
DRAUGAS
THB UITHUANIAN DAILY PRIKND

PUBIJ8HED BT MARIA N OUILD, INC., 
1334 Ko. Oakley Avė., Chl<«<o, IU luoto

Telcphone CANal 7790

The niost lnflueutlal Llthuuulan 
lu America.

Daily

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

Chicago, lllinals, Antradienis, Rugpjūtis-August 29 d., 1939 m.

DRAUGAS
LEIDŽIA MARIJONŲ BENDROVĘ 

1834 Ko. Ottkley Avė., Clihago, Illluola 
Telefonas CANal 7790

Vienintelis tautines Ir tlkyblu6a minties 
lietuvių dienraštis Amerikoje.

VOL XXIII 3c a Copy Kaina 3c No. 203

BRITAI ATMETA HITLERIO SĄLYGAS
JEI HITLERIS BUS 
GRIEŽTAS, KARAS 
TIKRAI ĮVYKS

BERLYNAS, rugp. 28. —
IŠ Londono čia va'kare lėktu
vu atvyko britų ambasado
rius Vokietijai Sir Nevile 
Hendersonas su britų vyriau
sybės atsakymu į Hitlerio tai 
kos sąlygas.

Nacių valdininkai ambasa
dorių pasitiko airporte ir nu
lydėjo į reicho kanclerio rū
mus.

LONDONAS, rugp. 28. —
Čia iškeliama aikštėn, ikad 
pasiųstu atsakymu Hitleriui 
britų vyriausybė atmeta jo 
iškeltas taikai sąlygas ir grie 
/.tai 'pasisako padėti Lenkijai, 
jei ji būtų įpuolama.

Britai laikosi prancūzų vy
riausybės pozicijos, kad Vo
kietija negali gauti nei Dan
cigo, nei kitų lenkų valdomų Lenkija 
dalių, seniau priklaususių Vo
kietijai.

Čia pažymima, kad jei Hit
leris bus su savo nusistatymu 
griežtas, tai karas neišvengti- 
nas.

Bet jei Hitleris rodys kiek 
nuolaidumo, tai derybos dėl 
Dancigo ir kitų teritorijų bus 
pratęstos mažiausia porai sa
vaičių. Ir tas reikš Hitlerio 
suklupimą, nes Vokietijos 
priešai bus perdėm p-asirengę 
karan ir Vokietija vargiai 
drįs pradėti karo žygius.

VARŠUVA, rugp. 28. —
Lenkijos vyriausybė nekan
triai lukeriuoja Hitlerio rea
kcijos jam gavus britų atsa
kymą.

Čia spėjama, kad žygiai 
dėl taikos bus nepavykę ir 

pasirengus gintis.
Lenkuose kiekvienam žings
nyje jaučiamas karo pavojus.

NACIAI SAKO, KAD 
PABALTIJIS NETURI 
REIKALO BIJOTI

VOKIETIJA NEGALI 
ATGAL TRAUKTIS

BERLYNAS, rugp. 28. — 
Kai kas galvoja, kad Hitleris 
ipadarvs nusileidimų Ixmki- 
jai ir karo bus išvengta. Taip 
nėra, aiškina dalykų žinovai.

Hitleris besiverždamas su 
savo griežtomis sąlygomis pa 
skui save sunaikino tiltus, 
kuriais jis galėtų laimingai 
pasukti atgal.

Dabar jis negali atgal pa
sukti kad ir norėtų.

Laiške Prancūzijos minis
trui pirmininkui Daladieriui 
jis griežtai pabrėžė, kad Vo
kietija būtinai turi atgauti 
Dancigą ir koridorių ir apie 
tai negali būti dviejų nuomo
nių.

Jis tai pirmą kartą (pareiš
kė viešai ir nekeičiamai. Jis 
pasakė, kad jei jam bus siū
loma mažiau, jis tai paneigs.

Tas reiškia, kad Hitleris ir

TRUMPA! APIE
KRiZĘ EUROPOJE

BERLYNAS. — Hitleris 
studijuoja britų atsakymą į 
jo taikos sąlygas.

BRATISLAVA. — 250 mv 
lių ilgio Slovakijos frontu vo
kiečių kariuomenė jau užėmu
si visas pozicijas prieš lenkus.

PARYŽIUS. — Naktimis 
čia gesinamos šviesos. Įvesta 
karo laiko cenzūra.

VARŠUVA. — Daugybė 
lenkų apledžia miestą — vy
ksta j provinciją.

VARŠUVA. — Patirta, Ry 
tinėj Prūsijoj vykdoma visuo 
tini karo mobilizacija.

PARYŽIUS. — Laikraštis 
Midi praneša, .naciai uždarė 
Prancūzijos pasienį ir įsilei- 

namo
jo sekėjai naciai atsidūrė to
kion pozicijon, iš kurios jie- džiami tik grįžtantieji 
ms neįmanoma trauktis. Jei vokiečiai turistai, 
mėgintų trauktis, tas reikštų
pasidavimą.

Dėl to, rytojus Europoje y- 
ra perdėm juodas, nurodo ste 
bėtojni. Visoj Europoj nepap
rastas įtempimas.

KATALIKŲ AKCIJOS VA
SARINE MOKYKLA

Morrison viešbutyje ntidary 
ta katalikų akcijos vadinama 
vasarinė mokykla, kuri tęsis 
iki ateinančio šeštadienio im
tinai. Dalyvaja keletas šimtų 
katalikų veikėjų.

San Antonio, Tex., majoras Maverickas, nepaisant gyventojų griežto nusistatymo prieš 
raudonuosius, leido vietos komunistams surengti raliavimus miesto auditorijoj. Minia susi
rinkusius komunistus užpuolė ir kilo riaušės. Policija ir ugniagesiai grąžino tvarką. Komu
nistams nepasisekė raliavimas.

kad Vokietija turi atgauti Dancigo
PARYŽIUS, rugp. 28. — 

Prancūzijos ministras pirmi
ninkas Daladieris pasiūlė Hi
tleriui betarpiškai susisiekti 
su Varšuva ir taikintis Dan
cigo ir kitais klausimais.

Hitleris, kaip vakar buvo 
pažymėta, atmetė Daladierio 
siūlymą. Jam pasiuntė asme
ninį atsakymų. Hitleris atsi
sako betarpiškai tartis su len 
kais, kurių negalima įsąmo
ninti, kad jie gerbtų kitų tau
tybių žmonių teises ir grąžin
tų Vokietijai tai, kas jai tik
rai priklauso.

BRIUSELIS. — Belgijos su 
Vokietija geležinkeliais susi
siekimas praeitą naktį nu
trauktas.

PARYŽIUS. — Prancūzijos 
ministras pirmininkas Dala- 
Jieris pasiuntė Hitleriui at
sakymą į jo laišką.

AMSTERDAMAS. — Olan 
dija jau turi patrigubinusi sa 
vo kariuomenės skaičių.

DANCIGAS. — Vietos .na
ciai perdėm įsiginklavę ir tik 
laukia Hitlerio nurodymų.

(Acme telephoto).

LENKAMS VIENATINĖ 
IŠEITIS -- TIK DERYBOS 
SU VOKIETIJA

LENKŲ GENERALINIS 
ŠTABAS PRIPAŽĮSTA 
SAVO NEPAJĖGUMĄ

Hitleris pareiškia, kad Dan 
eigą ir koridorių Vokietija at 
si i ms pajėgomis, jei lenkai ir 
toliau priešinsįs. Ir atsiėmi
mo klausimu negali būti dvie
jų nuomonių. Sako, Prancūzi
ja irgi taip elgtųsi, jei jos 
kuri nors^teritorija būtų per
kirsta svetimu koridorium.

Anot Hitlerio, Dancigo klau 
simas seniai būtų išspręstas, 
jei ne Britanijos ir Prancūzi
jos įsikišimas.-Kai įvyks ka
ras, anot Hitlerio, už tai dau
giausia bus atsakingi britai ir1 
prancūzai.

nukentėtų. Lenkijai gi svarbu 
konservuoti savo armijas di
džiosioms ir lemiamosioms 
kautynėms.

VARŠUVA, rugp. 28. — 
Lenkų generalinis štabas pa- 
skelbė, kad įvykus karui bus 
suvėlintos kautynės su priešu 
išilgai viso Lenkijos pasienio. 
•Tikrosios armijų kautynės j- 
vyks tik Lenkijos gilumoje nu 
žymėtam planais fronte. To
kiu 'būdu vokiečiams bus leis
ta įsiveržti į koridorių, Poz- 
nanių ir Aukštosios 
dalį.

Generalinis štabas aiškina
si, kad visu minėtu frontu 
lenkai neturi tinkamų gintis

SOVIETAI NETEKO 130 
TANKŲ

TOKIO, rugp. 28. — Japo
nų žiniomis iš Išorės Mongo
lijos pasienio, tenai japonai 
sutriuškinę bolševikų pajėgas 
kelių valandų vykusiose kau
tynėse. Sovietų 130 tankų su
naikinta.

VARŠUVA, rugp. 28. —
Hitleriui atsisakius tiesiogi
niai tartis su Lenkija, čia len 
kų vyriausybininkų sluoks
niuose kristalizuojasi nuomo
nė, kad Lenkijai vienatinė iš
eitis yra pasiduoti kokios 
nors svetimos neutraliuos vai 
stybės bepartiniam taikymui, 
jei norima išvengti kraujo lie
jimo.

