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Naciai užgrobinėja vienuolynus Austrijoj
Tukstanciai molio išblaškyta; 
atimta pragyvenimo priemone

Apsidirbę su vienuolynais, 
naciai žada pulti bažnyčias

BERLYNAS, rugp. 7. — 
Užgrobę Austriją — katali
kišką kraštą, naciai lygiai kaip 
Vokietijoje puolėsi persekioti 
Katalikų Bažnyčių. Šiandien 
jie baigia uždarinėti ir naikiu 
ti vyrų ir moterų vienuolynus, 
jų mokslo ir kitas visas įstai
gas. Vienuoliai ir vienuolės> ✓
atsavinti nuo nuosavybių ir vie 
nuolynų žemių. Vienuoliams 
ir vienuolėms atimtas visokis 
pragyvenimo šaltinis. Nurody 
ta jiems rasti kitus užsiėmi
mus, arba profesijas, arba e- 
migruoti į kitas šalis be ma
žiausio turto, nes naciams 
kliuvo visi turimi vienuolynų 
fondai.

Prieš naciams užgrobsiant 
Austriją, tenai buvo apie 13,- 
000 moterų vienuolių ir apie 
3,400 vyrų vienuolių. Daugu
mas jų jau išblaškyti. Nelai
mingieji laikinai prisiglaudę 
pas gerus žmones. .Jauni vie
nuoliai pašaukti nacių darbo 
tarnybon, o iš ten jie bus pa
imti Vokietijos kariuomenėn.

Naciai nenukreipia savo a- 
kių nuo Austrijos bažnyčių, 
kurias planuoja pulti ir apip
lėšti. Kolkas šių savoi žygių 
.nedrįsta pradėti. Bet jei na
ciams bus lemta Vokietijoje 
dar ilgiau vyrauti, be abejo
nės, jie susimes plėšti bažny
čias.

Nuotrauka uždarant 76-ojo kongreso žemesniųjų rūmų sesijų. Nors prieš pat uždarynuj 
įvairiais klausimais nepaprastai triukšmauta vįenų atstovų kitiems prikaišiojimais, uždary
mo laiku įvyko pakili nuotaika. Atstovai ir pačiai susispietė aplink rūmų pirmininką 
Bankhead raliavimais. • (Acine telephoto.)

Rugsėjo menesi pietrytinėj Europoj 
plačiuoju mastu bus vykdumi manevrai

BELGRADAS, rugp. 7. —i ja, Rumunija, Vengrija, Grai- 
Balkanų ir pietrytinės Euro-lkija ir Turkija 
pos valstybės staiga subruzdo
plačiuoju mastu vykdyti rude 
ninius karo atsargų manev
rus. Pranešta, sudaryti mo
bilizacijų planai. Į manevrų 
mankštą bus pašaukta dau
giau kaip du milijonai vyrų. 
Tas yra galinga pajėga. Mo
bilizacijos prasidės rugsėjo 
pradžioje.

LENKAI PAREIŠKIA, 
VISOKIAI PAJĖGAI 
BUS ATSAKYTA PAJĖGA

KROKUVAS, rugp. 7. —
Vietos lenkai vak%r turėjo niil 
ži n iškas demonstracijas. Mi
nėta 25 metų sukaktuvės, kaip 
Pilsudskis sudarė lenkų legi- 
joną kovoti dėl Lenkijos ne-Kai kurios šių valstybių-sa 

vo atvirus pasienius skubotai į priklausomybės 
įginkluoja. Ginklų ir amuniei
jos fabrikuose be jokios per-j^^U kalbėjo ir Lenkijos kari- 
traukos dirbama |nių pajėgų vadas maršalas

į Smigiv-Rvdz. Jam kalbant 
Rumunijos karalius P» *u-į pertraukomis girdėjosi Sūkavi-

retų pasitarimų su Anglijos 
ir Prancūzijos atstovais, iš
vyko į Krito salą ir ten tarė-

Šios valstybės surengia ma si su graikų kariniais vadais 
nevrus: Jugoslavija, Bulgari- ir Turkijos atstovu.

SUOMIJA SAUGOJA 
SENOVĖS VIENUOLYNU 
LADOCO SALOJE

HELSINKIS, rugp. 7. —
Ladtogo ežero šiaurinėje ker-

jc yra Valamo salų grupė, bilių, kuriuo buvo nustatyta

HORNERIS ŠAUKS LE- 
GISLATŪRĄ NEPAPRAS- 

TON SESIJON

Gubernatorius Horneris pra
nešė, kad jis šauks legislatū- 
rą nepapraston sesijon iš nau 
jo pravesti senatvės pensijų

irios vienoj yra istorinis
Fnųjų lai'kų vienuolynas, per 

šimtmečius rusų , stačiatikių

vietoje 30 dol. mokėti iki 40 
dol. per mėnesį, ir kurio gu
bernatorius nepripažino neži-

vienuolių apgyventas. Vienuo žinodamas, ar šalies vyriausy 
lynas pastatytas 992 metais bė prisidės.
ir jame sukrauta daug rusų 
religinio meno lobių.

Kad Rusijos bolševikai ne
užpultų vienuolyno apiplėši
mo tikslais, Suomijos vyriau
sybė saloje įtaisė pakraščių 
artileriją ir padidino pastovi) 
garnizoną.

Šį vienuolyną gausingai 
lanko turistai ir stačiatikiai 
meldžionys. Rusijos caras Ni- 
(kalojus II dažnai ten lanky
davosi.

Suomija ėmėsi žygių budė
ti, kai Anglija ir Prancūzija 
spirtinai veržiasi su sov. Ru
sija padaryti antiagresyvinį 
paktą.

Kongresas nusprendė prisi
dėti, tad gubernatorius nori 
pataisyti tą klaidą.

“DROBĖ” STATOSI 
NAUJUS PASTATUS

KAUNAS. — Šančiuose e- 
sąs lietuviškas audimų fabri
kas “Drobė” statosi naujus 
didelius mūrinius pastatus. 
Dabar fabrike dirba apie 400 
žmonių, o fabriką praplėtus, 
numatoma priimti dar 30 dar 
bininkų.

STALINAS ATIMA 
DEKORACIJAS

MASKVA, rugp. 7. — Ofi
cialiai paskelbta, kad dar iš

REMKITE, PLATINKITE 116 asmenų daugiau atimti 
KATALIKIŠKĄ. SPAUDĄ požymiai (dekoracijos).

Maršalas tarp kitko pareiš
kė, kad prieš visokią pajėgą 
bus atsakyta pajėga. Kiekvie
ną priešo tiesioginį, arba ne
tiesioginį kesįrųpiąsi prieš len 
kų teises, reikalus ir garbę 
Lenkija visu griežtumu at

Masiniam susirinkime tarp j rems.
Dancigas, anot maršalo, per

mai “Mes reikalaujame Dan
cigo i”

ISPANIJOJE KOVA 
PRIEŠ RAUDONUOSIUS 

GAIVALUS VYKDOMA
MADRIDAS, rugp. 7. —

Erankistų vyriausybė nuspren 
dė imtis griežčiausių priemo
nių prieš užsilikusius Ispani
joje raudonuosius gaivalus, 
kurie tai vienur, tai kitur iš
kelia aikštėn savo veikimą 
žmogžudystėmis. Nuspręstu 
šiuos piktadarius iki vieno iš
naikinti.

Andai raudonųjų gauja nu 
žudė automobiliu važiavusį ei 
vilinės sargybos majorą Ga- 
Ivaldomą, jo dukterį 17 m. 
amž. ir šoferį.

Policijos agentai susekė ir 
sugaudė 60 raudonųjų sąmoks 
Jininikų. 53 nuteisti ir sušaudy 
ti. Septyni aktualiniai žudikai 
dar palikti ir jų likimas greit 
bus žinomas.

Vyriausybė įspėja užsiliku
sius marksistus, kad jų pikti 
darbai neims pakenčiami.

NACIAI MOTERIMS MA
ŽINA DARBO VALANDAS

BERLYNAS, , rugp. 7. — 
Nacių autoritetai moterims su 
mažino darbo valandas iki 10 
vai. per dieną.

IŠ MOTERŲ KATALIKIŲ 
JUBILIEJINIO SEIMO, 
WORCESTER, MASS.

(“Draugui” telegrama). | sekretorė — Delionienė, jei
WORCESTBB, Mass., rugJ’>agalbi,lhlkS Dobrovolskiu;

- , c . . , . I sumanymų, mandatų, skundų7. — Moterų Sąjungos iu'bi-i j .
■................ ..... i'komisija — Staupienė, Tami-liejims seimas pradėtas įskil- d . .

,, • ..... ! nauskienė, Sidabrienė; spau-nungomis pamaldomis. Misiasi ..... ...
, , . , , , _! dos ir rezoliucijų komisija —celebravo ir pamokslą sake r .... . .. ...

kun. Petraitis. Dijakonu bu
vo kun. Bakunas, subdijako- 
nu — kun. Padvalskas.

Seimo prezidiuanan išrink-

Valentukevioiūtė, Kratavičie- 
nė, Venčienė.

Atstovių 83; laukiama dau 
giau. Nuotaika pakili. Rytie-

ta: pirmininkė Saikalienė, jaiįčių svetingumas didelis. — 
pavaduotoja Jakubauskaitė; Dr. Ralkauskas.

LIETUVIŠKUMO
DEMONSTRACIJA

KRINČINAS. — Liepos 9 
d. Krinčine įvyko gausus Š. 
Lietuvos pav-kų kongresėlis. 
Gražus oras ir didingas šūkis 
sukvietė iš tolimųjų apylin
kių gausius mėlynojo kaimo 
jaunimo būrius ir namaža 
žiūrovų.

Kongresėlis prasidėjo baž
nyčioje pamaldomis. Po trum 
pos pietų pertraukos Krinči-

“Eltos” žinios
LIETUVOJE PASKELB

TAS PASKOLOS 
ĮSTATYMAS

PRIEŠ AMERIKIEČIUS 
SĄJŪDIS

PEKINAS, rugp. 7. — Ja- 
jponų sukeltas sąjūdis prieš 
amerikiečius Šiaurinėj Kini-

KAUNAS. — Liepos 22 d.' joj kaskart vis smarkiau rei- 
paskelbtas ir nuo tos dienos škiasi. Kai kur vykdomos an- 
pradeda veikti 1939 m. 4,5 tiamerikoniškos demonstraci 
proc. paskolos įstatymas. Pa- jos.
skolos nominalinė suma 5mil. Į ---------------------
Lt, leidžiama nevardiniais pa-1 
skolos lakštais, lakštų kaina
yra 500 ir 1,000 Lt. Už pas
kolą mokama 4,5 proc. palū-

SEKR. FARLEY 
VARŠUVOJE

VARŠUVA, rugp. 7. — Iš 
Berlyno čia atvyko J. A. Val-

kanų, Paskola leidžiama pra- stybių paštų departamento

ilgus šimtmečius susijęs su j no gatvėmis išsitiesė ilgos, 
Lenkija ir šiandien jis yra ’ gražios jaunimo eilės, kuriose
Lenkijai kaip ir plaučiai, be 
kurių nebūtų galimas ekonnmi 
nis gyvenimas.

BROLIAI PADARĖ 
REKORDĄ

SPRINGFIELD, 111., rugp. 
7. — Prieš pat pereitą vidu
naktį žemyn nusileido du bro 
liai lakūnai Hunter ir Hum- 
plirey Moody lengvuoju lėk
tuvu be nusileidimo išskrajo- 
ję čia airporto padangėmis 
343 valandas. Padarė žymų 
rekordą, nes prieš tai buvo 
tik 218 valandų rekordas.

