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TRAUKINIO NELAIME “ 
PIKTADARIŲ DARBAS; 
20 ASMENŲ ŽUVO

Suimtas vienas įtariamas 
bekojis ir beausis asmuo

c
RENO, Nev., rugp. 14. —

Ryšium su City of San Fran- 
cisco traukinio šiurpia nelai- 
laime, įvykusia šeštadienio 
naktį Nevalios dykumose, Šou 
thern Pacific geležinkelio (po
licija areštavo įtariamą be- 
ausį ir vienakojį valkatą, at
vykusį netoli čia prekiniu 
traukiniu. j mėtas į kelio centrą. Šalis ke-

Areštuotasis pasisakė esąs lio rasta pamesti du geležiniai 
Bob La Ducher iš Lewiston, smaigtai.
Mont., ir nieko nežinąs apie Traukinys (streamliner) va 
traukinio nelaimę. dinosi City of San F.rancisco.

Anot policijos, areštuotasis Važiavo iš Chįcagos. Buvo 17

CARLIN, Nev., rugp. 14. — 
Netoli čia įvykusios trauki
nio nelaimės įpriežastis, kaip 
nustatyta, yra piktadarių dar 
bas. Susekta, kad iš dviejų bė 
giij sudurimo išsukti sraigtai, 
išilgai vieno bėgio iš pabėgių 
išlupti uknoliai Jspygiai) ir 
pats bėgis 'keletą colių pastu-

Clilcago, Illinois, Antradienis, Rugpiūtis-August 15 d., 1939 m.

Lietuviška grįčia.

DAUGIAU PIRKIMO 
MOKESČIŲ TURĖTŲ 
BŪT SKIRTA ŠELPIMUI

SPRINGF1ELD, III., rugp. kesčių žymioji dalis turėtų te
14. — Gubernatorius Horne-1 kti bedarbių ir vargšų šelpi- 
ris nusprendė šaukti legisla-' mui. Tuo sumetimu ir buvo
turą specialėn sesijon — di
dinti valstybės mokamą. senat 
vės pensiją. Kai kūne legisla-

iškelti pirkimo mokesčiai. 
1933 metais gubernatoriam

llornerio pastangomis p
tūros atstovai planuoja toje kinti valstybiniai už nekįlno- 
sesijoje iškelti bedarbių šelpi-1 jamas savastis mokesčiai ir 
mo klausimą, kurs šiandien sukelti pirkimo mokesčj 
virtęs aktualiausiu klausimu. Į žymėta, kad žymesnioji

Legislatūros senato respub-1 mokesčių dalis bu^unaučTota 
likonų atstovų vadas šen. E. šelpimui, o likusioji dalis —

Lenkijoje areštuojami vak'ie 
siekiantieji pakušti Mii valiuta

nepaprastai karčiais žodžiais 
atsiliepiąs apie geležinkelio 
kompaniją. Prieš porą metų. 
jis, kaip sa'kosi, ant geležin
kelio netekęs kojos ir ausij ir 
už tai kaip reikiant neatly
gintas.

vagonų, kurių 14 keleivinių.

Patikrintomis žiniomis, žu
vo; 20 asmenų, sužeistųjų 111

Tarp nukentėjusiųjų yra 41 
iš Cbicagos ir priemiesčių. Jų 
šeši žuvę.

Berlynas su Roma nusprendė 
galutinai išspręsti Dancigo likimą

SALZBURGAS, Vokietija,
rugp. 14. — Vakar čia užda- 

. --ryla "Romos Berlyno ašies tri
jų diehų konferencija ir italų 
užs. reikalų mn. Ciano lėktu
vu išskrido Romon Mussoli-, 
niui pranešti, kas čia nutarta.

Ministrui Ciano išvykus, 
nacių autoritetai pranešė, kad 
konferencijoje Dancigo klau
simas buvo svarbiausias. Ra
sta, kad lenkų nusistatymas 
kaskart darosi nepakenčiames 
nis ir šis klausimas artimiau
siuoju laiku turi būti išspręs
tas. Girdi, britų ir prancūzų 
pareiga lenkus palenkti Dan
cigą paduoti Vokietijai gra
žiuoju.

Tačiau dėl Dancigo karas 
nenumatomas. Tokia yra na
cių ir fašistų nuomonė.

JŪROS KELEIVINIS 
LĖKTUVAS SUSIDAUŽĖ, 
14 ASMENĮ! ŽUVO

RIO DE JANBIRO, Brazi
lija, rugp. 14. — Pan Ameri
can keleivinis jūrinis lėktu
vas (Clipperis) atskridęs iš

VARŠUVA, rugp. 14. — 
Lenkų policija sakosi ji suse
kusi Lenkuose gyvenančių vo 
kiečių plačią kampaniją tiks
lu pakirsti Lenkijos valiutą 
ir sukelti finansinę krizę, kas 
būtų nepaprastai naudinga 
Vokietijai. Vykdomi areštavi
mai. Tarp areštuotųjų yra 
vieno vokiško banko Katovi- 
cuose direktorius ir kasinin
kas. Areštuotieji siunčiami į 
koncentracijos stovyklą.

DAR DU AMERIKIEČIAI 
LAKŪNAI PASIRINKO 
KAPUS ATLANTIKE
NEW YORK, rugp. 14. — 

Praeitą penktadienį iš Naujo
sios Škotijos į Airiją per At- 
lantiką išskrido' du , lakūnai

Miami, Fla., prieš nusileisiant! Alex Loeb ir Diek Decker, a- 
čia prieplaukoje smogė į kel- bu iš New Yorko-. Jie pasiė-
tuvinį laivą ir sutriuškėjo.

14 asmenų žuvo, o 2 išva
duota. Tarp žuvusiųjų 6 yra 
iš J. A. Valstybių.

Nelaimės priežastis tyria- 
ma. Spėjama, kad prieš nusi
leisiant lėktuve kas nors tu
rėjo sugesti, nes mašina ne
buvo sukontroliuojama.

ŠIANDIENA IŠKILMĖS 
PAS KAZIMIERIETES
Šiandien, rugpiūčio 15 die

ną, Šv. Kazimiero Seserų vie
nuolyne profesijos ir abitų į- 
vilkimo apeigoms vadovaus 
gerb. klebonas kun. J. Vaite
kūnas iš Providence, R. I.

10 kandidačių priims abi
tus; 10 seselių naujokių su
dės pirmuosius apžadus; 6 se-

B. Scarcy pareiškia, kad jau 
gana valstybei neigti bedarbių 
šelpimo būtinumą — iš abelno 
iždo skirti nuotrupas. Anot

kitiems valstybės reikal|
Iki 1933 metų valstyHH iŠ

nekilnojamų savasčių kas me
tai gaudavo apie 22 milijonus

jo, šelpimui turi būti skiria-1 dolerių. Ir to pakakdavo. Pas

9
Policija, būtent, susekusi, 

kad vokiečiai gyventojai ne 
vien patys iš apyvartos iš
traukia lenkų sidabrines mo
netas, bet dar pataria ir (pa
tiems lenkams taip elgtis tvir 
tindami, kad lenkų valiuta
■palaipsniui smunka, kad ban- v. x j
1 i- > seles sudės amžinus apžadus.

ina surenkamų pirkimo mokės 
čių (sales tax) didesnioji da
lis.

kutiniais 1939 metais pirkimo 
mokesčių valstybei teko dau- 

<giau kaip 81 milijonas dol. ir

knotai netenka*vertės, tad si 
dabrinius pinigus reikia iš
traukti ir krauti sau atsar- 
gon namie, arba į vokiškus 
bankus.

f

šiandien iš pirkimo mokesčių 
tik viena trečdalis skiriama 
šelpimui, o likusios dvi treč
daly išleidžiama kitiems val
stybės reikalams, daugiausia 
įvairių rūšių valstybės tarnau 

Apeigos prasidės 9.30 va- tojų samdymui, valstybėsbiu-
landą

Šen. Scarcy nurodo, kad šios sumos vos tik trečioji da

NO« AMATŲ MOKYKLOS
- MERGAITĖMS

KAUNAS, (Elta), — Švie
timo ministerija kreipėsi į 
ministrų tarybą, įprašydama 
Kaune leisti įsteigti valstybi
nę mergaičių amatų mokyklą. 
Pradžioje toje 'mokykloje bū
tų praeinamas audimo, mez- 

ą ginio ir siuvimo skyrių kur
sas. Vėliau galėtų būti įstei
gti ir kiti skyriai.

Šiaulių atitninkamos orga
nizacijos įteikė švietimo mi
nisterijos specialių mokslų de 
partamentui prašymą įsteigti 
Šiauliuose mergaitėms siuvi
mo mokyklą. Prašymas svar
stomas.

KOMUNISTUI SULAIKYTA 
PAŠELPA

RACINE, Wis., rugp. 14. 
— Apskrities 'bedarbių šelpi
mo administraciją nutraukė 
šelpimo teikimą vietos komu
nistui agitatoriui S. Herma 
nui, kurs keletą metų buvo 
šelpiamas WPA darbu.

Komunistas dėl to traukia 
tieson administratorių ir rei
kalauja 1,000 dol. atlyginimo

mė 25 valandoms gazolino ti
kėdamies kelionę, atlikti per 
22 valandas. Išskrido ir din
go-

Airijoje jų nesulaukta. Nė 
vienam plaukiančių per At- 
lantiką laivų neteko jų maty
ti, arba apie juos 'ką nore iš
girsti.

Žiniomis iš Southampton, 
Anglijoj, tenai iš Amerikos 
atskridęs Dixie jūrinis kelei
vinis lėktuvas. Ir šio lėktuvo 
įgula niekur nepastebėjusi mi 
nėtų lakūnų, nors jų likimu 
daug rūpintasi.

Jiedu dingo vandenyno ban 
gose, kaip anksčiau jų pavie
niui skridę du amerikiečiai.

ISPANIJA ĄTGAUNA 
VERTYBES POPIERIUS

LA ROCHELLE, Prancūzi
ja, rugp. 14. — Ispanų gar
laivis Monte Albertą išplau
kė į Bilbao, Ispanijon. Veža 
apie 9,000 dėžių su įvairiais 
ispanų vertybės popieriais, 
kuriuos 1937 metais raudo
nieji buvo išsiuntę Prancūzi- 
jon. Prancūzų teismai nus
prendė viską grąžinti Ispani
jai.

RENGIAMI DIDELI 
MANEVRAI

PLATTSBURG BARRA- 
CKS, N. Y., rugp. 14. - Šio
se apylinkėse rengiami dide
li kariuomenės manevrai. Bai 
giamos statyti kariuomenės 
dalims stovyklos.

ŠOVINIUI SPROGUS 
6 KARIAI ŽUVO,

FORT KNOX, Ky., rugp. 
14. — Kentucky milieijo-s ar
tileristai šalia taikinio rado 
nesusprogusį 77 mm. šovinį 
ir atsinešė į stovyklą, many
dami, 'kad šovinys neužtaisy- 
tas, pradėjo su juo be jokio 
atsargumo elgtis.

Deja, šovinys buvo užtaisy
tas ir susprogo. 6 kariai žuvo 
ir kiti trys sužeista.

Yra uždrausta kareiviams 
ir civiliniams poligone aplink 
taikinius rankioti kaip spro
gusius, taip nesprogusius šo
vinius. Kareiviai to nepaisė.

rokratizmo plėtimui. .Valsty
bės administracija turėtų ap
siriboti išlaidomis, buvusiomis 
prieš 1932 metus, apturėto
mis iš mokesčių už nekilnoja
mas savastis, ir pirkimo mo-

NUO AUDRŲ NUKENTĖ
JUSIŲJŲ ŠELPIMAS

ŪKAI ERGE (Elta). — Iki 
šio laiko nukentėjusiems nuo 
audrų ūkininkams šėlti Ukmer 
gės apskrities komisija yra ga 
vusi 68 nukentėjusių ūkininkų 
prašymus. Praėjusiais metais

lis tenka bedarbių šelpimui. 
Kur dingsta likusioji sumai 
Kai legislatūroje keliamas siu 
lymas skirti daugiau šelpimui, 
administracija griežtai prieši
nasi. Girdi, bedarbių šelpimu 
turi daugiau rūpntis apskri
tys ir miestai.

Šen. Scarcy pareiškia, kad 
jei taip, tai patys pirkimo 
mokesčiai turėtų būti mažiau
sia perpus sumažinti. Tai le
gislatūros uždavinys.

LABAI PADIDĖJO TELIU- 
KŲ PAREIKALAVIMAS

Manevruose dalyvaus apie KAUNAS. Paskutiniu
52,000 regulinės kariuomenės, llaiku Provincijoje pradėjo ga-

KAUNAS (Elta). Skulpto
rius Petras Rimša Berlyne su
sitarė su keliomis firmomis at 
liedinti iš bronzos Lietuvos 
Mokyklą, kuri atliedinta bus 
pasiųsta Lietuvių kambariui 
Pittsburgo universitete.

