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UŽ BRITŲ PASIDAVIMĄ 
JAPONAMS KALTINA 
J. A. VALSTYBES

Girdi, Amerika nė piršto 
neiškėlusi prieš japonus

PARYŽIUS, liepos 25. — yra kenksmingas ir -pačiai

MASINES KATALIKŲ JUNGTUVES MONTREALY, KANADOJE

H NEW YORKO PARODOJE 
SIAUČIA BRANGENYBĖ; 
KAS UŽ TAI KALTAS?

Daug kas kaltina darbininkų 
unijų griežtą nusistatymą

Ir Prancūzija turi nesmagu
mus dėl Britanijos -pasidavi
mo Japonijai Kinijoje, nes 
ten ir Prancūzija turi 
luoti.

Už šį nepaprastą. įvykį 
Prancūzija kaltina J. A. Val
stybes. Sako, kai paskuti
niais laikais japonai staiga
susimete prieš britus, Amen- . ,, , - • v, -y, sidirbę ue susimes prieš A-ka ten ne piršto neiskele . .•rv,4' .'iii z-.

prieš japonus. , Tas japonus 
dar daugiau padrasino. Tad 
Britanijai nieko daugiau ne
liko, kaip tik pripažinti japo
nams visas teises Kinijoje ir 
jų žygiams nesipriešinti.

Prancūzija džiaugias tik 
tuo, 'kad britų pasidavimas 
japonams Azijos Rytuose nė
ra vienai Britanijai, arba 
Prancūzijai nuostolingas. Tas

NACIAI PAREIŠKIA 
VOKIETIJA NESIEKIA 
PASKOLOS LONDONE
BERLYNAS, liepos 25. —

Nacių autoritetai griežtai už
gina, kad jie siektų, arba no
rėtų kokios stambios paskolos 
Londone taikos užtikrinimui.

Pareiškia, kad dr. Helmutb
Wohlthat nebuyo autorizuotas 
tartis su Anglijos valdininku
Hudsonu. Taigi įvykę Londo-Įle-V atlankė prezidentų, su kū
ne jųdviejų pasitarimai buvę j™10 v*suomet galėjo ma- 
privatūs pašnekesiai. Jiedu asbingtone. Deja, pa
pasikeitė vien privačiomis pa
žiūromis.

Naciai taip pat nuginčija, 
kad dr. Wohlthat apie tuos 
pašnekesius nė vyriausybės 
nepainformavęs. Nes tas nė 
nereikalinga.

Nacių laikraštis “Voelki- 
įclier Beobacliter’’ pareiškia,

Ld tai būtų “beprotybė’’ Vo
kietijai už paskolą nusigink
luoti.

ARABAI PALEIDO PA
GROBTĄ DVASININKĄ

JERUZALĖ, liepos 25. A- 
rabai grobėjai paleido anų 
dienų pagrobtų amerikietį pro 
testantų dvasininkų, Rev. G. 
R. Goldnerį iš Obio.

Sakoma, už jo paleidimų 
grobėjams išmokėta 2,500 dol. 
Iš pradžių jie reikalavę 5,000 
dol.

AMERIKA NEPRIPAŽINS 
JAPONAMS TEISIŲ

WASITTNGTON, liepos 25. 
— Vyriausybės sluoksniuose 
aiškinama, kad nepaisant bri
tų pasidavimo japonams Ki
nijoje, J. A. Valstybės ten ne 
keis savo pozicijos. J. A. 
Valstybės griežtai laikosi de
vynių valstybių sutarties ir 
Kelloggo» taikos pakto,

Amerikai.
Japonai pasiryžo visų mi

nimų trijų valstybių pajėgas 
pasi-i ir vieningumą! suskaldyti, 

kad paskiau būtų galima ap- 
sidirbti su kiekviena sky
rium. Sis žygis japonams
visiškai pasisekė. , Po britų 
suklu-pdymo- japonai nusisuks 

Į prieš prancūzus. Su šiais ap-

merik-os interesus.
Sako, tas būtų neįvykę, jei

Amerika būtų sutartinai dir
busi prieš japonus su britais 
ir prancūzais. Amerika to ne 
darė, nors seniau sutartinis 
veikimas buvo užtikrintas.

Prancūzija numato naujus 
japonų žygius prieš svetimų 
šalių interesus Kinijoje. Iš 
to visa naciai su fašistais tik 
pasidžiaugs.

PAŠTŲ SEKRETORIUS
FARLEY VYKSTA 
Į EUROPĄ

AVASHINGTON, liepos 25.
— Prezidentas Rooseveltas 
grįžo iš įlydė Parko.

Ten jam esant jį lankė paš
tų departamento sekretorius 
Farley.

Politikai nepaprastai įdo
mauja, kokiais reikalais Far-

sitarimai įvyko už uždarytų 
durų.

Paaiškinta tik tas, kad sek
retorius Farley ivkyksta Į Eu 
ropą, tad atlankęs prezidentų 
su juo atsisveikinti.

Smalsuoliai tuo nepasiten
kina. Jie mano, kad čia einasi 
apie trečidjį prezidento tar
nybos terminų.

BUENOS AIRES, liepos 25. 
— Argentinos vyriausybė nu
sprendė reikalauti sau septin
tosios dalies Antarktiko (pie
tinis ašigalis) plotų, kuriuos 
J. A. Valstybės ir britai savi- 
nasi ir į kur ruošiama kita 
adm. Byrno ekspedicija.

Japonai Kinijoje yra kaip laukiniai - 
neatsakonungi; sn nieku nesiskaito

PEKINAS, Kinija, liepos 
25. — Du amerikiečiai kata
likų kunigai, priklausantieji 
čia Katalikų universiteto fa
kultetui, pranešė J. A. Vals
tybių ambasadai, kaip netoli 
šio miesto vakarų link japo
nų kareiviai juodu užpuolė, 
sustumdė ir apmušė.

Jie yra kun. D. Scannel, 
pranciškonas iš New Yorko, 
ir kun. M. E. Smithberger, iŠ

lios masinės jungtuvės įvyko pereitą, sekmadienį Montrealio haseball stadijone, kaip 
apie tai pranešta pirmadienio “Draugo’’ laidoje. Moterystės sakramentą, priėmė 104 jau
nos poros. Kiekvienai porai buvo skirtas kunigas ir du liudininkai. Ši nuotrauka rodo tų įs
pūdingų apeigų tik dalį. (Acme telephoto).

Bolševikai kaltina japonus dėl 
nesusipratimu Sadialino klausimi

MASKVA, liepos 25. —
Dėl sovietų japonų rimtų ne
susipratimų Sachalino salos 
klausimu štai kas yra;

Sachalino sala padalinta 
pusiau; šiaurinę jos dalį val
dei sovietai, o pietinę — japo
nai. Sovietų valdomoj daly 
japonams pripažintos alie
jaus ir anglių kasyklų konce
sijos. Išnaudodami aliejaus 
šaltinius ir anglių kasyklas 
japonai pradėjo nesiskaityti 
su sovietų darbo įstatymais 
— ėmėsi išnaudoti darbinin
kus. Kadangi įspėjimai nie
ko nepadėjo, sovietų vyriau
sias teismas japonus koncesi- 
hunkus neseniai pripažino kai 
tais už sutarčių su darbinin
kais peržengimų ir nuskyrė 
120,000 dol. baudos. Koncesi
ninkai atsisakė mokė<ti šių 
baudų ir japonų vyriausybė 
tuojau pakilo juos ginti.

‘ Tai visas tų nesusipratimų 
branduolys.

Ryšium su tuo, sovietų vy
riausybė puola japonus dar 
ir kitais reikalais. Japonija

Hampton, Minn.
Praeidami pro Wenčuan 

kaimų jie pasuko ten į japo
nų stovyklos raštinę parody
ti savo pasus. Japonų karei
viai ten juodu įsitempė į vi
dų ir apmušė. Ir tik po to duo
ta proga parodyti pasus ir 
leista vykti toliau.

Yra žinoma, kad japonai 
Kinijoje yra kai laukiniai. 
Su nieku nesiskaito.

finais metais yra žadėjusi so
vietams atpildyti už rytinio 
Sibiro geležinkelio Mandžiu- 
ke užgrobimų. To žadėjimo 
japonai nepildo ir sovietai 
jaučiasi ne vien skriaudžia
mi, bet ir pažeminami.

Dėl Sachalino salos sovietų 
vyriausybė at.\etė visus ja
ponų protestus ir pasiiuitė Į 
Tokio aštraus turinio notų.

Sovietai andai sakėsi, kad 
jie konfiskuosiu visas japonų 
koncesijas Sachaline, jei ja
ponai neužmokėsią skirtos 
baudos. Japonai iš savo pu
sės pagrasino užimti visų Sa 
chalino salų, jei sovietai kon
fiskuosiu koncesijas. Kol kas 
nė viena pusė nevykdo savo 
grasinimų. Į Sachalino salos' 
apylinkes japonai yra pasiunj 
tę karo laivus.

ARMOUR & CO. DARBI
NINKŲ DEMONSTRACIJOS

Armour& Co. skerdyklų 
daliniam fabrike, 31 gat. ir 
Archer avė., vakar dienų dar
bininkai sukėlė demonstraci
jas, kad kampanija nenori su 
CIO vadais turėti jokių dery
bų tikslu pripažinti šių orga
nizacijų.

ASTRONOMAI STEBI 
MARSĄ

Astronomai stebi Marsų 
(planetų), kurs dabar yra ar
čiausia mūsų žemės, o rytoj 
bus tik — už 36,033,000 mylių 
tolio, šis tolis kas penkiolikti 
metai pasikartoja. Kitais lai
kais Marsas nuo žemės atsito 
linęs už 250,000,000 mylių.

Astronomams svarbu patir
ti, gal kartais Marsas yra ap
gyventas.

ROOSEVELTO IŠLAIDU
BILIŲ ŽEMESNIEJI 
RŪMAI NUŠAKOJAt 5
AVASIIINGTON, liepos 25. 

— Kongreso žemesniųjų, rū
mų komitetas atidėjo į šąli 
^Vagnerio 800 milijonų dole
rių namų statybos bilių. Šis 
bilius yra prez. Roosevelto 
keleto bilijonų dolerių paskolų 
sumanymo dalis.

Administracijos vadai yra 
susidomėję šio biliaus likimu. 
Jie bijo, kad tuo būdu gali 
būti sugriautas visas preziden 
to Roosevelto 3,460,000,000 
dol. sumanymas, arba atidė
tas kitai sesijai.

Pranešta, kad senato komi
tetas kaip šiandien pasiren
gęs svarstyti minėtų preziden 
to sumanymų. Sakoma, ir se
nate bus jam pasipriešinta, 
nes jo pravedimu, pareiškia 
senatoriai, gerovė nebus at
siekta, tik padidintos viešo
sios skolos.

TRANSATLANTINIS LĖK
TUVAS SUGADINTAS

HORTA, Azorų salos, lie
pos 25. — Skrindant iš Euro
pos į Amerikų čia nusileisda
mas aplūžo Pan American 
Ainvays lėktuvas.

Juo vyko 8 keleiviai, bet 
jiems nieko bloga neįvyko. Ki 
tas lėktuvas juos paims į A- 
meriką.

JERUZALĖ, liepos 25. — 
Britų policija ir kariuomenė 
Haife ir Acra suėmė 138 ara
bus, įtariamus teroristus.

TTRANA, Albanija, liepos 
25. — Italijos autoritetai nu
sprendė užgrobti visas buv. 
karaliaus Zogo ir jo stambes
niųjų šalininkų savastis.

NEW YTORK, liepos 25. — 
New Y’orko pasaulinėj paro
doj viskas nepaprastai bran
gu, tad paroda ir neturi gau
singo lankytojų skaičiaus.

Koncesininkai aiškinasi, 
kad brangumo negalima iš
vengti dėl darbininkų nusis
tatymo. Jie sako, tai tikras 
rakietas. Kai kūne koncesi
ninkai turėjo uždaryti savo 
koncesijas.

Svetimų šalių parodos ko- 
misionierių klubo, kurs repre
zentuoja daugiau kaip 50 tau
tų, prezidentas dr. Neil Van 
Aken pareiškia, kad jei pa
saulinė paroda bus palikta
dar ir ateinantiems metams, „, . , . , , . . .» ....‘įskeltas sabotažas,kai kurios tautos turės išeiti
iš parodos dėka organizuotų 
darbininkų vykdomam nusis
tatymui.

Dr. Van Aken sako, kad 
kai kurių pavilijonų pastaty
mui išlaidos padvigubintos. 
Daugumas šalių parsitraukė

“Eltos” žinios iš Lietuvos
KAUNAS. — Liepos 11 d. 

Lietuvos aviacijos klulias 
(LAK) iškilmingai pašventi
no du nanjus lėktnvus: vienų 
sportinį dvivietį, pavadinta 
vardu “Merkurijus”, kitų — 
5-6 vietų keleiviams sanitari
nį, kuris buvo pavadintas 
“Dr. Kudirka” vardu. Susi
siekimo ministras K. Germa
nas ta proga tartame žodyje, 
pažymėjo, kad padidųjusi L- 
AK lėktuvų šeima įgalins 
karštai erdvės trokštantį mū
sų jaunimų ruoštis tiems svar 
biems ir neribotų galimybių 
uždaviniams, kurie šiandien 
pavedami aviacijai.