Jie spėja, kad jų rekordas 
pasiliks ilgiems laikams.

JAPONAI SUNAIKINO DU 
BRITŲ LAIVUS

ŠANCHAJUS, rugp. 7. — 
Japonų lakūnai su arinėmis 
bombomis Yangtze upėje su
daužė du britų garlaivius.
Britų patrulinių laivų Yan

gtze upėje komendantas ja
ponų karo vadovybei iškėlė 
protestą.

AMERIKOJE DIDELI 
TAKSAI

WASH1NGTON, rugp. 7. 
— “National Association of 
Manufacturers” randa, kad 
nuo 1913 metų iki šioliai J. 
A. Valstybėse taksai (mokės- 
niai) padidėjo 640 nuošim
čiais, o Anglijoje — tik 430 
nuoŠ.

dalyvavo 18 mėlynų vėliavų, 
raiteliai, orkestras, gyvieji pa 
veikslai su ugningais šūkiais, 
sportininkai ir dviratininkai. 
Visi susirinko už miestelio 
gražiahie miškelyje.

Tik vos spėjus susitvarky
ti. Staiga užklupo stiprus lie
tus, kuris išgąsdino žiūrovus, 
bet nė kiek nenusigando link
smieji pav-kai; jie ir per lie
tų gražiai dainavo sutartines, 
treniravosi aikštėje ir links
mai laukė gražaus oro, kurio 
taip maža buvo per visą kon- 
gresėlio programą.

monės reikalams ir ilgalai
kiam kreditui paremti. Pasko 
los lakštai išperkami ligi 19- 
44 metų rugpiūčio 15 d. no
minaline jų kaina. Laikštų ti
ražas daromas pradedant 19- 
40 m., kasmet rugpiūčio 1-5 
dienomis.

Valstybės įstaigos priims 
paskolos lakštus įkaitų įsta
tymais, teismo organų nutari
mais ar sutartimis nustaty
tais atvejais.

KOMUNISTUI SUMAŽIN
TA BAUSME

KAUNAS. — Respublikos 
prezidento aktu Stasiui Jur
giniui, kuris apeliacinių rū
mų sprendimu nubaustas už 
komunistinį veikimą 6 metais 
sunkiųjų darbų kalėjimo, li
kusi bausmė sumažinta iki

Po lietaus buvo posėdis, ku .vivnerilJ lnet9 paprasto kalėji 
ri atidarė Krinčino vikaras 1110 bausmė jam lygtinai 
kun. Kuzminskas, Vyrų S-gos dovanota.
sporto vadas A. Kairys laikė 
gražią paskaitą ‘Tavi keliai’.

Po trumpos pertaukėlės, ku 
rios metu Pasvalio pav-kai 
pašoko tautinius šokius, apie 
150 žmonių choras vedamas 
Br. Jokubausko, ir A. Mitro. 
padainavo.

Paskui pasirodė sportinin
kės bei sportininkai, kurie pa 
rodė kelątą pratimų, lengvoji 
atletika. Kongresėlio uždary
mas buvo bažnyčioje 8v. Sa
kramento palaiminimu.

UOSTAS JACHTOMS 
PALANGOJE

KAUNAS. — Lietuvos jū
ros skautai ir kiti vandens 
sporto klubai nutarė kreiptis 
į atitinkamas įstaigas prašy
dami, kad Palangoje būtų įs
teigtas jachtoms uostas-prie- 
plauka. Sumanymas atitinka
mose vietose rado palankaus 
pritarimo.

sekr. Farley.

SAUSROS PADARINIAI
RASEINIAI. — Per pasta

ruosius 2 mėnesius gausiau 
palijo vos vieną kartą. Saus
ra labai pakenkė pašarinėms 
žolėms, kurių derlius perpus 
mažesnis, negu praėjusiais me 
tais. Besitęsianti sausra ne
duoda atolui želti. Tačiau gie 
dras oras lengvina pašarų su 
valymą, kurs jau visai bai
giamas.' Prasta ganiava labai 
numušė pieno produkciją.

Dėl sausros vasarojus silp
nai dlvgo, menkai kerojo ir 
įprastai atrodo: šiaudas trum
putis, varpos — vos keli grū
deliai. Perdžiūvusioj žemėj la 
bai prastai auga daržai. Dėl 
to braškių beveik visai nėTa. 
Daug pavasarį sodintų mede
lių neprigijo, nes trūksta lie
taus.

Vakare misteriją Paparo- 
nio “vakarinę dainą” suvai
dino Pasvalio p-kai.

Kongresėlio metu buvo ran 
kdarbių paroda.

SKELBKITES “DRAUGE”

KAUNAS. — Žemės Ūkio 
ministerija ligi šiol yra nu
sausinusi 445,531 ha grioviais 
ri 11,137 ha drenažo. Dau
giausia nusausinimo darbų at 
likta Panevėžio, Šiaulių ir 
Biržų apskrityse. Žemės vien 
kiemiais iši&irstyta 1,577,914 
ha.

RASTA 10 PASISLĖPUSIŲ 
LAIVE

NEW YORK. rugp. 6. - 
Iš Brazilijos atplaukė preki
nis laivas “Aylurucca”. Kai 
jūreiviai ėmėsi nuodingomis 
dujomis laivą valyti, laivo a- 
pačioj pasiardo riksmas. Ne
užilgo vieni paskui kitus iš
lindo iš laivo užkampių net 10 
pasislėpusių jaunų vyrų, ku
rie slaptu keliu planavo pa
kliūti į J. A. Valstybes.

Visi pavesti imigracijos au
toritetams.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu

matomas lietus su - griausti 
niais; vakare vėsiau.

Saulė teka 5:50, leidžiasi 
8.01.
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vo grobuoniškais žygiais lietuvius nustatė 
ir prieš save ir prieš Lenkiją. 1920 m. spa 
lio 9 d. Lietuvos užpuolimas iš pasalų ir 
Vilniaus krašto at plėšimas suteršė Pilsuds
kio vardą lietuvių tautos akivaizdoje.

Ir lietuviai galėjo Pilsudskį gerbti ir net 
paminklus jam statyti, jei jis, bekovoda
mas už lenkų laisvę ir garbę, būt pagerbęs 
ir mūsų ir kitų tautų laisvės troškimą ir 
teisę į laisvę. Jis į tai neatsižvelgė. Aklai 
parsidavė lenkams ir jiems betarnaudamas 
ir tą tautą, kurios jįs buvo sūnus, išdrįso 
taip skaudžiai užgauti ir nuskriausti.

Tai nedėkingas lietuvių tautos sūnus.

APŽVALGA

DR S

ATLEISTI NUO PAREIGŲ NEUMANAS 
IR BERTULEITIS

KLAIPĖDA (E) — Buvęs Neumannas atleistas iš SS
Klaipėdos krašto vokiečių na
cionalsocialistų vadas veteri- 
norius Neušnaimas ir buvęs

Klaipėdos stiuidurto vado pa
reigų ir pradeda atlikti 'karo 
tarnybų Reicho kariuomenėje.

direktorijos (pirmininkas Ber-i Klaipėdos k (Anpeteti ilguose 
tuleitis, daugiausia pasidar- sluoksniuose tvirtinama, kad 
buvę kraštui prie Vokietijos1 buvęs vokiečių vadas Neuma- 
pridkirti, abudu atleisti iš sa- nnas, grįžęs iš kariuomenės, 
vo pareigų. Bertuleitis, kuris galutinai apsigyvensiąs Ka-

Antrn lio- r-

su

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus 
Kntered as Beoond-Ctaas Matter Maroh BĮ, 1918. at

Chloago, Illinois Under the Aot ot Maroh B. 1879.
Po Lituanikos Ženklu

Choro Atvykimą Sutrukdžius

Mūsų laikraščiai nesiskubino skelbti žinią, 
kad neatvažiuoja Lietuvos Universiteto cho
ras, nes toji žinia amerikiečiams, tikrai ne
smagi. Ypač ji nesmagi tiems, kurie taip 
nuoširdžiai rūpinėsi choro priėmimu ir net 
pinigu jau išleido salių pasamdymui ir t.t.

Choro kelionę sutrukdė ‘ nenumatytos” 
kliūtys. “Earbininka^” visai teisingai star
to klausimą, kad apie tas kliūtis mūsų vi
suomenei būtų pranešta.

Apie Lietuvos chcrų kelionę į Ameriką 
pradžioje metų jau buvo kalbama. Tikrai 
buvo žadėta, kad vienas iš jų atvyks. Vė-' 
liau nustatyta, kad geriausia bus siųsti uni
versitetų studentų chorą. Bet po Klaipėdos 
atplėšimo nuo Lietuves buvo pranešta, kad 
choro kelionė sulaikoma. Dėl to mūsų vi
suomenėj kilo nepasitenkinimo.

Ta ar kites priežastys vertė reikalą išnau- 
jo persvarstyti ir prieš porą mėnesių vėl 
gavome žinią, kad studentų choras rengiasi 
kelionėn ir tikrai atvyks pas mus.

Bet, matome, kad Amerikos lietuvių vi
suomenė, kuri su dideliu susidomėjimu lau
kė choro atvykstant, vėl apviliama.

Lietuvos Universiteto studentų choras ne- 
beat važiuoja.

Tikrai gaila ir, pagaliau, pikta.
Iškart vienaip ar antraip reikėjo nusista

tyti.
Mes choro laukėme, nes iš vienos pusės 

tai būt buvus naujenybė, o iš kitos — jis 
būt atlikęs svarbią tautinę, kultūrinę misiją.

Neabejojame, kad į choro koncertus gau
singai būt lankiusis jaunimas ir taip pat 
neabejojame, kad choro dainavimu jis būt 
susižavėjęs. Kaip didelė iš to būt buvus 
nauda, berods, ir sakyti nereikia.

Spėjama, kad tos “nenumatomos” kliū
tys studentų chorui atvykti į Ameriką susi
darė ne iš kur kitur, bet iš pačios vyriau
sybės pusės. Ji pagailėjo lėšų choro kelio
nei. Bet nepagalvojo, kad tos išlaidos būt 
buvusios naudingu įdėliu (investmentu) ir 
su laiku su procentais būtų sugrįžusies Lie
tuvai.

Nedėkingas Sūnus
Lenkai triukšmingai minėjo 25 metu su- 

kaktį marša’o Juozo Pilsudskio legijonierių 
įstojimą į Pasaulinį Karą kovoti už Lenki
jos nepriklausomybę.

Ta proga aukštinami Pilsudskio nuopelnai 
Lenkijai.

Nėra abejonės, kad Pilsudskis daug yra 
nusipelnęs lenku tautai. Jis kovojo už len
ku laisvę, gynė juos nuo bolševikų, savo 
kieta ran?ca palaikė Lenkijos viduje tvarką 
ir darė kitokius žygius, kad iškelti lenkų 
garbę, sukurti “didelę Lenkijos va’stybę”.

Juozas Pilsudskis buvo lietuvis. Jis pats 
prie to prisipažindavo. Pačius lenkus jis kai 
kada pakočiodavo, besmegeniais ir kitokiais 
vardais pavadindavo. Nors lenkams tai ne
patikdavo. tačiau prieš Pilsudskį nedrįsda
vo pasisakyti.