PADARYTA DAUG ŽALOS

KROSNA. — Čia siautė 
baisi audra kuri truko 5 mi
nutes, bet padarė daug ža
los: Birščių km. ir Turiškių 
km. ūkininkų J. Pilvelio ir 
A. Juškausko sugriovė kluo
nus.

Poželsvių ikm. L. Šunsko 
kluoną atnešė net prie gyve
namojo namo, daug nuplėšė 
stogų, išgriovė medžių, dau
gely vietų plentas buvo už
verstas audros išverstais me
džiais.

AIRIAI PRIPAŽJSTA, KAD 
JIE SPROGDINA BOMBAS

Riverview Park darže Chi- 
cagos airiai turėjo masinį su
sirinkimą. Kalbėjo Sean Ru- 
ssejl, airių respublikonų ar
mijos vadas Airijoje.

Jis pripažino, kad Londone 
ir kitose Anglijos vietose vy
kdomi bombų sprogdinimai y- 
ra airių respublikonų armijos

milicijos ir atsargos vyrų.

KARO ILGUMO 
IR PARAIGOS 
NEGALIMA NUMATYTI
BERLYNAS. — Vokiečių 

atsargos generolas Tempelho- 
ffas paskelbė straipsnį apie 
galimumą greit išspręsti da
barties karą.

Autorius netiki trumpo ka
ro galimumu dabartinėmis ap 
linkybėmis.

Jis primena, kad per pas
kutinį karą kiekviena karia-

darbas. Sakė, šis žj gis bus vusi šalis Mūsomis jėgomis sten 
vykdomas iki Airija visiškai gėsi kuo greičiausiai nugalėti, 
nusikratys anglų įtaka, iki ne tačiau tai nepavyko. (leneror 
liks nė vieno anglų valdinin- las cituoja Moltkės žodžius —
ko Airijoje.

m’

“Kada kyla karas, negalima 
numatyti nei kiek jis truks,

SKELBRITĖS “DRAUGE” nei kada pasibaigs”.

LIETUVOJE PRASIDEDA 
DARŽOVIŲ, VAISIŲ 
EKSPORTAS
KAUNAS (Elta). — Prasi

deda daržovių, medaus, , gry
bų ir vaisių eksportas. Medus

Uikmerglės apskrityje nuo au-1 eksportuojamas į Ameriką, 
drų nukentėjo 125 ūkininkai. Angliją, Šveicariją ir Vokie

tiją, grybai į Ameriką, Vokie 
tiją ir Švediją. Voveruškų 
šiemet numatoma išvežti apie 
30,000 kg. “Pienocentras” ža 
da eksportuoti vyšnių apytik
riai už 360,000 Lt. Be to nu- 

■ matoma eksportuoti apie 5,- 
000 tonų konservuotų agurkų.

Statistikos duomenimis nuo 
1935 iki 1938 metų už ekspor 
tuojamus žvėrių kailiB»)buvo 

SUSIDAUŽĖ TRAUKINYS; gauta 3,641,200 Lt pajamų. 
21 SUŽEISTA Vidutiniai kailių kasmet eks-

NEW YORK, rugp. 14. — '

BAIGlUSkEJI VYTAUTO 
D. UNIVERSITETĄ

KAUNAS (Elta). — Vy
tauto Didžiojo universitetą 
per pirmąjį 1939 m. pusmetį 
baigė ir diplomus gavo 239 as i 
menys. Tš viso ligi šiol per vi
sus fakultetus pripažinti jau 
3,479 diplomai.

na daug įvairių kitataučių pir 
kti iš ūkininkų teliukus. Taip 
pat ir teliukų kaina yra aukš
tesnė negu anksčiau buvo. Pir 
kliai labiausiai pageidauja te
liukų odų. Ryšium su tuo rei-.

. ... .... , 1 ko nuo bėgių ties Ocean Parkskiniu, pasiteiravę atitinkamos . .

Viršutiniu geležinkeliu va
žiuodamas iš Coney Island po 
žeminis traukinys vakar nušo

se įstaigose, patyrėme, kad 
užsieniuose daug reikalauja
ma teliukų odų, todėl jų kaina 
gali dar pakilti.

Į way stotimi. 21 ašmuo sužei-• kiją.

'portuojama už 200-250 tūket. 
Lt.

Netrukus į Lietuvą atvyks 
Turkijos pirkliai, kurie supir 
kinės arklius eksportui į Tur-

sta.

SKERSAI VISLOS UPĖS 
NACIAI STATO TILTĄ

DANCIGAS, rugp. 14. 
Dancigo naciai per Vislos u- 
pę stato pontoninį tiltą, ku
riuo bus susisiekiama su Ry
tine Prūsija.

Lenkai su dėmesiu stebi šį 
nacių žygį ir nežinia kas buH 
daroma.

REMKITE, PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

LIETUVAI REIKALINGAS
DVIRAČIŲ FABRIKAS
KAUNAS (Elta). — Pas

kutiniais metais labai sparčiai 
daugėja dviračių įvežimas ir 

1 pardavimas Lietuvoje. 19316 
m. parduota dviračių maždaug 
už 200,000 Lt, 1937 m. — už 
700,000 Lt, 1938 m. — už 2,- 
100,000 Lt, o 1930 m. įvežta 
dviračių jau už 2,200,000 Lt.

Spaudoje keliamas sumany
mas, kad Lietuvoje būtų jstei 
gtas dviračių fabrikas, kad ne 
reiktų milijonus litų išleisti į 
užsieni.

PERKŪNAS NUTRENKĖ 
SENUTĘ

BALUNIKAI. — Birželio 
19 d. perkūnas nutrenkė Ge- 
liogalių km. senutę Dabkevi- 
čienę. Birželio mėnesį čia 
siautė audringa 'perkūniją, ku 
r i padarė daug nuostolių.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Nu

matoma giedra; maža tempe
ratūros atmaina.

Saulė teka 5:58; 
7:51.

leidžiasi
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soriaus kelionės maršrutą. Dabar primena
me, kad kolonijų veikėjai pasinaudotų sve
čio atsilankymu ir būtinai surengtų jam pra
kalbas.

Berods, ir sakyti nereikia, kad prof. Pakš
tas yra ne tik žymus mokslininkas, uolus 
visucmenės veikėjas, bet ir sumanus politi
kas. Jis kalba labai įdomiai. Ypač šiais lai
kais svarbu yra pasiklausyti kalbų tokio 
asmens, kuriam gerai žinoma ne tik Lietu 
vc6, bet visos Europos tarptautinė politi
kos padėtis.

APŽVALGA

( Ar^i, s....,, į, Ll.Z1

Vakar dienraščiuose pastebėjome tikrai
džiuginančią žinią, kad jau galą gale at
naujinti Lietuves valstybės santykiai su A- 
paštališkuoju Sestu.

Liętuva neturėjo normalinių santykių su 
Vatikanu per kelioliką metų. Jie buvo nu
traukti dar tais laikais, kuomet ministru 
pirmininku buvo prof. Augustinas Voldema
ras. Jie buvo nutraukti ir per ilgą laiką 
nesunormuoti dėl to, kad tautininkų parti
jos keli vadai buvo užsispyrę užduoti smū
gį Bažnyčiai ir Lietuvos katalikų visuome
nei. Jiems buvo nepakeliui eiti su Bažny
čia, kuri stovi už laisvę, už teisėtumą val
stybės gyvenime ir už teisingumą socialinia
me ii ekonominiame veikime.

Nors savo neapgalvotais žygiais tautinin
kai Bažnyčios nenugalėjo ir Lietuvos kata
likų veikimo visai neparblcškė, tačiau daug 
nuostolių padarė ir katalikams ir tuo pa
čiu valstybei.

Ištremdami Apaštališkąjį Delegatą iš Lie
tuvos, tautininkai mūsų tautai didelę gėdą 
užtraukė. Uždarymas privatiškųjų katalikiš
kųjų mokyklų, panaikinimas moksleivių a- 
teitininkų organizacijų, apkarpymas ir su
varžymas teisių Teologijos - Filosofijos fa
kulteto Lietuves Universitete, nuolatinis tru
kdymas veikti katalikiškoms organizacijoms, 
sodinimas į kalėjimą katalikų veikėjų ir vi
si kiti prieš katalikus nukreipti aktai, ne
galėjo nepakenkti Bažnyčiai ir Lietuvos ka
talikų visuomenei. Katalikai buvo nuskriau
sti dar ir tuo, kad buvo suardyta jų ekono
minės organizacijos ir uždarytos politinės 
partijos, nes tuo buvo užkirstas kelias pasi
reikšti katalikų veikėjų iniciatyvai ekono
miniame ir politiniame valstybės gyvenime. 
Tai pačiai valstybei išėjo į nenaudą, nes bu
vo atstumta nuo darbo tikrai didelių ir val
stybei reika?ingų jėgų.

Lietuva yra katalikiškas kraštas. Dėl to 
buvo nenormalu, .kad jis per kelioliką me
tų neturėjo tinkamų ryšių su Vatikanu ir 
kad katalikai, būdami savam krašte ir tai 
milžiniškoje daugumoje, buvo persekiojami. 
Aišku, kad tai neigiamai veikė į valstybės 
reikalus ir kad tautos nevienijo, bet ją skal
do.

Tokia padėtis Lietuvoje neigiamai pavei
kė ir į jos išeiviją, dėl to nekartą Amerikos 
lietuvių katalikų laikraščiai ir lietuvių ka
talikų organizacijos turėjo daryti stiprių 
pareiškimų, kad Lietuvos vyriausybė tą ne
normalų būvį pataisytų.

Visi šie prisiminimai nemalonūs. Ačiū Die
vui, kad sulaukėm tos valandos, kurioj ga
lime pranešti Amerikos lietuvių visuomenei, 
kad tas, ko troškom, ko prašėm ir reikalą 
vorai, jau įvyko — Lietuva atgaivino gerus 
santykius su Vatikanu ir, tikimės, Kata
likų Bažnyčia ir katalikiškasis veikimas Lie
tuvoje pradės eiti normališkomis vėžėmis!

Tai bus dar vienas gražus Vieningo Dar
bo Vyriausybės aViktas žygis, ui- kurį mes 
nuoširdžiai ją sveikiname.

Ta pačia proga sveikiname Lietuvos Ar
kivyskupą - Metropolitą, Vyskupus, ir, žo
džiu. visą Lietuvos katalikų visuomenę!

Lietuviškų Knygų Skaitymas
Reikia įpripažinti, kad “Tėvynės” redak

torius iškėlė gerą ir aktualų klausimą. Jis 
savo rašiniu apie lietuvių knygų skaitytiną 
sukėlė gana įdomias diskusijas-, llaja Dun- 
gaitė j tą rašinį, tarp kitko, taip atsiliepiau

“Tėvynė “Gyvųjų Prašė Atsiliepti”, iš
keldama tragiškiausią padėtį su lietuviš
ka knyga Amerikoje. Juk mes gyvename 
kapinėse, kad ir lietuviškai pasikalbėdami, 
('kad ir su jaunimu), jeigu nei ipatys, nei 
jaunimui neperduodame lietuvybės turi

Ar Be Europoje Kare?
Vo« man atvykus j Arneri- 3. Vokietijos - Italijos “a- 

ką, malonūs pažįstamieji pa-Į šis” yra įlenkta. Nors italai 
sveikino mane jiems rūpimu laimi smaitkuuja prieš Pran 
klausimu: — Ar bus Buropo-
je karas-f Ką šne'ka anglai t- 

Supratau, kad tai visų ben
dras rūpestis. Ryžausi, nors 
nebūdamas pranašas, pasaky- 
ti “Drauge” šiuo klausimu
savo nuomonę.

Man atrodo, kad šiemet
Europoje didelio karo nebus. 
Mažas diplomatinis ir įbau- 
ginimo karas tęsiasi kelinti

eūziją, bet tai, atrodo, dau
giau savųjų 'karių dvasiai pa
laikyti ir “ašį stiprinti”, ne
gu su ašimi į didžiulį karą 
įsivelti. Italija karo nenori. 
Ji privengia Anglijos, kuri 
per pastaruosius 9 mėnesius 
sugebėjo savo orlaivių - bo- 
mbanešių gamybą padaugin
ti net 10 kartų, įvesti priva
lomą tarnybą, pasiguminti vi

metai. Bet ginklai, bombane-l soj šalyje geras slėptuves ir
šiai, kanuolės — atrodo — 
neturės darbo.

fiį mano teigimą pagrindžiu 
keletą priežasčių.

1. Karas įvyksta tada, kai 
bent vienas jo nori ir puola 
savo kaimyną. Tas ginasi, 
šaukiasi kitų pagalbos, ir į- 
vyksta 'kova.