KAUNAS. — Ginklų Fon
dui šiomis dienomis paminėti
nos gautos šios stambesnės 
aukos: Lietuvos galvijų augi
nimo ir Kontrolės ratelių s- 
gos 5,000 Lt, Kooperacijos 
Bankas Kaune iš savo 1938 
metų pelno 4,000 Lt, Šaukėnų 
valse, ginklų vajaus komite
tas grynais pinigais 2,581,61 
Lt ir akcija 50 Lt, Lietuvos 
dantų technikų draugija 200 
Lt, Leipalingio pradžios mo
kyklos mokiniai centais suau
kojo 33,15 Lt.

KAUNAS. — Po karštai ir 
įtemptoje kovoje pasibaigusių 
automatinių pistoletų olimpi
nio šaudymo pasaulinių var
žybų Luzerne, Šveicarijoje, 
Lietuvos ekipa laimėjo ajitrą 
vietų, o pavieniai lietuvis J. 
Miliauskas — trečių vietų pa
saulyje. Šiose varžybose da
lyvavo 12 valstybių 60 šaudy
tojų. Visi šaudytojai buvo 
pasaulinio masto ir labai ge
rai paruošti. Tatai įrodo fak-

savo technikus ir artistus pa
vilijonų įrengimui. New Yor- 
ko darbininkų unijos išreikala 
vo, kad jų nariai gautų tuos 

'visus darbus. Ir kai svetimų 
šalių artistai, technikai ir kiti 
dirbo, unistai nieko neveikė ir 
juos reikėjo apmokėti unijų 
nustatytomis ratomis.

Daugeliui elektrininkų per 
savaitę išmokėta iki 300 dol., 
o kai kuriems — iki 400 dole
rių.

Baigus darbą pavilijonuose 
unijos pareikalavo, kad reika
lingi pavilijonams nuolatiniai 
tarnautojai ir darbininkai bū
tų vien unistai. Kai nesutikta,

Naminiams koncesininkams 
dar blogiau. Unijos juos dar 
smarkiau spaudžia. Tas suke
lia visko brangumą, lankantis 
ji parodų kai kurių koncesijų 
dėl brangumo negali patroni- 
zuoti ir jos uždaromos.

tas, kad iš 60 net 26 šaudyto
jai pateko į baigianiųsias var
žybas, jų tarpe ir 2 lietuviai 
A. Jalenskas ir VI. Nakutis. 
(Vykdant persišaudymus per 
trumpiausių — 3 sekundžių 
laikų — atkrito dar 20 šaudy
tojų ir liko tik 6 (jų tarpe lie 
tuvis A. Jalenskas). Po galu
tinės kovos paaiškėjo, kad lie
tuvis Antanas Jalenskas au
tomatinių pistoletų tarptauti
nio meistro vardui šaudyme 
iš 60 užėmė 4 vietų. Pirma 
vieta teka Latvijai, antra — 
Vokietijai, trečia — Švedijai, 
ketvirta — Lietuvai, penkta 
Vokietijai, šešta — Estijai.

KAUNAS. — Lietuvos Mo
terų Draugijos Tautiniam Lai 
vynui Remti ir Lietuvos Jūri
ninkų Sąjungos iniciatyva ne
seniai sušauktame įvairių vi
suomenės didesnių organiza
cijų ir įstaigų atstovų bendra 
me susirinkame nutarta rengti 
Jūros Savaitę rugpiūčio 8-15 
d. visame krašte ir savaitės 
gale (rugpiūčio 15 d.) atlikti 
tam tikras iškilmes Švento- 
sios-Palangog Pajūryje. Šios 
rengiamos Jūros Savaitės 
svarbiausias tikslas — gaivin
ti tautoje savo jūros tradici
jas, žadinti savo jūros meilę 
ir prisirišimų, išryškinti lais
vo išėjimo į platųjį pasaulį ir 
likusios ties Palanga-Šventų- 
jų pakrantės reikšmę.

GARSINK1TĖS “DRAUGE”

ORAS
CHICAGO SRITIS. — N 

matoma giedra ir šilčiau. 
Saulė teka 5:37, leidžia 
8:15.
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Žodis Socialistams Šmeižikams I VITAMINŲ ISMISLAI IR FAKTAI

Visuotiniame Tėvų Marijonų suvažiavime, 
buvusiame praėjusių savaitę Romoje, išrink
tas naujas vienuolijos viršininkas.

Naujas ir nenaujas.

Gal geriau ir tiksliau būtų pasakyti — . 
vėl grįžęs prie vadovybės.

Juk Jo Ekscelencija VYSKUPAS PET
RAS BŪČYS ne naujas vienuolijos narys ir 
ne pirmų kartų atsistojo prie vienuolijos 
vairo. Jo Ekscelencija, išrinktas Gene
rolas, pats pirmasis įstojo į a. a. arkivysku
po Jurgio Matulevičiaus atgaivintųjų vie
nuolijų ir drauge su Didžiuoju Arkivyskupu 
tiesė jai pagrindus.

Po Arkivyskupo mirties (1927 m.) Vysk. 
P. Būčys paėmė vienuolijos vairų į savo ran
kas ir jai vadovavo iki 1933 metų.

Tėvų Marijonų kongregacija turi daug ga
rbingų vyrų. Bet pasirinkimas vyriausiuoju 
vadu Vyskupo Bučio, yra pats tinkamiau
sias ir sveikintinas.

Reikia pasakyti, kad ši vienuolija jau pla
čiai išsišakojo. Jos šakos gražiai prigijo ir 
sėkmingai veikia keliuose kontinentuose. Ne 
vienur kitur, bet visur, kur tik įsisteigia 
savo skyrių, Marijonai dirba kilnų misijų 
darbų, steigia vidurines ir net aukštąsias 
mokyklas. Dėl to parinkimas generolu tarp
tautiniai žinomo Vyskupo Mokslininko tik
rai yra vykęs dalykas.

Kas iš lietuvių nėra girdėjęs apie Vys
kupų Bučį?

Ne tik Lietuvos visuomenei Jo Ekscelenci
ja yra plačiai žinomas, bet ir mums, Ame
rikiečiams.

Lietuvoje organizavo valstybinį universi
tetų buvo jo profesorium ir rektorium, pla
čiai veikė visuomenėj, daug rašė žurnalams 
ir laikraščiams, vedė rekolekcijas, davė pas
kaitas. Kai buvo įšventintas vyskupu, viso
mis savo jėgomis pasinėrė į didįjį misijų 
darbų, kurį ligšicl su didžiausiu atsidavimu 
tebedirba.

Amerikoje Vyskupas Būčys taip pat daug 
dirbo. Jo Ekscelencijai čia teko ir klebonau
ti, ir misijonieriauti, ir redaktoriauti, ir mū
sų visuomenei vadovauti. Kad taip buvo, y- 
ra liudininkai Waukegano ir Ssebcygano 
lietuviai, dienraštis •‘Draugas'’ ir visos mū
sų idėjinės organizacijos.

Mūsų dienraštį J. E. redagavo keliais at
vejais. Sis. sunkus darbas jam teko dirbti 
tais laikais, kuomet mūsų visa tauta kovo
jo už Lietuvos nepriklausomybę ir jam toje 
kovoje reikėjo ne vien dalyvauti, bet ir va
dovauti. Kiek pasakyta kalbų, prirašyta re
zoliucijų, memorandumų! 0 kų ir bekalbėti 
apie įvairius suvažiavimus, seimus, kuriuo
se jo žodis buvo ir laukiamas ir, pagaliau, 
lemiamas.

Tad, J. E. Vysk. Būčio daug dirbta ir Lie
tuvoj, ir Amerikoj, ir net Rusijoj, kuomet 
profesoriavo Dvasinėj Kunigų Akademijoj 
Petrograde. Tie darbai prasidėjo dar Seinų 
seminarijoj ir tęsėsi per 40 kunigavimo me
tų.

Nuoširdžiai sveikiname Jo Ekscelenciją 
vėl grįžusį prie Marijonų vienuolijos vado
vybės, palinkėdami geros sveikatos ir go
riausių sekinių!

Apie Generci’o padėjėjų gerb. kun. prof. 
Juozapą Vaitkevičių ir apie naująjį Mari
jonų Provincijolų Amerikoj gerb. kun. dr. 
Navickų parašysime rytoj.

Prieš porų dienų A. Vaišvilienė mūsų dien
raštyje įdėjo pareiškimų, kad ji nerašė tų 
“sensacijų” straipsnių į sociabstiškų laik
raštį apie Sv. Kazimiero vienuelynų ir net 
jokių informacijų nedavė. Vakar dienos lai
doj “N-nos” tų patvirtino.

Vadinas, patys “N-nų” redakcijos nariai, 
pasivadinę “Birutėmis” ir Jokūbais”, la
ndžioja po katalikų namus ir įstaigas ir, 
norėdami iš menkų dalykų padaryti sensa
cijas ir tuo padidinti savo laikraščio biznį, 
skelbia visokiausias nesąmones.

Ir mums yra žinoma, kad Sv. Kazimiero 
Akademijos Rėmėjų Draugijos narių tarpe 
yra mažesnių ar didesnių nesusipratimų ir 
jų susirinkimuose ginčų, bet mes iš to jokių 
sensacijų nedarome, daug dėmesio į tai ne
kreipiame, nes aiškiai žinom, kad nesusi
pratimų yra visose draugijose ir retas ku
ris susirinkimas apsieina be ginčų. Tai pa
prastas dalykas. To yra socialistų sąjungoj, 
socialistų vadovaujamam SLA ir net pačioj 
“N-niį'’ bendrovėj.

Tai, be abejonės, žino ir socialistų laik
raščių redaktoriai.

Nerūpi jiems nei Vaišvilienės nei kitų Sv. 
K. A. R. D. ”nuskriaustųjų” apgynimas.

Jiems rūpi pakenkti lietuvių katalikų mo
kslo įstaigai ir jų užlaikančiai vienuolijai. 
Už tat “Birutės” ir “Jokūbai’’ ne tiek kal
tina ir gina vienų ar kitų vienuolyno rėmė
jų veikėjų, kiek puola ir šmeižia pačių vie
nuolijų.

Šiuomi mes čia norime pabrėžti, kad “ Nau
jienos” šv. Kazimiero Seserų vienuolyno 
šmeižimu peržengė visas padorumo ir laik
raštinės etikos ribas. Prieš tai mes griež 
čiausiai protestuojame ir aiškiausiai žino
me, kad protestuos ir visa katalikų visuo
menė. Negalima tylėti, kuomet pradedama 
skelbti tokie dalykai, kad, girdi, “Tiesiog 
baisu, kokie dalykai dedasi tame vienuoly
ne”. Kokie? “Naujienos” mėgina į tai ši
taip atsakyti;

“Dabar aišku kaip išgvero, sutrūnėjo ir 
supuvo morališki pagrindai tos Romos ka
talikiškos įstaigos — Šv. Kazimiero Seserų 
vienuolyno. Vienuolyno pastogėje krikščio
niškas dorybes pakeitė baisi neapykanta, pa
vydas, barniai, klasta, vylius, apkalbos, va- 
ginimai, ir KITOS NEDORYBES (mūsų pa
braukta — Dr.). Ir tos visos nedorybės ne 
iš apačios kyla, o iš viršaus, iš perdėtinių 
slenka į viršiį”..

Melas nuo pradžios iki galui!
Vienuolija turės pareikalauti iš seoialis 

tiško dienraščio satisfakcijos. Katalikų vi
suomenė turės griežtai užprotestuoti prieš 
skleidžiamus melus ir šmeižtus, kuriais no
rima įžeisti brangios ir garbingos Sv. Ka
zimiero vienuolijos gerų vardų ir jai pa
kenkti.

Šv. Kazimiero vienuolyne nėra neapykan
tos, nėra pavydo, nėra barnių, klastų, vy
lių, apkalbų ir vaginimų. 0 kas tos kitos 
vienuolijos “nedorybės” socialistų laikraš
čių redaktoriai turės įrodyti, nes lietuviu 
katalikų visuomenė neleis be jokio pagrindo, 
visai nekaltai šmeižti ir juodinti įstaigų, 
kurių ji įsteigė ir palaiko, kurių gerbia ir 
brangina, kuriai pasitiki ir kurių remia ir 
rems, nes ji išganingai darbuojasi Bažnyčiai 
ir mūsų tautos gerovei.

Mes neleisime, kad socialistai savo pur
vinuose šlamštuose terštų mūsų įstaigų ge
rų vardų.