Lenkų vyriausybė susirūpi
nusi nežinomais britų planais. 
Londone atvirai sakoma, kad 
Britanija remsianti Lenkiją 
jos kovoje už nepriklausomy
bę. Tačiau britų atidėlioja
mas Hitleriui atsakymas čia 
laikomas įtartinu. Jei šian
dien britų ambasadorius Hen
dersonas negrįš į Berlyną, su 
savo vyriausybės atsakymu į 
Hitlerio sąlygas, tai bus kas 
nors ypatinga.

Kai kas spėja, kad, rasi, 
Britanija pasiūlys T^enkijai 
pasiduoti Hitleriui. O tas gali 
mas daiktas kąro išvengimui.

HELSINKIS, rugp. 28. — 
Pasklydus gandams, kad Hit
lerio Stalino nepuolimo su
tartis turi priedus Pabaltijo 
valstybių likimo klausimu, čia 
vokiečių pasiuntinybė Suomi
jos vyriausybei pranešė, kad

KUN. COUGHLINAS SMO
GIA KOMUNISTUS IR 

NACIUS
DETROIT, Mich., rugp. 28. 

— Kun. C. S. Coughlinas va
kar per radiją kalbėdamas pa 
reiškė, kad nuo šiol su komu
nistais ir naciais reikia elgtis 
kaip su dvyniais.
Abi bjaurios valdžios siste- 

inios susijungė savitarpiai sau 
goti ir ginti savo interesus, sa 
kė kun. Coughlinas. Vadinasi, 
ir antikristiškos pajėgos.

VOKIEČIAI APLEIDŽIA 
TIENTSINĄ

ŠANCHAJUS, rugp. 28.—
Posnnkajo vokiečiams gyveni
mas Kinijoje. Japonai pradė
jo su jais nesiskaityti ir spau 
sti. To atsižvelgus, vokiečiai 
urmu apleidžia Tientsiną 
kitus miestus.

ir

JAPONŲ MINISTRŲ KA
BINETAS PASITRAUKĖ

tie gandai neteisingi.
Vokiečių pasiuntinybė pareiš 

kia, kad Pabaltijo valstybės, 
įėmus ir Suomiją neturi ko 
rūpintis, nes kaip Vokietija, 
taip sov. Rusija neturi pasi
ryžimo kliudyti Pabaltijo. ,

HITLERIS RŪPINASI,
KAD MUSSOLINI NUO 
JO NEATSIMESTĮI
PARYŽIUS, rugp. 28. • —

Prancūzų oficialiniai sluoks
niai su didžiausiu atsidėjimu 
stebi Hitlerio santykius su Mu 
ssoliniu.

Po paskutinės italų užs. 
reikalų ministro Ciano konfe
rencijos su nacių užs. reikalų 
ministru Ribbentropu Salzbur 
ge buvo paskelbta, kad Itali
ja su Vokietija Dancigo ir ki
tais klausimais taip konkreti- 
niai susitariusios, kad ateity
je jokis atsiklausimas tais rei 
kalais JniUnereTkaTmgas.

Dabar paniški, kad tarp- Hi 
tlerio ir Mussolinio vyksta 
nauji pasitarimai telefonu ir 
laiškais.

Iš to daroma išvada, kad 
tarp abiejų diktatorių gal ki
lę nesusipratimai.

Kaip žinoma, Hitleris ne
TOKIO, rugp. 28. — Kaip vieną, jau išdaigą padaręs Mu 

buvo numatyta, atsistatydino ssoliniui savo netikėtais spren 
dimais ir žygiais. Nežinia, ar 
su Mussolinio žinia Hitleris 
staiga susibičiuliavęs su Sta
linu. Jei tas atlikta be Musso 
linio atsiklausiino, galimas 
daiktas Italijos diktatorius 
bus priešingas Hitlerio pavo
jingiems užsimojimams.

japonų ministrų kabinetas. 
Jo vietą, sakoma, užims kari
niai elementai.

os VOKIETIJOJE VISUOTINA 
MOBILIZACIJA

LONDONAS, rugp. 28. — 
Žiniomis iš Berlyno, Vokieti
joje paskelbta karo atsargų

pozicijų ir kariuomenė daug mobilizacija.

Kilus karui prez. Rooseveltas ras 
priemonių gelbėti D. Britanijai

AVASHINGTON, rugp. 28. ’ pakankamai valkus. Kai ku- 
— Patirta, prez. Rooseveltas ! rias jos dalis galima visaip 
rastų priemonių padėti Britą- interpretuoti.
nijai ir Prancūzijai, jei kiltų 
karas Europoje. Aiškinama, 
kad nereikėtų taisyti neutra
lumo įstatymo, nes dabartinis

Britanija turi didelius ka
rinius užsakymus Amerikoje. 
Karo laiku ji turės tai gauti 
jei ne tiesioginiu keliu, tai,

SUSIRINKO STALINO
“PARLAMENTAS”
MASKVA, rugp. 28. — Su

sirinko Stalino ‘parlamentas’ 
ratifikuoti nepuolimo sutartį 
su Vokietija.

Užs. reikalų komisaras Mo
lotovas šiandien parlamentui 
išaiškins, kokiais sumetimais 
sovietai susidėję su Vokietija. 
Matyt, jis pasakys, kad taikos 
sumetimais.
Sovietų karo komisaras mar 

Salas Vorošilovas vakar aiški 
no, kad kariniai pasitarimai 
Maskvoje nutraukti britams ir 
prancūzams nesutikus leisti 
raudonąjai kariuomenei įeiti 
į Lenkijos teritorijas.

KARO KORESPONDEN
TAMS BIURAS

PARYŽIUS, rugp. 28. — 
Prancūzijos vyriausybė stei
gia centrinį spaudos biurą 
svetimų Salų karo korespon
dentams.

AMSTERDAMAS, rugp. 
28. — Vokietija uždarė visą 
Olandijos pasienį.

GIBRALTARAS, rugp. 26. 
Britų autoritetai įsakė vi
siems italams, išėmus italų 
konsulą ir jo personalą, ap
leisti Gibraltarą.

ATSIŠAUKIA J DARBI
NINKUS PRIEŠINTIS 

KARUI
WASHINGTON, rugp. 28. 

— Amerikos Darbo federaci
jos prezidentas W. Green šios 
organizacijos vardu atsišau
kia į 'pasaulio darbininkus vi smili is pastangomis priešintis 
karui.

įstatymas, kaip pasirodo, yralpav., per Kanadą.
REMKITE, PLATINKITE 
KATATJKTSKA SPAUDA

AIRIAI BOMBININKAI 
VEIKIA

LONDONAS, rugp. 26. —
Nepaisant neseniai išleistų aš 
trių įstatymų prieš airius bom 
bininkus, pramoniniam mies
te Coventry, centrinėj Angli
joj, susprogdinta bomba pen
kis asmenis užmušė ir kelioli- 
ką sužeidė. Sukelti dideli nuo
stoliai. Policija energingai 
ieško piktadarių.

VENGRŲ POLICIJA IŠ
BLAŠKĖ NACIUS

BUDAPEŠTAS, rugp. 28. 
— Vengrijos naciai čia suren
gė nacių laimėjimo vaikšty
nes. Policija nacius išblaškė.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Iš 

dalies debesuota ir kiek šil
čiau.

Saulė teka 6:12, leidžiasi 
7:30.
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Bendradarbiams Ir korespondentams raktu netruttna, 
Jei neprašoma lai padaryti ir nepnsiunčlama tam tiks
lui pašto neaklų. Redakcija pasilaiko sau teise tai
syti Ir trumpinti visus prisiųstus raktus Ir ypač ko
respondencijas sulys savo nuoklūroa Korespondentų 
prako raSytl trumpu Ir alkklal (Jei salima rašoma ja 
maklnllej paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
giant polemikos Ir asmenikkumų. Pasenusios korės- 
pondeneljos lalkraStln nededamoa

Skelbimu kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Kntsred as Seoond-Class Matter Maruh 81, 1616, at

Cfaloago, Illinois Under the Aet ot Marnb a. 1876.

ir, be to, dėl kilusios nesantaikos tarp lei
dėją ir darbininkų ir tarp uniją. Didelė val
džios mokesčių našta taip pat, sakoma, ne
mažai prie to prisidėjo.

Nuostolis Chicagai netekus vieno žymaus 
rytinio dienraščio yra aiškus. Tuo padaro
ma spraga didmiesčio kultūriniame gyveni
me, iš darbo bus atleista nemažas žurnalistą 
skaičius ir keli šimtai darbininku.

Nėra abejonės, The Evening American, 
paėmęs į savo globą The Herald Ezaminer 
ir pasivadinęs The Herald American, ne tik 
puslapiu skaičiais padidės, bet tekniškai ir 
turimu pagerės. Prie šio dienraščio, kaip 
žinome, dirba mūsą tautietis žurnalistas Sta
sys Pieža.

Privatinė Nuosavybė
(Tęsinys)

Pagaliau ir darbiuiakų išnau

kį. Litas ptUiuhijęs kus^n 
losc grįžta namo be sąmonė 
ar pradeda kraujais 
ti.

Lietuva Ir Dabartinis Europos 
Krizis

Vokietijos naciai, kaip mes ir spėjome, apr 
simalšino. Jie savo burbulą prieš keletą die 
ną taip buvo išpūtę, jog išrodė, kad jie tuoj 
puls ir visą pasaulį sutriuškins. Bet šiandien 
ir pati opiausioji vieta — Dancigas tebėra 
nejudintas. Tą miestą naciai jau nebemano 
imti jėga, bet susitarimu. Nieko čia daug 
nepadėjo ir nepuolimo sutartis su Stalinu. 
Ir šio baubo pasaulis nepabūgo.

