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D. Britanija išsigina visokių taikos planų
Bet pasitarimai, matyt, vykdami; 
apie tai liudija naciu nusistatymas

Varšuvoje daug susirūpinimo, 
bet griežtumas yra tvirtas

LONDONAS, liepos 23. — nūs. Bet pučių Vokietijos val-

k>-

^askleista žinių, net ir Anieri- 
įe, kati Britanija ir kitos 
rstvbės tariasi su Vckieti-

dininkų paskutiniais laikais 
tvirtinimas, kad Daavi'gas be 
jokio karo bus atgautas yra

k . -

ja taikos klausiniu, kad daro-1 reikšmingas. Seniau kitaip 
mi planai sumažinti ginklavi- Į būta. Šiandien naciai net Len- 
mosi, kad Vokietijai žadama kijai negrasina. Vadinasi, jie 
stambi paskola, kad1 Britani-j įsitikinę, kad be lenkų malo-
ja ir vėl griebiasi maldinamo 
metodų, ir tt.

Kaip Britanijos, taip Pran
cūzijos ir pačios Vokietijos 
vyriausybės tas žįnias užgina. 
Vokietija ypač pabrėžia, kad 
dėl vieno Dancigo neverta ka
riauti ir kad Dancigas be ka
ro bus grąžintas Vokietijai.

nės viskas gražiuoju bus at
siekta.

Kai kurie britų laikraščiai 
pareiškia, kad Dancigo klau
siniu reikia laukti antrojo 
Miuncheno, kaip be mažiau
sios kovos buvo išspręstas Če
koslovakijos likknas.

Žiniomis iš Varšuvos, tenai
Nepaisant tų visų nuginei-Į kyla daug susirūpinimo dėl 

jamų taikos planų su Vokie- Į vienokių ir kitokių gandų a- 
tija, stebėtojai randa, kad.'pie Dancigo likimų. Lenkijos 
Britanija, matyt, naudojasi aukštieji valdininkai tvirtina, 
maldinimo metodais Dancigo kad visos lenkų tautos griež-
ir kitais klausimais. tas nusistatymas Dancigo ne-

Senatorius Key Pittman, dt’.n. iš Nevada, ir šen. AVilliani 
Borali (dešinėje), resp. iš Idabo. Su prezidentu Rooseveltu 
konferencijoje jiedu sugriovė neutralumo aktui pataisymo 
sumanymų. (Acmej telephoto).

Ministras pirmininkas paduoti, nors dėl jo vienai 
Cliamberlainas ir kiti jos vv-; Lenkijai prisieitų kariauti, 
riausybės nariai klausiami at-j Lenkija, sako, nesutiks su jo- 
sisako kalbėti apie taikos pla-<kiais užkulisiniais planais.

Kinai teroristai Šanchajuje nužudė 
amerikieti, 9 asmenys sužeista

ŠANCHAJUS, liepos 23. — daug japonams priešingų ki- 
Kinų teroristų grupė vakar,nų. Tie laikraščiai yra pnti- 
vakarą užpuolė du kiniečių .japoniški, remiantieji Kinijos 
kalba leidžiamų laikraščių diktatoriaus vyriausybę, 
raštines ir spaustuves. Kavi- Teroristai aštriai susirėmė 
nės savininkas amerikietis A. su tarptautine 'policija. Kovo- 
F. AVilson bandė vienų tero- Į ta net ir rankinėmis grana- 
rista nutverti. Jis penkis kar-l tomis. Ir nė vienas pikta-
tus peršautas. Be to devyni darių nenutvertas. Visi lyg į tedroje įvyko iškilmingos Mi- 
asmenys sužeista. žemę sulindo. Į šios. Visos jungtuvėms pasi-

Tas įvyko tarptautinėj kon- Policijos atsargos pašauk- , ruošusio-s poros priėmė Ko-j dalyvavo. Jo Ekscelencija 
cesijoj, kur yra susispietę i tos miesto centre patruliuoti.' muniją. Po pamaldų turėta; kiekvienam jaunikiui įteikė 

i bendras užkandis ir po to vi- J krucifiksų ir kiekvienai jau-
i i • i I •• v sr. j* m —

Itatraly, Kanadoj, įvyko masines 
so Minis kataliko jungtuves;
104 poros priėmė Moterystės 
sakramentą stadijone
MONTREALIS, K ana d a, l pietūs su muzikine programa, 

liep. 23. — Šiandien čia base-i Vakare gi vaidinimas vardu

NACIAI GRAŽIUOJU 
ATGAUSIĄ DANCIGĄ; 
LENKIJOS STOVIS

BERLYNAS, liepos 22. — 
Nacių spauda ir naciai valdi
ninkai staiga susimetė tvir
tinti, kad Vokietija nesiver
žia karan su Lenkija dėl 
Dancigo, kad fiureris Hitle
ris nusistatęs už taikų ir kad 
Dancigas ir lenkų koridorius 
be karo — gražiuoju, bus at
gautas. Tas būsiu atsiekta 
gal -dar šiemet, gal ateinantį 

i rudenį, nes tai neatidėlioja
mas klausimas. Naciai pareiš
kia, kad dėl Dancigo never
ta kelti karo.

Bet jei lenkai norėtų karo, 
sako naciai, Vokietija karo 
nepaneigtų. Sako, trumpu lai 
ku lenkų kariuomenė būtų su 
triuškinta ir jos liekanos tu
rėtų 'pasprukti sov. Rusijos 
teritorijon.

Anot nacių, lenkų kariuo
menė savo gausingumu ir įsi- 
gin'klavimu negali prilygti 
Vokietijos •kariuomenei. Len
kai neturi modernių ginklų. 
Ant'kart iš visų šonų suremta 
lenkų kariuomenė neturėtų 
kur dingti, pareiškia naciai.

Anot nacių, Anglija negalė
tų padėti Lenkijai, nes anglai 
greitai pajustų vokiečių oro 
laivyno žygius.

DIDŽIOJI BRITANIJA 
AZIJOS RYTUOSE 
PASIDUODA JAPONAMS

TOKIO, liepos 22. — Did
žioji Britanija nusilenkė Ja
ponijai pripažinusi naująjį 
stovį Azijos Rytuose. Britam 
jos amabasadorius Japonijai 
Sir Robert Craigie po pasita
rimų su japonų užs. reikalų 
ministru II. Arita pasikeitė 
memorandumu kuriame pažy
mima:

1. Britanija pripažįsta gy
vuojančius Japonijos1 nenor- 
malinius santykius su Kinija.

2. Britanija susilaikys nuo 
žygių, kurie Kinijai gali būti 
naudingi, o Japonijai kenks
mingi.

3. Britanija imsis būtinų 
priemonių išlaikyti tvarkų ir 
taikų.

Tų pat laikų, japonų vy
riausybė pranešė, kad ji ne

vertė Britanijos keisti jos už
sieninį nusistatymų1.

Minimus 'memorandumas y- 
ra pagrindas vesti tolimes
nėms britų su japonais dery
boms. . «

Japonai sveikina memoran 
durnų, kurs yra jų laimėji
mas.

Pačių japonų diplomati
niuose sluoksniuose neatsiste
bimų tokiu Britanijos kapitu
liavimu. Ministras pirminin
kas Cliamberlainas anądien 
parlamente pareiškė, kad Bri 
tanija nekeis savo nusistaty
mo Kinnijoje ir nepripažins 
japonų reikalavimų. Dabar į- 
vyko kitaip.

Pranešta, įmemoranduimas 
bus įteiktas japonų impera
toriui patvirtinti.

Šelpiamiems bedarbiams Chicagoj 
numatemi nepaprastai sinkus laikai

Šelpiamųjų skaičius didėja; 
neturima pakankamų fondų

bąli stadijone įvyko masinės 
katalikų jungtuvės. 104 po-

“Darbo Pasaulis”.
Šias masines jungtuves ini-

ros priėmė Moterystės sakra-į cijavo Montrealio arkivysku- 
mentų. pas koadjutorius G. Gauthier-

Apie 50,000 žmonių dalyva
vo šiose nepaprastose iškil
mėse stadijone.

Pirmiausia Šv. Jokūbo ka

is, kad tuo būdu pakeldinti 
Moterystės sakramento reikš
mingumų, kų teismuose -vyk
domi divorsai slopina.

Jungtuvių iškilmėse pats 
ariu vysk ūpas koadjutorius

KUN. RUSSELL KALBĖS 
AUKŲ VALANDĄ

SLOVAKIJA PASIRŪPINO 
KONSTITUCIJĄ

BRATISLAVA, liepos 22.
Kun. J. J. Russell, šv. Ur- “ Vokietijos diktatoriaus 

šulės parapijos, Baltimore,1 Hitlerio globojama Slovakija 
Md., klebonas, pradėjus sek-, (Čekoslovakijos dalis) įsigijo 
imadieniu, rugpiūčio 6 d., per konstituciją.
ketinis sekmadienius kalbės Valstybės priešakyje bus 
per radijų katalikų valandų, nacionalin6 taryha i§ degim. 
6:00 vakare (eastern Stan
dard tume.)

Kun. Russell pirmąja savo h?s prezidentas. Parlamentų 
kalba paminės penkiašim- apdarys penkeriems metams 
tę katalikų valandos progra- išrenkamų KO atstovų, 
ma, kurios vvkdomos Natio
nal Council of Catholic Meni N™°nalinė taryba turės 
pastangomis, lte's? Iei,ti i’tatymns he par-

Kun. Russell yra teologijos
daktaras. Jo kalbos per radi-

sos poros automobiliais nuly 
dėtos į stadijonų. Tenai kiek
vienai -porai buvo paskirtas 
kunigas ir du liudininkai.

Po Moterystės1 sakramento 
priėmimo apeigų surengta

nųjai rožančių, šventasis Tė
vas šias dovanas pašventino.

Masinių jungtuvių visas iš
kilmes surengė Kun. Henri 
Roy, Jaunųjų Katalikų Dar
bininkų sąjūdžio direktorius.

LENKIJA “BLOKUOJA” 
DANCIGĄ

VENGRIJA NUSISUKA 
PRIEŠ ŽYDUS

BUDAPEŠTAS, liepos 23. 
Vengrijoje gyvena apie

LONDONAS, liepos 22. — 
lies renkamųjų narių. Tary- TjOTulon Dni|y S k r t r h iŠ 
■Ims pirmininkas bus valsty- Dancigo praneSa, kad Lenki- i 4(M)>00" Mi- Vyriausybe nu- 

" ■ - • ■ ja sutraukė daugiau kariuo-i 8Prend’> to<i P" J8”*8™8
menės Dancigo paribiais irimetU8 J'e aPl8i8l'J Ven-

VARŠUVA PAJUOKIA 
NACIU TAIKINGĄ 
NUSISTATYMĄ
VARŠUVA, liepos. 22. —

Lenkų politiniuose ir diplo
matiniuose sluoksniuose pa
šiepiamas nacių skelbiamas 
taikingas nusistatymas Dan
cigo žvilgiu. Tas yra naujos 
rūšies nacių propaganda, sa
ko lenkai. Vokietija turėtų 
žinoti, kad ji negali pasisa
vinti Dancigo “gražiuoju”. 
Ji gali Dancigo , siekti tik 
per karų.

Lenkai stebisi, kad naciai 
susimetė prie tos rūšies pro
pagandos, kaip tik britų gen. 
Ironside apleido Lenkiją.

Oficiali Lenkija pabrėžia, 
kad lenkai griežtai nusistatę 
nepaduoti Dancigo.

lamento atsiklausimo.

jų bus temomis: L Gyvenimo 
tikslas; 2. Mūsų šventėjimas; 
3. Dangus, ir 4. Pragaras.

KAUNAS. - Nuo š.m. ba
landžio mėn. 1 <1. iki liepos 1 
d. Lietuvoje įsisteigė 2 drau
gijos ir 11 skyrių. Viso liepos

J. 1 d. draugijų buvo 780, iš ku
rių 704 draugijos su padali
niais, 74 neturinčios padalinių

blokuoja visus tarp korido
riaus ir Dancigo kelius. Vadi
nasi, blokuoja patį Dancigu.

Norintieji Dancigu apleisti 
asmenys sulaikomi, patikrina 
mi jų pasai ir atliekamos kra 
tos.

griją.

Tomis dienomis mirė 
Michnlck, 34 m. amž. darbi
ninkas, 630 No. Rncine avė.,
kurį birželio 30 d. pasiutęS|ir 11 draugijų sąjungų, o iš 
šuo įkando. Negelbėjo jamjViao, skaitant su padaliniais 
raistai nuo pasiutimo ligos, iki liepos 1 d. buvo 7,158,

DIDELĖMS ŠEIMOMS 
MOKĖS PREMIJAS

PARYŽIUS, liepos 23. — 
Prancūzijos ministrų kabine
tas tomis dienomis svarstys 
sumanymą didelėms šeimoms 
mokėti premijas.