Nežiūrint kiek lenkai neaukštins maršalą 
Pilsudskį, bet lietuviai šį garsų savo tau 
tietį visuomet minės, kaipo žmogų, kuris 
savo, lietuvių, tautai kruviną skriaudą pa 
darė. Lietuviai nepavydėjo jam lenkų tei
kiamos garbės, nepavydėjo ir jo vadovau 
jamai Lenkijai laisvės ir gerovės, tačiau jo 
padarytų Lietuvai žaizdų neužmirš.

PDsudskis galėjo su Lietuva geriausius 
santykius užmegsti ir palaikyti. Tai pačiai 
Lenkijai būt išėję į sveikatą. Tačiau jis sa-

Klaipėdų priskyrus Vokietijai 
buvo pakeltas į Reicho komi
sarus, šiomis dienomis vyks
ta į Gumbinę perduoti parei
gas naujam Reicho pareigū
nui. Klaipėdos vokiečių sluok
sniuose nurodoma, kad Ber- 
tuleitį atšaukti privertusi Lie 
tuvos vyriausybė. Lietuvos 
sluoksniuose pažymima, kad

raliaučiuje.

K. Bauba “XX Amžiuje’* rašo: Būti pa
vergtam ir būti vergu nėra tas pat. Jei 
šimtmečiais pavergtas lietuvis neužmiršo 
milžinkapių, jei iš piliakalnių nepaliovė jam 
dvelkusi laisvės dvasia, jis dar nebuvo ta
pęs vergu. Todėl, išmušus valandai, atsira
do nauji — savanorių milžinkapiai ir iš už 
vandenynų pakilo skristi į savo piliakalnių
kraštų sparnuoti milžinai. Jų kapuose ii- vįenos lietuvių mokyklos. l)r. biami 
giems šimtmečiams susitelkė atsinaujinusi 
laisvės dvasia. Įsijungę į ilgų prabočių gran
dinę, jie gaivins busimųjų kartų laisvės mei
lę ir įkvėps naujų žygių dvasių. Tačiau Da
rius ir Girėnas yra palikę testamentų ir iš
imtinai mūsų įkartai. Išmokom jį atmintinai 
ir įsidėjoun į širdį. Bet kokie mes būtume 
nebrendę, jei prisispyrę siektume įvykdyt jo 
raidę, užmiršę jame slepiančių tik lietuviui 
suprantamų dvasių. Kokia šiandien būtų pra
smė raidiškai tęsti mūsų didvyrių žygį, jei 
dabar, ištobulėjus aviacijai, tatai bemaž į- 
vykdoma nusipirkus keleivinį transatlanti
nio lėktuvo bilietų?

Atkaklus ryžtingumas, pasitikėjimas tik 
savo jėgomis ir net nepaisymas didžiųjų, jei

KLAIPĖDA (E) — Grobs- 
tuose nežinomi piktadariai iš
niekino vietos evangelikų ka
pines. Daugiausia sunaikinta 
lietuviškų užrašų kapų pami
nkluose. — Begėdžiuose, Ši
lutės aipskr., labai įtartinomis
aplinkybėmis staiga mirė ūki- 

Bertuleitis mažai dėmesio te-lninkas Mikelis-Kybrancas, 41 
kreipęs į Lietuvos turto grų-t metų amžiaus ir jo motina, 
žinimo tikslingumą ir buvęs! 69 metų. amžiaus. Jie mirė vi- 
užėmęs poziciją, kuri prive-'sai tuo pačiu laiku, nors gy-
dusi prie to, kad Klaipėdos 
krašte ligi šiol dar nėra nė

veno atskiruose butuose. Jų 
skrodimo duomenys neskel-

GAMTOS MUZIEJUS TįSIA SAVO 
DARBĄ

KAUNAS ,(E) — Prisky-i bų tenka atlikti tamsumoje 
rus Klaipėdos kraštų prie na'ktį. Nuo pavasario prad- 
Vokietijos, ten pasiliko Vy
tauto Didžiojo Universiteto 
Gamtos Muziejaus paukščių

LEiuviįį OitriūS iSiūkua
Pirmoji Lietuvių Diena į- dVaugais ir susipažinti 

vyko Lakeside Parke, arti' naujais. Ypač jaunimui pa-
Malianoy City, Pu., rodos, lie-į tiks įmiki maudytis vieta, o 
pos mėnesyje, 191., ijietuis.j kų kalbėli apie luotu*, ku 
Kun. Vincas Dalgis tuo lai
ku buvo Šv. JuozajH, parapi
jos klebonu, Mahanoy City, 
ir jis pradėjo Lietuvių Die
nų. Jam padėjo eilė uolių as
menų iš Šv, Juozapo parapi
jos, Muhanoy City.

Tikslas tos dienos buvo 
nukentėjusiems nuo kuro lie
tuviams sušelpti, ir pelnas 
pasiųstas per Tautos Fondų.
Pirmoji Liet. Diena davė pe
lno iki trijų šimtų dolerių.
Vienuolika iš eilės Lietuvių 
Dienos buvo Lakeside Parke, 
bet pradedant 1926 metais, 
toji diena rengiama Lake- 
wood Parke.

Iki šiol L. D. 'pelnas sie
kia $22,616.82. Lietuvos rei
kalams jau pasiųsta $12,123.- 
30, o Amerikos katalikiškų 
įstaigų palaikymui — $19,- 
493.52.

Sėkmingiausia Lietuvių Die 
na buvo 1924 metais, ne-s gry
no pelno padaryta $1,717.38.

25-tos Lietuvių Dienos Ko-
žios iki dabar įvairiose pro-, mitetas praneša, kad progra
vincijos vietose paukščiams 
mauta apie 3,000 žiedų. Iki

tyrimo stotis. Ji buvo įsteig-1 vasaros pabaigos numatoma 
ta Ventės Rago pusiasalyje apžieduoti dar nemaža įvai-
— Kintuose. Beveik kasmet 
toje paukščių tyrimo stotyje 
būdavo apžieduojama (8,000— 
10,000 įvairių sparnuočių. Per

to reikalavo Tėvynės garbė, tai dvasios sa- eilę metų \ ytauto Didžiojo
vumai, kuriais atžymėtas šiandien mūsų mi
nimas žygdarbis. Jie skrido (paprastu lėktu
vu, vos teįstengę įgyti jain metalinį propele-

Universiteto paukščių stebyk- 
loje buvo apžieduota nema
žiau kaip 90,000 įvairiausių

ma jau sudaryta rugpiūčio 
15 d. Tų dienų visi keliai ves 
į seniai žinomų vietų. Palan
kiam orui esant, būriai links
mų lietuvių suvažiuos iš visų 
•pusių, ne vien Pennsylvani- 
jos, bet ir tolimų miestų, pav. 
Cliicago, Detroit, Cleveland, 
VVaterbury, Woreester ir Bo
ston.

Visiems užtikrintas smagus
rj, nors tuo pat laiku skridęs jų varžovas sparnuočių. Bene daugiausiai
buvo įsitaisęs savo aparate robotų. Jų ne 
sulaikė voe pakenčiamos oro sąlygos, ir šiaip 
drausmingi J. A. Valstybių pavaldiniai šį 
kartų nepaisė neduoto skristi leidimo, nes 
Tėvynės garbė tada jiems buvo aukščiausias 
įstatymas. Ir pačios Jungtinės Valstybės vė
liau pripažino tų jų žygį.

Ne tas atkaklumas ir kliūčių nepaisymas 
nulėmė juos ištikusį tragiškų galų. Buvo 
kažkas, į kieno rankas sueina žmonių likimo 
siūlai, kuris gali niekais paversti visus gud
rius aipskaičiavimus, bet kuris niekuomet ne
paneigs grynom ir taurios intencijos. Darius 
ir Girėnas aukojo savo žygį Lietuvos garbei. 
Soldino tragedija išgarsino Lietuvą ir at
skleidė pasauliui jos gilų tragizmų, kaip to 
niekuomet nebūtų galėjęs padaryti triumfa- 
linis nutūpimas Kauno aerodrome. Tai kas, 
kad dar šiandien mums taip gūdu ties jų 
sarkofagu.

Šiandien ne visi lietuviai, kuriems lemta 
vykdyti paliktųjį testamentų, gyvena savo

iš Kintų su aliumininiais žie 
dteliais išskrisdavo šnekučiai, 
zylės, strazdai, musinukės, 
.kielės ir kt. Kovo mėn. Vy
tauto Didžiojo Universiteto i 
paukščių stebykla nustojo 
veikusi. Nors Gamtos Muzie
jus ir neteko savo stebyklos, 
tačiau to darbo nesumažino. 
Ypačiai noriai prie to darbo 
prisidėjo jauni'mas — moks
leiviai. Jie šią vasarą apžie
davo daug šnekučių, kovų, 
pempių, zylių, strazdų, lau
kinių ančių ir 'kt. sparnuočių. 
Liepos mėn. prasidėjo kiek 
sunkesni darbai, nes tenka 
apžieduoti didelius paukščius 
— pelėdas, apuokus, gandrus, 
baublius, vištvanagius, saka
lus, gerves ir kt. Plėšriuosius 
paukščius apžieduoti nėra le-

rių sparnuočių. Išplėtus pau
kščių žiedavii.io darbų, gam
tininkai turės tikslesnių ži
nių, kur ir kokie sparnuočiai 
žiemoja ir garbiausia per ko
kias žemes jie pasiekia to
kius didelius atstumus, nes 
nuskrenda net po 7,000—10,- į laikas. Ten bus proga pusi 
000 km. kalbėti su seniai nematytais

riais galės plaukioti ežerėliu. 
Be to, kalbos ir koncertus bus 
3 vai. popiet, L«kewuod sa
lėje.

11:00 vai. ryto šv. Mišias 
laikys kun. Morkūnus, MIC., 
iš Marianapolio Kolegijos, 
Thompson, Coim.

Popietinė programa bus to
kia: ♦ 4

1. Amerikos himnas — 
‘The Star Spangled Banner’

2. “Gimtinė šalis” ir “Pa
sisėjau žalių rūtų” — Šv. Juo 
zapo choras, Mahanoy City, 
varg. Jonui Služeliui vado-’ 
vaujunt.

3. Kalba — adv. Vincas 
Baly ta, Minersville, Pa. Kal
bės angliškai.

4. Acoordion solo — Eve- 
lyn Ganus, Mahanoy City.

5. Gitara ir šo'kis — No
rma ir Germaine Miller, Mi

nersville.

6. Accordion solo — Juo 
zas Drabni*, Mali. City.

7. Kalba — gydytojas Kle
mensas Burke, Mali. City.

8. “Laisvės daina’’ ir “My
liu aš tave vienų” — Šv. Juo
zapo choras, Mah. City.

9. Lietuvos himnas.

Kadangi šiemet yra sidab
rinis Liet. Dienos jubiliejus, 
todėl visi nuoširdžiai kvie
čiami. Visas pelnas eis Šv. 
Kazimiero, Šv. Pranciškaus ir 
Nukryžiuoto Jėzaus seserinis 
ir Marianapolio Kolegijai.

