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LIETUVOS ŽURNALISTAI VARŠUVOJE
Lenkija siekia glaudesniu santykiu 
sn Lietuva, kad ja atitraukti nuu naciu

Lietuvių “mažumai” žada 
atidaryti vidurines mokyklas

V ARŠIA7 A, liepos 9 (Ass. 
Preiss). — Lenkija ėmėsi dar 
kito žygio glaudžiau susiar
tinti su savo mažesniąja kai
myne Lietuva, kurion prieš 
šešioliką mėnesių kėsinosi j- 
siveržti.

Dvylika lietuvių žurnalistų 
atvyko čia su ofieiale vizitą. 
Lenkai naudojasi šia proga. 
Vyriausybė stengiasi dar sti
priau sucementuoti santykius 
su Lietuva, kurį kovo ■mėne
sį nete'ko Klaipėdos uosto ir 
krašto.

Čia aiškinama, kad Lietu
vai neteikus Klaipėdos buvo 
įpradžia lietuvių su lenkais 
susiartinimo. Ir tas dabar pa
laipsniui sėkmingai vykdo
ma. Abiem pusėm naudinga. 
Lietuva jungiasi su didesne

Vokietijos naciai yra kitokios 
nuamones apie Lietuva

BERLYNAS, liepos 9. —
Kai Lenkija siekia glaudes
nių santykių su Lietuva, Vo
kietijos naciai daro savo ka
rinio stiprumo ir pajėgumo 
visuose pasieniuose apžvalgą. 
Pareiškia, kad šiandien Vo
kietija visais frontais nepa
lyginamai yra stipresnė ir ga
lingesnė nei 1914 metais būta.

Anot nacių, šiandien Vo
kietija turinti gausingą ka-

POPIEŽIUS UŽ TAIKĄ 
DANCIGO KLAUSIMU

VATIKANAS, liepos 9. — 
Patirta, kad grįždamas į Var
šuvą apaštališkas nuncijus 
Lenkijai, JE. arkiv. F. Crote- 
si, veža lenkų vyriausybei 
naują Šventojo Tėvo pasiūly
mą gražiuoju susitaikinti dėl 
Dancigo. Sakoma, Pijus XII 
siūląs komromisą.

Italų spauda praneša, kad 
Vatikanas yra priešingas Bri
tanijos paktui su sov. Rusija.

DĖL WPA STREIKO SU
ŠAUKIAMA KONFE 

RENCIJA

Kadangi \VPA darbininkų 
amatininkų streikas plinta. 
WPA nacionalis administra
torius Harringtonas sušaukia 
visos šalies atskirų valstybių 
IV PA administratorių ir ra
jonų direktorių konferenciją 
Cbicagoj. Konferencija įvyks 
ateinantį trečiadienį ir ketvir
tadienį.

Savo rėžtu ir streikuojan
tieji amatininkai unistai su
šaukia mitingus.
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kaimyne, o Lenkijai yra sva
rbu atitraukti lietuvius nuo 
nacių ir tuo būdu siaurinti 
jų įtaką.

Kalbama, kad numatoma 
Lenkijos su Lietuva bendro 
gynimosi sąjunga. Juk gegu
žės mėnesį čia oficialiai lan
kėsi Lietuvos generalinio šta
bo viršininkas gen. S. Rašti
kis. Ir tuomet jau lenkų 
spaudoje buvo pabrėžta apie 
abiejų tautų artėjimą. Nes a- 
bi yra vienoduose vežimuose, 
abiem naciai yra pavojingi.

Iš patikimų šaltinių pati
riama, kad Lenkijos vyriau
sybė žada artimoj ateityje 
atidaryti dvi vidurines mo
kyklas (gimnazijas) lietuvių 
mažumai (matyt, Vilniaus 
krašte).

į riuomenę ir nepaimamas ir 
nesunaikinamas tvirtoves.

Sako, sov. Rusija nuo Vo
kietijos uždaryta Pabaltijo 
valstybėmis, kurios yra Vo
kietijos nacių įtakoje, o Lie
tuva, girdi, iš dalies yra Vo
kietijos valdžioje ,(to some 
extent under Germany’s ru- 
le). Per šias valstybes bolše
vikai negali tiesioginiai pra
siveržti Vokietijos link.

IEŠKOMA PRIEMONĖ 
SUTAIKINTI LENKUS 
SU VOKIETIJA

LONDONAS, liepos 8. —
Vietos spauda paduoda, kad 
britų vyriausybės slucksniuo- 
se ieškoma priem’onė lenkus 
sutaikinti su naciais dėl Dan
cigo.

Britų spauda paduoda, kad 
fiureris Hitleris nesibaidąs 
Klaipėdos klausimą spręsti 
taikinguoju keliu, jei tik len
kai pareikštų savo gerą valią 
ir sutiktų nesišalinti nuo 
kompromisų.

Britų nuomone, Dancigo 
klausimas būtų išspręstas tai 
Ikinguoju keliu, jei naciai ir 
lenkai pasimestų su savo grie 
žtais nusistatymais, kurie ne 
suderinami su taikingais žy
giais. i*n

Iš Varšuvos grįžo Lenkijos 
ambasadorius Britanijai.

Kalbama, kad ministras 
pirmininkas Chamberlainas 
pirmadienį parlamente kal
bės Dancigo klausimu.

GARSINK1TES “DRAUGE”

Nacių triukšmadariai Danzige maršuoja pro savo vadą Albert Foerster, kuris 8000 susi
rinkusi!} pasakęs, kad prijungimas to krašto prie Reicho (Vokietijos) yra netolimas. (Ac- 
me telephoto)

Lenkija neigia nacius; pasitiki 
savomis jėgomis saugoti Dancigą

Savo rėžtu naciai Dancigą 
ginkluoja; dirbami apkasai

VARŠUVA. — liepos 9. — 
Šiandien Lenkija kaip dar 
niekuomet yra griežtai nusi
stačiusi nieku būdu naciams 
nepaduoti Dancigo ir neišsi
žadėti ten savo teisių. Ijenki- 
jos valdiniai sluoksniai na
cius tiesiog neigia, Hitlerio 
grasinimus išjuokia ir budi.

Dar ypatingiau, Varšuvoje 
pareiškiama, kad Britanija ir 
Prancūzija pasitikėjimas yra 
labai mažos vertės lenkų aky
se. Lenkai tais žadėjmais kar
tais gali skaudžiai nusivilti. 
Bet nenusivils savo pačių pa
siryžimu, ištverme ir pajėga. 
Lenkija pati viena pasiruošus 
grumtis su galingesniu prie
šu, jei talkininkai ją apleistų.

VYSKUPAS SHEIL KAL
BĖS CIO SUSIRINKIME

“Padkinghouse Workers’ 
Organizing” komitetas, pri
klausantis CIO organizacijai, 
liepos J G d. Coliseume turės 
masinį darbininkų susirinki
mą.

Tanp kitų kalbėti pakvies
tas ir Jo Eksc. auxilinis vys
kupas B. J. Sheil.

Vys-kupas priėmė kvietimą.

ANKSČIAU BUS ŠAUKIA
MI NAUJOKAI

. KOPENITAGENAS, liepos
8. — Danijos vyriausybė nus-

1 prendė šiemet vienu mėnesiu 
anksčiau, nei paprastai, nau
jokus pašaukti karo tarny
bon.

BUENOS ATRĖŠ, liepos 8. 
— Argentinos kongreso že
mieji rūmai nusprendė , tirti 
šioj respublikoj vykdomą vo
kiečių italų (fašistų nacių) 
(propagandą.

Kiek daug Lenkija yra ga
linga savo pasiryžimais ir iš
tverme, niekam nežinoma. 
Bet diplomatų sluoksniuose 
kalbama, kad Lenkijos vyri
ausybė pradėjusi slaptus tai
kos pasitarimus su Vokietija 
Dancigo klausimu. Nežinia, 
kiek tame tiesos. Jei būtų tie
sa, tai lenkuose turėtų blank
ti britais ir prancūzais pasi
tikėjimas.

Apturimomis čia žiniomis, 
Dancige naciai ir toliau gin
kluojasi. Aplink miestą dirba
mi apkasai, visur klojami 
konkretiniai klodai artilerijai. 
Tas lenkuose kelia daug neri
mo. Tačiau savimi pasitikėji
mas viską viršija.

NACIAI GLAUDŽIAU 
RIŠASI SU BULGARAIS 
PRIEŠ RUMUNUS
BERLYNAS, liepos 8. 

Išleistam komunikate Vokie
tijos vyriausybė pareiškia, 
kad nepaisant Vokietijos prie 
šų vedamos propagandos ir į- 
vairių kalbų, naciai vis glau
džiau rišasi politiniais, eko
nominiais ir kultūriniais ry
šiais su bulgarais.

Nacių autoritetai ir spauda 
palankiai atsiliepia apie bul
garų ryžtumą atgauti savo 
teritorijas, kurias turi pasisa 
vinę jų kaimynai. Bulgarijos 
teritorijomis naudojasi Ru
munija Jugoslavija ir Grai
kija. , •

Bulgarų ministras pirminin 
kas Kiosseivanovas ilgus pa
sitarimus turėjo su diktato
rium Hitleriu, maršalu Goe- 

1 ringu ir užs. reikalų sekreto
rium Ribbentropu.

PANEVĖŽYJE MIRĖ 
LIETUVOS PARTIZANŲ 
ORGANIZATORIUS

PANEVĖŽYS (XX Amž.)
— Apskrities y ligoninėje po 
sunkios ligos, aprūpintas šv. 
Sakramentais, mirė kan. A- 
leksandras Štombergas, Salo
čių klebonas.

Velionis gimė 1845 m. Pla
telių parap., Šateikių k. Nuo 
1880 ligi 1884 metų mokėsi 
kun. seminarijoje. Gruodžio 
2 d. buvo įšvęstas kunigu ir 
paskirtas Ariogalos vikaru, 
1886 metais perkeltas į Žavie 
ržos parapiją, 1887 m. į Pa
nemunėlį, 1889 m. į Ilukštą; 
1891 m. Jakobštato klebonas, 
1893 m. Bebrono klebonas, 18- 
96 m. nukeltas į Ilukštą kle
bonu ir paskirtas Semigalijos 
dekanu.

1905 m. perkeltas į Saločius 
klebonu, kur išbuvo ligi savo 
mirties.

Velionis buvo ne tik pavy
zdingas kunigas, bet ir uolus 
priespaudos metais platinto
jas lietuviškos spaudos “Au
šros”, “Tėvynės Sargo”. Pa
nemunėlyje tęsė a. a. kun. Ka 
teles pradėtąjį darbą: važinė- 

I jo iš kaimo į kaimą su įvairių 
mokslų pamokomis. — Tai 
skrajojanti lietuvių mokykla, 
Už šį darbą rusų valdžios bu
vo nusmerktas į ištrėmimą, 
tik 1905 m. išleista amnestija 
jį išgelbėja nuo bausmės.

Ilukštoje įvedė bažnyčioje 
lietuviškus pamokslus, kuriais 
daugelį lietuvių sulaikė nuo 
nutautiimo.

Prieš karą Saločiuose suor
ganizavo lietuvišką pradžios 
mokyklą, kurią palaikė dau
giausia savo lėšomis.

Besikūriant Lietuvos vals
tybei, buvo suorganizavęs per 
tizanus ir iš Bauskės vokiečių 
išgavęs jiems ginklus. Šie par 

, tizanai vėliau prisidėjo prie 
(Joniškėlio mirties batalijono, 
’ kurs smarkiai kovėsi su bol-

YRA ŽMONIŲ, KURIE 
SOV. RUSIJĄ LAIKO 
REIKŠMINGA TAIKAI

Bet tai tik paprastos pasakos; 
bolševikai ištižę, bejėgiai

PARYŽIUS, liepos 9. —' cūzija sunkiai nusikalto Eu- 
Vis dar yra žmonių, kurių ropos demokratijai, išsižadė-
nuomone, Anglijai ir Prancū
zijai yra gyvo reikalo susi
artinti su sovietų Rusija, nes 
■bolševikai, esą, yra svarbus 
faktorius išlaikyti taiką Eu
ropoje. Girdi, tik su Maskva 
galima Europai užtikrinti ra
mybę.

Šie žmonės kalba, kad su sias lapas.
sovietais susiartinimas tega
ilimas tik britams ir prancū
zams pripažinus iškeliamus
Maskvos reikalavimus. Gir-! savo antiagresyvinį paktą į- 
di, Maskva neturi pagrindo traukti sov. Rusiją, kaip il-
per daug 'pasitikėti “demok
ratinėmis” valstybėmis, atsi
minus netolimą praeitį, kai 
tos valstybės sulaužė savo pa
žadus naciams išdavusios Če
koslovakiją. Tas išdavimas 
sukrėtė visą Europą. Visais 
laikais žadėjusios tos valsty
bės saugoti ir ginti mažųjų 
valstybių teises, staiga pabū
go Hitlerio grasinimų ir jam 
nusilenkė.

Tiesa, kad Anglija su Pran- žino ką galvoja ir kalba.

ševikais. Už šį darbą bolševi
kai buvo pasmerkę kun. 
Štombergą sušaudyti, tik sa
vo nutaritno nesuskubo įvyk
dyti. > ■ •

Didelių nuopelnų velionis 
turi ir Saločių v parapijoje. 
Pastatė naują kleboniją, su
tvarkė kitus bažnytinius tro
besius, išpuošė bažnyčią, uo
liai, nežiūrint savo senyvo 
amžiaus, palaikė kat. organi
zacijas, ligi pat savo ligos 
mokyklose dėstė tikybos pa
mokas, tvarfiė parapiją. Už 
didelius nuopelnus Bažnyčiai 
velionis buvo 1933 m. pakel
tas Panevėžio vyskupijos ka
pitulos garbės kanauninku. 
Kai daugelis, sulaukę tokio 
gražaus amžiaus (turėjo 85 
metus), ieško 'poilsio, velionis 
ir mirties patale minėjo: 
“Dar norėčiau, kol Dievas ana 
ne laikys, padirbėti žmo
nėms.”

