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Atgaivinti Vatikano Santykiai su Lietuva
NUNCIJUM LIETUVAI 
PASKIRTAS ARKIV. 
GIOVANNI VALLEGA

VATIKANAS, rugp. 13. — šventojo Sosto diplomatiniai 
santykiai su Lietuva vakar atgaivinti po septyneriu metu 
pertraukos. '<

Popiežius Pijus XII nuncijum Lietuvai paskyrė arkiv. 
Giovanni Vallega. Lietuva gi atstovu Šventajam Sostui siun
čia St. Girdvainį.

NELAIME IŠTIKO 
CHICAGOS TRAUKINĮ;
30 ASMENŲ ŽUVO

RENO, Nev., rugp. 13. — 
Southern Pacific geležinkelio 
greiasis keleivinis traukinys 
už 16 mylių vakarų linu nuo 
Carlin, Nev., dykumose smo
gė j nusiritus} akmenį ir nu
šoko nuo bėgių.

Gautomis žinic’.nis, 30 as

menų žuvo ir daug sužeistų
jų. Iš artimesniųjų mies>tų 
skubiai išsiųsta pagalba.

Traukinys buvo vienas mo
derniausių, 14-os keleivinių 
vagonų. Iš Chicagos važiavo 
ę San Franeisco.

Sakoma, nelaimės laiku jis 
vyko 90 mylių per valandų.

Ši vyriausybės trijukė vadovavo federalinei “grand jury” tyriant turtingo Pbiladel 
pbijos leidėjo M, L. Annenbergo išsisukinėjimų nuo federalinių mokesčių už pajamas. Į 
Kaip žinoma, Annenbergas įkalintas. Ši trijukė yra (iš kairės): distri'kto prokuroro asis
tentas Austin Hali, distrikto prokuroras W. .J. Campbell ir vidaus mokesnių biuro advo
katas S. Klaus, b (Acme telepboto)

Naciu spauda pareiškia, Vokietija 
bus priversta “likviduoti” Lenkija

Sako, lenkai vykdo karą, 
Vokietijai reikės gintis

BERLYNAS, rugp. 13. — 
Nacių spauda staiga susimetė 
iš naujo pulti Lenkija. Šį kar
ta naciai šaukia, kad Lenki
ja jau pradėjus karų prieš 
Vokietijų. Sako, Vokietija 
bus priversta atkakliai gintis 
prieš lenkų agresyvumų.

Lenkų sukeltas karas, pa
reiškia nacių spauda, yra 
Varšuvos kampanija išnaikin
ti apie viena milijonų Lenki
joje gyvenančių vokiečių, ku

rie ten visų laikų spaudžia
mi ir persekiojami.

Naciai nurodo, kad galin- 
gajai Vokietijai tas nepaken
čiama. Vokietija turės imtis 
tuos persekiojamus vokiečius 
vaduoti. -Jie bus išvaduoti 
Lenkijos valstybės likvidavi
mu (sugriovimu).

Sako, Vokietija pasiryžusi 
Lenkijos likvidavimo sie'kti. 
Tai būsianti tinkrfniiausia 
priemonė Vokietijai apsidrau
sti nuo lenkiškos agresijos.

Britu prancūzu karine misija jau
MASKVA, rugp. 13. — Čia 

atvyko britų prancūzų kari
nė misija ir, ilgai nelaukiant, 
pradėjo pasitarimus su sovie
tų kariuomenės viršininkais.

Pasitarimai turimi priešre
voliucinių laikų stambiųjų 
pramonininkų namuose, ku
riuose buvo buvusio komisa
ro Litvinovo rezidencija.

Sovietų spauda trumpai pa
minėjo misijos atvykimų, o 
apie pasitarimų eigų visiškai 
tvli.

KAS VARŠUVOJE MANO
MA APIE NACIUS

VARŠUVA, rugp. 13. —
Lenkų vyriausybės sluoks
niuose manoma, kad' Vokieti
jos nacių karšta propaganda 
Dancigo reikale yra niekas 
daugiau, kaip tik maskavimas 
savo žygių pietrytinėj Enro- 
poj. I

Nurodotna, kad neveltui i- 
talų ministras Ciano ikonfe- 
ruoja su vokiečių ministru 
Ribbentropu. Atrodo, kad na
cių su fašistais sekanti auka 
gal bus .Jugoslavija, ar Veng
rija.

Savo rėžtu lenkai guodžia
si Britanijos ir Prancūzijos 
žadėta pagalba, jei naciai su
simestų prieš Dancigą, arba 
prieš pačių Lenkiją.

BRITAI JAPONAMS 
IŠDUODA ESAMUS 
TIENTSINE KINUS

TOKIO, rugp. 12. — Japo
nija laimėjo vieną “roundų” 
su Britanija dėl blokuojamos 
Tientsino koncesijos. Britai 
nusprendė išduoti visus toj 
koncesijoj pasislėpusius ki
nus politinius nusikaltėlius, 
kurių japonai seniai pageida
vo, kad juos nutvėrus ir su 
jais “apsidirbus”.

Šį įkartų britai sutiko iš
duoti japonų reikalaujamus 
keturis kinus. Paskiau gal 
bus pareikalauta išduoti ir 
kitus.

Pranešta, kad žadėtus iš
duoti kinus britai laiko kon
cesijos kalėjime.

DINGO LAIVAS SU 
SKAUTAIS

38

Michigan ežere dingo buo- 
rinis laivas “Oliver H. Pe- 
rry” su 38 skautais, kurių 
tarpe yra 35 chlcagiečiai jau
nuoliai.

Dingusio laivo ieško pak
raščių sargybos laivai ir la- 
kūnai.

Nuskendęs laivas “Sqnalns” pontonu 
pagalba tempiamas i juros pakraštį

PORTSMOUTIT, N. H., ru- 
kp. 13. — Nuskendęs povan
deninis laivas “Sąualus” še
šiais milžiniškais pontonais 
vakar pagaliau apie 76 pėdas 
atkeltas nuo jūros dugno ir 
dvi mylias nutdmptas pakraš
čių link. Šiandien bus toliau 
tempiamas. Bandoma laivų 
nutempti į vandens seklumą

ir tenai jį iškelti į vandens 
paviršį, kadangi didelėje jū
ros gilumoje nebuvo galima 
to atlikti.

Jei viskas gerai klosis, 
“Sąualus” bus įtemptas čia 
į sausuosius dokus. Iš laivo 
bus išimti 26 žmonių įgulos 
vyrų lavonai ir bus tyriania 
jo nuskendimo priežastis.

į 1.006 LIETUVIAI NATURA- 
LIZAVOSI

Pranešta, kad nuo 1933 me
tų iki pereito liepos mėn. 31 
d. Chicagoj naturalizavosi 
(gavo J .A. V. pilietybės cer- 
tifikatus) 1.006 lietuviai.

CHICAGOJ TAKSOS 
KAS METAI DIDĖJA 
MILIJONAIS DOL.
Cliicago Civic Federation 

and Bureau of Public Effici-

CIO vadas iškelia sumanymą, kaip 
Amerikai isspresti nedarbu problema
AR KLAIPĖDOJE 
LIETUVIAI SULAUKS 
SAVU MOKYKLŲ
Kaunas. — t?, patikimų 

šaltinių tenka patirti, ka«l Lie
tuvos generalinis konsulas 
Klapėdoje Kalvaitis lankėsi 
pas Regierungs prezidentų. 
Kalvaitis turėjo pasitarimų 
lietuviškų mokyklų Klaipėdo
je reikalu. Atsižvelgiant į tai, 

• kad mokslo metai Vokietijoje
,R AUSTRIJOS VYSKUPAI °ncy pianeš«i, k,ui taksos (mo netrukus prasideda, lietuviškų 

DALYVAUS KONFE- kesniai už nekilnojamas 1 mokyklų klausimas Klaipėdo 
vastis) Chicagoj už 1939 nie-RENCIJOJ

VIENA, rugp. 12. — Vo
kietijos vyskupai šio rugpjū
čio mėn. 20 d. turės savo me
tinę konferencijų Fuldoje. Šį 
karta šioje konferencijoje da

tas bus 6 milijonais dolerių 
didesnės, nei už pereitus 1938 
metus, o už 1940 metus bus 
didesnės 8 milijonais dolerių.

Minėta federacija sako, kad 
taip yra valstybės legislatū-

PIENO PREKĖJ Al 
ŠAUKIAMI TIESON 
UŽ NEKLUSNUMĄ

BOSTON, Mass., rugp. 12.
— Federalinė vyriausybė 
pradėjo žygius prieš trylika
Massachusetts pieno prekėjų. lyvaus ir Austrijos vyskupai.
Norima juos pamokyti — nu-l Pereitais metais jie nedalyva- ros nuosprendžiu

DANCIGE PASKLEISTI
LAPELIAI PRIEŠ NACIUS

DANCIGAS, rugp. 12. —
šiame mieste ir apylinkėse 
plačiai paskleisti antinaciniai1 
atsišaukimai. Nacių policija 
nukaitusi ieško atsišaukimų 
autorių ir skleidėjų.

Atsišaukimais reikalauja
ma pašalinti vietos nacių va
dų Foersterį ir Dancigo nie
ku būdu negrąžinti Vokieti-
•itti- *18
Atsišaukimus pasirašo ‘Dan

cigo Laisvės Frontas’.

bausti kalėjimu dėl jų atsi
sakymo parūpinti savo pre'kia 
keletu metų buvo nusikratyta, 
tinimo administratoriui reika 
lingas, kaip anksčiau teismas 
buvo išsprendęs. Kadangi jie 

’ teismo sprendimo nepildo, no
rima juos nubausti už teismo 
nusprendžiu neigimų.

Federalinis prokuroras tuo 
reikalu kreipės teisman, .lis 
savo prašyme pareiškia, kad 
kai kurie pieno prekėjai nesis 
kaito su pieno marketinimo 
aktu ir per porų metų admi
nistratoriui neįd'avę sąskaitų 
apie savo vedamųjų reikalų 
stovį.

vo.

RADINYS: GRYNA 
SĄŽINĖ

BLUEFIELT), W. Va., rugp.
12. — Miss Margaret Litton 
rado piniginę su 1,565 dol. 
Grąžino savininkei ir už tai 
nieko negavo. Miss Litton pa 
sitenkina atlyginimu — gry
na sąžine.

Ir pareiškia, kad Chicagoj 
taksų mokėjimas iš naujo su- 

• silauks krizės, kurios prieš 
lėtą metų buvo n ilsi kratyta.

Federacija kaltina miesto 
valdžios organus, kurie ne
paprastai išlaidžiai gyvena ir 
kas metai išlaidas didina, ne-

je tampa ypatingai aktualus.

Kaip žinome, Klaipėdoje 
buvo uždarytos visos lietuviš
kos mokyklos ir mokslo insti
tutai. Nors Reicho vyriausy- 
Ih" anksčiau atskiru pareiški
mu pažadėjo, kad lietuviams 
rūpintis savais kultūriniais 
reikalais nebus daroma kliū
čių, tačiau Klaipėdos krašte 
iki šiol nebuvo leista atidary
ti nė vienos lietuviškos moky
klos. Lietuvos generalinis kon 
sulas Reicho administracijos 
atstovui nurodė, kad lietuviai 
Klaipėdos krašte l»e savo mo-

i AVASHINGTON, rugp. 13.- 
CIO viceprezidentas Ph. Mu
rray kalbėjo per radijų dar
bo departamento surengtoje 
programoje. Jis iškėlė suma
nymų, kad prez. Rooseveltas 
sušauktų vyriausybės, darbo 
ir pramonės “geriausius gal- 
votojus” konferencijon ir pa
vestų jiems spręsti nedarbo 
problemų.

Anot Murray, konferencija 
turėtų rasti priemonę nusikra
tyti nedarbu — arba visų 
trijų grupių kolektyvio derė- 
jitnosi sutarimu, arba jų su
daryta koordinuota legislaty- 
ve programa, kuri turėtų bū
ti įteikta susirinkusiam sesi- 
jon kongresui.

VYRAI PRIPAŽINTI 
“KALTAIS”

MENKUČIAI. — Čia birže
lio mėn. 25 d. įvyko vyrų tei
smas. Jie buvo kaltinami reli
giniu, doroviniu ir kultūriniu 
apsileidimu. Vyrai buvo pri
pažinti kalti ir iš jų pareika
lauta geriau auklėti vaikus, 
skaityti gerus katalikiškus 
laikraščius.

atsižvelgdami ateities ir žino- ’^jklų negali Imti, Jau šian
dien S00 vaikų laukia lietuviš-mų geroves.
ko pradžios mokslo.

FLORIDOJ AUDRA AP
NAIKINO VAISIŲ DERLIŲ
PALM BEACH, Fla., rugp. 

12. — Smarki audra (uraga
nas) ištiko Floridos pakraš
čius. Vaisių derliui padaryta 
daug nuostolių.