Šiuo gi tarpu nei Vokieti
ja, nei Anglija su visais sa- 

nio (ne kevalo). Bet imantis užduoties nė- vo draugais karo nenori. Gal
ra taip lengva skerėčiotis ir balsiai kal
bėti, nes reikia daug sunkaus, kruopštaus 
ir be atvangos darbo. Apie mūsų tautos 
esmę draskymus! “ant steidžiaus”, kad aš 
lietuvis, būkime lietuviai, nieko niekam (ir 
junimui) neišaiškinsi. Štai, katalikai ėmė
si iš es/.nėe veikti ir kai ką jau turi tikro, 
ne žodinio. Būtų nekultūringa nepripažin
ti, kad jų kolegija, akademija ir dabar 
steigiamos gimnazijos (liigli scliools), ša
lia religijos, duoda lietuvybės turinio. Kam 
nepatinka katalikų pastangos, turėtų kur
tis savo lietuvybės palaikymo centrus, bet, 
suprasime, kad tik lietuviškos kalbos mo
kymas yra tik “iš bėdos”, kad daugiau 
nieko kito nebelieka! Reikia siekti dau
giau. Žinoma, pakartoju, kai mums nieko 
kito nebelieka, tai, — kad nebūtų mums 
kapinėse taip liūdna, turime nors savos 
kalbos skambėjimo aplinkui neužleisti, jį 
palaikyti...”
Daug tiesos čia pashkyta. Tuščiais raštais 

ir tuščiomis kalbo&nis nieko nepadarysime. 
Reikia darbo, didelio, intensyvaus darbo. 
Katalikai turi lietuviškas mokyklas, nes dau
giau dirbo ir daugiau aukojo negu kalbėjo. 
Kad lietuviai amerikiečiai daugiau skaity
tų lietuviškų knygų, taip pat reikia daug 
padirbėti, gerai sutvarkyti jų išplatinimų.

Mūsų Srovės Ir Jaunimas
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Pasinaudokime
Prof. dr. K. Pakštas jau baigė paskaitas 

Kalifornijos Universitete. Jis jau kelionėje 
į Omaha, Nebr., kur bus rugpiūčio 20 d. ir 
sakys kalbą. Iš čia keliaus Chicagos link 
ir lankys kitas lietuvių kolonijas.

Savo laiku buvome paskelbę gerb. Profe

jo daugiausiai 'pageidautų 
strateginiais laiko ir numa
tomos aliantų pagalbos sume
timais lenkai; bet juos šalto
ji, apgalvota anglų politika 
sulaiko vietoje, giria viešai 
lenkų šaltą kraują, kantru-

prisigabenti didelius maisto 
atsargas.

Tą visa atsimenant, atrodo, 
kad šiuo metu karas, protin
gai galvojant, nebegalimas. 
Deja, karas nėra proto, bet 
gobšumo, aistrų padarinys. 
Tad jis galėt gali kilti, ku
riai nors susivaidijusiai pusei 
neišlaikius dirksnių — nervų 
karo.

Pereitą savaitę buvo palei
stas vasaros atostogų Angli-

Kybartų (Lietuvoj) kataliką bažnyčia. I

Lietuvos Pilietybės Įstatyruas
KAUNAS (E) 

dienomis Respublikos Prezi
dentas paskelbė Lietuvos pi
lietybėm įstatymą. Pagal šį 
įstatymą pilietybę įgyja šei-

jos Parlamentas. Opozicija vi- miniu ryšiu: ne Lietuvos pi- 
sa darė, kad šiemet Parlame
ntas atostogautų ti'k 3 savai
tes, o ne 2 mėnesiu, kaip i«t- 
prastai. P. Chamberlain išaiš
kino atstovams, jog dabar

nnį. Ir tuo būdu .milijoninės kokilj norg stanibilJ 
kurių masės neturi karo nei k0|„plikacijli nennmatonia.

Tad nėr prasmės sutrukdyti 
ponams atstovams užsipelny
tas dviejų mėnesių atostogas. 
Taip ir įvyko. Tas rodo, jog 
Anglijos vadovybė pramato, 
kad šiuo tarpu, nors yra di
delis Lenkijos ir Vokietijos 
kariuomenių sugrupavimas 
pasjeraiais, karo nebus.

Kiek žinau, Amerikos lie
tuviai buvo smarkiai įsibau
ginę galimu Europojo karu 
ir nevyko atostogų į Lietuvą. 
Dabar daug kas gailisi. Drą
sesni buvo Anglijos lietuviai. 
Jie gausia ekskursija aplan
kė šią vasarą Lietuvą ir rug
sėjo mėnesio pradžioj grįš į 
Londoną.

Kun. dr. K. A. Matulaitis,
M. I. e

Londono lietuvių dv. vadas

jo liūdnų padarinių.

2. Karui vesti reikia 
vien žmonių, bet dar daugiau 
pinigų. Mažiausia pinigų tu
ri Vokietija. Jos pinigai ne
paremti auksu, bet žmonių 
darbu — produkcija, dera, 
jei tuos tautos i darbo gami
nius galima svetur už gyvą 
pinigą parduoti, ar išmainy
ti į sau reikalingas žaliavas. 
Čia gi Vokietija turi didžiau
sių sunkumų. Jos gaminiai 
užsienyje, dėl tam tikrų prie
žasčių, neperkami, boikotuo
jami. Kai kurios valstybės, 
prisigavusios Vokietijon žadė
tais prekių kreditais ir juos 
apmokėjusios savo pirklių ir 
ūkininkų pinigais, — kratosi 
Vokietijos nevisai Švarios pre 
kybos sistemos.

Kitas galimas karo part-

ne

V. Gudelis “Amerikos Lietuvio” 32 nu
meryje, konstatavęs faktą, 'kad Amerikos . t ....................
tautininkai, vesdami “viengungišką gyveni- ner^8 tai Lenkija. Ji seniai. Marianopolis, 10 rugp, 
•rną”, nesirūpina jaunimu, kad yra apsileidę- yra svetimiems užstaeiusi že- 
liai, bejėgiai, rašo:

“Dešinioji opozicija, patėmijus tokį pra
žūtingą jaunimo suklaidinimą, leidosi vi
su smarkumu užkirsti tam visam kelią. 
Reikia čion -patėmyti, kad dešinioji opo
zicija susidūrė su kone suu lygiu išsila
vinimo organizatyviume darbe konkuren
tu. Dešinieji j>adėjo daug darbo, energi
jos ir pasišventimo, kad tik sulaikyti tą 
jaunimą, kurs buvo čia pat ipo mūsų no
sių ,vedamas į mums svetimus kraštus. 
Jie dar neseniai pradėjo jmstoti ant ke
lio kairiąjtBm sparnui, o jau pasekmės ga
na gražios ir vis bujoja, iš ko galima sprę
sti, kad kairysis sparnas skaudžiai pajus 
padaryti. Manding, yra maloniau matyti 
'kun. klebonui Norbertui Pakalniui ir jo 
pagalbininkams kun. Masiuiiui ir kun. 
Kruzei. Mes privalome užgirti tokį pra
kilnų tautišką darbą, nors tas darbas mū
sų opozicijonierių daromas. Mes patys ne
mokame prieiti prie jaubiino. Jei mes ne
matome mūsų jaunimą einantį per rube- 
žių į svetimus kraštus ir negalime jo su
laikyti, tada geriau leiskime kitidms tą 
padaryti. Manding ,yra maloniau matyti 
mūsų tautišką jaunimą lenkiamą į deši
niųjų pusę, negu į kairiųjų. Mūsų jauni
mas dešiniųjų pusėje ims au'klėjamas gre
ta su religija tautiškume, kame nereikia 
abejoti, o kairiųjų pusėje mus jaunimui 
bus skiepijamas svetimas izmas. Jeigu

mė» turtu, ir suteikusi dide- Neįveikiamas 
liy koncesijų užsienio turtuo-1 1
liams, besiskolindama kas me 
tai vis daugiau ir daugiau 
pinigų. Lenkija turi daug at-

Admiroias
Smarkiausias admirolas, ku 

rio nekibo mirtis, buvo ang- 
liekamų žmonių, bet maža pi-1 lHs admirolas Sir NeHbit Wil- 
nigų. Ją, tiesa, remia dabar lougbbv, gyvenęs nuo 1777 
Anglija ir Prančflzija. bet tik |įgį (gųg Kovose jis buvo 
taip ir tiek, kiek pačiai An- 71 u.rt* onn
glijai, ar Prancūzijai teikia
naudos. Lenkijos būklė šiuo 
momentu yra gana sunki. Ji 
turi maitinti netoli pusantro 
milijono karių; tie vyrai na
šaus tautinio darbo nedirba, 
pasilieka vien sargyboje ir 
ta valstybės sargyba Lenkijai 
daug kaštuoja. Jei toki būk
lė pabus pusę metų ilgiau, pa
sidarys Lenkijai nebepakelia- O jeigu yra kur neramumą* 
ma našta. Tą pačią naštą ne- ir priespauda, tą greičiau iš 
ša ir Vokietija. tiria pikta sąžinė.

pašautas 71 kartą, gavo 200 
smūgių kardu, 3 kartus buvo 
bombų sprogimo užgautas, 6 
kartus buvo laivų avarijoje, 
neteko vienos a'kies, vienos 
rankos ir turėjo sužalotą i«s- 
makrį. Ir tas admirolas mirė 
nuo senatvės. Jūrininkai va
dindavo jį “Nemirštamuoju 
AVilloughby”.

vis gi pasiliks tautiškoje dvasioje; gi jau
nuolis, pametęs kairiojo »|>arno mokyklą, 
pasilieka mums tolimas”.
Šio rašinio autorius “dešiniąją opoziciją” 

vadina katalikus, o “kairiąją” — 'komunis
tas.

Reikia pasakyti, kad V. Gudelis daug tie
sos pasakė. Tautininkai, kurie taip mėgsta 

jaunuolis ir pamestų dešinį sparną ateity, afišuotis šimtaprocentiniais lietuviais patri-

lietė, susituokdama su Lietu
vos piliečiu; priimto Lietu
vos piliečiu žmona, jei ji pa
reiškia norą tą pilietybę įgy
ti; priimto Lietuvos piliečiu 
vaikai, nesūkakę 18 m. amž., 
jei jie yra priimtojo tėviško
je valdžioje ir jei priimtasis 
pareiškia norįs, kad jie tą 
pilietybę įgytų; Lietuvos pi
lietybę atgavusios moters vai 
kai, nesukakę 18 m. amž., jei
gu jie yra atgavusios tėviš
koje valdžioje ir jeigu atga- 
vusioji pareiškia norinti, kad 
jie tą pilietybę įgytų; ne Lie
tuvos pilietės vaikas, kuris į- 
teisinamas ligi 18 metų am
žiaus, jei jo tėvas Lietuvos 
pilietis.

Ne Lietuvos piliečio vai
kas, sukakęs 18 m. amž., per 
vienerius metus nuo sukaki
me gali įgyti Lietuvos pilie
tybę optavimu, jei jis, ligi su-f 
kakdamas 18 m. amž., apsi
gyvena Lietuvoje su savo mo- Į 
tina, atgavusia Lietuvos pi
lietybę ir turinčia jam tėviš
ką valdžią.

Lietuves pilietis, . priėmęs 
svetimos valstybės pilietybę, 
Vidaus Reikalų ministro lei-

— Šiomis ja ar yra tarnavęs be nusta 
tyto įstatymais leidimo sve
timos valstybės kariuomenė
je, kariniame laivyne arba ki
toje karinėje ar karinio po
būdžio organizacijoje; gyven
damas užsienyje, pašauktas 
nestoja atlikti karinės prie
volės; pabėga į užsienį iš ka
riuomenės, iš 'karinio laivy
no ar iš kitokios karinės tar
nybos; įstoja civilinėn sveti 

mos valstybės tarnybon, e- 
sant tai valstybei karo padė
tyje su Lietuva, arba, tokiai 
padėčiai atsiradus, neišsteja 
iš anos valst. .civilinės tarny- 
nos valstybės civilinės tarny
bos arba padaro kokį veiks
mą prieš valstybės saugumą 
ir už tai teismo nusmerkia- 
mas kalėti sunkiųjų darbų ka
lėjime. . , . I

Lietuvoje apsigyvenusi mo
teris, susituokdama netekusi 
Lieuvos pilieybės gali ją at 
gauti, jei yra našlė ar per
skirta, arba jos santuoka yra 
pripažinta netikra.