Tačiau nebeleido jo troški
mam.^ realizuotis; birželio 
mėn. 17 d. sustojo jo širdis 
plakus amžinai. Tą pačią die
ną buvo nulydėtas į Šv. Pet
ro ir Povilo bnž. kryptą; bir
želio mėn. 18 d. atvežtas į 
Saločius, kur iškilmingai pa
laidotas Saločių parap. šven
toriuje.

Chicagos miesto valdyba 
planuoja apie liepos 17 d. su
kelti darbų nedarbiams. Sa
koma, apie 4,900 šelipiamųjų 
klijentų gaus progos kiek 
nors užsidirbti.

No. 160

damos savo garbės žodžio, 
duoto Čekoslovakijai. Tiesa, 
kad mažosios valstybės nega
li pasitikėti didžiosiomis val
stybėmis, bet turi vienytis ir 
remtis tik savo jėgomis. Če
koslovakijos išdavimas Euro
pos istorijoje bus juodžiau-

Bet kiekvienam turėtų bū
ti žinoma, kad Anglija su 
Prancūzija neturės progos į

gai bolševikams bus lemta 
Rusiją valdyti. Tai dėl to, 
kad prisijungus prie pakto 
galėtų ištiktį karas, o bolše
vikai negali kariauti. Negali, 
nes neturi vadų. Įsivėlus bet 
kckian karan galėtų kilti re
voliucija ir nušluoti raudo
nuosius kdmisarus tironus.

Tai kiekvienam žinomi fak
tai. Kas galvoja kitaip, tas 
arba pats bolševikas, arbane-

NACIAI UŽGROBĖ 
LABDAROS DR-JOS 
VISAS SAVASTIS

VIENA, Austrija, liepos 8. 
— Naciai Austrijoje 'panaiki
no ilgiausius metus plačiai 
veikusią katalikų Šv. Vin
cento a Paulo labdaros drau
giją. Uždaryta jos centras ir 
visi skyriai. Užgrobti visi re
kordai ir fondai ir nukeldinti 
į “socialės gerovės” ministe
riją Berlyne.

Seniau naciai buvo paskel
bę, kad* jie neleis Vokietijoje 
veikti jokioms labdaros orga
nizacijoms, kuriuose vyrautų 
kunigai.

Pagaliau jie nurodo, kad 
“labdaros” terminas Vokie
tijoje neturi būti žinomas ir 
visokis šelpimas palaipsniui 
bus išnaikintas.

DIDESNEI HITLERIO 
SAUGAI

BERLYNAS, liepos 8. — 
Vokietijos vyriausybė1 uždrau 
dė lakūnams skrajoti Berch- 
tesgadeno ir apylinkės pa
dangėmis. Tenai yra Hitlerio 
rezidencija.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — 

šiandien debesuota ir vėsiau.
Saulė teka 5:24, leidžiasi

s-'27- , J,

•
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Bendradarbiams ir korespondentams raitų negrąžina. 
Jei neprašoma tai padaryti ir nepruūunčiaina tam tiks
lui paAto ženklų. Redakcija paailalko sau teisę tai
syti ir trumpinti visus prisiųstus raktus ir ypač ko
respondencijas sulyg savo nuožiūros. Korespondentų 
prako rašyti trumpai Ir alkkiai (jei galima rasomaja 
maAinSlej paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
giant polemikos ir asmeniškumų. Pasenusios kores
pondencijos lalkraktln nededamoa

Per metų metus Meksikos valdovai sten
gėsi panaikinti žmonėse religijų. Per metų 
metus, jie varė savo pragaištingų daafcą. 
Manė, kad jei suaugusiuose žmonėse ir ne
pavyks išrauti religijos, tai bent jaunesnioji 
karta išaugs be religijos. Bet bedievių vil
tys eina niekais.

Veltui bedieviai smaugia, kankina, degi
na, kryžiuoja tikinčiuosius; veltui kalėjimuo
se juos pūdo, veltui griauna ir degina tikin
čiųjų šventyklas, viskas nueis vėjais — reli
gija yra amžinoji, neužgesinama ugnis.

KOVA U2 LIETUVIŠKĄJĮ RASTĄ
f35-rių metų spundos atgavi 

mo sukakčtai atminti 
1904—1939

sias raides įgyvendinti pla
čiu roąstu. Tačiau ji labai ap
sivylė. Lietuvių tauta pakėlė 

(M. L.) P^tonę dabar lie-krtari'- deSimtmečių (1865-
tuvišk, laikraštį į rankas nt.:1904’. kov» už “ttv0 sen«jį ~ 
nepagalvojame, kokiu vargu _<^yTOMsji raStę ir toje kovo- 
ir aukomis buvo iškovotos Je dar labulu subrendo- 
tos raidės, kuriomis dabar Kai rusai (nu® 1964-5m.) 
spausdinama mūsų dienraš- ėmė duoti lėšų rusiškai spau- 
čiai, savaitinukai, žurnalai, sdinamiems elementoriams ir 
Toji ištisos žmogaus kartos maldaknygėms, lietuviai iš 
kova už lietuviškų raštų lo- pradžių nesusigriebė. Bet grei 
tyniškomie, o ne rusiškomis tai jie perėjo į kovų; ii- veltui 
raidėmis, nebuvo vien spau- rusų dalijamų knygų neėmė,

Skelbimų knlnon prlatunčlnmoa parelkniav 
Bntered na Beoond-Claaa Mntter Mnrch II, ltll, nt 

Chlcngo, Illinois Under the Aot at Mnrch >. 1171.

Kun. M. Krupavičius

Ispanijos komunistai, nepajėgę parblokšti 
tų kraštų, persimetė į Meksiku ir visu žiau
rumu pradeda persekioti katalikus. Ar jie 
nesusilauks ir čia tokio pat likimo, kokio 
susilaukė Ispanijoje.

Šiomis dienomis suėjo Lietuvos didžiajam 
visuomenininkui kun. Mykolui Krupavičiui 
kunigystės 25 metai. Jo vardas ir mums, 
Amerikos lietuviams, yra gerai žinomas.

Kun. Krupavičius iš pradžių buvo baigęs 
mokytojo mokslus ir mokytojo darbų dirbti 
buvo nublokštas į Lenkijos gilumų. Jis iš 
visų savo jėgų stengėsi, kad būtų perkel
tas mokytojauti Lietuvon. Pavyko. Jam bu
vo leista mokytojauti Žemaitijoje, Papilėj.

Papilėj bemekytejaudamas M. Krupavi
čius leidosi dirbti: šviesti liaudį, platinti 
lietuvių spaudų, keiti žmonėse tautinę sųmo- 
nę. Apie jo lietuviškų veikimų sužinojo rusų 
valdžia ir jam gręsė katarga. Nors iš to jam 
šiaip taip pavyko išsisukti, tačiau neteko 
teisių mokytojauti.

Netekęs mokytojo teisių, Krupavičius su
galvojo būti girininku, nes Lietuvoj miškų 
yra ir dėl to bus galima vietoje pasilikti 
darbuotis ir būti naudingu savo tautai. Bu
vo įstojęs į miškininkystės mokykla. Bet kai 
sužinojo, kad jis vistiek Lietuvoje girininko 
vietos negaus, metė miškininkystės mokslų 
ir įstojo į Seinų Kunigų seminarijų, kurių 
baigė prieš 25 metus.

Pasaulinio Karo metu kun. M. Krupavi
čius daug vargo pakėlė. Jis daug darbavo
si lietuvių moksleivių tarpe Voroneže. Čia 
bolševikai jį buvo nuteisę sušaudyti. Kun. 
Krupavičiui laimingai pavyko nuo bolševi
kų kulkos pasprukti į besikuriančių Lietuvą.

Grįžęs į Lietuvą, pirmiausia kun. Krupa
vičius dirba Vilniuje, paskui Kaune. Lietu
vos valstybinis, darbas gal didžiausia dali
mi buvo užgulęs kun. Krupavičiaus pečius. 
Jei imti vien tik Žemės Reformų, kurio jo 
iniciatyva ir pastangomis buvo pravesta, 
kun. Krupavičius užsipelno didelės mūsų tau
toje pagarbos. Be to, visi didieji valstybinės 
santvarkos įstatymai turi didesnį ar mažes
nį kun. Mykolo Krupavičiaus įnašų. Dabar 
jis klebonauja Suvalkų Kalvarijoj.

Garbingam Jubiliatui linkime geros svei
katos ir ilgiausių metų!

Dancigas Ir Lenkija
Jau kelintas mėnuo, kai Amerikos dien

raščiai kasdien rašo apie vokiečių lenkų gin
čų dėl Dancigo. Dėl ko lenkai griežtai sto
vi už nepadavimų Dancigo vokiečiams, aišku 
iš lenkų laikraštininkų atsišaukimo į sveti
mų valstybių spaudų. Dėl informacijos ir 
mes čia paskelbiame to atsišaukimo duome
nis.

į
Nuo »pat tų laikų, kada Dancigas pirmą

kart buvo paminėtas kronikose, (X amž.), 
ligi šių dienų Dancigas priklausė Lenkijai, 
išskyrus tris periodus: 1308—1454 m., 1795 
—1807 m. ir 1815—1919 m. Pirmieji Danci
go gyventojai buvo slavai. 1308 m. teutonų 
ordino riteriai išžudė 10,000 beginklių Dan
cigo gyventojų ir jų vietoje įkurdino vokie
čius. 1454 m., teutonų ordinų nugalėjus, Da
ncigas grįžo prie Lenkijos ir iš lenkų kara
liaus gavo laisvojo miesto teises.

Per 340 metų priklausydamas Lenkijai, 
Dancigas išaugo į vienų, iš didžiausių uos
tų Europoje, — jis buvo pirmas po Amster
damo. 1795 metais prūsų užimtas, Dancigas 
savo ligtolinės reikšmės nustojo ir pasidarė 
nedidelis prūsų įgulos miestelis. Nuo to me
to lenkai Dancige buvo pradėti sistemingai 
silpninti; ėmė stiprėti vokiškasis elementas.

dos rašmenų klausimas. Ji į- 
gavo daug platesnį tautinį po
būdį, kuris išsivystė pagaliau 
į kovų už lietuvių tautos lai
svę. Gyvendami kasdien toje 
svėje nebejaučiame jos bran
gumo ir svarbumo, panašiai 
kaip negalvojame apie tų o- 
rų, be kurio joks žmogus ne
gali gyventi.

Tosios lotyniškosios dabar 
mūsų skaitomos raidės yra 
iškovotos įtempta kova. Kas 
privedė prie lietuviško rašto 
uždraudimo.

Norėdami Lietuvą greit su
rusinti, ypač po 1863 meti? 
nepasisekusio sukilimo, rusai 
griebėsi žiaurių priemonių, 
kuriose turėjo sukaustyti kra
što visų kultūrinį gyvenimų, 
ruso akimis labai ne mielų. 
Sukilimo malšintojas gene- 
ral-guibematorius Mprūvjo-

rėdymų, žodžiu, o jo uolusis 
įpėdinis fon Kanfmanas raš
tu uždraudė Lietuvoje spaus
dinti knygas ir laikraščius 
lotyniškomis raidėmis.

Brukant lietuviams rusiš
kąsias raides, kurios turėjo

Atskirtas nuo Lenkijos, savo natūralaus 'Padėti tų kraštų greičiau su- 
užnugario, Dancigo uostas sumenkėjo. Prieš rusinti, be kitų priežasčių bu- 
karų, 1913 metais, Dancigo uosto apyvarta vo norima permušti ir lenkiš- 
buvo 2,112,100 tonų, gi 1938 <m. — jau 7,-kųjų įtakų Lietuvoje, nes ru- 
127,195 to. Tokios karjeros nepadarė nė vie-' siškasis alfabetas (raidynas) 

lietuvius nuo lenkų ir kultū
riškai būtų dar labiau nutoli
nęs.

Nei latviuose, nei suomiuo
se, nekalbant jau apie pečius 
lenkus, rusai dėl įvairių prie
žasčių negalėjo įvesti savo 
raidyno. Viena tik Lietuva, 
panašiai kaip Pavolgio tau-

nas vokiečių uostas; sakysim, Karaliaučius, 
1913 m. turėjęs 1,746,000 apyvartos, vadina
si, ne kų mažiau kaip Dancigas, 1938 m. 
teturėjo 3,907,000 to., o Štetinas per tų patį 
laikų nuo 6,246,000 to. pašoko tik ligi 8,- 
158,000 to.

Vienintelis natūralus Lenkijos jūros uos
tas, pastatytas prie Vislos žiočių, Dancigas 
turi 'kapitalinės reikšmės lenkų ūkiui. 80 
proc. visos Lenkijos užsienių prekybos eina

arba jas gavę degino. O Že
maičių vyskupas Valančius, 
kurio nebuvo išvertusi nė di
džioji 1863 metų audra, aiš
kiai pamatęs rusų tikslus -ru
sinti ir net pravoslavinti kra
štą, prieš tokį nežmoniškų 
spaudos uždraudimą pareiškė 
griežtų protestą. Bet Valan
čius buvo praktiško veikimo 
žmogus. Jis nepasitenkinu 
vienu teoretiškų protestu, bet 
surad-o būdą lietuviškoms 
knygoms spausdinti, būtent 
už sienos Prūsuose. Ten yra 
spausdintos jau paties vys
kupo rašytos 1867-69 metų re
ligiškai — politinės brošiū
ros, kuriose buvo išdėstomi 
rusų valdžios daubai Lietuvo
je. Tokiu būdu su kova už sa
vo spaudų savaime rišosi ir 
politinė prograiha. Valančius 
nprodė ne tlfc kelių į Prūsus, 
bet į savo darbų įtraukė ir 

vas, šalia daugybės kitų pa- patikimesnius bei veiklesnius. -a w * V • • 1 •

PO LIETUM
Audros debesėliai į rytus keliuvo;
Jie žemei prabilo griaustuu ir žaibais; 
Medžius ir žolynus laisvai nubučiavo 
Iš jūrų pasemtais lietučio lašais.