PRINCAS ATMETA KROA
TŲ AUTONOMIJĄ

BELGRADAS, rugp. 13.— 
Jugoslavijos regentas prin
cas Paulius atmetė ministro 
pirmininko Cvetkovičinus pa
gamintų kroatų autonomijos 
planų.

SKELBKITE “DRAUGE”

SLOVAKAI PUOLA 
ŽYDUS

BRATISLAVA, Slovakija, 
rugp. 12. — Vakar vakarų 
čia slovakų gaujos susimetė 
pulti žydus. Daugybė žydų 
apmušta, trys sinagogos su
degintos.

KELLY UŽ TRECIĄJĄ 
R00SEVELT0 TARNYBĄ

PITTSBURGH, Pa., r*p. 

13. — Jaunųjų demokratų 
organizacijos suvažiavitne 
Chicagos majoras Kelly kal
bėdamas karštai rėmė prez. 
Koosevelto trečiųjų tarnybų.

i LENKAI SIŪLO LIETUVAI 
, VEISLINIUS MEDELIUS

KAUNAS. — Tx>nkijos sėk
lių ir veislinių medelių augini
mo sąjunga siūlo Lietuvai pir 
kti veislinius medelius. Tuo 
reikalu lenkai buvę darę pa
siūlymus jau prieš du mėne
sius, o dabar vėl pakartojo. 
Lenkai kviečia tuo reikalu lie
tuvių atstovus atvykti į Len
kiją. Pagal Lietuvos — T/m- 
kijos prekybos sutartį, jie už 
veislinius medelius pasižada 
iš Lietuvos pirkti kitų prekių. 
Be lo, Lenkijos veisliniai me
deliai yra pigesni, kaip kitų
kraštų.

PASKAITĄ APIE 
BLAIVYBĘ

JOSVAINIAI — J. Gvildys 
L. K. Blaivybės Centro atsto
vas skaitė paskaita apie alko
holio kenksmingumus atski
ram žmogui, šeimai ir tautai. 
Pasiklausyti paskaitos buvo 
100 vyrų ir 200 moterų. Daug 
ipaskleista abstinentinės lite
ratūros.

Čia audra, padarė daug 
nuostolių, vien bažnyčiai pa
daryta per 3000 litų nuosto
lių. Miestely ir parapijoje nu
versta per 100 stogų ir per 20 
sugriauta trobų.

CIANO ATLANKĖ HITLERĮ
SALZBLRGAS. Austrija, 

rugp. 13. — Italijos užs. mi
nistras Ciano ir Vokietijos 
užs. ministras Rihhentropas 
po pasitarimų vakar atlankė 
Hitlerį Berchtesgadene. Grįžę 
dar pasitarė ir šiandien žadė
jo dar kartų matytis su Vo
kietijos diktatorium.

Naciai tvirtina, ministrai 
nusprendę, kad Dancigas be
sąlyginiai turi būti grąžintas 
Vokietijai.

ORAS
CHICAGO SRTTTS. —Šia

ndien numatoma giedra ir šil
ta.

Saulė teka 5:57, leidžiasi 
7:53.
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Mm Tai Nieko Nekelta...

1

Dažnai giriamės, kad mes, lietuviai, mėg
stame dainas. Tačiau pas mus nėra perdaug 
didelio susidomėjimo chorais ir jų koncer
tais. Mėginimai surengti dainos šventes taip 
pat nedavė didelio pasisekimo. Tas judėji
mas dar kaip ir neprigijo mūsų gyvenime.

Pas kitas tautas geriau dalykai yra su dai
nomis. Pavyzdžiui galime paimti estų tautų. 
Estai ir mėgsta dainas, ir chorus remia, ir 
gausingai lanko jų koncertus. Nuo seniai 
Estijoj rengiamos gausingos dainų šventės. 
Štai, prof. Aavik “Muzikos Barų ' Nr. 5-6 
taip rašo:

“Estų visuotinių dainų švenčių tradici
jai šiemet sukanka 70 metų. Pirmoji Estų 
dainų šventė įvyko 1869 m. Tartu mieste, 
ir tokių švenčių iki šiol buvo suruošta 
vienuolika: septynios iki nepriklausomos 
Estijos valstybės įkūrimo ir keturios Es
tijos nepriklausomo valstybinio gyvavimo 
metais. Iki Estijos nepriklausomybės vi
suotinės dainų šventės buvo ruošiamos ne
reguliariais tarpais atskirų žymiausių mu- 
zikalinių organizacijų arba tautinių susi
vienijimų Taline arba Tartu. Dalyvaujan
čių dainų šventėse tiek dainininkų, tiek 
klausytojų skaičius tolydžio augo: pirmo
joje dainos šventėje buvo apie 800 daini
ninkų, o paskutinėje šventėje dainininkų 
jau buvo apie 18,000“.

Ar tai negražus dalykas? Kodėl pas mus 
negalėtų prasidėti sistematingas rengimas 
dainų švenčių? Juk mums netrūksta nei cho
rų, nei muzikų.

Būt tikrai gera ir naudinga, jei su Lietu
vių Diena pasaulinėj New Ycrko parodoj, 
kur pirmų kartų Amerikoj dainuos kebų 
tūkstančių dainininkų choras, prasidėtų nuo
latinis sųjudis bent kas keleri metai sureng
ti lietuvių dainų šventės Amerikoj. Iš to
kių švenčių nauda labai didelė. Tai padėtų 
balsingųjį jaunimų prilaikyti prie lietuviš
kųjų chorų, chorai būtų gausingesni ir ge
resni, nes tai juos paakstintų daugiau dirbti, 
tobubau dainas išmokti.

Teks sųjudis, be jokio abejojimo, labai 
daug prisidėtų prie betuviškumo palaikymo 
šiame krašte.

Parapijų Chcrų Sujungęs seimas ir taip 
pat mūsų vargonininkų seimas šį klausimų 
turėtų rimtai pasvarstyti. Jis yra svarbus 
ir vykintinas į gyvenimų.

Dainų Šventės

Aktualus Klausimas
•‘Amerikoje” įdėtu Į>oru rašinių, 'kuriuose 

gyvai atsakoma į “Irgi Kunigo” straipsnį, 
pavadintų “Lai dejuoja lepšiui”. Vedama
jame straipsnyje, tarp ko kito, rašoma:
• . ...“Taip, turim organizacijų, kurioms vado

vauja jų sudaromi ir pripažįstami centrai.
Tai Lietuvos Vyčiai, L. K. Studentų ir Pro- 
f esi jonai ų sųjunga ir neseniai įsteigta L. K.
Chorų sųjunga. Tačiau čia pasakytinas tie
sos žodis, kud vyčiai ir studentai dažnai 
daug kur nepageidaujami vien tik todėl, kad 
tai centralinės organizacijos. Daugeliui ne
patinka, kam atskirose vietovėse jaunimo 
ar kitokį organizaciniai padaliniai turi ry
šius su centru, kam iš savo teritorijos ribų 
duokles siunčia į centrų. Net nepagalvojama, 
kad išsiunčiami centrui mokesčiai daugumo
je skiriami išimtinai organizacijos laikraš
čiui ar žurnalui išlaikyti. ’

“Nors ir turime centralinių organizacijų,
nors joms vadovauja pats jaunimas, bet iri, ... , ». .. , .... .. , ... . . . .... . . i beišlendančių smulkutę pilkųjos turėtų būti kreipiamos veikti vieningu; . . .
keliu, kad ir skirtingomis priemonėmis. Tuo “«• Nus'šypsojo mokshnm-

Katalikai, laikraščių nepastebi, kaiip jis darosi kas 
atžvilgiu jūs privalote kart vis labiau abejingus svu- 
turėti jautresnę sąžinę, rbiuusiunts gyveninio klausi- 
Ižvarykite ūedprųjų matus; praranda sųžinės jaut-
spaudų iš savo namų, 
nors ji lankytųsi ir ne
atvirai, bet kaip čigo
nė, apsisiautusi bešabš- 
kumo skraiste. Jūsų 
šeimas telanko grynai 
katabkiškas laikraštis

J. E. vysk.
K. Paltarokas

Pasakojama apie vienų mo
kslininkų, Lidijos senienų ty
rinėtojų, kaip jis, bevartyda
mas senas, sudulkėjusias, iš 
kaž kur gautas knygas, paju
tęs lengvų smilktelėjinių į įpi-

rumų, tampa laisvamanis, de
dasi reikalus negu jį moki
nanti Bažnyčia ii* manosi esąs 
tvarkoje, kai protestuoja prieš 
Vyskupus, kai neklauso Po
piežiaus” (Vysk. K. Paltaro
kas, Vyskupo Raštus, IX, Pa
nevėžys, 1932, 12).

Taip. “Man tat nieko neke
nkia” — tai yra tuščias ir 
beprasmis savęs nuraminimas, 
ar kitų apgaudinėjimas, ly
giai toks pat tuščias ir ne
protingas tvirtinimas; kaip 
ir: “Naminę gerti sveika”.

Taip tik tvirtinama, nusi-

Nukritusio Amer. J. V. karo lėktuvo (bombnešio) vairi
ninkas Lieut. Houier N. Mackay ir rezervistas lakūnas Lieut. 
Tbomas L. Butner žuvę sykiu su septyniais aviacijos kari
ninkais. ^Aeme telepboto)

išto galų. Patyrinėjęs, kas čia raminama, bet gyvenimas pa
jam galėjo įdurti, pastebėjo iš rodo savo. 
tarpo sudulkėjusių puslapių1 Štai, kų kalba realūs faktai 

1) 1932 metų laikraščiai 
pranešė, kad vienos Lietuvos

būdais praturtėdavę ir jiems pabėgti į pasaulį nuotykių 
laimingai pasisekdavę... ' ieškoti. Tam tikslui, nusitai- 

Avantiūristas tuoj buvo momentų, pasivogė luote
lį ir Šešupe iš Marijampolės

reikalu ir buvo daug rūpintasi, dedant pas
tangų sudaryti jaunino atstovybę, 'kuri de
rintų jaunimo veiklą, patrauktų tūkstančius 
neorganizuotų jaunuolių ir prieš save turė
tų aiškų tikslų: išlaikyti Amerikos lietuvių 
jaunimų katalikišku ir lietuvišku.

“Vadinamiesiems gryniems amerikiečiams

'kas, pamatęs tų smulkų su
tvėrimėlį ir, ųukratęs gyvatu
kę nuo knygos puslapio, pa
sižiūrėjo į sūžeistųjį pirštų. 
“Man tat nieko nekenkia, — 
numojo ranka, — sieksnių gy
vačių ne kartų buvau įkąs
tas, o vis dėl to nenumiriau, okatalikams rūpi ne tik jaunulių palaikyti 

katalikišku, bet ir kaip galima greičiau jį j čia, nuo šitokios, — tik vieni 
“suainerikoninti”, suvienodinti su visų a-ljuokai... Kažin, ar dar odų 
merikiečių katalikų jaunimu. Šioms pastan- prakirto!, — suabejojo, svei-
goms lietuvių katalikų šviesuomenė turi la
bai išlmintingai sudaryti tokias sąlygas, kad 
jos nepa'kenktų lietuviškumo reikalams. Vi-

'ku pirštu perbraukdamas per 
sunkiai akimis pastebimų žai
zdelę ir, nieko įtartino tenai

si suplautame, kad (kiekvienas šioje šalyje nepastebėjęs, vėl įsigilino į

Vyčių Garbės Nariai
y

Praėjusis Lietuvos Vyčių seimas pakėlė 
tos organizacijos garbės nariais du labai uo
lius ir labai nuoširdžius Chicagos lietuvių 
katalikų veikėjus — Stasį šimulį ir Kastų 
Zaromskį.

Pagerbdamas tuodu du veikėjus Vyčių sei
mas klaidos nepadarė. Ir vienas ir kitas 
Vyčiams yra daug nusipelnę. Kažin ar ilgai 
būt išsilaikę Chicagos Vyčiai ir jų choras, 
jei ne šimulio ir Zaromskio rūpestingumas 
jų pasiaukojimas. Jiedu nesigailėjo nei lai
ko ir nei, pagaliau, savo sunkiai uždirbtų 
pinigų, kad tik kuopos veiktų, kad apskritys 
gyvuotų, kad choras neiširtų, kad vyčių pra
mogoms sektųs.