Didelis Gaisras 
Klaipėdos Celulozes 
Fabrike

KLAIPĖDA (E) — Rugį 
piūčio 1 d. apie pirmą valan
dą naktį staiga pradėjo deg
ti neseniai smarkiai apdegu-

. . . siojo Klaipėdos celulozės fa-
donų' gali pasilikti Lietuvos hriko stogaa vir- katili„^
pllutybę. I Ugnis greit išsiplėtė stogo

Lietuvos pilietis gali būti«Incdinėše dalyse ir siekė lu- 
pripažintas netekusiu Lietu-| bos. Gręsė pavojus, kad sa
vos pilietybės, jeigu jin bent pleškėtų visas pastatas. Ug- 
dvejus metus negyvena Lie- nis buvo laiku pastebėta ir 
tuvoje ir nutraukia ryšius su atvykę ugniagesiai po dviejų
Lietuvos gyvenimu. vulandų atkaklaus darbo gai

srą likvidavo. Nuostoliai darNutrūkusius ryšius su Lie 
tuvos gyvenimu laikomas pi- neapskaiciuoti. Gaisro prieža- 
lietis, jei jis: gyvena užsie-8^8 nežinomos ir apie jas, 
nyje be užsienio paso arbu *r an^ kartą yra viso-
su nustojusiu galios užsieni-1 k*ų spėliojimų. Nac. soc. 
niu pasu, arba, būdamas pri-1 a,P.Vgn>’dos vadovybė paskel- 
imtas Lietuvos piliečiu, išgy-1 kovą klaipėdiečiams, kurie
vena savo kiltojoje valstybėje '’šstato krautuvių vitrinose

Hitlerio portretą tarp dantų
pastos ir moteriškų kojinių,

1 arba padeda hakenkreuco vė- 
Lietuvos pilietybė guli bū- liaVi) girta„ kar(iia.

bent dvejus 
traukos.

metus be per-

ti atimta, jėi pilietis: tarnau-

jotais, jaunimo lietuviškumu visai nesirū
pina. Jie nepajėgė suorganizuoti ir palaiky
ti nė vienos jaunimo organizacijos, m pasta
tė ir neužlaiko nė vienos lietuviškos mo
kyklos.

Reikia, tad, duoti kreditą bent už tai, kad 
iš pačių tautininkų tarpo atsirado bent vie
nas, kuris nebijojo teisybės žodį saviesiems
pasakyti.

moję piliečių užimto stalo. 
Taip rašo “Memeler Dampf- 
boot”, 'kuris skundžiasi, kad 
klaipėdiečiai daugiau linkę 
daryti biznį iš partijos gar
bingų portretų ir ženklų, nei 
nori juos gerbti.

SKELBK1TĖS “DRAUGE”
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

' •



Antradienis, rugp. 15 d., 1939

Darbas - Laisvės Laidas
Mūsų kasdieninėje kalboje I 

žodis “darbas” yru tiek įpra-Į 
stas, jog, atrodo, aiškintis ir 
gilintis j jo prasmę tikrai ne
verta. Bet, jei kiek daugiau 
šio žodžio prasmę panagrinė
tume ir įstengtume gautas iš
vadas taikyti gyvenime, pa
matytume, 'kad tai net labai 
pravartu.

Mūsų raštuose, dainose, pa
tarlėse darbo reikšmei skiria
ma svarbi vieta: “Kol jau
nas, o broli, sėk pasėlio grū
dus...”, “dirbk, kol jaunas”, 
“j darbų, broliai, vvrs j vy
ra...” Tų pat kartoja mums 
mūsų tėvai, nuoširdūs drau-

I
ii. Visa tai rodo, kaip šio
Užio reikšmė ir vykdymas

’ enime yra svarbūs.

Tiek ištisos tautos, tiek at
skiri žmonės sau ateitį tik da
rbu sukūrė. Sukūrė tie, kurie 
netiki aitvarais ar užkastais 
lobiais. Didieji išradimai gi
mė ne atsitiktinai, o darbo 
dėka. Neivtonas, Stefensonas,

* Fultonas, Edisonas, Marconis 
ir kiti, — tai visi ne tušti 
svajotojai, o darbininkai, ku
rie žiūrėjo į darbų, kaip į 
griežtų gyvenimo balsų ir 
vienintelį laimės šaltinį ir sau 
ir žmonijai.

Žydinčioji auksu, prabanga, 
mokslu ir kultūra Amerika 
ar ne darbu sukūrė savo da
bartį ? Amerikiečiai darbų lai
ko išganymo šaltiniu. Čia gal

prisidėjo jų puritoniška tiky
ba, bet vis dėlto darbo reikš
mės supratimus buvo ne vien 
tikybos vaisius. Žodis “dar
bas” — jiems šventas žodis. 
Lygiai Anglija, Vokietija, 
Belgija, Danija tik per įtemp
tų darbų mokėjo sukurti auk
štos kultūros vertybių. Atvir
kščiai, valstybės, kurių pilie
čiai, kartodami “saldu nieko 
neveikti”, skambino gitara, 
smuko, nyko, nieks jų nelai
kė sau lygiais. Tik tada jos 
įgijo galybės ir reikšmės, ka
da suprato darbo reikšmę, gal 
reikėjo pavartoti įvairių me- į 
todų, savotiško bizūno, kad 
suprastų, kad įvertinti) dar
bo reikšmę ir vėliau patys 
tuo džiaugtųsi.

Lietuvių tauta irgi visa tai, 
kų šiandien turi, nėra iš kur 
nors gavusi atsitiktinai, o vi
sa pasiekusi darbu. Gal ir ipas 
mus dar ne visi supranta da
rbo reikšmę, gal ir pas mus 
būtų verta vienam kitam pri
minti, kad darbas — laimės1 
ir laisvės šaltinis, žmogaus 
auklėtojas ir tautos ' laisvės 
laidas.

Bet darbas darbui nelygu. 
Nesisteniingas darbas, be pla
no ir aiškaus tikslo, taip pat 
bus menkavertis.

Žmogui dirbti įgimta. Jis 
turi kų nors veikti, turi kur 
nors eikvoti savo jėgas. Rau
menys, nieko neveikdami, me-

BRirnis

Vienas Rietavo miestelio vaizdų.

nkėja. Lygiai ir dvasinės 
žmogaus jėgos, nenaudojamos 
produktyviam darbui, nyksta, 
smulkėja, pilkėja. Gal ne vi
suomet darbas esti malonus, 
gal dažnai bedirbdamas su
tinki kliūčių ir vargo, bet jei 
tų sunkų darbų lydės Viltis 
džiaugtis darbo vaisiais, tai 
ir tos kliūtys teiks savotiško 
malonumo ir pasitikėjimo sa
vimi. “Kliūtys yra deimanti
niai milteliai, kuriais dangus 
šlifuoja brangiuosius akme
nis”, — pasakė kažkuris fi
losofas.

Jei kiekvienas žmogus su
naudotų visas savo fizines ir 
dvasines jėgas darbui, talen
tai gimtų dienomis. Edisonas 
pasakė, kad jo išradimai yrai 
vieno procento talento ir de- 
vvniasdešimts devynių pro
centų darbo nuopelnas. Kas1

gi iš tikrųjų buvo tas Ediso
nas! Tai buvo tik sveiko pro-j 
to žmogus, koks yra beveik 
kiekvienas lietuvis.

Atliekamu nuo tiesioginių 
pareigų laiku kiekvienas gali 
surasti darbų, susijusį su jo 
talentu, mechanika, paišyba, 
muzika, literatūra, ši sdar- 
bas tikrai suteiks tokio džiau
gsmo, kuris, lyg saulės spin
dulys žemę, nuskaidrins jo 
mintis, jo išgyvenimus. Toks 
žmogus sukurs daug materia
linių ir dvasinių vertybių ne 
vien sau ir jis pats bus ver
tas gyventi šioje žemėje, ver
tas žmogaus vardo. Lailininga 
bus ir toji tauta, kurios vai
kai pamils darbą, laiminga jt
jos ateitis. Kada kiekvienas! 
laikys garbe būti lietuviu, ne-J 
reiks jam priminti nei seno

vės, nei jo lietuviškos praei
ties: jis 'pats norės būti lie
tuviu. Lygiai darbu ir aukš
ta kultūra mes priartinsim 
kultūringiausius, lygiai kitų 
kraštų lietuvius, lygiai nu- 
tautėjusius savo krašto pilie
čius. Argi darbas nėra tau
tos laisvės laidas?

Ir atvirkščiai. Tinginys ne 
tik nieko gero neduoda sau 
ir tautai, bet dar yra našta. 
Jis, naudodamasis kitų sukur
tomis vertybėmis, bei pats 
nieiko neduodamas, lygus pa
razitui. Tinginių tautos žūva, 
užleisdamos vietų darbštie- 
siems. Taip žuvo Roma nuo 
ištvirkusių tinginių ir dyka
duonių, tas pat gresia kiek
vienai tautai, kurios sūnūs 
nesuras darbo reikšmės.

P. Pilipavičius (“J. K.”)

IŠ KELIONES PO LENKIJĄ
Rašo F. Kirša

Per Lenkijos laukus

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

1940 metų Radios iškrautos ant pa
rodos — RCA Victor, Philco, Ze- 
nitli, 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
«* .............  $49.50
6 pėdų didelis Refrigieratorius su 
pilna garantija už .. $79.00

Aliejiniai pečiai — Quaker, 
American, Norge ir kiti, 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.

- 1
Mūsų kelionė tęsėsi į va

karus nuo- Varšuvos, daugiau
sia buvusiose Austrijos ar 
Vokietijos valstybių žemėse. 
Kiek apie Varšuvų baisūs smi 
ltynai, kur tik pušelės ir be
galiniai vyšnynai auga, kiek 
toliau į vakarus prasideda pi
rmos rūšies žemės. Kviečių 
laukai kaip lenta gulėjo di
džiausiuose plotuose. Apie 
spirito varyklas matei plotų 
plotus užsodintus bulvėmis. 
Avižos varpoje su agronomu 
Strazdu, “Ūkininko Patarėjo” redaktoriumi, suskaitėme 
per du šimtu grūdų. Nežiū
rint to derliaus, ūkininkai gy- 

, vena pirkelėse ir skurdžiai, 
i nes jie daugumoje tėra margi-I

ninkai (turi ipo 2—3 margus

mis nusėtas didelis kraštas, 
žemės). Ir tokiomis pirkelė- 
Ten tėra margininkai arba 
stambūs dvarininkai, kurių 
turtai nelyginami su margi- 
ninkais. Penkiolikos margų ū- 
kininikas čia jau gerai gyve
na. Čia teko pamatyti, kaip 
auga Sondomieriaus apylinkė
se garsieji kviečiai. Mat, Sa- 
ndomieriaus kviečiai laikomi 
labai aukštos rūšies. Tie der
lingieji plotai nepaprastai ti
rštai apgyventi, kad šalia di
delio žemės turto atėjo ir ne- 
beišsimaitinimo vargas. Lie
tuviui, kuriam laimė lėmė su
sigyventi su beveik vienodo 
dydžio ūkiais, lenkų didžiųjų 
dvarų ir margininkų kaimy
nystė, didelis prašmatnumas 
ir vargas, daro slegiantį įspū 
dį. Dėl to tuose centruose

lenkų vyriausybė steigia įvai
rius fabrikus, remia pramo
nę* kad žJmonių perteklius Kai
muose gautų darbo įmonėse.

Tikrai, naujai įkurtose į- 
monėse šimtai darbininkų bu
vo vis jauni žmonės, surinkti 
iš pertekliaus kaimuose, ir 
išmokslinti, dirbti fabrike. 
Prie fabriikų matėme tų pa
čių fabrikų įsteigtas mokyk
las, kurios paruošia fabrikui 
specialistus. Kvalifikuotas da 
rbininkas daugiau uždirba, 
bet ir pats fabrikas sustiprina 
savo personalų darbininkais 
specialistais. Jis darosi pa
jėgesnis ir tikresnis. Fabri
kai dirba įtemptai, daugelis 
jų varo tris pakaitas, tad ir 
žmonių sutraukia labai daug. 
Uždarbis esąs nuo 60 grošų 
ligi 2,50 gr. valandai, pagal 
išmokslinimą, ar specialybę.

Pabrėžtina, kad tose srity
se niekur neteko matyti va-, 
dinamojo pūdymo. Žebiės ū-l 
kio kultūra aukšta. Kerta ru
gius, gubos sustatytos, o tarp- 
gubiai jau suarti.

Tiesa, Lenkijoje esanti ir 
žemės reforma. Tačiau taip 
nežymi, kad, tik įtikinant jos 
esinių, galima jų pastebėti. 
Mot, ten patys dvarai esą }-' 
pureigoti dary/.i reformą. Ei
nant reformos taisyklėmis, va
ldžia parceliuotai žemei pa
stato trobas, įrengia ūkį ir 
atiduoda ūkininkauti išsimo
kėtinai bene 60 metų. Kadan
gi gera žemė brangi, taip /pat 
nepigūs pastatai, tai susida
ro kasmetinis mokesnis gana 
aukšta^. Bet toks ūkis jau 
turi įrengtus specialiai tvar
tus bekonui auginti, specia- 
linę vištidę*, karvidę ir kitus 
ūkiui reikalingus daiktus ar 
pastatus

Apskritai, atrodo, kad šian
dien I^enkija /pirnion galvon 
susirūpinusi pramonės kėli
mu, o ne žemės ūkio proble
mų sprendimu. Yra didelis 
reikalas išnaudoti visus že
mės turtus, statyti fabrikus 
ir čia spiesti gyventojų prie
auglį ir bedarbius. Juk dėl 
to labai sparčiai auga seni 
miestai ir pramonės centruo
se kuriasi nauji, duodami da
rbo ir pragyvenimo visai apy
linkei. (“L. A.”)