O vėjas, narsumo dievaičių pagirtas, 
Mėgino tvirtumų savųjų spėkų.
Po kojų jum lenkės ir ąžuolas tvirtas 
Ir žydinčios galvos žaliųjų lankų.

Per dangiškų skliautų perkūnas skubėjo; 
Kai debesis skrodė švitriausiu kardu 
Jis žaliųjų žemę su vandeniu liejo — 
Papylė šaltinį jaunystei žiedų.

Ir žemė išdžiūvusias lūpas pravėrė; 
Kad savo krūtinėj pagirdyt šaknis, 
Gaivingąjį maistų į vidų sugėrė —
Po medį ir žolę jo sultis pasklys.

Ir nupraustos gėlės gyvenimu džiaugės, 
Karoliais rasos apsikaišė lapus.
Jas sveikino bitės, žiogai ir plaštakės 
Ir saulės laidos pabučiavims skubus.

Tų žvilgsnį ramybės širdingai sutiko 
Ir žmonės seklyčių ir paukščių balsai. 
Bet ūpas ankstyvas vėl pakirstas liko 
Kai šiaurėj vėl blizgo ugniniai žaibai.

Prieš vėjų vėl merkės gėlynų blakstienos;
Perkūnas atnaujino savo žingsnius — e i
Po lietum atėjo -pražydusios dienos,
Su laime jos nutiesė mūsų kelius.
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vo didinamos, tačiau knygne- spausdinti knygas savo alfa-
šių ne mažėjo, o daugėjo. betų.
Valančiaus nurodytas kelias Kol buvo piieita prie to

; nebuvo apleistas, o jo nusis
tatymas nepalaužtas. Šitie 
knygnešiai, kurių didelė dalis 
buvo ramūs piliečiai ir gyve
no vien škaplierių- ir knygų

kunigus. Beveik tiek pat, 
kiek jis spaudos darbe nu
veikė Žemaičiuose, vėliau Su
valkų krašte nudirbo kun. 
Martinas Siderevičius. Mat, 
neužteko Prūsuose prie sienos 
(Ragainėje, Tilžėje, Bitėnuo-

per Dancigo ir Gdynės uostus, gi du penk- teles, pasirodė rusų adminis-

tuvių tautos istorijoje, reikė
jo ilgai kovoti. - Buvo rašoma 
daug straipsnių rusų laikraš
čiuose. Ten buvo rusų visuo-

pardavi-mu ir šiaip valstybei menei įrodinėjama, kad lietu- 
pavojingi, su- viai rusų raidyno nėra priė-ne galėjo būti

griovė visų knygų draudimų. 
Jie parodė, kad rusų admi- 
ministracjjai nepasiseks už-

mę; o draudimas lietuvių rai
dėmis spausdinti ne tik truk
dąs normalų lietuvių litera-

gniaužti lietuviško rašto. Itūros plėtojimąsi, bet ken
kiąs ir pačiai Rusijai, nes beSunku ir negalima yra ap

skaityti tas aukas, kurios kai
navo lietuvių tautai spaudos 
uždraudimas. Ištisi, šimtai ir 
tūkstančiai žmonių buvo ru
sų teismo bausti; nemaža jų

se) leisti knygas, maldakny- dalis ištremti į Sibirą. D tie 
ges ir laikraščius (nuo 1883 materijaliniai nuostoliai dėl

Amžinoji Ugnis
Turbūt visos tautos yra buvusios ugnies 

garbintojos. Visi žinome apie senovės lietu
vių amžinąją ugnį, kurios kurenimąsi palai
kydavo vaidelytės.

Šios rūšies amžinosios ugnys jau veik vi
sur užgesintos. Bet yra viena amžina ugnis, 
kurios jekios žmogiškos pastangos, jokie 
žiaurumai užgesinti negalėjo ir negali. 0 
ta amžinoji šventa ugnis yra religija. Ta 
ugnis ištikrujų degs amžinai.

Iš praeities žinome, kad šios amžinosios 
ugnies neužgesino nei senosios Romos des
potai, net vėlesnių laikų religijos persekio
tojai. Religijos persekiotojų netrūksta, o jų 
dabar yra daugiau, negu bet kada yra bu
vę praeityje. Juk dabar yra 10 va’stybių, 
kur oficialiai kovojama prieš krikščionybę 
ir apskritai prieš religijų. Minėtose šalyse 
gyvena 190,000.000 žmonių. Šiose šalyse am
žinoji ugnis iš paviršio yra priblėsusi, bet 
viduje kaitriai liepsnoja. Daug esame gir
dėję apie tai, kaip Sovietų Rusijoj kūrenasi 
ta amžinoji ugnis — religija. Meksikoj de
dasi tas pat. Jaudinantis to reiškinio fak
tas yra vaikelių Eucharistinis Kongresas, į- 
vykęs Morelos mieste. Kongreso dalyviai bu
vo vaikeliai, kurių amžius buvo 14 metų, 
arba jaunesni. Dvylikos metų vaikutis bu
vo kongreso prezidentas. Rengimo komiteto 
jauniausias narys buvo devynių metų vai
kutis.

tadaliai viso lenkų jūrų susisiekimo tenka 
Dancigui.

Dancigo teritorija Lenkijai turi gyvybinės 
reikšmės ir strateginių atžvilgiu: Gdynė, an
trasis lenkų uostas, stovi vos už keleto kilo
metrų nuo Dancigo teritorijos sienos, ir Da
ncigą prijungus prie Vokietijos Gdynės sau
gumui būtų suduotas smūgis. Visas lenkų 
pajūris turi 104 km. ilgio.

Reikia pažymėti, kad visų reicho uostų, e- 
sančių Baltijos pajūryje (iš viso 12), apy
varta nedaug dūkesnė už dviejų lenkų uos
tų — Gdynės ir Dancigo — apyvartą, kuri 
siekia 16,5 milijonų tonų per metus.

Minėtasis lenkų publicistų atsišaukimas 
nurodo motyvus, dėl kurių vokiečiai siekia 
Dancigą prijungti prie Vokietijos. Štai jie:

1. ‘'‘Sudaryti pavojų Lenkijai iš Baltijos 
jūros pusės; tai būtų lygu Lenkijos atkir
timui nuo Baltijos,

2. Lenkų priėjimų prie Baltijos padaryti 
jrri klausomų nuo reicho malonės ir tokiu 
būdu subordinuoti Vokietijai visų ūkinį len
kų gyvenimų.

3. Atimti Lenkijai galimumų laisvai pa
sirinkti kurių norį Europos politinę sistemą; 
tatai įgalimi ryrivprsti Lenkiją, 35
uiil. gyventojų valstybę, priimti jos politinę 
sistemų. Tai būtų lygu reicho hegemonijai.

Taip susimaišius politinėms Enrapos po
zicijoms, dėl Lenkijos geografinės rr politi
nės padėties, Baltijos ir Balkanų kraštai ne
tektų politinės nepriklausomybės”.

tracijai gera dirva savo ban
dymams pravesti — rusiškų-

m. 4‘Aušra”), bet svarbiau
sias uždavinys buvo tų spau
dų išplatinti.

Knygų platinimo danbas, 
jų gabenimas per sienų kon
trabandos keliu ir slaptas pa
skleidimas krašte, per kelias
dešimt metų buvo vienas 
svarbiausių ano meto veiklio
sios visuomenės uždavinių. 
To laiko knygnešiai, su savo 
plačiai išsišakojusia veikla, 
buvo išstatyti rusų policijos, 
o vėliau ir žandarmerijos pa
vojui. Nors bausmės vis bu-

atimtų ir sunaikintų daugy
bės knygų ir taip pat suskur- 
dintų ūkių, kai jų šeiminin
kai būdavo ištremiami, šim
tais tūkstančių ir milijonais 
turi būti skaičiuojami. Bet 
tie milijonai, anot profeso
riaus Vaclovo Biržiškos, davė 
ir nelauktų procentų.

Ilgų metų kova visomis 
priemonėmis, kurias tik tau
ta susirado, baigėsi 1904 me
tų laimėjimu. 1904 metų ba
landžio mėn. 24 d.) buvo vėl 
lietuviams grąžinta teisė

Lenkų laikraštininkų atsišaukiinas baigia
mas:

‘‘Atsisakydama sutikti su Dancigo pri
jungimu prie reicho, Lenkija tiktai gina sa
vo politinę ir ūkinę nepriklausomybę ir pa
stoja ke-lią vokiečių hegemonijai Europoje. 
Lenkija visomis priemonėmis gins aiškų Da
ncigo statutų jo santykiuose su reichu ir 
Lenkijos muitų teritorijos ribose; ji nesi
duos atstumiama nuo Baltijos”.

Pradeda Politikairti
Kai kuriems tautininkams Lietuvoje nau

joji vieningo darbo vyriausybė pra/hda ne
patikti. Tai aišku iš Lietuvos dienraščių 
pranešimų.

w Dienraščiai iškelia tokių dalykų, į ku
riuos turi atkreipti dėmesį kiekvienas są
moningas pilietis”, rašo “M. L.”

Metų pradžioje seime buvo svarstomas biu
džetas, paruoštas dar senosios vyriausybės; 
seimas tada be ypatingos kritikos jį priėmė. 
Gi naujajai vyriausybei pateikus biudžeto 
pakeitimų, anot ‘"XX Amžiaus”, seimas stai
ga prapliupo kaip iš kiauro maišo — visas 
biudžetas esąs negeras, nors iš tikrųjų kai 
kurios pozicijos pasiliko tos pačios. Kaip 
dabar galą su galn suvesi, jeigu nuostolingi 
biudžetai (paskutiniaisiais metais buvo be

i> -t t i t »• v 't.

cenzūros slapta spausdina
mos ir platinamos knygos 
nustatančios lietuvių ūkinin- 
kų’^priėSVrusiį valdžią. Buvo 
kovojama ir kitu būdu. Dėl 
atskirų rusų konfiskavimų 
keliamos bylos. Pav., 1900 m. 
inž. Macejauskas dėl sukon- 
fiskuoto jo lotyniškomis rai
dėmis žemėlapio, o Povilas 
Višinskis diėl vaidinimų afi
šų kėlė bylas, kurios buvo 
perkeltos į aukščiausių įstai
gų senatų ir laimėtos.

Tokiu būdu pagaliau ru
sų aukštesnioji administra
cija pamažu įsitikino, kad 
rusiškosios raidės nevykusiai 
buvo įvestos. Bet spaudos 
grąžinimas nusitęsė iki 1904 
metų.

Keturių dešimtmečių kova 
už savo teises sąmoningąja 
lietuvių visuomenės dalį pa-’ 
darė atsparesnę ir tvirtesnį 
juo labiau, kad ta kova buvo

veik taisyklė? — klausia ‘‘XX Amžius”.
Seimas turėtų būti tik dėkingas vyriausy
bei, kad ji imasi tokio nedėkingo, bet būti
no darbo”, kaip suvesti galą su galu. Kitas1 laimėta. Kiekviena kova, jei 
dienraštis, ‘‘L Ž.”, rašo, jog seimo atsto
vas Indrišiūnas (žynius tautininkų veikėjas, 
kalbėdamas apie biudžetą pasakė kalbų prieš 
dabartinę vyriausybę. Indrišiūnui dėl to prie
kaištų padarė kitas atstovas įprel. Laukaitis.
‘‘Kodėl seimas dabar, kai bandoma sudary
ti vienybė, sueiti į bendrų darbų, kaišioja 
tam darbui baslius į ratus?” klausia “L Ž.”

“XX A.” nurodo, jog seimo atstovai, ku
rie kalbėjo prieš vyriausybę, perdaug žiūri 
į partijų. Tiems partiniams žmonėms taip 
pat nepatinka, kam vyriausybė sueina į tie
sioginius santykius su visuomene, norėtųsi, 
kad vyriausybė nehesusiektų su visuomene, 
negalėtų atspėti jos nusistatymų ir tokiu 
būdu pasidarytų nepopuliari. Baigdamas, 
“XX Amžius” cituoja įsidėmėtinus minis
tro pirmininko gen. f‘erntnns žodžius: ‘‘Mū
sų maža valstybė galį išlikti gyva, jei visa 
tauta bus peticijoj, o opozicijoj pasiliks tik 
mūsų priešai”. Laikraštis priduria, jog “dar

ji sąmoningai vedama, grūdi
na ir ugdo atsparumų. Bet 
ta kova lietuvių tautai turė
jo ir savo neigiamumų. Kul
tūrinis gyvenimas per tų 40 
metų nebegalėjo normaliai 
pasireikšti, nes ir įtemptom 
jėgom nebuvo galima išpla
tinti tiek knygų, kiek norma
liai būtų buvę galima. Dai
lioji literatūra nesivystė, o 
lietuviškieji, nž sienos spau- 
oditi&ini laikraščiai, taip pat 
tik skurdo. Tos. ano meto. vei
kliosios visuomenės jėgns bu
vo nuknuptos į tų kovų už 
savo raštų ir negalėjo būti 
sunaudotos k/dom sritim.

Bet toji kova dėl spausdos 
laistės virto bendra politine

didesni Lietuvon priešai yra tie, kurie šiao- j lietuvių kova su rusų vvriau-
dien savo partijos interesus stato aukočiau 
už valstybę ir tautų”. Minųnj dienraščiai 
čiuos dalykus kelia bįl>jio -mėn. 20 d.

svbe. Toje kovoje susidarė 
tokie politiniai idealai, kurie,

(Tęsinys 4 pusi.) ,
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SEKMINES VILNIUJE
Sekminės — tai 

pavasario šventė. Kiekvieno 
lietuvio širdis, ar tai sodžiuje,

didžiausia iškilmingai 
Šventes. 

