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HITLERIS
SKALDANT LENKIJĄ 
VILNIUS BŪSIĄS 
GRĄŽINTAS LIETUVAI

RYGA, rugp. 22. — žiniomis iš Karaliaučiaus, Vo
kietija skaldydama Lenkijos valstybę žada Vilniaus kraštą su 
Vilniumi grąžinti Lietuvai. Be t«s Vokietija Lietuvai žada dar 
ir karinę pagalbą, jei tas būtų reikalinga.

NACIAI GRASINA 
LENKIJĄ SUSKALDYTI

BERLYNAS, rugp. 22. — 
Vokietijos užs. reikalų minis
tras Ribbentropas rytoj bus 
Maskvoje, kur jis užbaigs ir 
pasirašys nepuolimo sutartį. 
Naciai tikisi, kad po sutarties 
pasirašymo Lenkija bus pri
versta pripažinti visus Vokie
tijos reikalavimus. Nacių tar
pe atvirai kalbama, kad Vo
kietija ketvirtadieni, arba pen 
ktadienį užims Dancigą ir ko
ridorių (Pomorze), jei iki to 
laiko Lenkija ne pareikš noro 
pati pasiduoti. Svetimšaliai 
stebėtojai pripažįsta, kad 
priešais Dancigą ir koridorių 
sutraukta milžiniška vokiečių 
kariuomenė.

Nacių sluoksniuose pareiš
kiama:

“Gal mes dar duosime pro
gos Lenkijai išlikti gyvai, bet 
tik žymiai susiaurintose sie
nose, jei ji greitai įsisąmo
nins ir pasisakys, kad toliau 
nesipriešins mūsų žygiams.

“Bet jei Lenkija priešinsis, 
ji bus suskaldyta ir jos dalys 
teks Vokietijai ir Rusijai’’.

Naciai sako pasidavusio® 
Lenkijos gal “pasigailėsią“ ir 
paliksią ją vadinamos “kon- 
gresuvkos’’ riliose. Tai bus 
maža galingų valstybių surem 
ta valstybėlė.

Savo rėžtu Vokietijos ka
riuomenės gausios dalys sku
botai sutraukiamos į 
Lenkijos pasienius

Britanijos karo laivas (lėktuvų nešėjas) Formidable, 23,000 tonų, andai prieš nuleisiant 
į vandenį Belfaste staiga paslydo ir su didžiausiu trenksmu įsmuko jūron. Lentgaliai išlaks- 
tydami į visas puses vieną moteriškę užmušė ir 20 kitų asmenų sužeidė. (Acme telephoto).

GRAŽINS VILNIŲ
popiežius pijus xn
PER RADIJĄ KVIES 
PASAULĮ TAIKON

VATIKANAS, rugp. 22. — maldininkais rugsėjo 6 d
Iš patikimų šaltinių sužinoma, 
kad Šventasis Tėvas Pijus 
XII rugsėjo pradžią čia pri
ims jaunųjų katalikų darbi
ninkų organizacijų apie 20,000 

! narių, daugiausia iš Prancūzi- 
’jos ir Belgijos atvyksiančių

Popiežius tai progai parvy- 
ks iš vasarinių rūmų ir šiai 
gausingai audiencija ■ be kitko 
kalbės apie taikos ir ramybės 
reikalingumą pasauliui.

Sakoma, Popiežius per ra
diją kvies pasaulį taikom

MAŽOMS VALSTYBĖMS 
NUMATOMAS PAVOJUS

JAPONAI REIKALAUJA 
ATLYGINIMOPARYŽIUS NUMATO 

PAVOJŲ NETEKUS 
SOV. RUSIJOS
PARYŽIUS, rugp. 22.

Atsižvelgus nacių su Maskva 
politinio susiartinimo ir Vo
kietijos pasiryžimo ,gial šių sa
vaitę užimti Dancigą, Prancū
zijos vyriausybė nusprendė 
karo tarnybon šaukti daugiau į britų policija. Reikalavimas is 
atsarginių, kad tinkamiau ap-'^e^as 8U grasinimais 
sid rausti.

Trumpai apie krize Europoje
LONDONAS. — Britų vy

riausybė sušaukia parlamentą 
nepaprastoji sesijon ketvirta
dienį. Parlamentui bus pasiū
lyta, ar Hitleriui pasiduoti, ar 
pasisakyti už karą. Ministro 
pirmininko Cbamberlaino ka-

visus bintui pavojus.

PARYŽIUS. — Prancūzija 
mobilizuoja apie 600,000 atsnr 
ginių kareivių. Vyriausybė pla 
nuoga atšaukti karinę misiją 
iš Maskvos.ŠANCHAJUS, rugp. 22. —

Japonų kontroliuojama Šan
chajaus miesto valdyba iš tar
ptautinės koncesijos autorite- 

1 tij reikalauja atlyginimo už 
dviejų kiniečių policistų nušo
vimą ir kelių kitų sužeidimą .
koncesijoje. z j priklaususias

Japonai sako, tai atlikusi ki^ijai.
VARŠUVA. —

BERLYNAS. — Vokietija 
karo tarnybon šaukia daugiau 
atsargų; Hitleris pasiryžęs 
,nuo Lenkijos atplėšti visas te
ritorijas, prieš pasaulinį karą 

Austrijai ir Vo-

Lenkijoje 
pirmoji oficiaJinė reakcija — 
nieku būdu nepasiduoti Hitle

riui; atsargos mobilizuojamos; 
spauda cenzūruojama.
MASKVA. — Diplomatai spė 

ja, kad sov. Rusija, pasirašiu
si nepuolimo sutartį su Vokie
tija, gal sugebės diktuoti tai
ką, arba karą ir balansuoti 
Europos valstybių pajėgas.

TOKIO. — Japonų vvriau- 
sybėš viršūnėse turimi pasita
rimai; bijoma, kad Japonija 
gali būti izoliuota, netekusi są 
jungininkų.

DANCIGAS. — Vietos na
cių susirinkime jų vadas Foe- 
rsteris šiandien pareiškė, kad 
Dancigas gal šią savaitę bus 
prijungtas Vokietijon.

VARŠUVA. — Lenkija lau 
kia Hitlerio ultimatumo; iš 
Berlyno grįžo lenkų anibasa-f 
dorius Vokietijai Lipskis, bet 
ultimatumo neatvežė.

BUDAPEŠTAS, rugp. 22. 
Berlyno su Maskva politinis 
susiartinimas yra visoms ma
žosioms valstybėms pavojus 
— visoj pietrytinėj Europoj.

Tokia yra nuomonė Vengri-
AMERIKOS MARIJONŲ Jos» Rumunijos, Jugoslavijos,
NAUJAS PROVINCIJOLAS Bulgarijos ir Pabaltijo vals-

LIETUVOJE Itybių valdiniuose sluoksniuo-
'se. Skaudžiausias smūgis gali

I KAUNAS (Wta>- - įtekti Lenkijai, kuri sulaikė 
Į metu Lietuvoje vieši vienas ! ________________________

naciams teritorijų grobimus.
Vienas vengrų valdininkų 

pareiškia, kad Lenkijai reikia 
tuojau mesti šalin ginklus, jei 
ji nori fiziškai išlikti sveika.

Visose mažose valstybėse 
reiškiasi daug baimės. Ukrai
niečiai netenka vilties atgauti 
laisvę.

Numatomas Britanijos susi
artinimas su Japonija.

VARGAS VILNIAUS 
KRAŠTO LIETUVIAMS MASKVOJ DIPLOMATAI 

STEBISI SOVIETŲ 
NACIŲ SUBRUZDIMU

didžiausių Amerikos lietuvių J 
katalikų veikėjų ir švietimo i 
pijonierių, Marianapolio kote- j
gijos steigėjas ir jos rektorius; VILNIUS (Elta). — Besi 
kun. dr. Jonas Navickas, ku-(artinant naujų mokslo metų j 
ris šių metų liepos 19-20 die-: pradžiai, vienintelė Vilniaus
nomis įvykusiuose marijonųbrašte lietuvių Aytauto Di-. MASKVA, rugp. 22. So- 
vienuoliįos vadovybės rinki- dziojo gimnazija vis dar netu- vietų vyriausybės žinių agen- 
muose Romoje išrinktas mari-'ji teisių. Vilniaus krašte jau turą Tass vakar vakarą pra- 

nebėra ir nė vienos privatines ' nešė, kad okietijos užs. rei- 
lietuviškos pradžios mokyklos.' kalų ministras Ribbentropas 
Į prašymus teisti vėl atidary
ti kai kurias uždarytas lietu
viškas privatines mokyklas i- 
ki šiol negauta jokio teigiamo 
atsakymo.

jonų provincijolu Amerikoje.

NEJSTEIGTA LIETUVIŲ 
ŪKIO DR-JA

VILNIUS (Elta). - Dėl 
lenkų administracijos statomų 
reikalavimų iki šiol dar neįs
teigta Vilniaus krašto lietuvių 
ūkio draugija, kurios veikimu 
rūpinamasi nuo gegužės mė
nesio.

atvyksta į Maskvą nepuolimo*
sutartį daryti.

Tass pažymi, kad po pasi
rašymo sekmadienį prekybos 
sutarties tuojau iškeltas klau
simas pagerinti politinius san 
tykius tarp abiejų valstybių. 
Susimainius nuomonėmis ras
ta, kad tas galima atsiekti pa
darius nepuolimo1 paktą.

Šiandien Prancūzija turi į- 
ginklavusi apie vieną milijoną 
vyrų. Randa, kad šis skaičius

PATVINUS UPĖMS 3 
PRIGĖRĖ

WEST BALDVTN, Me.,
nepakankamas palyginus su rugp. 22. — Nepaprastai smar 
Vokietijos ir Italijos ginkluo- kus lietus ištiko Cumberland 
tomis pajėgomis. Į ir York apskritis. Patvindin-

Vyriausvbės sluoksniuose tos upės. 3 asmenys prigėrė.
pažymima, kad Prancūzijai y- 
ra skaudu netekti sovietų Ru
sijos šiais Europai pavojin
gais laikais. Begalo skaudus 
nusivylimas tais, iš kurių ti
kėtasi paramos prieš siaučian
čius nacius.

Kai kurie prancūzų laikraš
čiai prancūzų ir britų vyriau
sybes kaltina apsileidimu.

7 ASMENYS ŽAIBŲ NU
TRENKTI

LONDONAS, rugp. 22. -

PIENO PRISTATYTOJŲ
ŪKININKŲ STREIKAS 

TĘSIASI
NEW YORK, rugp. 22. — 

Dideliame radijume aplink 
New Yorko miestą pieno pri
statytojų ūkininkų organizaci
ja ir toliau streikuoja. Veža.- 
mą j New Yorką pieną naiki
na ir kovoja su valstybine po-

Londoną, ištiko audra su per-1 licija. f New Yorką atvežama 
kūnijomis. 7 asmenys žaibų užtvos apie 50 nuošimčių norma- 
mušti. 18 sužeista. Jaus kiekio pieno.

VIENAS NUŠAUTAS, KI
TAS SUIMTAS

KENOSHA, Wis„ rugp. 22.

Brito prancūzu karines misijos veikla 
Maskvoje, matyt, bns nutraukta

RYGA, rugp. 22. — Žinio-
— Smuklininkas G. Kearns mis iš Maskvos, britij prancū-
vieną plėšiką nušovė, kitas pa 
skiau suimtas. Suimtasis pa
sirodė buvęs Milwaukee pa- 
licistas, o nušautasis — jo po 
sūnis, 19 m. amž.

SKELBKITĖS “DRAUGE”

zų karinės misijos su sovie
tais pasitarimai toliau neįma
nomi.