Krizis Europoje, vis dėuto, nėra dar praė
jęs.

Lietuviams rūpi klausimas, kokioj padė
tyje atsirastą Lietuva, jei kiltą karas? Ar 
Lietuva dėtus su bet kiūra kariaujančia val
stybė ar ne?

Iietuva ir kitos Baltijos valstybės yra 
pasistačiusios laikytis griežto neutralumo. 
Pavyzdžiui, jei kiltą karas tarp Vokietijos 
ir Lenkijos, ji nesidėtą nei su viena nei 
su antra. Bet, jei, nežiūrint to nusistatymo, 
Lietuva būtą užpulta, nėra jokios abejonės, 
kad ji gintus iš visą savo jėgą. Lietuvos 
kariuomenė stipriai pasipriešintu, kad ne
leisti paversti Lietuvą karo lauku.

Praėjusią savaitę buvo paskelbta žinia, 
kad lenką kariuomenė yra sukoncentruota 
Seinuose ir kad iš čia per Lietuvą ji pultą 
Vokietiją. Jei taip įvyktą, tai būt aiškus 
Lietuvos užpuolimas ir ji, Lietuva, turėtą 
gintis. Ne kitaip būtą, jei ir vokiečiai ją 
panašiu tikslu užpultą.

Klausimas, berods, aiškus.

Dėl Lietuvos Krepšininkų 
Pakvietimo

Mūsą visuomenė džiaugsmingai sutiko ži
nią, kurioj buvo pranešta, kad P. Daužvar- 
džiui, Lietuves konsului Chicagoj, tarpinin
kaujant, De Paul ir Loyola universitetai 
kviečia atvykti į Ameriką Lietuves krepši
ninką (basketbolininką) rinktinę, kuri jau 
du kartu išlaimėjo Europos čempijonatą.

Kaip jau buvo pranešta, Lietuvos Kūno 
Kultūros Rūmai tą kvietimą iš esmės jau 
sutiko priimti. Belieka susitarti dėl smulk
meną.

Reikia tikėtis, kad susitarimas įvyks ir 
kad Lietuvos krepšininkai atvyks rungtis 
su žymiais Amerikos universitetą basketbo
lininką tymais.

Ją atvykimas daug gero padarytą. Savo 
kelione ir rungtynėmis plačiai išgarsintą Lie
tuvos vardą Amerikoje, mūsą jaunimo tarpe 
sukeltą tautinį entuziazmą ir Lietuvos krep 
šininkus plačiai supažindintą su šio krašto 
sporto veikimu.

Pasitikime, kad jei Europos padangė nu
siramins, konsule Daužvardžio tarpininka
vimas tarp Lietuvos krepšiiinką ir Chica 
gos universitetą pavyks. Mūsą visuomenė, 
neabejojame, pasistengtą padėti, kad svečią 
sportininku kelionė būtą sėkminga ir kad 
kuo daugiausia naudos atneštą mūsą tautai.

APŽVALGA ]
k . . .. -

Amerikiečio Pastabos
Vienas Amerikos lietuvis B. K. 'XX Amž.’ 

rašo apie savo vargus Lietuvoje. Jo raši
nys cenzūros stipriai apkarpytas. Vis dėlto, 
kad ir sužalotame straipsnyje dar suranda
me šias ip. B. R. pastabas:

Šią vasarą, po visokių sukrėtimų, užsie
nio lietuviai yra atvykę pamatyti savo tė
vynės. Teko sutikti vieną tokį amerikietį 
lietuvį, plačios inteligencijos žmogų, kuris 
papasakojo būdingų smulkmenų, kurios tu
ri savo prasmę ir gali kur reikia akį at
kreipti.

— Blogą įspūdį padarė Amerikos lietu
viams valiutos spekuliantai.

Įvairiose Kauno vietose net ir provincijos 
miesteliuose prisistatydavo baisiai įkyrūs 
spekuliantai, kurie prispyrę, stačiai akiplė
šiškai, reikalaudavo parduoti dolerius, siū
lydavo taiip pat savo ‘‘patarnavimą” juos 
iškeisti į litus ir pan. Net tokiu įkyrimu 
pasižymėdavo pareigūnai svetimtaučiai au
tobusuose. Kiekvieną kartą užsieniečiui erti 
į policiją, paskui ieškoti visokių įrodymų, 
nėra patogu. Šitokiu akiplėšiškumu škun- 
džiasi visi Amerikos lietuviai. Gaila, kad jie 
su tokiais spekuliaciniais nusistatymais taiip 
nedėkingai ir laisvai valgo lietuvišką duo
ną, dargi neretai lietuvio darbininko sąskai-

— Yra nesąžiningų ii autobusų tarnauto 
jų. Paklausiau Kryžkalny vieno kondukto
riaus svetimtaučio, kaip iki Panevėžio grei
čiau nuvažiuoti. Jis-*‘padavadijo” taip, kad 
iki Panevėžio galėjau nuvažiuoti per 40 va
landų. Kada pareiškiau nepasitenkinimą (va
žiuojant jo mašina dalyką išaiškino vienas 
inteligentas), pasakė, kad jis mo-kąs dide
lius autobuso mokesčius ir jam svarbu dam 
giau nuvežti keleivių, kad daugiau uždirbtų 
Toks elgimasis su keleiviais, dargi užsienie
čiais, iper daug blogai veikia. Kitą kartą at
vykęs Tėvynėn, noriu matyti ją lietuvišką, 
lietuviškus miestelius, lietuvišsą Kauną, Pa
langą ir panašias vietas.

— Atvykus į Kauno geležinkelio stotį, nu
stebome neradę informacijos biuro, jis gu
lėtų būti nors vasaros metu. Ten pat prisi
statė vienas “džentelmenas”, kuris mus ėmė 
įtikinėti tuoj bėgti iš Lietuvos, esą “viskas 
grius” ir nebegalėsim išvažiuoti. Moterys 
ėmė mūs tempti į laivų b-vę apsirūpinti ke
lionės bilietais... Tokie dalykai blogai pasi
tarnauja mūsų tėvynei. Gandai demoralizuo
ja užsienio lietuvius. Pvz., pasklido gandai, 
kad Šventosios uostą apsiėmė įrengti vokie
čiai! Amerikos lietuviai tą baisiai pergyve
no. Po Klaipėdos- netekimo, Amerikoje, di
džiuliame mitinge, verkė visi lietuviai be 
jokio skirtumo. Mes mylime tėvynę, tokius 
gandus ne visi gali patikrinti, o jie kelia 
nerimą, erzina be reikalo.

dojimas Sovietuose yra sta
čiai pasiliaisėtiuas. Žinomas gi 
laktus, kad tenai darbininkai 
negali laisvai kilnotis iš vie
nos vietos kiton ir pasiieško
ti sau geresnio, patogesnio ir 
tinkamesnio darbo. Tenai da
rbininkas yra prirakintus prie 
vienos vietos ir negali iš pas-1 
kirtos vietos savo valia atsi
traukti. Kai kas šitokia dar
bininkų būklę Sovietuose va
dina naujoviška baudžiava, 
liet šis dalykas — darbininkų 
prirakinimas prie vienos vie
tos — tam tikrais atžvilgiais 
galėtų būti ir pateisinamas. 
Sakykime, kad valstybė, ves
dama planingą ūkį, turi teisę 
darbo, taigi darbininkų klau
simą tvarkyti taip, 'kaip ge
riau visuomenės ar valstybės 
ūkiui. Bet yra dalykų, kurie 
aiškiai rodo, kad Sovietuose 
darbininkai be pasigailėjimo 
išnaudojami. Imkime pavyzdį. 
Socialistai visą laiką kovojo 
ir kovoja prieš vadinamą a- 
kordinį darbo atlyginimą, ku
ris yra .pralktikuojauuis kapi
talistinėse santvarkose. Tas 
atlyginimas reiškia, kad dar
bininkui mokama ne už dar
bo dieną, bet už tai, kiek jis 
atliks darbo porcijų. Aiškus 
dalykas, kad šitoks atlygini 
mas turi skatinamosios reikš
mės, nes kiekvienas darbinin
kas, norėdamas daugiau už
dirbti, stengiasi atlikti dau
giau darbo porcijų. Tuo pa
čiu lyg pakeliamas darbo nu- 
šumas ir darbininkas lieka

lyg nenuskriaustas, nes gau
na didesnį aplyginimą. Bet iš 
tikrųjų akmeniai mokesčiai 
reda į dar didesnį darbinin
ko išnaudojimą. Visų pirma 
stengiamasi išnaudoti visą da
rbininko darbo pajėgumą. O 
dažnai darbininkas, norėda
mas daugiau uždirbti, dirba 
virš savo jėgų, persidirba, nu
silpsta, o ilgainiui ir visiškai 
praranda savo sveikatą. Nu
silpus gi darbinin'ko sveika
tai mažėja jo darbo našumas, 
ada jam duodamas mažesnis 

atlyginimas ir už darbo dieną, 
aes aJiordiniam darbui jis ne
tinka.