Kai Pradedama 
Mediciniškai Tikrinti

Vokiečių spauda praneša, 
kad Vokietijoje įvairiose vie
tose nuosekliai tikrinama pi
liečių sveikata. Piliečiai per
šviečiami rentgeno spindu
liais ir nustatoma ar jie ne
serga džiova. Meklemburge, 
kaip tik šiomis dienomis' bb- 
vo baigti peršvietimo darbai, 
kurie buvo pradėti kovo 13 
d. Iš viso buvo peršviesta 
680,000 žmonių. Pagal vokie
čių spaudos pranešimus 80 
nuoš. peršviestųjų pasirodė y- 
ra sveiki. Likusieji dažnai se
rga džiova, vėžio liga ir (ki
tomis ligomis. Daugelis tų 
žmonių visai nežinojo, kad 
jie yra ligonys. Labai įdomu 
yra tai, kad tarp minėto per
šviestųjų skaičiaus atsirado 
100 Meklemburgo piliečių, ku
rių širdis yra ne kairėje, bet 
dešinėje pusėje. Be abejo, 
kad ir tie piliečiai taip pat 
nežinojo, -kad jų širdys yra 
ne savo vietoje.

REMKITE, PLATINKITE 
K AT AL IK fSPAUDĄ

things that never happen

ANGLYS ir KOKSAI
Pasinaudokite žemomis vasaros kainomis. ATLAS 

ANGLYS yra jūsų garancija šilumos patogumo atein
ančiai žiemai.

Į žemiau pažymėtas kainas iškaitome 3% Illinois Rale« Tax.

Zeinlau nurodytos kainos yav gry
nais pinigais ui liodą 4 tonų, ar
ba (langiau.

Visos mūsų “stokerlnūs” anglys yra 
nuo dulkių apvalytos.

POCAHO1STAS — Thlrd Veln
Mine Run, Pomeslle............$7.60 IUMNOI8 8CRF,ENIN<»8 . . $4.50

ĮVEST VTRGINTA MINE
RUN. Extra Coarae...............$7.20

FRANKUIN COl’NTY.
Stoker Nut....................................$6.00
WEST KENTUCKY. 1-lnch 
flcreenlnga .................................... $6.15COKE — Genuine Chleago. 

Koppers or Solvay Pea. ,.$7.75
COKE — Alftbnmn. Range 
or Nut ......................................... $9.00

ROYAL STOKER NUT.
(Our Leader) ...........................$5.70

ROYAU BLACK BAND
T.ump — Stove....................... $7.95

F.AST KENTUCKY STOKER
1-lnch Rtoker .............................$7.15

FRANKI-IN COl’NTY
Egg .......... ................... $6.75

EAHT KENTUCKY STOKER
nut, .................... $7.35

Kainos gali bllll permalnytoa be Jokio praneSImo.

ATLAS FUEL COMPANY
įsteigia 1115 m.

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

NAW, IDL 
ROTrtER ŪO 
HOME

INTKttnnTiortAt- ortcoh c«» <r«'V, /

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ĖST ATE 
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rąilss t aujui namui ant 
lengvą mineslnią tihnoklftlmą. Darau Tį
soki taisymo darbą be Jokio caah |moki- 
Jlmo. ant lengvą m&neeinią Uhnokijlmą. 
(įkraunu geriansj atlyginimą U Fira In
surance Companlją dėl taisymo apdegu
sią namą). Darau paskolas ant nanją ir 
saną namą. ant lengvą mėnesinlą ilmo- 
kėjimą nuo 5 iki 20 metą. Reikale kreip
kime prie:

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

i .... #
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NAPPY
NOW GET THIS AUGIE.'VER 
SUPPOSCD T'BE A SPORTS 
WRITER'SEE ? WELL TM'j 
»STOFF THATŠ COVUN’ 
kOUTA' THIS DEPARTMENT

15 SIMPLV 
■ DlSGUSTIN.'

Au°ustu 
^*>0.. i

Iš Moterų Sąjungos 
Seimo
Nolaukti Svečiai

Rugp. 9 d. priešpietinėje 
sesijoje ėjo gyvi seimo pasi
tarimai, kaip nubausti tas na
res, kuries tyčia bus pamela
vusios įstodamos j sujungę 
savo metus. Juk žinoma, kad 
moterys amžinai jaunesnės, 
negū jų gimimo metrikai ro
do.

Buvo siūlomi du receptai. 
I)-ra.s A. Rakauskas, nustatęs 
“ligos diagnozę”, siūlė ga
na švelnių mažų operacijų, 
bet seimo atstovės melagėms 
pasirodo negailestingos, — 
tarėsi dvigubai smarkiau bau
sti, begu buvo iki šiol.

f tų tarpų šeiniau atvyko 
svečiai nebuvėliai: kun. d-ras 
K. A. Matulaitis, MIC., Lon
dono lietuvių klebonas ir Ma- 
rianapolio kolegijos galva — 
kun. d-ras Jagminas, MIC. 
Paskui juodu, tiesa, iper di
džiąsias duris, įžengė Maria- 
napolio kolegijos mokytojas 
d. gerb. kun. K. Urbonavičius. 
Seimas jį pasveikino gausiu 
rankų plojimu ir pagerbė su
stodamos.

I ain't never seen 
SUCH TRIPE IN M'UFE .*
V/E'RE RUNNIN* A HIGH Cl 
RAG AN* I VVANT SOME HIGH
CLASS SPORT WEWS.Z AN* V/HEN 
I SAY SPORTS NEWS. I DON'T^ 
AAEAN A DOILY CONTEST/’ 
Y'GOTTA COVER FIGHTS AN\

WRESTLING ,SE

IZY
,|W„

By Irv Tirman
VJELL.'WELL.' I 5EE YER 
BACK.* WHAT HAPPENED

\\ T'YA? Y'LOOK LIKĘ YA 
JES' COME GUT UV A

WRECK.'j

sto statybų; 3) prekybos lai
vynų (padidinti bent iki 60,-1 
(KMJ tonų; 4) įsteigti jūrinin
kystes mokyklų, suburti visus 
jurininkus ir jiems duoti pro
fesinio darbo; 5) motorizuoti 
žvejybų; 6) steigti navigaci
jos institutų; 7) vasarotojus 
kreipti į pajūrį; 8) 'kasmet 
ruošti jūros dienas; 9) pro
paguoti vandens sportų,

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

LIETUVIAI DAKTARAI

Prof. K. Pakštas 
Kalbesį Omahoje

Pereitų sekmadienį klebo
nas iš sakyklos paskelbė, kad 
prof. Kazys Pakštas sakys 
kalbų mūsų salėje rugpjūčio 
20 d., 7:30 vai. vakare.

Tai bus labai malonus da-' 
lykas. Mes gyvendami toliau 
nuo centrų neturime tiek daug 
progų išgirsti kalbų apie mū
sų senų tėvynę, Lietuvę. 

Atvažiuoja jaunimas

Girdėjau, kad mūsų vyčiai 
rengiasi priimti svečius iš 
Chicagos ir Sioux City, ku
rie atvažiuos per “Labor 
Day”. Kvietimai jau seniui 
pasiųsti ir dabar tik daroma 
prisirengimas, kaip geriau 
priimti brangius jaunuolius 
ir jaunuoles.

Buvau bažnyčioj. Ji gra
žiai gėlėmis papuošta. Visur 
šventadieninė nuolaika. Pats 
seimo šeimininkas d. g. kun. 
A. Petraitis, susilaukęs nelau 
ktai gausių svočių, linksmas 
ir prielankus visus karališkai 
pavaišino. Nedyvai, kad ir 
seimas pas jį vyko.

Geri metai
Šie metai Nebraskos val

stybėje buvo labai geri. Tu
rėjome daug lietaus, tai vis
kas gerai užaugo. Net ir mie
sto gyventojai, kurie turi 
mažus daržus, turi savo dar
žovių ir skitų dalykų. Jau se
niai buvo tokie 'metai.

Baimė dėl streikų
Pas mus buvo dau

K. Bitikas
Įkyrų klausimų kaip bausti 

“melages” baigus gražiu bū
du, gražųjį Moterų Sujungus 
seimų sveikino visi tuomet at
vykusieji svočiai.

D. g. kun. K. Urbonavičius 
patiekė porų vykusių patari
mų, palinkėjo gražių darbų 
seimui.

Kun. d-ras K. A. Matulai
tis, MIC., pasveikino seimų Lo 
ndono Moterų šv. Onos drau
gijos ir savo vardu, paminė
damas kai kuriuos stambes
nius londoniečių darbus ir pa
linkėdamas seimui gražių nau 
dingų nutarimų.

Kun. d-ras Jagminas gra
žiai prabilo, sukėlė seime au
drų džiaugsmo, visų seimų pa
kvietė aplankyti Marianapo- 
lio kolegijų.

' Svečiams gražiai padėkojo 
seimo 'pirmininkė Sofija Sa- 
kalienė. Ir svečiai (kai ku
rie) iš seimo pranyko, — ne 
jų, mat, seimas.
j Šiandie seimas vakare tu
rėjo turėti gausų balių. Stam
biųjų kalbėtojų eilėse buvo 
d. g. kun. J. Jakaitis, MIC. 
Visas seimas jam (pažįstamas, 
todėl pasiliko arčiau su visų 
kuopų atstovėmis pasikalbė
ti. Apie tai gal daugiau para
šys kiti korespondentai.

Kiek buvo galima spėti iš 
dėstomų šaukštų, peilių etc. 
garsų svetainėje, — balius tu
rėjo būti šaunus, jei tik smar
kus su griausmais ir žaibais 
lietus neišgąsdino woreeste- 
riečių.

GARSINK1TĖS “DRAUGE”

Tel. Yards 3146.
VALANDOS: Nuo 11 iki 12;

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

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V, A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
■— ir akinius pritaiko
3343 So. Halsted Streetitc Tel OANal 5969

OR. WALTEfi j. PHILLIPS
i GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS:

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

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

Ofiso tek Canal 2345
Ofiso VaL 2—4 ir 7—9 

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

|J&

D.O.O.
Vienas net laikraštyje* taip šūkiu, ka 1 jūrų mylėtume, ve- 

išsireiškė: “Miesto valdžia įtintume ir saugotume, kaip
turėtų pašalinti visus agita- gimtųjų žemę, kad pajūrys 
torius iš kitų miestų. Papras-' mums būtų ne siena, bet toji 
ti darbininkai gauname 60 ce- vieta, nuo kurios Lietuvos 
ntų į valandų ir ko daugiau valstybės erdvė prasideda ir 
reikia?” Vietinis tęsiasi tiek toli ir plačiai,

kiek toli ir plačiai tęsiasi jū
ros vandenynai. Klaipėdos 
netekimui išlyginti laikraštis 
siūlo; 1) Šventosios vietoje 
steigti didelį, modernų lietu-

Įdomus “Mūsų 
Jūros” Numeris

KAUNAS (E). — “Mūsų.
mės, kai kalbėta ir rašyta a-1 Jūros” antras numeris, skir-i viškų uostų —miestų; 2) pa- 
pie streikų Chicagos skerdyk- tas Jūros savaitei, išėjo su1 greitinti modernaus žvejų uo
lose. Matyt, mūsų darbinin
kai nenori streiko. Paskelbus 
streikų senesnieji gali visai 
netekti darbo ir paskui kitur 
darbo jau

bai-
Į

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
Šeštadieniais 

Vulnndn.- R—R P M

ARE YOU 
NERVOUS?
Here is a way to kelp calm 

ąuivering nervas
Ho you feel so nervoua that you want ji 

aeream? Are t be re t i mes wben you are erosą 
and Irritable . . . tlmes whru you ecoftd thoso 
who are dearest to you?

If your nerves are on edge. try LYDLA E. 
PINKHAM'S VEGfcTABLE COMPOUND. It 
helpa calm your ąulverldg oerves and tdiould 
glve you the streogtb and energy to face Ufe 
wlth a smile.

When your oorrles and cares become roo 
much for you and you want to run away from 
lt all . . . take UYDIA E. PINKHAM'S VfcG- 
ETABLK COMPOUND. Many eromen have 
bad nerves as jangled aa yours. būt tbcy have 
been able to build up their pep and energy and 
get back to normai with the aid of LYDM'B. 
PINKHAM S VBGETABLE COMPOUND.

When your mother and your grandmotber 
uaed to become nervoua Irrltabte and rundown 
t be y depended u po n thls ramous old medlclne 
to pep t be ra up again ... to Help their nerves 
,. . to belp <Ive t be m a cbeerful disposltlon.

ALEX ALESAUSKAS & SONS
Wholesale Fumiture Co.

So. Western Avenue
REPUBLIC 6051

Linksmą
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.

TEL. YARDS 5557

DR. FRANK G. KWINN
(KVIECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1758 West 47th Street 

(Kampas Wooa St)
OFISO VALANDOS:

'*-• 4 it 7 8:3(1 Vokar.

DR. P. J. BEINAR
(BEINARALSKA8J 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1611

Res. — Y arda 3956 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais

____________ pagal sutarti

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Kasdien išskyrus Seredę 
Seredomis ir Nedėl. pagal sutarti

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

2-troe lubos
CHICAGO. ILL.

Telefonas kUDway 28k
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, ano 2 aka 
vaL po piety ir nno 7 iki 8dJ ». »

Telefonas HEMlock 6286

OR. A. G. RAKAUSKAI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2415 W. Marquette Rd.