Jei Vyčiai turėtų daugiau šimulių ir Za- 
romskių, visos organizacijos veikimas, be 
abejonės daug gyviau eitų. Pakėbmas jų į 
garbės narius teduoda akstiną ir kitiems vy
čiams dirbti organizacijai taip nuoširdžiai, 
taip rūpestingai ir vyriškai, kaip Šimulis su 
Zaromskiu kad dirbo.

gimęs jaunuolis bus dar geresnis Amerikos 
pilietis, jei jis turės kuo daugiausia dva
sinės kultūros, o pamėgimas ir išlaikymas 
savo protėvių ir tėvų tautinių papročių, ži
nojimas vienos seniausių ir gražiausių pa
saulio kalbų ar nėra tos gelmės, iš kurių 
galima iškasti stambaus lobio dvasinei kul
tūrai praturtinti? Tad ar verta pasiduoti 
pastangoms atplėšti jaunimų nuo jam įgim
to kamieno — lietuviškuluo ,

“Artinasi Federacijos kongresas, kuriam 
paskirtas ir jaunimo klausimas. Supranta
me, kad vien tik nutarimas nieko nepagel
bės, bet Federacijos veikėjai, jos vadovybė 
turėtų jaunimo tinkamo organizavimo klau
simų nuolat judinti, nuolat visur kelti. Esan
čios jaunimo'organizacijos turėtų naudotis 
Federacijos palankumu jaunimui, siūlyti sa
vo sumanymus, visu savo pajėgumu ir jau
natvės energija išsitiesti, kad susilauktumėm 
vieningos, veiklios ir autoritetingos jaunimui 
vadovaujančios įstaigos, kuriai būtų lemta 
išsklaidyti visus aimanavimus ir gilius su
sirūpinimus lietuviško jaunimo miglota a- 
teitimi.

“Visi suprantame, kad Amerikos lietuvių 
jaunimas negali būti toks, koks yra organi
zuotas Lietuvos katalikų jaunimas — Atei
tininkai ir Pavasarininkai — bet jis, bent 
pirmoje kortoje, dar gali būti išlaikytas 
sveikas ir užgrūdintas lietuviškumo atžvil
giu. Jaunimui pilna, progų ir pagundų atsi
sakyti lietuviš.auno, bet lai visa tai būna 
tik iš šalies, iš svetišnų šaltinių, bet ne iš 
saviškių, ne iš vidaus. Palikti jaunimą vi
sai vienų svetimų mums tautų veikėjų įta
kai dar peranksti. Dar daug yra pajėgų, 
dar nesulaukėme lietuviškumui šioje šalyje 
tikro rudens, kad turėtume beviltiškai leisti 
svetimų jėgų šalnai kandžioti dar gyvas 
lietuviško medžio šatras.

“Būtų labai naudinga, jei pats jaunimas, 
jei jį mylintieji vadai pareikštų sftvo min
tis spaudoje paminėtais klausimais. Rūpina
mės svetimesnūiis reikalais, tad kodėl nepa- 
sikalbėti labai sau artimu klausiniu — apie 
jaunimo sėkmingų organizavimą?”

Čia padarytos pastabos visai vietoj ir, iš- 
tikro, būtų svarbu, kad .jaunimo reikalais 
būtų kuo daugiausia spaudoj rašoma.

Mes* lietuviai turime savų, lietuviškų ka
talikiškų mokyklų, į kurias siųsti savo vai
kus yra lietuvių tėvų pareiga.

gimnazijos penkta'klasis mo
kinys vienų kartų nuėjo pas 
savo draugų ir prikalbinėjo 
jį nunešti laiškų, adresuotų 
vienam turtingui žydui. Šis, 
nieko blogo neįtardamas, nu
nešė laiškų adresatui ir pasi
liko laukti atsakymo. Žyde
lis, perskaitęs laiškų, šaukė 
“į gvoltų”, stvėrėsi už gal
vos, paskiau už telefono trū- 
belės ir skubiai iškvietė poli
cijų. Toji, atvykusi sužinojo, 
kad žydelis gavo grųsinantį 
laiškų, kuriame griežtai pa
reikalauta tuč tuojau šio lai
ško padavėjui įteikti 200 lt.

savo pradėtąjį darbų.
Bet po valandėlės moksli

ninkas pajuto, kad kaž kokie Į Jeigu bus tas neįvykdyta, pa-
nejaukūs šiurpuliai pradėjo 
varstyti jo kūną ir pastebėjo, 
kad sužeistasis pirštas ėmė 
smarkiai tinti. Mokslininkas 
nubalo ir skubiai griebiasis 
vaistų. Bet, deja, jau buvo 
per vėlu: tinimas labai grei
tai persimetė į visų rankų, 
pasiekė širdį, ir už valandė
lės tas mokslininkas jau bu
vo miręs...

“Man tat nieko nekenkia”, 
“Aš žinau, kų aš skaitau’’1, 
— nekartą teisinasi užpulti 
laisvamaniškos ar neutralios 
spaudos mylėtojai. Bet jų 
skaitomų knygų ar laikraščių 
puslapiuose pasislėpusios an
gies nuodai, nepastebimai pe
rsisunkę į jųjų dvasių, su lai
ku padaro savo...

Taip. “Pažvelkite į jauni
kaitį”, — siūlo vienas rašy
tojas, — “kuris didesnę nak
ties dalį praleidžia užsikniau
bęs ant nepadorios knygos, 
ar romano. Jis nieko nebegir
di ir nieko nebemato, kas de
dasi aplinkai. Jis savo dvasia 
jau persikėlė į kitą pasaulį; 
jis jau gyvena tuo gyvenimu, 
kuriuo gyveno autorius, rašy
damas tą nepadorių knygų.

Bet ar jaučia tas jaunikai
tis, skaitydamas tą knygą, 
blogai darąs? Ne. Dažniau
siai nejaučia. Priešingai, visi 
nepadorumai meno (dailės ir 
grožio) rūbais apvilkti tam 
neprityrusiam jaunuoliui at
rodo nuostabiai kilnūs, žavūs 
ir malonūs” (Katalikas ir 
Spauda, 1928, 6).

“Teikiu dvasios penu min- 
tąs žmogus, palengva praran
da sveikatą tikybinę nuovoka, 
pamažėli nustoja skyręs kata
likiškas pažiūras nuo laisva
maniškų nuomonių ir patsai

prašalintas iš gimnazijos “su 
vilko bilietu”, o jo draugui, 
13 metų mokiniui, iš elgesio 
buvo pastatyta trejukė. — 
Štai, tau ir gyvenimas “pa
gal romanų”, nekalbant apie

pasiryžo nuplaukti į Nemunų, 
o Nemunu — į Klaipėdą, o 
iš ten — atviras kelias į pa
saulį... Bet i>o pirmų nepa
sisekimų ties Šunskais ir į>o

skriaudas, 'padarytas tėvams! trijų dienų klaidžiojimo, pa- 
ir tiems patiems mokiniams. Į oa^au alkis ir šaltesnis apsi-

grasinama, kad tegul nesiti
ki ilgai nešioti “sveikus kau
lus”, o taip pat ir jo krau
tuvę įsižadama taip sulygin
ti su žeme, kad neliksią ak
mens ant akmens...

Kadangi laiškas buvo ano
niminis (be pavardės) ir ra
šytas spausdintomis raidėmis, 
tai policija tuoj areštavo jo 
įteikėjų ir, surašiusi jau n pro
tokolų, visų tolimesnę kvotų 
perdavė kriminalinei polici
jai. Susekus to laiško auto
rių, tasai prisipažino, kad 
jam prireikus pinigų, jį tokio 
žygio stvertis paskatino (per
skaitytas romanas “Raudo
nos Kauno naktys”, kurio 
“didvyriai” irgi (panašiais

kurių ateities gyvenimas ga
lėjo pakrypti tikrai į netin-

galvojimas privertė juos nuo 
tų “romantiškų žygių” atsi-

tkamų pusę. O tačiau už tai1 sakyti ir grįžti į giimnazijų 
reikia kaltinti ne tų žydelį, 
ne policijų, ne gimnazijos mo
kytojus, tik tų “Raudonos 
Kauno naktys” romanų ir jo1 Don-Kiclioto malonumams iš

mok intis (Salt. 1933, 46).
Ir šitas įvykis toli gražu

ne vienintelis “keliaujančio

autorių...

2) 1932 metais Paryžiuje, 
Louvro muziejuje, jaunas ga
bus inžinierius, Jurgis G.uja- 
ras, peiliu supjaustė “Angl
ius“, išgarsėjusį meniškumu 
Mileto paveikslų, už kurį dar 
1891 uit. Louvro muziejui bu
vo siūloma net 750,000 f r. Ta
rdomas piktadarys prisipaži
no, kad jį prie to nusikaltimo 
pastūmėjo nesuvaldomas no
ras išgarsėti, panašiu būdu, 
kaip kad kitados išgarsėjo 
Dijanos šventyklos padegėjas. 
Patyrinėjus smulkiau jo gy
venimų, paaiškėjo, kad jis

mėginti“, — tokių romanti
kos mėgėjų atsiranda ir dau
giau. Kas tai panašaus atsi
tiko tais pačiais metais ir su 
vienu Alytaus gimnazijos mo- . 
kiniu, kurį policija iš Klai- 
'pėdos uosto sugrąžino tėva
ms, ir su keliais kitais moki
niais pasiryžusiais pabėgti į 

! Abisiniją (žiur. Šalt. 50) ir 
| t.t.
| Tai dabar kyla 'klausimas: 
i kodėl ne mažas mūsų moks- 
I leivijos procentas tokiais ‘La- 
Mancbe’os Karžygio’ idealais 
yra užsidegęs? Kažin, ar jie
ms nedaro lemiamos įtakos 
toki “Jaunimo Bibliotekos“buvo tikras geltonosios spau-, . , . .

, . ...... romanai, kaip Mam-Rayd o irdos ir kriminalinių romanų,,., , . .v
mėgėjas (Kit. Pėd. I, 948).

3) 1935 m. trys Marijam
polės vulstybinės gimnazijos , ......... ... . . , slėpusi nuodingoji angis, ku-mokiniai susitarė slapta be ’

kitų? O jeigu taip, tai ar nė
ra, rodos, kad ir tų “nekal
tų” romanų puslapiuose pasi

tėvų ir be mokytojų žinios,1 (Tęsinys 4 pusi.)

I
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Pirmadienis, rugp. 14. 1939

Senajame Šatrijos Raganos 
Dvare

Trijų šimtų metų ąžuolinis pro šlamančius, žalius hrū- 
rūmas. Liepų šimtametinės a-(mus. Net įrašai medžių žieve
lėj os. šeimos herbas ir širdis ge dar tebeslepia tas gilias 
liepos žievėje. Paslaptingas jos sielos žaizdas, jausmus, o 
rašytojas įrašas, liepoje “At- tuo taupu ji jau nuėjo kažkur 
mink! Pavenčio numylėto- toli, nebegrįžtamasis amžiny- 
sis gluosnis. Po
pavasaris...

Iš rytų į vakarus plaukia 
lengvi, balti sparnuoti debe
sėliai. Kol jie pasieks vakarų
skliautus, juos prisivys kinyje atsispindinčiu dangaus |.ma(yti (lauginu vaj . 
saulė prie kalnų kelio. Tur; mėlynę. Visos varsos, visi da-j «ju 
būt, jie paraus, pasiautuos,1 žai čia natūraliomis kūrybos paįsotinti keleivio širdį 
kaip ir visas vakarų dangus spalvomis atausti. Apžiūrė- J

audros vėl.bės keliais. 
Kas yra skaitęs Šatrijos 

Raganos parašytų knygų “Se
name Dvare’’, tas tikrai bus 
matęs jį kaip giliame vande-

saulėlydžio metu.
.Tokios mintys kažkodėl
rerbiasi į galvų, kai ren

giuos išvykti iš Šatrijos Ra
ganos jaunystės lopšio— Už
venčio dvaro. Tur būt, kad 
geriau prisiminčiau, apžvel
giau ne tik žaliuojantį pankų, 
žaliuosius trijų šimtų metų ų- 
žuolinius rūmus, bet ir patį 
mėlynų dangaus skliautų, pa
sipuošusį sparnuotais debesė
liais. Tikrai nuostabu, kad 
mūsų pačių kūryba, mūsų 
darbai, veikalai yra patva
resni už mus pačius. Štai Šat
rijos Ragana gyveno sename, 
apleistame dvare. Rūmai 
šiandien tebestovi, jie tokie 
pat, o jos nebėra. Tebežaliuo
ja gražios, ilgos alėjos, žydi 
vėl atnaujinti klrtnbai, gėly
nai, ir Venta vis tebeplaukia

damas tų senųjį dvarų, stebies l Likimas tikrai palankus. Šis 
tuo senuoju, bet dar gyvu, istorinis pastatas, mūsų lite- 
dar gražiu modeliu, kuris 1 natūroje rašytojai mirus laivo 
tiek daug gyvybės, tiek jaus-1 patekęs į kitas rankas. Bet Ve
nio, tiek puikaus gamtos ko-' ^au tas istorijoj įamžin- 
lorito, romantiškumo buvo į- tas dvaras atiteko vėl į savas
kvėpęs.