“Muzikos Žinios”, kurį leidžia Vargoninin
kų Sąjunga ir redaguoja muz. N. Kulys, mi
ni 5 metų sukaktį. Ta progra red. vedamaja
me straipsnyje taip atsiliepia j muzikas.
“Brangūs broliai muzikai, kad ir nemažai 

pasidarbavome savo tėvynei muzikos srityje, 
dar nelaikąs fhums sudėjus rankas laukti 
mirties. Savo profesijoje dirbdami lietuviš
kose įstaigose, imkime stiprybę iš mūsų tėvų 
ir protėvių. Kuomet jiems slėgė pavojus iš- 
tautėjimo, tai jie ėjo užsienin, spausdino lie
tuviškas knygas, laikraščius ir juos gabeno 
tėvynėn, nepaisant, kad ir gyvybę, savo pa
vėjini statydavo, knd tik tauta išlaikytų savo 
kailių ir dainų. Ir šiandien Lietuva mini tuos 
garbingus žygius knygnešių. Mes čia esame 
laisvoj šaly, bet mūsų nutautėjimas nuo lie
tuviškos kalbos, dainos toks pat yra. Todėl 
per “Muzikos Žinias” ir dainas mes turime 
auksinę progų prieiti į dainuojantį jaunimų 
ir palaikyti jame lietuviškų dvasių. Lai nė 
vienas sųjungos narys šiais metais nepasi
lieka nenž.raėęs 10 skaitytojų “Muzikos Ži
nių” jienkių metų gyvavimo Jubiliejus bus 
garbingai ir vieningai paminėtas.”

Jungt. Valstijų Žemdirbys
tės Departamento leidinys 
“Consumers’ Guide” įspėja 
■prieš “vitaminų ballyyhoo”. 
Beveik prie kiekvieno kamųio, 
per radio ir laikraščių apga
rsinimuose siūloma pirkti vi
taminų maistų — iš vitami
nų pagamintų muilų, vitami
no dantims valytojus ir kita. 
Yru faktas, kad mokslas ne 
remia visų pretenzijų šio ši
mtmečio stebuklo — vitami
no, Patys mokslininkai pra
dėjo kų tik susipažinti su vi
taminų misterijomis.

Žmonės privalo atsiminti du 
dalykus bandydami suprasti 
“vitaminų propagandų”.

Pirma, paprastas žmogus, 
jeigu jo gydytojas kitaip ne
pataria, gali gauti visus vi
taminus, kokius tik reikalau
ja subalansuotame maiste, iš 
atsargiai parinkto ir tinka
mai pagaminto maisto.

Antra, mokslininkai dabar 
žino, kad vitaminų koncentra 
tai (concentrates) yra reika
lingi kūdikiams, jauniems vai 
’kanis, būsimoms ir žindan
čioms motinoms, ir ligoniams. 
Jeigu tiki, kad tau vitami
nai yra reikalingi specialėje 
formoje, nueik ir pasitark su 
savo gydytoju. Jis patars, 
koks valgis tau yra reikalin
gas su užtektinu pristatymu 
vitaminų. Jeigu jis negali, jis 
išrašys receptų ir galėsi gauti 
“koncentratų” be jokio nbe- 
jojiino kaslink jų vertės.

Vitaminai yra aiškios che- 
mi'kalinės medžiagos ir kiek
viena turi savo specialų už
duotį žmogaus kūne.

Veikimai kai kurių vita
minų yra gerai žinomi moks
lininkams.

“Vitaminas A” akstiną au
ginių ir apsaugoja kūnų nuo 
kai kurių bakterijų ir gelbsti 
bendram sveikatos stoviui. Jį 
randame kiaušiniuose, svies
te, sūryje, čielame piene, Sme
tonoj ir žuvų jaknų aliejnj. 
Lapoti žalumynai, žalios ir 
geltonos daržovės turi “pro- 
vittfmin A”, kuris pasimaino 
į vitaminų per maisto virški
nimų viduriuose. Be vitamino 
“A” žmogus turi prastus da
ntis ir prastų kaulų sudėjimų, 
lengvai pasiduoda užkrėtima
ms ir augimas esti sulaiky
tas.

“Vitaminas B”, yra reika
lingas mūsų apetitui. Čieli 
kviečiai, rugiai, komai, ry
žiai, miežiai, avižos, žemrie-

rniai, žalios pupos, pilni šito 
vitamino, kaip ir kiauliena, 
vištos, jaknos ir inkstai. Ke
pimas, spirginimas ir virini
mas mėsos nukerta per pusę 
vitamino B vertę.

“Vitaminas C”, reikalin
gas visiems kasdieniame val
gyje. Negavimas šio vitami
no veda prie liuesų dantų, 
kūno sąnarių sustingimo, nu
puolimų svorio ir nuolatinio 
nuovargio — visi pilni vita
mino “C”, kaip ir tomatės, 
įvairių rūšių uogos, lapotos 
ir žalios daržovės, kopūstai, 
žirniai, špinakai, pupos, svo
gūnai, burokai, sabdžios ir 
baltos bulvės ir pan. daržo
vės.

“Vitaminas D”, yra svar
bus kūdikiams, jauniems vai
kams ir būsimoms (motinoms.

PIRMUOJI LIETUVIŲ VER5LININKŲ 
EKSKURSIJA AMERIKOJE

Vėliau aplankys Pasaulinę Pa 

‘rodą ir lietuvių kolonijas.

Ekskursantas

Kur Kas Apsistojo
Lietuviai, atvykę Amerikon 

organizuota Verslininkų Są
jungos ekskursija, apsistojo

1939 m., liepos 14 d., Olan
dijos - Amerikos Linijos, New 
Amsterdam laivu, iš Kotter- 
dama išplaukė į Ameriką,
Lietuvių- Verslinirikų Sąjun
gos suorganizuota ekskursija 
iš 27-nių asmenų. Ekskursijai 
vadovavo Dr. Kaškelis ir re
daktorius Briedis. Liepos 17 šiose vietose:
d. ekskursantai Atlante pa
minėjo Dariaus ir Girėno še
šių metų mirties sukaktį. Lie
tuvaitės buvo pasipuošusios 
tautiškais drabužiais, lietu
viai išeiginiais kostiumais. Iš 
Lietuvos vežamų gėlių nupin
tas vainikas, be to kiekvie
nas lietuvis laikė rankoj gėlę. 
Buvo parašytas aktas išaiš
kinęs lietuvių didvyrių pasi
ryžimą. 10 valandą buvo iš
kilmingos pamaldos, kurias

Geri dantys ir kaulai prigu- atlaikė ir pritaikintą pamoks
ti nuo šito vitamino. Maistas pasakė kun. Stasys Raila,

šutai ir “soy-beans”, žali ži- gaus kūnui.

turintis šitą vitaminą yra žu
vies jaknos aliejus, vašilas 
ir kitos aliejuotos žuvys ir 
kiaušinių tryniai.

Kadangi paprasto, vaiko 
maistas mažai šio vitamino 
turi, tad valgio žinovai re
komenduoja, kad iki vaikas su 
laukia 6 metus, jis turi gauti 
vieną arba du šaukštukus 
“cod liver oil”, arba jam pa
našaus, kasdien, kad užtvir
tinus gerus dantis ir kaulus.

Per saulės spindulius gali
ma ir gauti “vitaminų D”. 
Žmogaus oda turi “pro-vita- 
min d”, kuris pavirsta į vi
taminą “d” tiesioginiu išsta
tymu prieš saulę trumpam lai
kui kasdien.

Yra ir keli kiti totetoiinai. 
Paprastai, šeima, kūmos kas
dieninis maistas susideda iš 
šviežių, žalių daržovių, vai
sių, mėsos, jaknų, inkstų ir 
panašių gyvulių vidurių, pie
no, sviesto, sūrio, kiaušinių, 
čielų grūdinių produktų ir 
žirnių, netur rūpintis apie vi
taminus. Specialius vitaminų 
“koncentratus” reik vartoti 
tik kuomet gydytojas taip 
pataria, ir kur yra kūdikių 
ir jaunų vaikų šeimoje, ku
riems “vitaminas D” yra rei
kalingas.

Ne tik yra svarbu vartoti 
tinkamą maistą, bet taipgi 
svarbu jį tinkamai pagamin
ti. Kai kurie vitaminai ištir
psta vandenyje. Todėl pata
riama vartoti kuo mažiausia 
vandens ir tada suvartoti ir 
tą skystimų sriubose ir ki
taip. Tai labai sveika žmo-

Dr. J. Kaškelis, ekskursi
jos vadas, Lithuanian Ame
rican Chamber of Commerce, 
pas Trečioką, Walnut - Ad
iklis St, Nevvark, N. J.

A. Briedis “Verslo” reda
ktorius, ten pat.

Kun. P. Vaitekūnas, Jona
vos klebonas ir Jonavos bur
mistras, 350 Smith St., Pro- 
vidence, R. I.

A. Gricevičius, “Rūk 
sald. fabriko savininkas, 
Bronghton Avė., Bloouifield, 
N. J.

Kun. S. Raila, “Pavasa
rio” sąjungos dvasios vadas, 
318 Wharton St., Phila., Pa.

Kun. Bogužas, 46 Congress 
Avė., Waterbury, Conn.

A. Čelkis, 4550 So. Marsh- 
field Avė., Chicago, III.

K. Ivanavičienė, pas Wil- 
liam Rogers, 2412 Memphis 
St., Phila., Pa.

Ern. Evalytė, 780 S. 2nd 
St., Phila., Pa.

V. Bayasienė pas Felician 
Sisters, South Main St., Lodi, 
N. J.

O. Antanavičiūtė pas Eu- 
genia Chemashko, 64 E. 106 
St., New York, N. Y.

M. Nazabitauskienė pas Jo
ną Jonaitį, 9416 S. Bumside 
Avė., Čliicago, III.

K. Jasinas ir kap. J. But
kus, 15433 Vinn Rd., Harvęv, 
III. ,

A. Ališauskas, 600 Ridge- 
wood Ave.t Brooklyn, N. Y.

O. že.kavičiūtė pas Helen 
Žė’kienę, 310 Chauncey St., 
Brooklyn, N. Y.

Telia Yaksky, 135 Marshall 
St., Phila., Pa.

Galinskas pas K. Kastaus- 
ką, 109 Fleming Avė., Ne- 
wark, N. J.

Kun. J. Latvenas pas V. J. 
Latvėną, 732 S. Kostner Av., 
Chicago, III.

E. Mačelienė, 73 Warvick 
St., Newark, N. J.

J. Ratušinsky, 5220 Dclmar 
Blvd., St. Louis, Mo.

K. Rudaitytė pas A. 
kauskienę, 1381 Gregory S. 
Bridgeport, Conn.

V. Pavilonienė pas W. Ur
ban, 7111 S. Rockwell St. Clii- 
cago, III. (

Proscenytė Bronislava pas 
Joseph Garolis, 79 Ailside 
Avė., Verone, N. Y.

Šeikus Bronislovas, 6404 
Rockwell St., Chicago, 111.

Šerkšnys Leonas pas Areną 
Midkevich, 454 Boulevard, 
Bavonne, N. J.

Valentukonis Juozas, 42 W. 
Tliomas St., Minersville, Pa.

Žemaitis Aleksandras, 395 
Grand St., Jersey City, N. J.

Usonienė Ona pas A. Kwa- 
ritiski, 258 Reid Avė., Brook- 
lyn, N. Y.

Emilija Požilaitė, 518 W. 
Thompson St., Phila., Pa.

Kun. Norhntas, 6637 S. Ash 
laud Avė., Chicago, Ilk, ir 
Bronx 53 St, Clairsville, O- 
hio.

eki&ursijos dalyvis. Pamaldo
se dalyvavo visi lietuviai ir 
daug laivo keliautojų. Po pa
maldų, orkestrai griežiant ge
dulingą maršą nuėjo į laivo 
denį, kur gražiai išsirikiavę 
atliko kitą programą. Dr. Ka
škelis pasakė kalbą, redakto
rius Briedis entuziastiškai pa 
deklemavo savo sukurtą eilė
raštį :

I
Skrido Darius ir Girėnas 
O paskui ir Vaitkus,
Eina garsas per Atlantą 
Žygis dar nebaigtas.

n
Reiks perskristi daug Atlantu 
Ir kovoje būti.
Kovos balsą mes suprantam 
Nugalėt ar žūti.

III
Skrido tuo keliu, kur plaukė 
Mūsų ekskursantai,
Tos pat bangos šaukte šaukė 
Prie New Yorko kranto.

IV
Ten pakilo du lakūnai — 
Vyrai du sparnuoti.
Tenka juos šiandien tninėti — 
Garbę atiduotu

V . ,
Jie ties Soldino nežuvo 
Ne, jie liks širdyse 
Dariui ir Girėnui skrendant 
Amžius mes matysim.

Buvo perskaitytas aktas, vi 
sų pasirašytas, kurį įdėjo į 
hermetiškai uždaromą butelį 
ir įmetė į Atlantą su gėlių 
vainiku. Tuo metu visi eks
kursantai įmetė po gėlę. Da
bar visi nuoširdžiai sugiedo
jo tautos himną ir orkestrus 
sugriežė maršą. Dainuodnmi 
“Leiskit į tėvynę”, minėjimą 
baigė. * •

Lietuvių minėjimą stebėjo 
lietuvių išeivybės Amerikon, ^beveik visi laivo keleiviai. Vi-
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Prieš 30 Mėty tas paminėjimui 40-metinių
A , i sukaktuvių nuo prasidėjimo1909 metų liepos 26 d. J 

“Draugo” 2 nr. buvo šios ak
tualesnės tais laikais žinios:

Liepos 13 d. prasidėjo Mc- 
Kees Rocks streikai dirbtu
vėje “Pressed Steel Car Co- 
mpany”. Pametė darbą apie 
4000 darbininkų — beveik vi
si lenkai, lietuviai ir kitokie 
ateiviai. Jie nepriklauso prie 
jokios unijos, bet pametė da
rbų susitarę... Liepos 14 d. 
tapo sužeista daugiau, kaip 
šimtas asmenų, iš kurių du 
mirė.