Džiaugėsi

sutiko Sekminių

tuo atvykęs j
ar mieste sulaukusi šių šven-1 Vilnių lietuvis sodietis. Žavė-
eių, vistiek lygiai plasta ir 
klesti jKivasarišku džiaugsmu. 
Todėl kiekvienas stengiasi Se
kmines sulikti nepaprasta, ne
kasdieniška nuolaika, pakilu
siu ir išgiedrėjusiu ūpu.

Manau, kad gal daugausia 
patyrė laimės ir džiaugsmo 
tie, kurie šių metų Sekminių 
dienas praleido Vilniuje. O 
Vilnius buvo tinkamai šioms 
šventėms pasiruošęs. Ji pa
ruošė gamta, pavasaris. Atro
dė, kati aprūkusiems miesto 
niūrami Įkvėpė Sekminių šven-

josi. Akimis* netikėjo.
Sekminės — tai dvi įsta

bios seneliui Vilnius dienos. 
Jis džiaugiasi, kad Sekminių 
šventėse atvyko tiek šimtų 
šio krašto lietuvių sodiečių, 
kurie gal pirmų kartų aplan
kys Aušros Vartus, vieninte
lę Vilniuje lietuvių šv. Mika
lojaus bažnyčių ir Kalvarijas.

Šeštadienio vakaras. Vyt. 
1). Gimnazijos salė pilnutėlė 
žmonių. Tai mūsų sodiečiai, 
iš Lietuvos atvvkę svečiai,

— šneka moterėlės, skarytė
mis apsirišusios.

Išsiskirsčius publikai, su
rengta atvykusioms iš Lietu
vos mokiniams šokiai.

Ir išaušo pirmas Sekminių 
rytas. Nors apsiniaukęs dan
gus ir šaltokas oras, Imsos 
moterėlės skuba iš bendrabu
čių į Šv. Mikalojaus bažnytė
lę. Skaromis apsigaubusios, 
susirišusios valgį, batukus, pa 
siryžo ištvermingai aplankyti 
Kalvarijas. Susirenka minios. 
Iš čia, apie aštuntų vai. ryto, 
tūkstantinė minia išsijudina. 
Vilniaus gatvėmis nuaidi mo
kinių orkestro garsai, o iš lie
tuviškų krūtinių plaukia Ma
rijos giesmės aidai — “Mari
ja, Marija, palengvink vergi-

! Vilniaus inteligentija. Visi at- P**1 skamba besisupanti
.tės susitelkimą, turiningumų,, , , ..1 *’ n ‘vyko pasiklausyti
o žmonės gatves padabino ! , , , ,r ,1 . . [studentų choro. Moterėles, su-
jaunučiais berželiai, ausimi-1
nę, nepatenkinti ilgėjosi, ta
rytum, lietuviško sodžiaus, 
pliko miško.

Ir kai sodiečiai veždavo 
jaunus berželius pardavinėti 
miestiečiams, jie birindavo 
gatvėse lapelius, papydėjo 
Bernardinų sodui, kuris sken
do medžių lapuose, kaštonų 
žieduose. Pavydėjo Gedimino 
kalnui, kur senutė pilis nardė 
žalumoje. Pavydėjo Trijų 
Kryžių kalno medeliams, kur 
slaptingai susikaupę Sekmi
nių šventėse žvelgė trys kry
žiai i Vilnių, plukdė veidų 
Vilnelėje, stiepėsi aukštyn, 
n (‘norėdami paskęsti medžių 
lapuose.

Ir atrodė, kad tinkamai pa
vasaris papuošė Vilniaus so
dus, kalnus ir šlaitus. Vilnius

sėdusius nekantriai laukia pa
matyti savuosius tautiečius. 
Ir galima pasakyti, kad iki 
šiol nematė Vilnius panašaus 
choro. Publika sužavėta. Ne
rimsta. Karšti plojimai. Cho
ras, publikos prašomas, karto
ja tas pačias daineles du kar
tu.

Pasibaigus nenoriai publika 
slenka iš salės. Prisiartinęs 
prie sodiečių moterėlių būre
lio paklausiu:

— Ar patiko, motutės, Lie
tuvos studentų choras? Ar 
gražiai dainavo?

— Oi, vaikeli, nėr kas ir po 
rint. Šita gražiai giedojo. 
Gražiau negu mūsų bažnyčioj 
choras.

—Vat, ponaiti, mes ir kiti- 
met atvažiuosme. Šita gražu

Dotnuvos minia* Tuomet prisipildo lie
tuvio širdis karštu jausmu ir 
kyla prie Aukščiausiojo mal
dos žodžiai.

Vilnius šypsosi. Jaučia, kad 
gatvėmis žygiuoja, ne tik šio 
krašto lietuvis sodietis, l>et ir 
iš anapus atvykę broliai ir se
sės. O jų atvyko nemažas bū
rys. Tūkstantis. Tr džiaugėsi 
lietuvis sodietis, sutikęs sve
čių tautietį. Kartu užrūkyda
vo lietuviškų papirosų, pasiš
nekėdavo. Ne vienai moterėlei 
netkėdavo. Neevienai moterėlei 
girsdavo šnekant, kad “aš, 
tautiete, esu iš Kauno. Dabar 
mūsų miesto nepamintumėte.

Ilgų laikų C’leveland, Oliio. policija veikė, kad išaiškinus 
baisij žmogžudį, kuris, nužudęs žmogų, nuplaudavo rankas, 
kojas, galvų ir pamesdavo įvairiose vietose, dažniausia po 
tiltais, ežero pakraščiais. Manyta, kad tų baisų darbų atlieka 
koks nors pamišėlis, tačiau policija negalėjo .jo susekti. Pas
taraisiais keliais metais tuo būdu nužudyta 13 žmonių. Šio
mis dienomis (policijos sulaikytas šis vyras, Krank Dolzil, iš 
amato mūrininkas, kuris prisipažino nužudęs Mrs. Florence 
Polillo ir jos lavoną sukapojęs, gi galvų į’.netęs į ežerų. Bet 
prie kitų žmogžudysčių neprisipažįsta. Policija tikisi jau tu
rinti galų siūlo, kuris prives prie išaiškinimo, kas nužudė 
kitus 12 žmonių. (Acme telephoto)

— Pas mus į provincijos • Grįždamas iš Aušros Vartų 
miestelį nevažiuoja basos. Pa kalbuosi su draugu lietuviš- 
našiai kaip Lietuvoj po karo kai. Pavijome basų, skare- 
— užbaigia mokytojas.

Gedimino kalne skamba lie-
Tai ne prieš karų”. O vyrai, n, < i i1 . „. . i tuvių kalba. Tartum pabudęs
girdami papirosų rūšį, aki
mis lydėdavo dingstančius!i
gatvėje tarp žmonių bran- . “ ’

siniųsčiusiaisgluosnis svečius.

ELEKTRINES
LEDAUNĖS
CROSLEY SHELVADORE

garantuojamos 5 metams. Mažai suvartoja elektros 
ir aut maisto sutaupo mažiausiej $3.00 į savaitę.

$99.50
Ir Aukščiau

Lengvas išmokėjimas, kad ir per trejus metus..

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

Jos. F, Budrik Ine
RAKANDŲ KRAUTUVE

5409-21 So. Halsted St. Tel. Yards 3088
BUDRIK ANNEX, 3417 21 South Ha’sted Street

Žymus Bmbilo nulio programos yra leidžiamas nedėlios 
vakarais, iš stoties \VCFL, 970 k. Pradžia 9 v. Cbiengos laiku.

Po pietų dangus išsiblaivė. 
Pasirodė šilti pavasario sau
lės spinduliui. Pakilo mūsų 
atvykusių svečių ūpas. Rodė-

o-ru. gatvėse,
Gedimino ir Trijų 
kalne matėsi baltos mūsų so- 
žiaus moterėlių skarytės.

Trečių valandų po pietų an
tra kartų prisikimšo gimnazi
jos salė maldininkais. Specia
liai jiems buvo vaidinama ti
kybinio turinio drama “Mari
ja Magdalietė”. Vaidinimu 
visi patenkinti. Išsinešė iš sa
lės geriausių įspūdį.

Maždaug tuo pačiu laiku, 
kai suintriguotavaidinimu pu
blika plojo karštai artistams 
sporto stadijcne rungėsi Kau
no klubas L. G. S. F. su Vil
niaus miesto W. K. S. klubu. 
Lietuvių ir kitataučių susido- i 
mėjimas šiomis rungtynėmis, 
buvo labai didelis. Galutinai 
lietuviai įvaikė
Džiaugiamės mes 
I sietuvos sportininkais 
lio jiems!

katedros, 
ir

sodžiun ir parodytų broliams 
gotų stiliaus Dievo namelį. 
0, kad galėtų!

štai ant kulno dunkso ap-
si, kad linksmiau ėmė plėvė-j šviesti juodame fone trys 
sucti trispalvė vėliavų. Ir vėl Į kryžiai. Ir surimtėja žmogus 
miestas kvėpavo lietuvišku juos pamatęs. O trys kryžiai 

iū ii susiglaudę, stebisi iš au-
Kryžių kšto žiūrėdami paprastais mi- 

ruoliais. Mes šaukiame: Vil
niau, niekad nepamirš tavęs 
lietuviška širdis ir kas Sek
minės lankysime kalbančius 
niūrus, šventoves, paminklus!

Išlydime maldininkus. Sus
tiprėję dvasia, pasiėmę Gedi
mino pily senuolių drąsos, lai
mingi grįžta į lietuviškų kai
mų. O mes, atsisveikindami 
linkime laimingai pasiekti 
gimtinės padang ir prašome, 
kad kitose Sekminėse dar gau 
siau atlankytų Vilnių.

lėni apsigaubusių moterėlių 
būrelį. Fžgirdusios lietuviš
kai kalbant, nutveria mane už 
apsiausto.

Linksmi, truipučuką su- i '<ai Kerab kad po-
veidais leidžia- na,M sura'lom — šneka džiau

Vilnius šneka.

si lietuviai nuo kalno.
O, kiek džiaugsmo turėjo Antrų Sekminių dienų 

(Vilniaus lietuviai mokiniai,' pat ryto iki dešimtos valan- 
galėdami praleisti Sekminės dos rūkė smulkutis Vilniuje
svečių lietuvių

,draugystėje. Mūsų mokiniams tai nesugadino svečiams ir 
buvo maloniausias laikas.1 maldininkams nuotaikos.
Jie, pamatę, pasikalbėję su j Aušros Vartuose, Telšių 
svečiais, įgauna ryžtumo, pa- gimnazijos kapelionas atlaikė

gdatnos moterėlės. — Net lin- 
ksmiau pasidarė, kai užgir
domi lietuviškai porinant. Vis 
jau 'kitas žmogus, kas ir

gimnazistų Retus. Niūru ir nejauku. Bet J. kyt.
— Pavedėk mus, ponaiti, 

Polocko gatvėn — kalbina 
moterėlės.

siryžimo, ištvermingumo. 
Juos svečiai atnaujina, susti
prina, bet išvažiuodami pa- 

' lieka liūdnus ir susimąsčiu
sius. '

Atvyksta maldininkai iš 
'Kalvarijų. Atrodo nuvargę,! 
bet viduje patenkinti, nusira
minę. Juk sodiečiai to ir vy-J 
ksta į Vilnių, kad aplankytų 
Kalvarijas, Aušros Vartus.

Ir Vilnius pagyvėja. Žmo
nių pilnos gatvės, girdėti lie
tuviškos kalinis garsai. Sliu- 
kdanii sodiečiai Mickevičiaus

Išlydime iš Lietuvos atvy
kusius svečius. Žmonių pilnas 
peronas. Mes, vilniečiai, kar
štai spaudžiame tautiečių de
šines. Ir ne vieno nuriedo a- 
šara. Ir mes norime kartu 
važiuoti. Norime, lyg arai 
'kartu skristi į Lietuvą. Deja. 
'Iš mūsų širdžių tik veržiasi 

diena • dainos žodžiai: “Leiskit į tė- 
ele'k- vynę, leiskit pas savus” —

vietinius, 
vilniečiai, 

Va-

Antroji Sekminių 
baigėsi. Vilnius skęsta 
t ros lempučių šviesoje. O 
žmonių, žmonių. Linksta gat
vės. Tikras skruzdėlynas. Ir 
mūsų sodiečiai,nors kelione 
nuvarginti, tačiau maišosi 
skrybėlėtų ponų ir panelių 
verpetuose. Ir negali jie at
sigerėti seneliu Vilniumi. Čia 
tamsiai — geltonos spalvos 
šviesolaidžiu apšviesta šv. O- 
nos bažnyčia pasakiškai at
rodo.

Sustoja pasižiūrėti tokiuen _
'[žmogaus stebuklu. Ir, rodos

ant delno užsidėjęs nusivežtų

— Užbludčjom, kad jį ba
la. Tik šiek tiek atsilikom iršv. Mišias, kuriose dalyvavo I

telšiškiai mokiniai ir moky-; nebežinom, kurion pusėn sukt, 
pavedėk tinus — prispyrusios 
prašo.

tojai.

8. vai. ryto buvo atlaikytos 
šv. Jono bažnyčioje mūsų ma- Sutikau jas palydėti. Eida- 
ldininkams pamaldos. Klūpo- mi iŠsikalbėjom, 'kad jos pėš- 
damos moterėlės ir vyrai dė-1čios atvykusios iš Valkininkų 
kojo Aukščiausiajam, kad' lei- ir kol priėmusios Aušros 

i do jonus dar kartų atvykti Vartuose šv. Komunijų, tai ir 
Vilniun, aplankyti Kalvari-
jas, Aušros Vartus.