Jau iš tolo matai stūksan
čius žalius medžius, kurie sa
vo aukštomis viršūnėmis už
dengiu ir pačiu® rūmus ir pa
slepia iš karto nuo smalsių

B

By Bob Dart

rankas, vėl savo kraujo, sa
vos sielos žmogui, kuris ir a- 
nuomet nesidrovėdamas po 
Nepriklausomybės paskelbi
mo aktu padėjo savo parašų. 
Dėka to, ir pats dvaras atgi-

praeivio akių. Kai priartėji, jo ir įgijo prasmę ne vien is-
kai įsisuki pro medžius į kie
mų, prieš akis atsiveria ilgas, 
keliasdešimt metrų turįs il
gio pastatas. Jo didumas vi
sai suprantamas, šis dvaras 
ir nūdien dar turi apie 600

torinę, bet ir kūrybos žengi
me daro įtakos, reikšmingos 
plačiai ir visai apylinkei. Į 
tuos namus, patekusius į tau
rios asmenybės rankas, kaip į 
šiltų užuvėjų ne kartų atvy-

ha, o kituomet jo žemių, sa- davo ir pati Marija Pečkaus- 
ko, būta dar daugiau. Norisi kaitė — Šatrijos Ragana ir 
atvykus čia ir daugiau patir- čia paguosdavo savo širdį 
ti tų praeities smulkmenų, pa- jaunystės atsiminimais. Tie

u <m

Remonto Išpardavimas
Bndriko senoji krautuvė perdirbama į didesnę ir remontuojama. 
Taigi prekės turi būti išparduotos dėl vietos stokos.

23

1940 metų Radi-os iškrautos ant pa
rodos — RCA Victor, Philco, Ze- 
nith, daliar perkant, duodama dide
lę nuolaidų už senų radijų.
Kainos tokios:
Panešama radio nereikalaujanti nie
kur prijungti ... $9.95
Philco ir RCA. Victors radio su re
kordais, gražus kabinetas
už..................$49.50
6 pėdų didelis Refrižeratorius su 
pilna garantija už .. $7900

Aliejiniai pečiai — Quaker, 
American, Norge ir kati, di
delė nuolaida, perkant da
bar.
Perkant naujų, gražų Parlor 
Setų, užvalkalai duodama 
dykai.
Kainos Parlor Setų suma
žintos iki *39.00 -
pigiau negu kainuoja per
dirbimas.

JOS. F. BUDRIK
FURNITURE HOUSE

3409-21 So. Halsted St. Tel. Yards 3088
Nedėlios vakare 9 vai. pasiklausykite gražaus programo iš stoties 

1VCFL — 970 k. 9-tą vai. vakare, Chicagos laiku.

Anier. J. V. karo lėktuvas (bonibnešys) šiomis dienomis nukritęs ir sudužęs Langley aero 
drome, Virginia vai. Lėktuvas nukrito vos iškilęs, sakoma, sugedus motorams. Be vairi
ninko ir rezervisto lakūno, žuvo dar septyni aviacijos karininkai. ,(Acme teleplioto)

i dinio kryžiaus. Jis pastatytas 
kituomet buvusioje dvaro ku- 

( nietvno vietoje, ir čia dabar 
auga ir žydi įvairiaspalvės 
vasaros gėlės. Tikrai šis kry- 

(žius pritinka tiems seniesiems 
namams, pritinka tai aplin
kumai, tam romantizmui ir 
primena mūsų šalį, nusagsty
tų kryžiais ir sfiuūtkeliais jau 
nuo amžių ir neatmenamų lai 
kų. Iš čia veriasi ir platus 
vaizdas. Matyti plačiai apy
linkė, matyti bažnyčios bokš
tai, pro medžius miestelis, o 
taip pat iš čia ir senas dva
ras sušvinta visu savo roman
tiškumu...

atsilankymai, kaip pasakojo herbas. Viršuje gaubianti, lyg | Pu,,<u> išvesti gražus, žvyruo
to dvąro savininko duktė pa- karūna, dar ryšku. Žemiau ' ti takai, visur matyti rūpes- 
nelė Smilgevičiūtė, tikrai bū- jau pats vaizdas neberyškus, Į tingai tvarkanti ranka. Tie- 
davę jautrūs. Ji apeidavusi nebeaiškus. , sa, <'*a jau tekę daug kų nau-
senųisias alėjas ir, kur kituo- Eidami kita alėja, atranda-1 .i*nti, naujai padaryti, nes so 
met savo ranka buvo liepoje me ir tų brangiųjų liepų, kur das buvo apleistas ir bebuvo 
išpiovusi žodį “Atmink“ ”, išplautas žodis “Atmink“’’, likusios vien tik didžiosios 
apsikabina tų augalotų šinita-jDar atrandame kitų įrašų ki-
metę liepų ir su jausmu, kaip' tuose'medžiuose, liet tie išpio- 
mylinių asmenį apglobdama' vimai jau nebeaiškūs ir jau 

pačios raidės išpjautos rusiš
kos. Tai gali būti jau pada-

praviiksta. Tikrai tas žodis, 
tas įbrėžtas atsiminimas, ma
tyti buvo giliai įsipiovęs Ma-j rytos kitų, bet ne jos rankos, 
rijos Pečkauskaitės širdyje, i Gražiai žvyruotu takeliu

Apžiūrime ir kitus jos pa- pasukame ir prieiname prie
liktus čia pėdsakus. Nesunku 
juos surasti, kai čia esama 
namuose mylinčių ir gerbian
čių jos atminimų. Tad leng
vai alėja nužingsniuojame 
prie vienos liepos. Tikrai čia

Ventos. Čia Venta išsišaikoju- 
už jos krante matyti išsi-si

kerojęs gluosnis, kuriame 
kaip ti'k ilgai sėdėdavo prari
ja Pečkauskaitė ir kurį taip 
pat aparašė savo “Sename

šimtametės liepų alėjos. Taip 
štai viename gėlyne stovi bal
ta dievaitė, namų laimės ir 
pinigų davėja. Ji rankoje lai
ko pinigų kapšelį ir jos vei
das taip pat giedras ir die
viškas. Ji taip pat jau vėles
nių laikų pastatas ir, žinoma, 
šios statulos skaitytojas “Se
name dvare’’ neras. Perėjęs 
priešais namų aikštę, susto
jame prie didelio, aukšto me-

, Matyti šis senas, iš mūsų 
girių, iš milžinų ąžuolų pas
tatytas namas ir jau 300 su 
viršum turįs metų nemano
mas sunaikinti, nedarkoma ir 
jo išvaizda. Net viduje šio 
rūmo tebedvelkia ta pati se
novė. Lubos tebeturi tų se
noviškumų: iš 'kambario į sa- 
lionų matyti balkiai, o žemai 
grįstosios grindys -dar maty
ti, kaip sukaltos medinėmis, 
ąžuolinėmis vinimis.

Tuo būdu šis dvaras, nors 
pertvarkytas, bet restauro- 

tas, konservuotas ano meto 
stiliuje ir dengiasi tuo pačiu 
senoviniu Lietuvos medžių 
žalumu. A. Vt-kus. (“L“ A. ’)

Remkite Savuosius 
Biznierius

matyti išplauta širdis ir jos Dvare’’. Dabar buvusio tilte- « uiiiHiimiiiiiiiiiiniiiimiiiiiiimiiimmiimimiiimimiiiiiiiiimmimmiiiiiiiimig
vardo, pavardės inicialai. 
Nors liepa užgvdė žaizdas, 
bet 'žymės labai ryškios ir ai
škios, Viršum tos širdies iš
plautas kryželis, bet tai jau 
esu padaryta vėliau, randa
me kitų išpiovimų, tačiau čia 
jau mažiau ryškesnės žymės.

lio, žinoma, per upę nebėra, 
nėra ir sodo ir nors čia par-
kas ir sutvarkytas, bet 
už Ventos žemė nebepriklau- 5 
so buvusiems savininkams, = 
tad ir sodo užveisti nebebuvę = 
galima.

Dar apžiūrime

kai = LEO NORKUS, Ir.
DISTRIBUTOR

OF

AMBROSIA & NECTAR
B B E R Sgėlynus, 5

Būta čia išplautas jų šeimos klombas, sodų. Visur gražu, =

ANGLYS ir KOKSAI į
Pasinaudokite žemomis vasaros kainomis. ATLAS =

ANGLYS yra jūsų garancija šilumos patogumo atein
ančiai žiemai.

Į žeminu pažymėtas kainas įskaitomo 3% Illinois Salo, Tax.

Acinlau nurodytos kainos yrv gry
nais pinigais už Uodą 4 tom;, ar
ba daugiau.

Visos mūsų “elektrinės” anglys yra 
nuo dulkių apvalytos. _

POCAI1ONTAS — Thlrd Velr
Mine Run. Pomeatlc............$7.00 IT.IJNOIS SCREENINGS ..$4.50

ĮVEST VTRGINTA MINE
Rt’N. Extra Coarse...............$7.20

KRANKI,IX COINTY.
Stoker Nut ................................. $6.00

COKE — Genuine Chlengo 
Koppera or Solvav Pea. ..$7.75

ĮVEST KENTI’CKY. 1-lnch
Sereenlngs ....................................$6.15

COKE — Alabnma, Range 
or Nut .......................................... $9.00

ROYAI, STOKER NI’T.
(Our T.eaderl ..........................$5.70

ROYAI, RI,ACK RANP
I.ump Stove........................ $6.75

EAST KENTI’CKY STOKER
1-lnch Stoker ............................ $7.15

FRANKTJN cocnty
Kgg ............................................... $7.95

EAST KENTI’CKY STOKER
NI’T. l(4x% .............................$7.35

Kainos gali būti permainytos be Jokio prnneSImo.

ATLAS FUEL COMPANY
įstrigta 191(1 m.

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

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir mėgsta = 
AMBROSTA Alų, bet, prie to išdirbėjai nusprendė padirbti dar ge- S 
resnj alų, kurį užvardino NECTAR. šis Alus yra pagamintas ii im- s 
portuotų pirmos rūšies produktų.

Urmo (wholesalc) kainomis pristato j alines ir kitas įstaigas. Vi- S 
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitų ir teisingų patar- s 
navimų.

2423 West 64th St. Tel. Hetnlock 6240 f
«liiiiiiiiiiiiiiiiiiiimHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiffiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii3

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ĖST ATE 
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rųiies naujus narnos ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbų be jokio cash (mokė
jimo. ant lengvų mėnesinių iiraokėjimų.
(Iigannn geriausj atlyginimų ii Fire In
surance Companljų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darao paskolas ant naujų ir 
senų namų, ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nno 6 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

f

______________________________________________ ..............
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• šį Vakaru Vyčių 
į Choro Pratyba

į Kadangi trečiadienį įvyks
ta Vyčių choro piknikas, be- 

( abejonės, ant rytojaus visi 
choristai bus begalo išvargę, 
dėl to pratyba atkelta į šį 
vakarų.

Prašomi visi ne tik kurie 
važiuos New Yo-rkan, bet ir 
tų, kurie nemano važiuoti, 8 
vai. vak. susirinkti į Aušros 
Vartų parapijos salę.

Kas myli, tampa visų nuosa
vybe, nes tarnauja visiems, o 
nieko pikto neprisileidžia.

LIETUVIAI DAKTARAI

Tri. Ysrd* 314A
VALANDOS: Nuo 11 Ai 12į 

2 iki A ir 7 iki B 
Pirmadieniais: 2 iki 4 Ir 7 iki B 

Šventadieniais: U iki 12

Dfi, V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRUB0A4I

ir akinius pritaiko 
3343 So. Halsted Street

TeL OANal 5969

Man Tai Nieko 
Nekenkia

(Tęsinys iš 2 pusi.)
ri įgelia, užnuodija kiekvie
nų neatsargesnį ir mažai gy
venime prityrusį jaunuolį!...

4) 1930 mt. viena 15 metų 
amžiaus mergaitė Notli Baje 
nužudė savo motinų. Ta pen
kiolikmetė žmogžudė, teisin- 
gdmo organų tardoma, atvi
rai prisipažino, kad tų žiau
rųjį darbų padariusi todė|!, 
kad jos motina neleisdavusi 
jai su vienu jaunuoliu “pasi
matyti”. Patyrinėjus josios 
gyvenimų smulkiau, sužinota, 
kad toji penkiolikmetė buvo 
uoli meiliškų ir kriminalinių 
romanų ‘ skaitytoja. O kadan
gi ji neskyrė realaus gyveni
mo nuo vaizduojamo roma
nuose gyvenimo, todėl nieko 
nuostabaus, kad ji ir savo 
kasdieniniam gyvenime pra-

jaunai sielai tokie amatori- 
niai (meiliški) ir kriminali
niai romanai ir apysakos, ne
kalbant jau apie aiškiai ne
dorųjų spaudų; ir kad toli 
gražu ne retos tos meiliškų
jų scenų prisiskaičiusios au
kos, net ir tarp mūsų gimna-

Tai štai, kų kalba realaus Didelis Simanėliškių 
gyvenimo faktai. Jie, visB- 
kai sugriauja tuos sotistiskus
pasiteisinimus “ man tat nie
ko nekenkia”....