.Iki paskelbsiant apie sovie
tų daromą nepuolimo sutartį 
su Vokietija britų prancūzų 
karinė misija jokios pažangos

neatlikusi pasitarimais su so
vietų kariuomenės vadais.

Sakoma, sovietai atsisakę 
misijai iškelti savo kariuome
nės dalių skaičių ir jų įgink- 
lavimą. Bolševikai viską sle
pia, Ir jei taip, tai misijai nė
ra kas toliau veikti.

BRITAMS NURODYTA 
SKUBOTAI APLEISTI 
VARŠUVĄ, LENKIJĄ
VARŠUVA, rugp. 22. — 

Sužinota, kad vietos Anglijos 
amahasada Varšuvoj ir Len
kijoj gyvenantiems britams — 
Britanijos piliečiams, pntariu- 
si nedelsiant apleisti šalį. Pa
tarta tas daryti ne tik turis
tams, bet ir rezidentams, o 
ypač moterims su vaikais.

Tas reiškia, kad Anglija ne 
paprastai rimtai atsineša į 
Vokietijos užsimojamus žy
gius prieš Lenkiją.

I^enkų autoritetai pripažįs
ta, kad Vokietijos naciai su 
savo propaganda ir grasini
mais atsidūrė tokion pocizi- 
jon, iš kurios jie jau negali 
pasitraukti. Beit Lenkija taip 
pat griežtai pasiryžusi gintis, 
jei būtų puolaima.

LIETUVIAI Į PAX ROMA
NĄ KONGRESĄ

KAUNAS (Elta). — Rug
piūčio 8 d. į Ameriką į Pax 
Romana kongresą atstovauti * 
ateitininkų federacijai išvyko 
Celiešius, Urbanavičius, Viš- 
tartaitė ir Baltinis.

VIDAUS PASKOLA 
LIETUVOJE

KAUNAS (Elta). — Nese
niai paskelbtos šių metų trum
palaikės 5 mil. litų vidaus pa
skolos lakštai bus pradėti re
alizuoti rugpiūčio mėnesio an
troje pusėje.

SEKR. FARLEY 
PARYŽIUJE

PARYŽIUS, rugp. 22. — 
Čia atvyko J. A. Valstybių 
pašto dapartamento sekreto
rius Farley.

KAUNAS (Elta). — šiuo 
metu svarstomas reikalas Lie
tuvoje pastatyti dviračių fa
briką.

LIETUVOJE DERLIUS 
DAUGIAU KAIP VI

DUTINIS
KAUNAS (Elta). — Ne

žiūrint didelės sausros šią va- j gjs pranešimas čia gyvenan 
sąrą, Lietuvoje šių metų der- gjU8 svetimšalius diplomatus 
liūs vertinamas aukščiau už stačiai sukrėtė, nes jie neturė- 
vidutinį, panašiai, kaip ir pra jo mažiausios sąvokos, kad 
ėjusiais metais. kas panašaus įvyktų, kad na

ciai artintusi su bolševikais.
Diplomatų nuomone, dabar 

ir Romos Berlyno antikomu
nistinė ašis turės sulūžti.

IR ITALIJA NUMATO SAU 
NAUDOS

ROMA, rugp. 22. — Iš na
cių sovietų nepuolimo sutar
ties ir Italija numato sau nau 
dos. Italų autoritetų nuomone, 
Prancūzija būsianti suklupdy
ta.

KAUNAS (Elta). — Minis
trų tarybai nesutikus, Vytau
to Didžiojo universiteto cho-, 
ras šiemet į Ameriką koncer
tų nevyks. Leidimas neduotas 
taupumo sumetimais.

PREZ. SMETONA BUVO 
GRĮŽĘS Į KAUNĄ

KAUNAS (Elta). — Res
publikos prezidentas Antanas 
Smetona iš Užugirio kiemo ke 
lioms dienoms sugrįžo1 į Kau
ną.

PAŠAUKTI GRAIKŲ KA
RIUOMENĖS SPE

CIALISTAI
ATĖNAI, rugp. 22. —

Graikų vyriausybė pašaukė 
kariuomenės atsarginius speci 

alistus.

KAUNAS (Elta). — Numa
toma, kad ipotekos Įlankas pra 
dės veikti jau lapkričio mėn.

ORAS
CHICAGO SRITIS. - Nu

matomas dalinis debesuotu
mas ir kiek šilčiau.

Saulė teka 6:06. leidžiasi 
7.40.
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Šiandien anglų ir prancūzų politikai gali 
manyti, kad tno tarpų visuotinas karas Bu 
ropoję nitais, bet belūkuriaudami, beleisda j 
mi diktatoriams susivienyti ir vis labiau įsi
galėti, tikrai žaidžia su ugnimi. Jie tų, be
rods, turėtų žinoti.

«rtWnc ln “DRAUGAS” brUca best reaulte.
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Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negrellna, 
lel neprašoma tai padaryti Ir neprlslunClama tam tiks
lui palto ženklu. Redakcija pasilaiko sau teise tai
syti Ir trumpinti visus prisiųstus raitus Ir ypač ko
respondencijas sulyg savo nuožidroa. Korespondeatu 
pralo rašyti trumpai Ir aUklal (Jei galima ralomaje 
mallnlle) paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
giant polemikos Ir asmenllkumų. Pasenusios korea 
pondeneljos lalkreltln nededamos.

Skelbimu kainos prlMunfilamos pareikalavus. 
Vntered as Beoond-Clsse Matter Mareli SI, ISIS, at

Cbloago, Illinois Under the Aot at Mareli S. 11(1.

KAIP GENEROLAS FRANCO APGAVO 
MONARCHISniS

Mauras savo darbų atliko, konservatyvieji baiminosi,
bet... mauras nenori išeiti!

Hitlerio - Stalino Sutartys

Vokietija pasirašo nepuolimo paktų su So
vietų Rusija. Prieš keletu dienų užbaigta 
derybos ir pasirašyta prekybos sutartis.

To galima buvo laukti.

Sudarymas prekybos susitarimo nieko ne
reikštų, jei nebūt garantijos, kad. viena ki
tos nepuls.

Mes seniai numatom ir apie tai rašėm, 
kad ar anksčiau ar vėliau Hitleris su Sta
linu susitars, nes jiedu turi bendrų reikalų. 
Ir vienam ir antram bus lengviau išlaikyti 
savo kruvinas diktatūras, jei veiks išvien. 
Tarp vieno ir kito valdžios didelių pagrin
dinių skirtumų nėra. Ir vienas ir antras 
laikosi valdžioje teroru, žudydami savo po
litinius priešus, persekiodami.

“Tc-ks tekį susitiko ir ant alaus pavadi
no’’ — sako mūsų priežodis.

Be to, Vokietijai, kaipo valstybei, reika
linga Rusijos kviečiai, miškai, žibalas ir vi
sokia kitokia žaliava. Rusijai reikalingos 
Vokietijos prekės, vokiečiai technikai etc.

Diktatorių asmeniška garbė yra svarbes
nis dalykas už valstybių ir žmonių gerovę. 
Tai patvirtina Stalino ir Hitlerio pasibučia
vimai Nieko jiems nereiškia ir tarptauti
nės sutartys.

Hitleris, susitardamas su Sovietų Rusija, 
ypatingom pozicijom pastatė Japonijų, kuri 
yisų laikų mane, kad atsitikime karo su ru
sais, vokiečiai stovės japonų pusėje. Nege
riau pasielgė ir Stalinas. Jis apvylė demo
kratiškąsias valstybes -- Didžiųjų Britani- 
jų ir Prancūzijų, su kuriomis tarėsi ir ža
dėjo gelbėti pasaulį nuo fašizme.

Ir Hitleris ir Stalinas dar labiau nustojo 
pasitikėjimo.

Pasirodė, kad pirmojo riksmas ir šauks
mas į kovų prieš komunizmų buvo papras
čiausias bdiofas. Antrojo, būtent Stalino or
ganizavimas “bendrų frontų” prieš fašiz
mų ir ypatingai Hitlerį, taip pat nebuvo 
vertas nė supuvusio skatiko.

Tai buvo žmonių mulkinimas ir apgaudi
nėjimas. Hitleriui nerūpėjo kova su komu
nizmu, Stalinui nebuvo svarbu ginti demo
kratijų ir kovoti su fašizmu.

Kų dabar pasakys lietuviškieji bolševikai.
Jie piestu šokdavo ant mūs, kuomet mes 

aiškiai pasakydavom, kad komunistų orga
nizuojami bendri frontai kovai už demokra
tijų yra paprastas veidmainiavimas. Jie pyk
davo, kad katalikai nesėdėdavo prie jų “ben
drųjų frontų*'.

Katalikai suprato komunistų tikslų. Jie 
pabrėždavo — kovokit ne tik prieš fašiz
mų, bet ir komunizmų, nusistatykit ne tik 
prieš Hitlerį, bet ir prieš Stalinų, kurio dik
tatūra yra taip pat pavojinga ir kruvina, 
tuomet ir katalikai galės veikti bendrai.

Po šio įvykio ne vienas iš apakintų lietu
vių komunistų turės prasitrinti akis ir pa
matyti bei suprasti, kaip biauriai vadai juos 
mulkina.

Vokietijos nacių ir Rusijos bolševikų su
sitarimas skaudžion padėtin pastatė Lenki
ją. Ji dabar beveik iš visų pusių didelių 
priešų apsupta. Anglija, kaip vakar rašėm, 
rusų į savo frontų nebeįtrauks. Be rusų tal
kos į karų su Hitleriu ji neis. Ir Lenkijai 
bus patarta nekariauti, bet patenkinti Hit
lerio reikalavimus. Kokį kelių pasirinks pa
likus viena Lenkija, nesunku yra įspėti.

Išvadoje dar reikia ir tų pridėti, kad Hit
lerio - Stalino susitarimas yra didelis smū
gis demokratijai Europoje ir visos mažo
sios tautos ir valstybės pastatomos į daug 
didesiį pavojų.

APŽVALGA |
... — . . -a-................... : r

Melagingi Pareiškimai
Komunistų spauda baisiai giriasi, kad 

“400 intelektualų” pasirašė po laišku, ku
riuo užgiriu Sovietų Rusijos diktatoriaus 
Stalinu “tuikos planų”. Lietuvių socialistų 
dienraštis rašo, kad tas dokumentas buvęs 
komunistų klasta:

“Amerikos inteligentų parašai buvo re
nkami po laišku, kuriame įrodinėjama, 
kad Sovietų Sujungus valdžia nori taikos. 
Prie to laiško buvo pridėtas kitas raštas, 
garbinantis sovietų “atsie'kimus” ir Sta
lino konstitucijų, bet komitetas, kuris rin
ko parašus po laišku, užtikrino kiekvienų, 
ku-rio parašas buvo prašomas, kąd ūš ant
rojo dokumento turinį pasirašiusieji rieat- 
sakys ,(“the signers wiil not be respon- 
sible”). Tačiau dabar komunistų spauda 
skelbia, kad tie, kurie pasirašė po laišku, 
užgiriu taip pat ir antrojo dokumento 
turinį! ’ ’
Į komunistų laikraščių tvirtinimų, kad iš

leidus naujų konstitucijų Sovietų Sąjungoje,, 
garantuojamas piliečiams saugumas, teisė 
darbui, visiems lygios teisės gyvenime ir 
veikime ir visokios kitokios teisės ir lais
vėj, “N.” taip atsako:

“Melagingesnį pareiškimų sunku būtų 
sugalvoti, nes juk visi žiuo, 'kad jokių ci
vilių laisvių Sovietų Sųjungos gyventojai 
neturi: nei žodžio laisvės, nei spaudos 
laisvės, nei susirinkimų laisvės, nei orga
nizacijų laisvės. Vadinama “teisė darbui” 
yra gryna fikcija, nes dėl menkiausio nu
sikaltimo žmogus Rusijoje gali būt iš
tremtas iš gyvenamos vietos, gali būt iš
mestas “su vilko bilietu” iš dirbtuvės, ga
li būt suareštuotas ir be teismo, tik žval
gybos sprendimu, išgabentas į koncentra
cijos stovyklų arba kalėjimų penkeriems 
metams ’ ’.
Primenama ir tas faktas, kad bent 90 

nuoš. asmenų, kurie rašė Sovietų Rusijos 
konstitucijų, »au yra sušaudyti arba kito
kiais būdais “likviduoti”.