Apskritai, šiais metais mal
dininkų tarpe buvo maža

likusios nuo būrio.
Palydėjus į Užupio gatvę,

pasisakiusios, kad jau jos pa
čios atatiksiančios namus. 
Padėkojo ir prižadėjo už ma-i jaunimo. Matėsi tiktai rnukš-

. a-v, lėti mūsų motučių veidai ir ne pasimelsti. Nuslinko Po- gatve ir pamatę ant viesbu- . 1 i 1 . .
v , _ . v a • i vyrai. . locko gatvės linkui.cio plevėsuojančią trispalvę _ _____  ' n
lietuvių vėliavų, sustoja. Nu-;^
stemba. Drąsiau lietuviškai 
ima kalbėti. Nepaprastas rei
škinys. Juk lietuviška vėlia-' 
va!

Tr vėl slenka toliau. Bet 
dažnai atsigrįžę palygina tri- j 
spalvę su dvispalvę vėliava 
ir prataria, jog mūsiškė gra
žiau atrodo.

O miestas toliau kvėpuoja 
lietuviška dvasia. Čia leidžias 
nuo Gedimino kalno basos 
moterėlės, dažnai sukelda
mos svečių didelį susidomėji
mą. ,

— Pasakyk man, tamsta — , 
užklausia mane iš Kauno mo
kytojas — ar štai šitos lietu
vės sodietės.

— Taip, ponai, atvyko į 
Kalvarijas.

— Man keista, kodėl jos 
vaikščioja basos.

— Gal joms taip patogiau
— samprotauja.

PASKOLOS
ant 1-mų Morgičių

Nuo 5 iki 20 metų mažais mėnesiniais atmokėjimais. 
arba 5 metams be mėnesiniu atmokėjimy.

GREITAI IR 
PIGIAI

SIMANO DAUKANTO/?

IFederalSavings
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CMICAGO

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.

skamba peronas. Ir koks 
griaudus vaizdas. Ašaros, at
sisveikinimai, karšti žodžiai. 
Spaudžia lietuvį vilnietį kaž
koks liūdesys. Norisi, kad jie 
čia amžinai pasiliktų. Bet 
traukinys sujuda. Ir neša juos 
į Lietuvą.

O šluostydamos sesės aša
ras mosuoja skaryte. “Su
diev. Mes jūsų nepamiršime” 
— taria. Tolinasi. Dūmų ka
muoliai ore sukasi ir nyksta. 
Mes liūdni grįžtame.

Petras Kovas (“J* K.”)

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

ŠALTIMIERO
RADIO PROGRAMŲ Iš STOTIES WHIP (1480 K.) 

Kas Vakarą Nuo 7:00 Valandos.

DANTIMS
PLEITOS
Pataisoma

TĄ PAČIĄ
DIENĄ UŽ

UŽTIKRINTOS 
PLEITOS.............PO

Pinigai grąžinami jei 
n patrnktntl.

$12.50
PRAŠYK PARODYTI PERMATOMŲJŲ PLEITŲ

Visas pleitas daro L A IŠDUOTA S DENTISTAS iš impresijų mū
sų pačių laboratorijoje — Įsteigta 18 metų.

HEJNA BROS.

LAWNDALE DENTAL LABORATORIES
3915 WEST 2(tth STREET 

Tel. I.awn<lalc 2908-9
1724 SO. ASHI.AM1 AVĖ. 

Tel. Monror 9251

Atdara iki 9 ▼. p.

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE 
INSURANCE AND LOANS

04 a
Statau visokios rųšiea naujus namus ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbų be jokio cash (mokė
jimo. ant lengvų mėnesinių išmokėjimų.
(Išgauna geriansį atlyginimą iš Pire In
surance Gompanijų 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 PA K E L
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

;------------------- ----- ----- -—=4^
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L1TTLE BUDDY By Bruce Stuart
THE NEVJ KID \MHO 
MOVĖ D INTHATHOUSE 

ISTHE DUMBEST 
GUV I EVER SAVV- 
BUT MOM SAVS I 

OUGHT TO i

Kaip inžinierius Litlpedžas 
sovietuose ieškojo aukso

200,000 Myliu Po Sibirą 

Dešimtį metu amerikietis

Kasyklos U rali

miau savo šeimų, sėdau į trau-1 tė į Ktiekarų, pavesdamas jam 
kinį ir po ilgos kelionės nuvy J sumontuoti naujas mašinas, 
kau į Uralu. Į atgabentas įš užsienio.

— Greit paaiškėjo, kad ma-

inžinierius Litlpedžas vaidino 
svarbu vaidmenį Sovietu kal
nų pramonėje; jis buvo vie
nas iš tų užsienio speeų, ku
rių ^įdedami Sovietai bandė 
išnaudoti neišsemiamus savo 
žemės gamtos turtus,
dien iš tų speeų Sovietuose 
jau nebeliko nė vieno: už 
“špionažų” jie buvo išvyti 
lauk. Tokio pat likimo būtų 
susilaukęs ir inž. Litlpedžas, 
bet jis pasiskubino pats išva
žiuoti.

Litlpedžui, žymiam Alias
kos kalnų inžinieriui, Sovie
tuose buvo pavesta reorgani
zuoti. aukso pramonę ir iškel
ti ligi Amerikos lygio. Jis su

iu/. Litlpedžas laivo aukso lllo (į.u, 
kasyklų Aliaskoje direktorius.
1928 metais jis pasirašė su
tartį su Sovietais, tų pačių 
metų balandžio mėnesį atvy
ko į Maskvų ir apsiėmė dirli- 
ti kų tik įsteigtame Zoloto-

Šian- treste. Iškart jį pasiuntė i 
Korčarų Lrale. Kaip papras
tai daroma Amerikoje ir vi
same pasaulyje, jis kreipėsi į 
savo viršininkus, prašydamas 
kasyklų planų, gamybos sta
tistikos ir savikainos skaitli
nių. Jaunas vokietis komunis
tas jam atsakė;

— Mūsų sistemoje nėra ko 
rūpintis savikaina; milžiniš
kas išlaidas vienose kasyklose
•v, išlaidos ki-

Anais laikais rusų vail i Ilgū
no dariais nebus lengvas, — 

j raišo Litlpedžas. — Nė vienas 
iš darbininkų apie mechanikų 
nieko neišmanė, netgi senes
nieji inžinieriai apie mašinas 
maža tenusivokė. Visagalė
mis Amerikos mašinomis .jie 
be ribų pasitikėjo, bet su jo
mis jie elgėsi taip, kad ma
tant net plaukai šiaušėsi. 

Teko pravesti techninį ap
mokymų. Litlpedžas apsivilko 
darbininko palaidinę ir pats 
dirbot kasyklose nuo ankstaus 
ryto ligi vėlaus vakaro. Bet

nebuvo užnuodijusi 
šni|>ojnanija. Urale amerikie
ti sutiko laimi nuoširdžiai. Ne 
spėjo jis apsidairyti erdvia
me (17-kos kambarių!) bute, 
kaip prie durų sustojo direk
toriaus atsiųsti arkliai; sve
čias maloniai kviečiamas pie
tų... Banketai, priėmimai, 
pietūs be pertraukos truko vi 
sų savaitę.

— Kraštas ir (žmonės man 
labai patiko, — rašo inžinie
rius Litlpedžas. — Už butų 
nieko nemokėjome. Produktų kasyldų vadovybė ėmė į tai
gausu, ir jie pigus. Medžioti 
sąlygos puikiausios, o jau vie 
tu gražumėlis!

kreivai žiūrėti.

Biurokratizmas, Duona Ir 
Degtinė

Amerikietį inžinierių plau
tė piovė biurokratinis popie
rizmas.

už galvos susiėmė, Litlpedžui •
' dėlto vos nebuvo nemalonu- 
|liių. Tai buvo 1928 m. I

Po metų amerikietis nuvy-1 
ko į Amerikų ir atsikvietė dar laiku atostogauja ir sugrjš 
keletą inžinierių. Bet grįžęs tik rugpiŪČio-AugUSt mėn. 1 
jis atrado jau visiškai kitų d., 1939. 
padėtį: produktų kainos buvo
katastrofiškai pakilusios; pra- į------------------------------------------
sidėjo pramonės “valymas”, į LIL1UVIA1 DAKTARAI
kaimu kolektvvinimas 1930'€ » •
m. I rūbu kasyklose padėtis į 
buvo labai bloga.

Litlpedžas padarė revizijų.
— Tai, kų pamačiau, mane 

perbloškė, — pasakoja jisai, 
i— Amerikiečių inžinierių įsa
kymų niekas neklausė; buvo 

(Tęsinys 5 pusk)

PRANEŠIMAS 
Dr. V. A. Šimkus šiuomi

— Aliaskoje, pačiose didžio 
siose aukso kasyklose, konto
rose tedirba tik po penketų 
žmonių; čia gi 150 kontoros 
darbininkų nesugeliėjo atlikti 
savo darbo! Aliaskoje reika
lingus apskaičiavimus atlik
davo per keletą minučių, čia 
gi reikėdavo laukti ištisas sa
vaites. Rusai be kanceliari
nio popierių negali apseiti, 
kaip l>e duonos ir... degtinės!

LitlĮM'džas konstatuoja, kad 
Sovietų darbininkas tepada- 

. ro tik dešimtųjų dalį to, kų

. LIETUVIAI DAKTARAIJ

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 

Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-0. 7-8 P. M.
3147 $. Halsted St, Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 

Šeštadieniais 
Valandos: 3—8 P. M.

Rez. l^ek Canal 0102

DR. F. G. W1NSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2158 W. CERMAK ROAD 

Tel. Canal 2345 
Ofiso Vai. 2—4 ir 7—9

6558 S. WESTERN AVĖ. 
Tek Hemlock 7270 

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

MARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4729 So. Ashland Avė. 

2-tros lubos 
CHICAGO, 1LL.

Telefonas MlDvray 2880

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

entuziazmu griebėsi darbo, bu 
vo vyriausias inžinierius Zo-( 
lototreste, lx>keliaudamas po 
Rusiją padarė 200,(MM) mylių 
kelio ir grįžęs į Ameriką pa- 6pedžas 
rašė knygų (John D. Little- 
page, In Search of Soviet 
Gold. 1938). Jų skaitai su į- 
temptu dėmesiu. Autorius Bu 
sijų pažino ir jų pamėgo; jis, 
pamilo rusų žmogų. Svietų re 
žimui jis toli gražu nėra prie į 
šingas; jeigu jis jį kritikuoja, 
tai ne ideologiniu atžvilgiu, 
bet tik kaip inžinierius, speci- I 
alistas, papratęs prie išmin-1 
tin glos darbo organizacijos.

Šitų knygų skaitant- prieš ! 
skaitytojo akis stoja visi di
dingieji darbai ir milžiniškos 
pastangos, kurių rodo rusai; 
bet galutinėje sąskaitoje jos 
visos pastangos yra daužymas ! 
galva į sienų, o darbas — Si
zifo darbas. Tiesa, pasiekia
ma ir laimėjimų, bet užtat ko 
kia kaina!

išlygina mažesnes 
tose.

— Atsakymas buvo aiškiai 
neišmintingas, — rašo inž. Li- 

— bt t ne mano daly

skirtumo tarp tarnautojų ir 
darbininkų, — rašo inž. L., 
— bet Rusijoje tradicija rei
kalauja,’ kad inžinierius neuž- 

Zolototresto priešakyje sto- siimtų juodu darbu, o seilėtų

"Mes Ne Darbininkai, Mes 

— Inžinieriai!”

vėjo Serebriakovas, apie kurį 
amerikietis atsiliepia labai

kas buvo ginčytis. Aš pasiė-i šiltai. Jisai Litlpedžų pasiun-
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padaro amerikietis. Kai Litl- 
— 1 as mus Aliaskoje neia pC(Į-;as patarė įvesti premijų 

tai direktorius netsistemų,

AKIŲ GYDYTOJAS

Kova už lietuviškąjį 
raštą

(Tęsinys iš 2 pusi.)

tur būt, tik vėliau būtų Lie
tuvoje didesnį pritarimų ra
dę. į visuomeninį ir politinį 
darbų buvo įtraukti ir tokie 1 
asmens, kurie normalieji up- 
linkyliėm jame nebūtų daly
vavę. Laimėta kova, nors ir 
daug aukų kainavusi, lietu
vių visuomenę padarė sąmo
ningesnę ir tvirtesnę.

Minėdami tų 35-rių metų 
spaudos sukaktį, prisi,alinki
me anas taurias mūsų seno
sios 'kartos, ir tų nežinomųjų
didvyrių — knygnešių pas-1 

* . . * • 1tangas ir jų energingų kovų 
už savo spausdintų žodį. To
dėl tas spausdintas žodis 
šiandienlietuvių turi brangi
namas, ypač, kad dėl jo tiek 
daug buvo kovota.

D ras Leonas Ivinskis.

DR. P. J. BEINAR
IBEINARALSKASJ

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1615.

Res. — Y arda 3955 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare 
Trečiadieuiais ir Sekmadieniais 

pagai sutarti

Telefonai HEMlock 6280

DR, A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 VV. Marųuette Rd.
Ofiso valandos:

10—12 vak ryto
2—4 ir 6—8 vai. vakaro 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais
Susitari us

B » CflKR lEp/HOrlE , 

JHE15 ON PAy.5C HOO |M 
.rfACAZlNEtOHPkTrtei 
odtš i f « g 
AM-SOPOOT, \XONAHl

“THINGS THAT NEVER HAPPEN"

kontoroje. Kartų atvyko 200 
studentų grupė atlikti prakti
kos. Kai aš atvykau, jie sto
vėjo prie mašinų su užrašų 
knygutėmis rankose. Kai pa
siūliau nusileisti į kasyklas ir 
padirbėti taip, kaip lirba dar
bininkai, jie atkirto: moko
mės inžinieriais, o ne darbi
ninkais! Supykęs uždraud
žiau studentams ir besirodyti 
kasyklose. Jie padavė skunda. 
•Vis dėlto paėmiau viršų aš,

6UflnflNTEEQ

EYEGIRSSES

DR. A. J. MANIKAS
1 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
, VIRginia 1116 4070 Archer Avė.
' Valandos: 1—3 ir 7—8

Kasdien išskyrus Seredą
Seredmuis ir Nedėl. pagal sutarti

DR. MADRICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM

4631 So. Ashland Avė.
Tel. YARds 0994 

Rez. Tek PLAza 3200
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. v ak 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 v&l. diem|

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. VAITUSH, OPT.
SPECIALISTAS 

OITOMETRICALLY AJUV 
LIETUVIS

Suvirs 20 metų praktikavimo 
Mano Garantavimas

Palengvins akių įtempimų, kas es
ti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių įtempimo, nervuolu
mo. skaudamų akių karStį, atitaiso 
trumparegystę Ir tolir, gystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai-

bet nuo to laiko galutinai įsi- ^kykl^ecvl^U8atTreivo^'^atu
tikinau, kad rusams visiškai 
svetimas pramonės demokra
tizmas.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

taisomos.
Valandos: nuo 10 Iki g vai. vak.