-, s? sulysę vi» sj»ui«*u,,«; , . iva- 
s tinis*’ kapitalizmus. Sovietuose 

- vulstybinis kapitalizmas, 
r šis valstybinis kapitaliz-

su šaknimis išrautos, prakti- 
ilkuojanias akordinis atlygini- 
i mas darbininkams. Ir reikia 
pasakyti, kad jis ten dar 
biauriau praktikuojamus, ne
gu kapitalistinėse šalyse. Ne
vienam, tur būt, teko girdėti,

i • yra panaikinta privatinė nuu-kad Sovietuose yra kilęs va-J 7 ha ‘ .
dinamasis staclianizmo sąjū- į sa'' 
dis. Tas sąjūdis kaip tik ir! 
garbina akordinį darbą, tąI 

j Capital ištinę, kaip patys so-!
1 cialistai sakydavo, darbinin
ką išnaudojimo priemonę. Bet 
jeigu kapitalistinėse šalyse y- 
ra profesinės darbininkų są
jungos, kurios gina darbinin
kų reikalus, reikalaudamos, 
kad būtų pasirašomos vadina
mosios kolektyvinės sutartys, 
tai Sovietuose šitokių sutar
čių nėra. Tenai valdžia nu
stato kokį nori atlyginimą da
rbininkams ir remia visomis 
priemonėmis akordinį darbą.
Stachanizmas, vadinas, akor
dinis darbas taip smarkiai So
vietuose yra paplitęs, kad 
kas .neįstengia atlikti paskir
tų darbo porcijų, tas laiko
mas antraeiliu piliečiu, neiš
tikimu valstybei sabotažnin- 
ku, stačiai kontrerevoliucio- 
nieriumi. Suprantama, kad 
kiekvienas darbininkas, neno
rėdamas patekti nemalonėn, 
stengiasi kaip įmanydamas 
atlikti kuo didesnį darbo kie-

Taigi Sovietuose, toje so
cialistinėje šalyje, kur viso
kios kapitalistinės, atseit, bu
ržuazinės liekanos turėjo būti

Tš aukščiau pateikto pavyz-' mas darbininkams yra dar 
džio ir iš kitų reiškinių, ku-i baisesnis ir kenksmiugosnis, 
rių čia dėl vietos stokos ne-' negu privatinis kapitalizmai, 
galima paminėti, aiškiausiai' Jeigu privatinį knpitu/izmą 
-matosi, kad nors Sovietuose valstybė gali aprilmti, atsi

žvelgdama į darbininkų ir ap- 
bet vis tiek tvarko- skritai į visuomenės reika- 

masi kapitalistiniais, o ne ko- lūs, tai valstybinio kapitaliz- 
■kiais kitais pagrindais. Kito-' (Tęsinys 1 pusi.)

I)id. Britanijos'karalius Jurgis VI draugystėj AVestminstep 
Abbey viršininko (dean) apleidžia VVestminster Abbey, kuf 
meldėsi už pasaulio taika. (Acme telephoto)

Hitleris kalba reichstago (parlamento) nul iams apie šių dienų Europos padėtį ir \ o* 
’kietijos “didelę galybę” (Acme telephoto)

The Herald American
Rytinis dienraštis Chicagoje Herald - Ex 

aminer vakar rytą jau nebepasirodė. Jis su
sijungė su kitu popietiniu Hearsto dienraš
čiu Chicago Evening American. Po šio susi 
jungimo dienraštis vadinsis ‘ The Herald 
American”. Nuo vakar dienos Tribūne pa 
silieka vienintelis rytinis dienraštis Chica- 
goje.

Sis dviejų laikraščiu sujungimas į vieną 
padarytas iš priežasties finansinių sunkumą

— Siūlyčiau įsteigti Šventosios uosto fon
dą. Amerikos lietuviai yra ištikimi vienin
go darbo vyriausybei. Tai sutinka su “ame
rikoniškais” nusistatymais. ,Jie remia ir retus 
dabartinę vyriausybę, rems jos darbus. Šven
tosios Fondas nemažiau laimės, kaip Ginklų 
Fondas.

Svečias džiaugėsi talkininkais ir visais 
mūsų krašto laimėjimais.

Komunistų laikraščiai Amerikoj vis dar 
negali atsipeikėti iš po smūgio, kokį jiems 
uždavė Stalinas, padaręs sutartį su Vokieti
jos naciais. Jie stengiasi Staliną išteisinti, 
bet tai jiems labai nevyksta.

Vienas reguuentas Anglijos kariuomenės apleidžia Man- chesterį ir vyksta į nežinomą (karo vadovybės neskelbiamą) 
vietą. Tai dalis milijoną kariuomenės, kurią Europos valsty bes šiomis dienomis yra sumobilizavusios. (Acme telephoto)

I*"*
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SVEIKATOS KELIU
Rašo Dr. A. G. Rakauskas

■■ =
EGZEMA

Odos liga eezema yra skait
lingiausia savo aukomis, nes 
vienas trečdalis visų odos ligų 
lenką jai. Ši liga paliečia a- 
biejų lyčių ypatus įvairaus a- 
uižiaiis. Draugijiniuose sluok
sniuose ji pasirenka prade
dant paprastą darbą dirban
čiu žmogumi ir baigiant taip 
vadinamais soeiety people. Da 
žiliausiai ši odos liga pasirei
škia kūdikystėje ir laike ak- 
lingiausio laikotarpio suaugu
siuose. Eezema greičiau pasi
taiko pas turinčius šviesią, 
joną odą, negu pas tuos, kil
ių oda yra tamsi ir stora. Ši 

odos liga nėra limpanti. Žmo
gus jos nepaveldėja, bet. atei
damas į pasaulį gali atsinešti 
per savo tėvus tokių ypaty
bių, kurios savo įtaka daro 
palinkimo link šios ligos. Ee
zema ligos priežastys yra be
ndros, liečiančios visą kūno 
struktūrą ir lokalūs. Viena a- 
taka palieka savo auką tik 
dar labiau būt palinkusia ki
toms ligos atakoms.

Kuomet dėl įvairių priežas
čių žmogaus bendra sveikata 
sumažėja ta proga odos gyvu
mas ir atsparumas prieš ligas 
pasidaro taipgi mažesnis, tuo
met tokis žmogus jau yra pa
linkęs įgauti ne tik šios, bet 
ir 'kitos rūšies odos ligą.

Ligos, kaip rlieumatizmas,
1 gout, diabetis, mellitus (cuk- 
1 rinė liga), inkstų gedimas, ne
tvarkingumai odoje, įvairūs 
vidurių ir nervų sistemose 
trūkumai yra dalelėmis veda
nčiomis prie eezema ligos.

Be viduje žmogaus esan
čios įtakos yra taipgi išlau
kinė įtaka, vedanti savo au
ką prie to paties tikslo. Įvai
rūs chemikalai, visokios stip
rios patentuotos ir kitokios 
mostys ir braukymo skysčiai? 
šaltis, karštis, odą žalojantys 
muilai yra tai tik keletas pa-j
vvzdžiu. Neveltui todėl skal-l

* . . . . 1 byklose dirbančių darbininkų, 
maliavotojų, fotografų, mūri
ninkų rankos nekartą tampa 
paliestos šios ligos. Nuo jos 
nėra liuosi nei chemikalų ga
mintojai, nei vaistininkai, nei 
pagaliau gydytojai — chirur
gai, kuriems priseina plauti 
į tuos chemikalus rankas prieš 
darant operacijas.

Klinikaliu atžvilgiu eezema 
dalinama į keletą grupių, at
sižiūrint į apsireiškusius ant 
odos šios ligos ženklus. Pa
starieji gali pasižymėti rau
donais plėmais, spuogais, pus- 
liukėhnis arba pūliuojančiais 
spuogais ir jų kombinacijo
mis.

Liga yra staigaus arba kro- 
niško pobūdžio.

Dr. Pakštas Per 
Radio Omahoje

OMAHA, NEBR. — Kai dr. 
Kazys Pakštas atvyko į O- 
maha, rugpjūčio 23 d., jis 
puikiai pagarsino Lietuvą iš 
Omalios galingos AVOW sto
ties visose vidurinėse Ame
rikos valstybėse, o ypač Ne- 
braskoje ir To\va. Dr. Pakš
tas kalbėjo penkioliką miliutų 
ir vis apie Lietuvą. Į trumpi} 
laiką daug žmonių susirinko 
pasiklausyti. Vienas žydas, 
kai išgirdo, kad apie Lietuvą 
kalbama, sušuko: “Aš buvau 
Lietuvoje ir skaitau apie Lie
tuvą. Tai geriausias kraštas 
•pasaulyje’’.

Prakalba lietuviams
Tą pačią dieną, vakare, dr. 

Pakštas kalbėjo lietuviams 
Šv. Antano parapijos svetai-

Svarbiausieji šios odos li
gos ženklai yra jų formų į- 
vairenybė, uždegimas, parau- 
donavimas, skysčių iš žaizdų 
tekėjimas ir jų sudžiūvimas 
ir nepaprastai didelis niežė
jimas dėl kurio tokiam ligo
niui priseina kamuotis kar
tais nei dieną nei naktį netu
rint poilsio.

Pasigydvmas nuo /šios li
gos yra galimas, tik reika
lauja iš ligonio pusės ištesė
jimo iki galo, nes, paprastai, 
ir prie geriausio, rūipestin- 
giausio ir sąžiningiausio gy
dymo užima gan ilgą laiką.

nėję. Jo kalba tęsėsi dvi va
landas, bet ž'monės visą tą 
laiką su pasigėrėjimu klau
sėsi ir išėjo iš svetainės pil
ni džiaugsmo, kad įgijo daug 
žinių apie savo tėvynę, Lietu
vą.

