Į konsekraciją kviečiami Vilniaus Vyhkupas 
Dr. Jurgis Matulevičius ir Seinų Vyskupas 
Antanas Karosas. Inžinierius Stasys Čiurlio
nis, Valstybės Prezidento Sekretorius, buvo 
įgaliotas iš Vilniaus į Kauną atlydėti Vys
kupų J. Matulevičių.

Konsekravimo iškilmės įvyko 1919 m. lie
pos mėn. 13 d. Konsekravimo apeigas atliko 
Seinų Vyskupas Antanas Karosas, o asisten
tais buvo Vilniaus Vyskupas J. Matulevi 
čiws ir žemaičių Vyskupas P. Kareivičius.

1922 m. gegužėh mėn. 22 d. išrenkamas 
Lietuvos Universiteto ordinariniu pTofeso 
rium nuo tų pat metų rugsėjo mėn. 1 die
nos. Profesoriaus pareigas ėjo iki 1938 m. 
antrojo semestro pabaigos. Dėstė šventąjį 
Raštą, Naująjį Testamentą.

1926 metų balandžio mėn. 5 d. skiriamės 
pirmuoju Kauno Arkivyskupu ir Metropoli

Didžioji Britanija ir Prancūzija vis dar 
nesusitaria su Sovietų Rusija dėl bendro 
fronto prieš Hitlerį. Bet jei ir pavyktų su
sitarti, abejojama ar ilgai gažėtų tas susi
tarimas tęsti. Greičiausia pasikartotų pasa
ka apie vežimą, vėžį, lydeką ir gulbę.

• tf •

Mūsų artimam bendradarbiui kun. Anta
nui Karužiškiui, dėl nesveikatos turėjusiam 
laikinai pasitraukti iš Clevelando lietuvių 
parap. klebeno vietos, linkime greit pasveik
ti, sustiprėti ir vėl grįžti prie savo pareigų.

Lietuvių kalba įvedama net į kitataučių 
mokyklas. Kažin, ar nebūt gerai paskelbti 
savo rūšies vajų, kad grąžinti lietuvių kal
bą į tas lietuvių šeimas, iš kurių ji jau vi- 
saic išnyko. Tokių šeimų jau šiandien ne
maža.

• » •
Argentinoj ėjęs liberalų laikraštis "Iš

vien” jau nebepasirodo. To priežastis; Lie
tuvos vyriausybė nutraukė jam ligšiol teik
tą pašalpą.

(Tęsinys)
Lietuviškos literatūros ke

lias yra išvidinis lietuvišku
mas, originalumas ir kūrybi
nis pajėgumas.

“N. Romuva” pasisako 
griežtai prieš kritikos dile
tantizmą, tendencingumą, do
gmatizmą ir rėk lamišk urną: 
“Tendencingu kritika sužalo
ja visuomenės skonį, profa
nuoja literatūrą...

Geros kritikos literatūrą 
traktuoja su didele meile. 
Jafrn (kritikui) reikalingas e- 
stetinis skonis, kad intuity
viai galėtų skirti vertenybes 
nuo menkystės. Pirmiausia 
literatūrą reikia vertinti es
tetiniu atžvilgiu...

Geru gritiku gali būti tik 
turįs tam pašaukimą bei ta
lentą (1939, 119 nr. 356 p.).

Ir “N. Romuva” kaip tik 
stengiasi praktikoj laikytis 
konstruktyvinės kritioks pri
ncipų.

Poezija “N. Romuvos” bu
vo daugiausia reprezentuoja
ma trumpais eilėraščiais. Ji 
parodė ryškiausią mūsų ori- 
ginalinės kūrybos veidą. Čia 
dažniausiai pasirodydavo; B. 
Brazdžionis, J. Kossu - Alek 
sandravičius, A. Miškinis, B. 
Buivydaitė, B. Rutkauskas, 
G r. Tulauskaitė, J. Augustai-

APŽVALGA
tytė - Vaičiūnienė, Jokūbas deda eiti pagerėjimo linkme, 

' ir paskutiniu laiku Teatro 
Vadovybėj įvyko žymių pa
sikeitimų. Direktoriumi vie-

Ateiviai Ir Nusikaltimai
Šiuo klausimu “V-bėje” rašo Ateivio Sū

nus. Jis pažymi, kad Amerikos spaudoj ret
karčiais pasirodo priekaištų ateiviams, būk 
tai jie didelėje daugumoje pasižymi krimi
naliniais nusižengimais, “kas Amerikai da
ro gėdą prieš visą kultūringą pasaulį”. ..

Kad taip nėra, Ateivio Sūnus paduoda 
ištrauką iš Nathaniel Phillips, Nacionalės A- 
merikos Pilietybės Lygos veikėjo, kurioje 
tarp kitko rašoma:

“Dažnai daromi kaltinimai, kad atei
viai sudaro didesnę dalį mūsų kalėjimų 
gyventojų. Kad toki tikrinimai neteisin
gi, tą aiškiausiai paliudija raportas spe
cialūs komisijos imigracijai ir natūraliza
cijai tyrinėti, kurią paskyrė New Yoi'ko 
valstybės Prekybos Rūmai. Komisijos ra
porte telpa, skaitlinės visų valstybių ir fe- 
deodių kalėjimų gyventojų sudėties, kurie 
yra kriminaliai nusikaltę ir sėdi kalėji
muose. Tos skaitlinės parodo, kad iš 103,- 
348 kriminalių prasižengėlių, Amerikoje 
gimusių yra 98,309 kaliniai ir ateivių yra 
tik 5,039 kaliniai”.

Čia yra aiškus įrodymas, kad ateivių kal
tini mai neturi jokio pagrindo.

Dėl ko <prieš ateivius leidžiama tokie be 
pagrindo prasimanymai, į tą klausimą A. 
S. taip atsako:

“Ateiviams amerikonų neapykanta daž 
nai paremta pavydu. Ne kartą teko nu
girsti amerikonų nusiskundimus ir nusiste
bėjimus, kad net anglų kalbos nemokanti 
ateiviai nusiperka sau nuosavybes ir įsi
kuria biznius. Esą, mūs tėvų tėvai buvo 
amerikonui ir mes esrnne paprasti betur
čiai darbininkai, o ateiviai mūsų krašte 
ponauja. Bet tokie amerikonai nepagal
voja. kad ateiviai savo darbštumu nusi
perka namus ir įsikuria biznius”.

Teisybė. Tačiau reikia pažymėti, 'kad kul
tūringųjų amerikonų tarpe nedaug tėra to
kių, kurie sirgtų ateivių neapykanta ir jiems 
pavydėtų. Ateivius dažniausia puola nekul
tūringi ir menkos doros žmonės.

Liauda ir k.
“N. Romuvos” beletristi

koj skaitytojams taip pat duo 
davo daug gražių ir vertingų 
dalykų. Šioj srityj daugiau
sia pasireiškė A. Vaičiulaitis. 
J. Grušas, P. Orintaitė, Nelė 
Mazalaitė, L. Dovydėnas, J. 
Banaitis,... iš senesniosios ge
neracijos A. Vienuolis - Žu
kauskas, J. Švaistas, J. Šei
nius, J. A. Herbačauskas ir 
k.

Buvo stengiamasi supažin
dinti ir su kitų kraštų ver
tinga literatūra ir buvo duo
dama gan įdomių dalykų (pra 
ncūzų, vokiečių, anglų, skan
dinavų, ispanų, čekų ir k.).

Kaip lankstus gyvenimas, 
taip pat lanksti ir Naujosios 
Romuvos literatūrinė linija 
('kryptis). Ji eina kartu su
gyvenimu. Ji turi plačius Ii- giausia gali pasireikšti mene.
teratūrinius horizontus ir ei
na į gyvenimą vis sh naujais 
laimėjimais.

V.
“N. Romuva”, trokšdama 

mūsų kultūros savarankišku
mo, ilgėjosi grynai tautinio 
meno. O jį gali kurti tik lie
tuviai. Rusai, vokiečiai, žy
dui... negali mums sukurti 
tautiško lietuviško teatro me
no.

Pirmiau mūsų visuomenė 
paprastai mėgdavo teatrą 
vien girti: artistai artistės 
puikiausios žvaigždės, stato
mi veikalai kuo įddNniausi.

“N. Romuva”’ pradeda te
atrą kritiškai vertinti. Ji pra 
(Ūda klabenti repertuaro klau 
sirną, nes Teatro vadovybė 
parinkdavo veikalus svetimu? 
lietuvių dvasiai. Atrodydavo, 
kad teatro vadovybė gerai ne
pažįsta lietuvių psichologijos,

dyasios, tradicijų, o gul ir 
nenorėdavo pažinti. Mūsų te
atras nejautė reikalo dėti ko
kių nors pastangų nusikraty
ti vyraujančios svetimos įta
kos ir prisidėti šioj srityj prie 
kultūrinės nepriklausomybės 
laimėjimo. Jis priešingai kvie 
sdavo svetimtaučius (M. Če
chovą), atleisdavo nemaža sa
vųjų (Steponavičių, Kačins
ką, Miltinį).

Nors Maskvos Teatras ir 
labai vertingas, bet jis sveti
mas lietuvių dvasiai. N. Ro
muva pareikalavo atsipalai
duoti nuo rusų įtakos ir pa
sidaryti savarankiškū, lietu
viška dvasia alsuojančiu te
atru.