Nedfilioj pagal sutartį. 
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių, kainos pigios kaip
, pirmiau. »

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Telefonas YARds 1373

SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MĮĮ MORGIČiy

iNSGRED

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

Išmokėjom Už 
Padėtus Pinigus 4%

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

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

J

PIRKIT NAUJAUSI

Chrysler, CMt ir Pljmoiitli

ral yra gcrlaust Ir gražiausi automobiliai Amerikoj, modrrnlikal 18- J 
tobulinti, nužemintos kainos, lengvi ISmokS j tinai,

teisingas patarnavimas.

BALZEKAS MOTOR SALES
“<J VVILL LIKĘ r8”

4030 8. Archer Avė., Chicago, lll., Phone Virginia 1515
Turime dausrybe vartotų automobilių vėliausios mados, nuo SIS.to

Ofiso Tek Canal 6122
Res. 8342 So. Marshfield Avė.
Res. Tek Beverly 1868

DR. GEORGE I. BLOŽIS
DANTISTAS

2201 VV. Cerinak Rd. 
VALANDOS:

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tek GROvehiU 0617 
Office Tek HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

2423 W. Marųuette Road

DR. STRIKULTS
PHYSICLAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office Tek YARds 4787 
Namq Tek PROspect 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 Phone Res and Office
PROspect 1028 2359 S. Leavitt St
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706

DR. J. J. KO WAR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Chicago
Trečiadieniais ir Sckmkadieoiais 

pagal sutartį.

TEL. YARDS 5557

DR. FRANK C. KWINN
(KVIECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1758 VVest 47th Street

(Kampas Wood St.) , 
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7—8:30 Vakare

Tek YARds 5921 
Res.: K£Nwood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oiiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30
756 VVest 35th Street

Tek CANal 5969

DR. KVALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS:

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare
ir pagal sutari Į

Tek Oalomet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare ižakiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STDLGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CHICAGO, 1LL

Ofiso Tek VIRginia 0036 
Residencijos Tek BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue 

Ofiso raki 2—4 ir C—8 p. ne. 

Rezidencija
8939 So. Claremont Ava.

Valandos 9—10 A M. 
Nedėliotais pagal sutartį.

Tel CANaI 0257
Res. Tek PROspect 6659

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

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

6 iki 9 vakare

Tek YARds 2246

DR. C. Z. VEZEL'IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Va(.: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutartį

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas Lafayette 3650 

Antradiegiaia, Ketvirtadieniais i| 
Penktadieniais

4631 South Ashland Avė.
TeL Tardė 0994 

Pimadiaaiata, Trečiadieniais I|
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PIRMIEJI KŪDIKIO DANTYS
Rašo Dr. O. I. Bložis

mųjų dienų susidūriau su sų- ševizmas būtų amžinas, m

Pas normalų kūdikį, bai
giant trečius metus, baigiasi 
eiliuotis ir laikini dantukai. 
Suprantama, motinos, Ibei au
klėtojai, tuomet esti įiparei- 
goti prižiūrėti kūdikio dantis, 
kad jie būtų švarūs ir sveiki. 
Bet apgailėtinas dalykas, kad 
motinos to nedaro ir, didžiu
moj, net visai nekreipia dė
mesio į vaikų dantis, kol jis 
pradeda atkartotinai nerimau 
ti iš skausmo.

Dantų gydytojai dažnai gi
rdi tokį motinų išsireiškimų: 
“Kam laikini dantys reikia 
gydyti bei taisyti; vistiek jie 
kris, tai lai sau kirmija, kiti 
išsikals”. Tiesa, laikini da
ntys iškris ir amžini išsikals, 
bet reikia nepamiršti, jog 
jiems yra skirtas tam tikras 
laikas ir jie turėtų vaikui ta
rnauti per tų laikų, nes ne
gera peranksti juos prarasti 
ar perilgai laikyti. Tokiu bū
du auklėtojai turėtų susipa
žinti su vaikų dantų dygynio 
ir kritimo metlai'kiu, o nesa
kyti: lai tie vaikų dantys pū
na, nes kiti išsikals.

liai veržiasi, taipgi vietomis

nioningu kenkimu, brangių 
mašinų gadinimu. Krašte ty
liai vyksta pilietinis karas su 
komunistais...

Tuo Litlpedžas paaiškina, 
kodėl Rusijoje niekaip negali-įIlvs 
ma sutvarkyti transporto.
Komunas Apie Aukso Ieško

tojus Kalifornijoje

1933 m. aukso pramonė vėl 
pagyvėjo. Mat, vienas Kovie- 

kažkokių

nėra amžinas nė vienas rezj 
man. Jeigu tvarka pasikeistų, 
tai, amei'iki»M’in inžinieriaus ; 
sitikiniimi. Sibire atsivers ru 
saius didžiuliai galimumai 

“tenai glūdi krašto atei
tis. Rusu tauta ir jos valdo
vai ta,t žino. Štai dėl ko rusai 
žiūri j Rytus, atgręždami nu
garų Europai”.

smegenys subirtę į dantų pu
vėsius ir nenormaliai auga.
Tokias dantų smegenis ma
žiausias palietimas užgauna 
ir kraujas greitai bėga.

Toliau, liežuvis irgi nėra 
liuosas nuo aštrių danties šu
kių, kartais esti net iki krau
jo subraižytas, o smegenys
žymiai sutinę ir palietus jas Į tų vyras perskaitė 
liuesai pūliai bėga. Visi dan
tukai atrodo lyg kokiame rau 
gale mirktų, gi vaiko (kvapas 
iš burnos eina blogas. Esant 
vaikui tokioj padėty ir jo fi
ziologinė veikimo sistema y- 
ra gerokai pažeista. Kadangi 
burnoje randasi visokių mik
robų, nėra abejonės, jog toks 
vaikas stovi ant įvairių ligų 
slenksčio, nes jo kraujas yra 
persilpnas apsiginti nuo Ii

BULGARIJA NENORI DĖ
TIS SU VOKIETIJA

knygų apie “aukso karštligę”
Kalifornijoje 1S49 m. Toje 
knygoje nupieštas Amerikos i 
Vakarų kolonizacijos vaizdas1 l'innininkas. Kažkas įvyko po 
jam taip patikęs, kad jis tų l>n-nivjii ^įtarimų. Matyt, 
procedūrų nusistatė pakarto- Bulgarija rienoii talkininkai, 
ti ir Sovietų Sibire. Teko at
sisakyti nuo kai kurių socia
lizmo principų; gimė inicia
tyva, prasidėjo konkurencija, 
atsirado ir “aukso karštligė”.
Daugelis greit pralobo, j Si-

BERLYNAS, liepos 7. — 
Čia lankosi bulgarų ministras

II PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINĖS 

MINTYS
Iš angliško verto

Kan. Aut. M. Karuiiikia

gas gaminančių perų. Tokiu birų ėmė plaukti laimės ieš- 
būdu jo gyvenimas yra dali- kotojai. Rusų aukso piamo- 
nai bakterijų palauštas ir per
jas kartais, labai sunku pe

nės gamyba tuoj užėmė antrų 
vietų pasaulyje.

rėiti. Daugelis jų, neturėda
mi iš savęs supratimo ir pa
kely krinta net negavę (pro
gos pasiekti žiedų amžiaus, 
t. y. jaunystės dienų.

Pastudijavę medicinos sta
tistikų rasime, jog tiek ir tiek 
vaikų mirė nuo vienokios ar-

Sibiras Litlpedžiui padarė 

K e paprastą įspūdį,

Tėvai gerai žino, jog gi
męs kūdikis turės kada nors 
ir mirti. Tat kam vargti’, au
ginti; lai tuojau miršta. Vie-1 ba kitokios ligos. Tačiau ro-
nok to tėvai nenori. Jie nori, 
jog jų vaikas augtų ir atgy
ventų jam skirtų metlaikį.

Neužginčijamas faktas, jog 
motinos pareigos yra nepa
vydėtinos, nes su vaikais la
bai sunku yra susirokuoti. 
Visuomet jie suranda įvairias 
priežastis, kad apsilenkus su 
motinos įsakytoni užduotim ir 
tuo išvengus jiems taikomų 
bausmę. Bet jeigu tėvai vi
sai apsileidžia ir vaikams ne
uždeda jokios disciplinos, bei 
tam tikrų pareigi}, tai gali
ma pastebėti ant vaiko bend
ro švarumo, ypatingai ant 
dantų, būtent: dantys parū
diję, apie šaknis ir priešaki
niai prie smegenų pažaliavę, 
smegenys suvirtę į dantų pū- 
išpuvusių dantų matos mais
to liekanos, kiti dantys visai 
nutrupėję, o apie užsi'krėtu-

tai mes tepainųstome, iš kur 
vaikai tas ligas gavo, kas 
buvo jų priežastim per kur 
mikrobai pasiekė kūdikio si
stemų ir galutinai jų sugrio
vė, kodėl jis nepersirgo, ne
atsilaikė, Dėt turėjo mirti. Pa 
analizavę tai surasime, jog 
ligos šaltinis buvo apleista 
burna bei užsikrėtę dantys 
iš kurių nuodai ėjo į kūdikio 
kūnų.

Vaikas bus toks, kaip j 
auklėsi, gi užaugusio gyveni
mas bus toks, kokį jį pasida
rysi. Jeigu vaitosi tinkamų 
bei sveikų maistų, tai ir vil
ties yra būti sveiku. O jei 
gyvenimo aplinkybės sudrum- 
si, tai ir visas gyvenimas bus 
sudrumstas bei audringas. Jei 
būsi optimistu, gyvenimas 
bus lengvesnis ir patsai būsi 
laimingesnis ir tuomi kitus

sias šaknis iš po smegenų pū- viliosi laimės ieškoti.

Kaip inžinierius 
Sovietuose ieškojo 
aukso

(Tęsinys iš 4 pusi.) 
dirbama taip, kad ir neįgudęs 
studentas galėjo matyti klai
das. {griuvimams ir gaisrams 
nebuvo galo. Ypač blogi rei
kalai buvo Kalatoje.

Taria Serebrovskis paskyrė 
naujų direktorių, ir per kele
tu mėnesių gamylm pakilo 90 
proc. Litlpedžas, palikęs rei
kalingus nurodymus, išvyko, 
bet po metų Serebrovskis vėl 
šaukėsi jo pagalbos.

— Amerikiečiai inžinieriai, 
kontraktams pasibaigus, buvo 
išvykę. Buvo “išvalytas” ir 
tas direktorius, kurį buvau 
palikęs, jo vietoje sėdėjo tas, 
kuris “valė”. Produkcija bu
vo visiškai kritusi, tūkstan
čiai tonų rūdos buvo nuėję 
niekais. Naujasis direktorius 
ir jo inžinieriai manęs neno
rėjo nė klausyti. Man pasi
darė taip koktu, kad buvau 
sumanęs viskų mesti ir išvy
kti iš Rusijos visiems laikams.

Tačiau Serebrovskis jį nu
ramino, direktorių pašalino ir 
atidavė teismui už sabotažų.

— Kol nebuvau atvy kęs į 
Rusijų, — pasakoja Litlped
žas, — apie sabotažų iŠ viso 
nieko nebuvau girdėjęs; 14 
metų dirbau Aliaskoje, ir to
kių dalykų tenai nebuvo pasi
taikę, gi Rusijoje iš pat pir-

- Kol rusai valdo Sibirą, 
jie gali prarasti žymių Euro
pos Rusijos dalį. Jie gali pa
sitraukti už Uralo, ir tai jų 
tėvynf bus pati didžiausia, pa 
ti turtingiauia asšlis pasauly
je. Apkeliavau visų Sibiru, ir 
nerizikuodamas sugadinti sa
vo kaip inžinieriaus vardų ga 
liu teigti, kad išmintingai iš
naudojamas Sibiras gali pra
lenkti bot kurių Europos ar 
Amerikos šalį.

Sibiras, amerikiečio many
mu, yra .neišsemiamas rezer
vuaras būsimosioms rusų kar 
toms; jis palygina Sibiru su 
praeito šimtmečio Amerika ir 
sako, kad Rusija bus tokio 
tautų kilnojimosi laukas, ko
kio dar nėra mačiusi nei A- 
merika, nei Azija, nei Euro
pa.

Sibiras — Husą Ateitis

1937 m., grįžęs iš Kazaksta 
no į Maskvą, inž. Litlpedžas 
pasijuto patekęs į patį kruvi
nojo anų metų “valymo” sū
kurį. Šnipomanija gyveno pa
čias gražiausias savo dienas; 
visi svetimšaliai buvo įtaria
mi šnipai besą.

— Senieji mano bičiuliai 
jau vengė ir besusitikti su ma 
nim, — sako inž. Litlpedžas.

Jis suprato, kad anksčiau 
ar vėliau jam vistiek jau teks 
iš Rusijos pasitraukti; pasiė
męs šeimų, jis išsiskubino į 
Ameriką, kai tik pasibaigė jo 
kontraktas.