Nėwark, N. J. — Birželio

Vakarą atidengė kun. V. Sta- 
knevičius.

Minersville, Pa. — Dabar
tinis klebonas kun. J. Dum
čius strofai darbuojasi ir 
parapijonų yra mylrtnas. Ko- 
ntraktorius, ką stato bažny
čią, yra lietuvis. Vargamis- 
tra J. Mikutavičia kas nodė- 
lia su vaikais gražiai gieda 
adynas, o prieš sumą dides
niųjų choras savo “Pulkim

są laiką įvairių tautų atsto
vai fotografavo ir filmavo. 
Tą dieną ir vėliau visi kalbė
jo apie lietuvius; ypač pati
ko tautiškais drabužiais ap
sirengusios lietuvaitės.

Ekskursininkai laimingai 
atplaukė New Yorke liepos 
21 dieną, ir išsiskirstė pas 
savo gimines ir pažįstamus

ant kelių”, 
nes.

Sugraudina žmo-

ja išeis iš po globos airių Se
serų Seminarijos Scrantone 
ir įsisteigs savo auklėtnamį 
Chicagoje. Treji metai lavi- 
nimos* lietuvaičių toje Semi-

30 d. atsiliko čia ypatingas Neužilgo Sv. Kazimiero Se- Darijoje užsrpelnija nuošir- 
vakaras, kuris buvo pašvęs- serų - Mokytojų Kongregaci- daus paminėjimo.



Trečiadienis, liepos 26, 1939 mrots
.. . KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

J. V-liūs

Kurstoma Naujosios Lietuvos Ugnis
“Naujoji Romuva” Ir Jos Vaidmuo
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Senovėj po ąžuolu, Romu
voje ruseno amžinoji ugnis. 
Vaidilos ir vaidilutės ją stro
piai saugojo, kad ji kada 
nors neužgestų. Lietuviui ji 
buvo šventa, a'mžina. Kaip ir 
ugnis kaskart sužibėdavo vis 
naujomis kibirkštimis, taip ir 
lietuvio dvasia pasireikšdavo 
vis naujomis gyvybės formo
mis. Ugnies kulte lietuvis iš
reikšdavo savo dvasią. Lietu
vio dvasia kartą įžiebta ne-

vertenybių. Pasisavinti jud
rias ir spindinčias gyvenimo 
foUnias. Įeiti j nuostabiai tur
tingą, įvairių ir intensyvų kul
tūringiausių tautų gyvenimo 
ratą. Sudaryti individualumą 
su universalumu harmonizuo
jančią visuomenę”. (Redak
cijos žodis, 1931 m., Nr. 1).

Kada mūsų tautai sužibo 
naujos saulės spinduliai, ka
da mes laimėjome savo No 
priklausomybę įr nusimetėm
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užgeso. Gyva ir šiandien. Ji priespaudos pančius, reikėjo 
dar sus\ isdavo kartais įgg^ti naujų kelių. Reikėjo 

kurti materijalinę ir dvasinę 
tautos kultūrą. Stovėti vie
toj, dairytis tik aplink ir ste
bėti, ką kiti daro- — negali
ma. Nes gyvenimas tuoj par
blokštų. Lietuvio dvasia tu
rėjo būti padegta liepsnojan-

Gyvenęs Jung. Valstijose 
12 metų išvyko Europon, 
Sugrįžo nelegaliai

KLAUSIMAS. Pirmą įkar
tą atvykau į Jung. Valstijas 
1908 m. Čia gyvenau visą lai
ką iki 1920 m., kada išvažia
vau Europon. Gyvenau ten 
penkis metus ir vėl atvažia
vau čion 1925 m., bet šiuo 
syk per Kanadą, be peržiū
rėjimo. Išsiėmiau pirmas po- 
pieras 1910 m., bet niekad 
neišsiėmiau pilnų popierų. Ar 
galiu dabar išsiimti pilnas 
popieras?

ATSAKYMAS. Kadangi pa 
skutinis įvažiavimas yra nele
galia, tad negali sulig dabar-

Jureiviai įvažiavę po liepos 
1 d., deportuojami

KLAUSIMAS. Jūreivis ap
leido laivą m. 1926 m. ir nuo 
to luiko čia gyvena. Ar Imi
gracijos Įstatymo iš 1917 m. 
aprūpinimas trijų metų laiko 
jūreiviams jį liečia

ATSAKYMAS. Darbo De
partamento nusprendimu, ku
rį rėmė ir federaliai teismai, 
jūreiviai nelegaliai šioje ša
lyje po birželio 30 d., 1924 
m., yra deportuojami taip 
kaip ir kiti ateiviai, kurie ne
legaliai pasiliko čia po tos 
dienos. |į

Įvažiavo su draugo pasportu
KLAUSIMAS. Atvvkau lė

pnėmis ar mažesnėmis ki- 
oiFKŠtimis. Šiandien vėl kurs
toma Naujosios Lietuvos ug
nis. Mes turime “Naująją 
Romuvą”.

“Naujoji Romuva” tiesia 
kovai sparnus už skaisčią lie-

Savo tėviškėje, Hyde Park, N. Y., prezidentas Roosevelt linki laimingos kelionės Jungt. 
Valstybių paštų viršininkui, James Farley, kuris išvyko į Europą. (Acme teleplioto)

gėsi įvairiai trukdyti, intri- • Ir “N. Romuva” stengėsi naujam dvasiniam sąjūdžiui, 
guoti ir su baime žiūrėti, kad teisingai ir iš ‘meilės viską rodos, nebuvo vietos. (J. Ke- 
judėjimas neišsilietų didesne1 kurt. Paprastai lietuviai į nau- liuotis, ‘Naujosios Romuvos’
srove. A ienas kitas bijojo,1 jai beiškylantį dalyką mėg-

tinių įstatymų, tapti piliečiu 1 £a'*ai i šią salį 1909 m., bet

tuvių tautišką kultūrą. “Nau'čiu kūrybiniu entuzijaamu. 
joji Romuva” kvėpuoja XX- Bet mūsų gyvenime to tyro 
to amžiaus gyvenimo oru. Jį į entuzijazmo taip buvo maža.

Tiesa, kuriant Lietuvą visi 
degė ir galvojo apie kūrybą. 
Bet dar greičiau 'pavargo ir j 
apsnūdo. Ir štai mūsų gy
venime praskambėjo kupini 
liūdnumo Bethoveno laidotu
vių maršo garsai. N. Roanuva 
atėjo į bestingstantį mūsų 
gyvenimą. Religiniai, tauti
niai ir kultūriniai idealai su
teikė jai gyvybės pradą”.

stag-kelia lietuvių tautą 
nacijos, joj dvelkia (kūrybi
nio entuziazmo vėjas. Ji veda 
mflsij jaunutę tautą į kūry
binio darbo vėžes. “N. Romu
voj” prakalba lietuvio dva
sia, kad reikia, sukaupus fi
zines ir dvasines jėgas, tau
tos idealą realizuoti. Kiek
vieno individualiniai troški
mai turi harmonizuotis su 
bendraisiais tautas reikalais. 
Nuoširdžiausi tautos sūnūs 
turi parodyti heroizmo, ku
riant tautinę kultūrą.

Pradėdama darbą “Naujo
ji Romuva” pasisakė: “Mes 
galvotrūkčiais vejamės Vaka
rų Europą. Norime pakilti į 
jos kultūros viršukalnes. Įgy
ti jos dinamiško veiklumo, 
kurs ją iškėlė aukščiau visų

kad “N. Romuva” neišvers 
tų mūsų visuomenės pusiau
svyros rūmų. Tauta buvo pa
dalyta į atskiras partijas, ir, 
rodos, naujam judėjimui vie
tos nebuvo. Bet N. Romuva 
įstengė aukščiau visų parti
jų pakilti. Ji atsistojo ant 
tautos konsolidacijos pagrin
do. Stojo kūrybos darbo dirb-

sta vien skeptiškai žiūrėti, 
ra donkichotiškos svajonės, 
kai nereikalinga, kad tai y- 
ra donkichotiškos svajonės. 
Pasirodžius pirmam numeriui 
skaitome “Lietuvos Aide”: 
“...Per anksti gimęs kūdikis... 
Tuo tarpu galvoj turim tik 

sausio
j mėn. 1 d. data jis

ti. Griauti nebuvo dar ko,: dar prieš Kalėdas 1930 me
nes beveik visose srityse dar Į tais. Nesinori būti blogu pra
švilpia tyrlaukių vėjai. Sta- našu. Nuo visuomenės, o ypač 
tvbos - kūrybos idealizmas
pradėjo galinga srove verž
tis per mūsų gyvenimo plot
mę. Gali’.na buvo pajusti be
siartinant tautos kūrybinį re
nesansą.

Pradedant darbą J. E. Res-

100 numeris, 1932, Nr. 48). 
“N. Romuvos” mestos gy-

veniman idėjos sukrėtė lietu
vių širdis. Pradėjo spiestis 
gausesni bendradarbių ir rė
mėjų būriai. Artinosi saulės 
spinduliais nušviestas darbo 
laukas.

Kada žurnalas pradėjo iš-

šios šalies. Ilgas buvimas Ju
ngt. Valstijose nieko nereiš
kia; ir tik tiek, kad negali 
deportuoti, nes atvykai prieš 
liepos 1 d., 1924 m. Yra ga
limas daiktas, kad Kongre
sas priims įstatymą, kuris 
leis tiems, kurie atvyko prieš 
liepos 1 d. 1924 m., legalizuo
ti buvimą ir prašyti natūrali
zacijos. Bet ligi kongresas ne

jo datą. Su 1931 m., . .
1 <1. data jis pasirodė keltl pa»t».ku-

Paprastai, norint kokią nors 
kilnią idėją realizuoti, tenka 
daug vargo pakelti. Juo sun
kiau buvo žurnalui 'kopti į
gyvenimo viršukalnę. Dauge- . ., . . ~ , T, .. v. . , . , , .

.v • i . , v • • 'publikos Prezidentas A. Sme-1 Keliuociui, nes bendradarbiųlis išsigando tekančio naująja 1 7 . v . 1 ’tona linkėjo: “...Laikraštis

sias mūsų gyvenime, iš pat 
gelmių, kai kas išsigando ir 
pradėjo kovoti prieš naujų

, , . kelių ieš'kojima. Bet tik pa-nuo redakcijos pareis ir iš v . r
. . , I zanga pateisina egzistavimą,viso, nr tai ne per anksti1 6 . . f

pasirodęs leidinys” (K. Ma
rius). ’i . .

-v -• , , i I mniu sumetimu, bet kaip tik-Ypatingai sunkus darbas, . . “ *’ _
teko pasiimti pačiam “N. Ro
muvos” redaktoriui Juozui

vartojau draugo pasportą. A- 
tvykęs čia visuomet vartojau 
savo vardą. Ar galiu tapti 
šios šalies piliečiu?

ATSAKYMAS. Kadangi at 
vykai į šitą šalį kitu vardu, 
imigracijos įstatymu įvažia
vimas skaitomas nelegalis. 
Kadangi atvykai prieš liepos 
1 d., 1924 m., tamstą negali 
deportuoti. Gali legalizuoti

praves to įstatymo, nėr gali-1 savo stovį prašydamas atva- 
ma teikti jokios pagalbos. Jei-i žiavimo leidimo. Reikia gauti 
gu nori, gali išvažiuoti iš ' dvi kopijas fonu 659. Ant ke- 
Jung. Valst. ir prašyti regu-1 tvirto puslapio tos formos y- 
larės imigracijos vizos lega-' ra smulkios informacijos, ką 
liam įleidimui. reik daryti. FLIS

‘N. Romuva” nekėlė neigia
mybes dėl kokiu nors asme-'

Wisconsino Lietuvių Diena Šiemet Rengiama
Port Wa.shingtone

AVASTTTNGTON, grama, dainos, kalbos ir t.t.

šrove tikrojo entuzijazmo. Iš
plaukiantis iš “N. Romuvos” 
dinamizmas ne vieną pažadi
no tautos kūrybiniam darbui. 
Bet ne vienas nenuoširdus

kitų kontinentų. Kurti nemir- j lietuvis, kuris neturėjo tau- 
tingumą mums laiduojančių tinės civilizacijos meilės, sten-

LIETUVOS VYČIŲ CHORO

Ekskursija į Pasaulinę
PARODA

— išvyksta —

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

skiriamas visiems, o tiems vi
siems įtikti negalima. Kad 
neiškrvptum iš savo linkmės, 
tenka pakilti aukščiau savęs 
ir aukščiau kitų,
tieson. O ji yra teisybė ir 
meilė, Kristaus mums palik
ta. Teisingai ir iš meilės kur
ti nėra lengvas daiktas ypač 
laikraštininkui, kada aplin
kui šėlsta apmaudo? ir netie
sa, kada teisybės vardu dang
stosi neteisybė, kada meilės 
vardu teikiasi neapykanta..” 
(R. ž. 1931, Nr. 1).

buvo maža: “Pradėjome dar
bą sunkiose aplinkybėse. 
Prieš akis nebuvo praminto 
'kelio. Patiems reikėjo risti 
akmenis, rauti kelmus irties- 

jsižmrejus 'ti tiltus, kad galėtume ga
lop išeiti į saulės spinduliais 
nušviestą darbo lauką.