Baravikų mergaitės gražiai 
paįvairino prakalbų, dainuo
damos duetų. Ona Traymni- 
č.iūtė pritarė joms pianu.

Lietuvaitė — So. Omalios 
karalaitė

South Omalios pirkliai su
ruošė kontesta 20 ir 20 klubo 
parke. Buvo renkama gra
žiausia mergaitė, kaipo South 
Omalios karalaitė. Iš 27 mer
gaičių, kurios buvo išrinktos 
kandidatėmis į karalaitę, iš
rinkta Bronė Leonavičiūtė, 
lietuvaitė, kaipo South Oma- 
hos karalaitė.

Bronė yra baigusi Šv. An
tano parapijos mokyklą. Da
bar lanko šv. Jono aukštesnę 
mokyklą. Jos tėvas yra Ado
mas Leonavičius, sausos šilu
mos krosnių pardavėjas ir 
skardininkas. Jis jau nuo se
niai sekta ingai verčiasi toje 
pramonėje. Vietinis

Lietuvos - Vokietijos 
Susitarimas

KAUNAS, rugpiūčio 25 d. 
— Šiomis dienomis Lietuva 
ir Vokietija susitarė dėl fi
nansinio atsiskaitymo turtui 
Klaipėdos Krašte ir Lietuvos 
muitinių veikimo Klaipėdos 
uosto laisvojoj zonoj.

Londone dienomis ir naktimis dirbama apsisaugojimui .nuo priešo puolimo 
pinus gyventojams slėptuves, norima apsaugo ti nuo orinių bombų ir miestų, 
koj matome armijas darbininkų vyriausybės ir svarbesnių Londono rūmų f 
giant smėlio maišeliais. Toliau matyt Šv. Po vilo katedra. (Acme telephoto)

* ~ ‘ ____ ___ ______ »> ___ ___

‘Draugo 30 M. Jubiliejaus
PIKNIKAS-SEPT. 4.1939
Serijų Tikietu Dovanos

Mohair Parlor Setas, 1-moji dovana $140. 
Iš PROGRESS FURNITURE CO., 3222 S. Halsted St.

SKALBIAMOJI 
MAŠINA, 

antroji dovana,
$75.00 vertes 

Iš PEOPLES FURNITU
RE CO., 4149 Archer Avė.

Cocktail Setas, ketvirtoji dovana, vertės $25.00
Iš J. KASS JEWELRY CO.. 4216 Archer Avenue.

Lounge Kėdė, trečioji
dovana, $35.00 vertės 
Iš ARCHER AVĖ. FUR
NITURE CO., 4140 Archer 
Avė. Sav. J. KAZIK

Tikietai Parduodami po 10 centų Bus ir daugelis kitų gražių dovanų

Vytauto Darže 115-tos gatves prie Pulaski Road
Įžangos Tikietai 25c.
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MOTERŲ SĄJUNGOS SEIMO 
KELIONES ĮSPŪDŽIAI

Visos oentralinės organiza- aušus rytui ir važiuojant ar- 
cijos tam turu laiku laiko| tyn Nvw Yorko, matėme Jun- 
seinius. šiemet įvyko Moterų gtinių Valstybių “Arsenai”, 
Sąjungos dvimetinis jubilieji-, kur saloje išdirbamu sprogdi- 
nis seimas Woreester, Mass. I nauti medžiaga mūsų kaiiuo- 
Kcngėjos jau seniai prie jo
rengėsi, planavo kad viskį 
sėkmingai prirucšus, gi išrink
tosios delegatės trumpesniu Į Catskill kalnus bei didžiųjų

menei; matėme West Point 
Acadeiuy, kur jaunuoliai nu
kosi į kariuomenės vadus;

laiku suspėjo prisiruošti ir į 
jį atvykti. Ta jnoga būti iš
rinktajai delegatei tarp kitų 
iš Chicagos teko ir man nuo 
mūsų Moterų Sąjungos Chica- 
gos apskričio.

Viskas sėkmingai ėjo, kaip 
planavau, bet visgi bijojau, 
kad kas nenumatyto neatsitik
tų ir nesulaikytų važiavimo, 
tad ir laukiau dienos, kada 
išvažiuosiu iš Chicagos. Ir tos 
dienos sulaukiau, tai saulėto 
penktadienio, rugp. 5.

Nors visų laikų rengėsi su

Hudson upę.
Nors Chieagoje viskas eina ' 

smarkiu tempu, bet, tur būt, [ 
New Yorkas jų .pralenkia.! 
Prie to čia dar prisideda ir 
“subwavs”. Tenka stebėtis, 
kad daugelis vietinių nežino, 
kaip nurodyti “subways” va
žiuoti. Nuvažiavus į New 
York norėjau pasiekti Brook- 
lvnų. Klaidžiojau juose pus
antros valandos ir, kaipo ne-1 
patyrusi keliautoja, nešiausi 1 
dar ir savo sunkųjį drabužių 
“luggage”.

Privatinė Nuosavybė
(Tęsinys iš 2 pus!.) | dargi kai kur, pav., žemės 

mo .nieks negali apriboti. Vai- ‘"‘kyje nuosavybė smulkėja, gui yra įgimtu turėti ką nors 
.stybė elgiasi, kaip išmanvda- apskritai imant, kapita- savo. “I. D.
mu. O ji elgiasi taip, kaip( lietinėje santvarkoje kapita-
kiekvienas privatinis kapitu- nuosavybė iš tikrųjų vis
listas. Pelnas, lygiai kaip pri- labiau koncentruojasi negau- Remkite Savuosius 

s i niro būrio knnitalu rankose. (
Biznierius

las, atseit, privatinė nuosa
vybė ne visur koneentruoju-

teisė, kurių sulaužius, sulau
žomas, suardomas ir visuo
menės gyvenimas. Juk žmo-

vatiniam, taip ir vaDtybi-Į būrio kapitalų rankose,
niain kapitalistui yra svar- *^uu aukščiau esame sakę, kad 
blausias dalykas. Todėl ir kapitalistinėje santvarkoje 
daroma viskas, kad tas pel-! privatinė nuosavybė juo to
nas būtų kuo didžiausias. Tuoj l*au> Juo labiau įgyja 
tarpu darbininkai ar šiaip,
ar taip skursta. Vadinas, dar
bininkui vis tiek, ar jį išnau-

kolek-
tyvinį pobūdį. Tačiau priva
tinės nuosavybės nusavinimas, 
kaip kad skelbia socialistai,

dos įprivutinis kapitalistas, ar į taiP Pat nivko neduoda,
kapitalistus - valstybė. Šiuo; privatinės nuosavybės ,pa- 
antru atveju darbininkui dar j naikinimas is viso nieko gero 
blogiau, nes su valstybe daug 1 (lu°ti negali. Privatinės nuo-

LIETUV1A1 DAKTARAI

mauni važiuoti dar dvi kitos į Pirmą kartų išvydus Wor- 
draugės, bet, pakrikus jų pla-! cesterį, stebėjausi jo 'kalnuo

ta apylinke. Įdomu būtų jis 
pamatyti ir tpavaikščioti žie
mos metu, ypatingai kuomet 
gatvės esti apdengtos ledu.

Nuvažiavus vieton, pirmiau 
šiai labas dienas sudėjau vie
tiniam kleb. kun. Aug. Pet
raičiui nuo “anų laikų” vien

nams, jiasilikau viena. Niekad 
taip toli nekeliavus, tad lyg 
baimės buvau apimta. Bet vi
ską viršijo mano noras daly
vauti seime bei pamatyti New 1 
Yorko Pasaulinę Parodų, ypa
tingai Lietuvos paviljonų. Ma 
no vyrui, dr. Poškai, sūnui, 
motinėlei, tėvui bei draugams 
išleidžiant mane iš New York 
Central stoties, kad ir trum
pam laikui, trumpai kelionei,' 
atsisveikinimas buvo lyg ir 
nelinksmas.

Važiuojant naujuoju “Pa- 
cemaker” traukiniu, dar ne
suspėjau sukopti visas savo 
mintis vienon krūvon, kaip 
vėl energingo ūpo apimta pra 
dėjau svajoti bei gėrėtis gra
žia gamta kol saulutė nepa
slėpė jų nakties tamsoje. Iš-

Sir Neville Henderson (kairėj), Did. Britanijos ambasa
dorius Vokietijai, kuris šiomis dienomis virto kurjeru tarp 
savo vyriausybės ir Hitlerio. Sis atvaizdas nutrauktas Hen
derson ui parvykus iš Vokietijos su Hitlerio pasiūlymais Did. 
Britanijai pasaulio taikai užtikrinti. (Acme teleplioto)

rijūnų vedamų Marianapolio 
kolegijų. Gėrėjomės šia vieta 
ir daug kų norėčiau rašyti, 
bet, kad sutrumpinus šį raštų, 
kitų kartų mėginsiu apie jų

kad nors kan. Balkonas yra 
iš jaunesnių kunigų, bet savo Į išnykti

neprisiderėsi.