ATEINANČIĄ SAVAITĘ 
PASKIRS KOMITETĄ

WASHINGTON, liepos 22.
--------------------------------- I — Kongreso žemesniųjų rū-

DUBLINAS, Airija, liepos; mų. pirmininkas (speaker) 
23. — šio miesto burmistru1 Bankheod pranešė, kad atei- 
(majoru) išrinkta Mrs. Totu' nančią savaitę jis paskirs ko- 
ClarkeJ kurios vyrą 1916 me-Įmitetą iš penkių atstovų tirti 
tais per airių sukilimų britai NLRB (nacionalinis darbo 
nugalabijo. santykių boardas) veiklą ir

jo sprendimų metodus.
Prieš boardąi seniai buvo 

keliami nusiskundimai, kad 
jis yra šališkas, kad1 patai
kauja CIO, kad neigia pra
monininkus, ir tt.

VARŠUVA, liepos 23. — 
Stebėtojai suseka, kad Len
kijos vyriausybė gyvena eko
nominius sunkumus. Atsargų 
mobilizacija ir karinis pasi
ruošimas. rįja dideles zlotų 

guanas. GARSINKITES “DRAUGE”

Bedarbių vargšų šelpimui 
Chicagoj eina juodžiausios 
dienos, pareiškia miesto šel
pimo administratorius Leo M. 
Lyons.

Anot jo, sunkūs laikai iš
tiks apie 270,(XX) asmenų.

To priežastys yra, kad ne
paprastai daug bedarbių at
leidžiama iš AVPA viešųjų 
darbų vykdymo, ir kad Chi- 
cagos šelpimo administracijai 
trūksta fondų.

Ir nuo šios krizės išsisukti 
nėra priemonių, sako Lyons.

Jau dabar tūkstančiai nau
jų bedarbių vargšų atsišaukia 
gauti šelpimą. Tai daugiau
sia atleisti iš AVPA darbų. 
Rugpiūčio mėnesį iš AVPA 
darbų bus atleista visi tie, 
kurie nuolat 18 mėnesių iš
dirbę. Tokių visoj Illinoiso 
valstybėj bus iki 50,000. Jų 
daugumas bus Chicagoj. Jie 
šauksis pagalbos.

Apskaičiuota, kad per atei
nantį rugpiūtį Chicagoj šelpi
mui bus reikalinga apie pus
penkto milijono dolerių. Iš 
valstybės iždo gi bus gauta 
2,865,000 dol. Vadinasi, kiek
vienai bedarbių šeimai maže
snis šelpimas bus teikiamas. 
Nepakaks nė maistui. O kur 
buto nuoma, kuras ir šviesa?

‘Illinois Emergency Relief’ 
komisija pereitą penktadienį 
nusprendė visoje valstybėje 
patikrinti visus šelpiamuosius. 
Tas palies apie 270,000 Cbi- 
cago 'mieste. Gal jų tarpe ir 
bus rasta nereikalingų šelpi
mo. Bet, spėjama, bus nežy
mus skaičius ir tas stovio ne
pagerins.

Šelpimo išlaidas mažina ša
lies vyriausybė, atskiros val
stybės, o miestai nė mažiau
sių fondų neturi.

Viena aišku: atėjus krizei, 
bedarbių vargšų šelpimo sun
kiausioji našta teks priva
čioms labdarių organizaci
joms. Šios gi taip pat jau se
niai nusiskundžia mažai ką 
turinčios.

PRIEŠGAISRINE PRO
PAGANDA

ALYTUS. — Priešgaisrinės 
savaitės propaganda plačiai 
buvo pravesta ne tik Alytuje, 
didesniuose miesteliuose l>ei 
bažnytkaimiuose, bet ir kai
muose. Beveik kiekvienoje pra 
džios mokykloje buvo skaito- 

l mos paskaitos, kurių daugumą 
I skaitė prad. mokyklų mokyto
jai. Paskaitomis piliečiai bu
vo susidomėję.

-• - M ? e

POPIEŽIUS PRIĖMĖ 
ANNAMO IMPERA- 

TORIENĘ

VATIKANAS, liepos 21.— 
Šventasis Tėvas Pijus XII 
vakar priėmė Annamo impe
ratoriaus žmoną Marie N’Gu- 
yen llouhas. Ji yra 23 m. 
amž., ir katalikė. Jos vyras 
imperatorius Bao Dai yra bu
distas.

Annam yra Indokinijoje, 
prancūzų protektorate.

ORAS
CHTCAGO SRITIS. - 

Šiandien numatoma lietaus. 
Saulė teka 5:35, leidžiasi 8:- 
17,
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APŽVALGA Is Mūsų Centro

Mūsų Jėgos Auga

Prieš porą metą buvo išvykęs į Romą sie
kti aukštąją mokslą kun. Juozas Vaškevi
čius, buvusis Marianapolio Kolegijos vidu
rinės mokyklos (High School) vedėjas.

Dabar pranešama, kad šiomis dienomis 
kun. Vaškevičius Angelioo universitete iš
laikė daktarato kvotimus, sėkmingai ir ge
rai apgynė savo parašytą dizertaciją ‘‘Doro
vinės asmens pareigos tautai ir valstybei”.

Angelico universitetas kun. J. Vaškevi
čiui suteikė šv. Teologijos daktarato laips
nį.

Tenka nugirsti, kad naąjasai mokslinin
kas busimąjį rudenį sugrįš atgal į Ameriką 
ir vėl tęs lietuvią jaunimo mokymo ir auk
lėjimo darbą Marianapolio Kolegijoj, Thomp
son, Conn.

Aukštąjį mokslo laipsnį įsigijusį kun. dr. 
J. Vaškevičių, MIC., nuoširdžiai sveikina
me, palinkėdami jam sveikatos, ištvermes ir 
pasisekimo dirbti sunką jaunimo auklėjimo 
darbą!

Džiugu, kad mūsą, Amerikos lietuvią ka
taliką, intelektualinės jėgos auga.

Apie Vadus Ir Bendradarbius
P. U. “Vyties” No. 7-*me rašo: “Steku va

dą, atoku bendrudurbią — tai įprastas šian
dieninis nusiskundimas, ir net tų, kurie nie
ko neveikia. Keletą turime, bet dėl daugy
bės įvairių darbų patys vieni nesuškumba 
visko padaryti, taip atsitinka todėl, kad 
šiame dalyke neturime aiškaus skirtumo tarp 
vado ir jo bendradarbio.
. Vyčių organizacijoje panašiai taip yra 
kaip viršui pažymėta. — Stoka vadų, stoka 
bendradarbių! Kas gi yra tie vado bendra
darbiai! Kitaip sakant, koks skirtumas tarp 
vado ir bendradarbio! Vadas yra žmogus, 
kuris turi dovaną, ar uždėta pareiga jam 
žodžiu ar raštu, vesti kitų protus ir 'palenkti 
jų valius kokiam nors užsibrėžtam tikslui. 
Taigi vado esminė savybė — vadavimas kitų 
žmonių protams ir jų valioms. Vado vaid
muo: pasirinkti žmones — bendradarbius; 
juos pastatyti prie jiems tinkamo darbo, su
žadinti savo bendradarbiuose atsakomybės

Iš Federacijos Centro Raštinės 2334 S. Oaklcy Avė., Chicago, Illinois

Rengiamės į Kongresą
Su šiuo laišku siunčiame į Tamstų koloni

ją pluoštą laiškų, kuriuose prašome išdalinti 
draugijoms, kuopoms, klubams, chorams ir 
t. t. Laiške, kaip matysite, draugijos yra už- 
kviečiamos dalyvauti A.L.R.K. Federacijos 
XXVII kongrese, kuris šiemet bus rugsėjo 
12 ir 13 dienomis, Apreiškimo par. salėje, 
Brooklyn, N. Y. Šiuos laiškus prašome tuo
jau išdalinti iv, kur galima, žodžiu kvietimą 
papildyti.

Kongresas bus svarbus visais atžvilgiais. 
Bus svarstomi ne tik vietos lietuvią visuo
menės reikalai, kurių yra daug ir svarbių, 
bet visu rimtumu bus kalbama ir Vilniaus ir 
Klaipėdos ir aplamai Lietuvos reikalais, 
sąryšy su šią laikų komplikuota Europos ir 
viso pasaulio tarptautine padėtimi.

Šiuo metu kongreso reikšmę padidins sve
čiai, kurie bus atvykę iš Lietuvos, dalyvaus 
posėdžiuose ir pasakys kalbas. Vienas iš gar-

Lietuvos Vyčių seimas ir sporto olimpia
da bus -rugpiūčio 7, 8 ir 9 dd., Keamey, 
New Jersey.

Lietuvių 1). K. Parapijų Chorų Sąjungos 
seimas įvyksta rugsėjo 11 d., Maspeth, New 
York.

Lietuvių R. K. Vargonininką Są-gos sei 
mas laikomas rugsėjo J2 d., Maspeth, New 
York.

Visos šios organizacijos yra brangios ir 
ir labai (naudingos, dėl to remkime jas, ii 
nuoširdžiai pasveikinkime jų seimus.

Stambi A. Bražinsko Auka
Šiomis dienomis Antanas Bražinskas iš 

Somorsville, Conn. prisiuntė per Federacijų 
Lietuvos reikalams $250.00. Šią stambią au
ką paskirstė šiaip: Lietuvos Ginklų Fondui 
$200.00 ir Klaipėdos pabėgėlių šelpimui $50. 
Laiške šis nuoširdus lietuvis patriotas rašo: 
“Siunčiu Lietuvos reikalams auką per Tau
tos Fondą. Tenedrįsta priešai daugiau liesti

jaunių) ir išgauti iš j, k» jie gali duoti. Prot; K;. Pakštu. jau yra .u / tesaiaaįja ašaros mūsų tautie
Iš to seka, kad vado bendradarbiai bus tie atv>kę8 ir sutikęs pai uosti kongresui re e- ištremtų iš Klaipėdos. Ateis laikas, ne

. - . . . . rittu Hkfun miK ir įkninistims mitam TRiitrks-žmonės, kurie. sugeba vado nusakytus pla
nus įgyvendinti.

Katalikų Bažnyčios gyvenimo paslaptis ir 
glūdi tame, kad niekas negali patapti jos 
vadu, pirma nebuvęs jos bendradarbiu. Aiš
kiau tariant, kunigu nebuvęs, negali likti 
vyskupu. Šis metodas ne tik Kat. Bažnyčiai 
tinka, bet kiekvienai organizacijai, o ypač 
reikia turėti minty ikat. organizacijų va
dams!

Šalia katalikiškos pasaulėžiūros reikia są
moninti ir organizacinėj dirvoje

ratą aktualiais ir upiaisiais mūsą tautos 
reikalais.

Kongreso surengimu rūpinasi A.L^RJK. 
Federacijos New Yorko apskritys.

Pasaulinė Paroda

abejoju, kad bus atvaduotos visos priešų 
užgrobtos Lietuvos žemės”.

Bražinskas ne tik gražiai patriotiškai ra
šo, liet, kaip matome, savo žodžius pareimia 
savo sunkiu darbu uždirbtais doleriais. Rgi

Federacijos kongresas yra laikomas greta kia manyti, kad jo gražų pavyzdį paseks ir 
Lietuvių Dienos New Yorko pasaulinėj pa- kiti.

Daugiau Tokių Patriotų
Paskutinėmis dienomis išleistame A. L. R. 

K. Federacijos aplinkraštyje skelbiama, kad 
Antanas Bražinskas iš mažai kam žinomo 
Oonnecticut valstybės miestelio, Somersville, 
Lietuvos apsigynimo tikslams per Tautos 
Fondą prisiuntė tikrai stambią auką, bū
tent — $250.00.

Atsižvelgiant į tai, kad A. Bražinskas yra 
darbininkas žmogus, kad jam uždirbti ir 
sutaupyti vieną kitą dolerį sunkus yra da
lykas, toji jo auka savo senosios tėvynės 
gynimui yra didelė ir brangi. Jis ją įteikė 
vaduodamasis tauriausia ir karščiausia Lie
tuvos meile, giliausiu patriotizmu. Jo pat
riotizmas ne tuščiuose žodžiuose, bet dar
buose, pasiaukojime. Jis atitraukė geresnį 
duonos kąsnį nuo savo burnos, kad galėtų 
suteikti pagalbą Lietuvai sunkiose jos gy
venimo valandose.

A. Bražinskas tai bus stambiausias auko
tojas Lietuvos gynimo reikalams pastarais 
keleriais metais.

Jo gražus, patriotiškas pavyzdis yra sek
tinas.