Ofiso valandos:
10—12 vaL ryte

2—4 ir 6—8 vai. vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniek

Susitariu! ______

DR. MAURIGE KAHIi
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avė. 

TeL YARds 0994 
Res. TeL PLAsa 3200 

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vsA 
Nedūliomis nuo 10 iki 12 vai. dieni

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Ofiso TeL Canal 6122 
Res. 8342 So. Marahfield Ava. 

iRea. 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 Sekmadii 
pagal sutarti

Res. 6958 So. Talmsn Av*.
Res. TeL GROvehill 0617 
Office TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaL 2-4 ir 7—0 vsk.
Ketr. ir Nedėliotais susitarus 

2423 W. Marquette Road

DR. STRIKUL’IS
PHYSICIAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS i 

Nno 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vnk. 
Nedaliomis pagal sutartį.

Office TeL YARds 4787 
Namu Tai. PROspect IBM

Tel OANal 6122.

DR. S. 8IEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

Telefonas REPublic 7868
Office Phone Ree and Offiee
PROspect 1028 8359 S. Learitt St
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANsl 0706

DR. J. J. KOWAR
(K0WAR8KAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd SL, Chicago 
'TrešiUt_ ainis ir Rekmkadiesinie

pagal sniertL

TsL YARds 6921 
Res.: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vaL nuo 1—3; nuo 6:30—8:36 
756 West 35th Street

Oflao TeL VIRginia 0036 
Renide&djoe TeL BE Varly 8244

DR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue 

Ofiso valu 2—4 ir 6—8 p. nu

Resideneijs
6969 So. Claremont Are.

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

Tai OANal 0257
Raa. TeL PROspect 6666

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

Residencija 6600 So. Arteeian Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet 

6 iki 9 vakare
TeL YARds 2246

DR. G. Z. VEZEL1S
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakare
Seredoj pagal sutartį

DR. V. E. SIEDLIMSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonai Lafeyette 8660 

Antradieainia, Ketvirtadieniais ii
Penktadieaiaia

<631 South Ashland Avė. 
TsL Terds 0994

Treiindisniais h 
e.S4.,e«—<u.

Iš dvejopo pikio visuome 
mažesnį reikia pasiskirti.

Gera sąžinė labai daug gal
nukęsti, ir labai linksma jti 
pnepaudimuogą, , ,

- - __ L .  .. .
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Kooip. 1. Žilevičiaus Radio Kalba Apie 
Lietuves Diena Nevi Verto Pas. Parodoj

,(Kalba pasakyta rugp. 8 
d., WGES radio stotyje. Pro
gramai vadovavo Ieva Luko-! 
šiūtė)

Lietuva, kaip žinome, turi 
šioje ijvarodoje savo paviljo
nų, kuris randasi pačioje jva- 
rodos širdyje, šalę Tautų Fo
ntano, kur vakarais susiren
ka daugybė amonių. Lietuva, 
dalyvaudama šioje parodoje, 
turėjo du tikslu: 1) Padėko
ti A'merikos lietuviams už 
suteiktų didelę moralinę ir 
finansinę paramų Lietuvai at- 
sistatant ir 2) sykiu su tuo 
pasidžiaugti 20 metų sukaktų
jų proga savo laimėjimais, 
Kaip tai: kultūros, ekonomi
jos, išdirbystės, meno ir 1.1. 
Lietuva žino, kad negali visi 
išeivijos lietuviai atsilankyti 
Lietuvon, kad jos pažanga 
pasidžiaugti. Tat to paviljo
no, ar, (kitaip sakant, name
lio įrengimas palengvins lie
tuviams išeiviams arčiau su
sipažinti su Lietuva viduje, 
nes paviljone yra sutrauktai 
atvaizduojama visos sritys. 
Tų paviljonų Lietuva pavedė 
Amerikos lietuviams ir tiki
si, kad ten lietuviai jausis 
kaip namie.

Kai šios parodos organiza
toriai lankėsi Lietuvoje kvies
dami dalyvauti jų šioje tarp
tautinėje mokslo, kultūros ir 
meno šventėje, prašė, kad, su
tikus dalyvauti, malonėtų pla 
čiau pasirodyti savo origina
liu menu. Tam tikslui pasiū
lė pasiskirti vienų dienų1 ir 
jų pavesti vien tik lietuviško 
meno demonstracijai. Tokiu 
būdu, kai Lietuva sutiko įren
gti savo paviljonų, gavo tei
sę suruošti savo dienų. Ka
dangi laetuva negali atvežti 
savo meno pajėgų programai 
pildyti, todėl prašė Amerikos 
lietuvių paimti dienos suren

gimų į savo rankas. Nors vė
lai apie tai sužinojo Ameri
kos lietuviai, bet, suprasda
mi reikalo svarbumų, sutiko 
ateiti į pagalbų ir tokiu bū
du Lietuvos Dienai gauta ru
gsėjo 10 d. ir sudarytas ko
mitetas jai ruošti.

Komitetas, kaip ir visa iš
eivija, suprato svarbų šio is
torinio dalyko. Ne tik ėmėsi 
energingai darbo, bet ir kitas 
kolonijas pakvietė darban, 
nes juk Lietuva įrengė pavil
jonų ne New York o lietuvia
ms, o visai Aknerikos išeivi
jai. To viso akivaizdoje, dau
gelis kolonijų tam pritarė, 
sudarė vietinius komitetus ir 
kuo nuoširdžiausiai, kaip mo
raliniai taip ir medžiaginiai 
remia Centralinio Komiteto 
pradėtų darbų, būtent: pa
gerbti Lietuvų pirmų kartų1 
šiame krašte dalyvaujančių 
kaipo nepriklausomų. Tų su
prato Cbieagos lietuviai ir už 
tai Centralinio Komiteto va
rdu dėkoju.

Man, kaipo muzikui, jung
tinių chorų dirigentui, ypa
tingai tenka tarti visiems tie
ms chorams širdingiausių a- 
čiū, kurie pasižadėjo daly
vauti istorinėje šventėje, ne
sigailėdami laiko praktikoms 
ir lėšų kelionei. Gaila, kad iš 
Cbieagos susidarys grupė vos 
tik iš apie 200 narių, o juk, 
sulig 'kolonijos didumo, mūsų 
manymui, galėjo būti nema
žiau 500 todėl, kad šis atsiti
kimas savo rūšyje yra pirmu
tinis išeivijos istorijoje. Bu
vo tikėtasi, kad čikagiečių di
desnis skaičius susiburs į sva
rbių mūsų tautai iškilų. Bet 
ačiū ir už tai, nes 200 irgi 
yra didelis skaičius.

Viso Lietuvos Dienoje da
lyvauja 70 chorų su 3,000 dai
nininkų; net ir iš Canada du

NEW CITY FURNITURE 
MART PROGRAMA

DAIN. H. LUKAS 
“PASIUNTINIO ’ RADIO 
PROGRAMOJCbieagos ir apylinkių lietu

viai vien tik ir tekalba apie| Kį vakarų, 7:45 vai., iš sto
siu radio programų, kuri kie- ties VVGKS, 1300 ikil., vėl bus.

graži “Pasiuntinio” radio 
programa, susidedanti iš dai
nų ir muzikos, šiandien dai
nuos dain. Harriet Lukas. Be 
dainų, bus muzikos ir įdomių 
pranešimų. Patartina kiek
vienam pasiklausyti šios pro
gramos. SSS

Vienas iš Lietuvos koplytstulpiu. Tokie koplytstulpiai puo
šia visas Lietuvos pakeles.

chorai atvyks. Viso jau aip- damas šį trumpų pranešimų,

kvienų antradienį, lygiai 8-tų 
vai., transliuojama tiesiog iš 
Syrena Cafe salės, 4270 So.
Archer Avė.

Daugelis lietuvių dar nėra 
matę, kaip radio programa 
leidžiama. Kurie norėtų daly
vauti šioj viešoj radio prog
ramoj, lai atsilanko į New Ci
ty Furniture Mart krautuvę,
1654 W. 47th St., ir 'paprašo 
tikietų duodamų visiems dy
kai. Neturintiems laiko nuvy
kti ten ir gauti tikietų, gau
site juos nuvykę į Syrena
Cafe. . . -. . .i Baigsis trečiadienio vakare, 

Nepraleiskite progos. Pama 7:30 vai., o ne trečiadienio
tysite ir susipažinsite su mė-Įrytų, kaip sekmadienį buvo 
giamais artistais, komikais ir paskelbta. Rekolekcijas veda

Rekolekcijos 
Tretininkams

WEST SIDE.
Vartų bažnyčioje vakar pra
sidėjo rekolekcijos tretinin
kams. Jos truks tris dienas.

Aušros

lankiau 46 chorus ir visus kviečiu kuo skaitlingiau tap- ,i«:„:„1T1i.Q:^ t;,,.,- x I • ................. i tt-................ ...... . dainininkais. Si antradienj za-1 jaunas nusijonienus kun. Vi
besi- ti rėmėjais, nes iš viso tų atradau kuo rimčiausiai 

rengiančius, o kitur net ir 
visiškai jau prisirengusius.
Todėl, šia proga gerb. cho
rų vadai ir choristai, sveiki
nu jus ir dėkoju Centralinio 
Komiteto Lietuvos Dienai 
ruošti vardu ir laukiu jūsų 
rugsėjo 10 d., 10 vai. ryto 
Pasaulinės aikštės ribose, ge
neralinei praktikai, toje vie
toje, kur įvyks Lietuvos Die
na.

Baigdamas turiu priminti, 
apie Lietuvos Dienai skirtų 
leidinį — knygų. Knyga bus 
nemaža, apie 100 psl. didumo 
>anglij kalba. Knygoje bus 
eilė anglų kalba straipsnių, 
programa ir Lietuvos Dienos 
Rėmėjų sąrašas, taip pat ir 
dalyvaujančių cliorų vadų ir 
chorų narių skaičius.

Svarbu kiekvienam lietu
viui, kuris tik įvertina šios 
dienos reikšmę, įamžinti savo i&iiillllimilimillimillimiiiiiiiiiimiiiiiiimmiiiiimiiiiiiiiiimiiiiimiimiiilliiiilll£ 
vardų knygoje įsirašant joje 
Rėmėjų ^kaičiun. Paaukoju
siems nemažiau $10.00, Ko
mitetas išduoda dar ir tam ( = 
tikrų raštų — diplomų su ata- (Ę 
tinkamu įrašu kaip atsimini
mų šio svaigaus įvykio. Baig-

mintinų diplomų yra vos 200 
ir greit jie bus retenybė.

Tuo reikalu visas informa
cijas galima gauti ipas garbės 
pirmininkų, gerb. konsulų 
Daužvardį. Jei kas nori gau
ti iš manęs asmeniniai kokiij 
informacijų, apie rėmėjų rei
kalus, malonėkite susisiekti 
per konsulatų.

Baigiu šį pranešimų ir kvie
čiu Centralinio Komiteto va
rdu visus apsilankyti parodo
je Lietuvos Paviljonų šalę 
Tautų Fontano, jaustis jame 
kaip namie ir įrašyti savo 
vardų į Garbės Lankytojų 
knygų sykiu 'pareiškiant ir 
savo įspūdžius.

Dievuje sustiprėję ir tvirti 
jokiu budu negali pasikelti 
puikybėn.

dėjo dalyvauti daug žymių ncentas Andriuška, MIC. Ma-( 
veikėjų ir biznierių. Inome,.kad šiomis rekolekci-

'jomis pasinaudos ir ne treti
ninkai.

PEOPLES KRAUTUVĖS 
RADIO

Šiandie, 7 valandų vakare, 
kas užsistatys radio ant sto
ties WGES, turės smagių ko-’ 
ncertinę valandėlę, nes prog
ramoj dalyvaus “Granadie- 
rių Trio”. Bus ir pavejančios 
muzikos, įdomių patarimų a- 
pie sveikatų, apie moterų gro 
žio sritis, pranešimų iš visuo
meniško judėjimo ir apie Lie
tuvių prekybos įstaigas. Ypa
tingai bus įdomių žinių iš šių 
programų leidėjų, Peoples Fu
rniture Krautuvės, apie rug- 
piūčio mėnesio išpardavimų 
namams reikmenų dideliu pi
nigų sutau'pymu. Nepamirški
te pasiklausyti. Rap. XXX

DON’T BE GREY
Dorit talente gny hrir. Orey hrir 
■tetea yoa look old tad f«d aid. 
Try tho "Modom* Method tor Col» 
•ring Hrir . . . CLAIROL. YouU 
approdate rito aniek, plcatant treat* 
aaent. No bleaching reąuired ta 
aofton tho htir whtn yoa ata 
CLAIROL. YariU love tho malte 
aa yoar htir—botatifal, notarai* 
looUng color thtt defies detecdoa. 
tat yoonetf ta yoa «Oald likt te

N0W. 