Socializmas skelbia, kad 
privatinė nuosavybė yra isto
rinis padaras, vadinas, isto
riškai atsiradęs. Kaip tokia, 
privatinė nuosavybė turėsia
nti ilgainiui visur išnykti, nes 
visi keliai veda į nuosavybės 
išnykimų. Vadinamojo moks
linio socializmo tėvus — Mar
ksas yra sugalvojęs ir tani 
tikrų teorijų, pagal kurių pri
vatinė nuosavybė turėsianti 

is 19-me šimtmety-

-avyhės panaikinimas gali ti
ktai suardyti visuomeninę sa
ntvarkų. Kodėl! Todėl, kad 
privatinė nuosavybė yra na
tūralinė. prigimtoji žmogaus

Tel. Tards 3146.
VALANDOS: Nno 11 iki 12,

2 iki 4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 iki 4 Ir 7 iki 0 

Šventadieniais: 11 iki 12

DR, V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

ir akinius pritaiko
3343 S. Halsted Street

•abumu

LIETUVIAI DAKTARAI

o«A,/e.i.iet stenamai
tvarko reikalus ir

gražiai

tninčio dr. J. Po&kos. Seknuo- atskirai prisimini., 
jant per penkias dienas, teko Vakarienės.bankieto
karts nuo karto daug dalykų 
prisiminti: kaip dr. Vaikšno- 
ro namuose užrakinau savo
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SKALBIAMA MAŠINA
ir prosijama mašina — 2 
mašinos, vertos $99.00 už

$49.50
Oil Burners — Sun Elatne 
ir Quaker, verti $90.00 už

$4900
Kadijos — KCA Victor, 
Philco, Zenitli, 1940 metų 
modeliai, įstatyti parodai. 
Didelė nuolaida už jūsų se
nų radijų.

BUDRIK FURNITURE 
HOUSE,

3409-11 So. Halsted St. 
Tel. Yards 3088 

BUDRIK’S ANNEX
Rebuildtag-Remodeling

Sale
3417-21 So. Halsted St.
Pasiklausykite gražaus lir 

hiviško programo iš stoties 

WCFL, — 970 k. 9-lą vai

nedėlios vakarais.

TeL CANal 5960

DR. WALTER J. PHILLII
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS:

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

DR. F. G. WINSKU~NAŠ"
PHYSICIAN AND SURGEON 
2158 W. CERMAK ROAD

Ofiso teL Canal 2345 
Ofiso VaL 2—4 ir 7—0

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

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

2-tros lubos 
ClllCAGO, 1LL.

Telefonas MIDway 2880
OFISO VALANDOS:

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

Sckiuad. nuo 10 iki 12 vai. ryto

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 2-0. 7-0 P. M 
3147 S. Halsted St., Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
SeAtadieniaio

Valandos: 3—8 P. AT.įr
sugebėjo į- 

sigyti šį bažnyčios turtų. Jo 
parapijos pastogėje už savai
tės įvyks Vargonininkų Sų
jungos seimas.

Už Maspetlio aprodymų dė
koju Jociams ir jų dukrelei 
Pranutei, kuri mums labai 
daug pagelbėjo.

Trumpam laike apžiūrėję, 
kiek galint, Pasaulinę Paro
dų, atsisvęįkinau su Schevets,

kary vesti pavedė są jurigietei ■ , . , -- ;__ 1 o į j<uri 8U sav>o drauge išvyko į
Pittston, Pa., o aš vėl viena

metu
man esant beveik paskutinei 
atstovių eisenoje į svetainę, 
buvo gražus vaizdas matant

drabužius taip, kad ne tik aš »‘s‘o' es pasirėdžiusias puo 
šniomis suknelėmis niaršuo-prie jų nepriėjau, bet ir dak

taras bei jo žmona neįėjo į 
namus kol nesurado mechani
ko, kuris atrakino duris, o 
prie to sunkumo dar prisidė
jo ir sekmadienis. Teks prisi
minti, kaip malonu buvo vie
šėti pas vorcesterieeių gydy
tojų bei chirurgų dr. Vaikš- 
norų beį jo simpatingų žmo
nų — slaugę, advokatę E .A. 
Sykes iš Norwood, Mass., ku
ri seimo metu buvo mano bu
to linksma draugė, jos vyrų 
adv. B. Sykes, V. Lutkienę, 
Lutkų bei jų vienturtę duk
relę Matildų Paulikonienę. 
Tniipgi jų žentų mokytojų K. 
Paul i kėnį, kuris 'mane apve
žtojo, aprodė \Yorcester.

Buvo malonu pasimatyti su 
senesnėm sųjungietėm ir už
megzti naujas pažintis. Link
sma buvo dalyvauti suruoš
tam koncerte kun. K. Vasio 
parapijos svetainėje, AVorces- 
tery yra dvi parapijos ir abi 
turi gabius vargonininkus as-

jant svetainėn. Paaiškinus sei
mo rengimo komisijos pirmi
ninkei Lutkienei tikslų, va-

M. Čižauskienei.

Nors seimas buvo šauktas 
keturiom dienom, bet, -dėl dau 
gelio dalykų, o ypatingai ko
nstitucijos projekto svarsty
mo, jis neužsibaigė iki penk
tadienio. Tenka stebėtis, kaip 
seimo vedėja S. Sakaiienė be? 
raštininkė Delionienė taip 
dgui išlaikė.

Seimui baigiantis susitarė- 
va su Pittstono atstovėmis 
ltaiinanauskiene ir P. Sche
vets užsukti į Ne\v Yorko Pa
saulinę Parodų. Stoty išva
žiuojant iš VVorcesterio susi
tikome su anksčiau išvyku- 
siomis iš seimo Masipeth at
stovėmis Jociene ir Skarulie
ne. Tad penkiose linksniai va
žiavom New Yorko link. Mu-( 
dvi su Schevets apsistojom! 
Jocių gražiam nuosavam ka-

į Chicagų.

Kiekvienų žmogų kas pra
ėjo linksmai traukia atmint
inių svajonės; ir man kada 
teks prisiminti šį Moterų Su
jungęs 19 seimų, teks atsi
minti vorcesterieeių vaišingu
mų, jo kalnuotą, įdomių apy-

je skelbė, o vėliau jo pasekė
jai ‘kartojo, kad kapitalisti
nėje santvarkoje privatinė 
nuosavybė telkiasi vis mažes
nio būrio kapitalistų ranko
se. Tų reiškinį Marksas pa
vadino kapitalo koncentraci
ja arba kumuliacija. Tai gi 
kai jau bus likę nedaug ka- 
pittalistų, o darbininkų, at
seit, proletarų masės, bus vi-i 
sur milžiniškai padidėjusios, 
tada ipakaks tik kapitalistus 
nusavinti (be abejo, revoliu
cijos būdu) ir bus įvesta so
cialistinė santvarka.

Nors yra tam tikrų reiški
nių, kurie rodo, kad kapita-

TEL YARDS 6567

DR. FRANK G. KWINN
(KVLECLNSKAS)

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

OFISO VALANDOS:
2—i ir 7—8:30 Vakare,

ir Pagal Sutartį.

DR. P. J. BEINAR
IBKI.NAllAL’SKASl 

GYDYTOJAS IK CHIKUKGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1612.

Res. — Yards 3955. 
OFISO VALANDOb:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

menyje Žemaičio ir Čižausko,. me, Maspeth, gi Kainannns
o prie jų prisideda ir daini
ninkė M. č’ižauskienė. Malonu 
buvo klausytis juos giedant 
bei dainuojant.

Tenka padėkoti kun. K. A. 
Vaši ui už vaišes bei malonų 
priėmimų klebonijoj. Atnau- 
jinom {lažintis su prel. A. Am- 

1 Kitu, kun. Puidoku. Maloni, 
buvo susitikti su senu drau- 

į gu kun. P. Juru. Teko susi- 
I pažinti >u “Darbininko” re
daktorium Kneižin bei jo žmo
na, advokatu Miller bei jo 
žmona ir kitais. Lyg ir drą
siau pasidarė pamačius chica- 
giečius kun. A. Linkų, A. Ba
ltutį, prof. B. Urbų ir H. Vai
čiūnų. Noriu padėkoti Elenai 
Petkutei, kuri mus tris vieš-

kicnė pas savo sesutę New 
Yorke. Išaušus šeštadienio ry
tui fu Schevets padarėm vi
zitą Kunigų Vienybės pirm. 
vietos kleb. kun. J. Balkūnni, 
kūlis mus ne tik maloniai pri
ėmė (ten esant jį dar atlankė 
5 vyčiai grįždami iš savo sei
mo), bet ir aprodė parapijos 
įstaigas. Tarp kitų dalykų a- 
kin krito jo eilė auksinių ba
žnytinių drabužių, kokius vi
soje New Yorko apylinkėje 
turi tik kita svetimtaučių pa
rapija. Drabužiai yra penkių 
tūkstančių dolerių vertės. La f 
Imi graži yra ypatingai kapa 
su išaustais paveikslais dan
gaus gyventojų, tarp kurių 
randasi ir mūsų iv. Kazhnie-

nias bei Vaikšnorienę auto- ra*. Tų drabužių negalima ap- 
nmbiliu nuvežė į Thompson, rašyti; kad tikrai įvertinus, 
Conn., parodyti kunigų Ma-; reikia juos pamatyti. Džiugu,

linkę, New Yorko smarkumų, 
Maspetlio gražių apylinkę bei 
išvardintus asmenis.

DR. A. J. MANIKAS

Albina

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

GYDYTOJAS IK CHIKUKGAS 
VIRginia 1116 4070 Archer Ava

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Kasdien išskyrus Seredą 

Poškienė Sercdouiis ir Nedėk pagal sutartį

fel.fouaa HEMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2415 W. MARųuette Rd.