Visi, kas sekame Europos tarptautinę po
litiką, nusimanome, kad pavojai Lietuvai 
nėra praėję. Lietuva turi būti gerai pasi
ruošusi, turi budėti. Ji turi būti vieninga. 
Visa mūsų taūta turi būti vieninga. Nuo 
pasiruošimo, nuo darbo ir pasiaukojimo Lie
tuvai nėra ir negali būti laisva ir jos išei
vija. Jei ne kitaip, tai savo aukomis turi 
stoti į pagalbą savo tėvą kraštui ir tuo iš
pildyti savo šventą tautinę pareigą.

A. Bražinskas savo pareigą gerai supra
to ir ją su kaupu atliko.

Ne visi gali tokiomis sumomis aukoti. To 
ir nereikalaujama. Reikia aukoti sulyg iš 
sigalėjimo. 'Kiekviena auka, ar ji didelė ar 
maža. yra labai branginama ir reikalinga.

Taigi, daugiau tokių patriotą, kaip A. 
Bražinskas.

Parode Savo Veidų
“Kipa” rašo: Kaip atsimename, neseniai 

prancūzų buvusių fronto kovotojų sąjunga 
yra pasisakiusi už teisių sulyginimą katali
kų dvasininkams, dalyvavusiems Didžiaja
me Kare, kurie ligi šiol tebėra skriaudžiami 
— jiems tebelaikomi išimties įstatymai. Po 
šito fronto 'kovotojų 'pasisakymo buvo pri
verstas pasisakyti ir prancūzų politinės par
tijos. Žinoma, iš to pasakymo paaiškėjo tik
rieji kiekvienos iš jų planai bei užmanymai.

Kai radi'kalsocialistų atstovai laikraštinin
kams, klausiusiems*jų nuomonės, veik visi

rodoįj. Toji diena bus rugsėjo 10 d. Atvykę 
į kongresą, turės progą dalyvauti Lietuvių 
Dienoj ir matyti jos programą, kuri žada 
būti įdomi. Ji ir bus įdomi, nes be Amerikos 
lietuvių chorų, kurie sudarys chorą iš ke
lių tūkstančių dainininkų, dainos iš Lietuvos 
atvykęs 'Vytauto Didžiojo Universiteto Cho
ras. Be to, muzika, tautiški šokiai, kalbos. 
Dėl to visai drąsiai galima raginti tautie
čius vykti į Lietuvių Dieną kad ir iš tolimes
nių kolonijų ; jie nebus užvilti. Ta pačia pro
ga galės dalyvauti ir Federacijos kongrese.

Išlaikyti Lietuvos Skyrių parodoj, sureng
ti Lietuvią Dienai programą, susidaro di- 
delios išlaidos, kurias turi padengti Pasau
linės Parodos Lietuvią Komitetas. Tad, 
šiuomi prašome raginti tautiečius pirkti pa
rodos ženklelius, tapti parodos rėmėjais ar 
šiaip jau tam tikslui aūką paskirti. Juk tai 
mūsų, lietuvių, tautos garbės reikalas.

Mūsa Organizacijų Seimai 
Neužmirškime pasveikinti šių mūsų orga-

Lenkijos Religinis 
Gyvenimas

Mokyklos tikybos pamokos 
yra 2 per savaitę. Iš vokiečių 
atimtose šalyse (Poznanėj) 
po 4 sav. Visų mokyklų ir li- 
ciejų mokiniai šventomis die 
nomis į pamaldus iš mokyk
los eina organizuotai, vado
vaujami mokytojų. Kai suži
nojo, kad Lietuvoj mokiniai 
į pamaldas eina palaidai, be 
mokytojų priežiūros, labai 
nustebo. Kaip, girdi, Lietu
voj, katalikų krašte galįs bū
ti toks -mokytojų apsileidi
mas! Juk pratinti mokinius 
uoliai atlikti šventadienio pa
reigas yra lubai didis ir sva
rus mokinių auklėjimas.

Iš viso Lenkijoj renginį- 
zuikiškumo nejaučiama. Dai 
yra pensionatų šventųjų \4 
duis. Bažnyčiose daug vyrų 
ir inteligentų. Yra mokslus 
einančio jaunimo kat. organi
zaciją.

Krokuvoje yra apie 55 kat. 
bažnyčios. Šventomis dieno
mis per pamaldas jos pilnos 
žmonių. Gyventojų mieste y- 
ra (katal.) apie 130,000.]'

l’igi katal. spauda. “Maly 
dziennik” egz., tėkaštuoja 5 
cent. Jis -turi apie 250,000 
■prenumeratorių. ,

Krokuvoje yra valstybinė 
ligoninė šv. Lozoriaus vardu. 
Tarnauja vienuolės seserys 
šaritės. Rytais ir vakarais li
goniai kartu kalba maldas ir 
gieda giesmes, nors ligonių 
tarpe yra ir žydų.

Mdkesčiai ir Aukos
Federacijos Centrui užsimokėjo: Water- 

bury, Conn., Fed. sk., $16.00; Liet. R. K.
Sus. Amerikoj — $10.00. Moterų Sąjunga —
$10JM). 'LDS — $10.00; New Britain, Conn.,
Fed. sk., — $4.00; Brockton, Mass,, Fed.
Sk., — $8.00; Lawrence, Mass., Fed. sk., —
$11.00; Port Washington, \Visc., — Šv. Lau- 
rino dr-ja — $1.00. įvairiems reikalams į 
plaukė: LRKSA, Klaipėdos pabėgėlių šelpi
mui — $100.00; Pittsburgh, Pa., Fed. sk.,
Klaipėdos tremtiniams — $25.83; New Bri
tain, Conn., Moterų Sąjungos Conn. apskr.,
Lietuvos Ginklų Fondui ir Klaipėdos trem
tiniams — $10.00; Lawrence, Mass., Lietu
vos Ginklų Fondui — $15.85; Lowell, Mass.,
Fed. sk., Lietuvos Ginklų Fondui — $17.00;

•Cicero, III., Šv. Antano dr-ja, Lietuvos Gin
klų Fondui — $10.; Norwood, Mass., Klai
pėdos tremtiniams — $10.00.

Šiomis dienomis išsiųsta iš Federacijos iž-!,. .
do Lietuvos gynimo reikalams per Lietuvos,^1 ?ra I>aslunt^ laisk* Vo'

Vokiečių *
Protestantizmo
Nuslydimai

Vokiečių protestantų vys

pasisakė už teisių sulyginimą katalikams nizacijų seimus: . --------------~ OJ................ ......... --------- . .. ...
(“Figaro” anketa), socialistai ir komunis- A.L.R.K. Moterų Sąjungos jubiliejinis konsulą Chicagoje $210.68 ir gautas pakvi- cletlJos kultų ministeriui, ku-
tai aiškiai pasirodė besilaiką senųjų anti- 
klerekalizmo tradicijų.

Juokingiausiai pasirodė komunistai: prieš 
porą metų jie bandė katalikus apmulkinti, 
siūlydami jiems “ištiestą rariką”, gi dabar 
neabejodami pasisako už tolimesnį palaiky
mą įstatymų, siaurinančių kataliką teises. 
Dabar prancūzą katalikai aiškiai ipamatė, 
kad anuonnetinis komunistų gerinimasis b(i- 
vo tik manevras.

“Vienybės” redaktorius aną dieną nei iš 
šio mei iš to savo straipsnyje “Nepaten
kinti Lietuva ir katalikai” “išpylė kailį” 
katalikams. Priežastį tam surado “Ameri
kos” pareikštame nepasitenkinimų vienu 
Lietuvos seimo žygiu. “Amerika” tautinin
kų dienraščio redaktoriui taip atsakė:

“Nejau minėtam redaktoriui neaiškios val
stybės organų ir pačios valstybės sąvokos 
Juk tiek daug jis rašo apie teisę turėti prie
šingą nuomonę, nei vyriausybė turi; gis skel
bia laisvę kritikos pastabas reikšti... Jei mū-

seimas įvyksta rugpiūčio .7, 8 ir 9 dd., Wor- tavimas. 
cester, Mass.

DIDŽIOJI ISPANUOS PAMOKA
Pokariniais laikais gal nė 

viena valstybė nėra tiek ken
tėjusi nuo visokių vidujinių 
neramumą ir rietenų bei ko
vų, kaip Ispanija. Ligi 1931 
metų pavasario Ispanijoje 
buvo diktatūra; krašte šeimi
ninkavo diktatoriai — iš pra
džių Primo de Rivera, po jo 
Berenguera, kurie valdė šalį 
nekreipdami dėmesio į kara
lių Alfonsą XIII. Tasai kara
lius buvo gana gerų norą 
žmogus, bet be tvirtos valios- 
ir be didesnės politinės iš
minties. Jau diktatūros lai
kais 'pasitaikydavo maištų

sų pareikštą nepasitenkinimą vienu seimo bei neramumų, bet diktdto- 
nutarinni galima apšaukti visų katalikų ne- riai griežtai juos numalšinda- 
pasi tenkinimu Lietuva, tai ar vertos “V- Vo. Visa nėlaimė, kad jie ti- 
bės” redaktoriaus pastabos bent mažiausio kėjosi galėsią valdyti vien 
dėmesio! Tik apgailestautina, kad plunksna rykgtės pagalba žr nesistengė 
vartoti turįs teisę asmuo vmiikai nesiskaito gerinti saakios
su tiesa”

Leonardck Simutis, ALRKF sekr.

reikalai pakrypo į kitą kraš
tutinumą; tie, kurie pirma 
buvo prispausti ir skriaudžia
mi, iš šalies 'pakurstyti su di
džiausia neapykanta ėmė ker
šyti tiems, kurie buvo dėl 
anos priespaudos kalti ir net 
nekalti. Neapykanta ir kerš
tas blogi patarėjai; užtat ir 
su respublika išėjo blogai: 
nuolatinis teroras, persekioji 
mai ir žudymai privedė prie 
to, kad atsirado pasipriešini
mas, kuris pasireiškė 1936 
metų vasarą .prasidėjusiu su
kilimu. Tas sukilimas -po il
gų ir kruvinų kovų pasibaigė 
tik šiais metais.

Nelaimių ka’tininkė

tų negerovių

cento visos Ispanijos dirba
mos žemės.

šimtą kartų buvo mažiau 
stambiųjų dvarininkų — tik 
arti -pusės procento visų val
stiečių, bet jų žemes sudėjus 
į vieną vietą, sudarė 30 pro
centų visos Ispanijos dirba
mos žemės. Kai pusė milijo
no smulkiųjų ūkininkų tetų- dos agentūra, 
rėjo vos po vieną hektarą, 
tai pusseptinto tūkstančio 
dvarininkų turėjo po 'kelis 

(Tęsinys 3 pusi.)

ris yra tikras vokiečių pro- 
testantizino bankroto 'pripa
žinimas. Tame laiške vokie
čių protestantų dvasiniai va
dovai pareiškia, jog jie rei
kalauja, kad visi jų tikintie
ji visiškai paklustų valstybei 
ir fiurerio politikai, taip pat 
pasisako už rasistinę politi
ką. Šitą reicho protestantų 
vyskupų laišką smerkia net 
Šveicarijos protestantų spau-

Iš visų daiktų, kuriuos^!' 
rai, tegul niekas tau dJ 
neišrado.

Žaidžia Lenkijos Likimu
Dancigo likimas dar neaiškus. Pastaromis 

dienomis daugiau yra spėliojimą, kad jis bus 
prijungtas prie Vokietijos ir dėl to miesto 
karo nebus.

Jei taip būtą, tai kuriems galams anglą 
politikai gundo Lenkiją griežtai laikytis, ne
nusileisti, pažada paramą! Juk tai yra žai
dimas lenką tautos nervais ir skandinimas 
to krašto į neišbrendamas skolas.

Gali išeiti taip, kad dėl Lenkijos nelai
mės, jei toji įvyktą, bus lygiai kalta Di
džioji Britanija, kaip ir pati Vokietija.

ventojų masių padėties. O tos 
masės — tiėk ūkininkai, tiek 
darbininką}, vilkdami nepa
kenčiamą skurdą, ilgainiui 
.pasidarė tokia jėga, kad 1931

Anglų rašytojas Herbertas N. Kason, ra
šo “L. Ž.”, išleido labai įdomią knygą “Post 
—-Hitler Europa’’ (“Europa po Hitlerio”).

Autorius bando duoti vaizdą politinių ir 
visuomeninių įvykių, kurią seks vienas ,pas- metais nė diktatorius nieko 
kui kitą, visuotinio nerimo, ginklavimosi ir
konfliktų laikotarpiui nutrūkus. Jis kupinas 
optimizmo ir tiki, kad “laikini reiškiniai” 
nesustabdysiu galutinio civilizacijos, kultū
ros ir humanizmo idėjų laimėjimo. Pobitle- 
rinė Europa vėl stosianti į normalų progre
so kelią, ir žmonių solidarumo idėja nuga
lėsianti zoologinį nacionalizmą.

nebegalėjo padaryti ir turėjo 
pasitraukti. Kartu turėjo (pa
sitraukti ir Karalius Alfon
sas XIII. Tais tai metais bu
vo paskelbta Ispanijoje res
publika.