Litlpedžas netiki, kad bol-

ti Vokietijai. Hitleris negrįž
ta Berlynan pasimatyti su 
svečiu. Užs. reikalų ministras 
Ribbentropas paliko svečių ir 
išvyko pas Hitlerį.

Aukso Grūdeliai
Geresnis yra mažus moks

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

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

Louis (Steve) Scbiavone, 
proliibįcijos laikų Al Caponės 
organizacijos narys, šiomis 
dienomis Chicagoj piktadarių 
nužudytas. Kaltė metama ant 
kovos tarp eleveiterių unijos 
vadų, kurioje ir “Steve” vei
kė. (Acme teleplioto)

Liepos 10 Diena

Susimąstęs ir susimaišęs 
buvo Numylėtinis, besistebė
damas kaip jo ištyrimai ga
lėtų turėti savo versmę jo 
Mylimojo garbėje, kurs turi 
tokįų didelę palaimų savyje. 
Ir tuomet jis atsiminė saulę, 
kuri, nors ji taip aukštai, pa
kerta silpnas mūsų akis, akis 
žmonių, kurie esame čia že
miau. - .

[Tburty
nothiftf

POVVDER
Sime Price Todnip 
a 45 "tears Aqo 

25 ounces254
Doubfe TesteJf ‘ ,» . Boublc Action//
MILLIONS OF POUNDJHAVE BEEN 

USED BY OUR GOVERNMENT
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v
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RHEUMATISM
RELIEVE PAIN IN FEW MINUTES

To relieve the torturing pain of Rhcuroa- 
tism, Neuritis, Neuralgia or Lumbago, in a 
fcw minutes, get the Doctor's forinula 
NURITO. Dependable—no opiates, no nar- 
eoties. Does thc work ąuickly—mušt relieve 
cruel pain, to your satisfaction in a few 
minutes or money back at Druggist's. Don't 
suHer. Ūse NURITO on this guarantcc today.

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom Ir Kito
kiem Buuklctam Suteiktum Pa

tarnavimą.

Linksmas Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

TIRED, WORN OUT,

NO AMBITION
H O W man;

women are 
just dragging theni- 
selves around, all 
tired out with peri- 
odic weakness and 
pain? They should 
Kn»w that Lydia 
E. Pinkham’s Tab- 
lets relieve peri- 
odic pains ana dis-

eomfort. Small size only 2 5 cents.
Mrs. Dorsie W'lliams of Danville, 

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

Č.

TABLET5

GIESMYNAS

BŪK RIMTU — TAUPYK SU 100% SAUGUMU

Įsigykite Naują Giesmyną. Jame 
rasite Visiems Metams Bažnyčios 
Giesmes.

Giesmes Ir muziką patvartė 
Ant. 8. Pocius.

Išleido G. L. R. K. Vargoninin
kų Provincija.

Knygos kaina — 50 centai, pri
dedant 10 centų persiuntimui.

Pas

Keistuto Loan & Building 
Association No. 1

3236 So. Halsted St. Tel. CALumet 4118

% MOKAME UŽ 
7 PADĖTUS PINIGUS

LIETUVIŠKAS
MIŠOLĖLIS

Šlovinkim Viešpatį.
Mišios ir Mišparai. Lietuviškai 

Ir lotyniškai, visiems Sekmadie
niams ir šventėms, ir kitos Mal
dos ir Giesmės. Antras pataisytas 
leidimas. Parašė Kan. Ad. Saba
liauskas. Stipriais odos viršais, 
kaina — 3.75. Reikalaukite iš:

DRAUGAS PU B. CO. 
2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, Illinois

DON’T BE GREY,
Don't tolerate grey hair. Grey hab 
makea yon look old and feel ol<L 
Try the Modern* Method for CoL 
oring Hair . .. CLAIROL. YouTl 
■ppredate the ąuick, pleasant treat* 
tnent. No bleaching reęuired to 
ooften the hair when yon aso 
CLAIROL. YouTl love the resulta 
en your hair — beautifui, natūrai, 
looking color that defies deteetion. 
See yourself as you would likę to 
be. See your hairdresaer today ot 
•and this coupon NOW.

Natūrali}... with z

CK •> (ar* (• ImS for tUt atark aF
GIHUIM Gairol aa Ibt bcttU.

•Tha yarfaet carsMiutloa of rtch oil, Sae 
' aoap and dalicata color that can't b. copiao 
i. . . a bland that only Clairof mntriaą

JOAM OA1K. OAIIOt. Ine.
U3 Waat tftb St, Ncw York. H. Y.

Pinigai padėti iki Liep. 13 gaus nuošimtį nuo Liep. 1.
PASKOLAS DUODAME NUO 5 IKI 20 METŲ

THO.MAS S. JAMI.'MS, l’res. JOS. M. MOZERIS, Scc’y.

KLAUSYKITE ’

New City Fiimiture Mart
RADIO PROGRAMO

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

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

---- -......

GAET, LND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KELNER-PRUZIN 

CtorUnsiM Patarnavimai — Moteris patarnauja
Phone 9000 620 W. 15th Are.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

4447 South Falrfleld Avemie
Tel. LAFAYETTc 0727

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse

Klausykite misų Lietuviu ratilo progremo Antradienio Ir 
li-itndlenlo vakarato, 7:00 valanda, U WHIP atotlca (II8O K.)

PntnctfjM P. AALTIMIERAS

Urba Flovver Shoppe 
4180 Archer Avė.

Phone IAIAYEITk UM 
— • —

Gfilee Mylintiems — VestnvBma — 
Bankietams — LaldotuvAma —

Papuoš Įmanu

ĮTARIAI CHICAGOS, CICER0S LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AURIU A M P C PATARNAVIMASHRIDULMiIUL DIENĄ IR NAKTJ
KOPLYČIOS VISOSEDYKAI

I. Linlem
S. P. Mažeika

MIESTO DALYSE

4348 So. California Ąve. 
Phon« TjAFavettp 3572

3319 Lituanioa Avenue 
Phone YAJR^o 1138-1139

Antanas U Pbillinc3307 utu&niOa a™.
Iria 1 IIIII|I4 phone YABJs 4908

1. i. Zoh1 1646 West 46th Street
Phone YARds 0781-0782 |

Altert V. Petkus 1
n i Dialilroe 8354 80 Halsted 81 11. 1. Illlimdj TelflfonM YATi.I. 1419

Anthnny
6834 So. VVėstern Ava.

D D n Hz IIP GROvehill 0142
D f R1KIIS 1410 S. 49th CourtU. 1 blP.Ud QCero 2109

. 2314 Wost 23rd Plane

LataiczirSi^
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Marijonų Rėmėjų 
Chicagos Apskrities 
Susirinkimas ,

Antradienį, fiepos 11 d., 
kiek anksčiau, šaukiamas Tė
vu Marijonų Rėmėjų Draugi
jos Chicagos apskrities susi
rinkimas “Draugo” name, 
2334 Ko. Oaklev Avė., 7:30 
valandą vakare. Kadangi už 
poros savaičių įvyks Lietu
vių Dienos išvažiavimas Ma
rijos Kalneliuose, llinsdale, 
III., labai 'būtų pravartu ir 
svarbu, kad j šį susirinkimą 
atvyktų iš visų kolonijų ma
lonūs atstovai bei atstovės 
su pilnais raportais kas ką 
turės išvažiavime. Darbas di
delis ir kad sekminkai viską 
atlikti, reikia glaudesnio pa
sitarimo ir gero prisirengimo. 
Taigi, malonūs Marijonu Rė
mėjai bei jų įprieteliai, nuo
širdžiai prašomi kuo dkaitli-

Gal ne vienas jau girdėjote,] 
kad šį rudenį į Pietų Ameri
ką išvyks dar daugiau kuni
gų, taigi susirūpinkite bran
gieji tų knygučių reikalu, ku
rie turite platinkite, o kurie 
dar jų norėtumėte gauti, pra
šomi šaukti telefonu dieno
mis Canal 7790, o vakarais 
Seeley 4377. Knygutės bus 
pristatytos į namus. J. K.

Aukso Grūdeliai
Jei tavo meilė bus gryna, 

tiesi ir prideranti, netapsi jo-j 
kio daikto vergu.

Nepageidauk, kas nedera, 
turėti to, kas gali tau' kliu
dyti dorybėje ir atimti vidu
rine

AUŠROS VARTUOSE 
PAŠVENTINIMAS NAUJO 
MARIJOS PAVEIKSLO

p
A

L.-2. i* HrES

M.-:

SPORTO ŽINIOS
------------  J

mesniu (stako’iniu) lošimu 
ir iš jo išplaukiančiu tam ti
kru uždarbiu. Tas primini
mas, aišku, nepalietė nei (1. 
Klūbo nei visų golfininkų,

Paaiškinimas 
Golfininkų 
Korespondentui

Liepos mėnesio 5 d. socia
listų dienraščio Nr. 156 ‘Gol- taiP lkai'P .l's nepalietė tu> 
fininkų Korespondentas’ nu
siskundžia dėl jų neva plaki
mo ir glostymo. Jis rašo, kad 
golfininkai (Golfininkų Kin
kas) paaukojo G. F. $25, o 
jie vistiek esą barami ir su
artinami su ‘ :kazirninkais”.

ciųjų “pinaklininkų”, “bri- 
dgeninkų” ir kitų; ten buvo 
taikyta tik į laiminguosius, 
arba į patį laimės objektą — 
“stake’są”,
nors kitokį 
'mes (katilu.

I gai, būtų skirta bent 10 nuoŠ. 
Lietuvai Gelbėti Fondui ut-

1 ba kuriems nors kitiems kū
rybiniams reikalams, šitoks 
nuošimčio skyrimas laimėju
sio nė kiek nenuskriaustų, o 
pralaimėjusiam duotų lyg ir 
paguodos, kad bent dalis jo 
nepasisekimo tapo geram ti
kslui pasisekimu.

Atsiprašau už neaiškų iš-

CLASSIFIED
PARDAVIMUI

Turiu parduoti už labai žemą kal
niu krautuvę, su ar be namo. Turi
te matyti įvertinti.

Saukite Lafayctte 4466.

“patų'”
laimės

ar kokį 
ar nelai-

Iškilus golfininkų ir kor-

sireišlkiiiną ir reiškiu viltį, 
kad šis paaiškinimas viską 
išaiškins ir Lietuvos Gynimo 
Fondą pastiprins. Lietuvis

PARDAVIMUI NAMAM 
5-kambarių mūrinis namas, ekstra 
kambarys pastogėje; 2 lotai, 2 ka
rų garadžlus. Tikrai puiki vieta. 
Viena Iš geriausių aplelinkių. Par
duosiu pigiai, nes išvažiuoju iš A- 
merikos. Atsišaukite: 6830 So. Ar
tesian Aveirm*.—

ItKNDON KRAUTUVĖ 
Rendon krautuvė. Tinkama blle ko
kiam bizniui. Remiu pigi. Atsišauki
te; 1913 West Cerinak Road, Chica
go. Illinois.

Bus sunku rūmams praves
ti šį bilių, nes tai būtų smū
gis demokratų organizacijo
ms. i

Nelaikyk save šiek-tiek pa-
ngiausia dalyvauti. Taip pat Įkilusiu dorybėse, kol už visus
prašyčiau visų tų, kurie esa
te paėlnę dovanų knygutes 
platinimui, išparduotas grą
žinti ir kiek galima smarkiau 
ir daugiau padirbėti paskuti
nėmis dienomis. Brangieji šis 
darbas begalo gražus ir kil
nus dėl to, kad jo visas pel
nas skiriamas Tėvų Marijonų

PARDAVIMUI NAMAI
Forkl-ozeriai parduoda už morgl- 

čius: 2 f lėtų meilinį namų, mūrinė 
apačia, gražus cementuotas beis- 
moutas, pirmas lietas apšildomas, 2 
karų garadžlus su cementiniu pa
matu. Arti parkių ir bulvaro. Kai
na $2.950.00; lengvi išmokėjimai.

5 kambarių mūrinis bungalow; 
apšildomas; garadžlus; $3,950.00.

4 fletų naujas kampinis narnas; 
apšildomas; šaldytuvai; gasiniai pa
čiai; kaina $12.500.00.

Krautuvė ir 3 Getų mūrinis na
mas; apšildomas; $9,500.00.

Kas norite savo namų greitai 
parduoti arba išmainyti, kreipkitės 
pas mus; mes turime visokių inai-i 
nų. A pdraudžiame viskų už nunia-V 
žintas kainas. Taksų protesto štam
pų arba Notaro antspaudų prideda
me dykai. Visokiuose reikaluose

Daugelis daug kalba, todėl ' patarnavimų.° n ’ Charles I mieli (Kazys I rnikas)
2500 W. 03«l St., tel. PRO. 6025

Redakcijos Atsakymai
Lazauskienei, rast. Prane-

Turiu pastebėti, Ikad Golfi
ninkų Klūbas ii' golfininkai,
žemiau pasirašiusio straiips-į ^orm,Qje» *r neprošalį da-. .
my, nė kiek nebuvo barti arba J)ar hj, klausimą pastatyti vi- °* a< b(l" al ^a'oin- ia 
glostyti — jie (tikriau sa-j sa^ aiškiai, būtent: rekome-
'kant dalis iš jų) tik buvo’ nduotinn, kad nuo visų loši-

tuotojų reikalui neaiškioje
I’o ryt, t. y. trečiadienyje, 

liepos 12 d. įvyks pašventi
nimai naujo, puikiai padary
to iš Vilniaus Aušros Vartų
Šve. Marijos paveikslo. • priminti ryšy su apčiuopia-1 kuriuose figūruoja pini-

Piišventininia atlilkti žadė-,

šiimą apie rengiamą kražiečių 
(pikniką negalėjome įdėti dėl

nešimai visuomet reilkia siu 
sti iš anksto.