Šimtais galima rasti regis
truotų ir tūkstančiais nere
gistruotų pavyzdžių iš mūsų

zijų moksleivių, kurios paau- jaunuomenės, o ypač iš nioks- 
koja savo skaistybę ir savo 
jaunas jėgas Veneros, arba
Bacho dievaičiams... 1932 m. j prieštikybiniai, gatviniai
“Šaltinyje” Nr. 40 “Spauda 
ir mano likimas” vienas jau
nuolis atvirai) prisipažįsta, 
(kad gatvinė spauda jį prive
dė prie dorovės ir pagaliau 
tikėjimo netekimo:

“Ir taip ‘mano, vos 15 me
tų amžiaus jaunuolio, kūnas 
ir siela virsta piktų ir geri] 
minčių grūmimosi vieta. Už
teršta vaizduotė, nešvarios 
mintys ir vaizdai nuolat grū
mės manyje su bųime nuodė
mės, su poteriais, su Dievo ir

dėjo tų romantikų vaidinti. Bažnyčios įsakymais ir gra-
Ir štai, kada motina trukdė 
“dviem įsimylėjusioms sie
loms”, susieiti, pasimatyti, 
tai toji sugadintoji mergaitė, 
įsiskaičiusi romanuose, kad 
“meilė nebe paiso jokių aukų 
ir nebepripažįsta jokių kliū
čių”, pasiryžo ir iš savo mo
tinos aukų “visagalei mei
lei” padaryti ir jos užmuši
mu — prašalinti visas kliū
tis į meilės gyvenimų. Ir dėl 
to visai suprantama, kad ji, 
padariusi motinžudystę, dar 
motinos lavonui nebeatšalus, 
visiškai rami ir be mažiausių 
sąžinės priekaištų nuėjo į su
sitikinu ir pasimatymų vie
tą (Žv. 1935, 3).

Žinoma, šitokie žiaurūs at-

žiais motinėlės pamokymais... 
Prisipažinsiu, kad pirmus pu

leivijos gyvenimo, kurie šau
kte šaukia liudyte liudija, kad 

ir
kriminaliniai romanai, ar
šiaip “neutralioji” spauda, 
šimtams išplėšė tikėjimų, su
kėlė spiečių tikybinių abejo
nių, įstūmė juos į klaidas, ar 
bent-į atšalimų; tūkstančiams 
jaunuolių išplėšė ji dorovę ir 
šimtams jų sugadino sukliu
dė skaisčių gyvenimo ateitį, 
kurios netekęs ir nusivylęs, 
ne vienas baigė savo gyveni
mų savižudyste, arba kalėji
me.

“Neutraliosios” gyvatės 
nuodai padaro daug nepagy
domų dvasios žaizdų ne vien

Liepos 22—23 d. naktį, ne
toli nuo Vilkaviškio geležin
kelio stoties esančiame Sima
nėliškių dvare, kurį nuomo
ja J. Bulvičius, kilo didelis 
gaisras. Sudegė didelis naujas

vykstama į Šveicarijų (34)
Į šį skaičių įeina būrys išvy 
kusių mokytis kalbų ir dar- 
lio šveicarų studentų darbo 
stovyklose; kai kurie važiavo 
į įvairius vasarinius kalbų 
kursus. į Prancūzijų beveik

Be įpratybos yra daug svar-L_ ...... T —
bių dalykų aptarti. Nitą DR. WALTER Ji PHILLIPS

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 
LIETUVIAI DAKTARAI 2155 West Cermak Road

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero 
ir

OFISO VALANDOS:
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakar*

ir pagal lutartĮ

visi važiavo mokytis kalbos; Antradieniais, Ketvirtadieniais 
Penkiadieniaisiš viso ten buvo iškeliavę 28,

lentinis kluonas, kuriame bu- daugiausia humanitarai. To-
vo įkrauta per 2000 centnerių 
pašarinių dobilų, ir apie 200 
centn. senų šiaudų. Kluonas 
buvo apdraustas valst. drau
dimo įstaigoje 45,000 litų, o 
dobilai — 13.025 lt.

Gaisro priežastis, —r spė
jama, padegimas. Padegime į- 
tartas ir suimtas tų naktį šia
me kluone nakvojęs vienas iš 
Tauragės apskr. į Alvito šv. 
Onos atlaidus beeinųs 73 m. 
senumo elegeta. Jo pavardė 
dar neišaiškinta, ne* pasas 
esu gaisre žuvęs, o jis pats 
vienų kartų sako vienaip, o 
antrų kitaip.

Gaisro gesinti buvo atvykę

liau gausumo eile eina Švedi
ja ir Lenkija (po 7), Vokie
tija (6), Anglija ir Latvija 
(po 4), Jugoslavija (2) ir Es
tija, SSSR ir Islandija (.po 
1). Du studentai technikai 
iškeliavo laivais, kuriuose jie 
praktikuosis, todėl jų kelio
nės kraštai nė nenurodomi.

4 išvažiavo kiekvienas į 2 
'kraštus.

Šioje statistikoje nesurašy
ti visi tie studentai, kurie vy
ko į įvairius kongresus, su
važiavimus, šventes ir 1.1., o 
tik išvažiavusieji kiek ilges
niam laikui studijuoti (1—6 
mėn.) ir praktikuotis.

Valandoe: 10-12 ryte, 2-0. 7-g p. lt
3147 S. Halsted St, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniai*

Valandos: 3—8 P. 1L

TEL. YARD8 6667

DR. FRANK C. KWINN
(KVIECINMkAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1758 West 47th Street

(Kampa* Wood Sk>
OFISO VALANDOS:

2—4 tr 7-4t:3« Vakavo
Iv Panai Uatarb

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

Ofiso tel. Canal 2346 
Ofiso VaL 2-4 ir 7—9

Res. 2305 S. LEAVITT ST. 
Res. taL Canal 0402

mūsų jaunimui, bet ir suau- 
slapius kiekvieno šlamšto aš gusiems. Ir taip šių toji spau-
vartydavau ir skaitydavau, platnm “laisv, VHkaviSkio'"kar?lgulM"ugi
šaltai, vien tik “lavinimosi” 'pua.le.dtm,, svetnnoterystfe

mis gaisrų lokalizavo1 ir ne
leido sudegti greta stovinčiam

Vilkaviškio m. savanoriai ug- 
vėliau ir 

>nia

OR. P. J. BEflttR
IftJblN AltAUSKASJ 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6000 So. Halsted Street
TELEFONAI:

Ofiso — Wentworth lftlt
Re*. — laida 3966 

OFISO VALANDOS:
2 iki 4 popiet 7 iki 9 vskai 

Trečiadieniai* ir Sekmadieniai* 
pagal sutarti

DR. CHARLES SEfiAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avė,

2-fcros labo*
CHICAGO. ILL 

TaBtf oaa* MIDway 98A
OFISO VALANDOS:

Nao 10 iki 12 vai. ryto, noo 2 iU - 
vak po pietų ir nne 7 iki 8:39 T» v.

Telefonas HEMlock 6286

DR. A. G, RAKAUSKĄ*
gydytojas ir chirurgas 
2415 W. Marąuette Rd.

Ofiso valandos:
10—12 vaL ryt*

2—4 ir 6—8 vaL vakar* 
Trečiadieniais ir SekmadieniaA

Susitari oa

niagesiai, o kiek

tikslu, kas kart vis labiau ir 
labiau įsitikindamas, kad, jei 
nori būt labiau apsišvietęs, 
gudresnis net už tėvus, tai 
reikia ir šlamštai pasiskaity
ti. Ir šitokio nusistatymo lai
kiausi” (ih. 564 p.) “...pra
dėjau beveik kasdien girtuo
kliauti, paleistuvauti... Beiš- 
tviikaudainas, užsikrėčiau ir 
tapau neišgydomu veneriku” 
(565 p.) Tada atsiveria jam 
akys ir supranta savo klai
dų, bet jau per vėlu: “Aš esu 
dar jaunas, trokštus gyventi, 

I mylėti ir būti mylimas... O

ardo šeimyninius ryšius, ga-. 
dina asmenybes, daugina sa
vižudybes ir mirtingumų...

sitikimai gana reti. Bet ir tačiau turiu manyti vien tik 
iš jų galima protingai spręs- apie suirimų, mirtį... Ji man 
ti, kiek didelės žalos padaro neišvengiama”.

THINGS THAT NEVER HAPPEN
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Renkama Medžiaga 
Meksikos Kankiniui 
Beatifikuoti

Arkivyskupas Luiz Marti- 
nezas visiems Meksikos kata
likams įsakė prisiųsti turimus 
dokumentus, laiškus ir kitų 
rašytų medžiagų, liečiančių 
gyvenimų Tėvo Miguel Pro 
Juarezo, 'kuris 1927 m. mirė 
kankinio mirtimi. Meksikos 
tikinčiųjų patiekta medžiaga 
bus pasiųsta Vatikanan su 
prašymu Tėvų Pro paskelbti 
šventuoju. Dar jam gyvam 
tebesant, per pastarųjų de
šimt metų laikotarpį žmonės 
jį laikė šventuoju. Daugumas 
tikinčiųjų nešiojo medallkė- 
lius su jo atvaizdu ir lankė 
namuose padidintus jo port
retus.

sėklinių dobilų prikrautam a- 
ntrtfm kluonui ir tvartams.

Pažymėtina, kad prieš tre
jetų metų šioje vietoje stovė
jęs kluonas, taip pat prikrau
tas dobilų, irgi yra sudegęs, 
o jo vietoje buvo pastatytas 
šis, dabar sudegusis. J. M.

Lietuvos Studentai 
Užsienyje

Apytikriais duomenimis, iš 
Lietuvos šį pavasarį ir vasa
rų buvo ar ir dabar tebėra 
išvažiavę į užsienius įvairiais 
studijų reikalais 93 mūsų u- 
niversiteto studentai. Dau
giausia į užsienius išvyko hu
manitarų, net 51; teisininkų 
18, technikų 11, mediikų 5> 
matėm. gamt. ir teolog. filo- 
sof. po 4. Ši, nors tik apytiks
lė, statistika rodo, kad dau
giausia mūsų studentų šiemet

RHEUMATISM
RM.IIVI PAIN IN PIW MIKUTIS

To relieve the torturing paln of Rheuma- 
tlsm, Neuritla, Neuralgia or Lumbago, in a 
few minutes, get the Doctor’s fonnula 
NURITO. Dependable—no opiates, no nar- 
eoties. Doea the work ąuicldy—mušt relieve 
cruel pain, to your satiafaction in a few 
minutes or money back at Druggist's. Don’t 
suffer. Ūse NURITO on thia guarantee today.

DR. A.J. MAUKAS-
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer At*
Valandos: 1-3 ir 7-8 

Kasdien išskyrus Seredų 
Serednmia ir Nedėl. pagal sutarti

DR. MAURICE KAHH
ūdytojas i& chirurgas 
4631 So. Ashland Avm. 

TeL YARds 099*
Bes. TeL PLAaa 3200 

Nao 1G-12 ▼. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vaa. 
Nedėliomis nuo 16 iki 12 vai. diens

AKIŲ GYDYTOJAS------ AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

fiUpBfHrrtSft

DR. VAITDStt, OPI.
SPKCIALISTAS 

OrTOMETlUCALI.Y AKTŲ
LIETUVIS 

Su v Iri 20 met*

Ofiso Tel Canal 6122 
ss. 8342 So. Marabfisid Al*.

Rea. Tek Beverly 1868

BR. GEORGE I. BUKOS
DANTISTAS

2201 W. Cermak Rd. 
VALANDOS:

9:30 iki 12 ryto; 1 iki 4:39 popiet;
6 iki 8 

Trešiadieniais ir
pagal sutartį

TgL YARds 6921 
Saki K£Nwood 6107

K. A. i BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vaL nuo 1—3; auo 6:30—8:39 
756 West 35th Street

L VIRginia 0036 
TsL BEVerly 8244

Palengvina aklų Įtempimu, kas ee- 
tl priežastimi galvos skaudSJlmo, 
svaigimo, aklų Įtempimo, nervuotu- 
mo. skaudamą aklų kartų, atitaisė 
trumparegystę Ir tollregystę. Paren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama I 
mokyklos valkus Kreivos skys ati
taisomos.

Valandos: nuo 10 Iki * vaL vak. 
Nedalioj pagal sutarti.

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigios kai* 
pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Telefonas YARds 1373

MACARONI- 
- AND-CHEESE
RSADY IN 9 MINUTES

UEX AlESAUSKAS & SONS
Wholesale Fumiture Co.

6343 So* Western Avenue
REPUBLIC 6051

6968 So. Talmsa Ar*
Tek GROvabiU 9917

Offic* TsL HEMlock 4*49

J. J.
9TCDY1OJAS IR

VaL 2-4 ir 7—9 vak.
Keta. ir Nedėliomia susitariu

2423 W. Marųuette Road

DR. STRIKUL’IS
PHYSICIAN and SUBGEOH

4645 So. AsMand Avenue
OFISO VALANDOSi

Noo 2 iki 4 ir nuo 9 iki 8 vaL yak, 
I Nedaliomis pagal sutartį, 
Offios TaL YARd* 47W 
Haa* Tek PROspact 1930__________

Tai <MUM 9322.