Mūsų būrelis buvo nedide
lis. Bendradarbiai dar buvo 
neorganizuoti. Ir patys dar 
nežinojome, kas norės ir kas 
galės mums padėti. Aktyvių 
bičiulių turėjome nedaug. Vi
sa tauta jau buvo pasidali
nusi į žinomas grupes — ir

THINGS THAT NEVER HAPPEN

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

H E Re RASTUS,

A NICE tfiUCE,

štai ką gaunate:

NO /IHDNKS 
mssy, PAT 
AM ONE TtRNG 
*lHAT PONT

ne

Traukinio blllptą ( abi pu
rps, Chirago-N. Y., pirmos 
klasės, air-conditionPd trau
kiniais.
Valgis du kart. nuvažiuojant 
Ir parvažiuojant.

Transportaplją. nuo stoties J 
vleSbutĮ New Yorke.

Dvi naktis 
viešbutyje.

Ir tris dienas

Du bilietus j Pasaulinę Pa
rodą.
Aplankymą New Yorko Jval- 
renyblų.
Aplankymą Roekefeller Cen- 
ter Observatlon Tower. 
Privilegiją aplankyti Niaga
ra Pails, kada grjžite namo. 
Privilegija pasilikti N e w 
Yorke 15 dienu, nuo dienos 
Uvyklmo 1S Chlcagos.

Pilnas informacijas apie ekskursiją teikia:

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

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

I |I<WATIOMAL CARTOON CO.N V. Z f

tai tiesė kelią kūrybinio dar- 
bo pradų. Spauda tą pastebė
jo:
gal
tylios bei kūrybos darbo dirb
ti”, neigiamybes kelia tik 
dėlto, kad mes nuo jų grei
čiau ntsikratytume ir imtu- 

’me teigiamą, kūrybinį barą 
varyti. Ji pati rodo pavyzdį 
dėdama į savo skiltis daug 
originalios literatūros, meno 
parodos aprašymų, mūsų me
nininkų darbų reprodukcijų, 
teisingai vertindama mūsų te
atro žingsnius savų formų be
ieškant ir savišką repertuarą 
atliekant. Jei pastarasis, te
atras, ir gauna iš “N. R.” 
pipirų, tai tik dėlto, kad “N. 
R.” serga tautiškojo teatro 
liga” (“Lietuvos Aidas”. 
1932, XI. 26, J. Vykintas).

Ir iš tikro “N. Romuva” 
laikosi konstruktyvinės kriti
kos principo. Ir pasisako ‘N. 
Romuva’ apie bendrąją savo 
kritiką: “Tiesa, yra “N. Ro
muvoj” ir kritikos, kartais 
net aštrios ir skaudžios. Bet 
tą kritiką mes laikome kons
truktyvine: ji, konstatuoda
ma neigiamuosius gyvenime i 
reiškinius, visada pozityviai i 
nurodo išeitį. Be šios kons
truktyvinės kritikos nejima- 
noma jokia pažanga ir joks 
kūrybos žygis” (J. Keliuotis, 
“Konstruktyvinė? kritikos ke 
liu”, 1933, Nr. 114).

Kai “N. Romuva” gyveno 
kultūros ir kūrybos meile, kai 
ji apėmė visas kultūrinio gy
venimo sritis, apie ją susi
spietė žymus bendradarbių ko 
lektyvas. Jie veikė religinių, 
tnutinių ir kultūrinių idealų 
įtakoje. (Bus daugiau)

“Naujoji Romuva”, pa
jos credo, “atėjusi sta-

PORT
Wis. — šiemet AVisconsino 
Lietuviij Diena įvyks liepos 
39 d., Šv. Ambraziejaus pa
rapijos darže, Port AVashing- 
tone.

Važiuojant nuo Mihvaukee 
reikia imti Highway 141 į 
žiemius (nuo Sbeboygan į 
pietus), šis kelias eina tie
siog per Port Wasbington 
miestelį.

Šv. Ambroziejaus bažnyčia 
randasi šiaurinėj miesto daly 
(North Sidc) vienas blokas 
nuo Higbivay 141, prie Mil- 
waukee Street. (Po kairę va
žiuojant nuo Mihvaukee).

Šv. Mišios su pamokslu bus 
11 valandą. Popiet įdomi pro-

Visus užkviečia rengėjai:
Liet. Rymo Katalikų Sus. 

Am. Wisc. Apskritys ir
Vietinė kuopa

TIRED, VVORN OUT,

NO AMBITION
H O W many 

wo m e n ari 
just dragging tlieni- 

selves around, all 
tired out with peri- 
odic wcakness and 
pain? They should 
tnow that Lydia 
E. Pinkham’s Tab- 
lett relieve peri- 
odic pain s ana dis-

comfort. 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.

TABLETf -. , S

, SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MŲ MORGIČiy

ai >1
INSURED

Kiekvienos ypatoe padėti pinigai yra apdrausti iki >5000.00 pei 
Tedera! Savings and Loan Insnranca Corp., po United States 
Government priežiūra.

ISmokėjom Už 
Padėtus Pinigus

Ofiso vai.: 9:00 vai. ryto iki 5:00 vak. Pirmadieniais, Ketvirta
dieniais ir šeštadieniais iki 8:09 vak.

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

f
NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORRJS

REAL ESTATE
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rpšies naujus namus ant 
lengvą mėnesinią išmokėjimą. Darau vi- 
sokj taisymo darbą be jokio casb jmokė- 
jlmo. ant lengvą mėneeinią išmokėjimą. 
(Išgannn geriansj atlyginimą iš Fire In
surance Companiją dėl taisymo apdegu
sią namą). Daran paskolas ant naują ir 
seną namą, ant lengvą mėnesinią išmo
kėjimą nno 6 iki 20 metą. Reikale kreip
kime prie:

SS

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306 

..........................
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KAIP GIMĖ MOZARTO “REQUIEM”
Kas iš jūsų negirdėjote per j labiau jo jėgos mažėjo, o Į»ar- 

ratlijų ypatingai gražių gedu-'titūra nežymiai teaugo, 
lingu mišių “Keųuiem”t Tai! Praslinko keturios savaitės 
yra labai gražus muzikos du-* ir nepažįstamasis atvyko, 
lykas. Šitų mišių autorium y-* — Aš nebegaliu atlikti są
rą vokiečių komp. Volfgangas* vo darbo, — pareiškė jam 
Amadėjus Mozartas (skaityk 'muzikas.
Mocartas), gyvenęs nuo — Tai ne svarbu. — Atsa-
1756 iki 1791 m. Apie jo “Ke- k ė svetimasis . — Kiek laiko 
ųuiem” atsiradimų pusakoja-l tamstai dar reikia užbaigti 
ina šitokia legenda, o gal ir tų kūrinį t — Paklausė, ma- 
ti.irenybė, nežinau. Į tydumas Mozarto išblyškusį

Vienų dienų Mozartas iš- veidų ir drebančias rankas, 
girdo prieš savo namus susto- — Dar 'keturias savaites, 
jaut vežimų. Mozarto tarnas nes darbas yra daug sunkes- 
pranešė, kad turtingai apsi- nis, negu aš maniau, 
rengęs j>onus prašosi pas kiAn- — Gerai. Štai dar 50 du- 
pozitorių. I katu už didesnį tamstos var-

— Kas jis yra ir ko norit gų.

BRAtTOKH
vybe, nes tarnauja visiems, o |l 
uieko pikto neprisileidžia. |

Meilė jaučia ir net miego
dama nemiega.

Trečiadienis, liepos 28, 1939

PRANEŠIMAS 
Dr. V. A. Šimkus šiuoml 

laiku atostogauja ir sugrįš 
Nėra tikrai kantrus, kurs tik rugpiūČio-August mėn. 1 

jam rodosi ir nuo ko jam pa- d., 1939.
nori kentėti tiek tiktai, kiek —______ ■ ■ ■ ——

Meilė naštos nejaučia, dar- LltlUVtAl DAR I ARAI
bo nebijo, daugiau nori negu 
gali, jei nieko nėra negali
mo, nes mano, jog visa ji ga
li ir visa kas jai yra leista.

Žmogaus įprotas yra šilimas 
ir gali suklysti, o tikras tikė
jimas suklysti negali.

LIETUVIAI DAKTARAI

— paklausė menininkas.
— Nežinau, — buvo atsa

kymas. — Nežinomasis atsi
sako pasakyti savo vardų.

— Tegu įeina, — sutiko 
Mozartas.

Nepažįstamasis įėjo prane
šė, kad prieš kelias dienas 
miręs jo vienas draugas. Da
bar jis norįs įamžinti savo 
draugo atminimų gražiomis 
gedulingomis mišiomis.

— Parašykite man gedulin
gas mišias, o aš jums sunio-

— Bet kas tamsta esate t — 
Paklausė Mozartas.

— To nepasakysiu, nes tai 
jums visai nesvarbu. Aš at
vyksiu po keturių savaičių.

Nepažįstamasis išėjo. Mu
zikas tuoj pašaukė tarnų ir 
įsakė sekti nep«^žįstamųjį, 
kad sužinotų, kas jis per vie
nas. Bet tarnas sugrįžo, sa
kydamas, negalėjęs sužinoti 
nežinomojo adreso*.

l)abar Mozartas suprato,
Rėšiu šimtų dukatų. — Ir ikaj paslaptingasis klijenta; 
tuoj pat svetimasis, kuris jo- yra nepaprastas žmogus, bet 
kiu būdu nenorėjo pasakyti, angeias> kurį DįCVas atsiuntė 
savo pavardės, padėjo pini- pranešti artimų kdmpozito- 
gus ant stalo. * liaus mirtį. Su didžiausiu at-

Sutinku, — pasakė Mo- sidėjimu jis užbaigė šitų “Re-
zartas. Ateikite po keturių quiem” kurį jis pats pripa-• v • '
.savaičių. Į žino, kaip geriausių ir did-

Nežiūrint atkalbinėjimų žįausi4 savo kūrinį. To dar. 
žmonos, patarusios jam tau-Įbo metu jis -keiį8 kartus ap- 
pyti savo netvirtų sveikatų, Besibaigiant keturiom
Alozartas ėmėsi plunksnos, po muzikas jau buvo
pierio, sėdo prie fortepijono pasįruošęS.
»r per ilgas dienas be atvan-
gos dirbo. Tačiau vienų rytų 
jis apalpo ir nebegalėjo to- 
iau tęsti savo darbo. Po dvie

jų, ar trijų savaičių jis pa
lakė:

— Tikrai, “Keųuiem”, ku
rį aš dabar kuriu, yra man 
pačiam. Tas dalykas bus at
liktas per mišias už mane. 
Aš tai nujaučiu.

Kada nepažįstamasis atvy
ko atsiimti savo užsakymo, 
Mozartas jau nebegyveno...

Iš esp. kalk. A. Rubikas —

Jurgūnas (ž.)

Grupė 23 Washingtoin College of E-tucation studentų, vedama patyrusio vado kopia į Ba
ker vardo kalnų, netoli Glaeier, Wash. Ši nuotrauka padaryta prieš įvyksiant nelaimei: 
slisdamas ždmvn kalnas supustyto sniego užgriuvo tris pastaruosius ekskursijos dalyvius. 
Manoma, bus žuvę. (Acme telephoto)

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

J uo daugiau jis dirbo, juo, sumu.

NEW "AUTOMATIC

■ , •
i

S E AŠY to moko

CURLS^
wWi tke

»»

TRADI «!•« PAT NO. I.IM.MS

SIMPLY...(uri AsYeu Comb
e

Away with your curlers . . . owoy 

wifh your curling gadgetil Hore’t 

the lašt word in easy curling moth- 

ods. It’s the new “Automatic” Rolo- 

curl, with a regula r comb at one end 

and a magic disoppearing comb at 

the other. You simply curl at you' 

comb . . . with one end you comb/

' with the other you curl easily, quick-

Aukso Grūdeliai

DR. P. ATKOČIŪNAS

LS

ly and with beauty thop perfection.
' „ I
For oll Fypeaar Curfs, Rlnglets, e»c. 

» į
fOR SAU AT YOUR IO(AI P. W. W0MW0IYM C0. STOK

' S, A>,»--V,S

Iš Lietuvis miesto ir kaimo
tuvos vyriausybei. Pagal tų 
sutartį liepos 6 d. vokiečiai 
išnuomavo Lietuvai 6 garve
žius, 15 keleivinių ir 57 pre
kinius vagonus. lJepos 3-4 d. 