Sovietų Rusijoj žmonės neturi jokių tei
sių, jokios laisvės.

kud tie 26 punktui 
spųstai. Ret

nebūtų

— Mes norime turėti kuo 
plačiausių informacijų apie į- 
vykius Ispanijoje. Kokius žy
gius esate padarę?

— Savo korespondentams 
jau pasiuntėme reikalingas 
instrukcijas. Atgal į lspanijų 
išsiuntėme du karo korespon
dentus. Galite būti ramūs.

— Pulkui
Tokį pasikalbėjimų praei

tų savaitę teko nugirsti vie
nas didelės anglų telegramų 
agentūros redaktoriaus kabi
nete. Jūm skambino iš vieno 
Londono laikraščio redakci
jos. Padėjęs telefono ragelį, 
redaktorius pasakė:

— Tai jau ketvirtas šian
dien. s

Webbas Milleris, Amerikos 
karo koiespondentų karalius, 
išskrido į Burgosų. Knicker- 
boekeris Paryžiuj taip pat 

■ susikrovė bagažų. Noelis Mon
ikai iš “Daily Mail”” pasi
ruošęs kiekvienų momentų 
vykti į Kroidono aerodromų.

Ko jie taip skuba? Gį dėl 
to, kad išgirdo apie atleidi
mų iš pareigų visos eilės is
panų generolų sų Queipo de 
Liano priešakyje. Be to, sklin
da gandai apie suėmimus,' jg vyriausybės bemėtant ėmė 
apie demonstracijas Madride,1 sparčiaį kilti Serano Suneris. 
Sevilijoje, Kordoboje, npm Tasai jaunas, energingas vi- 
slaiptus monarchistų 'pasitari-1 jaus reikalų ministeris yra 
mus Šveicarijoje. Ar tie gan- ne įįu gen> pranco svainis 
dai tikri, ai ne, sunku .paša

Archyvo Klausimas
Prieš kiek laiko “Vienybė” iškėlė klau

simų, kad sudaryti atitinkamų įstaigų, kuri 
rinktų ir saugotų Amerikos lietuvių istorinę 
medžiagų. “Amerika” šiam sumanymui pri
taria, bet daro tokių pastabų:

“Reikėtų stengtis, tkad jis nebūtų pa
vestas atskiro asmens žiniai; čia turėtų 
būti įstaiga, turinti pastovumo žymių. O. 
O gal būtų vertą pagalvoti ir apie Lietu
vos valstybės archyvų, kurs paskutiniu

kyti; svarbu, kąd tie, kurie 
Ispanijos reikalus gerai pa
žįsta, tokius dalykus buvo 
numatę. Kai Madridas buvo 
paimtas ir užsienio korespon
dentai ėmė išvažinėti kas sau,

Jie, nesakė vieni kitiems 
“sudie” bet "ligi pasima

tymo Madride”.

gen. Franco jiems katego
riniai pareiškė, jeg karui 
pasibaigus šitoji programa 

turės būti iš pagrindų 
revizuota.

Monarchistai, kurie svajojo 
apie karaliaus rūmus ir savo 
dvarus, tuo patikėjo. Bet ne 
visi patikėjo: konservatyvių- 
jų politikas Fal Condė, įeida
mas į gen. Franco valstybės 
tarybų, kategoriškai atsisakė 
prisiekti naujajai partijai.

Karas pasinaigė, ir greit 
paaiškėjo, kad Fal Condės 
būkštavimai nebuvo nepagrį
sti. Ligi birželio mėnesio gen. 
Franco laviravo, stengdama
sis iperdaug nesimpatizuoti nė 
vienai grupei, bet po to nei iš 
šio, nei iš to, prasidėjo 
vyriausybės “valymas” nuo 
monachistinio elemento. Pir
moji auka buvo švieti
mo ministeris Fedro Ro- 
drigezas, stipriausias monar
chistų atstovas vyriausybėje.

Jį atleido iš ministerių ir 
išsiuntė Ispanijos ambasa

dorium į Buenos Aires.

KIEMO P!CVCL£
Kiemo pięyelė žaliai žaliuoja,
linksmos plaštakės po jų lekioja.
Kai t ilk ateina vasaros dienos 
žydi pievelėj gėlės ne vienos.

Auga čia rūtos ir valių turi, 
savo lapeliais į saulę žiūri.
Tarp tų rūtelių auga ir rožė, 
vėjo pūtimas supa jos grožį.

Prie geltougalvių, prie kiemo tako, 
žydi botagai ir tyliai sako: 
esam dėkingi pievos bičiuliai, 
kad mums saulužė šviečia lig šioliai.

Ir toj pievelėj, iš gyvo kelmo, 
atžalos dygsta dėl atminimo, 
kad čia žydėjo medis dar jaunas., 
bet jį pakirto viesulo sparnas.

Blizga žolyne ir zuikių akys
rudos, geltonos, kaip tik plaštakės.
Ir tų zuikelių žydrios kepurės 
pievos gražumui augti čia buriąs.

Auga žolynas ir žiedus myli, 
Laukdami rudens jie visi tyli. 
Ka<m čia minėti tokį rytojų, 
kurs su šalna atein prie kojų.

8-20-39 Eglės utka

Jis taip pat davė suprasti, tams, negu fašistams, kurių 
kad monarcldjos atstatymo tarpe glūdi apstus antikatali-
mintis atidedama 
tam laikui; prie

nenus taty- 
jos būtų

kiškas elementas.
Tokiu būdu Ispanija yra

grįžtama tik kraštutiniu at- pasidalinusi į dvi dideles gru
veju, jeigu dėl ko nors nepa
sisektų fašistinis — falan- 
gistiuis eksperinęentas.

Nuo tos' dienos įvykiai ėjo! kieti jos‘pavyzdžiu ir nori į- 
labai greit. Rytojaus dienų vesti Ispanijoje tokių pat 

Monarchistai pradėjo jau-j Suneris jau buvo pats įtakin-
dintis. Kitų grupių atstovus ginusias. Monarchistų svajo-

bei'ir ispanų fašistų vadas. 
Greit paaiškėjo, 'kad gen.

nių pilis ėmė griūti, o falan- 
gistai pradėjo vis labiau sti
printi savo pozicijas. Falan- 
gistai, kurių jau yra 'milijo
nai; yra tikrieji Ispanijos šei
mininkai; monarchistains be
lieka su “Otelio” mauru pa-

Franco, iškeldamas savo gi-'sakyti: mauras savo darbų 
minaitį, vaduojasi daugiau atliko; dabar jis gali išeiti.
politiniais motyvais.

Birželio m. gen. Franco ga
lutinai atidengė savo kortas. 
Sušaukęs falangistų tautinę 
tarybų, jis jmsakė kalbų, ku
ri aiškiai parodė, kaip jis ke-

Bet tas mauras, kaip atrodo, 
išeiti neketina,-

užsienio stebėtojai pilietinia
me kare tatai aiškiai matė.

, ». duoda, ir jis dar yra pakan-
NoelM Menkas pasakoja, jog tma tva^yt. reaimą. Jas P»-:k„uai IspaBij„s „,»■
jie net suderėję kaip greit reiike: Įnarehietai yra turtingi, nes
vėl pasiniai, s Ma n ej dau- — Dabar aš dabosiu, kad po karo veik visi turtai jiems
gvJmas reporterių manė, kad 
ne vėliau, kaip po 6 mėnesių 
vėl “prasidės”. Dabar jau 
yra praėję 4 mėnesiai. Nejau
gi jie bus .nųspėję?

Kad reikalų suprastum, rei
kia priminti, kas įvyko Ispa
nijoje iper paskutiniuosius

pes. Falangistams priklauso 
veik visas ispanų jaunimas; 
ši grupė žavisi Italijos' ir V o-'V- '

tvarkų. Jai priešinasi monar
chistų, tradicionalistų ir kon
servatyviųjų respublikonų 
grupė. Ji remiasi praeitimi, o 
su pirmąja grupe kovodama 
meta jai priekaištų, — kam 
ji norinti lspanijų paversti I- 
talijos ir Vokietijos vasalu.

Sunku pasakyti, kiek šitie 
propagandiniai priekaištai pa
grįsti, bet reikia pripažinti, 
kad toji propaganda nėra be 
sėkmės. Labai būdingi žen
klai yra demonstracijos An
dalūzijoje, taip pat prieš gra
fų Ciano nukreiptos demons-

Tasai mauras ginklų neati- tracijos jam viešint Ispanijo-

būtų realizuojami mūsų svar- buvo grąžinti; o pinigas yra 
blausieji 26 punktai, nes jie galingas ginklas. Be to, Is- 

i yra mūsų santvarkos <pagrin- panijos katalikų masės la- 
das. biau simpatizuoja monarchis-

laiku labai tobulinamas. Gal ir Lietuva 
susidomėtų minėtu klausimu, atsiųsdama pnfe«nJo„, ka.
prityrusi asmenį parinkti čia esančio, gau-,rui .bepru»idednut, kada jie
sios lietuviškos istorines medžiagos”. , . , .dar tebebuvo vadinamasReikalas tikrai svarbus. Ir jis ne pirmų 

kartų iškeliamas. Jis buvo svarstytas viena
me A. L. E. K. Federacijos 'kongrese. Buvo 
nutarta prašyti Tėvų Marijonų, ikad jie su 
tiktų duoti vietos Amerikos lietuvių archy
vui Marianapolio Kolegijos patalpose, kur 
jau nemažai svarbių dokumentų iš mūsų 
veiklos yra sukrauta. Tėvų Marijonų vado
vybė tokį sutikimų yrą davusi.

Tų klausimų pernai svarstė savo seime ir 
mūsų vargonininkai. Jie taip pat nutarė pra
šyti Marinnaipolio Kolegijos vadovybės, kad 
jų veikimo dokumentams duotų vietos.

Taigi, lietuviai (katalikai savo archyvui 
turi vietų. Ir, reikia pripažinti, toji vieta 
yra tinkamiausia.