žemesniu savęs statyti nepra 
dėsi.

Širdies ramjTJę turi tasai, Į 
kurs neveizi nė į pagyrą, nė į 
papeikimą.

Yra ir tokių, kurie protu 
apšviesti ir apsivalę širdyje 
visuomet prie amžinų daiktų 
dūsauja, o apie laikinius dai-

jo D. Gerb. Pralotas Krušas, 
7:3)0 vakare. Tikimasi, kad 
dauguma parapijonų, o taip 
pilt ir kaimynų dalyvaus a-
I>ei'gosp. K. M. U.

Į' ’ y? yy.'. ’1 mažai reikia jiems tikėti.

LIETUVIŠKA
RŪBŲ KRAUTUVE

VISKAS DĖL VYRŲ

REIKALINGA DARBININKAS
Reikalinga paalyręs darbininkęs prie 
Akies. Turi būti apie pusės am
žiaus. atsišaukite; P. Šavlck •, Gobies, 
Michigan.

įvairiems reikalams, kaip tai, ' ktus su pasibjaurėjimu klau- 
(prie mirusiųjų kapų paminlk- so, prigimimo reikalams ne-
lėliams, Pietų Amerikoj mi- noroms tarnauja; ir tie jau-
sijonieriaiins ir kitiems bėga- . čia, ką tiesos dvasia 
•miems reikalams. kalba.

juose

Automobilių Savininkai
$10,000 Public Liahility $5,000 Properiy Damage

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

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

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

Būkite Tikri — Apsidrauskite — Fidelity Būdu

FIDELITY INSURANCE AGENCIES, Ine. 
175 West Jackson Boulevard
CHICAGO. ILLINOIS 
Room A-1038 — Wabash 3066
Gerbiamieji:
Be Jokių prievolių, prašau jūsų agento Išaiškinti man 
Illinois Einančiai Kcsponsihflity Law. Aš taipgi gausiu 
"('arti Casc” be jokios prievolės.
ATEIKITE....................... DIENA............... LAIKAS.................
VARDAS ...................................................................
ADRESAS ................................................................
TEL.......................................... .. KARO ROSIS.

LIFE’S BYITAYS

Jono ir Elzbietos 
Paulių Sidabrinės 
Vestuvės

BRIGHTON PARK. — Šio 
mis dienomis didžiulėj Cbica- 
goj visokių parengimų lietu
vių tarpe įvyksta. Viena pra
moga seka kitą. Graduations, 
vestuvės, “sbošverai” ir t. p. 
Bet gavus pakvietimą daly- 

1 vaut Paulių sidabrinėse ves
tuvėse, vykau su tikru malo
numu į Paulių namus, liepos 
j 1 d., įtum. 4322 S. Artesian 
1 av., kur Paulių simpatinga 
, šeima gyvena nuosavame, na
me.

Namas išrėdytas sidabru — 
gėlėmis, “cifromis” 25. Sta
lai nukrauti gražiomis ir bra
ngiomis dovanomis, gyvų 'gė
lių bukietais, o “jaunaved
žiai” Jonas ir Elzbieta Pau
lini taip linksmūs, malonūs 
ir vaišingi. Suvirš 100 asme
nų susirinko: giminių, drau- 

igų, organizacijų bendradar
bių ir gražus būrys .jaunosios 
kartos. Vakarienė puošni ir 
turtinga. Toastai “jauniesie
ms” eina vienas po kito. 
“Toastinasteriu” įgaliota Ie
va Rudienė, ARD 6 sk. pirm. 
gyva, iškalbi, draugiška. Svei 
kiną jaunavedžius geras kai
mynas Dovidauskas, M. Anu
žienė, brolienė B. Lindžienė, 
Kundrotas ir J. Pocius (kurs 
Pauliams buvo brolaičiu (prieš 
25 metus). Linkėjimus reiš
kia dr. Svenciskas, ARD cen
tro nariai, na ir “jaunave
džiai” visiems dėkoja ir ra
gina savo svetelius gerti ir 
valgyt jų vestuvėse. Sudai
nuota Pauliams “Ilgiausių 
metų” ir duok Dieve jiems 
ilginusius metus gyventi ir 
taip laimingai kaip iki šiol. 
Išauginę gražią šeimų, veikia 
gražiai organizacijose. Jonas
Paulius nuoširdus, darbštus 
ir nors darbo žmogus, bet 
manieras ir mandagumą turi 
tikrai džentelmenišką. Jų gi
minaičiai ir draugai: Lind- 
žiai, Paulini, Rudžiai, Rudo
kai tai (pavyzdingos ir pirmu
tinės šeimos Brighton Pafke. 
Malonu su jais sueis ir drau-Į

PARDAVIMUI PIGIAI
2 akerai geros žemės. Tinkama au- 

( ginti daržoves. Priemiestyje, prie 
I Chi-agos gatvėkarių. Galima ir pas- 
.tatyti namų ant lengvų išmokėjimų.
| Graži aplelinkė. Mokykla, taksui pi

gus. gatvės geros. Kaina tiktai
$950.00.

.ioseph Vilimas.
6800 Mapl vvood Aveiuie.

Chicago, Illnols.

■

.* S

PAUL LEASAS
(Vyriškų Rūbų Krautuvė)

3427 So. Halsted Street
Tcl. Boulevard 0937

ATYDA RARGENV IEŠKOTOJAMS
Slinki liga ir senatvė verčia sku

biai parduoti 4 G. moderniškų mū
rini namų, 2-3 2-4 kamb., garažas
Randasi prie Marųuette Parko-gra- 
žiausioje Lietuvių kolonijoj. Rendu 
neša $150.00 i menes). Kaina tik 
$11.950. Jmokėt $5000. Kreipkitės 
pas įgaliotinį;

K. J. Mackc-Mačlukas 
2340 W. 091h St..
Teč. Porspeot 3140

Bobby Riggs of Chicago (left) being congratulated by Elwooil| 
Cooke of Portland, Ore., his roommate and doubles partner, whom; 
he defeated to win the all-England men’s singles championship atl 
Wimbledoo. lAcmo Telephoto: Cabled Irom London.1

gaut tai didelio nuoširdumo ir 
gražaus mandagumo žmonės. , 

O mūsų meilutė “jaunoji”1 
Elzbieta Pautienė su malonia 
šypsena nuolat veide, ką jai 
reiktų palinkėti Ją Dievas 
laimina ir gera sveikata, gra
žia šeimyna ir pasisekimu gy 
venime. To ir toliau jai lin
kime, o ypač. visam jų vado
vaujamam taiip veikliam 6- 
tam ARD skyriui ant toliau 
gyvent taip gražioj tvaifkoj 
ir sutikinę, kaip iki šiol.

Rėmėja

Standard Clnb

UTILITY LIOUOR 
DISTRIBUIORS

Incorporated

Tel. Prospcct 0745-0746
Wltolesale Only

5931-33 So. Ashland Avė.

BIZNIERIAMS PROGA
Pardavimui krautuvė tinkama bile 
kokiam Idznui dabar taverna daran
ti gerų bizn). Storas ir 3 lietai mūro 
namus, tinkamas ir ofisams, Mar- 
ųuette Park kolonijoj, apie 10 melų 
senumo, apšildomas. Pigiai už cash

’ arba maino ant mažo namo, farmos 
j netoli Chicagos arba gerų lotų ar 
I kų kitų. Kas norite laimėti garų bar-

genų atsišaukite greitai.
JOSEI’H VIIJMAS,

6800 S. Maplevvood avė.
Tel. Hem’ock 3323.

Švelni Degtinė—100 Proot 
BOTTLED IX BOND 

Nėra Geresnės Degtinės 
už Tokių Kainų

TIK $1.00 PT. i 
4-5 Kvortos.

Reikalaukit
SAVO APYLINKĖS

TAVERNOJ
IRn I>RI AKRAS

MUTUAL LIQU0R COMPANY
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Plione Boulevard 0014

51.60

Pas mus galima gauti tikrai 
Lietuviškų Importuotų Valstybinę 
Degtinę.

Mes ir Vist Mūsų Darbininkai 
Esame Lietuviai. I’p. F. ir M. 
Dzimidai, Savininkai.

PADAVIMl’I TAVERNAS
Parduodame tavernų. Turiu kitų 
darbų. Du darbu atlaikyti persunku. 
Riznis nuo seniai išdirbtas ir gerai 
eina. Kiekvienas užėjęs pats gali J- 
silikinti.

911 Wcst 35tli Plaee. Cliicago.nl.

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOK ĖJIMAIS

Barskis Funniture House, Ine.
"THE HOME OF FINE FURN1TURE” SINCE 1904

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

TURTAS VIRŠ------------ ^3,300,000.00
ATSARGOS KAPITALAS - £250,000.00

I’cr 30 metų niekados ncišntn- 
kėjom mažiau knlp 3% už padė
tus pinigus. Kiekvieno indėliai 
apdrausti Iki $5,000. — Vedu
siai pornl iki $15.000. Po IT. H. 
Government priežiūra. DIDŽIAU
SIA LIETUVIU FEDERAL SA
VINOS IŠTAIGA CHICACiOJ.

STANDARD
4192 8. ARCHER AVĖ.

FEDERAL SAVINGS AND 
LOAN ASSTi 0F CHICAGO

Jiistln Mncklevvlcli, Prcs.

IŠRENDUOJAME DARŽĄ 
PIKNIKAMS IR KITIEMS 

PARENGIMAMS

WILLO-WEST
GERMAN CHURCH ROAD 

IR WILL0W SPRINGS 
ROAD

WILL0W SPRINGS, ILL. 

p-nas Butchas, sav.

PARDAVIMUI NAMAS
Didelis. 8 šviesių kambarių namas, 

su mūriniu pamatu, ant plataus lo
to. Yra nuomų. Ąžuolo grindys Ir 
papuošimai. Pasiliks gasinis Elektro- 
lux šaldytuvas ir nemažai baldų, šil
domas karštu vandeniu. Yra dviejų 
automobilių garadžlus su cementi
niais privažiavimais ir kiemas Gra
žiai apsodintas medžiais. gėlėmis. 
Nėra jokių užsilikusių mokesčių. 
Reik mažo įnešimo pinigais. Visi pa
togumai: bažnyčios, mokykla, susi
siekimai ir t. t. Atsilankymo valan
dos: 2:00 iki 5:00 popiet, sekmadie
niais pagal sutarties. T 1. RADciffe 
3281. 7525 So. Eggleston Avė. Agen- 
tal, ra^inrmilokite progai

PARDAVIMUI NAMAS
4 Getų namas — ant dviejų lotų< 
2-karų garadžlus. Parsiduoda pigiai 
iš priežasties senatvės. Atsišaukite; 
2250 Wcst 24th Street. Chicago.

GERA NATMIENA 
Parduodu namų labai pigiai — 
kambarių su garadžin Ir apšildoma 
su šiltu oru (furnace heat). Narni 
randpsi Bridgeporte. Atsišaukite p; 
savininko: 830 W. 34tli Street, 
YARds 5530.

Mažą Išlaidą
NAMAI '

Pa matyki! 
š| namų 
šiandien 

.10 r. iki 4 
I po plet ant 
mūsų vietosi

Pastatysime namus Ir vidų |- 
rengsime ant Jūsų lotų. Visi dar
bininkai unijistai Ir užtikrinti. 
IZOI.IOTA GARAŽĄ
2 karams pastatysime 
ant jūsų loto 

už.
Unijistų statytas

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

1 bušelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 15 
bušelių $2.50.
Stanley Gavėne 110 So. Rldgelnnd 
Avė., Worth, Hl., tel. Oak Lavm 
193J-1.

VASAROTOJAMS ATYDA
laibai patogi vieta vasarotojams. Tu
rime gražius kambarius — prie eže
ro Ir prie upės — netoli nuo mieste
lio. Geras privažiavimas su automo- 
bllium ar traukiniu. 62 mylios nuo 
Chicagos. Kelias 83 Ir 45. Peter Ber- 
notas. Box 77, Sllver T<ake. Wls.

Kviečiame jus atsilankyti pirm 
negu pradėsite statyti, Ir apžiū
rėti garažų ant mūsų loto be jo
kių prievolių. Uždari porėtai Ir 
vasarnamiai pastatomi žema kai
na ir lengvais išmokėjimais.

CITY WRECKIN0. & LBR. CO. 
2301 S. Crawford, Lawndale 3010 

Open Sunilays
K. KAFKA, pres.

PARDAVIMI I NAMAS 
Mūrinis namas. 3 Getai: r, kamba
rių; 4 kambarių ir 3 kambarių: 2 
karų garadžlus. Parduosiu pigiai arbs 
malnyslm ant grosernės ar kitokie 
biznio arba 6 kambarių namo. At
sišaukite; 2134 West 23rd PlacĄ 
Chicago, Hl.

PARDAVIMUI NAMAS 
štai turiu pulkų 8 kambarių na

mų ant mūrinio pamato Ir su pla
čiu lotu. Yra kelios nuomos. Pa
liksiu nemažai baldų Ir gnsin) E- 
lectrolux šaldytuvų. Namas šlldo- 
domas karštu vandeniu. Yra taipgi 
2-automobilių garadžlus su cemen
tiniais privažiavimais Ir kiemais, 
laibai gražioj vietoj. Visi patogu
mai: bažnyčios, mokyklos, susisieki
mai Ir t. t. Nėra užsilikusių mokes
čių. Atsilankymo valandos: 2:00 I- 
kl 5:00 popiet: sekmadieniais pagal 
sutart). Telefonas RADcllffe 3281. 
7525 So. Egglestone Avė. Agentai,

I pasinaudokite proga!

CR ANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avė., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022 Pncaliontaa Mine Rnn (Scremed), Tonas $7.25; 
Smulkesniųjų — Tonas $7.00; Petroleum Car- 
bon Coke, perkant 5 ton. ar dasigian. Ton. $7 25.

Rales T»i rkatr*.

Cliicago.nl