DR. S. 8IEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandas: 1—3 popiet ir 7—8 T. T. 

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

Telefonas REPnblic 7898

Office Phone Res and Office
PROspect 1928 2369 S. Laavitt St
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0704

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRUROA8

2403 W. 63rd St, Chicago
Trečiadf siais ir Sckmkadieniais 

pagal sntartL

DR. T. DUNDULIS
4-157 Archer Avenue 

Ofis* valu 2—i ir t—8 p. m.

8999 8<k Otaremont At* 
Valandas 9-10 A. M. 

Nedėliomia pagal sutartį.

M OANal 0287
B*A TeL PROspect 6680

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

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

6 iki 9 vakare

M. YAB* 2849

DR. 6. L VEZEL'IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47tk Street

VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį

DAHTDTAS
4143 South Archer Avettuo 

Telefonas Lafayette 8660 
Antradieniais, Ketvirtadieniais tl 

Penktadieaiiūs
4631 South Ashland Avė. 

TaL Ysrd* 0BB4
TiaėiadianUle h

Iš dvejopo pikto visuomet 
mažesnį reikia pasiskirti.

Gera sąžinė labai daug gali 
nukęsti, ir labai linksma yru 
griapandimuosa.

_
■ ■ -
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Lietuvos Generalinis1 
Konsulatas paieško

Beržanskis Kazimieras, ki
lęs iš Žemaitijos, Rietavo a- 
py linkės. Amerikoje gyvenda
mas gydėsi džiovininkų sana
torijoje, New Jersey valsty
bėje.

Braslauskai Antanas ir Ka
zimieras, iki 1937-1938 metų 
gyvenę Osage, W. Va. P. O. 
Box 72. Turimomis žiniomis 
Antanas Braslauskas esąs mi
ręs.

Bružinskas Pranas, kilęs iš 
Šakių apskrities, Bublelių v., 
blaibadų kaimo ir gyvenęs 
New Britain, Conn., 22 liurl- 
bint Street.

Burinskaitė Elzbieta, į J. 
A. Valstybes išvykusi 1912 
metais ir gyvenusi pas savo 
dėdę Juozų Kalėdų Connec- 
tieut valstybėje (East Wind- 
resf).

Daiginis Antanas, ilga lai
kų gyvenęs Brooklvne, o vė
liau išvykęs į anglių kasyk
las.

Grakauskas - Gracliauskas 
Vincas, sūnus Stasio, į Jung
tines Amerikos Valstybes iš

vykęs 1914 metais ir ap.igy. 
venęs Boston, Mass.

Gricienė - Vilčinskaitė Ma
rijona, dar 1937 meta’s gy
venusi 415 East \Vashington 
St., Nautieoke, Pa.

Jančiauskienė Viktorija gy
venusi Brooklyue, N. Y., 264 
Lena Street.

Jankevičius Juozas, kilęs iš 
Panevėžio apsikr., Pumpėnų 
valsč., Jurgeliu kaimo. Iš Lie
tuvos išvykęs prieš 30 metų 
ir dabar gali turėti apie 65 
metus.

Jaskutis Ignas, 1929 me
tais gyvenęs VVilkes Barre, 
Pa., bet vėliau savo gyveni
mo vietų pakeitęs.

Kalnis Zigfridas, prieš ka
rų gyvenęs Rygoje ir 1913 
metais išvykęs į Jungtines A- 
merikos Valstybes,

Kasperavičius Adolfas, sū
nus Antano, dar žinomas 'pa
varde Kasper. Jis atvyko į 
Jungt. Amerikos Valstybes 
1923 metais ir gyveno Pliila- 
delphijoj, 1710 So. Front St., 
o vėliau 3333 Livingston St. 
Jo tėvai taip pat esu gyvi ir 
dar ne seniai gyvenę 2724 E.

1<•- '.S. i

Į v- ■ <•' :
-Ik

iRyan konstrukcijos monoplanas, kuriuo du Amerikos lakūnai, Alex Ijoob ir Diek Decker, 
iš Cape Breton salos, Nova Scotia, pakilo skristi per Atlantu į Airijų. Dedant šį atvaiz
dų dar nežinoma, ar jiems pavyko žygis. Ank sčiau jiedu buvo planavę skridimų iš New 
York į Palestinų be sustojimo. Prie lėktuvo stovi vienas lakūnų A. Loeb. (Acme telepli.)

Ontario Street, Philadelphia, Povilionis Jonas,e 1928 uie- 
Pa. tais gyvenęs 25 South Street,

Kleiza Juozas, atvykęs į New York, N. Y.
Kanadą po karo ir ten gyve-J Puida Jonas, sūnus Onos 
nęs iki 1938 metų, kame vei- Petro Puidų, apie 50 metų am- 
kiausia ir dabar tebegyvena.1 žiaus, prieš kelias dešimtis 
Konsulate yra jo atsargos liu- metų gyvenęs Pittsburglie. 
dijimas ir dvi fotografijos, 1 Ramanauskas Feliksas, sū- 
kurios, nurodžius adresų, bus’nUsi Mykolo, 1922 metais gy- 
grųžintos. I venęs 1755 Parik Avė. Jį ge-

Krauklys Adomas, žinomas rai pažinęs Vladas Sabinas 
dar kaip Adam Kraul, kilęs bet jo adresas taip pat neži-

kelis metus jis sirgo nervais 
ir buvo kurioj tai ligoninėj, 
bet ar jis jau yra pasveikę.-, 
ir iš jos išėjęs, dar nežinoma.

Lietuvos Genertal. Konsul.,
i 16 W. 75 st.„

New York, N. Y.

PADĖKA UŽ AUKAS

Nuoširdžiausiai dėkoju vi- 
■ sidms, kurie aukojo klierikui

iš Marijampolės apdkr., Ruda- nomas. Ramanauskui gali tek-1 jonui Šova, Lietuvoj, parėm
imuos parapijos. Į J. A. Vai- (ti nemaža turto, jei jis būtų 
stybes atvyko prieš 45 metus surastas, priešingai — pusi-
ir gyveno Pittsbnrghe.

Kuras Juozas, į J. A. Val
stybes išvykęs 1904 metais.

naudos visai svetimi. 
Rutkauskas Albertas, gyve

nęs Shenandoah, Pa. ir vėliau
Pradžioje gyveno* Hoboken, Brooklyn, N. Y., 164 Hope 
N. J., o vėliau persikėlė į Street.
llarrisonų, kame jo adresas1 Rutkausakitė Ona, gyvenu- 
buvo toks: Mr. Juozas Kuras, si 2015 Avenue I, Brooklyn, 
3 Tliird Street, ilairison, New N. Y.
Jersey. Šilkauskas Juozas, išvykęs

Makauskaitė Ona, duktė A- į J- A. Valstybes 1909 metais
ndriaus ir Ievos Šalčtės-Mo- 
kauskų, kilusi iš Marijampo
lės apskr., šilavos valsč., Žar- 
stų kaimo, į J. A. Valstybes 
išvykusi 1896 metais ir pra
džioje gyvenusi Waterbury, 
Conn.

M. L. Annenberg ir jo sūnus Walter, Philadelphia, Pa., 
laikraščių ir spaudos, informuojančios apie ačklių lenktynes, 
reikalams leidėjas, apskųstas federalės grand jury. Kaltina
mas, kad išsisukęs nuo federalių mokesčių už pajamas $3,- 
258,809 sumai. (Acme teleplioto)

LIETUVOS VYČIŲ CHORO

Ekskursija į Pasaulini;
PARODA

— išvyksta —

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

$38 =Pilna kaina dabartiniu laiku į abi puses 
tiktai ...........................................................

Štai kų gaunate:
Traukinio bilietą 1 *bl pu
ses. Ghfcago-N. T., pirmos 
klases, alr-conditloaed trau
kiniais.
Valgis du kart, nuvažiuojant 
Ir parvažiuojant
Traasportactją nuo stoties 1 
vleėbutj Now Yorke.
Dvi naktis 
viešbutyje.

Ir tris dienas

6. . Du bilietus J Pasaulin* Pa
rodą.

8. Aplankymą New Yorko Jval- 
renybių.

7. Aplankymą Rockefcller Cen- 
ter Observatlon Tower.

8. Privilegiją aplankyU Xlaga- 
ra Kalis, kada grjilte namo.

8. Privilegija pasilikti Nes 
Yorke 16 dieną, nuo dienos 
Išvykimo Iš Chlcagoa.

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 nariai gali da
lyvauti, bet ir pašaliniai, choro rėmėjai, kurie norėtų 
sykiu su jais keliauti, prašomi užsiregistruot iš anksto.

ir savo laiku gyvenęs Detroit, 
Mieh., 8 Polis Street.

Sinkevičius Jonas, kilęs iš 
Alytaus apskr., Butrimonių 
valsč., Greikonių kaimo. Prieš

ti siekiant kunigystės luomo. 
Aukojo sekančiai:

Po 5 dol.: M. Petkienė, O. 
Radienė, Po 2 dol.: B. Jun- 
kauskienė. Po 1 dol.: Uiskie- 
nė, Jodienė, Danusienė, Šal
kauskis, Rudaitis, Petraus
kienė, Esniiskienė, Beleckie
nė, Ramenienė, Jasaitienė, 
Laupsienė, Ruibienė, Avelie- 
nė, ’Greicūnas, Jurgutienė, 
Kulbienė, Lapinskienė, K.

nė, Plaskett, Kajniskis, Dzia- 
doviez, Dėdėnas, Guberienė, 
U r. ir F. Plutul. Po 50c.: Ge- 
nušauskienė, T. Paulauskienė, 
D. Payne, Korsakienė, Pra- 
nienė, Vaitkus, Veličkienė, 
Lekųvic, Jeg. Karvelis, Untu
lienė, Pluskienė, Villegan, A. 
Laučys, Uline F. Rice, A. 
Nagy, Merkelienė, Surblienė, 
Jutkienė, Antanaičienė, Beui- 
ek, M. Norkus, Belcikienė, 
Szczigal, Radienė, Mikalaus
kienė, Kučinskienė, Jureičie- 
nė, Dr&gunienė, Šleinienė, Gu- 
dulauskienė, Tomkutonienė, 
Mikšienė, Pasviskienė, Kas- 
parienė. Po 25c.: Klapataus- 
ikienė, Jocienė, Sertiek, Ma- 
tuleičienė, Vaišnorienė, Lau- 
rinienė, Musteikienė, Valačie- 
nė, M ag ūda, Buda, Mason, 
Poškas, Stulpelis, L. Kola, 
Martinavic, Bartulienė, Tu- 
Viso pasiųsta 180 dol. už du 
gaudienė, Laurinas, Brenčie- 
nė, Gudmonienė, Tijuroo, Bu- 
jwit, Sagoleu, Stak, Kava- 
lauskienė, Beisinienė. 30c..: 
Kudlienė 20c., Girskienė 15 
c., Grinienė 10c., Grigalaus- 
kis 10c., krikšto tėvas 100 d. 
mokslo metus.

Jonas Šova dabar mokinas 
Telšių seminarijoj. Gimęs ir 
augęs Žarėnų parapijoj.

Juzefą Gumuliauskienė

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINĖS 

MINTYS
18 tuigliAko verta 

Kun. Ant. M. Karuiiškia

Rugpiūčio 14 Diena
Numylėtinis mylėjo visus 

tuos, kurie bijojo jo Mylimo
jo, ir bijojosi visų tų, kurie 
Jo nebijojo. Ir pui'tilo klau
simas: Kuri buvo didesnė pas 
Myliniųjį, ar meilė ar baimė?

Baigiasi Brolių ir TT. 
Marijonų Rekolekcijos

Šiandien vakare baigiasi 
aštuonių dienų Brolių ir TT. 
Marijonų laikytos rekolekci
jos Chicagos name. Rekolek
cijos prasidėjo rugpiūčio 6 d. 
Jas vedė kun .Vincentas An-
driuška. Rap. U

Aukso Grūdeliai

0 jeigu yra kur neramumas 
ir priespauda, tų greičiau ii 
tiria pikta sųžinė.

Meilė yra atsidavusi ir pa- j 
klusna perdėtiniams, pati sa-;

Paulauskis, F. Pranienė, Ur- ve statosi žema ir niekam ne- 
belienė, Meš’kauskis, G raina- tikusia; Dievui maldinga ir 
lienė, Ben Jodis, J. Bacevic, dėkinga, visuomet jame pasi- 
Pruseckis, L. Ag., Kaspara, tikinti ir viltį pradedanti, net 
tadaski, D. Forszf, Budvitie ir tuomet kada, rodos, Dievas 

jų apleidžia, nes be kentėjimo
^iiliiilliiiliilllilllIiillUiiiiiUlliliiHiiiiHiiiiiiiiiiiumiiiiimiiimiiiiuiiiiiiillUiiiiuiS , negalima yra meilė ie gyventi.