Teatro Vadovybė pasidarė 
perdaug nervuota, ji napeke- 
ntė kritikos. Bet “N. Romu 
va” kritikuodama teatrą jo 
griauti .nemanė, bet ji norė
jo paskatinti, kad šis pakiltų 
į aukštesnį tobulumo laipsnį. 
Teatrui turi būti daug nau
dingiau sąmoningi ir savara
nkiški jo vertintojai, negu a- 
kla jo> garbintojai.

Lietuviškai nusistačiusi vi
suomenė parėmė “N. Romu
vą”. Ji nenorėjo, kad mūsų 
naeijonalinis teatras būtų pri
dengtas rusiškos dvasios at
spalviu. Ir dabar teatras pra-

gu musų senesniųjų memmii- 
toj Žadeikos paskirtas dr. Ju- įy — realizmas ir akademiz- 
š'ka, geras katalikas, žynius mias, kurie nėra ypatingai mū 
visuomenės veikėjas. I Sy jaunajai kartai, taip su-

Apie muziką rašydama “N. 'prantami.
Romuva” nesitenkina apra
šydama simfoninius ar kito
kius koncertus, bet taip pat
stengiasi it teoretiškai nagri-j |aunė, A. Valeška, V. Viz 
nėti muzikos meną ir muzi-Į gįrdas, S. Truikys, A. Galdi- 
kos privalumus, “Naujoji Ro
muva” stengiasi kelti lietu
vių muzikos kultūrą (J. Gruo 
dis “Kaip lietuvių tauta ta

. _ , ■>, moo turi nepaprastai didelės reikli ugdyti savo muziką” 1933. 11
šmės. Ji tautos ateičiai ilid-106). Duoda Kačinsko, Bace

vičiaus įdomių straipsnių.
Muzikas turi stengtis viso

mis priemonėmis išlaikyti tai, 
kas mūsų tautai yra origina
lu. Tautos originalumas dau-

Lietuvių aukštasis menas sa
vo praeities neturi. Jo pasi
reiškimas daugiausia būdavo 
surištas su svetimtaučių dar
bais. Gilesnių tradicijų lietu
viškas menas stokojo. Paulius 
Galaunė savo rašiny “Lietu
vių meno keliai” 1932. 45 nr. 
visiškai teisingai pastebi:

Nuostabus faktas, kad nuo 
pirmos lietuvių dailės paro
dos mūsų menininkai pasirei
škė ne kaipo savo tautos ka
miene vaikai, bet kaip “su 
euroipėję” Lietuvos gamtos 
krųn juoto jai. Besi kri si ai i mo
jančios tuomet mūsų intelige
ntijos gTožio idealas buvo — 

■“kaip fotografijoj”...
Kai šiandien įsižiūri į mū

sų jaunųjų minininkų oesife- 
rmuojančins grupes, aiškiai 
matai, kad tasai formavima- Don MeNeilI iš Oklnhoma City, Okla, ir Erankie Parker 

.. | iš Pasailena. Calif., pasini ošę Invitational Toninis luina
sis vyksta jau is vidaus, kad nietų0 finalui. Žaidimas įvvks Seabright, N. J. (Acme tele- 
ieškome įsąmoninti tai, kas pkoto) »
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227 keleiviai išgelbėti iš sudegusio ir nuskendusio japonų 
laivo Bokuyo Maru Pivifiko vandenyne. Kadangi gaisras 
labai greit plėtėsi, tai nespėta visų susodinti į gelbėjimo lai
velius ir trys asmenys žuvo. Šiame atvaizde išgelbėti kelia
mi į pirmą atvykusį nelaimės vieton laivą. (Acme telepli.)

glūdi Lietuvos peisaže chara
ktery, lietuvio kuria'niosios 
galios gelmėse”.

“N. Romuva” prisideda 
prie tautinio meno populiari
nimo. Jis turi kilti iš mūsų 
liaudies meno, iš jos origina
lios ir turtingos ornamenti
kos. Liaudies menas turi kū
ti įkvėpėjas tautinio meno nę, paskatinti pačius mokyto- 
kūrėjams. Mūsų liaudies me-Jjus su didesniu atsidėjimu pa 
nas surištas su religija. Mis- galvoti aipie savo uždavinius.

Iš tikro, atsakymų šiuo klau
simu buvo gauta ištisos eilėsI

•ms yra daug artimesnis, ir mūsų rimtesniųjų mokyklos 
beveik jų specifinė žymė, ne- darbininkų. Juos susintetino

ticiznias ir simbolizmas mu
sų modernistams dailininka-

Paminėtini menininkai glau 
džiau susiję su “N. Romu
va”: J. Vienožinskis, P. Ga-

kas ir k.
VI.

Mokykla tautos gyvenime

žiausins ramstis. Bet kad ji 
tikrai sukurtų tautai didin
gą ateitį, kad ji jaunajai kar
tai suteiktų pilnutinį ugdy
mą, reikalinga nemaža refor
mų. Ir “N. Romuva” kaip 
tik ėmėsi kviesti mūsų peda
gogus ir šiaip tautos švietė-i

jus išsitarti dėl mūsų mo
kyklų reformų.

“N. Romuva” nėra speci- 
jalus ĮM-dagogikos žurnalas, ji 
negalėjo atsidėti specijaliai 
kuriam nors švietimo reika
lui, jai rūpėjo iškelti a'ktuiv 
Rausius švietimo klausimus, 
suįdominti plačiąją visuomo

mok. I. Malinauskas. Buvo 
prieita prie šių išvadų:

1) Vyriausios mūsų mokyk
los idėjos yra išreiškiamos 
a) pilnutiniam ūgdyme, 'kuris 
siekia pilnutinės asmenybės i- 
dcalo, b) Kristaus mokslu pe
rsunkto auklėjimo, c) norma
liai suprastu tautiškumu, d) 
normaliai suprastu valstybi
ngumu.

2) Mokykla iki Universite
to turėtų būti sudaryta iš 
dviejų laipsnių. Pradžios mo
kykla turėtų būti bent 7 me
tų, gimnazija bent 5-6 metų.

3) Mokyklos kryptis: a) 
pradžios mok. realinės ir ūki
škos krypties, b) Aukštesni 
ji mok. — bendroj*, ir sijw 
jalinė. Amatų mok. atski 
programa. Dar laivo įdomiai 
pasisakyta apie 'mokymo bei

(Tęsinys 3 pusi.)
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SVEIKATOS KELIU
Rašo Dr. A. G. Rakauskas

R

BAISIOJI ANEMIJA

Žvelgiant j medicinos mok
slo pažangą palaipsniui, ten
ka stebėti šią tikrovę: Dau 
giau negu šimtas metų pra
ėjo nuo to laiko 'kada .J. S. 
Convbe iš Edinburglio pada
rė pranešimą apie ligonį tu
rintį pirmaeilės anemijos li
gą. Tuo laiku šios ligos pa
vadinimas buvo 'kitoks negu 
jis yra šiandien. Praslinkus 
šimtmečio ketvirtdaliui, gy- i 
dytojas T. Addison iš Lon
dono rašė apie ypatingą a- 
nemijos ligą, pažymėdamas, 

ąd tuo reikalu būtinai yra 
galinga susirūpinti, nes li- 

aigiasi mirtimi. Jo ap
rašymas yra aiškus ir 
nušviečia ligonio padėtį.

gerai

Savo aprašyme jis sako: 
“Ligonio veidas nubąlą, akių 
baltumas pavirsta savo pana
šumu perlui; bendra sudėtis 
subliuškus, bet ne išsekus, 
stoka atsikvėpimo surišta su 
alpimo jausmu. Kūno pavir
šius yra išblankęs, švelnus, 
primenąs vaškinę stovylą. Da 
ntų smegenys, lūpos, liežuvis, 
'burnos pamušalas atrodo be 
kraujo irt.t.”

Šios ligos tyrinėtojų buvo 
daug. Kai kurie savo darbu 
prisidėjo prie pirmynžangos. 
Anemijos priežastį tačiau ga
lutinai išrišo visai dar nese
niai. 1928 metais W. B. Cast- 
le ir jo sandarbininkai iš Bo
stono nurodė faktą, kad ane
mijos priežastis slepiasi tam 
tikroje medžiagoje, kuri ran
dasi skrandžio gamintose sul
tyse.

J kros medžiagos, 'kuri įeina 
| gamybon raudonųjų kraujo 
j rutuliukų. Kraujo rutuliukų 
skaičiui mažėjant, reiškiasi 
mažakraujystė, kurią šiam 

1 atsitikime vadina penucious 
anemija.

Vienas įdomus požymis 
draugaująs su šia liga yra 
pranykimas hydrochlorinės 
rūgšties iš skrandžio sulčių. 
Jei ši rūgštis yra, tuomet a- 

I nemia nėra pirmaeilė. Šiems 
ligoniams jau nuo seniai bū
davo duodama rūgšties ir to
ji jiems pagelbėdavo.

Atradus medžiagos stoką, 
tapo sužinota, kad ją galima 
žadėti maitinant ligonį ke
penimis arba gyvulių skran
džio mukozine plėve. Buvo 
vartojama žali ir virti kepe
nys ir jų sunka, kuri vėliau 
tapo išgryninta ir dabar ji 
yra šmirkščiama į raumenis. 
Šis gydymo būdas yra labai 
geras ir patogus.

Šiandie todėl mums tenka 
matyti visai kitas vaizdas 
žiūrint į sergančius baisiaja 
anemija, negu gydytojai jį 
matė pirm dvidešimties me
ti} ar daugiau.