Baigė Dienas
Argentinos lietuvių spauda praneša, kad 

jau baigė dienas tenykščių fašistų organas 

“Išvien”. Jo gyvybė būdavo palaikoma iš 

Kauno. Kadangi valdinės spaudos nei ten 

niėkas neskaito, nutraukus DULR-o Valdy

bai jam pašalpas nieke kito nebeliko, kaip 

uždaryti kromelis ir paimti “atostogų”.

su
kilimu”, gen. Franco po savo 
vėliavomis buvo pasisekę su
telkti įvairiausių grupių ats
tovus. Bendra idėja — kovo
ti su raudoniaisiais — vieni
jo monarchistus, konservaty
viuosius respublikonus, tradi- 
cionalistus ir fašistus. Jų pa
žiūros buvo neįprastai prie
šingos; kiekviena gruj>ė turė
jo savo planus, kaip po karo, 
tvarkyti Ispaniją. Viena kita1 
jos nepasitikėjo; liet pats 
Franco buvo tik karys, o ne 
koks fašistas, monarchistąs, 
ar respublikonas, todėl juo 
pasitikėjo visi. Prieš bendrą 
priešų visi sutiko laikinai už-^ 
miršti savo. prieši.ugutnus ir.' 
susijungti į galingų falangą. | 
Jaunojo Vrimo de Riveros pa-j 
ruošti fašistų programos 26 
punktui ipasidarė jų bendroji l 
■platformą. Monarchistai ir

»i.
.

je. Yra ženklų, 
kad

kurie rodo,

monarchistai ieškojo para
mos Londone ir Paryžiuje

ir kąd tie ieško,įimai nebuvo 
be atgarsio. Taip, pat yra ži-

(Tęsįnys 3 pusi.) -
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Trečiadienis, rugp. 23 d., 1939

A. Skirius

LIETUVOS JAUNIMO
RELIGINĖ POEZIJA

Jau visiems gerai pažįstama mūsų žymiųjų poetų — ku
nigų Maironio, Baranausko* Tumo-Vaižganto, Adomo Jakšto 
ir kitų senosios kurtos atstovų kūryba. Jie yra tautinio at-Į 
budimo pranašai ir įpionieriai, bet taip pat gausi jų ir reti-j 
ginė literatūra, kie»k mažiau pas juos sentimentalumo ir vi
sai nežvmu erotikos.

į procesijų gaudžiantis varpas, 
j procesijų šaukia Osanna, 
ir į širdį skausmingai atšanpia, 
pamažu rankos lašus srovena.

O pavasario žydinčio Kristau, 
amžinai tu lašėk į tų taurę!
J Tave mes procesijoj klystam, 
ykamba būgnai, ragai ir litaurai.

Šių dienų Lietuvos jaunieji poetai irgi ne visi paskendę 
erotikoje, gamtos vaizdavime, socialinių problemų sūkuriuo
se. Yra daug poetų, kuriems svarbūs tautiniai ir religiniai 
klausimai, savo eilutėse juos akcentuoja. Tarp senųjįj ir 
naujųjų poetų religinės kūrybos yra tik formos skirtivmas 
— rimavime ir ritmavime.

Iš jaunųjų Lietuvos pioetų žinomiausi yra: Bernardas Braz
džionis, Kazys Zupka, Mykolas Linkevičius, Alfonsas Ke
li imtis, Bronė Buivydaitė, Kazys Bradūnas, Aleksandravi
čius, Stasys Santvaras, L. Žitkevičius ir kiti.

Prieš porų metų Bernardas Brazdžionis laimėjo pirmųjų
Jlstybinę 5000 litų premijų už poezijos knygų “Ženklai 

.r Stebuklai’’. Jis premijos įteikimo proga Lietuvos Valsty
bės teatro didžiulėj salėj padeklamavo vienų iš savo religi- 
nių eilėraščių: “Procesija į Kristų”. Jam iš visų, nežiūrint 
įsitikinimų skirtumo, pasipylė didelės ovacijos. Štai tas pats 
eilėraštis: !*'

Viršum klonių, kur žydi ramunė 
ir linguoja kvepėdamas kmynas, 
viršum miestų, bomora kur tūno, 
viršum marių, kur jachtos skandinamos,

viršum žemės numirusio juoko, 
viršum plieno, ugnies ir patrankų, 
pro žvaigždžių ir pro mėnesio šokį 
kažkas tiesia (kruvinų rankų.

Bėga upės pakalnėsna alma, 
neša nuodėmės vandenį tirštų, 
laša kraujas iš apversto delno, 
laša kraujas iš drebančių pirštų...

Jūs iš marmuro balto bažnyčių, 
jūs iš požemio naftos šaltinių,

* jūs pro streikus, kerštus ir patyčių,
jūs, kur šokat, ir jūs, nusiminę,

Tai labai vykęs ir originalus tiek formos tiek turinio at
žvilgiu eilėraštis. Čia iškeliamas ir socialinis klausimas ir 
religinė nuotaika. Kalba labai išdidi, aukšta ir turininga 
ritmas ir rimas puikus — daugybė pasikartojimų, kreipi
mosi, hiperbolių ir kitų poezijos puošmenų.

Mūsų jaunųjų poetų dauguma yra giliai ir nuoširdžiai re- 
i ligingi. Tie jų jausmai iškyla jų kūryboje, ju eilutėse. M. 
Tunkevičius savo knygoje “Ateina Dievas” tikrai alegoriš
kai Dievų įsivaizduoja:

“Štai vieškeliu ateina Dievas,
Iš nuovargio, lyg elgeta, sulinkęs,
O vakaras jau apgaubė laukus ir pievas 
Ir taip tylu aplinkui!

O gal ne nuovargis jį prilenkė 
Gal mano žvilgsnis Tau abuojas...
Matau, kaip Dievas apžvelgia apylinkę 
Ir nė prie kelio kryžiaus nesustoja.

Ir eina jis tolyn, lazda pasiramsčiodamas,
Nuo rūpesčių, nuo vargų pražilęs,
0 gal ne rūpesčiai, žmonių gal nuodėmės 
Pražildė jį, kaip miglos šilų...

Arba štai kitas to paties autoriaus eilėraštis, pilnas reli
gingumo ir meilės Marijai:

Skausmas ir meilė suėję čia klūpo —
Svieto vilionės liko už sienų.
Tylų pripildo virpančios lūpos —
Avė Maria, gratia pieną.

»
Sutemų nišose statulos rymo,
Rymo ir žiūri žvilgiais iš plieno,
Rymo ir klauso meilės ošihio—
Avė Maria, gratia pieną.

Liepsnos altoriuje ilgesiu supas,

Pakelia žJmogui sunkių blakstienų

Amer. J. V. vice prezidentas leidžia smagias atostogas ne
toli savo namų Uvalde, Tex. (Acme teleplioto)

Ir nuauksuoja virpančias lūpas—
Avė Maria, gratia pieną.

O stebuklingoji grožio Madonai 
Te nenutilsta šitas refrenas—
Te nepaliauja groję vargonai—
Avė Maria, gratia pieną.

Būtų galima visas skiltis pridėti gražių Lietuvos jauno
sios kartos poetų religinių eilių citatų, bet jau iš šių kelių 
irgi galima susidaryti atitinkamų vaizdų apie dabartinę Lie- 

, tuvos religinę poezijų ir jos kryptį. Tiesa, kitų kai kurių 
i autorių eilėraščiai yra labiau nukrypę nuo šios rimavimo 

formos, jie yra daugiau laisvi, kiek futuristiški, bet taip 
pat liepsnoja religiniu jausmingumu.

Kas anksti keliasi ir jau-' 
nas tuokiasi, tokie visuomet 
bus laimingi, ir atbulai: kas 
vėlai keliasi arba lieka sen
bernis.

I• •
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Sutaupymas Nuo $20 iki $75
Dabar perkant Elektrinę Ledaunę, Aliejinį Pečių, Ra
dijų, arba Skalbiamų mašinų Budriko Krautuvės Re- 
montavimo Išpardivime.

KLAUSYKITE

New City Fnite Kart
KADIOPROGRAMO

ANTRADIENIO YAK., 8:00 VALANDĄ, iš stoties 
WŠBC — 1210 kilocycles.

Programe dalyvauja St. Louie-Louie Komediška Grupė 
ir didelė eilė kitų radio Žvaigždžių.

Skelbimai “Draugo” CLASSIFIED Skvriuje 
Yra Pigūs Ir Pelningi. Pabandykite.

z-.-r'

Now IT*S EASY to moko

O®

5 pėdų geriausių išdirbysčių 
Elektriniai Refrigeratoriai

$89-00

c m s

IKK "iFtOMITIC”

Tlior Skalbiamos Mašinos, pa
dirbtos parduoti po $69.00, už

$3900

4 ar 5 kambariams apšildyti 
Aliejinis Pečius, visas porcele- 
no už $3750 50 galionų 
aliejaus dykai.

T1A0I MAIK PAT NO. 3.IM.HS

Didelė Nuolaida Duodama Mainant Jūsų Benų Radio Ant Naujos.

JOS. F. BUDRIK
FURNITURE HOUSE

3409 21 So. Halsted St Tel. Yards 3088
r n s i klausykite žymaus prayramo iš WCFL, 970 k. Radio Stoties 
9 valandą vakare Chicagos laiku.

StoHorvy Imt
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Curl «lt* 
CufllA« Intf

SIMPLY...Curl AsYou Comb
Away with your curlerj . . . away 

with your curling gadgetsl Here'j 

the lašt word in easy curling meth- 

od$. It’j the new "Automatic” Rolo- 

I curl, with a regular comb at one end 

and a magic disappearing comb at 

the other. You limply curl as you 

comb . . . with one end you comb, 

with the other you curl easily, quick- 

ly and with beauty ihop perfection. 

For oll Typ»t of Curlt, Plnglttt, ofc.

POI SAU AT YOUI 10CA1 P. w. W00tW0ITH <0. STOK

Hervous, Weak, 
Ankles Swollen!

Much nervousness is caused by an ei- 
cess of aclds and polsons due to func- 
ttonal Kidney and Bladder disordera 
whlch may also cause Getting Up 

l Nights, Burning Passages, Swollen 
Jolnts, Backache, Clrcles Under Eyes, 
Excess Acldity, Lcg Pains and Dizzl- 
ness. Help your kidneys purlfy your 
blood with Cystex. Usually the very 
flrat dose starta helping your kidneys 
clean out excess aclds and thls soon may 
make you feel likę new. Cy»tex mušt 
satisfy you completely or money back ls 
guaranteed. Get Cy«tex (siss-tex) to- 
day. lt costs only 3c a dose at druggists 
and the guarantee protects you.

REMKITE, PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

Kaip Gen. Franco 
Apgavo Monarchistits

(Tęsinys iš 2 pusi.)

noma, kad Ispanijos respub
likonai iš dviejų blogybių pa
sirinko 'mažesniųjų ir šliejasi 
prie monarchistų, o no prie 
falangistų. Pagaliau, priešins 
grupės glaudžiasi visi tie, 
'kurie buvo gen. Franco paša
lini i iš savo vietų — genero
lai bei gubernatoriai.

Taip, greičiausiai, bus buvę 
ir su gen. Queipo de Klano. 
Pajutęs, kad falangistų srovė 
jį greit išsvies į krantą, jis 
susikalbėjo su monarchistais; 
buvo ketinama paspausti 
gen. Franco, kad jis atsitrau- 

Į ktų nuo falangos, įvestu ka- 
Į rinę diktatūra ir paruoštų ke

lių monarchijai.

Bet Suneris nesnaudė,

ir, štai, vienų gražią dienų 
“radijo generolas” Queipo 
de Llano. Oviedo didvyris 
gen. Solchaga ir marokiečių 
vadas gen. Yague buvo paša
linti iš gubernatorių vietų, 
kuriose jie buvo už nuopelnus 
pasodinti 'karui pasibaigus. 
“Sumoksiąs” buvo išardytas 
pačioje pradžioje.

Greičiau tai bus ne kovos 
pabaiga, bet pradžia

— atviros kovos pradžia. 
Kaip ji pasibaigs — sunku 
pasakyti. Sunku patikėti, kad 
falangos priešai galėtų ką pa
siekti; greičiausia, juos su
triuškins. Visas 'klausimas su- 

1 kasi apie tai, ar tat apseis be 
kraujo praliejimo ir be naujų 
aukų, kurių tiek jau yra pa
dėjusi nelaimingoji Ispanija.

Bet tatai nereiškia, kad 
monarchistai jau nugalėti.

B. Z. (XX).

ANGLYS ir KOKSAI
Pasinaudokite žemomis vasaros kainomis. ATKAS 

ANGLYS yra jūsų garancija šilumos patogumo atein
ančiai žiemai.