Tačiau prie

Kokios gi*
priežastys!

Gi socialinė neteisybė. 
Skaitytojo nevarginsim il

gais išvadžiojimais, bet trum
pai pav&izdūoftim padėtį, ko
kia buvo .Ispanija diktatū
ros laikais. 40 procentų, vadi
nasi, arti -pusės visų Ispani
jos žemės savininkų turėjo 
mažiau kaip >po hektarą že
mės; kitaip tariant, beveik 
pusė ūkininkų buvo Skur
džiai — sklypininkai; jų vi
sų žemes sudėjus į vieną vie-

respublikos 1 tą tebuvo tik pusantro pro

1

Paul McNutt, naujas Federal Securitv administratorius 
(kairėj) konferencijoj su Frank Mcllale, -nacijonaliu Demo
kratų partijos komitmenu, kuris darbuojasi, kad ateinančiais 
-metais McNutt būtų nominuotas kandidatu į prezidentus.
(Acme telephoto)
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Prašalinu Bledingu Dantų
...

bijo, tas daugiau ir nukenčia 
bei dauginu turi skausmo pa
kęsti; bailys, turėdamas skali 
dantį dantį, nesiskubina pas 
dantų gydytojų, o laukia j>a- 
kol jį skausmas priverčia ei
ti.

Štai viena nelaimė, kokios 
nieks nenorėtų nė matyti (ka-1 
lbu apie šį atvaizdų), šis ž'.no

įvesta respublika, jis nus
prendė, kad jau atėjo laikas 
pradėti darbų.

Tuo metu, kai katalikai de
mokratai ir kiti nuosaikūs 
respublikonai ruošė planus 
teisingai žemės reformai pra
vesti (kaip kad buvo -išda
ryta ir Lietuvoje), kai kas 
per komunistų, socialistų ir 
panašias partijas pradėjo di
džiulę agitacijų prieš nuosai
kiuosius, ypatingai prieš ka
talikus, apšaukdamas juos 
diktatūros šalininkais ir dar
bininkų bei valstiečių prie
šais. Kairiosios gi partijos 
žadėjo aukso kalnus. Paža
dais viliodami ilgai skurdu- 
sias mases, katalikus jie, ko
munistai ir socialistai, baugi
no teroru, žudymais, bažny
čių deginimu.

Katalikų nuodėmės

Tiesa, Ispanijos katalikai 
tikrai daug kuo buvo kalti — 
tiek ipasaulininkai, tiek dva-

Didžioji Ispanijos 
Pamoka

(Tęsinys iš 2 pusi.)

šimtus ir net po kelis tūks
tančius hektarų. Pirmieji 
skurdo, antrieji nežinojo, kur 
turtus dėti.

Ir Ispanijoje buvo judina
mas žemės reformos klausi
mas, tačiau jų pravesti kliu
dė ne tik gamtos sųlygos 
(kalnuituinas)', bet ir dvari
ninkų užsispyrknas. O tie 
turčiai buvo per akli, kad nu
matytų, kokia bausmė jiems 
artinasi.

Komunistų įsikišimas
Kai diktatūra buvo nuver

sta ir buvo įkurta respubli
ka, daugelis išmintingų Ispa
nijos politikų -planavo pra
vesti išmintingų žemės refor
mų, sutvarkyti darbo klausi
mų ir įgyvendinti krašte tei
singumų, tvarkų ir laisvę.
Deja, atsirado ‘pašalinės jė
gos, kurios visus tuos gra- sininkai. Kai kurie net aukšti 
žius sumanymus sugriovė, hierarchai buvo pernelyg nu

tolę nuo liaudies; buvo ne
maža tokių, kurie tematė tik 
didikų prabangų, bet nematė 
valstiečių ir darbininkų skur-

riausias dalykas yra nusipir
kti vaistų, nuo kurių nusto
ja dantis skaudėti, o vėliau 
jis net ištrupa. Nereikia nė 
traukti... Bet tas džiaugsmas 
buvo neilgam. Duokim tam 
žmogui kalbėti.

Vienų rytų, sako, pajutau, 
kad man žandas niešti. Ap
čiupinėjęs randu mažų spuo
gelį. Pakrapštuu — nieko y- 
-patingo, tik truputis kraujo 
pasirodė ir viskas. Vėliau pa
stebėjau, kad juo tolyn, tuo 
tas spuogas eina didyn. Vėl 
gerokai paspaudžiau. Dabar 
iš jo išėjo kraujo su pūliais. 
Šiaip ar taip išspaudęs spuo
gų, 'maniau, padaręs jam ga
lų1. Bet kur tau! Ant rytojaus 
jis dar didesnis ir tuo pačiu 
sykiu pajutau pažandėj skau
smų. Namuose “daktarų”, ku 
rių roles dažniausia lošia mo

terys, niekad netrūksta. Tai
gi, jų patariamas pradėjau 
ant spuogo visokius kompre
sus dėti. Bet kai už dienos, 
kitos jau nebegalėjau burnos 
atidaryti, nes žandai buvo su
rakinti, supratau, kad reikia 
kreiptis prie tikro gydytojo, 
kuriam papasakojau visų tos 
ligos istorijų iki pat prad
žios. Gydytojui nereikėjo il
gai galvoti. Apžiūrėjęs iš lau
ko pusės, paskui, pažvelgęs, 
kiek buvo galima, į vidų, ta
rė man: “Tamsta, tur būt, 
nori gyvas supūti?” Išgirdęs 
tokį gydytojo pasakymų nusi
gandau ir liepiau daryti vi
sa, kad -gelbėtų gyvybę. Pa
sišaukęs dantistų gydytojas 
pradėjo jiūrinėti ir tar
tis. Kas vėliau dėjosi su ma
nim, nebeatmenu. Kai nubu
dau, pasijutau esųs lovoj bal
tiniuose ir visas prakaitu iš
piltas. Šalę manęs stovėjo gy
dytojas ir dantistas. Kadangi 
operacija gerai pavyko, tai 
abu ėmė pasakoti, kaip pra
plovę žandų elnė iš jo pūlius, 
bet žandai dar vis buvo su-

komunizmo sukurstytos liau-l tų šalių savanorių kovojo su
dies masės jau buvo užval- 
džiusios parlamentų, (kada vy
riausybė pateko į kairiųjų 
partijų rankas, kada pralie
jo siautėti komunistinis bei 
anarchistinis gaivalas. Bet 
veikti jau buvo vėlu: jau bu
vo atėjęs metas krauju atpir
kti savo ariktybesnįjį apsilei
dimų.

986 kruvinosios dienos

1936 metų vasarų raudono
ji) siautimas pasiekę 'pačių 
viršūnę. Kai buvo nužudytas 
vienas iš žymiausių katalikų 
politikų, Kalvo Sotelo, buvo 
aišku, kad ilgiau laukti nebė

jo armija, o dabar, karui pa
sibaigus, nori Ispaniją laikyti 
savo politinėje įtakoje, ph- 
naudoti jų saviems tikslams.

Taikos ištroškusių Ispaniją 
traukiama į naujus turptuuti- 
nes painiavas.

Pamoka visiems
Prieš kilk laiko Popiežius 

Pij lis XII ispanų tautai pasa
kė kalbų. Jis be kitko primi
nė gen. Frankui, 'kad nuga
lėtojas būtų atlaidus nugalė
tiesiems. Be abejo, gen. Fran
kas iš Ispanijos praeities tu
rėtų įsidėmėti, kad neapy
kanta ir kerštas gimdo naujų

Rašo Dr. G. I. BloŽis
«-r —»• ,~zr

Kuomet žmogus galvoja a- 
pie traukimų jam blėdimgų, 
griaunančių kūno sveikatų, 
dantų, suprantama, nelabai 
gerai jaučiasi, nes persistato, 
jog bus kraujo bėgimas ir 
šioks-toks skausmas. Ir juo 
daugiau galvoja apie tai, tuo 
daugiau bei didesnį skausmų 
persistato, kad, ve, su tam 
tikra adata durs į dantų sme
genis ir labai skaudės, o kai 
trauks, dar daugiau skaudė
O dantisto kėdę įsivaizduo 

Įjantis matę- lyg būtu j
Įeiais išpinta.

Bet, kodėl nepagalvoti ge- 
įron pusėn? Kodėl nepagalvo

to bevilčio danties pra
plos yra apsisaugojimas 
ligų bei nuo skaudesnės 

Inelaimės ir kodėl nesivalzduo- 
Ijame, kų išvengiame praša
lime blogų dantį: nusidegini- 
Imų veido ir dantų smegenų.'
(vaistais, o dar blogiau apsi
gaudinėjame patys save, nes 
[besigydvdaini duodame pro
gos supuvusiam dančiui įsi- į gus a-pie dantų traukimų bu- 
kaudėti, nuo ko paskui dan- v° tiek įbaugintas, kad visai 

Įtų smegenys gauna infekcijų nenorėjo galvoti ir pažiūrėti 
ir jau pasidaro nepaliečiami j i dantų gydytojo kabinetų. 
iė dantis, nei dantų sniege- Mat, dantistas sykį traukda-

iuo

įys, o jau su tam tikra ada
ta nė artyn negalima prieiti 
švirkštimui marinančiu vais

inas suirusį dantį gerokai jį 
užgavo. Bet, štai, kitas dan
tis jam pradėjo skaudėti. Iš

tų. Taip beapsigaudinėjant pradžių biskį paskaudėdavo
avė ir veidas pradeda tinti, 
gauname karščio, o vėliaus 
pradeda veidų, ausį ir net 
palvų skaudėti. Štai, gulam 
įet į lovų, turime gerokai -pa
sikankinti dienas, savaites, 
įiasidaro geroka gydytojo - 
nediko bila, o jei iš darbo 
teikėjo išlikti, to jau nė ne
įkaitoma.

Priežodis sako: “Kas bė-

ir vėl nustodavo. Bet kai la
bai pradėjo skaudėti, nuėjęs 
į vaistinę gavo raudonų vai
stų. Nors smegenis išdegino, 
vienok dantis paliovė skaudė- 
jęs ir viskas- buvo tvarkoj. 
Vėliau ir vėl pradėjo skau
dėti, bet pakenčiamai, o dar 
vėliau kai kada net ir veidas 
ištindavo. Vienok, nesant di
delio skausmo, nekreipė dė-

;a, tų ir veja; kas verkia, tų inesio. Paskui dantis ištmpė- 
ir plaka”. Taip yra ir su jo ir smegenys sugijo. Žmo- 
Įlantų traukimu. Kas labiau gus džiaugėsi, kad tai ge

Toji pašalinė nelemta jėga bu
vo (komunistų internaciona
las.

Jau Leninas, bolševizmo
tėvas, buvo pasakęs, kad po Jo. Katalikai visuomeninin- 
Rusijos pirmoji valstybė) 'ku-'kai nekreipė dėmesio į didžių
rioje kils revoliucija, bus Is
panija. Kominternas visų lai
kų ypatingų dėmesį ir kreipė

jų Popiežių nurodymus apie 
socialinį teisingumų, kuriais 
kitų šalių katalikai politikai

galima. Tvarkos ir senų krik- neapykanta ir sėja naujų ne- 
šeioniškų papročių šalininkai,
'kurių dar apsčiai buvo ka
riuomenėje, susimokė ir su
kilo prieš raudonųjų vyriau
sybę. Tai buvo 1936 metų lie
pos 18 d. Sukilimui ženklų 
davė gen. Sanjurjo, bet jam 
pačioje pradžioje žuvus lėk
tuvo katastrofoje, sukilimui 
vadovauti pasiėmė gen. Fran
kas, vienas iš pačių jauniau
siųjų ispanų generolų, ilgus 
metus praleidęs Maroke ir te
nai pasižymėjęs. Su juo stojo 
tie, kuriems rūpėjo apsaugoti 
Ispanijų nuo komunizmo, ne
tvarkos ir žudynių.

santalkų sėklų. Jis yra pasi 
sakęs norįs atstatyti Ispani
joje tvarkų, teisingumų ir su
gyvenimų; taigi, jis turės 
būti teisingas ir atlaidus ki
taip manantiems geros valios 
žmonėms, teisingas ir griež
tas žmogžudžiams ir blogos 
valios žmonėms.