Kun. J. Neverauskas, 
25-tos L. D. raštininkac

laisvame krašte. O už sienų ne visi turi teisę 
net bažnyčioj ir mokykloj išgirsti lietuviškų ngva. Jie 'kartais įpuola pri- 
žodį. Kas yra su jais kalbėjęs ar juos ap-Į siartinusį prie jų lizdo ž«no-
lankęs jų sodyboj, tas gerai žino, kad tai 
esama ne vergų. Bet baime ima, kada ipama- 

i tome savo laisvo krašto tautietį vergiškai 
besidairantį, perdėtai būkštaujantį ir tirps
tantį iš mandagumo ten, kur be to jis geriau 
užsirekomenduotų. Būkime visur korektingi, 
mokūkime pagerbti kiekvienų tautų ir ypač 
jos kultūrų, bet ten kur kryžiuojasi intere
sai, atsiminkime, kad interesas dar niekad 
nėra sudužęs į itin saldų mandagumą. Mūsų 
viešuosius santykius palikim spręsti krašto
Vadovybei, paklausykim jos nurodymų ir 
kultūros kely, bet ten, kur reikia patiems 
npręsti konkrečiai ir individualinė, neužmirš- 
kim mūsų sparnuotų milžinų testamento.

Japonų Laimėjimai
Praėjusį mėnesį suėjo dvieji metai, kai 

be karo paskelbimo tanp japonų ir kinų 
eina didelis ir žiaurus karas. Kinų japonų 
konflikto dviejų metų sukaktuvių proga, 
britų laikraščiai japonų pasiektus Kinijoje 
rezultatus vadina menkais. “Daily Mail”

gų ir gali pavojingai nagais 
sužeisti. Todėl kartais tą dar-

Uždaromos Žydų 
Kapinės

'GAURĖ. -- Valsčiaus savi
valdybė uždaro Gaurėje žydų 
kapines. Mat, kapinės yra 
prie pat valsčiaus savivaldy
bės ir jau daugiau kaip 10 
metų, kai čia niekas nebelai
doja. Prieš karų (žydų čia bu
vo gana gausiai, berods, apie 
50 šeimų, bet prieš ir po ka
ro visi žydai išvažinėjo ir be
liko vos viena šeima.

rašo, kad jaiponams per šiuos du karo me- nų patriotizmą.

Trys Pekino, Kinijoj, katalikų universiteto profesoriai-kunigai, kuriuos lmvo Zuėnięi 
kalėjime tardę japonai. Vėliau paleidę. Žemiau Pekiuo kat. universiteto rūmai. (Acm, 
telephoto)
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tus tepasisekė įsistiprinti geležinkelių lini-1 “News Chronicle” sako, kad japonams Dangus yra tenai, kur Šei- 
jcee. Bet jų kariuomenė yra nuolat naikina-' per du metus didžiausiomis .pastangomis ir • mnje yra didelis sutikimas, 
tna kinų partizanų. Tiesa, jajionai padarė ir į aukomis tepasisekė užvaldvti dešimtąja Ki- ,,,
daug teigiamo: sujungė kinų tautines jėgas nijos dalį. Savo didvyrišku atsispyrimu ki-j ‘
aplink Čiangkaišeką ir išjudino užsnūdusį ki- nai kovojo ne ti'k už savo, bet ir už visos j vuoja lstlkllll> x u‘u° ki- 

civilizacijoa reikalą. tam. A.P,
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IŠ PIETŲ KALIFORNIJOS
ŠVEDŲ KARALIUS PAGERBĖ PROF. 

PAKŠTĄ
LOS ANGELES, GAL. —j prof. Pakštą paaukštindamas 

Liepus mėnesio paskutinės .jį j pirmo laipsnio Vasa Or- 
dienos buvo tikrai pažymėti-j dino Vytį ir kad tasai gar
uos lietuviams Les Angeles, bės požymis bus įteiktas per
mieste. Mat, laikinai čia esan
tis prof. K. Pakštas, liepos 
30 d., laikė paskaitą aipie Lie
tuvos kultūrinę ir ekonominę 
pažangą. Šis nepaprastai iš
kalbingas svečias labai vaiz
džiai perstatė Lietuvos besi- 
vystymą ir jau padarytą di
delę pažangą. Lietuvos moks
lo įstaigos, skaičius mokinių, 
įvairios kultūrinės įstaigos, 
prekybos ir pramonės įmo

ks — tas viskas labai malo
nu kutena net gerokai at-
tlusio lietuvio širdį.

Švedijos vice konsulą Los An
geles mieste. Tad, universite
to viršininkai surengė nepa
prastas iškilmes tam požymiui 
įteikti.

Apie vidurdienį liepos 31 
d. susirinko didokas būrys 
universiteto įžymybių univer
siteto patalpose. Rektorius 
(•provost) dr. Earl H. Hed- 
rick pakvietė visus į Nepa
prastų Iškilmių Kambarį. Su
sirinkusių tarpe matėsi uni
versiteto dekanai, žymesni 
profesoriai, keli žymūs švedų

Po darbininkų streiko ir riaušių dvylikoj General Motors fabrikų, federalės vyriausy
bės taikintojams, pagalios, pavyko sutaikinti/ uniją su kompanija, kurios pasirašė naują 
sutartį. Žiūrint iš kairės į dešinę: George F. Addes, unijos atstovas; J. F. Dcwev, federa
lės vyriausybės taikintojai; R. J. Tbomas ir AValter P. Riuther, kompanijos atstovai. (Acme 
telepboto)

Simano Daukanto draugi
jos nariai, per sekr. Petrą 
Killis — $9.00.

Kražiečiai per B. Trakšelj, 
vienam šautuvui Kražių šau
lių būriui — Š21.00.

Somersv |le, Gpnn., Anta
nas Bražinskas, per A. L. R. 
K. Federueijos seCcr. b. Ši
mutį — $200.00 (Lietuvos 
Laisvės Paskolos bonais).

Klaipėdos pabėgėliams šelpti
Pittsburgh, Pa., “Jaunieji 

Lietuviai Pittsburghe” per 
ižd. S. Aleliūną — $10.00.

Soanersville, Conn., Antanas 
Bražinskas, per A. L. R. K. 
Federacijos centro sekr. — 
$50.00 (Lietuvos Laisvės Pa
skolos bonu).

Šventosios Uosto Statybai

atitinkamus fondus perveda
mos. Visiems aukotojams rei
škiamas nuoširdus ačiū.

Lietuvos Konsulatas, 
100 East Bellevue Place

Chicago, Illinois

Kas dažnai eina išpažin- 
' ties ir nesistengia pasitaisy
ti, tasai būna blogesnis, ne
gu pirma buvo. A.P.

Liepos 31 d. įvyko nepa- veikėjai, prof. Pakštas, dr. J. 
prastos iškilmės Kalifornijos Į Bielskis ir Švedijos vice 'kon-
valstijos universiteto rūmuo
se. Mat, tame universitete

sulas adv. Danielson. Pirmiau 
šia prakalba prof. Graliam,

prof. Pakštas šią vasarą duo- kuris yra pirmininku Tary- 
da pamokas. Jisai buvo spe- bos Užsienio Santykiams Pa- 
cialiai pakviestas iš Lietuvos, laikyti. Jisai trumpai apibu- 
kad duotų pamokas vasari- dino prof. Pakšto veiklą ir 
niuose kursuose. Universiteto1 nuopelnus visuomenės labui 
viršininkus pasiekė žinia, kad ir perstatė jį Rektoriui Hed-
Švedijos Karalius pagerbė riek. Šis po savo trumpos bet no požymiai teikiami nepa- nes gerb. profesorius yra lai-

reikšmingos prakalbos persta
tė prof. Pakštą Danielsonui. 
Vice konsulas kalbėjo kiek 
ilgiau; savo kalboje paaiški
no reikšmę Vasa Ordeno ir 
kodėl prof. Pakštas tapo pa
aukštintas į to Ordino Vytį. 
Tai yra vienas seniausių Or
dinų, įsteigtas vardu Švedi
jos Karaliaus Gustavus Va-

prastai pasižymėjusiems vi

suomenės ir kultūros darbuo

tėje.

Po savo kallios, vice (kon
sulas prisegė prie prof. -Pak
što krūtinės tą garbės požy
mį. Prakalbą prof. Pakštas, 
reikšdamas padėką ir įverti
nimą. Vėliau prakalba dr. Bie
lskis, pareikšdamas, kad pa-

sa, kuris išlaisvino Švediją iš i gerbimas prof. Pakšto reiškia 
Danijos “globos”. Šio Ordi-Į pagerbimas lietuvių tautos,

Budrikas Pasiūlo Jums 82 Šmotų Stalo Setą, 
Kaip Ant Paveikslo, UŽ $12.95. 

įmokėti Tereikia 50 Centų.

Tiktai šię savaitę bus pardavinėjama, arba duodama dykai pirkėjams
BUDRIKO KRAUTUVES pirkėjai, pirkdami iš Budriko Krautuvės rakandus — Elektrinę Ledaunę, 

Skalbiamą Mašiną, Parlor Setą, Dining Room setą ar Pečių, gaus dykai dovanų šį gražų 82 šmotų stalo setą.

JOS. F. BUDRIK FURNITURE HOUSE
3409-21 SO. HALSTED ST., TEL. YARDS

16 Stoties W0FL., Nedėlios Vakare 9-tą Valandą Iiginite Gražų Radio Programą.

Chicago, UI., Kražietis B. 
Trakšelis — $5.00.

Kražietis Mečys Švefkaus-
komas aukštoje tautos pagar
boje ir giliai širdyje. Taipgi
vardan lietuvių padėkojo dr. _ qq
Hedrick ir kitiems Kalifor- jQ JliUnan„.ti8 sfino3 Mvko.
nijos valst. universiteto vir- 'y. . , „ . v. 1 tas Šveikauskas — $1.00.šininkams uz surengimą šių; _T. . , • T. ,. . .„v . ..... . ’ Viso aukų gauta ir Lietu-taip reikšmingų iškilmių. Po . . ..... . -v von pasiųsta — $306.00.visų prakalbų visi dalyviai iš:
eilės sveikino prof. Pakšt,. Visos Konsulate gaunamos

Po iškilmių Rektorius pa
kvietė visus priešpiečiams iri 
ten pat universiteto patalpoj 
se. Per priešpiečius pasakyta 
daugiau kalbų ir gražių min
čių apie Lietuvą ir lietuvius.

Po priešpiečių prof. Pakš
tas laikė viešą paskaitą ang
lų kalboje apie Lietuvą. Pa
skaita buvo paįvairinta dia
gramomis ir atvaizdais. Kla
bėjo temoje “Ar apsimoka1 
mažai valstybei būti nepri
klausomai”. Nurodė, kad ti
krai apsimoka, nes po sveti
mu jungu Lietuva ir jos žmo
nės skurdo ir vargo — eko
nominiai ir kultūriniai. Ne
priklausomoje Lietuvoje Žano 
nių ekonominis gyvenimas žy
miai pagerėjo, kultūriniai pa
siekė aukštą laipsnį. Paskai
tos paklausyti susirinko dau
giausia universiteto studentai 
ir profesoriai. Buvo matyti ir 
keletas lietuvių. Paskaitą į- 
vyko universiteto auditorijo
je. Prof. Pakštą perstatė dr.I 
Williams, vasarinių kursų de
kanas. Koresp.

Aukos Lietuvos 
Reikalams

Lietuvos Konsulatas Čika
goje gavo ir šiuo maloniai 
skelbia sekamas aukas Lie

tuvos reikalams:i
I Apsigynimo Fondui
i Chicago, III., Steponas Kre-'
, vė, per J. A. Miekeliyną —

$5.00.

aukos tuoj pakvituojamos, lai; 
kraščiuose skelbiamos ir į

Puiki Proga Įsigyti 
Gėrę Biznį

Ponas A. F. Czesna, 4501 
South Paulina St., ilgus me
tus buvęs biznyje nusprendė 
padaryti “retired” ir parduo
da savo biznį: Taverną, Tur
kišką Pirtį ir 25 kambarių 
“Board'ing House”.