Į žeminu pažymėtas kainas jskailome 3% Illinois Sales Tax.

Žemiau nurodytos kainos yrx gry
nais pinigais už Uodą 1 tonų, ar- 
lia rlauginu.

Visos mūsų “stokertnės” anglys yra 
nuo dulkių apvalytos.

POCAHOSTAS — Thlrd Vole
Mine Run, Pomestic..............$7.60 IIJ.INOTS SCREKNINGR ..$4.50

AVEST VIKGIMA MINE
KI’N. Exfra Goarse......... $7.20

ERANKI.IN COI'NTY.
Rtoker Nut .....................................$6.00
AVEST KENTI'CK Y. 1-lnrh 
Scrcen|nes ........................................$6.15COKE — Genuine Chlcngo 

Konncrs or Solvav Pca. ..$7.75
COKE — Alahnmn. Range 
or Nut ..................................................$9.00

ROYAT. rtoker n i t.
(Onr Leader) ......................... $5.70

ROYATj BLACK BANĮ)
I.ump — Stove......................... $7.95

F.AST KENTl'CKY STOK F.R
1-lnrh Sfoker .............................$7.15

ERANKI.IN COI'NTY
i Egg ....................•............. S6.75

F.AST KENTl'PKY STOK Eit
NET. 1% x% ................... $7.35

Kainos gali būt, permainytos be Jokio praneSImo.

ATLAS FUEL COMPANY
įstrigta 1915 m.

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

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS

REAL ĖST ATE
INSURANCE AND LOANS

StaUn visokloa rųėiea nanjtu namna ant 
lengvų mėnesinių iimokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbų be Jokio caeb jmokė- 
jimo. ant lengvų mėnesinių iimokėjimų.
(Iigannn geriausi atlyginimų ii Fire In
surance Oompanijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant nanjų ir 
senų namų, ant lengvų mėnesinių iimo
kėjimų nuo B iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306
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blaivininkams siekti amžinos/
Gerovės, asmejiinės laimės ir 
Dievui garbės.

Kokia gi Dievui garbė iš 
girtų! Blaivininkai gali pri
valomų Dievui garbę tin'ka- 
mai teikti. Tad, blaivininkai, 
vienykitės naudingam darbui. 
Jumis Dievus padės, o visuo
menė bus dėkinga už Jūsų 
asmens aukų ir gružų pavvz- 
dį’ .

Kiek galėdamas Jūsų pas
tangas remsiu.

Kun. K.A. Matulaitis, MIC.

kaip ir praeityje. Mes, visi 
Telšiškių klūbo nariai, prisi
rengsime priimti svečius. Bus 
ir “Telšių Begelis”Telšiškis

By Teddy

NO. SVJAB, OSUALty 
ONLV ONCE’.'.

T
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§pScratdiing7 111RILIIVI ITCHIN6 SKINQ(//cAiV
Even the raoit Ktubborn Itchlng of eezema. 
blutchoa, plmploa, athlete'a foot, rashoa and 
othcr extcrnally causod skin eruptlons, 
gulckly yivlds to pūro, cooling. antlsoptic. 
ktiuid D.D.D. PRCSCItieTION. Cloar. groase- 
k»M and stalnlum—dries fant. Ita gentie 
o 111 Boottio tho irrltation. Stopa thn moat 
intenseltching in a hurry. A 35c trial tx>t- 
tle. at all drug storiu, praves it—or your 
monuy back. Ask for O.D.D. Prekriftion.

bę, turi patys tapti pilni blai
vininkai, kad pajėgtų tų do
rybę įsodyti j daugelio žmo-

Lietuvių visuomenę Anieri-' b11 į nių poelgį. Įteikia asmeninės
koje užgulė slogutis — svai-Į K“v°jant kuri4 nor« visuo' aukos, norint išgelbėti visuo- 
galai. Jų išgeriama daug iri1,1UK> ^4 įeikia įnešti į jųi nienę iš šios didelės ydos. 
brangių. Ima susidaryti gir-. norlllu> doryb** atveju “Draugo ’ parama

PROTESTAS SVAIGALAMS
Gana vergauti! jie visai išnyko, susiliejo su 

girtuokliais.

tųjų papročiai. Nėr svečių, jei' 
nepavaišintų vietos, ar užsie
niniais svaigalais. Jie geria
mi, peršami, rankon bruka
nti su linkėjimais “į sveika
tų”. Geriama per krikštynas, 
vestuves, pakasynas; geria
ma pavieniai ir su draugais; 
geriama iškylose, pasilinksmi
nimuose, vakarėliuose, iškil
minguose priėmimuose. Vargu 
galimu surasti tokių priežas
tį, ;<uri svaigalus iš namų ša
lintų.

O visgi tai yra didelė mūsų

pilnų blaivybę. Tlgų laikų “Draugas” tar-
Svarbu yra visuomenės nuo- navo blaivininkams. Su noru 

monė, bet svarbiau taurių, > dėdavo, ir, kiek žinau, deda 
blaivių žmonių gyvas blaivy- blaivybės klausimu gamintus
bės ir susitvarkymo pavyz
dys. Juk žodžiai gali vien su
judinti, bet jie nepatraukia

straipsnius, paskatinimus. 
“Draugo” parama, todėl, pil
niems blaivininkams tikra.

nių. Kodėl gi mums — blai- i Blaivus papročiai daugybei 
viniukams nesusijungti į ga- šeimų gražins laimę, tūkstan- 
lingų jėgų, kodėl neišeiti vi- ėianis — sveikatų, lietuviams 
suomenėn su .naujais sumany- — gerų vardų, dorinę ir me
iliais, pasiūlymais blaivybės džiuginę gerovę. Juk už to- 
laikytis, kodėl negalini suda
ryt blaivius lietuvių papro
čius? Juk tai galima. Ir tik
rai verta pasiaukoti naudin
gam darbui.

kius siekius verta kovoti, di
rbti, įplušėti. Prie jų gi prisi
deda aukštesnės gėrybės, nes 
blaivybė, pasidariusi krikščio
niška dorybė, padės patiems

Telšių Bendro 
Klūbo Piknikas

Piknikus įvyks rugsėjo 17 
d., Aušros Vartų parapijos 
“Rūtos” darže, West Side,

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Tardg 8148.

VALANDOS: Nuo U iki 12į
2 iki A ir 7 iki & 

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

DR. Y. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IE CHIRURGAS 

ir akinina pritaiko
3343 So. Halsted Street

2327 W. 23rd Place. Piknike! TeL CANal 
bus daug laimėjimų.

Būtų labai linksma, kad 
visi nariai vėl pasidarbuotų,

5969

DR. WALTER J. PHILLIPS
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS:

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

LIETUVIAI DAKTARAI
prie dorybės. Svarbiau yra! Tik reikia, kad vienaip gal-

1vejantieji žmonės susiburtų 
kilniai idėjai vykinti Pavie
niui veikdami, nedaug gero 
.padarys; mažai kas žinos jų 
troškimus, dar mažiau kas 
matys jų blaivų elgesį ir visų į 
laikysenų. Šiuo gi atveju sva
rbu išeiti į visuomenę su aiš
kia mintimi, paremta skelbė
jų gyvenimu.

turėti 12 blaivybės nuošird 
žiu, svaigalų visiškai nege
riančių, apaštalų, negu tūks
tantis pasigeriančių rėksnių, 
peršančių blaivybę.

Asmeninė auka

Dideliu darbu be dideliu
Išeivijos yda. Su ja reikia aukų ir pasiaukojhno nėra į- 

manoma padaryti. Blaivybei 
išplatint lietuvių tarpe reikia 
pasiaukojančių žmonių. Juk 
žinome, saikingumas svaiga
luos leistinas. Apaštalai gi 
turi atsižadėti leistinumo; be
kovodami visuomenės blaivv-

kovoti ne vien tuščiaviduriu 
protestu, bet pilnu susilaiky
mu nuo svaigalų.

Praeitis tepamokina. Kur 
tik blaivininkai bandė “blai
viai nugerti”, ten likdavo 
tik girti blaivininkai. Galop

Pilnieji blaivinjnkai — 
abstinentai, vienykitės!

Tuo šūkiu pradėkime dar
bų. Juk ne visi yra girtuok-l 
liai. Daug yra blaivių žmo-

OR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-8. 7-9 P. 1L 
3147 S- Halsted Sb, Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir

Šeštadieniais 
Vnlnndoa- S—S P M.

TEL. YARDS 5557

DR. FRANK G. KWINN
(KV1£CINSKAS)

GYDYTOJAS IE CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:30 Vakare, 

ir Pagal Sutartį.

OR. F. C. VYINSKUNAS
PHYSICIAN AND SURGEON 
2158 W. CERMAK ROAD 

Ofiso teL Canal 2345 
Ulibo Vai. 2—4 ir 7—9 

Res. 2305 S. LEAVITT ST. 
_____ Res teL Canal 0402______

OR. GHAKLtN SEGAl
GYDYTOJAS IR CH1RURGAH 
4/29 so. Ashland Avė. 

2-tros luboa 
CH1CAGO, 1LL 

Telefonas MLDvvay 28b. 
OFISO VALANDOS^

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 ika 
vai, po pietų ir nuo 7 iki 8:30 e. e.

: i

Admirolas Harry E. Varn
eli, 'komendantas Amerikos J. 
Valstybių karo laivyno Azijos'} 
vandenyse šiomis dienomis' 
išėjęs į pensijų. Jo vietoj pa
skirtas Adm. Thomas C. Bart.

Sw»eps a«ay surface deposits... 
kreiki np dūli, ūgly teoth film

MBC. You'd nevcr hellevc how fut» 
the NRW I.laverlne Tooth Pante closjia and pnlliihea tnrth. Ite ncw. mirarle-cloa is- 
Jng lngredlent, L,wU'r-Fnain doteran.it, 
vhiakaavay ūgly aurfaoodepoelta in a JlITy.

TbnlnaUnt bruah and lallva touch imm- 
Ing biMh-r-Foaoi dntcrgnnt, lt .lirgri, Into 
a mani nf tlny. actl ve hiinblni. wblch •w<v,|w 
Into and einant pila and eraekt ,<o nilnutn 
ei en water niay not rntnr thnm . . . loavcs 

« your whnln tnoiith tlngllna wllh lite . . . 
■tarta your toeth aparkime wlth ncw luatrr.

flel thn blg 3fi< tube, or hetter atlll. thn 
dnublo^lKc |(W tube containlng morn than 

pnund at any dnig counter. Lambcrt
lTiarmacal OoT.&t. Loula. Mo.

THI NEW FORMULA
LISTERINE TOOTH PAŠTE į

supcMtargad «Mh /////^> I

~ LUSTER-FOAM | i
»/✓////// n1 iiai

Keletas klausimi) apie didįjį “Draugo”
OR. P. J. BEINAR

(BEINARAUSKASJ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1611

Bes. — T arda 8955 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais

. pagai sutarti 

Telefonas HEMlock 6286

DR. A. U. RAKAUSKAI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
2415 W. Alarųuette KcL

Ofiso valandos:
10—12 vaL rytu

2—4 ir 6—8 vai vakarv 
Trečiadieniais ir Sekmadieniai.

Susitari ua

:.e:IŽO' ’ />,<* 'S-

/>:;v Or

/- i »

esc•«***.
>, ' ..

OR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Kasdien išskyras Seredą 
Seredniuis ir Nedčl. pagal sutarti

OR. MA0K1GE KAHh
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

1OJI bo. Ashland Avt 
Tel YARds 199*

Rez. TeL PLAza 3200 
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vaa. 
Nedėliotais nuo 10 iki 12 vui. dieug

5 AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Ar Tamstos žinote, kad 
“Draugas” tarnauja lietuvių 
visuomenei per 30 metų?