Naujieji Ispanijos valdovai, 
siekdami valstybėje tvarkos 
ir sugyvenimo artimos praei
ties pamokyti negalės pa
miršti, kad geležinė pries
pauda gimdo pasipriešinimą 
ir ugdo revoliucijų; dėl to
jie turės suteikti tautai iš- 

Nepramatytos aplinkybės ' mintingų laisvės kiekį, 
pralenkė numatytus planus ir Didžiai pamokyti Ispanijos

į Ispaniją, gi kai tenai buvo' sąžiningai pasinaudojo ir pa-
______ _____________________ j siekė puikių rezultatų. Vie-
rakinti. O kadangi žmogui, nuoliai meldėsi užsidarę tur- 
tokiam ligoniui, reikia ir va-:tinguose vienuolynuose, bet 
Įgyti, tai gydytojas turėjo nematė, kad fabrikuose, su- 
vienų triūbelę įstatyti į išpu-i ha lizdus komunizmo agen- 
vusių skylę, kad pūliai bėgtų tai; katalikai 'politikai mie- 
laukan, o kitų įdėjo į burnų, I lai dalyvaudavo iškilmingose 
per kurių galėjau tik pieno pamaldose, bet nedėjo dides- 
arba skystos sriubos gerti. Ir'nių pastangų naudingiems į- 
taip dvi savaites išgulėjau statymams pravesti. Aukštie- 

. (kol pasveikau. j ji dvasininkai eidavo iškil-
I Tai, štai, kų daro baimė niingai šventinti naujai pas-
ir visokie įsivaizdavimai ne
apsakomo skausmo dantį trau 
kiant. Jei tasai žmogus būtų 
pagalvojęs geron pusėn, kad 
jei kiti tuos skausmus gali 
atlaikyti, kodėl aš negaliu, 
nebūtų žandas išpuvęs, nebūt 
reikėję jo piauti, lėšuotis ir 
per visų gyvenimų randų ne
šioti.

Kas nori gauti vaistų ner
vams nuraminti, visados tu
ri pasiteirauti su savo gydy
toju arba dantistu. Autorius 
to straipsnio pats vartoja ir 
kitiems pataria vartoti “Sal- 
Fayne”. Duoda gerų rezulta
tų. Kuomet rengiamasi eiti 
pas dantų gydytojų, tų vaistų 
reikia imti bent prieš porų 
valandų. Nervai susitvarlkys
ir bus išvengta daug nemalo-!>
nOmų. i

tatytų rūmų ar tiltų, bet ne
matė, kad mokyklose ir uni
versitetuose mokytojai ir pro 
fesoriai skleidė jaunimo tar
pe prieš'katal i k iškų mokslą.

Katalikai susiprato ir la
biau sujudo tik tada, kada

sukilimas, kuris turėjo be di
delio kraujo praliejimo pasi
baigti per keletą dienų, už
truko 986 dienas — daugiau 
kaip pustrečių metų. Kovų 
laukuose žuvo šimtai tūkstan
čių gražiausiojo ispanų jau
nimo. Nuolatiniai lėktuvų ir 
artilerijos bombardavimai su
griovė gražiuosius Ispanijos 
miestus, sunaikino daugybę 
meno paminklų; o kiek pada
rė žalos raudonųjų įsiuti
mas: 20.000 bažnyčių sunai
kinta, išžudyta 17 vyskupų, 
apie 6.000 kunigų, 2.000 vie
nuolių ir apie 300,000 pasnu- 
lininkų katalikų.

Sukilimui užsitęsus, savo 
politiniais sumetimais į jį į- 
sikišo italai ir vokiečiai, pa
siūlydami generolui Frankui 
savo pagalbų žmonėmis ir 
ginklais. Dešimtys tūkstančių

Viena New York Pasaulinės Parodos pramogų — parašutais fiasivažinėjimas ore. Sųsi- 
įynus vieloms, ši pora, ir dar ne bet kokia— Mr. ir Mrs. J. Cornelius Rathbone — paki
lo ore 125 pėdų aukštumoje. Penkias valandas ėmė vieloms atitaisyti ir jie visų laikų sė
jėjo tokioj pozicijoj. Apačioj buvo patiesti tinklai, kad kartais, apalpę krisdami neuž
simuštų. (Aoine telepboto-

LEO NORKUS, Ii.
DISTR1BUTOR

OP
AMBROSIA & NECTAR

B E E R S

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Viri geria ir mėgsta 
AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nusprendė padirbti dar go
resnį alų, karį užvardino NECTAR. šis Aliu yra pagamintu ii im
portuotų pirmos rūšies produktų.

Urmo (wholeaale) kainomis pristato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės paa NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

2423 West 64th St. Tel. Hemlock 6240

katalikai, krauju gausiai at
pirkę savo apsileidimų, nie
kados neužmirš, kad bažny
čios ir altoriai griūva ir krau
jas pradeda lietis tada, kada 
Dievas pasitraukia iš žmonių 
širdžių ir kada meilė užlei
džia vietų neapykantai. O nie
kas taip nebrangi na neapy
kantos, kaip neteisingumas, 
kurio kai kurie ispanų kata
likai nenorėjo matyti ir nesis
tengė taisyti. Šitų painokų 
turės įsidėmėti ir visų šalių 
katalikai, ypatingai jų vadai, 
nes vangu ar atsiras tokių, 
kurie ant savo kailio norėtų 
patirti tai, kų patyrė Ispani
jos katalikai.

B. Rimkus “M. <L.”)

Turėk Dievų prieš akis. e 
vaidinančiais žodžiais nėšio 
pyriuok.

SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MĮI MORGIČIŲ

INSURED

Kiekvienos ypatoe padėti pinigai yra apdrausti ilri $5000.00 pe\ 
Federal Savings and Loan Insurance Corp., po United States 
Government priežiūra.

Išmokėjom Už 

Padėtus Pinigus 4%
Ofiso vai.: 9:00 vai. ryto iki 5:00 vak. Pirmadieniais, Ketvirta
dieniais ir šeštadieniais iki 8:0? vak.

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

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE 
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rųžiea naujus namus ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio caah įmokė- 
jimo ant lengvų mėnesinių išmokėjimų.
(Iigannn geriami} atlyginimą ii Fire In
surance Oompanijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paakolaa ant naujų ir 
senų namų, ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo 6 iki 20 metų. Reikale kreip- 
kitėe prie:

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



tjRlTTGIl Pirmadienis, liepos 24, 1939

1HE ’ GOUbUS FAMILY

3^WHOS "l^AT
L^TTEK FfiO 
?HAhX?

XTS FtSSb'l MAMOy, 
Oue OtD CtXX" 
She Savs she 
got TiREO or 
VVoeKlhJ' FoCTVVTT 
FAMIUV 1N> FtoetM 
Abi' SHCS 
Foe Vs/oCK. HECE 
ToMoerac^’’ bJCM/ 
VJB CAbi Hf>VE SOMe 
REAU FglEO 

, OWCF MORB'.

V/FLV.HtAH AH 
iŠ. MA6SĄH <SbOFuS' 
Do«fc AH G ET MAH 
Oi- JOS BACKa

”XTS 0EEM
VVAtYlkl PoR 
Vou AUuTse 
Time. MAMl>y

So/1'.
M / X GUAD Te

Bv H. T. Elmo

SEE
GUAP To 

DU 
AGAtM'8AC*

I M 60 SORR>f 
MAMDZ"- 9LTT 
AFTE12, AU- HOW 
DlD X VOUVJE(?E ~
SUN8URNT ?

f

PRANEŠIMAS 
Dr. V. A. Šimkus šiuoml 

laiku atostogauja ir sugrįš 
tik rugpiūčio-August įnėn. 1

“Kas d., 1939.

J/,

v

v/

Lmk«4» N.w»pgpe» .M
J/i \\ I !| ».W-yįjri/^o

Pasaka Apie Kunig. Oginskiu Dvara
Šilti} 1803 metų pavasario; žali vaisiai, lysvėse augo dar- 

vidudienj, kai parkas dvelkė; žovės, raudonavo išsirpusios 
alyvų ir jazminų kvapu, prie] žemuogės ir žydėjo didelės rau
didžiųjų liūto vartų sustojo 
karieta. Vartininkui pažinus 
jo šviesybės širmių ketvertų, 
geležiniai vartai atsidarė ir 
karieta pavasario žalumynų 
ir margaspalviais žieduis'pra
žydusiu parku nuriedėjo į 
dvarų. Iš karietos išlipo du j 
vienų kitų panašūs žmonės ir 
dingo rūmų prieangyje. Bū

ties, šviesybės, gražiai nuta-1 jo. Atsistojo ir jo šviesybė. Jo 
pytas paveikslas. Jis čia vie-1 žvilgsnis apsibėgo visus švė
nas tarp mirusiųjų. “ KažinI čius ir sustojo prie pulkinin- 
ar ne per anksti jo šviesybė ko, paskiau nukrypo prie sen- 
įnešė savo portretų” — pa-Įtėvių portretų. Pasigirsta au- 
mųsto tarnas. Rūmų tradicija giringas ura!... Prabyla orkes- 

donos aguonos. Tiesia sodo a-i juk buvo čia įnešti tik mirų- tro muzika, į kurių įsipina lai 
lėja jis nuėjo į pa f ko vidurį,! sįų portretus. Staiga kunigai- krodžio vanpo ir skardaus tri-

kų!.. Svečiai išsiskirsto, išva
žiuoja. Juk netinka iškilmin
gais puotos riilmįs dalyvauti 
laidotuvių apeigose. Už valan
dos jo šviesybės vėlei skamba

nuolis tur būt artimas gimi
nė, nes jo mostelėjimo klauso 
visas dvaras ir našlė liūdnų 
veidų glaudžia prie jo krūti
nės. Kai artėjo kitas vidur
naktis, bažnyčios tarnus išgir
do Leidžiant į duris
ten”, “Aš Dievo tarnas — 
vienuolis. Aš noriu pasimels
ti už kunigaikščio vėlę”. Kai 
juodu nuėjo į Dievo namus, 
užsidarė duris, vienuolis nusi
ėmė savo gaubtuvų ir bažny
čios tarnas iš išgųsčio sustin
go. Prieš jį stovėjo jo šviesy
bė kunigaikštis. Jis 'mostelėjo 
ranka ir paklausė: “Pilypai, 
ar tu dabar pažįsti mane. Aš 

(Tęsinys 5 pusi.)

! LIETUVIAI DAKTARAI
Rez. Tel. CanaI 0402

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

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

6558 3. WESTERN AVĖ. 
TeL Hemlock 7270

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

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTASvarpai. Išdrįsę valsčicnys su',..fi ~. . . , ' 1446 So. 49th tourt, Cicero

gėlėmis Cinu prie (l\UIO liūto | Antradieniais, Ketvirtadieniai!. .. ; . . *j • . . . ----------- 1- ------------- ----------- 2UBvrauieiuaia, n.eivinaaieiu&i> ir
lėja jis nuėjo į pafko vidurį, I sįų portretus. Staiga kunigai- krodžio vanpo ir skardaus tri- vartų, bet jie dabar visiems Penktadieniais
kur augo kiparisai, kedrai irjkštis nutraukė tylų. Jis keliasi imito garsai. Svečiai sumuša atidari. Prie jo šviesybės kur-Į3147^8. Halsted St., ChicagO 
reti kitų kraštų medžiai. Jo iš puikiai papuoštos kėdės, su-Į taurėmis, išgeria ir vis Sau sto klūpo vienuolis. Jis mel-l Trečiadismiais ir
šviesybė priėjo prie parkų ap- raukia savo tamsius didelius kia ura karalius! Išgeria ir jo džiasi palenkęs galvų. Tas vie Į šeitadieniais
vestos mūro sienos, už kurios 
aukštų sienų budėjo jo ištiki
moji sargyba. Dabar jis susto
jo prie didelio vandens prūdo. 
Ten viename prūdo pakrašty-

jo
šviesybė... Bet, Dieve!.. Jis 
tuo pačiu momentu 'krinta ne
gyvas... Sudūžta taurės... ap
alpsta damos... išgųstis iškrei
pia visų veidus... Kas

palenkęs galvų.

AKIŲ GYDYTOJAS

Valandos: 3—8 P. M.