Kas norėtų įsigyti gerą biz
nį, patartina kreiptis virš nu
rodytu adresu. Geros progos 
retai pasitaiko. Pasinaudoki
te šia proga!

REMKITE, PLATINKITE 

KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

ANGLYS ir KOKSAI;
Pasinaudokite žemomis vasaros kainomis. ATLAS 

ANGLYS yra jūsų garancija šilumos patogumo atein
ančiai žiemai.

Į žemiau pažymėtas kainas įskaitomo 3% Illinois Salos Tnx.

Žemiau nurodytos kainos yev gry-i _ -A
uals pinigais už Uodų 4 tonų. ar- 'Įsos musų “slokcrines anglys yra 
ha (langiau. I nuo dulkių apvalytos.

POCAHONTAS — Thlrd Vein 
Mine Run, nomestlc..............$7.00

HF.ST VIRGINIA MINE 
RUN. Ex’tra Coarse.............. $7.20
COKE — Genuine Chicago. 
Koppers or Solvay Pea. ..$7.75
COKE — 
or Nut . .

Alabama. Range

PETROLEUM CARBON 
SUUDGE ...................................... $4.40

$9.00

IUUINOIS SCREENINGS . $4.50
PRANKUIN COUNTY. t
Stoker Nut .................................. $6.00 (

WEST KENTUCKY. 1-inch
Sereenlngs ............... ......... $6.15 į

ROYAU STOKER NUT.
(Our Leader) ........................... 55.70

EAST KENTUCKY STOKER.
1-lnch Stoker ........................... $7.15
EAST KENTUCKY 
NUT, l’4x% .............

STOKER.
..........$7.35PETROLEUM CARBON.

3-inch Sereenlngs .’............ $5.95
Kainos gali būti permainytos be jokio praneAimo.

ATLAS FUEL COMPANY
Įsteigta 1915 m.

4919-21 S. Paulina St. Prospect 7960-61

PIRKIT NAUJAUSI

Chrysler, Chevrolet ir

MACARONI-
.AND-CHEESE. 
READY IN 9 MINUTES

i'Ml v ra gertausl Ir g ra žlatisl automobiliai Amerikoj. modemUkal 11- 
tobullntl. nužemintos kainos, lengvi ilmokljlmal, 

teisingas patarnavimas.

BALZEKAS MOTOR SALES
“U WIUU UIKH UR”

4030 8. Archer Avė., Chicago. UI., Phone Virginia 1515
Turima daugybe vartotų automobilių vaitausio» mados, nuo SI B.90 

-•tsSAtsn

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE 
INSURANCE AND LOANS

SUtan vtooldoa rųiiM naujos namu ant 
lengvų mėnesinių ilmekėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio casb jmokė- 
jimo. ant lengvų mėnesinių ižmokėjimų.
(Ižgannu geriauj atlyginimą ii Fire In- 
snranre Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Daran paskolas ant naujų ir 
senų namų, ant lengvų mėnesinių ifcno- 
kėjimų nno 6 iki 20 metų. Reikale kreip- 
kitėe prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306
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IS MAKIN' A NERVOUS VZRECK 
OUTA' ME f I OUGMTA,
GIT A CHAV7KUT,

SOPV T'QUIET 
MV NERV6S'
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MODERNIŠKI ŠOKIAI
Atvirai pažvelkime tiesai j akis: viešai slepiami, 

žemieji instinktai prasiveržia moderniškom 
formom, išniekindami gražų plastiškųjų šo
kių menę

tik sužadina visų nesveikų Įlies negali prisidėti tie, kas Į Įėjome apie pavogtų laivų. O 
smalsumų”.

Antradienis, rugp. 8 d., 1939

Šiandien Renkasi 
Lietuviai Demokratai

šį vakarę, 8 vai. renkasi į 
svarbų susirinkimų Lietuvių 
Demu'kratų Lygos atstovui iš 
visų (kolonijų. Susirinkimas 
Ims lygos raštinėj — 6912 S. 
Western Avė.

oeštad., rugpjūčio 12 d. ly
ga rengia savo nariams pri
vati mitingų į North Park Re- 
sort, kuris yra Paw Paw 
Lake,, Coloma, Michigan. Ly
gos nariai ir jų šeimos sve-
čiuosis pus teisėj, J„„» Zurį DR, ftALTER J. PHILLIPS
ir, anot A. Kumskro, tarsis a-

Remkite Savuosius 

Biznierius

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Yarda 3146.

VALANDOS: Nuo 11 iki 12;
2 iki 4 ir 7 iki 8 

Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 8 
Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

ir akinina pritaiko
3343 So. Halsted Street

Tol CANal 5969

j turi savo širdyje idealo meilę toks laivas buvo! 1880 m. An-
s -prof. St. ir kas siekia dvasios juunat- glijoje upėje Clyde vyrukas

Šalkauskas sako, kad moder- vės. Pastarieji, jei jie nori \Valkeris pavogė laivų “Fer-
nieji šokiai yru apraiška ne pasilikti nepaliesti dorinėje Į ret”, perdažė jį ir nuvyko į

Visų gerbiama pie politikos veiklų 1940 m.

Į prieš save kultūrėjimo pers- 
Senovėj graikai šokius lai-, ni reikalai. Kantam tvirtos j lK‘kt.vva*> Let to. barbarišku- 

kė sportu, plastiškų judėsiu valios, tvirto būdo žmogui šo- ■ ’ kuris atsiramla išsiginu-
mankšta. Tokiu būdu Šokiai kant kad ir .„oderniškus So-. 1110 i5,lavoj ir 10,151 Teda "«•

to barbariškumo, kuris turi savo vertėje, jei jie nenori 
pasiduoti pasenusio pasaulio 
patvirkimui, jei jie nori tu
rėti atvirų kilimo ateitį, — 
ne tik negali prisidėti prie

kius, gal būt, jokios aistros! JUCIO"'1S net Jaun9Klas
aukas į ankstybų senatvę ir

buvo viena dailiojo meno rū
šis. Laikui bėgant, iš šokiui ir nieko nepadoraus nekils.! a 
išstumiamas menas ir jie pra
deda krikti žmonių silpnybių 
linkme. Aistringų, net lauki
nių tautų šokiai rado sau prie 
globstį kultūringose valstybė
se. Europon tukie šakiai atėjo
iš Amerikos slaptų, skirtų' supranta, 'kad modernieji šo- 
prostitueijai platinti landy-’kiai yra iš esmės tvirkinu. O 
nių. Europoje gi jie pasidarė1

Tačiau reikia pasakyti, kad unn* suwim*- 
rimti žmonės visur elgias taip, Toliau jis sako, kad jau- 
kad iš jų kiti galėtų imti pa-Į nuonienė supratusi, kad nio- 
vyzdį: jų žodžiai nesiskiria
nuo darbų. Kiekvienas gi ri
mtas žmogus kaip tik aiškiai

Austrai i jų. Ištisus metus Gla- 
sgovo laikraščiai, rašydami a- 
pie tų laivų, spėliodavo, ar 
jis pasimetė, ar jį pavogė, ar 
kur užklydo..

LIETUVIAI DAKTARAI

jei juos šoka autoritetingi as
menys, nors šokdami nieko 
blogo jie patys nemano, vis
dėlto jie padaro reklamų tie-į 
ms netikusioms šokiams.

Vuillennet knygoj “Les 
Catlioliųues et les sances nou- 
velles” suko: ‘‘Moderniškus 
šokius ypatingai daro pavo
jingais dviprasmis jų pobū- 

būdu 
bet

viešu dalyku ir net moderniš
kais (naujoviškais vadinasi).

Iš istorijos žinom, kad' po 
kiekvieno pasaulinio karo už
eina perijodas kultūros bei 
dorovės sunykimo. Žmonės, 
pasidavę nervų veikimui, nu
stoja gilintis į doros reikšmę, 
nustoja rūpintis dvasios kėli
mu. Po visų karo metu per
kentėtų baisybių atsibunda dis, kuris tiesioginiu 
žmonėse tas gyvuliškumas, nesikėsina ant dorybės, 
kuris nervišku aistringumu 
ieško smagumo, kūniško pa- 

1 sitenkiiiiino ir sotumo. Šiam 
tikslui ir tarnauja mouerniš- 
ki šokiai. Mat, juos šokant, 
moteris prisišlieja prie vyro, 
kuris, taip pat prisiglaudęs 
•prie jos pasiduoda tai pirmyn,
.ai atgal, kas sukelia seksu
alines aistras. Šiam nesvei
kam aistringumui žadinti pa
deda vynas, tam tikra muzi- J 
ka, šviesa, taip pat kvepalų 
ir moderniško pasipuošimo 
veikimas. Kas blogiausia, kad 
net ir nekaltus šokius prade- Į 
da fokstrotinti, nepadoriai šo-, 
kti. .• - - M4 —

Silpnos valios, silpnoj dva
sios žmonės mėgsta viekų pa
kreipti į tų pusę, kur linksta Vedamas naujas plentas Pittsburgb—Harrisburg prie Lau- 
kūnas, o ne dvasios aukštes-Į rel kalno, kur, kasant tunelį, ats'kilęs didelis gabalas uolos 

užmušė keturis darbininkus. (Acme telephoto)

dernieji šokiai yra ne kas 
kita, kaip pasenusio pasaulio 
patvirkidio apraiška, turėtų 
visa savo siela ir visomis sa
vo pajėgomis stoti į griež
čiausių kovų su šiuo savo 
priešu, kuris, užmaskuotas 
laiko dvasių ir mados suges
tija, taikosi .jmsiknisti ipo tuo, 
kas yra jai švenčiausia, bū- 
tent, po dorine Skaistybe. Tie
sa, išvirkščia jaunatvės pusė 
gali patraukti silpnesnę jau
nuomenės dalį žaisti seksua
linio pobūdžio žaismu, kaip 
tik todėl, <kaxl šis pataikauja 
žemesniems žmogaus instink
tams. Bet kaip tik prie šios da

viešai demonstruojamų sek- 
sualio žaismo šokių, bet ir
teisės jų pateisinti, jiems pa- širdies ramjTję turi tasai, 
taikauti, jų toleruoti. Maža kurs neveizi nė i pagyrų, nė į 
to: jaunuomenė privalo boi- papeikimų
Grotuoti tas pramogas, kur, 
yra šokami modernieji šokiai, 
nes jie užgauna dorame žino- 
guje tikrų savo vertės pajų-' 
timų, ir kovoti su šiais šo- > 
kiais aktyviai, kaip su viešo Į

H0W TO CLEANSE AND SOOTHE

YValter B. Daley iš Somersėt,- pa.( vienas žuvusių darbininkų, kuriuos užgriuvo atski
lų© didelis gabalas uolos kasant plertfuį tunelį Laurel kalne. (Acme telephoto)

•patvifkimo apraiška.

Modernieji, šokiai y«n vi
sai nesuderinami su krikščio
niškųjų etika ir apskritai su 
pagrindiniu katalikų nusista
tymu gyvenime. i

Vytautas Lapšys

TIRED
STRAINED* EYES

• Don’tsufferfrombum- 
ing, smarting eyes.
Murinę brings you 
quick, amazinį relief.
Murine’s six extra in- 
gredients completely 
wash anray eye irrita- 
lion-makf your eyes feel
clean.fresh.alive 1 Ūse Murinętwicedaily. 
•Eye strain due todust, dri ving, glare, close work, 
movies, reading, late hours. Murinę willnot cor- 
rect eye deficiencies. For treatmentof orgar iceye 
diiorders, aee a competent professional at once.