Ar žinote, kad pirmadienį rug
sėjo 4 d. Vytauto Darže visi ‘Drau
go’ skaitytojai ir bičiuliai minės 
didįjį jubiliejų? Minėsime su dai

nomis, šokiais, vaišėmis ir brangiomis dovano
mis, kurias gaus tie, kurie turės laimingus serijų 
tikietus.

Ar žinote, kad serijų knygučių dar galite 
gauti DRAUGE ir pas agentus visose parapi
jose?

•» •

M
B

5 V

:;2 -

s.
i ...«

i > m

Ree. 6958 So. Talman Avė.
Ree. TeL GROvehiU 0617 
Offioe TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VaL 2—4 ir 7—9 vek.
Ketv. ir Nedėliomis susitarus

2423 W. Marųuette Road

DR. STRIKUL'IS
PHYSICIAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nao 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vek 
Nedėliomis pagal sutartį,

Offioe TeL YARds 4787 
Namų TeL PROspect 1980

Tel OANal 6122.

DR. S. 8IEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

Telefonas REPuhlic 7868

Office Plione Ree and Office
PROspect 1028 2859 S. Leevitt St
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vek. CANal 0706 j

DR. J. J. KOWAR
(K0WAR8KAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St, Chlcago
TreėiaH. siaie ir Sekmkadieaiais 
• J»«*l sutartį.

TeL YARds 5921
Bes.: KENvvood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:38 
756 West 35th Street

Ofiso TeL VIRginia 0086 
Reaidencijoe TeL BEVeily

DR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue 

Ofiso vaL: 2—4 ir t—8 p. m.

Beaideaaija
8989 So. Claremont Avė.

Valandoa 9—10 A U. 
Nedėliomis pagal sutartį.

Tel OANal 0257
Ree. TeL PROspect 6668

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

Rezidencija 6600 So. Artcsian Ava. 
VALANDOS: H v. ryto iki 3 popiet

6 iki 0 vakare 

TeL YARds 2246

OR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
fleredoi pagal sntartj

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer A venų 
Telefonas LafayeUe 3650 

Antredieaiaie. Ketrirtadieniaia
Penktadieniais

4631 South Ashland Avė.
Tai. Tanls 0004

alaia. TrašiadisBieta Ii

doteran.it
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LABDARIŲ DIRVA
Ką Pasesim -
Tą Piausim

Mūsų, labdarių, sųjunga re
ngia rudeninį piknikų nuosa
vame ūkyje sekmadienį, rug
sėjo 3 dienų. Jei norime, kad 
tas parengimas pavyktų, iš 
anksto gerai prisiruoškime, 
nes, kaip teisingai sako prie
žodis, “kų pasesim — tų ir 
piausim”.

Neabejojama, kad labdarių

kykime ir tai, kad kuo stip- 
į riau ja rems labdarių paren- 
■ gimus, kuo bus duosuesni, 
tuo greičiau susilauksime Chi

” 7 ? 7“ . I,vagoj prie Šv. Kryžiaus ligo-bvarbiausias musų daroas' . r .. . . .nmės gražios ir erdvios sene
lių prieglaudos, kuri yra la
bai reikalinga.

Taigi, pasidarbuokime, kad 
gerai prisirengti prie rudeni
nio (įiešutavimo) pikuiko ir 
pasirūpinkime kuo daugiau
sia žmonių sukviesti. ‘‘Kų pa
vėsini, tų ir piausim”.

Labdarys

sukviesti į piknikų, kiek ga
limu, daugiau žmonių.

Kaip tų padaryti! — pa
klausite.

Kasykime apie piknikų ži
neles į savo dienraštį. Papra
šykime, kad per radijo jį pa
skelbtų. Kun. 'klebonai malo
niai iš sakyklos apie pikni
kų praneš, jei tik jų papra
šysime. Kiekvienas asmeniš
kai pakviesikime savo drau-

kuopos savo dalį, kaip visuo- gus ir pažįstamus, lšdalinki-
met, šauniai atliks. Prie to 
darbo jos įpa-atusios. Ir sun
kiausius darbus jos puikiai 
atlieka.

Bet to neužtenka.
Kas iš gero pasiruošimo,

jei žmonių į piknikų neat
vyktų. Ir valgius, ir gėrimus, 
ir dovanas reiktų vežtis at
gal iš pikniko namo.

me pikniko tikietus, kuriuo
se net kelrodys į Labdarių 
ūkį yra paduotas.

Visur aiškiai užakcentuoki
me, kad visas pikniko pelnas 
bus paskirtas senelių prieg
laudai statyti. Daug žmonių 
kai kada nežino, kuriam tiks
lui pelnas vartojamas. Pasa
kykime jiems aiškiai. Paša-

THINGS THAT NRVER HAPPEN
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Labdarių Centro 
Susirinkimas

Labdarių Sųjungos centro 
susirinkimas bus: trečiadienį, 
rugpiūčio 23 d., 7:30 vai. va
karų, Dievo Apvaizdos par. 
salėj. į susirinkimų kviečia
mi: centro valdyba, direkto
riai, komisijos, visų kuopų 
atstovai. Vienas iš svarbiųjų 
reikalų — gerai prisirengti 
prie rudeninio pikniko, kuris 
bus rugsėjo 3 d., Labdarių 
Sųjungos ūkyje. Prašome ne
si vėlinti. vaidyba

rklai siūbavo” ir kitas. Dai-iI • I
navo solo, duetu ir trio. Visit 
numeriai išėjo gerai.

Kita Budriko radio prog
rama bus ketvirtadienio va
kare, nuo 7 iki 8 vai., Chica- 
gos laiku, iš stoties \VHFC, 
1420 k. Bris lietuvių liaudies 
dainų, gera akordijonų muzi
ka, asmenų ir draugijų pra
nešimui, juokai ir svarbesnės 
tos dienos pasaulio žinios. 
Bus naudinga ir smagu pasi
klausyti. Radio Mėgėjas

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINES 

MINTYS
Ii angliško verti

Kuu. Ant. M. Kanižiikia

Rugpiūčio 23 Diena
Sveika yra išpažintis pada

ryta sveikatoje; nesveika yra 
išpažintis padaryta ligoje.

Redakcijos Laiškai 
Bendradarbiams

Etini und E. Gray iš KiiJkwood, Mo,, šiomis dienomis poli- Tosei ( Dievo Apvaizdos pa- 
cijos sulaikytas prisipažino apiplėšęs Blue Springs, Mo., rup.) Įdomų pranešimų deda- 

’me šiandie. Anksčiau negalė
jom, nes pervėlai gavom. Gra
žiai rašote, dėl to norėtumėm, 
kad dažniau parašytumėt į 
vairių žinučių iš Dievo Ap
vaizdos parapijos lietuvių ka
talikų veikimo. Prašome 
lauksime.

bankų, kad galėtų susituokti su Jane Scheidegger, taip pat 
iš Kirkvvood. Sužinojus apie tai mergina paskelbė nutrau
kianti su juo ryšius. (Acme teleplioto)

liko neužstatytos vietos. Jei geresnių sųlygų sveikatai tai-
ti'k savieji ligoniai pastoviai 
rems savųjų lietuviškų ligo
ninę, laikui bėgant, ji gali

syt už Chicagos lietuvius da
rbininkus. Toks yra mano į- 
spūdis ir įsitikinimas. Jei pa- ir

Kas mato kitų kaltes, bet 
savo didesnių kalčių nemato, 
yra panašus į anų pariziejų, 
kuris šitaip meldėsi: “Ačiū 
tau, Dieve, kad aš nesu tolks, 
kaip kiti žmonės, ir ne toks, 
kaip ana tas muitininkas, kur 
pas duris stovi”. A. P.

REMKITE, PLATINKITE
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

URBA

INTtRNAT.ONAu r,

Šv. Kryžiaus Ligoninė
Turėdamas progos, aplan

kiau Šv. Kryžiaus lietuvių li
goninę, Ji yra lietuvių pasi
didžiavimas. Gražus pastatas, 
sveika apylinkė, patogūs įre
ngimai, naujausi medicinos 
patobulinimai, maloni ir kruo
pšti Seselių Kazimieriečių li
gonių priežiūra turi visas ge
riausias priežastis, dėl ko ji 
auga, stiprėja, — nes ligoniai

i turi tikro pagrindo ja ipasi- *
tikėti.

Aišku, niekus nelinki svei
kiesiems ligos. Nesveikiems 
linkime sveikatos. Kai jos

užimti visų turimų žemę. Di- našių ligoniams patogumų li- 
džiulės įstaigos pamažu auga.1 go.ninė būtų Londone, ten ei- 
Jos augdamos įrodo savo ve
rtę. Todėl jų ateitis saugesnė, 
tikresnė, negu tų, kurios bu
vo statytos per daug didvliu 
užsimojimu.

Bebūdamas didžiuliame Lo
ndone, turėjau geros progos 
susipažinti su daugeliu ten 
esančių įvairių ligoninių. Sa
vo didumu “London Hospi- 
tal” su 860 lovų ligoniams ji 
pralenkia daug ligoninių; sa
vo plotu ji imponuoja, savo 
patogumais ji yra viena ge
resniųjų Londone, bet jai
toli prie sudarytų patogumų I davė gražų maršų ir kitus

lė žmonių lauktų, kada bus 
laisva jiems lova. Chicagie- 
čiai, branginkite savo ligoni
nę, ji jums teikia garbės ir 
ligoniams sveikatos.

Kun. K.A. Matulaitis, MIC.

GARSINKI TĘS “DRAUGE”

Gėlės Mylintiems, 
Vestuvėms, Banke
tams, Laidotuvėms, 
ir Puošimams.

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 
Phone LAFayette 5800

RADIO
BUDRIKO RADIO 
PROGRAMA

Pereitų sekmadienį Budri
ko radio programa buvo iš
pildyta labai gerai. Orkestrą

DON’T BE GREY
Dosrt talente gray bair. Grey hab 
oaakae you look old and fed old. 
Try tbe idodom* Method for CoU 
•ring Hrir . . . CLAIROL. YouTJ 
appredate the ųuick, pleaaant treaš» 
Bent. No bleaching reųnlred tą 
ąoften the hair whan you tuo 
CLAIKOL. YouTl leve the rasults 
«n your hair— beautifui, natūrai* 
fcoking color that defies detecttaia 
tee youraelf aa you vrOuld liko tą 
ha. 8ee your hairdresaer 
«adthbcouponNOW.

Nataraūf ritJh,

ligoniams Šv. Kryžiaus ligo
ninėj, Cliicagofe.

Kita šalis, kiti papročiai, 
kiti reikalavimai. Londono tu
rtuoliai milijonieriai neturi

gražius numerius. Daininin- 1 
kai padainavo eilę gražių lie
tuvių liaudies dainų: “Kų, 
močiute, padarei”, “Tai ne
buvo meilė”, “Ant kalno ka-

šS\ •• ssm ą t»eš far ą 
Ng? fiCMUO* OsMeel

V

LIETUVOS VYČIŲ CHORO

Ekskursija į Pasaulinę
PARODA

— išvyksta —

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

pas save namie negalima, ar
sunku atgauti kai reikia, gy. !^u»HiUiiiiiuiliUUUiillilUUUHMiiiHUUiiiiiiiiiliilHtiitiiiHttiiiHHiiiiHiiiHiiiiiiiii»

dytojui patariant, vykti į li
goninę, — patarčiau visiems 
nepamiršti lietuvių Šv. Kry
žiaus ligoninės. j 3

Ji pastaraisiais metais iš-' = 
augo. Prisistatė naujų dalį. Į =
Bet Seselės skundžiasi, kad, 
nuolat jaučiamas vietos trū
kumas. Raminau, — dar daug

nssMnrtea «( fkš «a. 
l aaš iliHrif. Misr that caa*t ha cq 
. e Maaš that aoly Clairol

. C1AMOL tas..U.H«wY<hKM.K
sąsšsšaaMŠi

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

Štai ką gaunate;
L Traukinio bilietą 1 abi pu

ses, Chicago-N. Y., pirmos 
klasėą alr-condiUoned trau
kiniais.