Kraujo raudonumas pri
klauso nuo geležies. Kuomet 
ligonis gerėja, aišku, be ke
penų yra būtinai reikalinga 
ligoniui tam tikroj formoj 
geležies, nes daugėjąs kraujo 
rutuliukų skaičius to reika
lauja.

Kitokių specialumų dietai 
nereikalinga. Tik reikia ba
lansuoto, gerai . pagaminto 
maisto. Jokių koncentruotų 
vitaminų čion nereikia. Ser
gantiems kitų rūšių anemi-

Santa Fe geležinkelio specialaus traukinio katastrofa ne
toli Grand Canyon, Arizona. Nušokus nuo bėgių piu.nam 
garvežiui, numestas kitas, pradėjęs vilkti traukinį, ir keturi 
pirmieji vagonai. Sužeista 57 keleiviai. (Acme telephoto)

rbo pusę, kuri reikalauja iš( tikro mokslas neturėtų tapti riama ir svarstoma kultūri- 
asmens jau tikrai rimto atsi- j vien civilizacijos veiksniu, nio pobūdžio aktualiausi klau 
dėjimo, akylaus bei sistema- nuošaliai palikęs 'kultūrą. simai. “Pirmadienių” pasise- 
tiško švietimo dalykų stebė-,' Kiekvienas inteligentas tu- kimas vis didėjo. (Reikia pa
jinio ir gilesnių teoretinių stu.'ri nusimanyti svarbesniais minėti, 'kad' sekant N. R. “pi- 
dijų, čia beveik ir netenka! mokslo klausimais. Ir “N.
kalbėti, nes esant šito’kiai da
lykų būklei, iš tikrųjų, nėra 
kas kalbamiems klausimams 
rimtai atsidėtų, juos studijuo
tų, keltų, nagrinėtų ir spręs
tų... greta administruojamo
sios instancijos (reikėtų) bū
tinai sudaryti su patariamuo
ju balsu — kuriamųjų instan
cijų, kurią galima būtų pava
dinti Švietimo Rūmais... Švie
timo Rūmų sąstatas turėtų 
būti parenkamas labai objek- 
tingai, kitaip sakant, čia tu
rėtų gauti pirmenybę ne va
dai, bet asmens pasižymį tik
rai giliu teoriniu išsilavinimu, 
geru įpraktikiniu patyrimu ir 
kuriamąja inicijatyva.

Romuva”, kaip tik stengiasi 
kad mūsų visuomenė labiau 
pažintų mokslų, sektų jo rai
dą ir naujausias iškilusias 
problemas. N. Romuvoj mok
slų daugiausia atstovauja doc. 
P. Slavėnas, prof. P. B. Ši- 
vickis, dr. A. Juška, dr. Pa
kinkąs, Ambrazevičius, Puzi- 
nas, St. Šalkauskas, Čegins
kas, A. Maceina ir daugelis 
jaunų jėgų.

Bendradarbių atsiranda kas 
kart vis daugiau iš įvairių 
mokslo sričių. Jie stengiasi 
nušviesti mokslo kelius ir 
juos giliau panagrinėti.

VIII.

Taip tai buvo užkišta mo
kslinė spraga apie žilos seno
vės ligų. Ji pasižymi suma
žėjime arba sunykime tanu ti- gydytojų yra taikomi.

“N. Romuvą” apima kas- 
Štai dabar jau švietimo Mi- j kart vis platesnes savo vei

komis maisto pridėčkai galanterijoj įkūrė Švietimo Ta- kimo sritis, štai dar neseniai 
būt labai naudingi ir jie ten

čių filosofinių studijų apie 
savo ideologinius (principus.
Jos vaidmuo siekia lubui pla
čias sritis. Ji sveikina kiek-; CLKVELAND, OIIIO. 
vieną kūrybos žygį, džiaugia-, Prabėgusiomis dienomis Obio 
si kiekviena nauja lietuviška valstijos lietuvių parapijose 
pajėga, paremia gražių inici- įvyko dvasiškių permainos, 
jatyvą. Ji pasiryžus eiti kū-l Clevelando naujos purapi- 
rybiškos dinamikos keliu:' jos buvusis klebonas kuri. A- 
“Todėl ji visa persisunkusi Į ntanas Karužiškis, dėl svei- 
kcnkretaus gyvenimo sulti- Ikatos sustiprinimo, apleido 
mis ir garuoja karšta, nepa- j klebono vietą, 
prastai sudėtinga ir diniuniš- Linkėtina kun. Antanui Ku
ka tikrove. Todėl ji nesiduoda

Kunigų Atmainos 
i Clevelande

suimti į banalias formules: ji 
galima tik pajusti kūrybine 
intuicija’’ (J. Keliuotis, N. 
R. 100 numeris. 1932, 48 nr.).

(Pabaiga)’

Meilė yra atsidavusi ir pa- 
klusna 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, Dievas1 Kame perdaug atskirų or- 
ją apleidžia, nes be kentėjimo;ir savo patarnavimais nesidi- 
negalima yra meilėje gyventi.jimo, mažai vienybės.

ružiškiui atgauti šį brangų 
kiekvieno asmens turtų — 
sveikatų ir vėliai stoti į Baž
nyčios ir Tautos darbų.

Vadovybė naujos parapijos 
pavesta kun. Juozapui And- 
žiulaičiui, kuris iki šiol vika
ravo Šv. Petro parapijoje, A- 
fcron, Obio.

Kun. J. F. Andžiulaičio vie 
tų užėmė naujas jaunas kuni
gas Balys Ivanauskas.

Kurstoma Naujosios 
Lietuvos Ugnis

(Tęsinys iš 2 pusi.)

auklėjimo metodus, mokslo 
priemones, kuriamą Švietimo 
instanciją mokyklų adminis
travimų, mokytojų ir jo pa
rengimų (Ig. Malinauskas 
“Reikiamos Švietimo darbo

formos” 1932, 15 nr.).

Jo paties autoriaus 1933 m. 
nr. rašoma: “Nėra jokio 

abejojimo, kad geriausiai ir 
sėkmingiausiai tauta galima 
ugdyti naujų kartų auklėji
mu, kuris, kaip žinome, atlie
kamas šeimoje, mokykloje ir
bažnyčioje...

rybų.
VII.

Negalima praeiti pro šalį 
Romuvos”...visa kalbamoji sritis pri- nepaminėjus 

klauso 'krašto švietimui vado- mokslinės linijos, 
vaujančios instancijos 'kompe
tencijai, taigi, suprantama, 
kad šiai instancijai priklau
so tiek dalyko galutino spre
ndimo teisė, tiek ir sprendi
mo inicijatyvos pareiga. Kas 
kaltas, jei ligi šiolei žengta 
švietimo darbo pernelyg lėtu 
žingsniu, čia sunku pasakyti.

Mokslas yra viena iš tvir
čiausių kultūros šakų. Jis nuo 
lat žengia pirmyn. Bet mūsų 
visuomenei mokslas, 'kurio 
vaisiais mes šiandien naudo
jamės yra kažkaip tolimas, 
nesuprantamas. Jis yra gan 
per daug atitrūkęs nuo gyve
nimo. Visuomenė į mokslą

užmezgė santykius su didžiau 
siu Čekoslova'kų kultūros žu
rnalu Salon. Jam N. Romuva 
siuntė reikalingus straipsnius, 
mūsų dailininkų reprodukci
jas, gražiausius Lietuvos vai
zdus. “Salon” išleido speci- 
jalų numerį Lietuvai, jos kul-

rmadienius” įsigalėjo pas 
imus “antradieniai”, “trečia
dieniai” ir k.). Kada šio klu
bo veikimas plačiau skleidėsi, 
lankytojų skaičius žymiai pa
šoko, buvo susirūpinta dar 
plačiau veikimą išplėsti ir 
išvystyti. Ir štai 1932 m. bu
vo įsteigta “Naujosios Romu
vos” Bičiulių Sąjunga. Jos 
tikslas remti materijaliniai, 
intelektualiai bei moraliai 
“N. Romuvą”, — ūgdyti ir 
įgyvendinti Lietuvoj krikščio
niškos kultūros ir tautinės 
civilizacijos mintį. Sąjunga y- i 
ra dar formavimosi stadijoj. 
Ji betarpiškai užmezga santy
kius su “N. Romuvos” skai
tytojais, sudaro idėjinę šei
mą, kurioj viešpatauja bičiu
liška. broliška, lietuviška dva 
šia. Sąjunga turi per 30 sky
rių. Ji turės suvaidinti dide
lį vaidmenį mūsų krikščioni
ško humanizmo ugdyme ir 
kultūros gyveninio progrese.

“Naujosios Romuvos” da
rbas buvo pradėtas be pla-

THINGS THAT NEVEK HAPPEN

I

t ūr i n i a'm pa ž i n i m u i. Ro-

Tačiau kas bent kiek pažįsta J pradeda žiūrėti tik iš ultili- 
kalbaniosios įstaigos darbo j tarinės pusės. Žvelgdami į 
sąlygas, tas pilnai pripažins,' dangoraižius, įvairius tecbni- 
'kad visi 4 departamentai per- <kos “stebuklus”, pastebėsim 
tekę grynai administracinio didelį mūsų amžiaus įprogre- 
pobūdžio darbais (kasdieninė-1 są. Bet iš kitos pusės pažiū- 
mis bylomis) ir vos vos teorėjus blaiviau į gyvenimą, 
suskuba tai atlikti. Todėl su- matosi milijonai žmonių, ku- 
prantama, apie kuria'inųjų da- rie nuošaliai visa to stovi. Iš

muva” irgi išleido panašiais 
tikslais skirtų Čekoslovakijai 
numerį. Taip pat manoma su
sitarti su Italijos, Prancūzi
jos, Suomijos ir k. atitinka
mais žurnalais. Tai kultūri
nis bendradarbiavimas.