Pavogtas Laivas
Girdime apie pavogtus ark

lius ir vežimus, apie pavog- nS E Ve s

PASKOLOS GREITAI IR 
PIGIAI

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

arba 5 metams be mėnesinių atmokėjimų.

AND LOAN ASSOCIATION 
Of CHICAGO

2202 VVest Cermak Road 
Chicago, Illinois.

Dividendai išmokami sausio ir liepos m.
Kiekvieno Taupytojo Taupiniai Apdrausti 

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

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

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte. 2-6. 7-9 P. M. 
3147 S- Halsted SL, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieaiaii ir 
Šeštadieniais 

Valandos: 3—3 P. H.

TEL. YARDS 5557

DR. FRANK G. KWINN
(KVIECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1758 YVest 47th Street 

(Kampas Wooa S:;
OFTSO VALANDOS:

8-4 ir 7 8:30 Vakar.

DR. P. J. REINAR
(BKINARAt'SRASl 

GYDYTOJAS IR CHIRUR0A8 
6900 So. Halsted Street 

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1611

Res. — Varis 3956 
OFISO .VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

___________ pagal atitarti

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Kasdien išskyros Sered$ 
Seredomis ir Nedūl. pagal sutarti

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2155 YVest Cermak Road

OFISO VALANDOS:
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare

ir pagal sutarti

DR. F. G. WINSKUNAS
PHYSICIAN AND SURGEON
2158 W. CERMAK ROAD

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

Res. 2305 S. LEAVITT ST. 
_____ Res. tei. Ganai 0402

‘ DR. CHARLEŠlEGAL
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
4/29 du. Asnland Avė. 

2-tros lubos 
CHICAGO, 1LL. 

faletooaa MlLway 288b 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, uuo 2 iki • 
vai. pu pietų ir nuo i iki 8:30 v. *

Telefonas HEMlock 6286

UK. A. tį. RAKAUSKAI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2415 W. Marųuette Ra.

Ofiso valandos:
10—12 vaL ryto

2—4 ir 6—8 vai. vakaro 
Trečiadieniais ir Sekmadie

Susitari us

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
4631 So. Ashland Avė. 

TeL YARds 0994 
Rez. TeL PLAza 3200 

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. van 
Ncdčlionns nuo 10 iki 12 vai. dieuų

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Ofiso TeL CanaI 6122 
Res. 8342 So. Marshfield Avė.
Res. TeL Beverly 1868

DR. GEORGE I. BLOŽIS
DANTISTAS

2201 W. Cermak Rd.
VALANDOS:

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį

DR. A. J. BERTASH
Tel. YARds 5921 
Res.: KENwood 6107

Į li
; GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
• Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:36

756 YVest 35th Street
Ofiao TeL VIRginia 0036 

Reeidencijoa TaL BEVarly 8244

DR. T. ŪUNDUUS
4157 Archer Avenue 

Ofiao vaL: 2—4 ir 4—8 p. aa.
Ree. 6968 So. Talman Avė.
Res. TeL GROvehiU 0617 
Office TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vnl. 2—4 ir 7-9 vak. 
Ketv. ir Nedėliomie raaitarua

2423 W. Marquette Road

DR. STRIKUL1S
PHYSICIAN and 8URGS0N

4045 So. Ashland Avenue 
OFISO VALAND08:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Nedšliomia pairai entartį,

Office Tat YARda 4787 
Namų TaL PROapact 1880

Tai OANal A122.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

Telefonas REPubUc 7868
Offioe Fhone Rm and Office
PROapect 1028 2359 S. Leavitt St
Vai: 24 pp. ir 7-9 vak. CANal 0704

DR. J. J. KOWAR
( KO W AR 8 KAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St, Chicago 
Tr«čia<_aiais ir 8ekmkadieaiaia 

l*«*l laUrti,

Reaideaeija
8939 So. Claramont Ava 

Valandos 9—10 A M. 
Nedėliomis pagal sutartį.

Tai OANal 0267
Rea TeL PROapect

DR. P. Z. ZALATORI
GYDYTOJAS IR OHIRUROJ 
1821 So. Halsted Street

Reaidencija 6600 So. Artesian Ava 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet 

6 iki 9 vakare
TeL YARda 2246

OR. G. Z. VEZEL1S
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutartį

DR. V. E. SIEDLINSK1
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas Lafayette 8660 

Antradieaiaia Ketvirtadieniais ii
Penktadieniais

4631 South Ashland Avė.
TaL Tarda 0994

Trešiariienia.. «»

Iš dvejopo pikio visuomet 
mažesnį reikia pasiskirti.

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

’VlY’yų. v

*



Antradienis, rugp. 8 d.. 1929

Dovanos “Draugo” 
Piknikui

Biznieriai ir visa Chicagos 
lietuvių visuomenė palankiai 
sutiko pranešimų apie didžiu
lį “Draugo” jubiliejinį pik
nikų, kurs įvyks Darbo Die
noje, rugsėjo 4 d., Vytauto 
parke. Biznieriai siunčia tam 
piknikui dovanas, o “Drau
go” uolieji skaitytojai ir a- 
gentai platina serijų tikietus.

Dovanų prie bingo jau pri
davė Jos. Budlikas, rakandų 
ir muzikalių instrumentų did
žiulės krautuvės savininkas, 
3421 So. Halsted St. Jisai at
siuntė gražų pirmos klesos 
laikrodį — budelninkų. Uni- 
versal Slioe Store, 3339 So. 
llalsted St., atsiuntė porų 
gražių eeverykų. Jonas šuke- 
viėius, savininkas Dry Goods 
krautuvės, 1800 W. 47 St., 
prisiuntė įvairių gražių dova
nų. Daug kitų biznierių taip
gi pasižadėjo gerai pasirody
ti su dovanomis “Draugo” 
piknikui.

f ? ’<

Pirmoj Vietoj

i
„ - 
f.

Linksmą "JME *
Naujieną Skelbiu Jums!

DRAUGO
JUBILIEJINIAME PIKNIKE
Darbo Dienoj - Rugsėjo-Sept. 4 d.,

Vytauto Darže
Laukia Jus Brangios Dovanos 

Pirkite Tikietus! - Serijų Tikiętai - 10c
•

DOVANOS: Parlor Setas, naujausios mados, 
$140.00; Skalbiamoji Mašina, $75.00 vertės; 
Lounge Kėdė, $35.00 vertės; Cocktail Setas, ver
tės $25.00; Draugo ir Laivo prenumeratos ir 
daug kitų gražių dovanų.

. -
t;

. . < * ' r

i
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Dar Tebera Uždarytos stadijoje, šių visų uždary- 
' tųjų draugijų turtų dar te- 
bevaldo lenkų administracijos 

i įstaigų paskirti valdiniai ku
ratoriai.

VILNIUS. — Iki šiol dar 
tebėra uždarytos šios Vil
niaus krašto lietuvių draugi
jos: 1) Tautinis Lietuvių Ko
mitetas, 2) Lietuvių Ūkio 
Draugija, 3) Vilniaus Lietu
vių Mokytojų Sųjunga, 4) 
Lietuvių Švietimo Draugija, 
“Rytas” Švenčionyse, 5) Lie
tuvių Šv. Kazimiero Draugi
ja, 6) Liet. Labdarybės Drau
gija. Pastaroji yra likvidavi

me ligoj pašalpos per 20 m. 
ir 10 m. Bus daug laimėji
mų. Grieš gera orkestrą.

Rengimo Komisija

DON’T BEGREY

Pragaras ant žemės yra 
ten, kur šeimoje nėra suti
kimo, kur paneigta priesai
ka, padaryta prie Dievo al
toriaus. A.P.

SKELBKITLS “DRAUGE”

Urba Flovver Shoppb 
4180 Archer Avi

LAFAVKTTM

GStas Myllatleuu — Vestuvėm*—— 
Bankletam* — LalriotuvSma — 

Papnoštmaiiu 

“Draugo” jubiliejinio pik
niko serijų tikietų pardavinė
jime po 10c West Side kolo
nija stovi pirmoj vietoj, o 
North Siete antroj vietoj.

Gerai varosi šie vestsaidie- 
čiai: Elena ir Mary Boski,
2314 S. Oalkley avė., Al. Šiliu
kas, 2052 \V. 23 St.; Krank 
Siminas, 2300 S. Oakley avė.;
Antoinette Kilikevičiūtė, 2308 
S. Leavitt St. Iš North Side
Mot. Jonavičius, 1200 W. Bei-J daug sykių padidinti...

den avė. Tad nebandysiu išvardinti
visų mūsų brangiųjų rėmėjų 
darbštumo, pasišventimo ir 
gabumų. Jų darbai patys už 
save kalba. Jeigu išvažiavę 
porai valandų prie Marąuette 
Parko, pasidėkojant gerb. vi
suomenei, kurie tuos išvažia
vimus remia, pelnome po 
$500.00, $600.00, tai aišku 
kiek pasišventimo ir darbštų-

Piešiant Dramblį 
Reikia Jį Sumažinti...

Taip, rodos, kur skaičiau, 
ar girdėjau, prilyginimų, (kad 
mažus nuopelnus reikia did
žiai girti ir afišuoti, o dide
lius pamažinti. Panašiai, kaip, 
piešiant dramblį, reikia jį su
mažinti, o piešiant blusų —

LIETUVOS VYČIŲ CHORO

Ekskursija į Pasaulini;
PARODA

— išvyksta —

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

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

štai kų gaunate:
1. Traukinio bilietų J abi pu

ses. Chleago-N. Y., pirmos 
klasės, air-condltloned trau
kiniais.

2. Valgis du kart, nuvažiuojant 
Ir parvažiuojant

3. Transportactjų nuo stoties J 
viešbuti New Yorke.

Dvi naktis
viešbutyje.

Ir tris dienas

Du bilietus J Pasaulinę Pa
rodų.
Aplankymų New Yorko Įvai
renybių.
Aplankymų Ftoekcfeller Cen- 
ter Observation Tower. 
Privilegijų aplankyti Niaga
ra Falls, kada grįžite namo. 
Privilegija pasilikti Ne w 
Yorke 15 dienų, nuo dienos 
išvykimo iš Chicagos.

Pilnas informacijas apie ekskursijų teikia:

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

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

a
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mo rėmėjos parodo. Kviečiame J Mūs
Garbė jums, brangiosios, ii-

gu metų bendradarbės! Nie
kas jums negali atlyginti, tik 
sesučių maldos ir Dievo pa
laima.

Draugystė Palaimintos Lie
tuvos rengia fpikni'kų. sekma
dienį, rugpiūčio 13 d., J. Lie- 

Į darbų šiemet, kaip ir (kas P°s duiže, piie 82 ir Koan
met, kad rugpiūčio 20 d. iš

avė., vienas blokas į pietus 
nuo Archer avė.

Draugija nuoširdžiai kvie
čia visus atsilankyti. Žada 
kuo gražiausiai priimti. Bus 
duodamos dovanos tiems na
riams, kurie nesirgo ir neė-

važiavimas pavyktų gerinus 
į už visų kitų metų. Valio rė- 
Į mėjų darbuotei. Centralė

Išvyko Į Sprincr 
Valley

T0WN OF, LAKE. — 
“Draugo” skaitytoja ir rė
mėja Juozefa Razbadauskaitė 
išvyko vukacijų į Spring Val
ley, III. Ten ji žadėjo prapla
tinti “Draugo” jubiliejinio 
pikniko serijinių tikietų.