11 buvo perduota Lietuvos susi
siekimo ministerijai Kaišia- 
dorių-Radviliškio ruožas, o 
pati Kaišiadorių stotis buvo 
perduota liepos 6 d. Tų dienų 
iš Kaišiadorių į liadviliškį 
buvo išleistas pirmasis lietu
viškas traukinys, kurį aptar
navo jau lietuvių brigados ir

, Nepageidauk, kas nedera 
turėti to, kas gali tau kliu
dyti dorybėje ir atimti vidu
rinę laisvę.

Kas tikros ir amžinos gar
bės ieško, tas laikinės nežiūri. 
Kas myli, tampa visų nuosa-

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

Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte. 2-6. 7-fl P. M.
3147 S- Halsted SL, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais 

Valandos: 3—8 P. M.

Rez. TeL Canal 0402

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
2158 W. CERMAK ROAD

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

6558 S. WESTERN AVĖ. 
lok Heuiiock 7270 

Oi'iao Vai. 11—1 ir 5—7 
Trečiadiemaia pagal sutartį.

~dr7charles segal
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

4/29 bo. Asdiland Avė. 
2-tros tanus

CHICAGO, JLLL.
Telefonas MlDway 2880 

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

Nauja Organizacija
KAUNAS. — Vidaus reika

lų ministras patvirtino Tė
vynės Sujungus įstatus. Su
jungus tikslas — ugdyti
stiprinti lietuvių tautinę sų- 
monę ir laisvės branginimų, 
kelti jų kultūrinį lygį, ska
tinti lietuviškų pažangos ir 
atsparos dvasių, pažinti Lie- 
tuvų, ypač jos pakraščius bei 
•pajūrį, žadinti tėvynės meilę 
ir pasiryžimų amžius išlaiky
ti lietuvių tautos laisvę. Sų- stotyse savi pareigūnai. Tad 
junga gali steigti skyrius, ju- 19|!) ,io|)os G j laikoula 
ngti skyrius apygardomis ir Lietuvos gek.žinkc,ių pladžia 
kitokiais jungimais, orgaui- h. nu0 uno Uko prai,ideda

zuoti institutus, fondus, sek-1, atgimusius Lietuvos geležiu- 
cijas. Draugijos steigėjais pa-'
sirašė Juozas Papečkys, An
tanas Juška, Jonas Navakas, 
Paulius Slavėnas, Povilas Pa- 
karklis, Jonas Šimkus, And
rius Ašmantas, Kazys Bin
kis, Justas Paleckis, Vaclo
vas Čižiūnas, Edvardas Za- 
barauskas, 2\.ntanas Miškinis, 
B. Vitkus ir Ona Beleckienė.

KAUNAS. — Liepos 6 d. 
suėjo 20 metų Lietuvos ge
ležinkeliams. Prieš pasitrau
kiant vokiečių okupacinei 
valdžiai iš Lietuvos 1919 m. 
liepos 4 d. buvo sudaryta su
tartis tarp Lietuvos ir Vo
kietijos, pagal kurių vdkiečių 
karo geležinkelių direkcija 
iki tol jų žinioje esančius 
Lietuvos valstybės ribose ge
ležinkelius su visais trobe
siais, pastatais, ir mechani
niais įrenginiais perdavė Lie-

Clinict proa» Li»t»rin» Ae^tia^ptie reacftet and kili* dandru/F įtrm
There Ir no nanler. raor. drllRhtrtil, ne 

rffcctlvc w»y of kconing dandruff unriur 
conirol than wlth I.Isterine AntlRepifc, 
famoua for more than 26 years aa a mouth 
*ash and Rande. Just rub lt In and folloir 
wlth prolonR.-d manRaffe.

■ Llsterln. AntlReptle <et« rid of dandmlf 
hecauRe lt kilis the germ tbai oaiiHCN dan- 
nruff—the queer llttln bottlr-shap<xl bnc- 
teria (Pltyroeporum ovale) that surroumie 
the halr and oovers the scaln.

Don't «a«te tlme wlth remedles that 
merely attack syraptoms. I se Usterlne 
Antlseptlc. the proved treatment, that (teta 
at the cauae. The only tmatment we know 
of that Ii hacked by ten reait of reaearch 
and a cllnlcal record or snoceea ln the 
gr«at majortty of caaea

Larabert Pharmacal Co . Si. Louit. Mo.

LISTERINE
THE PffOVEB TRCATMKHT FOB• PAHPRUFF *

kelių istorija.

rf

Zy 'HaJūsuj SaidikL 
ui/fur medet, 

/mit- T&oJci/'ViJ 
CotvfaoUedbyL ZborcteA

<5po*4d Ghe/nidid

j£zECONOMY and 

SATISFACTION ūse 
Doub/e lėsted/Doubiedc/ionf

BAKING H.V POVVDER
Smk Mce Today x45 \eorsAgo 

25 ounces for 254 
Full Pack ••• No Slack Fillind

MlkL'ONS CF POUNOS HAVE 3EEM 
USED BYOUR GOVERNMENT

PASKOLOS GREITAI IR 
PIGIAI

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

arba 5 metams be mėnesinių atmokėjimų.

sSSSo PatIKANTOff

irEDERALSAVINGS
'and LOAN ASSOCIATION 

OF 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

Chrysler, Ckvrolet ir Ptymmtli

Tai yra geriausi Ir graSiaaal automobiliai Amerikoj, m o d smilkai iš
tobulinti, nuiomlntes kainos, lengvi UmokSjlmal, 

talaingas patarnavimas.

BALZEKAS MOTOR SALES
“C Wll,b LIKĘ CB”

<030 S. Archer Avė., Chicago. UI., Phone Virginia 1515,
Turime daugybe vartotų automobilių vBltausaoa u.edoa, nuo $16.00 
Ir augMMan

DR. P. J. BEINAR
(BKINARAUSKASJ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth lftlt

Rea. — Y arda 3955
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 jiopiet 7 iki 9 vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal aptarti

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Kasdien išskyros Seredą 
Seredmnis ir Nodčl. pagal sutarti

Telefonas HHMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

2415 W. Marųuette Ko.
Ofiso valandos:

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais
Susitari ua

DR. MAURICE KARU
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM

4631 So. Ashland Avė.
Tek YARda 0994 

Rez. Tek PLAza 3200 
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vau. 
Nedčlioniis nuo 10 iki 12 vai. dienų

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

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

DR. GEORGE I. BLOŽIS
DANTISTAS

2201 W. Cermak Rd. 
VALANDOS:

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

Trečiadieniai* ir Sekmadieniai* 
pagal sutartį

Tek YARda 5921 
Bee.: K£Nwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS LB CHIRURGAS 

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

Rea. 6958 So. Talman Ava 
Res. Tek GROvehiU 0617 
Office Tek HBMiock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IB OHIBUBGAfl

VaL 2-4 ir 7—9 vek.
Ketv. ir Nedčliomi* susitarti*

2423 W. Marųuette Road

Tek CANal 5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS:

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

Ofiso Tek VIRginia 0036 
Beaidencijoa Tek BE Varly 8244

DR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue 

Ofiso vak: 2—4 ir •—8 p. ta.

DR. STRIKUL'IS
PKYSICLAN and SU1OIOM

Besideaoija
8939 So. Claremont Ava

Valandos 9—10 A. M. 
Nedčliomi* pagal sutartį.

4645 So. Ashland Avenue 
onso VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak žak. 
Nedėliotai* pagal sutartį,

Office Tek YABd* 4787 
Namų TeL PROapect 1980

Tel OANal 6122.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

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

REZIDENCIJA
6631 S. Callfornta Avė. 

Telefonas REPublic 7868

Office Pitone Ree and Office
PBOspect 1028 2359 S. Leavitt St
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANsl 0706

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St, Chicago
TrečisdC aiaie ir Sekmkadieaiai* 

pagal eutartį.

TEL YARDS B567

DR. FRANK G. KWINN
(KVIECINHKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1758 West 47th Street 

(Kampas Wooa St.) 
OFISO VALANDOS:

8-4 ir 7—8:30 Vakar* 
b Pegal Hotartį.

I •' ’i

Tai OANal 0257
Be*. TeL PBOspect 6658

DR. P. Z. ZALATOI
GYDYTOJAS IB OHLRUBl 
1821 So. Halsted Street

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

6 iki 9 vakare

Tek YARds 2246

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vak: nno 9 ryto iki 8 vakaro 
' Seredoj pagal sutartį

DR. V. L SIEŪLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefoną* LafayeUe 3650

Antradieaiaia, Ketvirtadieniais is 
PenktadiftBiaia

4631 South Ashland Avė.
TU. Yards 0994

Pmasdianiais, Trečiadieniais (a

Tiesos ir dangiškos garbė* 
pilnieji nėra tuščios garbė* 
godulingi.

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



Trečiadienis, liepos 26. 1939

Pranešimas ir 
Kvietimas

Visiems lietuviams skelbia
me, kad šiemet dienraščiui 
“Draugui” sueina 30 metų 
nuo jo įkūrimo. Tam sukak
tuvių jubiliejui paminėti yra 
rengiamas didžiulis piknikas 
Darbo Dienoje (Labor Day) 
rugsėjo (Sept.) 4 d., Vytauto 
Parke. Šiame jubiliejiniame 
parengime rengiasi dalyvauti 
visi Chieagos ir apylinkių lie
tuviai.

Atsiminkime, (kad “Drau
gas” nebuvo įkurtas kokio 
nors privatiško žmogaus biz
nio reikalams. Per visų savo 
gyvavimo laikų “Draugas” 
niekada netarnavo ir dabar 
netarnauja keno nors asme
niškiems reikalams. “Drau
gas” buvo yra ir bus visuo
meniškas laikraštis. ‘ ‘ Drau
gas” tarnauja Amerikos lie
tuvių visuomenei, o ne ats’ki- 
ritftns asmenims. Iš “Drau
go” 'pasinaudoja plačioji vi
suomenė. Todėl ‘ ‘ Draugas ’ ’ 
sau stiprybės semia iš tos vi
suomenės, kuriai jis tarnau
ja ir kuriuo ji pasinaudoja. 
Todėl “Draugas” turi šim
tus uolių rėmėjų ir tūkstan
čius ištikimų ir jam atsida
vusių skaitytojų.

Jubiliejaus proga visų skai
tytojų pasidarė ūpas pakilus 
ir palankus savo vadui “Drau 
gui”. Ir Tamsta, kuris skai
tai šį pranešimų, susiliek su 
džiuginančiais ‘Draugo’ dra’- 
gais, užsidegk jų pakiliu ūpu 
ir ne vien pats ryžkis atsilan
kyti į “Draugo” jubiliejinį 
piknikų Darbo Dienoje, o pri
kalbink visus savo draugus, 
kaimynus gimines išankšto nu 
sistatyti atsilankyti į tų di
dingų parengimų . Būdamas 
kurios nors dr-jos, kuopos, 
klubo ar kitokios organizaci
jos narys, 'kalbink visus savo 
organizacijos narius atsilan
kyti į “Draugo” jubiliejinį 
piknikų.

“Draugo” jubiliejinį pik
nikų remia biznieriai ir auko
ja daug dovanų, kurios bus 
leidžiamos išlaimėjimui.

Visi, tad, viską žinokite a- 
pie “Draugo” jubiliejinį pi-, 
knrkų ir visi į jį atsilanky
kite.

Pikniko Reng. Komisija

Rengiasi Prie Savo 
Pikniko i

kWBST SIDE. — Aušros Va
rtų parapija tylomis rengia
si prie savo metinio pikniko, 
kuris įvyks rugpjūčio 13 d., 
Vytauto parke. Sakoma, kad 
numeris 13 nėra giliukingas. 
tVVestsaidiečiai tiems burtams 
netiki ir sako, kad šiemet pi
knikas dar geriau pavyks. Y- 
patingai prie pikniko ruošia
si mūs judrusis klebonas, kun. 
M. Urbonavičius. Pats vienas 
art ii rakdamas nuo parapijos 
darbų surinko piknikui ne
maža dovanų. Tų dienų West 
Side maža bus lietuvių. Visi 
bus išvažiavę į piknikų. Rap.

Daugel ir ilgai reikia žmo
gui pačiam su savimi kariau
ti, Hgi išmoks visiškai pats 
save pergalėti ir visus savo 
jausmus prie Dievo sukreipti.

t

Išleistuvės
Dr. Geo. I. Bložiui

Šių savaitę Chicago aplei
džia dr. Geo. I. Bložis, turė
jęs dantisterijos ofisų Metro
politan State Barik rūmų ant
rame aukšte ir plačiai tarpe 
chicagiečių žinomas veikėjas. 
Su savo šeima persikelia į 
Dayton, Oliio, kur prie put 
miesto centro atidarys ofisų. 
Taigi, daytoniečiai sulauks ne 
tik lietuvio dantisto, sn ilga 
praktika ir turėjusio didelio 
pasisekimo Chicagoj, bet ir 
inteligento - veikėjo.