IX.
“N. Romuvai” žengiant sn 

vo pirmuosius metus buvo 
įsteigtas tam tikras intelek
tualinio bendradarbiavimo klfl 
bas. Posėdžiai įvykdavo pir
madieniais. Ten buvo apta-

TIRED, WORh OUT,

NO AMBITION
H O W m a n j 

women ars 
just dragging tbeni- 
selves around, all 
tired out with peri- 
odic weakness and 
pain? They should 
lcnow that Lydia 
E. Pinkham’s Tab- 
lets relieve peri- 
odic pains ana dia-

comfort. SmalI size only 25 cents.
Mrs. Dorsie W>lliams of Danville, 

Illinois, says, “I bad no ambition 
and was terribly nervous. YourTab- 
lets helped my periods and built me 
up." Try them next month.

Važiuokite Su Mumis Į Dienraščio “DRAUGO” Didelį

30 Metu Jubiliejaus 
PIKNIKĄC.

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

5 < * “f *•••-;*■'

TABltTS

Sweeps away surface deposits... 
breaks up dūli, ūgly tooth f i Ibi
likę IIUHdC. Yoii’d n.ver hellove hoir fsut 
the NKW Ll,1«rlne Tooth Pantn rlema 
and nollahee teeth. lt,, new. mlracl<t-clt«lu
ina lngredlent, Luster-Fonm deterge.it. 
«htaka away ūgly aurface depoelU ln a JIffy.

Theinatant hruah and sali va touch amnz-

ai en wator may not enter them . . . leavea 
yonr whole mouth tlnellng wlth lito . . . 
■tarta your teeth ■porkflng wltli new luater.

Oet the hla tube, or better III. the 
double-alie 40a tube contalnlng more than 
W pound at any drug counter. Lambert 
Pharuiacal Co.. St. Ix>uls. Mo.

IMI NEW rOSMULA

LISTERINE TOOTH PAŠTE
" suprrtbarged wtth

LUSTER-FOAM f

LEO NORKUS. Jr.
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 padirbti dar go
resnį alų, karį užvardino NECTAR. šis Alus yra pagamintas iš im
portuotų pirmos rūšies produktų.

Urmo (tvholesale) kainomis pristato , alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitų ir teisingą patar
navimą.

2423 West 64th St. Tel. Hemlock 6240
------------------------- ——'r

-------------------------
NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS

REAL ĖST ATE
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rųšies naujus namui ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio caah {mokė
jimo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų.
(IŠgaunu geri ausį atlyginimą iš Fire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir .
senų namų, ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306 

% .. .........

deterge.it


SPORTO ŽINIOS
Uli/CTTGIS An*rn Henis. rngp. 1 d.. 1039

Vyčių Sportas
Marųuette Purk Lietuvos 

Vyčių 112-tu kuopa, nugalė
dama North Side 5-tų kuopų 
19 prieš 7 laimėjo antrų rau
ndų ir teisę su šiuo )xtt tymu 
laimėtojais pirmo raundo Lie
tuvos Vyčių Cliicagos Apskri 
čio Indoor eempijonato var
dui. Vyčių “\Vorld Series” 
įvyks rugpjūčio 16-17 ir, jei
gu reikėtų, 23 dienomis, Klc- 
Kinley Parke, arti 39-tos ga-Į 
tvės ir Durneli Avė., 6:30 vai. 
vak.

Šį trečiadienį, rugpiūčio 2 
d., toje pat vietoje Marųuette, 
Park susirems su Cicero, o! 
North Side su Brighton Park' 
ketvirtadienyje, rugpiūčio 3 
d. ant Diamond 2 ir West Side; 
su Providence ant Diamond 
3. Su šiais žaidimais baigsis 
antras raundas.

Rezultatai kitų žaidimų bu
vo: Brighton Parkas sulaikė 
Providence 12 prieš 4 ir West 
Side nugalėjo Cicero 22 prieš 
8.

Antrame raunde 112 kp. y- 
ra laimėjus keturis žaidimus 
ir nei vieno nepralaimėjus.

Brighton Purk kp. yra lai
mėjus tris ir pralaimėjus vie
nų. Providence ir West Side 
stovi lygiomis su dvieuu lai
mėjimais ir dviem pralaimė
jimais. North Sidv su vienu 
laimėjimu ir trims pralaimė
jimais. Cicero nėra laimėjus 
nei vieno žaidimo šiame rau
nde.

Pirmo raundo stovis yra 
toks: North Side išėjo su pe
nkiais laimėjimais ir nei vie
no nepralai«mėjo. Marųuette 
Park su West Side turi po 
tris laimėjimus ir du pralai
mėjimus. Cicero du ir du. Bri- 
gliton Park išėjo vienu lai
mėjimu ir trims pralaimėji
mais. Providence nelaimėjo 
nei vieno žaidimo.
Lietuvos Vyčių Chicagcs

Apskričio Indoor Lygos 
Stovis

Marųuette Park 7 2 .777
North Side 6 3 .666
West Side 5 4 .555
Brighton Park 4 4 .500
Cicero 2 6 .250
Providence 2 7 .222

Red Cherry

Andv Szwedka, plieno dirbtuvės darbininkas. Pittsburgh, Pa., sveikinamas 
dono, kuris Szwcdka nugalėjo Public Links Coli lurnamento finale Baltimorėj. 
lephoto)

Phil Cor- 
(Acme te-

-a?.

HŪVVTO CLEANSE AND S001HE

TIRED
STRAINED* EYES

LIETUVIAI DAKTARAI

• Don’t sufler from burn
ini, stnarting eyes.
Murinę brings you
quiok,arrtatinį relief.
Murinę’* six extra in-
gredients completely
wush away eye irrita-
t ibn-make your eyes feel
clean.fresh.alive! Ūse Murinetwicedaily. 
•Eye at rain due todust ,dri ving, glare, elose worlc, 
moviea, reading.late hours. Murinę willnot cor- 
rect eye deflciencies. For treatmentof organiceye 
disorders, see a competent professicnal at once.

į/R/Nk
r/v™ E Ve s

AT ALL DRUG STORES

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. Y arda 3146.
VALANDOS: Nuo 11 iki 12,

2 iki 4 ir 7 iki S 
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki D 

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

ir akinius pritaiko
3343 So. Halsted Street

Tel. CANai 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS:

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
ir pagal sutarti 

Rez. Tek Canal 0102

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadicniaia 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. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 W. CERMAK ROAD 

Tel. Canal 2315 
Ofiso Vai. 2—1 ir 7—9

6558 S. WESTERN AVĖ. 
TeL Hemlock 7270 

Oliso Vai. 11—1 ir 5—7 
Trečiadieniais liūgai sutartį.

TEL. YARDS 5557

DR. FRANK G. KWINN
(K VIEVIN SKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1758 VVest 47th Street

(Kampas Wooa Si)
OFISO VALANDOS:

2—4 ir 7 8:30 V«k»r.
Ir I Wn*trti

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4/29 So. Ashland Avė. 

2-troa labos 
CHICAGO. 1LL 

Telefonas MIDway 2880 
OFISO VALANDOS:

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

Rūtos Daržo
Sukaktuvių Piknikas 
Šauniai Pavyko

VVEST SIDE. — Praėjusį 
sekmadienį liejios 30 d. Bū
tos darže įvyko piknikas pa
minėjimui dešimties metų to 
daržo įkūrimo. Piknikas tik
rai šauniai pavyko. Oras pa
sitaikė labai geras — nei per 
karštas, nei <per vėsus. Žmo
nių prisirinko daug. Buvo ne 
vien vietinių, bet ir iš kitų 
kolonijų. Tarp tokių tolimes
nių svočių ir viešnių matėsi 
biznierių, profesijonalų ir vei 
kėjų. Atsilankiusieji gavo la
bai gražų įspūdį. Mat prieš 
i>at piknikų, Būtos daržas bu
vo pagerintas, (pagražintas, 
padailintas. Visi pastatai nau
jai permalevoti įvairiomis 
spalvomis, dėlto ir visi biz
niai ėjo gerai ir visi pi'kni- 
kieriai buvo patenkinti ir 
linksmi.

Šeimininkės buvo pagami-

nusios gardžių lietuviškų už
kandžių. Muzika visus gražiai 
linksmino ir visus šokėjus už
ganėdino. Tai nuopelnas Vi
nco Radzevičiaus orkestrus.