Reikia priminti, kad p-lė 
J . Razbadauskaitė netrukus 
mainys pavardę. Jow šliūbas 
Šv. Kiyžiaus bažnyčioj įvyks 
šeštadienį, rugsėjo 2 d. Jos I 
jaunikis yra Aleksas Evaškis 
iš Spring Valley, Ilk, 410 W. 
Devlin St.

GIESMYNAS
įsigykite N*ujų Giesmynų. Jame 

rasite Visiems Metams Bažnyčios 
Giesmes.

Giesmes Ir muzikų patvartė 
Ant. 8. Pocius.

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

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

LIETUVIŠKAS
MIŠOLĖLIS

Šlovinkim Viešpatį.
Mišios Ir Mišparai, Lietuviškai 

Ir lx>(ytiiškal, visiems Hckmadla- 
niunis ir Avcntė.ms, tr kitos Mal
dos Ir Giesmės. Antras pataisytas 
leidimas. Parašė Kan. Ad. Saba
liauskas. Stipriais odos viršals, 
kaina — S.7&. Reikalaukite M:

DRAUGAS P U B. 00. 
2334 So, Oakley Avė., 

Chicago, LLlinoia

INSURtO
SKOLINAM PINIGUS 

ANT 1-MU MORGIČIŲ
Kiekvienos ypatoe padėti pinigai yra apdrausti iki >5000.00 pei
Federal Savings and Loan Insurance Corp., po United States 
Government priežiūra.

Išuiokėjom Už (Z/
Padėtus Pinigus z O

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
BBHIAUBIA IB DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

4447 South Falrfleld Avcnue
__________ Tel. LAFAYETTg 0727________

r\ IC A T koplyčios visose 
«*• * Chicagos dalyse

Klausykite m Ūmu Lietuvių ratilo prograuio Aniradlenlo l> 
liitiullenlo vakarais. 7:00 valandų, U WHLP Hade, (I1M Ll

PrannMJas P. AALTIMlKKAfl

DonY tderato grey hair. Grey hab 
makaa you look old and fcal old. 
Try th* Modarn* Idethod (ar Col» 
•ringHair ... CLAIROL. YoaTJ 
appradat* the ądck, pleaaant treak* 
m* n t. No bleaching re<juired t* 
•often the hair when yoo oaa 
CLAIROL. Yoa*H love the resnlta 
«n your hair—beaatifal, natūrai, 
looking eolor that defiea deteetioa, 
See younelf aa yoo vroald hka tt 
tae. See your hairdreasar tada? « 
•aad tfate coupoo N0W.

Natarallj..,wiA

ClMROl
kimų Imk hrdbfemaHtef 
«NUM CMraie* (šv Uttta.

pafet MmUnatlaa M ridi aO. ša* 
tai Mkala color that ean’t bo coęt*4 
a kimš that voty Clairal contata*

MkAM OAR, OAItOt. lac. 
laa V«B 4«h U. Mr» Y art. B. «.

d;
A.IA

J0ZEPATA
JASEVIČIENĖ

Milė Kugp. S d.. 1939, 10:41
vai. vak. sulaukus pustės amž. 
Gimus Lietuvoje, Tauragės 
apskr., Skaudvilės parapijoje, 
Skaudvilės miestelyje. Ame
rikoje išgyveno 12 metų.

Paliko dideliame nuliūdime 
du dukteris: Stefaniją, žentą 
Stanislovų Nekrošių ir jų šei
mų, ir Kazimierų Jaseviėiūtę, 
du anūkus: \Valter ir Edward, 
du anūkes: Florence ir Idų ir 
jos vyrų Vincentų Eeravičių ir 
ju šeimų ir kitas gimines ir 
draugus. Lietuvoje paliko duk
terį Eleną Skurboiienę ir jos 
šeimų.

Priklausė prie draugystės 
Tretininkų ir Maldos Apaštal.

Kūnas pašarvotas randasi J. 
Liulevičiaus koplyčioje, 4348 S. 
California Avė.

Laidotuvės įvyks Trečiadie
nį. itugp. 9 d. iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į Ne
kalto Prasid. švč. Panelės pa- 
rap. bažnyčių, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielų. l*o pamaldų bus nuly
dėta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę Dukterys, Žentas, 
Anūkai, Anūkės ir visi kiti Gi
minės.

Laidotuvių Direktorius J. 
Liulevlčius, Tel. LAF. 3572.

KLAUSYKITE

New City Furniture Mart
RADIO PROGRAMO

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

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

LAIDOTUYiy
\ •r\w * DIREKTORIAI

KARIAI CHICAGOS, CICERO S LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AURIU A II P C PATARNAVIMAS 
HnDULHRbL DIENĄ IR NAKTĮ

n V V A T KOPLYČIOS VISOSE U I K 1 miesto dalyse

1.1. ZBlp 1646 West 46th Street 
Phone YARda 0781-0782

Altai V. Petkus 4704 S. Weetern Avenue 
Tel. LAFayette 8024

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

Anttaiy B. Petkus
LaMcz ir Su
1. Liiilevins
S. P. Mažeika
Altanas M. Pkillta

6834 So. Western Ava. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Gonrt 
CICero 2109

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

4348 So. California Ava. 
Phone LtAFayette 3572

3319 Litnaniea A vena* 
Phone YARda 1138-1138

3307 Iitn&nioa Avė. 
Phone YARds 4908
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Kelios jų žadėjo į kitą susi
rinkimą atsivesti savo dukte
ris, iš senų narių, 1-mos kuo
pos, sąjungiečių, A. Pukienė 
ir L. Vyšniauskienė į šį su
sirinkimą atsivedė savo duk
reles, kurios išrinktos rašti
ninkių pareigoms.

Labai malonu matyti jau
nas moteris ir merginas do
mintis tokia kilnia organiza
cija, kaip Moterų Sąjunga. 
Jos nori priklausyti lietuvai
čių organizacijai, tik nedrį
sta siūlytis. Pakviestos mie
lai dedasi ir pasižada veikti, 
ninku streiką. Kaip žinoma, 
organizatorėms. Tikimosi, kad 
nauja 'kuopa greitu laiku iš
augs viena didžiausių orga-

■ *’ v- • ,, , , • į nizacifoj, nes moterų, mergai-įr pranese apie klebono leidi-1 ,J . .
čių norinčių priklausyti su

Nauja Motery

Sąjungos Kuopa
Steigiamam susirinkime 
Įsirašė 14 narių

BRIDGEPORT. — Šv. Jur
gio parapijos klebonui gerb. 
pralotai M. L. Krušai prita
riant, Agotos Janušauskienės 
ir Marcelės Ruiašienės inici
atyva, šioje kolonijoj įsteig
ta nauja Moterų Sąjungos 
kuopa, kuriai centras davė 
numerį 49.

Steigiamas kuopos susirin
kimas įvyko biznierių Janu
šauskų name, adr. 3461 S. Mo
rgan St., rugpiūčio 1 d. Susi
rinkimą atidarė viena inicia
torių, būtent Janušauskienė

mą (taip sąjungos vieno sei
mo nutarta) įsteigti naują 
kuopą. J valdybą išrinkta: 
pirm. Rožė Mazeliauskienė, 
viee įpinm. J. Volterienė, ant-
roji viee pirm. Agota Janu- j užkandžiu ir po to visos 
šauskienė, nut. rast. Z. Žič- Išsiskirstė į namus, 
kus, fin. rašt. Konstancija Rožė Mazeliauskienė
Jurgelioniūtė, kasininkė Mar
celė Rumšienė, kasos glob. O- f
na Volungienė ir Anielė Pu- Ekstra Praktika 
kienė, tvarkdarė L. Viniaus-! VyČlŲ Choro
kienė, korespondentės Z. Gro- 
mantienė ir Ona Aleliflnienė.

Steigiamam susirinkime į 
kuopą įsirašė šios naujos na
rės: Ona Volungienė, K. Ju
rgelioniūtė, Ona Razinskaitė, 
Z. Žičkus, R.šumek, P. Ges- 
putienė, Ona Aleliūnienė, jos 
dukrelė (šokėja) Lncija, A. 
Budrienė, M. Puidokienė, Z. 
Gramontienė, M. Šileikienė, 
A. Dulevičienė ir M. Pentve- 
rienė. Viso keturiolika: 10 į 
Pašalpos skyrių ir 4 į Ap- 
švieto«s. Be to, į susirinkimą 
atsilankė aštuonios narės pri
klaususios kitoms kuopoms, 
bet (pastaruoju laiku persikė- 
lusios Bridgeportan gyventi.

» *
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Colorado valstybės sargai (Ireen Mountain tvenkinio dar
bininkų streiko zonoj išginkluoja specialius deputies. kurie 

buvo |xasiryžę sulaužyti darbi Ačiū už tai naujos kuopos 
muštynėse tarp deputies ir streikuojančių darbininkų pa
šauta šeši darbininkai. (Acme tele,photo)

IZOL1OTĄ GARAŽĄ 2 KARAMS
Mažų Išlaidų

NAMAS

Pastatysime namus Ir vidų J- 
rengstme ant Jūsų lotų. Vi
si darbininkai unlstal Ir už
tikrinti.

K. KAFKA. Prcr.

9301 So. Cra«fonl Avė.
CITY WRK6. 1 LUMBER C*. ,0‘0

jungai čia randasi daug.
Po susirinkimo kuopos or

ganizatorės Janušauskienė ir 
Rumšienė susirinkusias pavai

Šį vakarą įvyks specialė 
įpratvba Vyčių choro, Aušros 
Vartų parapijos salėje. Visi 
nariai prašomi būtinai atsi
lankyti, nes laikas trumpas: 
beliko vos vienas mėnuo iki 
važiavimo New Yorkan, o da
rbo dar galybės.

Be to, chorui reikia būti 
(pilnai prisiruošus prieš atva
žiuosiant prof. J. Žilevičiui, 
kuris Cbicagoj bus bile dieną 
šio mėnesio.

Perskaitę šį (pranešimą, na
riai prašomi pranešti apie 
specialę pratybą kitiems na
riams, kurie, gal, laikraščio 
neskaito. Nitą

Pastatysime ant 
Jūsų loto ui.

Kviečiame Jus atsilankyti 
pirm negu pradėsite statyti. 
Ir apžiūrėti garažų ant mūsų 
loto be jokių prievolių.

Vince DiMagio, kuri Cin- 
einnati Reds rinktinė nupirko 
nuo Kansas City Blues (Ame
rican Association) užmokėda
ma $40,000 ir dar priedo da
vus du lošėjus. Jis yra brolis 
Joe PiMagio, žymaus basebo- 
lininlko New York Yankees 
rinktinėj. (Acme teleplioto)

Dabar Jau Tikės 
Surpryzams
Nes patys turėjo surpryzą 
25 metų vedybinio gyvenimo 
proga

Yra .žmonių, kurie netiki 
surpryzams. Esą, negalimas 
daiktas, kad rengiant kam 
nors pagerbti vakarą apie tai 
nieko nežinoti) patsai kalti
ninkas. Prie tokių žmonių pri ( 
klausė ir Leo Norkus, Sr., i 
plačiai Chicagoj žinomas Am-1 
brosia alaus tavemams pri
statytojas, kuris prieš porą 
metų biznį perdavęs vyres
niam sūnui, taip pat Leo, pats 
pasitraukė poilsiui (retire).