Dievuje sustiprėję ir tvirti 
jokiu budu negali pasikelti 
puikybėn.

SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-My MORGIČIĮI

Melinauskienė Ona, gyvenu
si nuosavuose namuose 1702 
Stanhope Street, Brooklyn, =
New York. '(= _

Patarme Pranas sūnim Anų ’= Kiekviano« yPa*» *** apdrausti iki >6000.00 pat =
intapas Kranas, sūnūs Anų- — Federal Savinga and Loan Insuranca Oorp^ po United 8tataa = 

kilęs iš Krakių valsč., *8 Ooronuaont priežiūra.

Mokame Tjž 31%
pro
Pilionių kaimo. Savo laiku 
gyveno Brooklyne, 178 Tros 
Street ,o vėliau pasidaręs jū
rininku.

Patremekaitis Jonas, dar ži
nomas pavarde Patrick, išvy
ko į J, A. Valstybes prieš pat 
Didįjį Karų. 1924 metais gy

INSURED

Padėtus Pinigus
Ofiso vai.: 9:00 vai. ryto iki 6:00 vak. Pirmadieniais, Ketvirta
dieniais ir Šeštadieniais iki 8:0? vak.

S CH1CAG0 SAVINGS & LOAN ASSOCIATION I
JOHN FAJUūLs Pks.

| 6816 S. Westem Avė. Phone GRO. 0306 | 
veno Fort Mckinley, Maine, ^iiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiHiiHiiiimiiiiiimiiiHiiiHHiiiiHHHtiiuui^ 
bet kame dabar gyvena, ne
žinoma.

Pocevičius Pranas, kilęs iš 
Panevėžio apskr., Pinevos v., 
Nausėdos kaimo. Yra žinių, 
kad jis būk tai žuvęs anglių 
kasyklose Pennsylvania valst

GIESMYNAS
Jalcyklte Naują Giesmyną. Jame 

rajrlte Visiems Metams Bažnyčios 
Giesmes.

Giesmes Ir muziką Datva**
Ant. 8. Pocius.

Ižleldo G. L. H. K. Verronlnln- 
kų Provincija.

Knygos kalne — 50 centai, pri
sėdant 10 eentą persiuntimui.

LIBTUVItKAS
MIS0LĖLI8

filoviuknu Viešpatį.
Mlžloe ir Mllparai. Ltetuvlftkal 

Ir Lotyniškai, Tlslemn Hekmadle- 
nlama Ir Šventėms, Ir kitos Mal
dos Ir Glenmėe. Antras pataisytas 
leidimas. ParaAė Ksn. AS. Saba
liauskas. Stipriais odos viriais, 
kaina — 8.75. Reikalaukite U:

DRAUGAS PUB, OO. 
2334 8o. Oakley Avė., 

Ohicago, Hliuoii

LAIBOTUVIĮĮ

ftABT. DTD. LAIDOTUVIŲ DIKBKTOMAI
KELNER-PRUZIN 

Oorlauslas Patanavimas — Moteris patarnauja 
Phone 9000 W0 W. IMS Ata

LAIDOTUVIŲ DIREKTORHJS

DON’T BE 6REY
įtart tobratn grey hair. Cray hrir 
omkra you look old and feel aid. 
Try tbe idodem* Metfaod for CoL 
aring Hrir ... CLAIROL. Yoa*« 
appradate the qsick, pleauutt tra^ 
■sent. No blcaching reąuired t* 
ooften the hair when you tuo 
CLAIROL. YouTl tarė the rasota 
«n your hair — beantifnl, natūrai* 
Jooking color tfari deteetimą
tas yoonclf as you trOold Uta 80 
ta See your hairdresur today 0> 
•ad tfab coupoa M0W.

NatxraOy...witk

8»mmM fcrdb «MUM8
af tUb

«n4 Mota eeiar thal eaat ba 
• M«d «hat aotr OaM <a

4OAM CUIt, OABOI. ha.
H W«at Su M«ar Yaafc. ■. U

* >

Gėles Mylintiems, 
Vestuvėms, Ilan- 
kletams, Lahlntu- 
v&ns, Puošimame.

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 
Phone LAFayette 5800

, ’MT ,B DIREKTORIAI
BABTAI CHIOAOOS, 0I0BS08 LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIBKKTOBIŲ ASOCIACIJOS

AURIU A Rl P F patarnavimas 
H n D U L H n b C DIENĄ IR NAKTĮ 

r\ v V A I koplyčios visoseLt 1 a. rt 1 MffiSTO DALYSE

tat V. Petkos 4704 S. We8teru Avenue 
TeL LAFayette 8024

P. t Ridikas 3354 So. Hatoted SL 
Telefonas YAJEtda 1419

John F. Eudeikis tam B. Petkus
SBKAUKA m DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIftA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

4447 South Fairfleld Avenue
__________ Tel, LAFAYETTE 0727________

V lf A T koplyčios visose 
* Chicagos dalyse

KJanarklte mitai Uetavlą radlo programo Antradienio M 
vakarais, 7iOO valandą, U WHIP stotieą (14M KJ

, FraaeSBiaa P. aALTIMTEBAfl

6834 So. We»tern Avė, 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109

. . _ , 2314 West 23rd Place

Uciowcz ir Siusi^imstUIUimniM. M VUBHM Phooe pULhn&n 1270
i«o

S. P. Kinto
AtousILPklIiii!

4348 8a California Ava 
Phone LAFayette 3572

8319 Lifoaniea Avenue 
Phone TABd* 1138-USfl

3307 Utuanloa Avė. 
Phone YABda 4906

1*40 Waat 464h Street 
Phone YABda 0781-0789

v
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SERIJŲ TIKIETŲ IŠPARDAVIMO VAJUS 

West Side Pirmoj Vietoj, Bet Ar Ilgam?
Ar žinote, kai Sis serijų 

tikietų (pardavinėjimas tikrai 
sekasi? Kolonijų veikėjai pra 
dėjo dirbti ir atsidėjusiai pla
tinti tikietų serijas. Brangūs 
skaitytojai, vienų dalykų no
riu jums pasakyti, AVest Side 
kolonijos veikėjai labai, la
bai uoliai darbuojasi. Bet, 
“Draugo” vyriausias agen
tas praneša, kad bus daug ko- 
mpetieijos, nes Bridgeporte y- 
ra viena labai veikli moteris 
Šeškauskienė, kuri mano su- 
bytinti visas kolonijas, o ypa
tingai West Side ir North 
Side. Bridgeportieėiai stokite 
jai j pagalbų, kad tikrai ga
lėtų subytinti šiauriečius ir 
vakariečius, šeškauskiene gy

vena 3415 S. Emerald Avė.
Reik labai stebėtis, kad 

Cieero kolonijos dar nesima
to vajaus surašė. Gal ji ren
gia kokias štukas ir tokiu 
būdu mano subytinti visas 
kolonijas. Kur gi kitos kolo
nijos? Kų jos įmano padaryti 
šiame vajuje?

Visi jau žino, kad “Drau
go” jubiliejinio pikniko seri
jų tikietai parsiduoda už 10c 
ir daug gražių dovanų eina 
laimėjimams. Tokie tikietai 
yra labai lengva parduoti. 
Tad visi “Draugo” šikai tyto
jai, stokime j talkų, eikime 
pardavinėti serijų tikietus.

Žvalgas

North Sidės Žinutes
Tėvui Pranciškonui Alfon

sui Kazlauskui varduvių puo
ta pasisekė. Nors pasitaikė 
karšta diena, vienok žmonių 
prisirinko pilna parap. svetai
nė. Programa buvo graži, į- 
vairi. Jų surengė seselės Ka- 
zimierietės parvykusios iš 
vienuolyno su mokyklos vai
kučiais ir varg. N. Kulys su 
jaunų vaikinų choru. Progra
mų sroftnaniai vedė parap. tru- 
stisas J. Kupčiūnas. Kalbė
tojai pareiškė nuočirdžių lin
kėjimų.

IS DARIUS-GIRENAS POSTO PADANGES

Namo Statyba Eina Pirmyn. Biznieriai
rdens $25.00, Stephen Urba, 
savinintkas Urba Flower Shop, 
4180 Archer Avė., $25.00, Pre 
cin Studio, 4307 Archer Avė., 
$25.00; J. Nasvitis, 4432 So. 
Westem Av., kuris bus legi- 
jonierių kaimynas ir dabar 
jau nekartų yra pavaišinęs 
legijonierius šaltu alum, $50 
ir dar aukos $50.00 vėliau.

Ant tvirtai supilto 98 tonų 
cemento pamato sienų jau iš
mūryta plytų sienos net iki 
piikno aukšto lubų.

Labai žema kaina nupirkta 
geležiniai balkiai, stulpai ir 
kiti geležies reikmenys. Bal
kiai yra siauri, bet nepapras
tai stiprūs. Grindys nejudės, 
nors ant jų visas tūkstantis 
lietuvių šoks klumpakojį. Pi
rmo aukšto geležys sustatyti,’paskelbti kiek vėliau. Aš net

Kitų aukotojų vardai bus

pirmos grindys sudėtos ir mū
ras tęsiamas aukštyn. Iš vi
daus vartojama taip vadina
mi Haydite blokai, kurie su
laiko šaltį, šilumą, drėgnumą 
ir labai gerai neša balsą. Ži
noma, toji vėliausio išradimo 
medžiaga daug daugiau kai
nuoja, negu paprastos plytos. 
Bet, statant modernišką na
mą, reikia ir tinkamą med
žiagą vartoti.

Brightonparkiečiai lietuviai 
gausiai aukoja. Štai, Joseph 
Mikšis Hardvvare, 3990 Ar
cher Avė., aukojo $25.00; Au- 
gust Saldukas, real estate, 
40213 Archer Avė., $25.00; 
John Spitlrs, Archer - Cali- 
fornia Gas Station savininkas, 
$25.00, Justice Electric Shop, 
4104 Archer Avė., aukojo na
mui visą elektros darbą; Paul 
M. Smith, 4177 Archer Avė., 
savininkas Smith’s Palm Ga-

keletą sykių aiškinau, kad 
nors Darius - Girėnas postas

Didelis parengimas stovi 
prieš mūsų a'kis, tai parap. 
išvažiavimas, kuris įvyksta 
27 d. šio mėnesio į Jeffersono 
miškus. Tai jau ar tik nebus 
paskutinis parapijos reikala
ms išvažiavimas. Todėl, visi

Rugpiūčio 20 Diena
Pirmas sekmadienis po 15 

d. rugp. — tai įvilktuvės se
serų - vienuolių į abitus. Po 
tų iškilmių, pirmame sekma
dienyje ARD kasmet rengia 
išk’ažiiavinių prie Mhrąuette 
parko. Tie išvažiavimai su
traukia minias 6v. Kazikniero 
vienuolyno prietelių: gerb. 
dvasiškių, veikėjų, biznierių, 
profesijonah} ir visų kilnių 
darbų rėmėjų. Jie tai ir pa
remia šiuos “kermošius”. 
Lauksime jų ir šiemet, 20 d. 
rugpiūčio. Lauksime su vai
šėmis, dovanomis ir atviro
mis, lietuviškomis širdimis. 
Visų ARD skyrių rėmėjos le- 
nktyniuos, kad pavaišinus ir 
apdovanojus visus svetelius.

R.

je. Klūbui daugiausiai 
'klauso northsaidiečių. Kvie
čiami ir kitų kolonijų lietu
viai, ypač jaunimas, įsirašyti, 
nes tai visų Chicagos lietuvių 
aviacijos klūbas ir visokius 
darbus dirba visų chicagiečių 
vardu.

Klubo susirinkimai laikomi 
Šv. Mykolo parap. svetainėje, 
1644 Wabansia avė.

Lietuvytis

Pri-| Vargšo Padėka Ir

Lakūnams Išleisti
parapijonai turėtų paremti 
visu nuoširdumu. Kai kurie 
neturėjo progos dalyvauti pi
rmame parapijos išvažiavime, 
tai iš trijų parengimų tik jau 
galima bent į vieną atsilan
kyti. Metiniame piknike tu
rėjome labai daug svečių iš 
kitų kolonijų. Juos širdingai 
kviečiame ir į Jeffersono mi
škus. Ten bus linksma ir sma
gu.