Buvo daug dovanų. Jas lai- 
’mėjo šie: mažas bekonas te
ko No. 480 — Veronikai Pe- 
traitienei, 2040 W. 22nd PI., 
didesnis bekonas serijos No. 
39 teko Juozui Grigoniui, ba- 
rberiui, 2101 W. Coulter St. 
Šios abi dovanos, gautos iš 
p-nų Kubaičių iš Sunset Pa
rko. Prie bingo čeverykai, do 
vana Universal Shoe Co., 
33v9 So. Halsted St., teko le
vai Bitinienei, 2315 So. Oak- 
ley Avė. Ji tų dovanų taip 
džiaugiasi, kad jų žada sių
sti į Lietuvų. Kiti čeverykai, 
dovana savininko1 čeverykų
'krautuvės Igno Pikelio, 1818 
So. Halsted St., teko Vincui 
Žvingilui iš Gary, lnd. Buše
lis šviežių bulvių iš Labda
rių fermos, dovana fanuos 
gaspadoriaus, teko Jonui Zau

DR. P. J. BEINAR
(BEINAKAUSKASi 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 161?,

Res. — Y arda 3955
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutarti

Telefonas HEMlock 62s6

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. Marųuette Rd.
Ofiso valandos:

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniaie
Susitari ua

Dės Moines, la., šiomis dienomis įvyko National A. A. U. moterų plaukinio lenktynės, 
kurias laimėjo šioj nuotraukoj matomos plaukikės: Mary Byan iš Louisville, K v., (vidury) Į

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

piųmų vietų, Nancy Meiki iš Portland, Ore., (dešinėj) — antrų ir llelen Bains iš New. VIRginia 1116 4070 Archer Avė.
York, N. Y., (kairėj) - trecių. (Acme teleph oto) . Kaadieu 1Š8kyni8 Scredą

Seredouiis ir Nedčl. pagal sutarti
rai, vestsaidiečiui. Jubiliejinį mų 
“Draugų” laimėjo nauji biz- pasišoko, 
nieriai Justice Parke.

Ačiū visiems, kurie prisi
dėjo aukomis prie to pikni
ko, ačiū visiems to pikniko 
darbininkams ir darbini nkė- 
mės. Taipgi ačiū visiems at
silankiusiems.
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DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM

4631 So. Ashland Avė.
Tel. YARda 0994 

Rez. TeL FLAza 3200 
Nao 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vaa 
Nedčliomis nao 10 iki 12 vai. dicnt

iš Basinių, su kuriais tės $35, aukota Archer Fur- 
| niture Co. per savininkų J. 
į Kazikų. Ketvirta dovana, au- 
i ka laikrodininku J. Kass, as
tuonių šmotų sidabrinis cock- 
tail setas, vertės $25.00. Pen
kta dovana “Draugo” ir 
“Laivo” prenumeratos, įvai
rios knygos ir 1.1.

Svarbu paminėti, kad visi 
Basei-'piknikieriai kartu ir 

nių Magdė pažadėjo 
talkų “Draugo” jubiliejiniam 
piknikui, kurs įvyks rugsėjo 
4 d. Vytauto parke. Ypač vi
si talkininkaus platinime se- 

Daugelis tuo daržu ir tuo rijįnių tikietų, prie kurių ei
na didelės dovanos. Tikietai 
po 10c. Pirma dovana parlor 
setas, naujausios mados, ver
tės $100, imtas iš l’rogress 
Kurni t ure Co. Antra dovana 
mašina Maytag, vertės $75,

(pikniku taip susižavėjo, kad 
pažadėjo savo aukas tolimos-’

■ niam to daržo užlaikymui ir1
jo gražinimui. Todėl ypatin
gos pagarbos ir padėkos už
pelno tie, kurie gausiai dė
josi prie to daržo įkūrimo 
prieš 10 mietų ir kurie dėjo
si dabar prie jo atnaujinimo.

Galop reikia priminti, kad 
minėtų Būtos daržo piknikų 
gražiai ir šauniai paįvairino 
atsilankiusi Raseinių Magdė. 
Ji buvo tinkamai pasipuošus 
ir be to savo elgesiu visiem 
patiko. Su visais maloniai ir 
noriai kalbėjosi. Ji Būtos da
rže rado daug savo pažįsta-

orm •f..
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BAKING 
POVVDERl

Sime Priee Todau.
9 ,^45 ^iarsAt/o

25 otinces254

MII JOMS or POUNDS HAVt BFEN 
OSLO BV ouk GOVERNMENT

ga usių

Visose kolonijose serijų pla 
tinime eis lenktynės. Tų lenk
tynių rezultatai bus skelbia

doinu
ri kolonija atsistos pirmoii 
vieton. Lenktynės turi gerai 
sektis, nes dovanos su tikie-

mi Drauge Bus ku-

imta ir iš Peojiles Furniture [ tais parinktos brangios, nau- 
ir geros. Rap.Co. Trečia dovana kėdė, ver- dingos

PASKOLOS GREITAI IR 
PIGIAI

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

arba 5 metams be mėnesinių atmokėjiinų.

SIMANO DAUKANTO/

AND LOAN ASSOCIATION 

Of CHICAGO

2202 VVest Cermak Road 
Chicago, Illinois.

Dividendai išmokami sausio ir liepos m.
Kiekvieno Taupytojo Taupiniai Apdrausti 

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

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

AMER1KOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
eL YARda 5921 
ea.: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
Ofiso TeL Canal 6122 
Rea. 8342 So. Mar8hfield Ava. 
Res. TeL Beverly 1868

DR. GEORGE I. BLOŽIS
DANTISTAS

2201 W. Cermak Rd. 
VALANDOS:

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

Trečiadieniais ir Sckmadieaiaia 
pagal antartį

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:39

756 West 35th Street
Ofisd TeL VIRginia 0086 

Retidencijoa Tek BEVerly 8244

DR. T. DUNDUUS
4157 Archer Avenue 

Ofiso vaL: 2—4 ir •—S p. bl
Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. TeL GROvehill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vėl. 2—4 ir 7—9 vak.
1 Ketv. ir Nedčliomis gosi taros

2423 W. Marųuette Road

DR. STRIKUL’IS
PSYSICIAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS:

Nao 2 iki 4 ir ano 6 iki 8 vai. vak 
Nedėliomig pagal vatartfc

Office TeL YARda 4787 
Namų TeL PROspact 1930

Tel OANal 6122.

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 REPublic 7868
Office Plione Res and Office
PROspect 1028 2359 S. Leavitt St
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak CANai 0706

DR. J. J. KOWAR
(X0WAR8EAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St, Chicago
Trečia< bais ir 8ekmkadieaiais 

pagal sutarti

Rezideaeija
8939 So. Claremont Ava.

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

Tai CANal 0257
Res. Tek PROspect

DR. P. Z. ZALAT0R1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Rezidencija 6600 So. Artesiau Ava. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet 

6 iki 9 vakare

TeL YARda 2246

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

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

DR. V. L SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas Lafayette 8650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais i|
Panktadiooiais

4631 South Ashland Avė.
TaL Tardą 0994 

FlrMedieaiaia, Tratiadiania.a Iv

Iš dvejopo pikto visuomet 
mažesnį reikia pasiskirti.

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

I I S »>' *



Antradienis, rugp. 1 d., 1939

Ateinantį Šeštadienį, Rugpiūčio 5 d., Vytauto 
Parkas Skambės Nuo Lietuviškų Dainų

Tų dieną visų Chicagos ir 
apylinkės lietuvių parapijų 
chorai suvažiuos j Vytauto 
parkų pasimatyti, susipažin
ti ir pasilinksminti savo me
tiniame išvažiavime. Tai bus 
ne koks puprustas piknikas, 
bet, galima pavadinti, dainų 
ir dainininkų diena, nes re
tai pasitaiko, kad tiek daini

ninkų suvažiuotų j vienų vie
tų ir sykiu uždainuotų tas 
visų mūsų mėgiamas lietuvi
škas dainas. Tikimės, kad tų 
dienų nieks nepasiliks namie, 
bet visi suvažiuos į Vytauto 
l>arkų, sykiu su jaunimu pa
silinksminti. Tikietų galima 
gauti pas vargonininkus ir 
choristus. Dūdorius

Vyčių Choras Jau
Organizuoja
“Boosterius”

Visuomenės simpatija Vy
čių choro užsibrėžimui tikraiI 
stebina Choro Vykimo New 
Yorkan Komisijų. Paskelbi
mas liuosanorių rėmėjų pra
eitų savaitę paveikė lyg įtek
mės tonikas. Štai, ir vėl nau
ji rėmėjai:

AVestsaidietė Antanina Kro 
tkaitė — $5.00, Marąuette 
Parko mėsininkas A. Prose- 
vičius — $1.00, Marąuette Pa 
rko laikrodininkas Andreliū- 
nas — $1.00, Lovick’s, žino
ma Bridgeporto gėlių krau
tuvė — $1.00, Bridgeportie- 
tis A. Norkus, valgyklos sa
vininkas — $1.00, Povilas
Zaura — $1.00.

Be to, Peoples Furniture 
Kompanija pažadėjo paauko
ti didelį prizų, išlaimėjimui pi
knike, kurį choras rengia tre
čiadienį, rugpiūčio 16 Vy
tauto parke (turėkite dienų 
mintyje), o1 Roosevelt Furni

ture Kompanija aukoja pui
kių lempų. Pastaroji irgi taps 
laime kurio nors atsilan'ku- 
sio iminėtame piknike.

Linksma, kad visuomenė ne 
apvylė mūsų jaunimo ir re
mia taip pat duosniai finan
siniu atžvilgiu kaip iki šiol 
rėmė moraliai.