NatsraBy ••• ridk

SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MĮĮ MORGIČIĮJ

Kiekvienos ypatoe padėti pinigai yra apdrausti iki $6000.00 pet S 
Federal Savings and Loan Insurance Corp^ po United States : 
Oovenunent priežiūra. •

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINĖS 

MINTYS
18 angliško vertė

Knn. Ant. M. Karužišku

Rugpiūčio 15 Diena
“Tu, o visų karalių ir visų 

karalienių Karalienė, pasko
link mums savo pagalbų, kad 
galėtume gerbti tave gerbimo 
tavo Sūnaus tose vietose, (ku
riose Jis yra niekinamas, ne
mylimas, netikimas ir pašie
piamas tų žmonių, iš kurių 
Jis pusitiki Sau garbės”.

Brighton Park Žinutės
Gabrijelius Girdžiušas, gyv. 

4321 So. Campbell Avė., iš
vestas į 6v. Kryžiaus ligoni
nę. Randasi kamb. 329 ir yra 
ik) Dr. Simonaičio priežiūra.

URBA Gėles Myliotiems, 
Vestinėms, liau- 
klctains, Laldotu- 
ičiiik, Puošimams.

GĖLININKAS
4180 ARCHER AVENUE 
Phone LAFayette 5800

I

S»Mm0o«MbteMm*ri
Jm. *«<«* Motete w 4 te
' OH* aot Mkrta color du* oo*t te carin 
). . . o Mate «tea anty CUn* mteo

t^rtata fni«

!
f
pAdte

8a.MevTok.B-R
. ................... ..

BRONISLOVAS
SANONIS

Mirė rugp. 13 d., 1939 m., 2:- 
3U vai. popiet, sulaukęs 42 metų 
amžiaus.

Gimęs Lietuvėje, Panevėžio 
apskrityje.

Amerikoje išgyveno 25 inet. 
l’aliko dideliame nuliūdime, 

mylimų moterj Oną, po tė
vais Htanailė. dukterį Bernice, 
uošvienę Altce Stanaitis, švoge- 
rį Julius ir daug kitų giminių,
draugų ir pažįstamų.

Buvo narys Raudonos Rožės 
I’ašalpinio Kliūbo, Cceroije.

Kūnas pašarvotas 1328 South 
5i)th Avenue. Ciceroje.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį, rugpiūėio 17 d. Iš namų 
S valandų ryto bus atlydėtas j 
iv. Antano parapijos bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į švento 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažjs- 
tanius-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę — Moteris, Duktė, 
l'ošvienč. Švogerts ir Giminės.

Laidotuvių direktorius J. F. 
Eudeikis. tel. YARds 1741.

LIETUVOS VYČIŲ CHORO Q —

Ekskursija j Pasaulini;
PARODA

— išvyksta —

Pen ktad., Rugs.-Sept. 8, ’38
New York Central Traukiniais

Ar kenčiate nieiiejimą, 
nudegimą, arba odos ligą? 
NekentėkitI Žemo per SO 
motų gelbėjo žmonėms. Pa
balina eesema, išbėrimu, 
spuogas ir kitokias odos 
negalavimas. Pirk Žemo 
šiandieni Visuose aptieko- 
te. S5c, 60c, >1.00.

Mokame Už 
Padėtus Pinigus 31%

E
Ofiso vai.: 9:00 vai. ryto iki 6:00 vak. Pirmadieniais, Ketvirta- S 
dieniais ir Šeštadieniais iki 8:0? vak.

i CHICAGO SAVINOS & LOAN ASSOCIATION !
JOHN FAKJKL, Prcs.

6816 S. Westem Avė. Phone GRO. 0306 |
^•ĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIUIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^

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

(.90 žemo
F O R S K i N I R « ! T fl T l o N S

Štai kų gaunate:
Traukinio bilietą | tbl pu
ses. Chlcago-N. T., pirmos 
klasės, alr-condttloned trau
kiniais.
Valgis du kart, nuvažiuojant 
Ir parvažiuojant.
Tranaportaclją nuo stoties 1 
viešbutį Now Yorke.
Dvi naktis 
viešbutyje.

Ir tris dienas

I. Du bilietus | Pasaulin* Pa
rodą.

(. Aplankymą New Yorko Įvai
renybių.

7. Aplankymą Rockefcllcr Cen- 
ter Obnervatlon Tower,

8. Privilegiją aplankyti Niaga
ra Kalis, kada grįšite namo.

8. Privilegija pasilikti N e w 
Yorke 18 dienų, nuo dienos 
lSvyklmo iŠ Cbieagos.

GIESMYNAS
Įsigykite Naują Giesmyną. Jame 

rasite Visiems Metams Bažnyčios 
Giesmes.

Giesmes Ir mušiką patva*S 
Ant. S. Pocius.

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

Knygos kaina — 80 centai, pri
dedant 10 centą persiuntimui.

OAKY. IKD. LAIDOTUVIŲ DIBEKTOKIAI 
KELNER— PRUZIN 

Oerianriai Patanavtanas — Moteris patemanja 
Phone 8000 680 W. I6th Ava.

/ BARIAI CHICAGOS, OICEROS LIETUVIŲ 
/ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

i II R III i N P f PATARNAVIMAS 
fl Rl D U L H n b C DIENĄ IR NAKTĮ

TA V V A T KOPLYČIOS visose /Lt 1 J\ 1 MIESTO DALYSE

Pilnas informacijas apie ekskursijų teikia: C

“D R A U G A 8”
2334 S. Oakley Avė. Tel. Canal 7790

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

LIETUVIŠKAS
MIIOLĖLIS

Šlovinkim Viešpatį.
Mlšloo Ir Mllparal, Lietuviukai 

Ir Ijotynlflkal, visiems Sekmadie
niam a Ir Aventėms, Ir kitos Mal
dos Ir Gleamės. Antras pataisytas 
leidimas. Parašė Kan. Ad. Ha ba
lta u akas. Stipriais odos viriais, 
kaina — 8.75. Reikalaukite U:

DRAUGAS PUB. 0 0. 
2334 So. Oakley Avė., 

Chic&go, Illinois

— a /

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
ŪMIAUSIA m DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠGAMA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

s Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. HermJtage Avė.

4447 South Falrfield Avenue
___________ Tel. LAFAYETTE 0727__________

r\ V A T koplyčios visose .
* Chicagos dalyse

Klausyki to mite) Ldetavlą radio programo Antrortlmlo te 
E Mart Imto yakarala, 7:00 valandą, U WtUP MoUeg <1480 KJ

P. BALTIMTERAJ

Allreit V. Petkos 
P. J. Ridikas Į|
Anttiony B. Petkos
httamitz ir Simai 
Į Uoteįicios
S. P. Mažeika 
fln ta»as M. Plillįis
I. i. Zolo

4704 S. Weetern Avenue 
TeL LAFayette 8024 

3354 So. Halsted SI 
Telefonas YARds 1419
6834 So. Western Ava, 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Oourt 
CICero 2109

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 25J5 
Skyrius 42-44 E. 108 St 
Phone PULlman 1270

4348 So. California Ars. 
Phone LAFayette 3572

8819 Istuaniea Avenue 
Phone YARds 11381139

3307 Lituanloa Avė. 
Phone YARds 4908

ii 646 Wost 46th Street 
Phone YARds 0781-0782

f
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Aušros Vartų
Parap. Piknikas

Įvykęs praeitų sekmadienį,
Vytauto parke, suteikė daug 
malonumo visiems dalyviams, 
o naudos parapijai. Ypač ma
lonu buvo matyti, kad beveik 
visi iparapijonys buvo susirin
kę ir 'kad atvyko daug buvu
sių parapijunų. Nėra Chica- 
goj parapijos, iš kurios ne 
būtų atsilankiusi nors viena 
kita šeimyna. Matėsi ir cice- 
riečių ir northsaidiečių, ir aš- 
tuoniolikiečių ir įbridgeportie- 
čių, ir briglitonpark iečių ir 
marketiparkiečių, ir roselan- 
diečių ir southčikagiečių.

. Parapijos komitetninkai, su
A. Povilausku ir K. Bogus- 
lovu priešakyje, labai nuo
širdžiai darbavosi, gi D. Ga- 
sparkienė su savo pagelbinin- 
kt'mis nuo pavargimo resto
rane turės, turbūt, gerokai il
sėtis, fries per piknikų jokio 
(poilsio neturėjo. Panevėžio 
cho-ras prie garsiakalbio di
delį darbiu atliko.

Dėkui trokų savininkams:
Fabijonui ir Skrickiui. Nuva
žiavimas ir sugrįžimas įvyko 
labai sklandžiai. Dėkui vi
siems mūsų 'biznieriams: bu
vo ko valgyti ir gerti.

Kun. M. Urbonavičius., MIC

SVEIKINAME

Gerb. kun. dr. Kazimieras Ma
tulaitis, MIC., lzmdono (Anglijoj) 
lietuvių parapijos klebonas, vakar 
atvyko į Chieago. Gerb. svečias 
čikagiečiams 'pažįstamas, nes yra 
buvęs mūsų dienraščio adminis
tratoriam ir Šv. Kazimiero Sese
rų kapelionu.

Rockelelleris ir 
Dešimtukai

Miręs turtuolis John D. 
Roekefeller dažnai dalindavo 
dešimtukus. Kai ikas iš to juok
davos. Bet Roekefeller’is sa
kydavo: “,centai sudaro de
šimtukus, dešimtukai dole
rius. Sutaupyk dolerių pir-i 
mų tūkstantį — o tas tūks
tantis uždirbs kitus tūkstan
čius’’.

ARD rugp. 20 d. prie Mar- 
quette parko parduoda bilie
tėlius po 10c. Jei jų parduo
sime 1000, pelnysime visą ši
mtų dol. Akademijos naudai. 
O už tų 10c bilietėlį, pilkėjas 
gaus pasirinkimų gražių ir 
brangių dovanų, suaukotų pa
to, suseisite su draugais, pa
čių rėmėjų ir ARD skyrių.

Dariaus Girėno Posto 
Valdyba 1940 Metams

Amerikos Legiono postų va
ldybos renkamos liepos mė
nesį. Tad Dariaus Girėno po
stas 271 praeitame liepos mė
nesį susirinkime išrinko vir
šininkus sekantiems metams.

Dabartinis komanderis, W. 
B. Sebastian, vienbalsiai ant
riems metams, Josepli Bachus, 
iš Oak Lawn, veiklus posto 
narys, ir jaunuolių skyriaus 
pirmininkas, pakeltas iš Ju
nior į Senior vice-komande- 
rius, Anthony Kasper paskir
tas Junior vice-komanderiu, 
Wm. J. Kareiva, biznierius 
nuo Town of Lake jau per 
kelis metus užima labai sva
rbių vietų poste, sąžiningai 
eina iždininko pareigas. Jis 
ir vėl narių reikalavimu pri
verstas tarnauti kaipo iždini
nkas sekamais metais. Adam 
Nawyok pasilieka taip pat 
Seargent at Arms. Visų kitų 
valdybų paskiria, arba pasi
renka, pats komanderis, nes 
Amerikos Legiono įstatymai 
taip sako.

Komanderis Sebastian per 
eilę metų darbuojasi įvairiose 
kaip pašalpinėse, taip ir idū- 
jinėse organizacijose. Jis nie
kuomet nėra nuvargęs, nie
kuomet jam nėra pervėlu, ar 
trūksta lai'ko dalyvauti, dirb-
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Matulaitis, kuris kadaise da
rbavosi su rėmėjais. Taigi, 
malonėkite dalyvauti kuo s'kai 
tlingiausiai. Apskr. rašt.

Pral. J. Macijauskas 
Praneša

Viešintis Amerikoj pral. J. 
Macijauskas praneša, kad ap
leido Utica, N. Y., ir pasilie
ka Amerikoje dar vienus me
tus. Tuo tarpu gyvena Pitts- 
burghe, Pa. Jei kas norėtų 
rašyti laiškų, tegul adresuoja: 
St. Francis Convent, Mt. Pro 
vidence, R. D. 9, So. Hills, 
Pittsbur h, Pa.

Rytoj Vyčių Choro 
Moonlight Piknikas

Vyčių choras nuoširdžiai 
kviečia visuomenę atsilanky
ti į rengiamų piknikų ryt va
karų, Vytauto panke.

Tuomi ne tik paremsite is
torinį žygį, nes visas pelnas 
skiriamas Kelionės, Fondui 
vykimui New Yorkan, bet 
sykiu turėsite progos laimė
ti gražų radio arba flocr le- 
mpų ir linksmai praleisti lai
kų.

O šokėjai turėk progos pa
rodyti savo gabumus, nes ko
misija rengia Polkų ir “Jit- 
terburgų” kontestus. Laimė
tojai bus tinkamai apdovano
ti.

Bus ir kitų įvairumų suįdo- 
miniinui atsilankiusiųjų. Cho
ristai savo skambiomis dai
nomis žada pralinksminti ir 
didžiausiai nuliūdusių širdį, ir 
yra galimybės, kad padainuos 
keletu dainelių iš Lietuvių 
Dienos repertuaro.