Ofiao ralandoa:
10—12 vaL ry te 

2—4 ir 6 —8 vai. vakare. 
Trečiadienais ir Sekmadieniais

Susitartus.

DR, MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avė. 

TeL YARds 0994 
Rez. Tel. PLAza 3200

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėlionus nuo 10 iki 12 vai. dienų.

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL FSTATE 
INSURANCE AND LOANS

Šutau riaoldot rųiiaa naujus namus ant
lengvų mėnesinių išmokėjimų. Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio cash įmoke- 
jimo. ant lengvų mėnesinių išmokėjimų.
(Išgarmu geriantį atlyginimą iš Fire In
surance Companijų dėl taisymo apdegu
sių namų). Darau paskolas ant naujų ir 
senų namų, ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie:

JOHN PAKEL
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

Res. 6958 So. Talman Ava,
Res. TeL GROvehill 0617 
Jffice TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. 2—4 ir 7—0 vak. 
Ketv. ir Nedėliomis susitarus

2423 W. Marquette Road

feL YARds 6021 
dės.: KENwood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. STRIKOL’IS
PBY8I0IAN and SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS i

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vuk.
Nedėliomis pagal sutartį. 

Offios TeL YARds 4787 
Namų TeL PROspect 1030

Ofiso TeL VIRginia 0036
Rezidencijos tel BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue

Ofiso vai.: 2—4 ir b—8 P. M.

Resideaeija
8939 So. Claremont Avė.

Valandos 0—10 A M. 
Nedėliomis pagal sutartį.

-

Tai OANal 6122.

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

REZIDENCIJA
6631 S. Califomia Avė. 

Telefonas REPublic 7868

Tai OANal 0267
Res. TeL PROspect 6660

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

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

6 iki 9 vakare 

A1EX ALĖSAUSKAS & SONS
Wholesale Fumiture Co.

634-3 So. Western Avenue
REPUBLIO 6051

Office Phone Ree and Office
PROspect 1028 2360 S. Leavitt St
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St, Chicago
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

ToL YARds 2246

DR. G. Z. VEŽEL'IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
______ Reredoi pagal .n tartį______

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas Lafsyetta 3660

Antradieniais, Ketvirtadieniam IS 
pwiktadi«aiai.

4631 So. Ashland Avė.
Tai YARds 0994

Pirmadieniais, Trečiadieniais u 
Šeštadieniais.
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PIKNIKUI BESIARTINANT “DRAUGAS” 
SULAUKIA DAUGIAU TALKININKŲ 

PLATTNIME SERIJŲ
Begalo malonu yra sulauk

ti daugiau talkininkų ‘‘Drau
go” jubiliejinio '.pikniko se
rijų platinime. O tų talkinin
kų sulaukiame ne vienų, du, 
bet desėtkus. Štai, pastaro
mis dienomis atėję į talkų ko
lonijų darbuotojai:

Bridgeport — Pr. Salamo- 
navičius, Bridgeport Knitting 
Mills, 504 W. 33 St.

Town of Lake — Beneta 
Cicėnienė, 4945 S. llalsted St.

North Side — S. Bulchu- 
nis, 6441 No. Bell Avė., C. 
Urban, 1942 N. Kedvale avė.

Manųuette Park — Vincen
tas Macicas, 5819 S. Louis

t

avė.; Juozas Juraška, 6838 
S. 51aplewood avė.

Roseland — S. Šimkūnas, 
4115 W. 111 St., Mrs. Alice 
Jasulevieienė, 10532 S. Wa- 
bash avė., EI. Klimavičienė, 
10801 S. Michigan Avė.

So. Chicago — B. Cickevi- 
čius, 8757 Marųuette avė., J. 
Valonis, 8010 Vincennes avė.

Cicero — Baubtai, 1300 S. 
49Ct.; K. Railienė, 1517 So. 
48 Ct.; D. Kerbelienė, 1432 
S. 49 avė.; John Ulinskas, 
1619 S. 48 Ct.

West Side — L. Motuzienė, 
2144 W. Coulter St.; A. ir U. 
Vaicekauskai, 2149 W. Coul
ter St.; Morta Miliauskienė, 
2120 W. 23 PI.; M. Laurinie-

nė, 2059 W. Cermak Rd.; A. 
Žukauskienė, ld. Urbonavi
čius.

Žemiau telpa būdingesni 
mūsų talkininkų laiškai:

“Draugo” jubiliejinio pik
niko rengimo komisijai:

Gerbiamieji!
Šiuomi prisiunčiu vienų do

lerį už prisiųstus tinau išpar
duoti 10 tikietų.

Su pagarba,
St. Šimkūnas.

4115 W. 111 St., 
Chicago, 111.

Gerbiamieji!
Šiuo siunčiu pinigus už die

nraštį “Draugų” ir už tikie- 
tus. Tikiuosi, kad laimėsiu kų 
nors. Ačiū labai už pakvie
timų.

iŠ "'v
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lingi mūsų chorai ir kol iš jų J 
sklis visur lietuviška daina, 
tol ir visas mūsų jaunimas 
bus taip sakant lietuviškas.

Parapijinių Chorų Sujungus 
Chicago apskričiui gražiui pi
rmininkauja muz. J. Brazai
tis, o se'kr. yra sočikagietis 
veikėjas J. Stanaitis. Atst.

Pranešimai
Chicagos Suvalkiečių drau

gijos susirinkimas įvyks 31 
d. rugp., 8 vai. vak., Yuškos 
svetainėje. Susirinkti kviečia
mi: suvalkiečiai, dzūkai, guo- 
gai, kapsai, zanavykai ir mo
zūrai. Sek r. A. Lietuvninkas

Redakcijos Laiškai 
Bendradarbiams

Kasmet šiuo metu įvyksta nacionalės lėktuvų lenktynės taip Los Angeles, Cal., ir Cleve-, Buvusiam (Cioeroje). Apie 
land, O. Lenktynėse neapseinama ir be aukų. Štai, šioj nuotraukoj matome nukritusį neto- šias vestuves jau buvo rašy-

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINES 

MINTYS
Ii angliško vert?

Kun. Ant. M. Karužiikia

Rugpiūčio 29 Diena
Tikėjimo stiprumas randa

si valioje; ginčo stiprumas 
randasi supratime.

Atmintis ir Valia išėjo 
drauge, ir užlipo į Mylimojo 
kalnų, kad supratimas būtų 
išaukštintas ir kad meilė My- 
limųjani padidėtų.

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

Su pagarba,
Juozas Baranauskai,

R. T. G. 2, Humphrey, Nebr.

Gerbiamieji!
Ačiū, kad mūsų neaiplen- 

kėt su tikietais, nors mes gy
venam tokioj vietoj, kad, tur 
būt, nėra nei vieno lietuvių 
šeimynos. Taigi aš su savo 
šeimyna išpirkome visus ti- 
kietus siunčiu $1.00.

Su pagarba, 
Ccnstantine Urbon, 

1942 N. Kedvale Avė.

Žvalgas

| Ii Cleveland ir sudužusį Kansas valstybės len ktynių lėktuvų. Sykiu žuvo ir lakūnas D. 
Bush iš Leavenvvorth, Kas. (Acnie telephote)

VARGONININKŲ IR CHORŲ CHICAGO 
APSKRIČIAI RENGIASI PRIE SEIMŲ

Rugpjūčio 23 d., Cicero Šv. 
Antano parapijos salėj įvyko 
priešseiminiai susirinkimai: 
Vargonininkų Sų jungos Chi
cago apskr., o po jų posėdžio 
Parapijinių Chorų Sųjungos 
Chicago apskr.

Vargonininkų posėdy daly
vavo visi Chicago lietuvių, pa
rapijų vargonininkai, išsky
rus Šv. Kryžiaus parapijos 
varg. V. l>aukšų. Gyvai svar
styta aktualūs vargonininkų 
reikalai ir nauji sumanymai 
būsimam seimui. Kadangi šie
met sueina penkeri metai lei
džiamoms ‘Muzikos Žinioms’, 
nutarta po seimo tų sukaktį 
paminėti gražiu vakaru-kon- 
eertu. Vargonininkų Sų-gos 
Chicago apskritį seime atsto
vaus: koinp. Pocius, muzikai: 
N. Kulys, A. Mondeika, K. 
Gaubis ir K. Sabonis, jei ap
linkybės leis.

Nedalyvaujant susirinkime 
V. Daukšai, apskrities pirm., 
susirinkimų gyvai vedė vice 
pirm. dain. K. Sabonis. Se
kretoriauja muz. J. Brazaitis.

Po vargonininkų posėdžio 
įvyko susirinkimas Parapiji

nių Chorų Sųjungos Chicago 
apskr. susirinkimas, kuriame 
dalyvavo visų chorų atstovai, 
išėmus Šv. Kryžiaus parapi
jos choro atstovus, ir jų va- 
dai-vargonininkai. Išduota ra
portas iš buvusio pikniko, ku
ris, nors buvo rengtas papras- 

I tų dienų, bet pelno davė ne
toli du šimtus dol. Padėkota 

A. Mondeikai, kuris ymuz.

P-nų Užubalių Šeimų
Ištiko Nelaimė

BULVARAI. — Vakar po 
piet -L 15 vai. P-nų Užubalių 
šeimų palytėjo ditbdė nelai
mė — mirė šeimos galva, Juo
zapas Užubalis. Tai neįpra
stai ramaus būdo žmogus ir 
malonus šeimos tėvas. Paliko 
dideliame nuliūdime žmonelę 
Anelę, sūnų Jonų ir dukrelę 
Aldonų.