2.

I.

Valgis du kart, nuvažiuojant 
Ir parvažiuojant.

Tkansportacldą nuo stoties į 
viešbutį New Yorke.

< Dvi naktis 
viešbutyje.

ir tris dienas

6. Du bilietus J Pasauline Pa
rodą.

(. Aplankymą New Yorko Įvai
renybių.

7. Aplankymą Rockefeller Cen- 
ter Obscrvatlon Tower.

I. Privilegiją aplankyti Niaga
ra Faile, kada grįžt to namo.

9. Privilegija pasilikti Ne sr 
Yorke 16 dienų, nuo dieno. 
Išvykimo Iš Chicagos.

Pilnas informacijas apie ekskursijų teikia:

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

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

SHE LOŠT 20 
POUNDS OF FAT

Keel full of pep and possess thi 
slender form you erave—you can't 
if you Usten to gosslpers.
5To take ott excess fat go llght oa 1 
fatty meats, butter, cream and aug- 1 
ary sweeta — eat more frult and I 
vc-getables and take a half teaspoon- 
t. 1 of Kruschen Salts in a glass of 
hot water every morning to eliml- 
nate excess waste.

Mrs. Elma Verllle of Havre de 
Gsace, Md., writea: "I took off 20 
lbs. —my clothes ftt me fine now.”
< No drastic cathartlcs— no coostl-

f atlon—būt bllssfut dally bowel ac- 
ion when you take your little dally 
dogo of Kruschen.

GIESMYNAS
Įsigykite Nauja Giesmyną. Jame 

rasite Visiems Metams Bažnyčios 
Giesmes.

Giesmes lt mualką patverė 
Ant. S. Pocius.

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

Knygos kaina — »O centai, pri
dedant 10 centų persiuntimui.

LIETUVIŠKAS 
MISOLELIS

Šlovinkim Viešpatį.
Mišios Ir Mišparai. Lietuviškai 

ir Lotyniškai, visiems Sekmadie
niams Ir šventėms. Ir kitos Mal
dos Ir Giesmės. Antras pataisytas 
leidimas. Parašė Man. Ad. Saba
liausko*. Stipriais odos viriais, 
kala* — 8.15, Reikalaukite iš:

DRAUGAS PUB. OG. 
2384 So. Oakley Avė., 

Ohicafo, Illinoii

SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MĮJ MOROlčiy

INSURcD

A. > A
POVILAS KALINAUSKAS

Mlrlė rugp. 21, 1939, 1:25
v. popiet, sulaukęs pusės amž.

Gimęs Lietuvoje, Rokiškių 
apskr., Pandėliu par. Koikėnų 
km. Amerikoj išgyveno 26 art.

Paliko dideliame nuliūdime: 
mylimą moterį Tekią, po tė
vais Iteineikuilė, 2 sūnus: Po
vilą ir Bronislovą, seserį Kla- 
bietą, jos vyrą Nikodemą ii 
šeimą Vrbanų, brolį Komasį, 
dėdę Motiejų, jo moterį Tek
lę ir šeimą Pavllonių, švogerį 
Antaną ir šeimą Rakevičlų, ir 
daug kitų giminių. Lietuvoje 
paliko seną motinėlę ir tetu
lę Kalpokienę.

Buvo narys Chicagos -dėtu
vių Draugystės.

Kūnas pašarvotas 4241 S. 
Fairfleld Avė. Laidotuvės J- 
vyks penktad., rugp. 2> d. Iš 
namų 8:30 vai. ryto bus atly
dėtas į Nekalto Prasidėjimo 
švč. Panelės parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, dmugus-ges ir pažįs- 
tamus-iLS A lyyautl šiose lai
do tu v'ėse.

Nuliūdę: Moteris, Sūnui, Se
suo, Brolis, ir Giminės.

Laidotuvių direktorius J. 
Liulevičius, tcl. Lafayette 3572.

Kiekvienos ypatoe padėti pinigai yra apdrausti iki >5000.00 pei E 
Federal Savings and Loan Insurance Oorp., po United Statei E 
Government priežiūra

Mokame Už 
Padėtas Pinigus 31%

i Ofiso vai.: 9:00 vai. ryto iki 5:00 vak. Pirmadieniais, Ketvirta- S 
E dieniais ir Šeštadieniais iki 8:0? vak.

| CRICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
JOHN PAKEL, I’res.

| 6816 S. Westem Avė. Phone GRO. 0306 1
ŠlUIIIUIIIIUUIIIHIIIIUIIUIIIIIMilUIIUMIlIlIlIUUIIUlUlUlUUUlIUlUiUUlttUUUlUIII^

LAIOOTUViy DIREKTORIAI

Phone 9000

GABY, DTO. LAIDOTUVIŲ DIKSKTOKIAI
KELNES— PRUZIN 

Gerlanriaa Pataraavtmaš — Moteris patarnauja
W. ifitk Ava.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
8SK1AU8IA EB DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIOA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

4447 South Fairfleld Avenue
_____________Tcl LAFAYETTE 0727_________

Y V" A T koplyčios visose 
■* ** Chicagos dalyse

BJansylUte miksų Lietuvių radio programo Antradienio M 
Br^odjmfn vakanUo, 7:00 valandą, ii WHII» stotina (1480 K.1

P. ŠAI/riMIERAS

KARIAI CHICAGOS, OICSROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIRIETORIŲ ASOCIACIJOS

AIIDIII A kl P C patarnavimas HRIDULHnbL dieną ir naktį
KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSEDYKAI

P. I. Ridikas 3354 So. Halated St 
Telefonas YARda 1419

Aitfiony B. Petkus
6834 So. Weatern Are. 
(IROvehill 0142 
1410 S. 49th Court . 
CIGero 2109

lackauiicz ir Simai
2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515

rrina 42-44 E. 108 Sfc 
>ne PULlman 1270

I. Laimaus
S. P. Mažeika
h tauas M. Pkillips
i. 1 Zulu
AM V. Petkus

4348 So. C&lifomia Ava. 
Phone LAFayette 3572

3319 Litu&nioa Avenne 
Phone YARd> 1138-1139

3307 Utnhnloa Ava. 
Phone YABds 4908

1648 Weet 46th Street 
Phooe YABd* 0781-9788

4704 S. We»tern Avenne 
Tek LAFayette 8024



Aplink mus
Adv. Juozas Grišius su žino 

nu, kaip jau buvo pranešta, 
važiuos j Lietuvių Dienų (ru
gsėjo 10 d.) .pasaulinėj paro
doj New Yorke. Jisai ten at
stovaus Lietuvių Advokatų 
Draugijų. Adv. Grišius yra 
tos draugijos pirmininkas.

Prieš porų savaičių Petras 
Kundrotas, 6916 S. Maple- 
vood avė., išvežė savo žmo
nų j Šv. Kryžiaus ligoninę. 
Praėjusį se'kmadienį jų par
sivežė, bet jau ne be vienų — 
su sūnum, kuris gimė ligoni
nėj. Sūnus sveikas ir gražus. 
Tėvai džiaugiasi.

Ponia J. Daužvardienė, Lie
tuvos konsulo žmona, išvyko 
j Worcester, Mass., savo “tė
viškę”, kur išbus porų savai
čių ir viešės pas savo gimi
nes. Nedaug kam, tur būt, 
tėra žinoma, kad ponia Dauž
vardienė yra baigusi advoka
tūros mokslus.

“Believe it or not” — 
“Draugas”, spausdindamas 
savo kalendorių 1939 metams, 
“įspėjo”, kad prezidentas 
Rooseveltas sumanys atkelti 
Padėkonės Dienų savaitę an
ksčiau. Jei netikit, pažiūrėkit 
į “Dr.” kalendoriaus lapkri
čio mėnesio lapų. Jame Padė
konės Diena pažymėta ne lap
kričio 30 d., kaip turėtų bū
ti, bet lapkr. 23 d., kaip prez. 
Rooseveltas sumanė.

Šių savaitę Cbicagoje bus 
prof. dr. K. Pakštas. Čia pa
siliks porų dienų ir aplankys 
savo draugus. Rugpiūčio 23 
d. pasakys kalbų Omaha, Ne- 
braska, lietuviams. Iš Omahos 
važiuos į Cbieagų, o iš čia į 
rytines valstijas.

Jadvygai Čepulienei, žino
mai mūsų veikėjai, praėjusį 
sekmadienį Šv. Kryžiaus par. 
piknike Vytauto darže įvyko 
nelaimė. Besitriūsiant virtu
vėj netikėtai ekspliodavo ga- 
zas .pečiuje ir apdegino jos 
rankas.

Kalbant apie Šv. Kryžiaus 
par. piknikų, reikia pasakyti, 
kad jis gerai pavyko. Buvo 
svečių ir iš kitų kolonijų. Jų 
tarpe buvo ir J. M. gerb. prel. 
M. Krušas. Atsilankė dr. A. 
Rakauskas ir dr. S. Biežis. 
Netrūko ir biznierių. Links
mai sukinėjosi tarpe savo 
draugų Jonas Baltutis ir vi
sa eilė kitų įmonininkų.

DRAUGO
JUBILIEJINIAME PIKNIKE 

Darbo Dienoj - Rugsėjo-Sept. 4 d., 
Vytauto Darže

Laukia Jus Brangios Dovanos 
Pirkite Tikietus! - Serijų Tikiętai - 10c

•• i

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.

Liberty darže piknikavo 11 
wardo (Bridgeport) lietuvių 
demokratų klubas. Žmonių 
matėsi nemažai. Grojo The 
Tuppers orkestrą. Bronius Ja
kaitis, lietuvių demokratų žy
mus veikėjas, gyvai tvarkė 
programų. Pikniekierius va
kare užklupo lietus. Bet tai 
nuotaikos nesugadino.

Vakar rytų Šv. Kryžiaus li
goninėj gimė trečioji iš eilės 
Kumskių duktė. Ji graži ir 
sveikutė. Motina stiprėja. Tė
vas Al. G. Kumskis, aukštas 
Cbicagos tparkij pareigūnas, 
vietoj cigarų savo draugams 
dalina saldainius. Linkime 
Kumskytei sveikai augti, po
niai Kumskienei greit sustip
rėti, o tėvui — būti Cbicagos 
majoru, kuomet dukterys jau i 
sulauks to amžiaus, kada ga
lės už jį balsuoti.

Premieras Pasaulinėj 
Parodoj Dainuojančio 
Choro

Kad supažindinus Chieagos 
publikų, ypač daugumų mūs, 
kurie negalėsime važiuoti į 
New Yorko Lietuvių Dienų, 
Chieagos apskričio Vyčių cho 
ras pateiks malonumo visiems 
išgirsti tas dainas šį penkta
dienį, rugpiūčio 25 d., 8 v. v., 
Dievo Apvaizdos parapijos 
svetainėj.

Daug laiko praleista prak
tikai, taipgi ir choro direk
torius muz. Sauris daug dir
bo, kad tinkamai galėtų pasi
rodyt tūkstantinei miniai pa
rodoj.

Šia proga adv. Petraitis ro
dys judamus paveikslus iš lie
pos 4 dienos rytinių apeigų 
ir įvykių Vytauto parke.