Rugpiūčio 9 d. sueina 25 
metai, kaip L. Norkus vedė, 
dėl to sūnus, marti, švogerfka 
ir švogeris sugalvojo sureng
ti surpryzą toms sukaktuvė
ms paminėti. Sugalvota — 
padaryta.

Atostogaudami jubiliatai 
gauna iš namų laišką, kad 
rugp. 5 d. vienai jų artimai 
šeimai rengiamas vakaras 
(būta tam priežasčių) ir kvie 
čia parvažiuoti namo. Gavę 
tokią žinią jubiliatai ne tik 
parvažiavo, bet Noikus, Sr., 
įsakė sūnui jo vardu paauko-

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA ’

SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS 
parašė

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

lietuviui ją įsigyti, ypač labai puikus vadovėlis mo
kykloms.

Knyga apdaryta kietais, patvariais viršeliais. 
Kaina >1.00 

Užsakymus siųskite:
DRAUGAS PUBLISHING 00.

2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS I MM OK ĖJIMAIS

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

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

ti statinę gėrimo tam vaka
rui, o rūpestingoji Norkienė 
nuo savęs dur prikepė skanių 
pyragaičių.

Ir, kai šeštadienio vakarą 
jubiliatai atvyko į Lietuvių 
auditorijos salę, kaip pama
tė visur pasidabruotus papuo 
Šimus ir arti du šimtus sve
čių ir visą Ambrosia alaus 
gamybos ipersonalą, o muzika 
griežė vestuvių dainą, valan
dėlę abu stovėjo lyg patekę 
ne į tą vietą. Tik sušukus 
“surprise” jubiliate iš susi
jaudinimo paplūdo ašarose, o 
jubiliatas valdydamasis kiek 
galėjo (vyras, mat, vis vy
ras) sveikino visus ir stebė
josi, kad pirmą syk savo gy
venime .buvo taip gudriai pri
gautas 7 y/n

Tą vakarą giminės ii’ pažį
stamieji jubiliatams sunešė 
daug brangių dovanų, o Am
brosia kompanija maišelį su 
šimtu sidabro dolerių.

Šauni puota nusitęsė iki vė
lumos. Rap.

Turėjo Smagias 
Vakacijas

Anelė Kinčinienė, 4441 So. 
Honore St., su savo drauge 
Uršule Lauriniene, taipgi Si
monu ir Ona Rakauskais bu
vo išvykę į Wisconsino val
stybę vakacijų. Buvo pasiekę 
net garsųjį lietuvių tarpe 
Rbinelander. Ten rado West 
Sidės graborių Lalkavičių, Pi
lkauskienė, dr. ^Šimkus, Kar. 
Vainorą ir kitus chicagiečius. 
Iš Rbinelander buvo nuvykę

į Woodborow. Rhinel andere 
buvo apsistoję pas S. Cbesną.

Visi cbicagiečiai labai sma
giai ten praleido poros savai
čių vakacijas.

SHE LOŠT 20 
POIINDS OF FAT

Feel full of pep and possess tha 
nlender form you erave—you can’t 
If you listen to gosslpers.

To take off excess fat go llght on 
fatty meats, butter, cream and sug- 
aiy svveets — eat more fruit and 
Vt'getables and take a half teaspoon- 
ful of Kruschen Salta In a glass of 
hot water every mornlng to ellml- 
nate excess waste.

Mrs. Elma Verllle of Havre de 
Grace, Md., wrltes: "I took off 20 
Ibs.—my clothes flt me fine now.” 
e No drastlc cathartlcs—no constl- 
patlon—būt bllssful dally bowel ac- 
tlon when you take your little dally 
dose of Kruschen.

RADIO
Visi Gali Girdėti Ir 
Pamatyti

Visi turi progą girdėti ir 
pamatyti plačiai žinomus ir 
•mėgiamus lietuvių radio ar
tistus. Tą progą suteikia The 
New City Furniture Mart — 
lietuvių rakandų krautuvė, 
1652-54-56 W. 47 St. Toje 
krautuvėje galima gauti ti- 
kietus dykai. Su jais galima 
įeiti bet kurį antradienį, 8 
vai. vak., į Svrena Restaura- 
nto auditoriją, 4270 Archer 
avė. Ten tąsyk matysite ir 
girdėsite lietuvių radio pro
gramų žvaigždes. Ten būna 
komedijantai Saink Lui Lui 
ir Ignacelli, dainininkė Eva 
Simaitis, dramatiška grupė, 
(kurion įeina Bernice Churas, 
Stanley Cable ir Ignace Sir- 
taut, anaunceris Aflthony Plie

CUTS—BURNS-SCALDS
thould be ųuickly treated to prevent bad aftcr- 
eflects as well ai relieve pain. Uae OIL-of-SALT. 
Wonderful too for tore, tired feet. At your 
druggiat'a—money back i( not tatiafied. For 
(reeaample wnte Mono Laboratories, 215South 
Veavitt Street, Chicago. -

QUICK RELIEF FOR FEET

Standard Club
Švelni Degtinė—100 Proot 

BOTTLED IN BOND 
Nėra Geresnės Degtinės

už Tokią Kainą
TIK $1.00 PT 01 P n 
4-5 Kvortos...^ "OU

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS

TAVERNOJ 

15c. IHtINKSAS

MUTUAL LIQUOR COMPANY
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Boulevard 0014

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

STANDARD
FEDERAL 
SAVINGS

and
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

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

APDRAUDA
Neprarukite Savo Namol Savo Darbo I Savo Gyvenimo Tanpaal

SUTAUPYKITE 25%
Kuponas atneš jums pilnas informacijas apie Illinois Financial 
Responsibility Law ir Apdraudę, kuri jums reikalinga. Jūs 
taipgi gausite dykai “card case“, į kurį galite įdėti automo
biliui vairuoti leidimą 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, IIiIiINOIS
Room A-1038 — Wabaah 8066
Gerbiamieji:
B* jokių prievolių, prafon Jūsų agento Ižalžklntl man 
Illinois Financial nraponslblllty Law. AM taipgi gausiu 
•'Ca.rd Case" be jokios prievoles.
ATEIKITE..................... DIENA................. LAIKAS................
VARDAS ..................................................................................................
ADRESAS ...............................................................................................
TEL......................................... KARO RūflIS...................................

nis, Witt Churas su armoni
ka, dainininkės Wanda Laga, 
Bet te Collins, Edd'ie Manson 
ir daug kitų. Tie programai 
eis kas antradienį per visą 
rugp. mėn.

Čia reikia priminti, kad 
New City Furniture Mart ko
mpanija yra palanki “Drau
gui”. “Draugo” jubiliejiniam 
(piknikui aukojo frontruimio 
krėslą vertės $19.50.

PEOPLRS RADIO 
PROGRAMA

I

Primintina radio klausyto
jams užsistatyti savo radio 
ant stoties WGES, šiandie 7 
valandą vakare, ir pasiklau
syti gražios ir įdomios prog
ramos, kurias reguliariai kas 
antradienį leidžia Peoples 
krautuvė. Dainuos geri dai
nininkai, dainininkės, daly
vaus geri kalbėtojai (Sveika
tos skyrius, Moterų skyrius). 
Visi pasirengę suįdominti 
klausytojus. Be to, bus įdomu 
išgirsti iš Peoples krautuvės 
apie didelį rugpiūčio mėne
sio išpardavimą. Rap. XXX

Šį vakarą, 7:45 vai. iš sto
ties WGES, 1360 kil., po Peo-

UTIL1TY L!QUOR 
DISTRIBUTORS

Incorporat<*d

Tel. Prospect 0745-0746 
Wholesale Only

5931-33 So. Ashland Avė.

Pas mus galima gauti tikrai 
Lietuvišką Importuotą. Valstybinę 
Degtinę.

Mes Ir Visi Mūsų Darbininkai 
Esame Lietuviai. Pp. F. Ir M. 
DzimidaI, Savininkai.

$3,500,000.00 
- 0250,000.00

4192 ARCHER AVENUE
SAVINOS FEDERALLY 

INSURED
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

plės rakandų krautuvės ra
dio programos, bus graži ‘Pa
siuntinio’ programa. Kalbės 
svečias iš rytų, Pasaulinės 
Parodos Lietuvių Dainų Die
nos jungtinio choro dirigen
tas, komp. Juozas Žilevičius, 
L. M. Muzikalę dalį išpildys 
daili. J. Stanaitė. Ji dainuos 
komp. Žilevičiaus kūrinius. 
Bus įdomių statistikos žinių 
ir paieškojimų. Prašoma pa
siklausyti. SSS

Pranešimai
BRIDGEPORT. — Dr-stės 

Palaimintos Lietuvos susirin
kimas bus rugpiūčio 9 d., 8 
vai. vak., Chicagos Lietuvių 
auditorijoj. Nariai malonėkit 
laiku susirinkti, nes yra daug 
kas aptarti. Valdyba

LIETUVIŠKA
RŪBŲ KRAUTUVE

VISKAS DLL VYRU

PAUL LEASAS
(Vyrišką Rūbų Krautuvė)

3427 So. Halsted Street
Tel. Boulevard 0937

Listen to and Advertise over

PAUNDECH’S YU60SLAV RADIO
Folk Songs and Music
Tamburitza Orchestra

Station WWAE, Every Sunday 1 to 2 
536 S. Clark St., Chicago — Har. 3006

CLASSIFIED
PARDAVIMUI LOVOS

Pardavimui pigiai patogios sulen- 
kamos lovos (Rollaway JBeds) Atsi
šaukite vakare:

6640 So. Campbell Avenue 
(1< aukštas priekyje),

PARDAVIMUI
Tikras bargenas. GrosernS. dellca- 
teesen Ir namas, arti bažnyčios ir 
mokyklos. Biznis išdirbtas per daug 
metų. Kainą. Ir pardavimo priežast) 
ištirsite ant vietos. Savininkas: 1307 
So. 481h Coitirt. Cicero. Illinois.

PARDAVIMUI BIZNIS
Grose.rnS ir delicatessen. Garu ap
šildomas. Pragyvenimui kambariai 
užpakaly. Turime parduoti pigiai. 
Priežastis pardavimo — Ilga. Atsi
šaukite: 2438 W. 59th St., telefonas 
PROsneet 1240.

PARDAVIMUI NAMAS
2 aukštų mūrinis namas Brlgepor- 
te: 6 Ir 5 kambariai. Kaina $2.fino; 
11.000.00 cash. balansas $16.00 , 

mSnes). Savininkas: 3236 So. Mais
teli Street, telefonas CAlaimėt 4118.

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

1 bušelis 25c; 6 bušeliai $1.00: II 
bušelių $2.50.
Stanley Gavras. 110 So. Rldgeland 
Avė., Worth, III., tel. Oak Uira 
193J-1.

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

Kunigai turėtų įsigyti
Vyskupo Petro Pranciš
kaus Būčlo, M.I.C. para-j 
šytą

PAMOKSLŲ
Kaina ^1.75

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley, Avė.

Chicago, III.
400 puslapių knygų.

Į

Poeahontaa Mine Ritn (Screened), Tonas 97 25: 
Smulkesniųjų — Tonas I7.OO; Petroleum Car- 

Coke, perkant R ton. ar daugiau, Ton. $7.25.CR ANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avė., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022 e:

» z