Rugp. 20 d. įvyksta Šv. 
Vardo vyrų draugijos išva
žiavimas irgi Jeffersono gi
riose. Šiai draugijai, kaip ži-

yra dalis Nacijonalės organi-;nome, priklauso didelis skai
zacijos, tuo pačiu laiku yra 
Illinois valstijos korporacija 
ir savotiškai viską tvarko. 
Darius - Girėnas Memorial 
darnas niekuomet nepaklius j 
svetimtaučių legijonierių ra
nkas. Išmirus lietuvių legijo- 
nieriams, bus valdomas jų 
vaikų, kurie jau ir dabar y- 
ra susiorganizavę į Darius- 
Girėnas Drum and Bugle (be
rniukų ir mergaičių) kuopą. 
Ir nors jie pasieks 50 metų 
amžiaus, vis vien jie bus ve
teranų vaikai. Vienas kaimy
nų Legijono postas norėjo 
prisidėti su pora tūkstančių 
dolerių auka, bet lietuviai le- 
gijonieriai tą pasiūlymą at
metė, nes nenori, kad jie prie 
lietuvių maišytus ir paskui 
girtus, 'kad jie padėjo pasta

čius jaunimo. Turi veiklią va
ldybą. Reikia pažymėti, kad 
ši draugija labai gražiai tva
rkosi.

Paremkime jaunuolių pas
tangas gausiu atsilankymu į 
jų išvažiavimą. Tokiu būdu 
paremsime juos moraliai, me
džiaginiai; sustiprinsime dva
sią, ir priduosime daugiau e- 
nergijos darbuotis parapijoje.

Lietuvytis

UFE’S BYJPAYS
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NORTH SIDE. — Skren
dantiems į Pasaulinės Paro
dos Lietuvių Dieną lakūnams 
J. Kriviui ir Al. Rautfkinui, 
Nacijonalis Lietuvių Aero klū 
bas rengia išleistuves, kurios 
įvyks 2 d. rūgs., Šv. Mykolo 
parap. svetainėje. Išleistuvėse 
žadėjo dalyvauti konsulas P. 
Daužvardis, dr. Pulsuckis, dr. 
J. Poška ir kiti svečiai.

ARD centro vice-pirm. 
M. Dobrovolskienė 
Atostogauja

AVEST SIDE. — ARD 10 
sk. pirmininkė ir ARD centro 
vice pirm. M. Dobrovolskienė 
išvyko atostogų į savo “tė
vynę” Springfield, III. Rašo, 
kad linksmai atostogauja, sve
čiuojas pas gimines ir drau
gus.

Linkime malonių atostogij 
mūsų gabiai veikėjai ir lai
mingai grįžti Chicagon prieš 
ARD pikniką. R.

KATALIKIŠKI SPAUDA 
SKELBKITĖS “DRAUGE”

Atsišaukimas
Širdingiausiai dėkoju gerb. 

kun. JI. J. Vai&ūnui, parapi
jos komitetui ir visiems Cice
ro geraširdižialms žmonėms, 
kurie mane, vargšą nor.s ma
žom au'kelėm šelpė.

Sutaupęs sunkiui uždirbtus 
centelius, atvykau į Manistee, 
Mieli., sanatorium mineralinė
se maudynėse gydytis, kur 
jaučiuos geriau. Mažai turė- 
dams pinigų negaliu sanato
rium gyventi. Taigi, dabar 
esu prie artimo ūkininko, ku
ris mane nuveža į maudynes, 
ir pigiau galiu pragyventi. 
Bet ir tie paskutiniai centai 
baigias, o norėčiau vasaros 
gražiausiu laiku daugiau pa
sigydyti ir ilgiau čia pabūti.

Prašau draugijų susirinki
muose žodeliu ir savo aukele, 
kiek galėdami, pagelbėti man 
toj skaudžioj nelaimėj, 

f Nuoširdžiai taipgi prašau 
visų brangių broliij ir sesu
čių lietuvių pasigailėjimo pa
galbos sekančiu adresu.* J. 
Lapinskas, P. O. Box 32, 
Stronach. Mieli.

Tretininkams

Rekolekcijos
Kaip pernai, taip ir šiais 

metais Aušros Vartų parapi
joje šiandien, 8:30 vai. ryte 
prasideda trijų dienų reko
lekcijos tretininkams. Kas 
nori, gali taipogi laisvai lan
kyti ir Dievo malonėmis nau
dotis. Rytais pamaldos su 
pamokslu bus 8 vai. Vaka
rais palaiminimas taipgi su 
pamokslu 7:30. Rekolekcijos 
baigsis trečiadienio ryte su 
apaštališkuoju palaiminimu.

Kas lankys rekolekcijas ir 
išklausys bent 6 pamokslus 
galės (pelnyti visuotinius at
laidus.

Rekolekcijas ves jaunas, 
bet žmonėms žinomas ir my
limas misijonierius kun. Vin
centas Andriuška, M. I. C.

Tikimės, susilauksime skai
tlingų dalyvių rekolekcijų.

CLASSIFIED

tyti namą. Darius - Girėnas 
postas dabar turi daugiau na
rių, kaip kuomet nors anks
čiau. Narių tanpe nepaprasta 
vienybė ir pasišventimas dar
bui. Su lietuvių biznierių, pro- 
fesijonalu, draugijų ir visų 
lietuvių parama, postas pa
statys Darius - Girėnas na
mą, kuriuo ne vien lietuviai 
legijonieriai, bet ir plačioji 
lietuvių visuomenė didžiuo- 
sis. W. B. Sebastian,

Commander

Skridimo tikslas yra, kad 
iš oro pasveikinus susirinku
sias lietuvių minias Pas. Pa
rodoj Lietuvių Dienoje ir nuo 
Chicagos lietuvių, ypač Naci- 
jonalio Lietuvių Aero klubo 
paberti gėlių ant susirinku
sių galvų. Be to, jie neš dova
ną Lietuvon janutei aviacijai, 
kurią įteiks pešt* * Lietuvos pa
viljono kotnisarą Avietenaitę 
ir kad užmezgus artimesnius 
ryšius su New Yorko lietuvių 
Dariaus - Girė<no Aero klubu, 
kuris praeitą vasarą nuvežė 
Lietuvos Šaulių Są-gai didelę 
dovaną — orlaivį; žodžiu, šis 
skridimas, kaipo toks, turėtų 
būti visų Chicagos lietuvių 
paremtas. 0 paremti galima 
atsilankant į minėtą bankietą, 
bei įsirašant į šį klūbą.

Dabar klubo centro raštinė 
randasi North Side kolonijo-

Charles Yishis
CARPENTER

— ir —
CONTRACTOR

2223 West 23rd PI.
Atlieka visokius medžio 
darbus, didelius ir mažus, 
už prieinamą kainą. Paka
la namus šingeliais. Deda 
stogus. Turi 35 metus pa
tyrimo.

Tel. CANal 7514
CHICAGO, ILL.

■■■ y

Standard CM

ZMONfcMS. KVRIE IEŠKO PIRKTI 
KAM.}, PATARTINA PAMATYTI 

ftIUOS BARGENUS

2 aukštų mūrinis namas; 2 pagyve
nimai, 1 — 5, 1 — 6 kambarių. 1 
fietas karštu vandeniu apšildomas, 
2 pečių. Randasi South Sidėje. Pre
ke $4,300.00.

1 aukšto, 2 po 4 kambarius pagy
venimai. Bridgeporte — $1200.00

Li»ten to and Advertite over

PALANOECH’S YU60SIAV RADIO
Folk Songe and Muric 
Tambaritza Orchestra

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

UTILITY L!QUOR 
DISTRIBUTORS

Incorporated

Tel. Prospect 0745-0746 

Wholesale Only

6931-33 So. Ashland Avė.

Pas mus galima gauti tikrai 
Lietuvišką Importuotą Valstybiną 
Degtiną.

Mea Ir Vist Mūsų Darbininkai 
Esame Lietuviai. Pp. F. Ir M. 
Dslmldal, Savininkai.

IZOLIOTĄ GARAŽĄ 2 KARAMS 
Mažų Išlaidų 

NAMAS *. • »v ’S*,
Pastatysime ant 
Jūsų lota vi...

Pastatyalme namus Ir vidų J- 
»tų. VI-rengatme ant Jūsų lotų 

st darbininkai unistal Ir ul- 
ttkrintl.

K. KAFKA. Pre*.

Kviečiame Jus atsilankyti 
pirm negu pradėsite statyti. 
Ir apžiūriu garažą ant mūsų 
loto be Jokių prievolių.

CITY WRKfi. B LUMBU Cs.
2301 So. Crawford Avė. 
Telefonas Lawndale 1010 

Open 8undays

Švelni Degtinė—100 Proot 
BOTTLED IN BOND 

Nėra Geresnės Degtinės 
ni Tokią Kainą

TIK $1.00 PTCl QA 
4-5 Kvortos... ■•DU

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS

TAVERNOJ
15C. PRINK8A3

MUTUAL LIQU0R OOMPANT
Cistribntoriai

4707 S. HALSTED STREET
Plione Bonlevard 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 AS8OCIATION 

OF CHICAGO

$3,500,000.00 

- $250,000.00

<192 ARCHER AVENUE
8AVINGS FEDERALLT 

IN8URED
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

/

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS 

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

Gramatika gerai sutaisyta ir patartina kiekvienam 
lietuviui ją įsigyti, ypač labai puikus vadovėlis mo
kykloms. 1

Knyga apdaryta kietais, patvariais viršeliais. 
Kaina 11.00

Užsakymus siųskite:

DRAUGIAS PUBLISHINO OO.
2334 South Oakley Avenue Ohicago, Illinois

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IMMOKftJIMAIS

Banskis Furniture House, Ine.
‘THE HOME OF FINE FTRltlTTRK” RINGE 1004

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

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

2 aukštų mūrinis namas, akmeninis 
priešakis. 2 pagyvenimai po 6 kam
barius. Garu apšildomas. Kaina — 
$3.700.00.

1 aukšto medinis cottage su akme
niniu pamatu. PrekS — tiktai $1500. 
Bridgeporte.

AL J. KIRAS 
3251 So. Halsted Street

MAINYSIU
Mainysiu 6 fletų mūrini namą (iš
mokėtas) ant farmos su gyvuliais 
(llve-stoek) ir trankiais. John Chmie- 
linski, 2317 No. Roekwell Street.

~ TeĮ-. VTOąory 0300,
REAL ESTATE. INSURANCE

IR NOTARO OFISAS 
Parduodame recleverių forkluozuo- 
tus namus ir farmas labai pigiai. 
Taipgi norintiems parduoti arba iš
mainyti bilę kokią nuosavybę, išmai
nysime greitai. Apdrauda (Insurance) 
visose šakose. A pd raudos kainos nu
pigintos. Vertinga dovana su kiekvie
na apd raudos policy. Teisingas pa
tarnavimas. Chaa. Umich (Kazys Ur- 
nlkas), 2300 W st «3rd St., Rnom 4, 
antras aukštas. Telefonas PROspect 
—K,

PARDAVIMUI NAMAS 
2 aukštų namas — krautuvė ir kam
bariai; lotas 75x95. Sectlon ir H 
section kampas ant 111-tos gatvės. 
Kaina tiktnl 7,500.00. J. E. Csrmody, 
77 West Washlngton Street. Chicago.

REIKALINGA MERGINA 
Tuojau reikalinga mergina siuvimui 
,r apdirbimui drabužiu. Atsišaukite; 
Rite Wav Tallors, 7138 Eichange 
Avenne. Chicago.

PARDAVIMUI LOVOS 
Pardavimui pigiai patogios sulen-

kamos lovos (Rollaway Beda) Atsi
šaukite vakare;

9640 So. Campbell Avenne 
(1 ankštas nriekvie). 

PARDAVIMUI
Tikras bargenas. Grnsernė. dellca- 
teeaen ir namas, arti bažnyčios ir 
mokyklos. Biznis Išdirbtas per dsug 
tnetu. Kalną ir pardavimo priežastį 
ištlrsite ant vietos Savininkas: 1307 
So. 48th Cnnrt. Cicero. Illinois.

PARDAVTMUI BIZNIS 
Grosej-nS ir delicatessen. Garu ap
šildomas. Pragyvenimui kambariai 
užnakalv. Turima parduoti pigiai. 
Priežastis pardavimo — liga. Atsi
šaukite; 2438 W. Ktth St., telefonas 
PROoneet 1240.

PARDAVTMUI NAMAS 
2 aukštų mūrinis namas Brlgepor- 
te; 8 Ir 5 kambariai. Kaina 12.5n0f 
$1.000.00 caah. balansas $15.00 J 

mėnesi. Havinlnkaa: 3286 So. Hals
ted Street, telefonas OALnmet 4118.

PIRMOS RCŠTES JUODŽEMIS 
— gsMynoms Ir žolynams. Parduoda
me bušeliais ar vežimais.

1 bušelis »5c; B bušeliai $1.00; 11 
bušeliu $3.50.
Stanley Oavms. 110 Ro. Ridgeiand 
Avė.. Wortb, III., tel. Oak lesi 
108J-1.

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm. Krikštynom Ir Kito
kiem Bankletam Ro teikiam Pa

tarnavimą.
Linksmas Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

Pocahontaa Mine Rnn (Rcrccncl), Tonas $7.15; 
Smulkesniųjų — Tonas g7.(M); Petroleum Gar- 
bon Doke, perkant B ton. ar daugiau, Ton. 97.28.