Cbicugos Lietuvių Daktarų 
Draugija bendrai Chieagos 
Lietuvių Golfiniukų Draugi
ja, kurių aktyviu nariu buvo 
ir dr. Bložis, šį vakarų ren- 

' gia išleistuves. Vakaras bus 
Syreua Cafe (žemutinėj, ap- 
šaldomoj) salėj, adresu 4270 
Archer Avė. Norintieji daly
vauti tame vakare ir asme- 
niai atsisveikinti su dr. Blo
žių, prašomi rezervuoti vie
tas ne vėliau 6 vai. vakaro 
pašaukiant telefonu: Ganai 
1175. Vakarienė, inimant ir 
gėrimų, $2.00 asmeniui. Pra
džia 7:30. Rap.

Aplink mus >,
Šiomis dienomis Chicagoje 

lankosi kun. Augustinas Pet
raitis, šv. Kazimiero parap., 
Worcester, Mass., klebonas. 
Jis svečiuojasi Marąuette pa
rke pas kun. A. Baltutį ir 
savo brolį, kuris pernai bu
vo skaudžiai sužeistas bedir
bdamas prie geležinkelio.

Gerb. kun. A. Petraitis y- 
ra žinomas ne tik rytiečiams, 
bet visai Amerikos lietuvių 
katalikų visuomenei, kaipo 
uolus veikėjas. Dar studen
taudamas jis daug darbavosi 
įvairiose mūsų organizacijo
se, sakydavo karštas patrijo- 
tiškas kalbas, keldavo lietu
vių tautinę sąmonę. Ypač 
daug tais laikais dirbdavo L. 
R. K, Moksleivių Susivieni
jime. Dabar taip pat ne tik 
šiaip jau domisi mūsų visuo
menės veikimu, bet aktyviai

Thomas Bovse, golfo klubo 
tarnautojas, kaip pranešama, 
prisipažino policijai nužudęs 
11 m. amžiaus mergaitę Eli- 
zabeth Debruieker ir lavonų 
buvo paslėpęs Harrison Hill 
Country klubo laukuose, At
ties, Ind, ,(Acme telephoto)

DFTTTnTM'

Netoli Augusta, Wis., grįžtant iš atostogų, susidūrus automobiliui su sunkvežimiu, žuvo 
penki asmenys: AYalter Boyce, jo žmona, duktė ir du draugai. Visi iš Chieagos. (Acme te
lephoto)

[ CICERDS LIETUVIŲ NAUJIENOS)
Labdarių Direktorių 
Susirinkimas

Labdarių Sąjungos direk
torių susirinkimas įvyks 28 
d. liepos, 7:30 vai. vakare, 
Šv. Antano parapijos svetai
nėj, Cicero.

Šiame susirinkime turi da
lyvauti visi direktoriai, nes 
yra daug svarbių reikalų sva
rstymui. Gera būtų, kad sus
inę dalyvautų ir vajaus ko
misijos pirmininkas ir patie-

jame dalyvauja ir gausingai 
remia visus gražius religinius 
ir tautinius reikalus.

Rugpiūčio 7, 8, 9 ir 10 dd. 
kun. Petraičio vado va ujamoj J 
Šv. Kazimiero parapijoj įvyks 
Moterų Sąjungos seimas, prie 
kurio prirengimo gerb. sve
čias nemažai prisidėjo. Kitais 
metais ir LRKSA seimas bus 
AVorcesteryje, kun. Petraičio 
vadovaujamoj parapijoj. Tad, 
jį teks pavadinti “seimų kle
bonu”.

Gerb. svečiui linkime mu
loniai pasisvečiuoti pas 
cagiečius.

Serga p-lė Marijona Bren- 
zaitė, Moterų Sąjungos iždo 
globėja ir Pullnnan lce Co. 
savininkė. Gerb. veikėjai li
nkėtina greit pasveikti ir su
stiprėti, kad galėtų važiuoti 
į Moterų Sąjungos seimą, ku- 
rin ji jau ruošėsi dalyvauti.

Urba Flovver Shoppe 
4180 Archer Avė. , 

iiAvAnm mot

GIESMYNAS
įsigykite Naujų Giesmynų. Jam, 

rasite Visiems Metama BažnyCloa 
Giesmes.

Giesmes Ir muzikų patvartė 
Ant. S. Pocius.

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

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

LIETUVIŠKAS
MIAOLĖLIS

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 viriais, 
kaina — S.7K. Reikalaukite U:

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

Chicago, Illinois

ktų žinių, kas yra jau padary
ta.

Labdarių Sąjungos direk
torių pirm. A. Valančius.

Pranešimas
Federacijos 12 skyriaus su

sirinkimas bus 30 d. liepos,
1 valandų popiet, parapijos 
svetainėj.

Svarstymui bus daug įdo
mių dalykų, kas link Pasau
linės parodos, kiek yra iš- 
jjarduota ženklelių. Taipgi 
bus svarstomi sumanymai Fe
deracijos Kongresui. Dėl to,; 
visų draugijų atstovai kvie- j 

čiami dalyvauti širime susi- I 
rinkime. Lai nelieka draugi
jos, organizacijos kuopos, klū I 
bo, kurie nebūti) atstovauja-

I mi. A. Valančius
____ !_________ I I

Smagiai Piknikavo
Praeitų savaitę Diamond 

Lake medžių pavėsy smagiai 
piknikavo Šv. Antano para
pijos choras. Be choro, daly
vavo ir būrys nuoširdžių cho

chi- KLAUSYKITE 1

New City Fomitn Mari
RADIO PROGRAMO

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

Programa dalyvauja St. Louie-Louie Kemediška Grupė, 
ir didelė eilė kitų radio žvaigždžių.

L...'.............. , ............................

rx

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
ABfUUBIA IB DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

4447 South Fairfleld Avenue
___________ Tel. LAFAYETTE 0727_________

TA V Y Ą T koplyčios visose 
** * Chieagos dalyse

Klausykite mftaj lietuvių radio pregramo Antradienio Ir 
7:00 valandų, U WHJLP stoties (1400 KJ

Pranešėjas P. AAIiTIMIERAH

ro rėmėjų, stambių Ciceros 
biznierių: Putrimai, Arlaus
kai, Bemadišius ir kiti. Iš
važiavimui gyvumo pridavė 
jaunas, judrus naujas vika
ras kun. Jonas Grinis.

Choras, ypatingai varg. A. 
Mondeika, ir jo žmona, kurie

.MYKOLAS. DITKUS.
Mirč licpon 24 d., 1939 m., u 

vai. \u.k., sulaukęs pusvs amz.
Gimęs Lietuvoj, Suvalkų up- 

skiilyje, Guiga v įskųs parapijo
je, lakalmskių kaime.

l'uiiko dideliame nuliūdime: 
motelį Kozulijų, po levais liul- 
kiuie, sūnų Anonsų, uukierį Al
binų linukus, žentų Jonų, uvi a- 
nukvs: Jonu ir Mėgina, švogerj 
ir švogerkų Petrų ir Pranciškų 
Moekmeius ir jų šeinių, brolio 
dukterį Marijonų McL'urthy ir 
kilau gimines, Lietuvoje paliko 
brolį Antanų ir jo šeimynų.

* Priklausė prie Keistučio ir 
Chieagos Lietuvių draugijų.

Kūnas pašarvotas Antano Pet
kaus koplyčioje, 1410 South 49- 
tli Court, Clceroje.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
liepos 29 d. Jš koplyčios 8 vai. 
.ryto bus atlydėtas į 8v. Antano 
parap. bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielų. I’o pamaldų bus nulydėtas 
į Sv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gi Ulines, draugua-ges ir pažųs- 
tamus-as dalyvauti šiose laido
tuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Sūnus. Duk
tė, Anūkės, Hvog, ris, ftvogerka, 
Krolio Duktė ir Giminės,

laidotuvių direktorius Anta
nas Petkus, tel. Cicero 2109.

išvažiavimo buvo šeimininkui,' 
nuoširdžiai dėkoja klebonui 
už stambių piknikui dovanų.

Svečias Iš Rytų
Šiomis dienomis Ciceroje 

pus kun. II. Vaičūnų viešėjo 
kun. J. Juškuitis, Cambridge, 
Mass., lietuvių parapijos kle
ivomis. Grįždamas namo, gir
dėjome, išsivežė ir kun. Vai
čūnų trumpam poilsiui. Kun. 
Juškuitis kun. Vaičūnui yra 
artimas giminė.

•RHEUMATISM
Pain—Agony Starta To Leave in 

24 Hours
Happy Days Ahead for You

Thtnk of lt—how thia old wortd 
Soea make progresą—now comea a 
prescription which ls known to phar- 
maclsts as Allenru and w1thin 48 
bours after you atart to take thia 
anlft ketins forraula pain, agony and 
Inflammation caused by exceaa urlo 
Bcid haa atarted to depart.
•Allenru doea juat what thia nottee 
Bara it will do—it ls guaranteed. You 
can get one generuos bottle at lead- 
ing drugstores everywhere for 85 
centą and if it doean't bring the Joy- 
eua raaults you ezpeet—your mouey 
arhole heartedhr returaad.

---------
■ PFICI1NT

Utc snly sns lavai t«»- 
ipaenful to a eup af »ifted 

flour for most rzdpci.

1^/tBAKING 
MVP0WDERj

Šame price Today 
as 48 years ago

25°unces f°r 254
Manufacturgd by Valtiny powd«r 
oyaaialiois w4ia Moalia oioslMfiy būt 
kobiny p«wd«r<— under «up«rvi»»on J 

i •( espert ckomiits •< natiensli

MILLlONS OF POUNDS HAVE BEčN 
USEO BY OUR GOVERNMENT

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

1 Jotus Mano Pagelba, didelėmis raidėmis..............  $2.50
“DRAUGO” KNYGYNAS

2334 6o. Oakley Avė. • Chicago, Illinois

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINĖS 

MINTYS
18 angliško vertė

Kan. Ant. M. Kanūiikis

Liepos 26 Diena
Kuo daugiau supranti, tuo 

geriau gali tikėti.

Meilė yra greita, gryna, 
'maldinga, maloni, saldi, tvir
ta, (kantri, ištikima, protinga, 
mandagi, stipri ir niekuomet 
pati savęs neieškanti.

OON’T BE GREY
Doot tolersto <rey hafa*. Grey hab 
taakaa you look old and (cd old. 
Try the idodern* Method for CoL 
orine Hafr . .. CLAIROL. YouTl 
oppradata tha qtdck, pleaaant treato 
tnent. No blcaching reqalr«d to 

i ooften tha hair wh«n you osu
CLAIROL. Yotfll lova tha resulto
«n your hair—beantiful, natūrai* 
lookinc color that dafias deteetion. 
Saa jrouraelf as you «ould lika to 
ha. Saa your hairdresser today at

(.amt thb ooupon NOW.;

Natsrally •••
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Rekordinė Lietuvių Diena
Chicagos Dvasiškija, Biznieriai, Profesijonalai 

Ir Gerieji Lietuviai, Gausiai Parėmė 
Marijonų Rėmėjų Išvažiavimų

Praeitą sekmadienį Lietu
vių Dienos išvažiavimas buvo 
rekordinis. Dar tiek žmonių 
niekad nebuvo nuo pat įsikū
rimo Tėvų Marijonų įstaigų 
Marijos Kalneliuose, Hins- 
dale, III. Keli tūkstančiai žino

kun. A. Linkus, gerb. kun. 
Al. Skripiko ir daugelis sve
čių kunigų. Labai nuoširdžiai 
dėkojame Juozui Budrikui, 
už suteiktų garsiakalbį. Ma
rijonų Rėmėjai Juozo Budri- 
ko niekad neužmirš, ir pro-

nių naudojosi maloniu oru ir gai pasitaikius atsilankys į 
gražiai ir nuoširdžiai parė-Jjo krautuvę, adresu 3409 So. 
rnė Mari.įonų Rėmėjų Draugi-j Halsted St. Taip pat labai a- 
jos Chicagos apskrities ren-' čifl Povilui Eitmontui, kurio 
giamą išvažiavimą. Iš kalno,vadovybėj orkestrą gražiai li- 
buvo spėliojimų, kad jokiu riksmino norinčius pašokti, 
būdu Chieagoje to padaryti Bet negaliu apleisti nepami- 
nėra galima, girdi, čia kas nėjęs Brigbton Parko koloni- 
sekmadienį būna perdaug į- jos, iš kurios beveik daugiau- 
vairių parengimų. O, štai, da- šia dalyvavo. Ačiū labai bri-
bar pasirodė, kad viekas ga
lima, tik reikia noro ir gra
žaus susiklausymo ir bendra
darbiavimo.

ghtonparkiečiams.
Ištikrųjų, kaip malonu yra,

kada panašūs parengimai da
romi, ir susilauki tokios gau-

IJž šios Lietuvių Dienos išva sios ir nuoširdžios paramos 
žiavimo pasisekimą, visų pir- iš brolių ir seserų lietuvių, 
ma priklauso nuoširdžiausia tiesiog nėra žodžių rengėja- 
padėka didžiai gerb. kuni- ms, kad pareikšti savo dėkin
goms klebonams — Jo Malo- gumų. Tekioje karštoje die-
nybei Pralotai M. L. Krušui, i noje, visiems tiems darbinin- 
kuris taip pat teikėsi su savo kams, kuriems teko pergyve- 
vikaru kun. St. Petrausku at-Įnti didelį ir sunkų dienos da- 
vykti; taip pat matėsi gerb. rbų, jisai neišrodė toks sun- 
kun. Tg. Albavičius, gerb. ku-Į kus, kadangi plačioji lietuvių 
nigas J. Raškauskas, gerb. 1 visuomenė tų darbų taip kil-

PIKNIKUI DOVANOS PLAUKIA

y

niai įvertino. Visi perkaitę, 
sušilę ir šlapi, dirbę taip kaip 
sau, su didžiausiu malonumu, 
nes jautė savo širdyje, kad 
tas darbas buvo aukojamas 
Tėvų Marijonų kilniems rei
kalams. Ačiū, jums, brangie
ji, visiems; Dievas mato jūs 
geras širdis ir pasiaukojamų.