Tad'gi, visi rytoj Vytauto 
parkan! Nitą

I

ftv. Kazibiiero Akademijos 
Rėmėjų Dr-jos priešą iknikinis 
susirinkimas įvyks trečiadie
nio vakare, rugpjūčio 16 d., 
7:30 vai., Šv. Kazimiero aka
demijoje. Prašom visų ARI) 
įkyrių atstoves būt i nu i .atvy
kti susirinkiman su raportais, 
kas jau nuveikta būsimam iš
važiavimui prie Marąuette 
Park, rugpiūčio 20 d.

A. Nausėdienė, ARD pirm.

Amerikos inteligentija kvia 
čiama “N. R.’’ labiau pažin
ti ir jų užsiprenumeruoti. ‘N. 
Romuvoj’ atsispindi visos lie
tuvių tautos kultūra ir kūry
bingumas.

“N. Romuva” metams A- 
• meri'koje kainuoja: paprasta 
prenumerata $5.00 ir garbės 
prenumerata $10. Galima už
sakyti pas “N. R.” atstovų 
Amerikoje: A. Skilius, 2334 
S. Oakley avė., Chieago, III. 
Tel. Canal 7790.

ti kilnius ir naudingus tau
tai ir visuomenei darbus. To
dėl ir Dariaus Girėno posto 
nariai vienbalsiai reikalavo, 
kad Wm. Sebastian, pasilik
tų komandėlių dar vieniems 
metams.

Jis pradžios ir aukštesnę 
mokyklas lankė ir baigė Clii- 
cagoj. Paskui lankė elektros 
inžinierių kursus. A’r a Elec- 
trical union narys lokalo 134 
ir per virš dešimt metų sėk
mingai veda krautuvę — Jus- 
tice Electris Slio-p, Brigbton 
Parke, prie' Archer Avė. Yra 
veiklus narys ir ' direktorius 
Lietuvos Vaizbos Buto, narys 
National Assurance Sodiety, 
Imperini Council, Chieago E- 
lectical Craftsman Cliapter 
No. 1 ir Brigbton Park Lodge 
No. 854 A. F. and1 A. M.

Komanderis Sebastian yra 
patyręs organizacijose veikė
jas. Todėl, būdamas vadas le- 
gijonierių, Dariaus - Girėno 
posto 271 padarė didelį pro
gresų, nes jo sumanymu ir 
rūpestingumu, pritarimu bu
vusio kdmanderio B. R. Piet- 
kiewicz, ir kitų sumanių ir 
gabių vyrų, statoma didžiulė 
Amerikos Legiono Dariaus - 
Girėno atminties svetainė.

Tad, bravo jums, koman- 
der, už sumaningus ir kilnius 
darbus! O mes, legijonieriai, 
einame šimtų procentų į dar
bų su jumis.

Frank Krasauskis

Pranešimai
Marijonų Rėmėjų 
Chicagos Apskrities 
Susirinkimas

Rugpiūčio 16 d. “Draugo” 
name, 2334 So. Oakley Avė., 
įvyks Marijonų Rėmėjų Dr- 
jos Chicagos apskrities susi
rinkimas, į kurį maloniai 
kviečiu visų 'kolonijų skyrių 
atstovus ir praeito išvažiavi
mo, įvykusio liepos 23 d. Ma
rijos Kalneliuose, darbuoto
jus, kuo skaitlingiausiai su
važiuoti, nes bus patiektas 
raportas, ir, tikimės, kad į 
šį susirinkimų malonės atvyk
ti ir gerb. kun, Kazimieras

Help Kidneys
Don’f lake Drastic Drugį

Your Kidneys eontsln B mllllon tlny tubes 
or Uiters whtch mav be endangered by nes- 
lect or ch-asttc, Irrltatlng drugs. Be eareful. 
If functlonal dlaorders of the Kidneys or 
Bladder make you suffer frora Oettlng ūd 
Nlghts, Nervousness, Leg Patns, Clrcles 
Under Eyes. Dlzzlness. Backache, Svollen 
JolnU. Excess Acldlty. or Burnlng Passages, 
don't rely on ordlnary medlclnes. Plght 
such troubles k1111 the doctor"s prcscrlp- 
tlon Cystes. Cystez starts vorklng In S 
hourz and mušt psove entlrely satlsfactory 
ln 1 week. and be rxactly the medletne you 
need or money back Is guaranteed. Tele- 
phone your drugglst for CysUx (Slss-tex| 
Ioday. The ruarantee proteets you. Copr. 
1937 The Knox Uo.

Remkite Savuosius 
Biznierius

Listen to and Advertise over

PAIANDEGH’S YU60SUV RADIO
F olk Songs and Music 
Tamburitza Orchestra

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

UTILITY L!QUOR 
DISTRIBUTORS

Incorporated

Tel. Prospect 0745-0746
Wholesale Only

6931-33 So. Ashland Ava.

Pas mus galima gauti tikrai 
Lietuviškų Importuotų Valatyblnfl 
Degtinę.

Mes Ir VIa! Mūsų Darbininkai 
Esamo Lietuviai. Pp. F. Ir M. 
Dclmtdal, Savininkai.

IZOLIOTĄ GARAŽĄ 2 KARAMS 
Malą Klaidų 
NAMAS

Pastatysime ant 
Jūsų kito ui..,

Įsai

Pastatysime namus Ir ridų |> 
rengsime ant Jūsų lotų. Vi
si darbininkai unlstal Ir už
tikrinti.

K. KAFKA, Prc*.

Kviečiame Jus atsilankyti 
pirm negu pradėsite statyti. 
Ir apžiūrėti garažą ant mūsų 
loto bo Jokių prievolių.

_ ŪSO t So. Crnwford Avė.
cm WRK8. a LUHBER 6a. M‘°

D. L. K. Vytauto draugija 
laikys mėnesinį) susirinkimų 
antradienį, rugpiūčio 15 d., 
7:30 vai. vakare Chicagos Lie
tuvių Auditorijos ssvetainėj. 
Susirinkimas yra svarbus, to
dėl kiekvienas narys privalo 
būtinai dalyvauti.

P. K., sekr.

Z EVERY W0MAN 
I KN0W KELIES 0N

LISTERINE
M F0R

DANDRUFF
Clinic* prooe Li* t erine Antieeptie reachet and kili* dandruff įerm

There is no easler, more delightful, or 
ellective way of keeping dandruff under 
control than wlth Listerine Antlseptlc, 
famous for more than 25 years as a nioutb 
wash and gargle. Just rub it ln and follotr 
with prolongėd massage.

> Listerine Antlseptlc geto rld of dandruff 
Isrause it kilis tlie germ that causes dan
druff—the queer little bottle-Bhaped bac- 
trria (Pityroeporum ovale) that surrounda 
tbe hair and covers the scal-i.

Don't waste tlme with remedies that 
merely attack symp toras Ūse I/storine 
Antlseptic. the proved treatnient that gets 
at the cause. The only treatment we know 
of that ls backed by ten year s of research 
and a clinical record oi success in the 
great majority of cases.

Lambert Pharmacal Co., St. Louis. Mo.

LISTERINE
THE PROVED TREATMENT FOR
• DANDRUFF *

Jau Laukiame -
Atspausdinant “Naujosios 

Romuvos” specialaus Ameri
kos lietuvių kultūrinio gyve
nimo numerio. Jis turėtų būti 
atspausdintas ir prisiųstas 
iki rugsėjo mėn. 9 d., prieš 
pat Lietuvių Dienų Pasauli
nėje Parodoje New Yorke.

Specialus numeris apima a- 
pie 30 straipsnių ir 120 foto
grafijų vien iš šių dienų lie
tuvių gyvenimo, visai nelis- 
čiama mirusieji ir neduodama 
istorinės medžiagos, nenagri
nėjama organizacijų istorinė

Marquette Pk. Žinutės
Kazimieras Mikšis, gyve

nus ipo num. 6807 S. Talman 
Avė., pasidavė in Kdvvard 
Hines ligoninę. Randasi Ward 
C. 4, Rooin 418.

F. Bardauskienė, gyv. 7034 
S. Washtenaw Avė., besidar
buodama prie namo nupuolei 
nuo kopėčių ir nusilaužė de
šinę rankų ir susižeidė ipečius. 
Ji yra po Dr. Biežio priežiūra.

Stamtard Club

15c.

Švelni Degtinė—100 Proot 
BOTTLED IN BOND 

Nėra Geresnės Degtinės 
už Tokią Kainą l

tik $1.00 pt.*« n n J 
4-5 Kvortos...^"®'*“

Reikalaukit 
8AV0 APYLINKĖS

TAVERNOJ
DRINKSAS

Cliarles Yushis
CARPENTER

— ir —
CONTRACTOR

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

Tel. CANal 7514
CHICAGO, ILL.

CLASSIFIED
MUTUAL LIQU0R COMPANY

Distributoriai
4707 S. HALSTED STREET

Phone Boulevard 0014.

MAINYSIU
Mainysiu 6 fletų mūrinj namą (Iš 
mokėtas) ant farmos su gyvuliai 
(llve-stock) Ir įrankiais. John Chrnle 
llnskl, 2317 No. Rockwell Street.

TeL V K Tory 03OT.

TURTAS VIRŠ----------------

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

STANDARD
FEDERAL 
SAVINGS

and
IX) A X ASSOCIATION 

OF CHICAGO

$3,500,000.00 

- $250,000.00

4192 ARCHER AVENUE
SAVINGS FEDERALLY 

IN8URED
JUSTI N MACKIF.WICH, Pres.

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS 
paraM

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

lietuviui jų įsigyti, ypač labai puikus vadovėlis mo
kykloms. "V ifV

Knyga apdaryta kietais, patvariais viršeliais. 
Kaina $1.00 

Užsakymus siųskite:
DRAUGAS PUBLISHINO OO.

2334 South Oakley Avenue Chieago, Illinois

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IAMOK KJTMAIB

Barskis Furniture House, Ine.
••THE HOME OF FINE FURNITURE” RINGE 1k)4

1746-50 W. 47th St. Phone Yards 5069

RUAL ESTATE. INSURANCE 
IR NOTARO OFISAS 

Parduodame recleverių forkluozuo- 
tua namus ir farmas labai pigiai. 
Taipgi norintiems parduoti arba iš
mainyti bllę kokių, nuosavybę. Išmai
nysime greitai. Apdrauda (Insurance) 
visose šakose. Apdraudos kainos nu
pigintos. Vertinga dovana su kiekvie
na apdraudos policy. Teisingas pa
tarnavimas. Chas. ITrnleh (Kazys Ur- 
nlkas), 2300 W st A3rd St., Room 4, 
antras aukštas. Telefonas PROspect
6023.

PARDAVIMUI NAMAS
2 aukštų namas — krautuvė Ir kam
bariai; lotas 75x95. Sectlon ir H 
seetlon kampas ant 111-tos gatvės. 
Kaina tiktai 7,500.00. J. E. Carmody, 
77 West IVasblngton Street. Chieago.

REIKALINGA MERGINA 
Tuojau reikalinga mergina siižvimul 
Ir apdirbimui drabužiu. Atsišaukite:
Rite Wav Tallors. 7138 Ezchange 
Avenue. Chieago.

PARDAVIMUI LOVOS 
Pardavimui pigiai patogios sulen-

kamos lovos (Rollaway Beda) Atsi
šaukite vakare:

6640 So. Campbell Avenue 
(1 pokštas priekyje).

PARDAVIMUI ‘
Tikras bargenas. GrosemB. deltea- 
tessen Ir namas, arti bažnyčios Ir 
mokyklos. Biznis Išdirbtas per daug 
metų. Kainų Ir pardavimo priežastį 
Ištinsite ant vietos. Savininkas: 1307
So^48tl^CeRirt^ChH2^J!!lS£^-

PARDAVIMUI BIZNIS
Orose.rnS Ir dellcatessen. Garu ap
šildomas. Pragyvenimui kambariai 
užpakaly. Turime parduoti pigiai. 
Priežastis pardavimo — Ilga. Atsi
šaukite: 2488 W. 3#th St., telefonas 
PROsneet 1246.

PARDAVIMUI NAMAS 
2 aukštų mūrinis namas Brlgepor- 
te; 8 Ir 5 kambariai. Kaina J2.5nof 
|1.000.00 casb, balansas 315.00 J 
mėnesį. Savininkas; 3236 So. Hals- 
ted Street, telefonas CATaimot 4118.

PIRMOS RTfiTES JUOD*EMTH 
— ršlynoma Ir žolynams. Parduoda
me bušeliais ar režimais.

1 bušelis 25o; B bušeliai 31.00; II 
bušeliu 13.80.
Rtenley Gavrsis. 110 Ro. RIAgeland 
Are., Worth, UI., tel. Oak Uw» 
103J-1.

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom Ir Kito
kiem Bankletam Suteikiam Pa

tarnavimų.

Linksmas Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avė., Chieago - Tel. PORtsmouth 9022
Pocahontaa Mine Rnn (Rereened), Tonas |7.90) 
Smulkesniųjų — Tonas >7.04); Petrolesim Oar- 
bon Coke, perkant B ton. ar daugiau, Ton. |7.3B.