Komisijos narys A. Kunic- 
kas, kuris taipgi yra 'komi
sijos įgaliotas gene ralis age
ntas rinkti aukas, praneša, 
kad visur randa malonų suti
kimų, kas paskatina jį dirb
ti nenuilstančiai. Jis žada at
lankyti visus lietuvius (ir kai 
kuriuos ne lietuvius) biznie
rius ir profesijonalus ir su
kurti rekordinį '“boosterių” 
klubų. Lai jo kiekviename ži
ngsnyje pinasi pasisekimo 
nuopelnai! Nitą

Turėjome Labai 
Daug Svetelių

NORTll SIDE. — Metinis 
parap. piknikas, užpraėjusį 
sekmadienį, Vytauto parke, 
buvo tikrai sėkmingas. Mūsų 
mylimi dvasios vadai turi da
ug prietelių visose lietuvių 
kolonijose, ypač Bridgepo •*«' 
ir Brighton Parke, kurių pik
nike tm'ėjome daug. Jų tarpe 
matėsi kun. J. Briška, kun. 
Baltutis, kun. Stoškus, varg. 
Kudirka, Brazaitis, (laubis. 
Daug matėsi ir 'biznierių bei 
■prof esi j ori alų. Nort hsaidieč i ai 
labai įvertina jų atsilankymą 
ir žada 'kada nors atsilyginti.

Pikniko darbininkai dirbo 
labai nuoširdžiai.

Mūsų klebonas kun. J. Šau- 
linskas pikniku labai įten
kintas ir visiems kaip savo 
parapijonams, taip ir svečia
ms dideliai dėkingas.

Prie progos noriu priminti, 
kad parapijos išvažiavimas į- 
vyks 27 d. rugp. į Jefferso- 
no miškus, (kur ir vėl galėsi
me linksmai laikų praleisti ir 
paremti parapijos reikalus. 
Ten jokios įžangos nebus. Tai
gi, northsaidiečiai, visi reng
iamės prie tos dienos. Mūsų 
šventa priedermė remti para
pijos parengimus ir parap. 
reikalus. Lauksime svetelių ir 
iš kitų kolonijų. Lietu vytis

Vėlina West ir Mary Richardson, gražinamos į Ohio val
stybinį kalėjimų, iš kūno prieš keletu savaičių buvo pabė
gusios. Jas sugavo Oklahoma valst. policija. (Acine teloph.)

PIRKIT NAUJAUSI

Chrysler, Chevrolet ir Plymauth
(Urba Flovver Shoppe 

4180 Archer Avė.
PtUMM IiAFATSm UM 

— • —
Giles Myllattems — VwtUT«m* — 

Bankletams — Laidotuvėm* —
p> poodiniame

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

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

LIETUVOS VYČIŲ CHORO

Ekskursija į Pasaulinę
PARODA

— išvyksta —

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

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

Nervous, Weak, 
Aukles Swollen!

Much norvousness ts caused by an ex- 
cess of aclds and poisons due to func- 
tional Kldney and Bladdcr dlsorders 
whlch may also cause Getting Up 
Nights, Burnlng Passages, Swollen 
Jolnts, Backache, Oreles Under Eyes, 
Exeess Acidity, Lee Pains and Dlzzi- 
ness. Help your kfdneys purify your 
blood with Cy«tex. Usually the very 
first dose starta helplng your kidneys 
clean out excess aclds a nd thls soon may 
make you feel likę new. Cyatez mušt 
satlsfy you completely or money back is 
guaranteed. Get Cy.tex (slss-tex) to- 
day. It costs only 3c a dose at druggists 
and the guarantee proteets you. 9-<

DON’T BE GREY
Dwrt totemą grey hdr. Grey hab
■Mkw jroo look old and feal old.
Try the 'Modern* Method for Co4- 
arfa* Hair ... CLAIROL. YooTI 
appreeiate th* ųulck, piešiant tr«a> 
Bent. No bleachlng reųulred to 
ooften tha hair when you tirt 
CLAIROL. YooTI lova tha regula 
•a yoor hair—beautiful, natūrai* 
llooking coler that dafiaa dateettat 
,8aa yotmalf u you vrotdd Uka to

r*l yra. geriausi Ir gražiausi automobiliai Amerikoj, moderniškai Iš- 
tobulinti, nužemintos kainos, lengvi iSmokSjlmul, 

teisingas patarnavimas.

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WII,L LIRE VS”

4030 S. Archer Avė., Chicago, iii., Phone Virginia 1515 j
Turime daugybę vartotų automobilių valiausio* mados, nuo $16.*0 
br augšėlau.

F

SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MĮĮ MORGIČiy

1NSURED

štai kų gaunate:
Traukinio bilietą J abi pu
ses, Chicago-N. Y., pirmos 
klasės, alr-conditloned trau
kiniais.
Valgis du kart, nuvažiuojant 
Ir parvažiuojant.

Transportaclją nuo stoties J 
viešbutį New Yorke.

Dvi naktis 
viešbutyje.

Ir tris dienas

Du bilietus J Pasaulinę Pa
rodą.
Aplankymą New Yorko įvai
renybių.
Aplankymą Rockefcller Cen- 
ter Observation Tower. 
Trlvlleglją aplankyti Niaga
ra Pails, kada grjžitc namo. 
Privilegija pasilikti Now 
Yorke 16 dieną, nuo dienos 
lSvykinto 1S 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 k pašaliniai, choro rėmėjai, kurie norėtų 
sykiu su jais keliauti, prašomi užsiregistruot iš anksto.

I
i*

b*. Seo your hairdresaar
now.;

,Nataralfy

» CZMUNT oZLJZs*

Aaą aat rtlnti caior that caa*t ba i 
« » • >*—<<»«« CUbv* «M

40AM CUUI. OAKOt. tet (an w«« ■<* v«h.«.

—«

GIESMYNAS
Įsigykite Naują Giesmyną. Jame 

rasite Visiem* Metams Bažnyčios 
Giesmes.

Giesmes Ir muziką patvari 
Ant. S. Pocius

IJleldo L R. K. Vargoninin
kų Provincija

Knygos kaina — 60 centai, pri
dedant 10 centą persiuntimui.

LIETUVIŠKAS 
MIŠOLtLlS 

Šlovinkim Viešpatį.
Mlftloe Ir Mllpaml, Lietuviukai 

Ir lx>tynl*kat, visiems Hekmadlt- 
nlams Ir Šventėms, Ir kitos Mal
dos Ir Giesmė*. Antra* pataisyta* 
leidimas. ParaAė Kan. Ad. Saba
liauskas. Stipriais odos vlršals, 
kaina — >.76. Reikalaukite 1>:

DRAUGAS PUB. 00.
2334 So. Oakley Ava., 

Chicago, Ulinoia

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

Išmokė jom Už 
Padėtos Pinigus

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

GNIGAGO SAVINGS & LOAN ASSOGIATION
6816 S. Westem Avė. Phone GRO. 0306

Iškilmingos Vestuves
BRIGHTON PARK. — Ku- 

gpiūčio 5 d., N. P. P. Š. par. 
bažnyčioje 9:30 vai. ryto per 
šv. Mišias kini. Jonelis suriš 
moterystės ryšium Antanų 
Vyšniauskų ir Adelę Mickų, 
pasižymėjusius Vyčių ir ki
tose organizacijose veikėjus. 
Dešimts porelių bus liūdyto- 
jai to akto. Antanas yra bro
lis “Draugo” bendradarbio, 
Vyčių veikėjo ir Lietuvių Pi
liečių Darbininkų Pašalpos 
Klūbo raštininko Zigmo Vyš
niausko, žinomo “Red Cher- 
ry”. Antanas yra L.P.D.P. 
kl. narys Liet. Vyčių 36 kuo
pos iždo globėjas.

Atletė yra dukrelė parapi
jos komiteto Micko. Daug vei 
kus Lietuvos Vyčių 36 kuo
poj ir N. P. P. Š. mergaičių 
Sodali,rijoj.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
8EHIAU8IA OI DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIOA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

4447 South Fakfteld Avenue
__________Tel. LAFAYETTE 0727________

I \ Y IC A T koplyčios visose 
Chicagos dalyse

Klausykite miksų Lietuvių radio prognuno Antradienio b 
Iftedlrnlo vakarais. 7:00 valandą, U WHU* stoties (1480 k-I

PraaeHjas P. *Al/riMrERA8

Pokylis įvyks vakare Yuš- 
kos svetainėje.

Po vestuvių jaunieji vyks 
į Kearny, N. J., dalyvauti Lie 
tuvos Vyčių seime, ta pačia 
proga aplankys Pasaulinę Pa 
rodą Ne\v Yorke.

Linkime abiem daug laimės 
ir pasisekimo naujame gyve
nime. Anė

GARSINKI T ĖS “DRAUGE”

MIRĖ
Julijonas Rimdžius, per 17 

metų biznierius ir savininkas 
Dry (ioods 'krautuvės, po nu
meriu 4903 AVest 14tli St., Ci
cero, mirė Loretto ligoninėje 
liepos 30 tl. Paskutinius Sa
kramentus aprūpino kun. Ci
bulskis, O.S. A.

Velionis per daug -metų bu
vo direktorius šv. Antano 
Spulkos ir taipgi buvo narys 
Raudonos Rožės kliūho ir Ci
cero Lietuvių Kareivių drau
gystės.

Prieš mirtį velionis prašė 
atleidimo nuo tų, kuriems ka- 
da nors nusikalto.

4. B A 
JULIJONAS RIME2IUS

Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
liepos 30 <1.. 193!) m.. 1:15
valandą popiet, sulaukęs pu
sės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Buckų kai
me, Žagarės parapijoje.