Visi Cbicago lietuviai kvie
čiami dalyvauti. Įžanga dy
kai. Tose

Kviečiame Į Mūsų 
Pikniką!

Kuris įvyks sekm., rugpiū
čio 27 d., Willow-West Grove, 
Willow Springs, III., prie Mfil- 
low Springs R<1., ir Church 
Ibi., netoli buvusios Dambrau
sko fanuos. Visus kviečia 
Brighton Park Moterų Sų-gos 
20 'kuopos rengimo komisija, 
nes yra gerai pasiruošusios 
su įdomiom įvairenybėm. Bus 
daug laimėjknų, gera muzika. 
Piknike dalyvaus iš Lietuvos 
“čigonėlė”, kuri norintiems 
burs ateitį. Reng. Kcm.

Pietinėj Illinois daly, netoli Keeisburg miestelio, užtikta 
žemėje nauja aliejaus versmė. Šiame atvaizde parodoma, 
kaip užpakaly vieno gyvenamo namo gręžiama šulinys. Į 
miestelį suplaukė tūkstančiai darbininkų ir laukia rezulta
tų. (Aome telephoto)

Šiandie Renkasi 
Vargonininkai Ir 
Chorų Atstovai

Ateinant} mėnesį įvyksta 
Vargonininkų ir Parapijinių 
Chorų Sųjungų metiniai sei
mai. Abiejų sųjungų Cbicago 
apskričiai rengiąsi ne tik škai 
tlinga dęlegaciją, bet ir nau
jų sitpianymų pasiųsti, kad 
po seimo prasidėtų gyvesnis 
veikimas. Tuo reikalu šį va
karų, Ciceroje, • Šv. Antano 
parapijos salėj, renkasi var
gonininkai Chieagos Provin
cijos ir Parapijinių Chorų Chi 
cago apskrities atstovai. Var
gonininkų posėdis įvyks 7 va
landų, o Chorų Sųjungos, at
stovų 8 valandų. Visi vargo
nininkai ir visų chorų atsto-t
vai prašomi dalyvauti.

J. Brazaitis, pirm.

Jau Įplaukė $500
Šv. Kazimiero Akademijos 

Rėmėjų, piknikas rugpiūčio 
20 d., prie Marquette park, 
pavyik'o. Pelno iki šiol jau į- 
plfeukė $500.00. Kiti pinigai 
dar nesugrąžinti.

Šv. Kazimiero Seserys ir 
Akademijos rėmėjos nori šia 
proga padėkoti visiems da
lyviams už suteiktų parama.

X.

Jobu A. A bei iš Mnrion, 
Oliio, naujas Fratemal Order 
of Kagles pirmininkas. Meti
nė konvencija tos organizaci
jos buvo šiomis dienomis Cbi
cago. (Acnte telephoto)

RrVTTGVS

Jono Kasciuko
Atminčiai Paminklas 
Jau Pastatytas

Šiomis dienomis baigtas Jo 
no Kasciuko atminčiai pamin
klas Šv. Kazimiero kapinėse 
Jonas Kascinkns mirė lapkri
čio 30 d., 1937 m. Paminklo 
pastatymas gana ilgai nusi
tęsė, nes daug ėmė laiko par- 
traukimas medžiagos iš toli
mo krašto. Prie to dar prisi
dėjo naujos mados skulptūra 
ir artistiškas šlifavimas.

A. a. Jonas Kasciukas šios 
atminties pilnai užsitarnavo. 
Gyvas vedė pavyzdingų gyve
nimų. buvo geras tėvas, gra
žiai išaugino dvi rimtas duk
teris Juzefų ii* Alenų ir pa
liko joms užtikrintų ateitį.

Reikia duoti didžiausias 
(kreditas ir jo buvusiai žmo
nai Alenai, kuri tų aiškiai

IPFieiENT

U« only en« lovtl t«a- 
tpoonful ta a cup of liftod 

flour (ar moit raefpat.

BAKING 
»P0WDER

Samepricetoday as 48years a jo
25°un«» f°r 254
Manufacturtd ky kakiny p«w<f«r 
•pacialistt wk« malta nalkėny T 
kakiny p«w4«r —und«r aupervii 

į af asyart akamtata •< natianal J
raytrtatian.

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEtN 
USEO BYOUR GOVERNMENT

Listen to and Advertise, over

RALANDECH’S YUGOSLAV RADIO
Folk Songs and Music 
Tamburitza Orchestra

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

UTILITY L!QUOR 
. DISTRIBUTORS

Incorporated

Tel. Prospect 0745-0746
Wholesale Only

6931-33 So. Ashland Ava.

Pas mus galima gauti tikrai 
Lietuvišką Importuotą Valstybinę 
Degtinę.

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

supranta ir įvertina velionio 
nuopelnus. Aišku, paminklas 
brangiai 'kainavo, bet reikia 
turėti ir tai mintyje, kad an
ksčiau ar vėliau čia ilsėsis ir 
visa Jono Kasciuko šeimyna. 
Paminklo pašventinimo diena 
dar nenustatyta.

Steponas Narkis

Padėka
Nuoširdžių reiškiu padėką 

dr. Bruno J. Zubrickui už pa
rodytų nuoširdų susirūpinimą 
ir pagalbų man susirgus.

Tai}) pat ačiū kun. Ig. Vai
čiuliui už draugiškus patar- 

' navimus.
Kun. K. Malakauskas

TURTAS VIRS---------------$3,500,000.00

ATSARGOS KAPITALAS - $250,000.00
Dabar mokam 31/2% Pa‘ 
dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 m.

STANDARD
FEDERAL 
SAVINGS

and
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

4192 ARCHER AVENUE
SAVINOS FEDERALLT 

INSUHED
JUSTIN MACKIFUICH, Pres.

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS
parašė

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

lietuviui jų įsigyti, ypač labai puikus vadovėlis mo
kykloms.

Knyga apdaryta kietais, patvariais viršeliais. 
Kaina 11.00 

Užsakymus siųskite:
DRAUGAS PUBLISHING OO.

2334 South Oakley Avenne Chicago, Illinois

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IŠMOK UJIMAIS

Barskis Fu mitu re House, Ine.
'THE HOMK OF FINK FI'RNni RE” SlNCK 1*04

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

Trečiadienis. ruc-n. 23 d.. 1939

SERIJŲ IŠPARDAVIMO LENKTYNES

Visos Kolonijos Praneša Apie Geriausį 
Pasisekimu Vajuje

Tik dabar gavau pilnų ra
portų iš visų kolonijų. Nuste
bau, matydamas, kiek ben
dradarbių yra “Draugo” ju
biliejiniam piknike!

Bridgeport rėmėjai turi la
bai uolių veikėjų Overlingie- 
nės asmenyje. Jei Bridgepor- 
tui pasiseks prasistumti pir
myn, tai bus dalinai jos ener
gingumu. “Draugo” agentai 
yra prisirengę pristatyti tieik 
tų serijų tikietų, kiek reikės.

Marauette Park rado nau- į ,, , • ... * *Gedminaitės, A. Zu 
,ių jėgų. Toks J. Puplėsis ir _ T . . . oy _ . nes, Laurimenes, S.
Stasiūnienė nusistatė gerokai 
pakelti savo kolonijos garbę. 
Dabar jie dar uoliau parda
vinėja ti kietus.

Brighton Park irgi niekad 
nepasilieka vajuose. Šaučiū- 
nai, P. Vaičekauskas, V. Stre- 
kalaitis ir B. Vilimienė pa
siėmė dar daugiau ti'kietų.

Vienas biznieriij F. Stoš
kus, 5159 S. Morgan St., irgi 
prisidėjo prie tikietų vajaus.

Standard CM
Švelni Degtinė—100 Proot 

BOTTLED RT BOND 
Nėra Geresnės Degtinei 

už Tokią Kainą
TIK $1.00 1 n n
4-5 Kvortos...wl»0U

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS

TAVERNOJ 
15c. brinksas

MUTUAL LIQUOR COMPANY
Bistributoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Boulevard 0014

Ciceriečiai su bulvariškiais 
dirba ir nieko nesako. Zig
mas Kazakevičius ir O. Juš
kevičienė ciceriečiams stoję į 
talkų už kolonijos garbę. Y- 
jmič reikia paminėt bulvariš- 
kį J. Krasauskų už uolų pa
sidarbavimų serijų platinime.

Dabar keletas žodžių apie 
mūsų vajaus lyderius vest- 
saidiečius. Tai uoli talkinin
kų grupė. Šiomis dienomis su
silaukė dar pagalbos iš A.

Žukauskie- 
Balicko

ir D. Jenkevičiaus. Dabar tu
ri daug gerų jėgų ir galės 
išsilaikyti pirmoj vietoj.

Žvalgas

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

PASKOLOS ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ

Duodamos nuo 1 iki 15 metų. t 
3 Lengvi išmokėjimai. Dėl platesnių

informacijų kreipkitės pas Chas.
Į Zekas, Secretary.

GEDIMINAS BLDG. & LOAN 
ASSOCIATION

4425 South Fadrfield Avė. 
Lafayette 8248>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<

CLASSIFIED
BIZNIERIAMS PROGA 

•Krautuvė ir 3 fletal. Naujas mūri 
jnls namas South Sidėje. geroj vie
toj. Tinkamas blle kokiam bizniui.: 
Savininkas mainys Ir ant kitokios) 
'nuosavybės mieste arba farmos ne-: 
•toli nuo Chieagos. arba ant lotu. 
Joseph Vilimas, 6800 S. Maplctrond 
AveiMic, Chicago, Illinois.

PARDAVIMUI KRAUTUVE: 
Tinkama daugumai biznio rūSlų. 
Krautuvė yra 22x50. 3 gyvenimui
kambariai užpakaly. Didelis belsmon- 
tas Ir vlškus. Karsto vandenio Šilu
ma. nebrangi kaina. Privačias savi
ninkas. 2445 AVcst 71st St.. telefonas 
RF.PnblIe 8242.

PARDAVIMUI NAMAS
Pardavimui didelis 5 kambarių 

cottage. vanios karstu vandeniu 
apšildomas. Didelė pastogė Ir kie
mas. $500.00. Įmokėti, balansas 
lengvais mėnesiniais iSmokėjlmals.

Atsišaukite telefonu; CANal 6004.

PARDAVIMUI
Tikras bargenas. Grosernė, dellca- 
tessen Ir namas, arti bažnyčios Ir 
mokyklos. Biznis išdirbtas per daug 
metų. Kalną. Ir pardavimo priežastį 
IStlrsIte ant vietos. Savininkas: 1307 
So. 481h. Cosirt, Cicero. Dllnols.

PARDAVIMUI BIZNIS
Grosernė Ir dellcatesken. Garu ap
šildomas. Pragyvenimui kambariai 
užpakaly. Turime parduoti pigiai. 
Priežastis pardavimo — ilga. Atsi
šaukite: 2438 W. 50th St., telefonas 
PROspeet 1240.

PARDAVIMUI NAMAS 
2 aukštų mūrinis namas Brlgepor- 
te; 6 Ir 5 kambariai. Kaina $2.506; 
»1 .000.00 cash, balansas $15.00 |
mėnes). Savininkas: 3236 So. Mais
teli Street, telefonas CALnmet 4118.

Ctaries 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.

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom Ir Kito
kiem Bankletam Suteikiam Pa

tarnavimą.
Linksmas Patarnavimas Vlslema

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

Tel. Victory 9670

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avė., Chicago - Tel. PORtsmouth .9022
f Poeahontas Mine Rnn (Scremeri), Tonas $7 JBį 

RmulkemiųJtj — Tonas $7.00; Petroleum Gar
imo Doke, perkant B ton. ar daugiau. Ton. |7.26.