Ačiū visų chorų daini rikė
ms daininkams, kurie savo 
gražiomis dainomis linksmino 
suvažiavusius svetelius.

Taip pat labai ačiū visų 
Chicagos kolonijų biznieria
ms, profesijonalams ir visie
ms, kurie taip gausingai da
lyvavo ir parėmė gražų dar
bų. Ačiū laidotuvių direkto
rių — Stepono Lakavičiaus 
ir Antano Petkaus — beisbo- 
lės komandoms, kurios jau
nimui teikė daug malonumo. 
Nora S. Lakavičiaus komanda 
šį kartų išėjo laimėtoja, bet, 
A. Petkaus komanda pareiš
kė, kad kita proga jie atsi
lygins. Jaunasis Steponas La- 
kavičius beisbolininkus gra
žiai pavaišino, už kų lošėjai 
jam labai dėkingi.

Ačiū labai p-nui Plieniui, 
stud’. Jonui Stoškui, kurie da
rė įvairius pranešimus per 
garsiakalbį.

Ačiū labai dovanų knygu
čių platintojams. Dovanos te
ko sekantiems: pirma dova
na teko Marianapolio Kole
gijos Thompson, Conn., stu
dentui Viktorui Skuodžiui, 
103 No. 20th Avė., Melrose 
Park, III. Dovana išmokėta.

Antra dovana teko Anne 
Budrik, 3256 So. Morgan St.,

Petty Berg, Amerikos moterų golfo čempijonė susirgus 
apendiku. (Akcine telephoto)

Chicago, III. Knygutė 353, No. mėjų Chicagos apskr., Seka-
16. I momis dienotais, kiek galėda-

m , xii ' mus mėginsiu nors trumpai
Trecia dovana teko knygų-1 „ , . . . , , .parašyti atskirai apie kolom-

R A D I O
BUDRIKO RADIO 
PROGRAMA

Pereitų sekmadienį buvo 
labai malonu pasiklausyti Bu 
driko radio programos. Buvo 
graži simfonijos orkestros mu 
ziku ir puikūs dainininkų du
etui ir solo. Dainininkui buvo 
trys — Kazys, Antanas ir Li
na. Visi gerai dainavo ir pro
gramos laikas prabėgo labai 
greitai.

Kita Budriko radio progra
ma bus ketvirtadienio vaka
re, nuo 7 iki 8 vai. Chicagos 
laiku, iš stoties WHFC, 1420 
k. Bus rinktinės liaudies dai
nos, graži akordijonų muzi
ka, as'menų ir draugijų pra
nešimai ir svarbesnės dienos 
žinios. Kiekvienam bus sma
gu ir įdomu pasiklausyti.

Radio Mėgėjas

Važiuos Į Chanrvel 
Lake

WEST SIDE. — Sekmadie
nį, liepos 30 d., Aušros Var
tų parapijos choras, sykiu su 
Sodalicija, rengia ekskursijų 
į Channel Lake. Busas išva
žiuos po pirmųjų šv. Mišių, 
8 vai. Kelionė ten ir atgal 
75c.

r'/A I X
Tink s m a. s 

piknikas
Rūtos Darže

Kviečiame visus 
atsilankyti!

Dariu įkūrėjai

tei 104, No. 62 iš Melrose Pa
rko, kurių pardavinėjo R. Ši- 
manski, pavardė neišskaito
ma, adreso visai nėra.

Ketvirta dovana teko Apo
lonijai Kaminskienei, 6721 S. 
Maplewood Avė. Knygutė 
104, No. 53.

Penkta dovana teko J. Ki
sieliui, 4552 So. California 
avė. Knygutė 470, No. 83.

Šias keturias dovanas gali
te gauti atvykį į “Draugo” 
K>fisų, 2334 S. Oakley Avė.

Taip pat buvo leidžiama 
graži kvietka ir jų laimėjo 
No. 80. Kvietka randasi pas 
O. Vilimienę, 6402 S. Talman 
avė. Prašomi atsiimti.

Šiuo (kartu baigiu, ir vi
siems ir visoms nuoširdžiai 
dėkoju vardu Marijonų Rė

jų darbuotę. J. K.

į?

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
to

MACARONi- 
, AND-CHEESE. 
READY IN 9 MINUTES

24 VALANDAS DARŽAS BUS PATAISYTAS
WEST STDE. — Paminėji

mui 10 metų sukakties ir ju
biliejaus “Rūtos” daržo įkū
rėjų piknikas čia pat, liepos 
30 d. Į 24 valandas daržas 
bus pagražintas. Visų biznių 
“bildingai” bus nudažyti. Da 
rbų atlieka patyrę dekorato
riai ir darbininkai.

Dovanų — dažų prisiuntė 
šie biznieriai: J. Balsevičius, 
2325 S. Hoyne Avė., J. Neve- 
domskis, 2215 W. Cermak Rd.

Pr. Si minas, 2300 S. Oak- 
ley avė., Aušros Vartų Al
torių Puošimo dr-ja, Balčiū

nai, 2212 W. 23 St., St. ir P. 
Linauskai, 2335 S. Leavitt St. 
taip pat žadėjo gražių dova
nų.

Prie bingo žadėjo dovanų 
Mažonienė, 2430 S. Sawyer a- 
ve., St. ir EI. Vienžindžiai, 
2108 W. 24 St; M. Stankie- 
nė, 2316 S. Oakley avė.

Tūkstantis įžangos tVkietų 
po 10c baigiami platinti. Su 
tais tikietais kiekvienas turės 
progos laimėti mažų bekonų, 
dovanų Kubaičių iš Sunset 
park. Rap.

Vladas Polikevičius, 2* 48 S.
Hoyne Avė., ekspresininkas, 
pasirengęs Rūtos daržo įkū
rėjų piknikui visas dovanas 
suvešti. Su visais reikalais 
pašaukit telef. Seeley 7895.

Švelni Degtinė—100 Proot 
BOTTLED TN ROND 

Nėra Geresnės Degtinės
nš Tokią Kainą

TIK |1.00 PT.rt« Art J 
4-5 Kvortos... "bUJ

Reikalaukit 
8AV0 APYLINKĖS

TAVERNOJ
1Rfi DRINKSAS

MUTUAL LIQU0R COMPANY
Distribntoriai

4707 S. HALSTED 8TREET
PTione Bonlevard 0014

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IAMOKfiJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
'THE HOME OF FINE FURNITURE” 8INCE 1904

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

J

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS 
parašė

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

lietuviui jų įsigyti, ypač labai puikus vadovėlis mo
kykloms. 1 '

Knyga apdaryta kietais, patvariais viršeliais.
« Kaina $1.00 

Užsakymus siųskite:
DRAUGAS PUBLISHING CO.

2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinola

IZOLIOTĄ GARAŽĄ 2 KARAMS
Mažų Išlaidų Pastalystroe ant

jūsų loto ai....
NAMAS

Paatatyalme namus Ir vidų J- 
rengslme ant Jūsų lotų. Vi
si darbininkai unlst&l Ir už
tikrinti.

K. KAFKA, Prez.

Kviečiame Jus atsilankyti 
pirm negu pradėsite statyti. 
Ir apžiūrėti garažų Ant inŪAų 
loto be Jokių prievolių.

CITY WRKC. $ LUMBER Co.
asm Ko. Orawfonl Avė. 
Telefonas Lawn<lale 3010 

Open Sundaya

UTILITY LIQUOR 
DISTRIBUTORS

Incorporated

Tel. Prospect 0745-0746
Wholesale Only

593133 So. Ashland Avė.

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

$79.50
Skalbiniuos Mašinos, Gesi- 
niai Pečiai, Namų Rakan
dai, Radios — nupigintos 
kainos.
Gera Maliava ir Varnišas,
S“1....................  .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

Žymūs radio programai leidžiami 
nedaliomis 9 vai. vakare iš stoties 
WCFL, 970 kU.

CLASSIFIED
Pas mus galima gauti tikrai 

Lietuvišką Importuotą Valstybinę 
Degtinę.

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

PARDAVIMUI NAMAS
2 aukštų mūrinis namas Brigf“por- 
te; 6 ir 5 kambariai. Kaina $2.500: 
31.000.00 cash, balansas $15.00 j 

mėnesj. Savininkas: 3236 So. Hals- 
tol Street, telefonas CALumot 411 S.

RENDON KRAUTUVĖ 
Gera vieta dėl delicatessen’o arba 
plaukų kirpyklos. Renda pigi. 3555 
South Honorv Street, šaukite savi
ninkę: DRE«el 1638,

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

ATSARGOS KAPITALAS - $250,000.00

PARDAVIMUI
Pardavimui pilnai (rengtas fotografo 
studio. Turime parduoti Iš priežas
ties mirties. Atsišaukite. 6823 South 
VVestcrn Aveime. Chicago. III.

Per SO metų niekados ncišmo- 
kėjom mažiau kaip 3% už padė
tus pinigus. Kiekvieno Indėliai 
apdrausti iki $5,000. — Vedu
siai porai iki $15,000. Po C. S. 
Government priežiūra. DIDŽIAU
SIA LIETUVIŲ FEDERAL SA
VINOS IŠTAIGA CHICAGOJ.

PARDAVIMUI PINČERIAI
Pardavimui pigiai — pilnas setas 
bučernės fixčerlų. Parduosiu visus 
svkin arba atskirai. Atsišaukite: 
Joltn’s Market. 2845 West 63rd St., 

telefonas PROspeet 4121.
RENDON KAMBARYS

Bendon kambarys. Brighton Parke; 
prie mažos šeimynos. Visi patogu
mai. Dėl platesnių informacijų, šau
kite; LAFayette 6858. 2906 West
39lh PIaee. ChIcMNt.

STANDARD
4102 S. ARCHER AVĖ.

FEDERAL SAVINGS AND 
LOAN ASS-N OF CHICAGO

Justin Maekiewleh, Pres.

PAIEŠKAI! DARBO
Paieškai! bile kokio darbo. Esu pa
tyrusi namų ruošuoje, restorane, o- 
fise; esu gabi dramatistė, moku siū
ti. ir megzti, dirbti rašoma maši
nėle. Dirbsiu ant dienos, savaitės, 
arba nuolatiniai. Anastazija Freltl- 
kaitė, e-o Draugas. 2334 So. Oakley 
Avė,. Chicago, Illinois.

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

APDRAUDA
Nepraraskite Savo Namo! Savo Darbo! Savo Gyvenimo Tanpaa!

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

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

Būkite Tikri — Apsidrauskite — Fldelity Būdu

FIDELITY INSURANCE AGENCIES, Ine. 
175 West Jackson Boulevard
CHICAGO. ILLINOIS 
Room A-1088 — Wabash 3066
Gerbiamieji:
Be Jokių prievolių, prašau Jūsų agento Išaiškinti man 
Illinola Financial Reaponalblllty L*w. Aš taipgi gauaiu 
"Card Caae” be Jokios prievoles.
ATEIKITE..................... DIENA................. LAIKAS.................
VARDAS ................................... .............................................................
ADRESAS ...............................................................................................
tel................  ................... KARO nosis..,...........................

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

PARDAVIMUI
2 fletų mūrinis namas, karštu van
deniu apšildomas, taipgi 2 karų ga- 
radžius. Savininkas: 3227 South
Emcrahl Avenue.

PARDAVIMUI NAMAS 
6-kambarlų mūrinis namas, ekstra 
kambarys pastogėje; 2 lotai, 2 ka
rų garadžius. Tikrai puiki vieta. 
Viena iš geriausių apleiinklų. Par
duosiu pigiai, nes Išvažiuoju Iš A- 
merlkos. Atsišaukite; 6830 So. Ar- 
testan Avenue.

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

1 bušelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 15 
bušelių $2.50.
Stanley Gavms. 110 So. Rldgeland 
Avė.. Worth, III., tel. Oak Latro 
19SJ-1.

Kunigai turėtų įsigyti b
Vyskupo Petro PranciS- Į 
kaus Būčlo, M.I.C. para-į 
šytą

PAMOKSLŲ
Kaina #1.75

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley, Avė. 

Chicago, III.
400 puslapių knygą.

K

Poeahontae Mine Rnn (Sereened), Tonas $7.25; 
Smulkesniųjų — Tonas $7.00; Petroleum Car- 
bon foke, perkant R ton. ar daugiau. Ton. $7.25.

Ta« »l>a4r«.