Ameiikoje Išgyveno 30 met.
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterį Barborą, po tėvais šlm- 
kytė, 4 sūnus: Julijonu, An
taną, ltaymond ir Arthur, 5 
melą, dukterę ltolores, brolj 
Joną. 2 pusbrolius, Kipskj ir 
Kimdžlų, Avogcritą ir Svogerj 
Petronėlę ir FranclSkų Kucin, 
švogorį Antaną .Šimkų, myli
mą giminaitį kun.-vienuoli Ci- 
bulskį, jo motiną Cibulskienę 
ir ją šeimą ir kitus gimines ir 
draugus. Lietuvoje paliko tėvą 
Tadeušą, brolj Leoną, 2 se- 
seres: Adolfiną ir Domicėlę ir 
gimines.

Velionis priklausė prie 
Raudonos Rožės kliūho ir Ci- 
ceros Kareivių draugijos. Bu
vo taipgi direktorius šv. An
tano parapijos spulkoje.

Kūnas pašarvotas randasi 
namuose, 1343 S. 4S'th Court, 
Cicero.

Laidotuvės įvyks penktadie
nį, rugp. 4 d.. Ii:30 vai. r.vu>, 
iš namų į šv. Antano parap. 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juliiono Kliudžiau* 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę, liekame: .Moteris,
Sūnni. Duktė, Brolis, š-voger- 
ka, ŠMigt-riai ir Giminė*.

Laidotuvėse patarnauja laid. 
direktorius Chas. Syrewicze, 
tel. Cicero 294.

KLAUSYKITE

New City Furnitiire llbrt
RADIO PROGRAMO

ANTRADIENIO VAKARE, 8:00 V AL. iš stoties WSBC 
— 1210 kilocy.cle8.

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

NARIAI CHICAGOS, CIOEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AURIU A M P C PATARNAVIMAS HRIDULHIIul dieną ir naktį
KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSEDYKAI

flatanas M. Ptillip? 3307 Iituanioa Ar®. 
Phone YARds 4906

1.1. Zolp 1646 West 46th Street 
Phone YARds 0781-0782

AHmt V. Petkos 4704 S. Western Avenne 
Tel. LAFayette 8024

P. I. Ridikas 3354 So. Halsted St. 
Telefonas YABda 1419

flnthtuy B. Petkus
LacMcz ir Šonai
J. Linlevičins
S. P. Mažeika

6834 So. Western Ava. 
GROvehiU 0142 
1410 S. 49th Court 
ClCero 2109

2314 We8t 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 Si. 
phone PTTTJrnftn 1270

4348 So. California Ava. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanioa Avenue 
Phone YARds 1198-1198



Marquette Parko 
Žinutės

Praeiti) savaitę iš AVorces- 
ter, Mass., lankėsi pas savo | 
brolius kun. A. Petraitis. Tai
pgi svečiavus pas vietinį kle
bonu, u trečiadienio rvtij lė
ktuvu išvyko namo. Klebo- 
nasPetraitis yra ebieagiefis. 
bet jau nuo seniai klebonau
ja Mass. valstijoje.
Nauji bizniai

Net du liauji bizniai atsida
rė mūsų kolonijoje o trečias 
pakeitė rankas. Juozapas Ki- 
las atidarė 2640 W. 69th St. 
moderne valgomųjų daiktų 
krautuvę, o netolimais kitas 
lietuvis užsidėjo įvairių ap- 
rėdalų krautuvę. Žinoma mū
sų veikėja Virginia Trust iš
pirko nuo M. Panavo saldai
nių ir dele'katesų krautuvę 
No. 2650 W. GDtli St. Dabar 
pertvarko ir trumpame laike 
pradės biznį. Linkime geriau
sio pasisekimo.
Nemažai statybos

Mūsų kolonijoje nemažai 
statoma didesnių ir mažesnių 
namų. Juos stato lietuviai sa
vininkai ir statytojai. Gerai 
žinomas statytojas M. Zizas 
stato modernę ir gražių bun- 
galow K. Lomsargiui prie 69 
St. ir S. Campbell avė. 
Antras piknikas

Jau pradėta rengtis prie 
antro mūsų parapijos pikni
ko, kuris įvyks 3 d. rugsėjo, 
Vytauto darže. Jei oras bus 
giedras, tai piknikas tikrai 
pasiseks, nes visi, kurie pir
mame nebuvo, ne tik kad da
lyvaus, bet ir dvigubai atsi
lygins ir už pirmų. Šiemet vėl 
manome atmokėt dešimts tū-

nvčioj antradienio vakare 
7:30 vai. ir trečiadienio ry
te 8:30 vai. ir vakare kun. 
prof. J. Vaitkevičius sakys 
pamokslus ir bus pamaldos 
bei ip&laiiininimas šv. Sa
kramentu. Visi turėtų pasi
naudoti teikiamomis tose die
nose Dievo malonėmis. Rap.

Gerb. kun. prof. Juozapas 
Vaitkevičius, sakys pa
■mokslus Švč. Panelės Gimi
mo par. bažnyčioj, Marąuette 
parke, per Poreinkulį. Pamo
kslus sakys: šį vakarų, rytoj 
rytų ir vakare. Kadangi ge
rb. kun. Profesorius pareigų 
šaukiamas netrukus išvyks į 
Romų apsigyventi, dėl to nia- 
rketiparkiečiai gausingai su
sirinks pasiklausyti iškalbin
gojo pamokslininko, misijo- 
nieriaus ir mokslininko.

Kongreso Reikalu 
Susirinkimas

Šį vakarų, “Draugo” re
dakcijoj, 8 vai. įvyks Fede
racijos Cbicago apskr. val
dybom narių, centralinių or
ganizacijų ir jų apskričių pi
rmininkų, taip pat mūsų vei
kėjų susirinkimas būsimo Fe
deracijos kongreso reikalu. 
Visi prašomi suvažiuoti.

Fed. Chic. apskr. valdyba

I
nwxttt?xs

Akimirka iš arklių lenktynių Arlingtone. Pirmas išbėgęs arklys — Andv K — laimėjo 
$50,000, antras — Marokay ir trečias — Rom an Flag. (Acme teleplioto)

Antra Renis rur^ 1 J

Čia, Dyersburge, katalikų 
padėtis kiek gėrėja. Įsigijo 
žemės ir tikimės neužilgo pra 
aidės bažnyčios statyba.

Bažnyčia pastatyti čia nė
ra lengva, kaip paprastas na
mas, kur savininkas ant vie
tos gyvena. J. M.

CLASSIFIED
PARDAVIMUI NAMAI

Pirkite šj namą. Viena renda Išmo
kės jums namą; o ant antros galė
site patys gyventi dykai. Dviejų 
lietų namas po 6 kambarius; pir
mas lietas apšildomus; garadžius; 
gera t ransportaeija: arti mokyklų, 
bažnyčių, parkes. bulvaro ir kitų pa
togumų. t’ash tereikia Įmokėti tik 
1500.00. Pilna kaina *3000.00

Taipgi 5 kambarių medinis eot- 
tage su plotu žemės. Arti 6 3-čios 
gatvės. Parsidu-oda pigiai ir ant iš
mokėjimų. Užtikriname teisingą pa
tarnavimą. Chos. Irnicti (Kazys Ur- 
nikus). 2500 \Vest 03r<| Street, tel. 
PROspeet 0025.

kstančių dolerių skolos. Už 
tai pasidarbuokime visi. 
Porcinkulio atlaidai 

Mūsų bažnyčioj yra įsteig
ti didžiuliai šv. Pranciškaus 
Asyžiečio išmelsti taip vadi
nami Porcinkulio atlaidai. Jie 
prasidės rugpiūčio 1 d. 12 
valandų ir baigsis rugpiūčio 
2, 12 vai. nakties. Kiekvienas 
katalikas-ė, atlikęs išpažintį 
ir priėmęs šv. Komuniją. ta
me laike už kiekvienų baž
nyčios aplankymų ir sukalbė
jimų šešių poterių Šv. Tėvo 
intencija, gaus visuotinus at- 

• laidus sau arba už kž nori 
gali juos aukoti. Mūsų baž-

Ryt Prieškongresinis 
Susirinkimas

Rytoj, rugp. 2 d., Aušros 
Vartų parapijos žemutinėj sa
lėj šaukiamas Federacijos 
Cbicago apskrities susirinki
mas, į kurį turi jausti parei
gos suvažiuoti visų įkyrių, 
centralinių organizacijų aps
kričių atstovai, taip pat mū
sų veikėjai. Bus aptariami 
svarbūs reikalai būsimam Fe
deracijos kongresui.

Apskr. valdyba

LIFE’S BYV'AYS

Llstem Boio: r JEj'WAwr 
To Rėmini? Vcli That I'll_ 

,5tick aeounp tiuu Tris ’Racket 
15 OVER-To 5EE That
The CIK-U Trient? heizet 

GėETS- A Tai R. 5-HA KE

Šv. Jurgio Parapijos 
Piknikui Besiartinant

Rugp. 27 d. įvyks paskuti
nis šiemet Šv. Jurgio parap. 
piknikas Vytauto parke. Re
ngėjos: ARD 2 skyr. nenuil
stančios veikėjos, vad. Ant. 
Vaišvilienės, su Jaunų Mote
rų klūbu dirbs valgykloj.