žino,
muose buvo tylu. Kelioms va- je iš visų "pusių vandens ska- 
landoms praėjus, rūmų prie- ( laujania medžiais ir žalumy- 
angyje vėl pasirodė tas pats nais apaugusi buvo sala. Prū- 
žmogus. Jis valandėlę stovėjo do viduryje plaukiojo gulbės.
nulenkęs galvų, paskui pasi
žiūrėjo į vakaruose slenkan
čių saulę ir lėtu žingsniu nu
ėjo plačia apsodinta 'kaštanais 
alėja. Tas žmogus, tas jo švie
sybė, prieš kurį. lenkėsi tar
nai, klaupdavos ant kelių val- 
sčionys — ėjo vienas be paly
dovų. Tai buvo pirmas atsiti
kimas. Jo minčių dabar nie
kas nežinojo, niekas nesupra
to — niekas nebūtų galėjęs į- 
spėti. Buvo juk neramūs me
tai. Žemaičių bajorai kalbėjo 
jį savo 'karalium išrinksiu. Vi
sose puotose už jį buvo kelia-

Jis tik atsidūsta ir vėl alėja 
suka į dvarų. Eidamas kartų 
kitų atsigrįžta. Ten jau krin
ta gęstantys spinduliai ir vi
sas vandens paviršius nusiau- 
ksina. Dabar šviesybė vaikšto 
savo kabinete. Sėdasi prie ža-1 
liu uždangalu apdengto stalo 
ir pergamente kaž kų ilgai ra
šo. Parašęs prideda didelę sa
vo giminės herbo antspaudų 
ir liepia tarnui užlakuoti pe
nkiais lako antspaudais. Kai! Ja. 
rūmuose viešpatauja visiška 
tyla, kai užgęsta žiburiai, jis 
tarno su žibintu lydimas lei-

StanH Cluh
Švelni Degtinė—100 Proot 

BOTTLED IN BOND 
Nėra Geresnės Degtinės 

už Tokią Kainą
tik |i.oo pt Pi p n 
4-6 Kvortos.. VhOU

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS

TAVERNOJ
IRr PRINKSAS

MUTUAL LIQU0R COMPANY
Diatributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Plionc Boulevard 0014

mos taurės. Visi tais metais džiasi į vadinamųjų sentėvių
gėrė ir niekam pinigų nestigo. 
Jo šviesybė ilgai po parkų Vai

nienę. Čia vienoje ir kitoje me
nės pusėje kabo jo sentėvių

kščiojo — jis apžiūrėjo savo portretai, trofėjai. Čia kairia- 
sodų: ten jau buvo užsimezgę jame menės kampe ir jo pa-

LIETUVOS VYČIŲ CHORO

Ekskursija į Pasaulinę
PARODA

— išvyksta —

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

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

antakius ir atsigręžęs į tarnų 
sako: “Rytoj čia paruoškite 
salę puotai”... Ir užsidengęs 
a'kis išeina. Tarnui buvo nuos
tabu. “Puota sentėvių menė
je”!.. “'Gal jis nenugirdo?” gal Dangus nuleido savo ran- 
“O gal..? Šiandien jis buvo 
toks keistas”?.. Jis girdi, kaip 
jo šviesybė lipa laiptais, kaip 
kaž kas prie liūto vartų trimi
tuoja... Girdi, kaip prie jų su 
dideliu bildesiu sustoja kele
tas raitelių. “Ar juos dabar 
jo šviesybė priims vidurnak
tyje?” Tai, jis girdi skambu
tį ir su žibintu rankoje eina 
palydėti svečius — šaunius} 
raitelius į menę. Ten jie užsi
daro. Aušta toks pat malo
nus, kvepiantis pavasario ry
tas. Visi rūmai dabar sujun- 

Visi ruošiasi didelei puo
tai. Vis atvažiuoja karietos, 
atjoja raiti bajorai — vis ska
mba sutikimo maršus. Atgijo 
dvaras, atgijo parkas — visur 
skamba tik juokas. Puota tu
ri būti didelė ir nepaprasta.
Tarnai mano: “Ar ne dabar 
bajorai jo šviesybę rinks ka
raliumi”. Puota vyko sentė
vių menėje. Puota vis links
mėjo, vis daugiau ūžė. Laik
rodžio švytuoklė jau užkliuvo 

I už dvyliktos, tuoj jo varpas 
išmuš dvyliktų ir bokšto kuo- 

Į re sutrimituos trimitai — jo 
' šviesybei karaliaus garbei. Iš- 
' didus grafas — legioninkas 
I aukso galionais pasipuošęs su 
‘pilna vyno taure atsistojo...
Visa salė nutilsrta... Alsuoti, 
rodos, visi nustojo. “Aš keliu 
taurę už Lietuvos - Lenkijos 
būsimųjį didįjį kunigaikštį — 
karalių”. Visi bajorai atsisto-

Štai ką gaunate:
Traukinio bilietą { abi pu
ses. Chicago-N. Y., pirmos 
klasės, air-condltioned trau
kiniais.
Valgis du kart. nuvažiuojant 
ir parvažiuojant.

Trnnsportaciją nuo stoties J 
viešbuti New York*.

Dvi naktis 
viešbutyje.

ir tris dienas
9.

Du bilietus { Pasaulinę Pa
rodą.
Aplankymą New Yorko Įvai
renybių.
Aplankymą Rockefeller Cen- 
ter Observation Tower. 
Privilegiją aplankyti Ntaga- 
ru Pails, kada grjžite namo. 
Privilegija pasilikti N e w 
Yorkc 16 dienų, nuo dienos 
išvykimo iš Cbic&gos.

t£>
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DR. VAITUSH, OPT.
SPECIALISTAS 

OPTOMKTRICALLY AKIU 
LIETUVIS

Suvirs 20 metų praktikavimo 
Mauo Garantavimas

Palengvins aktų {tempimą, kas es
ti priežastimi galvos skaud&jimo, 
svaigimo, akių {tempimo, nervuotu- 
mo. skaudamą akių karšt), atitaiso 
trumparegystę Ir tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsili
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. SpecialS atyda atkreipiama ] 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos.

Valandos: nuo 10 Iki 8 vai. vak. 
Nedalioj pagal sutarti.

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigios kaip 
pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Telefonu YARda 1373

DR. P. J. BEINAR
(UEINARAUSKASl 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 161f.

Res. — Y arda 3955 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal aptarti

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
VIRginia 1116 4070 Archer Avė.

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Kasdien išskyrus Seredą 

Seredotnis ir Nedčl. pagal sutarti

PASKOLOS GREITAI IR 
PIGIAI

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

arba 5 metams be mėnesinių atmokėjimų.

%=

_ ŠiKWNO DAUKANTO/7

FederalSavings
AND LOAN ASSOCIATION 

OP CHICAGO

2202 West Cermak Road 
ChicagO, Illinois.

Dividendai išmokami sausio ir liepos m.
Kiekvieno Taupytojo Taupiniai Apdrausti 

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

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

PIRKIT NAUJAUSI

ftųsta, CMct ir Pljinmll

Pilnas informacijas apie ekskursijų teikia:

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

" t:

r* •

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

MACARONI- 
. AND-CHEESE. 
KADY IN 9 fSINUrCS

Tai yra geri&uil Ir gražiausi automobiliai Amerikoj, modomlihal B- 
tobullntl, nužemintos kainos, lengvi UmokSjimal,

teisingas patarnavimas
BALZEKAS MOTOR SALES

“C WILL LIKĘ US”

<030 S. Ajchcr Avė., Chicago. 11L, Pilone Virginia 1518
Turime daugybę vartotų automobilių vllleusioi mados, nuo tlž.SO 
Ir anrtčtau.

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

2-tros lubos 
CHICAGO, ILL.

Telefonu MIDway 2880
OFISO VALANDOS:

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

Telefonu HEMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 VV. Marųuette Kd. 
Ofiso valandos:

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

Trečiadieniais ir Sekmadisniaia 
Susitartus

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
TeL YARda 0994 

Rez. Tek PLAza 3200
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. via 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vak dieną

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Ofiso TeL Caual 6122
Res. 8342 So. Marshfield Avą.
Res. TeL Bsverly 1868

DR. GEORGE I. BL0Ž1S
DANTISTAS

2201 W. Cermak Rd. 
VALANDOS:

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

Trečiadieniais ir Sekmadieaiais 
pagal sutartį

TeL YARda 5921 
Res.: KENvood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Res. 6958 So. Talman Ava.
Res. TeL GROvehiU 0617 
Offica TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaL 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketv. ir Nedėliomia susitartu

2423 W. Marųuette Road

DR. STRIKUL'IS
PHYSICIAN and SURGEOH

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS:

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

Offtos TsL YARds 4787 
Namą TsL PBOspeet 1888

Zal OAMal 6U8.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

Telefonas REPnblk 7868
Office Phone Res and Office
PBOspeet 1028 2359 8. Laavitt 0t
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706

DR. J. J. KOWAR
(K0WAR8KAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St., ChicagO 
Tračiai aiais ir Sekmkadieaiaia 

pagal sutartį.

TEL YARDS 6667

DR. FRANK G. KWINN
(KVIECIN8KAR)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1758 West 47th Street 

(Kampas Wood St.)
OFISO VAIANDO8:

8—4 ir 7—8:30 Vakareb Eigai fiaUdį. _ ir

TeL CANal 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS:

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

TsL Oalamrt 6974
OFISO VALANDOS i 

8 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadieniui

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Residencijos TsL BEVsrly 8244

DR. T. DUNDULIS
4157 Archer Aveni 

Ofiso vaL j 2—6 ir 1—8 p.

Residenoija
8989 So. Olarsmont Ava 

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

tai CANal 0257
Rea TeL PBOspeet 6659

DR. P. Z. ZA1AT0RIS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street

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

6 iki 9 vakare
TsL YARds 2246

DR. G. Z. VEZEL'IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

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

DR. V. L SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas Lafayette 3660 

Antradieniais, Ketvirtadieniais a
Psnktadiaaiaia

4631 South Ashland Avė. 
TaL Yards 0094

Boasdianiani. Trečiadianiaia b

I



Pirmadienis, liepos 24, 1939

ARTĖJANT LIETUVIŲ DIENAI
New Yorko Pasaulinėj Pa-1 nūs. Prašome su juo susiži- 

rodoj rengiamoji Lietuvių moti. Benai ir organizacijos, 
Diena įjau visai arti. Visų kurie jau esate nutarę į Lie- 
kolonijų chorai intensyviai
ruošiasi joje dalyvauti. Komp.
J. Žilevičiaus tvirtinimu, cho
rai yra nusiteikę labai entu
ziastingai ir gausingai ruo
šiasi rugsėjo 10 d. dainų pro
gramoj pasirodyti. Su chorais 
atvyksta nemaža ir šiaip jau-# 
nimo1 bei suaugusių.
Lietuvos Universiteto choras

Dėl susidariusių sunkių e- rbuoja savanorių jaunuolių 
konominių sųlygų po Klaipė- grupes, 'kurios mokosi tauti-
dos netekimo, Lietuvos vy
riausybė buvo atsakiusi ank
sčiau žadėtų garbingų Vytau
to Didžiojo Universiteto cho
rų pas mus atsiųsti. Tačiau 
dabar gauta žinia, kad1 tas 
choras, nors mažesniame su
statė ( iš 194 važiuoja tik 
45) atvyksta. Chorui vado
vauja jaunas ir pasižymėjęs
muzikas Konradas KaveckasJ klės, verkiančias ikanklininko 
kuris su šiuo choru sėkmin-jp. Olšausko rankose, 
gai koncertavo Pabaltijy, Pra
ncūzijoj, Čekoslovakijoj ir ki
tur. Užtai mes galime džiau
gtis galėsiu tų chorų išgirsti, 
su jo (maloniais dainininkais 
susipažinti. Choras čia bus 
rugpiūčio 22 d. Be dalyvavi
mo Lietuvių Dienoj rugsėjo 
10 d., jis nori aplanlkyti ir 
didesniųsias lietuvių koloni
jas, jose pakoncertuoti. To- bon veikėjai ir organizacijos, 
dėl kolonijų komitetai ar or-Įikurios tiesioginiai ar netie- 
ganizacijos prašomos kreip- j stoginiai prisidėjo prie šio
tis Gen. Konsulatų ir iš ank
sto chorų užsikviesti.
Registruokitės benai — 
orkestrai

Lietuvių Diena turės įvai
rių ir gana įdomių progra
mų. Joj bus ir orgahizacijų 
eisena. Ypač malonaus įspū
džio galima tikėtis iš per 
1000 uniformuotų lietuvių 
legionierių ir jų rėmėjų — 
moterų. Lietuviškų organi
zuotumų prieš kitutaučius 
puikiai pademonstruos gau
singos organizacijos su savo 
vėliavomis ir uniformuotais 
benais — vaikštynių orkes
trais. Todėl visos kolonijos 
prašoma skubiai suregis
truoti dalyvių skaičių ir dėti 
visas pastangas atgabenti sa
vo benus. Komp. J. Žilevičius, 
lankydamas chorus, atskirose
kolonijose organizuoja ir be- bas — $26.50, Kat. Fed. 51

KIDS

tuvių Dienų vykti, skubiai 
praneškite komitetui, kuip ir 
’kolks skaičius atvyksta.
Tautiški šokiai

Lietuvos Universiteto lek
torė p-lė M. Baronaitė, daug 
laiko paaukojusi bemokyda
ma lietuviškų šokių New Yo
rko apylinkės jaunimų, lanko 
kitas vietas ir sėkmingai ve-

škų šokių, kaip: sukčių, ke
purinę, mikitų, jankelį, .blez- 
dingėlę, kalvelį ir kubilų. 
Šiuos šokius parodys Ameri
kos lietuvių jaunimas, pasi
puošęs žydriaspalviais tautiš
kais lietuviškais kostiumais. 
Šokiams akompanuos lietuvi
ška kaimo kapelija, kurioje 
matysime ir lietuviškas kan-

Prašome kooperacijos

Iš paminėtų faktų matome, 
kad Lietuvių Dienai intensy
viai ruošiamasi. Centralinis 
komitetas, prie esamų aplin
kybių, savo uždavinį atlieka 
sųžiningai. Tačiau šis komi
tetas negalės atlikti savo pa
reigos, jei jam neateis pagal-

komiteto organizavimo, at- 
siųsdamos savo atstovus. Už
tai iš jūsų, malonūs veikėjai 
ir organizacijos, laukiame ko- 
operavimo ir paramos. Už pa
ramų yra teikiami istorinės 
vertės pažymėjimai — diplo
mai.
Nauji rėmėjai

Be anksčiau paskelbtų Lie
tuvių Dienos rėmėjų: min. P. 
Žadeikio, S. L. A. centro, 
Brooklyno Moterų Vienybės, 
savaitraščio “Amerikos”, ad
vokatės Z. šalnienės (So. Bo
ston, Mass.), L. Normantai- 
tės (Chicago, 111.), skelbiame 
naujus rėmėjus: P. Rusų šei
ma (Port Washington, N. Y.) 
— $10.00, Liet. Legiono pos
tas (New llaven, Conn.) ir 
mot. rėmėjų skyrius — $10, 
Newailko Liet. Moterų Klū-

BKinnis

Trys Indiana valstybinio kalėjimo kaliniai: Kuri Niverson, Richard1 Svveete ir AIphon.se 
Suskevich vedami į kriminalį teismų Michigan City, Ind. J tolus iškelta nauja byla, kad, 
bandydami pabėgti iš kalėjimo, pagrobė iš socialio veikimo atvykusių kalėjimo lankyti 
moterį prisidengimui nuo sargų šūvių ir grųsinimu jų nužudyti, jei nebus paleisti iš kalė
jimo. (Acme telephoto)

skyrius (Greut Neck, N. Y.) Lietuvių Dienos programa 
— $10.00, Liet. Šv. Jono Pas.
Dr-ja (New York City) — 
$10.00 ir jos pavieni (6) na
riai — $5.50, Alf. Stankevi
čius (N. Y. City) — $10.00, 
A. Tvaranavičius (Pliila., Pe- 
nna.) — $10.00.

Birželio 25 d. įvykusio pi
kniko, kurį surengė New Je>r- 
sey lietuviai, vadovaujant tos 
apylinkės veikėjui A. Trečio
kui, likęs pelnas $4.60 irgi 
jau įteiktas komitetui. Port- 
jeffersoniečiai (L. I.), p. Spu 
rgos iniciatyva, kelia fondų 
šiam reikalui paritinti.

Komitetas visiems dėkoja 
už paramų.

DON’T BE GREY
Duot (otorat* grey halr. Grey hrir 
■akto you look old and leel old. 
Try the ’Modern* Method for Col* 
arfn< Hrir . .. CLAIROL. YooTI 
appnriate the ųuick, plušant treato 
Biant. No bleaching reąolred to 
ooftan tha halr «hen yon om 
CLAIROL. YooTI lova tha raaoltt 
OO yoor halr — beaotifal, natarah* 
looŪng color that defica deteettom 
ĮSee yoonelf as yoo vrould likę to 
be. See yoor hairdresacr tsday d».

į OMd thte coapoa N0W.[

' Nataraūy ritlz

‘V •»
tok > CCMUMf CMra/ea (to tottto

4 tojW rld> «a. 
ralor that cao*t to i

ClalnB

OAIt. OAItOL to*.
| UtVa'UOk.VnYto.kl

Myliu Uraną —

GIESMYNAS

Urba Flower Shoppe 
Al 80 Archer Avė* ,urivim

Įsigykite Naują Gieamyną. Jame 
rasite Visiem* Metams Bažnyčios' 
Olenmra.

Giesmes Ir muziką patvajeė 
Ant. S. Poetus.

Uleldo O. L. R. K. Vargoninin
kų Provincija.

Knygos kaina — 50 centai, pri-; 
-dedant 10 centų pcasluntlmuL

LIETUVIŠKAS
MISOLELIS

Šlovinkim Viešpatį.
Mlžlon Ir Mlžparal. Lletuvllkal 

Ir botynlftkal, visiems Sekmadie
niams Ir Šventėms, Ir kitos Mal
dos Ir Glesmčs. Antras pataisytas 
leidimą* Parėto Kan. Ad. Saba
liauskas. Stipriais odos viriais, 
kaina — 1.75. Reikalaukite U:

DRAUGAS P U B. C O.
2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, Illinois

Komitetas yra pasiryžęs iš
leisti tinkamų Lietuvių Die
nos programų su platesne in
formacija apie Lietuvų ir lie
tuvius. Šioje knygos pavida

11 A.
PRANAS VALUCKIS

Mirė liep. 20 d., 1939 m., 10 vai. vakaro, sulaukęs 
pusės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje, Raseinių apskrityje. Amerikoje iš
gyveno 30 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 2 sūnus:-Pranų ir kun. 
Stanislovų, augintinį Kazimierų, seserį Molių ir jos 
šeimų, švogerius, švogerkas ir kitas gimines ir pažįs
tamus. Lietuvoj paliko 2 seseris, brolį ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas 725 West 19th St. Laidotuvės 
įvyks antradienį, liepos 25 d. Iš namų 9:00 valandų 
ryto bus atlydėtas į Dievo Apveizdos parapijos baž
nyčių, gurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio 
sielų. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir 
pažįstamus-as dalyvauti šioųe laidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnai, Augintinis, Seserys, Brolis, Giminės.
Laidotuvių direktorius S. M. Skudus. Telefonas 

Monroe 3377.

KLAUSYKITE

New City Furnitūra Mart
RADIO PROGRAMO

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

Programe dalyvauja St. Louie-Lonie Komediška Grupė, 
ir didelė «ile kitų radio žvaigždžių.

S. P. Mažeika
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

.Inkn F FiuloilficVUIIII I i tlllltolllltf
SENIAUSIA IK DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

4447 South Fairfield Avenue
___________ Tel. LAFAYETTE 0727_________

TA V ĮY A T koplyčios visose 
l-r A K n 1 Chicagos dalyse

Altanas M. Pkillipi 
L J. Zūlp
Altat V. Petkas
P. J. Ridikas

Klausykite utftsų Lietuvių radio programo Antradienio Ii 
Įctoadlmlo vakarais. 7:00 valandą, U WH1P stoties (I48O K.I

PrannKJas P. AAI/T1MIERAS

lo programoj bus ir garsini
mai — sąrašas asmenų bei 
biznių, kurie prisidės prie 
Lietuvių Dienos įvykdymo ir 
šios programos išleidimo. Be 
biznierių, draugijų ir veikė-

jų, mes ypatingai kviečiame 
lietuvius profesijonalus pini- 
giškui prisidėti prie šio kul
tūrinio darbo. Bent šiuo atve
ju tvirčiau pajuskite savo pu 
reigų, kurių tuip ištikimai ir
nuoširdžiai jaučia mūsų pa- Liepos 24 Diena 
prastoji išeivijos liaudis. ! Viltis pasitiki iš priežas- 

Programos reikalu ir para- ties artimo meilės, o artimo 
ma kreipkitės į komis. pirm. meilė myli iš priežasties vil- 
l)r. M. Vinikų, 307 \V. 30th ties.
St., New York City.

Visais kitais reikalais krei
pkitės į L. D. Komitetų, 16 
W. 75th St., New York City.

Kazys P. Vilniškis

Pasaka Apie Kunig. 
Oginskių Dvarą

(Tęsinys iš 4 pusi.)
esu gyvus. Atidaryk ir išimk 
lavonų”. Bažnyčios tarnas ne
judėjo. Tada jis paėmė tarnui 
už rankos ir pajudino: “Pily
pai, ko išsigandai, aš nuo šiol 
būsiu tavo prietelis. Dvaras 
tau duos puikų išlaikymų. Pi
lypai, neužmiršk, kad tai yra 

^paslaptis ir... vienas tavo žo
dis, kainuos tavo žilų galvų”. 
Tuomet jo šviesybė atvožė ka- 

| rstų ir juodu abu negyvų la- 
| vonų nunešė į jiems vieniems 
■ težinomų požemį. Tuščių kar- 
• stų pripildė brangenybėmis, 
i Kitų dienų, varpams gaud- 
i žiant, giesmes giedant, kars
tas buvo palaidotas kunigaik
ščių rūsyje.

Dvare vis dažnai vaikštinė
davo vienuolis su bažnyčios

MALDAKNYGES
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
Jmus Mano Pagelba, didelėmis raidėmis ...............$2.50

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

ĮTARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AURIU A || p C patarnavimas 
H U D U L A n V L DEENĄ IR NAKTĮ

n V Y A T KOPLYČIOS VISOSE 
JLz i K l miesto dalyse

Aittony 6. Petkas
Ladiawicz ir Sanai
l Halėmis

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINES 

MINTYS
Iš angliško vertė

Kun. Ant. M. Karniiikia

tarnu Pilypu. Vienuolio žvilg
snis ir eisena vis tebebuvo 
panaši į mirusiojo šviesybės. 
Dvariškiams tai buvo neįspė
jama mįslė. Jie kartais klaus
davo Pilypo: “Pilypai, pasa
kyk, iš kur tas Dievo tarnas”. 
“Nuo Kurmelio kalno Mari
jos garbintojas”, atsakydavo 
Pilypas ir daugiau apie tai su 
dvariškiais nekalbėdavo. Po 
devynių metų Pilypas mirė. Jo 
paskutiniai žodžiai buvo: ‘Vai 
keliai, jo šviesybė nemirė’...

A. Vilainis

PAIN IN BACK
MADE HER 
MISERABLE 

Read How 
She Found 

Blessed Relief
Museles wcre so sorc 
she could Hardi y touch 
them. Uacd Hamlins Wizard Oil Liniraent and 
found wondcrful relief. Try it today if your 
museles are stiff, sore, achy. Rub it on thorough- 
ly. Feel its prompt warming action easc paini 
bring soothing relief. Pleasant odor. Will not 
stain. Money-back guarantee at all drug Stores.

HAMLINS
VVIZARD OIL

LINIMENT
Fo> MUSCULAR ACHES and PAINS 

RHtIJMAIIC PAIN — LUMBAGO

3319 Lituanioa Avenne 
Phone YABdg 1138-1139

3307 Ldtu&nica Avė. 
Phonę YABde 4908

1646 Weet 46th Street 
Phone YABde 0781-0782

4704 S. Weatern Avenne 
Tel. LAFayette 8024

3354 So. Halated St 
Telefonas YARds 1419
6834 So. Western Avė. 
GROvehill 0142 Į
1410 S. 49th Court 
ClCero 2109

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

4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3572

AIphon.se


nmtrcncB Pirmadienis, liepos 24. 1039

.plink mus
Laurynas Lauraitis Nortli- 

restern universiteto studen
tas, jau sugrįžo iš įdomios 
kelionės karo laivais po di
liuosius vandenynus. Laury
nas yra plačiai žinomo dan
tisto dr. A. Lauraičio sūnus.

St. šimulis, žymusis L. Vy
čių organizacijos veikėjas,

Labai Svarbus 
Susirinkimas

New Yor'ko Parodos Cliica- 
gos Lietuvių Komiteto labai 
svarbus susirinkimas įvyks 
trečiadienį, liepos 26 d., 8 v. 
v. Konsulato .rūmuose, 10l> E. 

Bellevue Place.
Būtini aptarimui reikalai: 

Vytauto Universiteto studen
tų choro koncertas, pianisto 
J. Bacevičiaus koncertų mar

iomis dienomis labai daug srutas, Parodos ženkleliai, e-
ir rūpestingai darbuojasi, kad 
sukelti lėšų L. Vvčių choro 
Kelionei į pasaulinę parodą 
lainuoti Lietuvių Dienos pro 
jramoj. Jam pagelbsti Anta- 
įas Kunickas ir kiti. Būt ge
ra, kati ir daugiau talkinin
kų atsirastu šiame darbe.

kskursija ir kiti pasitarimai.
l’aėmusieji pardavinėti Pa

rodos ženklelius, malonėkite 
susirinkime būtinai grąžinti 
valdybos kasininkui A. Mon- 
deikai pinigus už parduotus
sagutes.

Jei kurie dar nesuspėjo ti
nkamai paskleisti ženklelių, 
prašau patrijotiškai subrusti 

visas sa-
Muzikas Juozas Sauris, L.

[Vyčių choro dirigentas, nei i1' iki susirinkimo 
pats ihna atostogų ir chorui gutes išparduoti.