Šv. Jurgio Parapijos klu
bas dirbs prie baro, N. P. P. 
Šv. dr-ja svečius vėsins šal- 
talkoše ir patarnaus kituose 
darbuose.

Kitus visus piknike darbus 
ves Liet. Vyčių kuopa, C. Y. 
O., parapijos komitetas ir ki
ti veikėjai.

Dosnieji ir parapijai užjau- 
čiantieji biznieriai gausiai au
koja pikniko reikalams do
vanų.

Nors mūsų parapija skolų 
kaip ir neturi, takiau jos už-

R A D I O
DAINUOS SABONIAI

Primintina radio klausyto
jams, kad šiandie 7 valandų 
vakare, įvyks reguliarė ant
radienio radio programa. Šį 
vakarų malonu bus pasiklau
syti seniai girdėti) Kasto ir 
Leokadijos Sabonių. Bus da
ktaro naudingų patarimų a- 
pie sveikatų; moterys girdės 
įdomių dalykų iš “Grožio 
Žodyno”, kurį veda Ieva Lu
košiūtė. Be to, smagi muzika 
ir įdomios žinios iš biznio 
eigos bus labai naudinga ir 
įdomu kiekvienam pasiklau
syti. Tai nepamirškite.

Rap. XXX

Šis - Tas Iš Tennessee
Šiais metais laukų darbai 

dėl daug lietaus pavasarį la
bai suvėlavo. Komams ir me
dvilnei net grę’sė pavojus. Bet, 
vidury birželio mėn. buvo ga
na tinkamas oras. Buvo šil
ta ir palvdavo tiek, kad žemė 
nesuk ietėtų. Tad1 atrodo der
lius bus geras.

Vasara gana karšta. Ter
mometras dažnai siekia iki 
100.

Prekyba ir čia silpnai ei
na. Tikimasi, rudenį kiek pa
gerės. | g A

Iltį
ŠIOFPEO

O.D.D.

PARDAVIMUI NAMAS
Parduosiu nebrangiai 2 fletų medi
ni namą. Naujai apkaltas asbestos 
popiera, atrodo kaip mūrinis. Ap
šildomas furnaee heat. Yra tuščias 
lotas ir garadžius prie šalies. Vis
kas gerame stovyje. Atsišaukite; 
1416 So. 4»tl« Court, Cicero, III.

PAIESKAU PUSININKO
Paleškau partnerio prisidėti su 
$2500.00. Turiu puikią vietą Flori
doj; orange sodas ir rezortas, vertas 
$15,000.00. Esu pavienis. Atsišauki
te: S. Jonaitis, 1448 S. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI BIZNIS
GrosernS ir delieatessen. Garu ap
šildomas. Pragyvenimui kambariai 
užpakaly. Turime parduoti pigiai. 
Priežastis pardavimo — liga. Atsi
šaukite: 2438 W. 59th St., telefonas 
PROspeet 124B. 

Standard Club

Šį vakarų 7:45 vai., iš sto
ties WCES, 136G kil., vėl bus 
“Pasiuntinio” radio progra
ma, susidedanti iš dainų ir 
muzikos. Be to, girdėsime į- 
domių pranešimų iš Rapolo 
Andreiiūno krautuvės, 6324 
So. Western Avė., kur eina 
didelis rugpiūčio mėnesio iš
pardavimas. Nepamirškite pa 
siklausyti. SSS

laikymui išlaidos visgi dide
lės; ypač steigiant aukštesnę 
mokyklų.

Todėl, vardu praloto kun. 
M. L. Krušo, viet. kleb., drįs
tu nuoširdžiai kviesti visus 
Šv. Jurgio parap. parapijonus 
paremti savo parap. šiemet 
paskutinį piknikų. Įžangos ne
bus. J. Šliogeris

15c.

Švelni Degtinė—100 Proot 
BOTTLED TN BOND 

Nėra Geresnės Degtinės 
už Tokią Kainą

TIK $1.00 PT-Cl P n 
4-5 Kvortos...^

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS 

TAVERNOJ
DRINKSAS

UTILITY LIQUOR 
DISTRIBUTORS

Incorporated

Tel. Prospect 0745-0746
Wholcsale Only

5931-33 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI CKIS
Pardavimui 20 akerų ūkis su nau
jais budinlnkais ir gyvuliais. 28 my
lios nuo Chiragos, j piet vakarus, ant 
Kean Avė. Priverstas grjžti j savo 
biznj. todėl parduosiu pigiai. Rašy
kite: Tony Zabcla. Route 1, Box $2, 
Frankfort, Illinois.

MUTUAL LIQUOR COMPANY
Distribntoriai

4707 S. HALSTED STREET
PTione Boulevard 0014

Pas mus galima gauti tikrai 
Lietuvišką Importuotą Valstybinę 
Degtinę.

Mes Ir Visi Mūsą Darbininkai 
Esame Lietuviai. Pp. F. Ir M. 
Dzlmldal. Savininkai.

PARDAVUMUI RAKANDAI
Pardavimui rakandai iš parlor. di- 
ning. ir miegamų kambariu. Pama
tykite nuo 2 iki 7 valandos. 7030 
So Artelint, Avė, Antras ankštas.

PARDAVIMUI NAMAS
2 ankštų mūrinis namas Brlgepnr- 
te; G Ir 5 kambariai. Kaina $2.500: 
$1 000.00 casb. balansas $15.00 J 

mėneei. Savininkas: 3230 So. Hals- 
te<l Street, telefonas CAIsiniot 41tS.

RENDON KR-AITlVė
Gera vieta dėl dellealessrn'o arba 
plaukų kirpyklos. Renda pigi. 3555 
South Honore Street. Saukite savi- 
ninka: PKExcI 1038,

PARDAVIMUI
Pardavimui pilnai įrengtas fotografo 
studio. Turime parduoti iš priežas
ties mirties. Atsišaukite 0823 South 
TVestcm Avenue. Chlcngn. III.

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
"THE HOME OF FINE FURNITURE** 8INCE l»O4

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

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS 
paraii

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

lietuviui jų įsigyti, ypač labai puikus vadovėlis mo
kykloms.

Knyga apdaryta kietais, patvariais virbeliais. 
Kaina >1.00 

Užsakymus siųskite:
DRAUGAS PUBLISHINO 00.

2334 South Oakley Avenue Cbicago, Illinois

TURTAS VIRS----------------

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

STANDARD
FEDKRAL 
SAVINGS

and
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

$3,500,000.00 

- 0250,000.00

4192 ARCHER AVENUE
SAVINGS FEDERALLY 

INSURED
JUSTIN MACKIEWICH, Fres.

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

APDRAUDA
Nepraraskite Savo Namo! Savo DarboI Savo Gyveninio TaupasI

SUTAUPYKITE 25%
Kuponas atnefi jums pilnas informacijas apie Illinois Financial 
Rcsponsibility 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 j mėnesį per 10 mėnesių
Metinė “Policy” išmokama par 10 lengvų išmokėjimų 

Būkite Tikri — Apsidrauskite — Fidelity Būdu

FIDELITY INSURANCE AGENCIES, Ine. 
175 West Jackson Boulevard
CHICAGO. ILLINOIS
Room A-1088 — Wabash 8068
Gerbiamieji:
Be Jokią prievolių, prakali JOaų agento Išaiškinti man 
Illlnolfl Financial Reaponnlblllty Iaw. AM taipgi gausiu 
"Card Caae” be Jokios prievoles.
ATEIKITE....................... DIENA.................. LAIKAS.................
VARDAS ......................................................................................................
ADRESAS ...................................................................................................
TEL.......................................... KARO ROflIS....................................

PARDAVIMUI FI SPĖRIAI
Pardavimui pigiai — pilnas setas 
bučernės fixčeriu. Parduosiu visus 
svkiit arba atskirai. Atsišaukite:
John’s Market, 2845 West 63r<l St., 
telefonas PROsneet 4t2t.

RENDON KAMBARYS
Rendon kambarys, Brlghton Parke; 
prie mažos šeimynos. Visi patogu
mai. Dėl platesnių Informacijų, Sau
kite; T.AFayette 0858. 2900 West
3»th Plaee. Chlcaęn.

PARDAVIMUI NAMAS 
5-kambarių mūrinis namas, ekstra 
kambarys pastogėle; 2 lotai. 2 ka
ru garadžius. Tikrai pulki vieta. 
Viena iš geriausių aptellnkių. Par
duosiu pigiai, nes išvažiuoju iš A- 
merikos. Atsišaukite: 6830 So. Ar- 
teslan Avenue.

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

1 bušelis 26c; 5 bušeliai $1.00; 1S 
bušelių $2.50.
Stanley Gavesis. 110 So. Rldgeland 
Avė., Worth, UI., tel. Oak Lawn 
įasj-i.

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom Ir Kito
kiem Bankietam Suteikiam Pa

tarnavimą.
Linksmas Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

I

Kunigai turėtų įsigyti į 
Vyskupo Petro PranciS- į 
kaus Būčio, M.I.C. para-J 
šytą

PAMOKSLŲ 5
Kaina #1.75 {

“DRAUGAS” j
2334 So. Oakley, Avė. I 

Chicago, Iii.
400 puslapių knygą. J

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avė., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022
Pocahnntas Mine Rm (Scrcencd), Tonas »7.2«; 
Smulkesniųjų — Tonas $7.00; Petroleum Car- 
bon Ooke, perkant R ton. ar daugiau, Ton. 07.25.

Mas Tai fffeatra.

* 1 J*