Dievo Apvaizdos 
Parapijos Žinutės

Aštuoniolikiečiai smauk iai 
ruošiasi prie savo parapijos 
antro ir paskutinio šios va
saros pikniko, kuris įvyks se
kmadienį, rugp. 6 d., Vytau
to darže. Iš anksto kviečia
me į šitą parapijos pramogą' 
ir tikimės da skaitlingesnių 
svečių negu pirmame pikni
ke. Darbščios šeimininkės, va
dovaujant O. Jucevičienei ir 
O. Damanykienei užtikrina 
visiems “good time”. Jų pri
rengiamąjį darbą duosniai re
mia gerb. biznieriai ir šiaip 
parapijonai.

REMKITE, PLATINKITE 
KATALIKIŠKA SPAUDA

[jų neduoda. Mat, daug turi 
darbo. Reikia tinkamai prisi
rengti prie Lietuvių Dienos. 
Pažymėtina, kad choro rd- 
Įpeticijos gausingai lankomos.

A. S. Pocius, pirmininkas

Penktadienio vakare, kaip

Chicagos L. R. K. 
Vargonininkų Pro v. 
Išvažiavimas

Liepos 19 d., Provincija su-
3au buvo pranešta, staiga pa-'rengė išvažiavimą, Powers 
feimirė Pranas \ ai nekas, uo-^f^g^ Vis. Išvažiavimą įvai- 
lus ir nuoširdus lietuvių ka- pino dainos, žaidimai, lenkty- 
ta 1 iki} veikėjas Dievo Apvai- •nės ant vandens ir ant žemės, 
zdos parapijoje. Nors jau ir Į Kaip džiaugiesi žmogus, ga 
ne be jaunas žmogus, bet Vęs progos ištrūkti iš didtmie- 
tikrai buvo veiklus, rūpestin-gčio ir valandėlę laiko pralei- 
gas ir šiai kolonijai reika- sti tyros gamtos prieglobsty- 
lingas darbuotojas. Velionies je... Teikiu valandų gyveno 
įsūnui kun. Stanislovui Va- pakrantėje ežero Chicagos Va

Kasamam tunely požeminiam geležinkeliui Chicagoj kilo 
gaisras: užsidegė šienas, kuriuo padengiamas išpiltas konk- 
įitas ir medžio gabalai. Čia matome vieną gaisTininkų su 
priešdujine kauke pasakojant darbininkams, kaip sunku bu
vo gaisras gesinti. Nuo dūmų buto pritroskę penki tunelio 
darbininkai. 10 valandų ėmė gaisrui likviduoti. (Acme tele- 
photo)

mažos vilnys bėga link kran
to ir atsimušusios į krantų 
nyksta. Jos primena gimti
nės Nemunėlį, kurio vandenį 
vaiku būdamas saikščiau de
lnu. O tas miškas nors retas 
ir skurdus, bet jis gyvai pri
mena anų miškų, su kuriuo 
buvau sugyvenęs jaunystės 
dienose. Tarsi jaučiu jo kva
pų, kurs dvelkia kažkuo ma

Nugriovė Mokyklę, 
Kurioje Mokėsi 
Dr. J. Basanavičius

Šiais metais statant naują 
penkių komplektų mokyklą 
Lukšiuose, šakių upskr., bu
vo nugriauta bene seniausia 
Zanavy'kijoje mokykla, kulią, 
kun. A. Tatorei pageidaujant, 
pastatė Zyplių dvaro savinin
kas Bartkauskas. Yra žino
ma, kad toje mokykloje yra 
mokęsis ir d r. Jonas Basana
vičius, todėl ir naujai stato
ma mokykla bus pavadinta 
dr. Jono Basanavičiaus var
du.

Dorothy Comiskey, 22 m., 
duktė J. Louis Comiskey, ku
ri, sakoma, paimsianti į šabo 
rankas \Vliite Sox basebolo 
rinktinės reikalų vedimų, jei 
visa šeima nutars ir toliau 
rinktinę palaikyti. (Acme)

— Tu toks neturtingas. Ir 
kaip jų pamilai?

— Jei būčiau turėjęs pini
gą, tada ji būtų mane pami
lusi.

OARSINKITES “DRAUGE”

25 ounces25<r 

PoubleTest^J^/

MILLIONS OF POUNDS H AVĖ, BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT

DIDELIS
IŠPARDAVIMAS
Elektrikinių Ledaunių — 
Refrigeratorių — General 
Electric, Norge, AVesting- 
hoase, C r o s 1 e y, Fhilco- 
Conservador, Gibson, ir ki
tokių. Did. 6 pėdų už

$79.50
Skalbiamos Mašinos, Gesi- 
niai Pečiai, Namų Rakan
dui, Radios — nupigintos 
kainos.
Gera Maliava ir Varnišas,
*al.................... .98
Enamelis, gal. $“1.75

Lengvus Išmokėjimai

JOS. F. BUDRIK, INC.
3409 11 S. Halsted Street 

Tel. Yards 3088
A N N E X —

3417 S. Halsted Street

kti, žilos senovės dainų. Tuoj 1 
šaunūs dainininkai ir svečiai 
susispietė į būrį ir užtraukė 
vienų po kitos. Dainavome
“Ant kalno karklai siūbavo”, 
“I)u broliukai kunigai”, 
“Močiute mano”, “Namo bro 
lėliai”, “Ant ežerėlio rymo
jau”... Dainos sekėsi kuo pui
kiausiai. Meliodija virpėda
ma skrido per ežerų, už girai
čių ir dar toliau... už vande-

v. . „ — „___ o nyno... Drauge su ja skrido
suoinenės veikėjai ir svečiai j jįū(jnos įr puikios lietu- mintis ir nejučiomis atsidūrė 
net iš labai labai tolimų mie- vįlJ jaįnos; tarsi, girdžiu tų.tėvynės Lietuvos padangėje...

• Chicagos apylinkių. uksėjimų, — atbalsį įvai-Į jjaį gyVUOja Chicagos Var-
Y anduo ramiai tivu moja, miSko gyvijos... j gonįnirikų Provincija įrengusi

Kai leidos saulutė ir raus-'.tokių prakilnių pramogų! lū
dama siuntė atsisveikinimų, dėkos žodžio užsitarnauja: 
pramogos vedėjas 'komp. An
tanas Pocius priminė užtrau-

ittckui liūdnoje valandoje, ne- rgonininkų Provincijos tarsi, atsįskamba ausy-
tekus mylimo tėvelio, reiškia- riai, jų šeimos, rinktiniai vi- g0 girj6tį ai
įine gilios užuojautos.

REMKITE, PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ;

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom ir Kito
kiem Bankletam Suteikiam Pa

tarnavimą.

Linksmas Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

UTILITY LIGUOR 
DISTRIBUTORS

Incorporated

Tel. Prospect 0745-0746
Wliolesale Only

5931-33 So. Asliland Avė.

Pas mus galima gauti tikrai 
Lietuvišką Importuotą Valstybinę 
Degtinę.

Mes ir Vist Mūsų Darbininkai 
Esame Lietuviai. Pp. F. ir M. 
Dzlmtdai, Navininkai.

Mondeikai ir rengimo komi
sija. Dainų mylėtojas

parašė
Kun. Dr. Jonas Starkus, Marianapolio Kolegijos Prof.

Gramatika gerai sutaisyta ir patartina kiekvienam 
lietuviui jų įsigyti, ypač labai puikus vadovėlis mo
kykloms.

Knyga apdaryta kietais, patvariais viršeliais. 

Kaina $1.00 

Užsakymus siųskite:

DRAUGAS PUBLISHING CO.

2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois

________________

THINGS THAT NEVER HAPPEN

SHE LOŠT 20 
POUNDS 0F FAT

Fecl full of pep and posscss th« 
elender form you erave—you can’t 
lf you listen to gossipers.

To take off excess fat go light on 
fatty meats, butter, cream and sug- 
aiy sweets — eat more fruit and 
v< getablss and take a half teaspoon- 
Tul of Kruschen Salts in a glass of 
hut water every morning to ellmi- 
nate excess waste.

Mrs. Elma Verille of Havre de 
Grace, Md.. vvrltes: “I took off 20 
lbs.—my clothes flt me fine now."
' No drastic cathartlcs—no constl- 
pation—būt blissful daily bowel ac- 
tion when you take your little daily 
dose of Kruschen.

j Kunigai turėtų įsigyti 5
i Vyskupo Petro Pranciš- į

kaus Bučio, M.I.C. para-J 
Įšytą

PAMOKSLŲ I

Kaina #1.75 

“DRAUGAS” S

1

2334 So. Oakley, Avė. 
Chicago, Ui.

| 400 puslapių knygą.

TURTAS VIRS---------------$3,300,000.00

ATSARGOS KAPITALAS - $250,000.00

Per 30 metų niekados nclsmo- 
kėjom mažino knlp 3% už padė
tus pinigus. Kiekvieno Indėliai 
apdrausti Iki $5,000. — Vedu
siai porai Iki $15.000. Po U. S. 
Government priežiūra. DIDŽIAU
SIA LIETUVIŲ FEDERAL SA
VINGS IŠTAIGA CHICAGOJ.

STANDARD
4102 S. ARCHER AVĖ.

FEDERAL SAVINGS AND 

LOAN ASSTt OF CHICAGO

Justin Macklctvlch, Pres.

Žynius nulio programai leidžiami 
nedaliomis 9 vai. vakare iš stoties 
WCFL. 970 kU.

CLASSIFIED
PARDAVIMUI FIX CERI AI

Pardavimui pigiai — pilnas setas 
bučernės flxčerlų. Parduosiu visus 
sykiu arba atskirai. Atsišaukite: 
Jolin's Mavket, 2845 West 63rd St., 

telefonas PKOspcct 4121.

RENDON KAMBARYS
Rendon kambarys, Brlghton Parke; 
prie mažos šeimynos. Visi patogu
mai. Dėl platesnių informacijų, šau
kite: LAFoyette 0858. 290# West
39IR Place. Cldca."<».

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IAMOKfiJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
“THE HOME OF FINE FURNITURE” SI N CK l$O4

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

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

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

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

Kainuoja $3.46 į mėnesį per 10 mėnesių
Metinė “Policy” išmokama per 10 lengvą išmokėjimą 

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 Jflsų agento Išaiškinti man 
Illinois Financial Responsibility Iaw, Aš taipgi gausiu 
“Card Case” be Jokios prievoles.
ATEIKITE....................... DIENA................... LAIKAS..................
VARDAS ..........................................................................................................
ADRESAS ....................................................................................................
TEL................................................ KARO RŪSIS.........................................

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

PAlEftKAU DARBO
Paieškau t.Ue kokio darbo. Esu pa
tyrusi namų ruošuoje, restorane, o- 
flse; esu gabi dramatistė, moku siū
ti. ir megzti, dirbti rašoma maši
nėle. Dirbsiu ant dienos, savaitės, 
arlui nuolatiniai. Anastazija Freltl- 
kaitė', e-o Draugas. 2334 So. Oakley 
Avė.. Chicago. Illinois.

PARDAVIMUI fKIS
Ūkis ant kurio randasi 8 kambarių 
moderniškas namas, elektriką Ir 
karštu vandeniu apšildymas. Yra 3 
kiti budlninkal, 18 akerų miško, 
ir 5% akenj sodas. 3 blokai nuo 
mokyklos Ir miesto. Atsišaukite: 
9901 So. Westem Avė., antras auk- 
štas. 

PARDAVIMUI
2 fletų mflrlnls namas, karštu van
deniu apšildomas, taipgi 2 karu ga- 
radžlus. Savininkas: 3227 South
Emerald Avenne.

PARDAVIMUI NAMAS 
B-kambarlų mflrlnls namas, ekstra 
kambarys pastogėle; 2 lotai, 2 ka
ru garndžlus. Tikrai pulki vieta. 
Viena Iš geriausių aptelinkių. Par
duosiu pigiai, nes Išvažiuoju Iš A- 
merlkoa. Atsišaukite: 8830 So. Ar- 
tesian Avenue.

REIKALINGI DEGTINfcS 
PARDAVIMAI

Kelios geros aplelinkės atdaros deg
tinės pardavėjams. Garantuotas už
darbis Ir nusaugoti norminta. Atsl-

I šaukite: McKesson A- lloblilns, Ine., 
i telefonas l'RAnkltn 1958.

PIRMOS R f SIES JUODŽEMIS 
— gėlynams Ir žolynams. Parduoda
me bušeliais ar vežimais.

1 bušelis 25c; 6 bušeliai Ji.00: II 
bnšellų J2.50.
Stanley Gavena. 1IO So. Rk'gelsnd 
Avė., Worth, III., tel. Oak Law« 
193.1-1.

Pocaliontas Mine Rnn (Scrocncd), Tonui $7.25: 
Smulkesniųjų — Tonas $7.98; Petruliu m Car- 
bon Coke, perkant 5 ton. «r daugiau, Ton. $7.25.

Maa Tu skatra.