Didelei apgailestaudami, 
reiškiame giliausios užuojau
tos likusiai šeimai, giminėms 
ir draugams. Pažįstamas

patingai daug pastangų įdė- giama kas vasarų ir bendrų 
jo, kad piknikas pasisektų. į vakarų-koncertų žiemų. Ap- 
Padėkota ir kitiems komisi-Į svarstyti ir kiti chorų reika- 
jos nariams. Susirinkime la
bai gyvai svarstyta sųjungos 
reikalai ir patiekta keletas 
naujų sumanymų būsimam 
seimui, tarp jų bene vienas 
svarbiausių, kad prašalinus 
nuo kelio visas kliūtis, ku
rios neduoda visos Amerikos 
lietuvių parapijų chorams su
eiti į vienybę ir sudaryti sti
prių bei veiklių sųjungų, ku
ri galėtų būti milžiniška jė-Į 
ga atlaikymui ištautėjhno. i 
Tik i mosi, kad šis seimas tas , 
kliūtis prašalins. Apskritį at
stovauti seime išrinkta: komp.
A. Pocius, centro sekr. K. S’ke- 
lly ir V. Rėkus.

i
Išklausius N. Kulio piane-i 

Šimų apie “Muzikos Žinių”1 
penkerių metų sukaktį, susi
rinkimas nutarė žurnalų pa
sveikinti 10 dol. auka. Be to, 
nutarta nuo šių metų įvesti

lai. Pažymėtina, kad chorų 
atstovų tarpe didesnis nuo
šimtis esti jau Amerikoj gi-i pažymi,

musių ir augusių, tačiau rei
kia stebėtis, kaip jie puikiai 
moka reikalus suprasti ir sva
rstyti lietuviška kalba. Ne 
veltui muzikai su džiaugsmu 

kad kol bus skait-

ta “Drauge” (praeito šešta
dienio num.), todėl Tamstos 
korespondencijos tesunaudo
sime. Prašome ir toliau mūs 
nepamiršti.

Gėlės Mylintiems, 
Vestuvėms, Baukie- 
tams, Laidotuvėms, 
-ir Puošimams.

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 
Phone LAFayette 5800

Dviejų Metų Mirties 
Sukaktuvės

A.
PETRAS BARISAS

kuris mirė rugp. 30 d., 1037 m., 
sulaukęs 21 metų amžiaus.

Liūdnai atminčiai jo mirties 
užprašėme gedulingas šv. Mišias 
už jo sielij, rugp. 30 d., šv. Juo
zapo par. bažnyčioje, s va’, ryto.

Kviečiame visus gimines, drau
gus, kaimynus ir pažįstamus da-| 
lyvauti šiose pamaldose.

Nuliūdę- motina Ona, tėvas Petras, sesuo Ona. broliai: Adolfas ir 
Antanas, krikšto motina Magdalena kataliiiiiaitė, dėdė .h irgi.s 
K.naliiiiias. pusbrolis Juozapas Goiautas, Gasparas Wi<‘ius, W« iulių 
šeima. pusseserė <>na Augaitč, Ivastaueila Nkarabutienė, Emilija 
Butkienė ir jų šeimos ir giminės.

A 1 A.

SIMONAS ZVIBAS
Mirė rugp. 27 d., 1939 

ll:5o vai. ryto, sulaukęs 63 
metų amžiaus.

Gimęs Lietuvoje, Panevėžio 
apskrityje, Raguvos parapijoj, 
Pamplių kaime.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterį Kotriną, po tėvais Dai
nynas, du sūnus. Juozapų ir 
Mykolų, dvi dukteris: Elzbietą, 
žentų Walter Perkoaski, Ir O- 
ną, anūkų, Zalatorių Šeimyną, 
pusbrolį jonų Zvibų, jo mote
rį Bertų ir aaug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas 1347 South 
50tli Avenue, Clceroje.

Laidotuvės įvyks ketvirtad., 
rugpiūčio 31 d. Iš namų 8:00 
vai. ryto bus atlydėtas į Šv. 
Antano parapijos bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielų. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, d raugus-ges ir pažįs
tam us-as dalyvauti šiose laido
tuvėse. ,

Nuliūdę: Moteris, Sūnal.
Dukterys, Z ntns. Anūkas. l*us- 
bro Is ir Giminės.

Laidotuvių dtrektorlus Anta
nas I’etkus, tel. Cicero 2109.

SORENS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugp. 37 d., 11:00 vai. ryto,
1939 m., sulaukęs puses amz.

Gimęs Raseinių apsar.. Pa
liepių par., Ugižų kaime.

Amerikoje išgyveno 2 5 niet.
Paliko dideliame nuliūdime: 

mylinių moterį Teklę, į>o tėvais 
Lukošaltę, dukterį Jenny, 10 
meti, amžiaus, ir daug kitų 
giminių, ir draugų. o Lietuvo
je paliko 2 brolius ir 4 seseris.

Kūnus pašarvotas J. Liulevi- 
čiaus koplyčioje. 4348 So. Ca- 
lifornia Avė. Gyveno po num. 
2932 Wesi I’ershlng Road.

LaidotuvCs įvyks ketvirtad.. 
rugp. 31 d. 8:30 vai. ryto iš 
koplyčios bus atlydėtas J Ne
kalto PTOaidėjAno Panelės Svė. 
parap. bažnyėlą, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielų, o iš ten bus nulydė- 
ats į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Joseph Sorens gi
minės, draugai ir pažįstami e- 
sat nuošidžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikt jam 
paskutinį patarnavimų ir atsi
sveikinimą.

Nuliūdę lieka: Moteris, Duk
tė, Giminės ir Draugai.

Laidotuvių diektorius J. Liu- 
leviėius, tel. LAJEayette 3572.
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SKOLINAM PINIGUSI
c

tradicijon Chicagos Lietuvių 5 
Dainų šventę, kuri bus ren- =

LIETUVOS VYČIŲ CHORO

Ekskursija į Pasaulinę
PARODĄ

— išvyksta —

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

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

1.90

t.
Štai kų gaunate:

s.

Traukinio biliete I pu-
sės, Chlcago-N. T., pirmos 
klasės, atr-condltioned trau
kiniais.
Valgis du kart, nuvažiuojant 
Ir parvažiuojant

TranaportActJą nuo stoties į 
viešbutį New Yorke.

Dvi naktis 
viešbutyje.

Ir tris dienas

Du bilietus J Pasaulinę Pa
rodą.
Aplankymą Nes Yorko Jval-
renyblų.
Aplankymą Rockefcllcr Cen- 
ter ObscrvaUon Tower. 
Privilegiją aplankyti Niaga
ra Kalis, kada grjžitc namo. 
rrivilcgija pasilikti New 
Yorke 16 dienų, nuo dienos 
Išvykimo U 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 narfei gali da
lyvauti, bet ir pašaliniai, choro rėmėjai, kurie norėtų 
sykiu su jais keliauti, prašomi užsiregistruot iš anksto.

ANT 1-MĮĮ MORGIČiy
INSURFD

Padėtus Pinigus
5 Ofiso vai.: 9:00 vai. ryto iki 5:00 vak. Pirmadieniais, Ketvirta- E 
s dieniais ir šeštadieniais iki 8:0? vak.

2 CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATIŪN |
JOHN I’AKLL, l’res.

| 6816 S. Western Avė. Phone GRO. 0306
5iiimiiiHuiiiumiiiiiiiiiHiitiiiiiiMHiiiiiiiiiiiMiiiiiiimiiiimiimiiiiiiiimtuMuiiii

CUL&Y, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

KELNER-PRUZIN
(Hriamriai Fatanarirnaa — llotarii patarnauja 

Phone 9000 880 W. 16th Avė.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
BBMIAU8IA IK DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO J8TAMA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

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

4447 South Fairfleld Avenue
Tel. LAFAYETTE 0727

I \ V JC AT kopėtos visose 
** Chicagos dalyse

KlMMykite m&sQ Lietuviu radlo prngramo Antradienio Ir 
BrMullmio vakarai*, 7:00 valandą. U YVHIP stoties (14M B.1

PmneUjas P. ftAI.TlM1F.RAH

LAIDOTUYiy
NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMD III AMPC PATARNAVIMAS AMdULANUL DIENĄ IR NAKTĮ
KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSEDYKAI
3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419

Antboiy B. Petkus
6834 So. Western Avė. 
GROvehill 0142 
1410 S. 40th Court 
ClCero 2109

Ladiairicz ir SUIIUl

2314 West 23rd Tlace 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 K. 108 St. 
Phone PULlman 1270
4348 So. California jAve. 
Phone LAFayette 3572

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Avenue 
Phone YARds 1138-1139

Antanas M. Pkillips 3307 Lituanica Avė. 
Phone YADds 4!k08

1.1. Zolp

Albert V. Petkus
J 646 West 46th Street 
Phone YARds 0781-0782

4704 S. Western Avė. 
Tel. LAFayette 8024
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RAD1O ANAUNCER1O ŽODIS

“Draugo” Jubiliejus
“DRAUGO” SERIJŲ LENKTYNES

Brangūs Klausytojai! Štai, 
svarbi žinia! Dienraštis ‘Drau
gas’ švenčia 30 metų jubilie
jų. Iškilmingas jubiliejaus pa
minėjimas bus per pikni'kų. 
kuris įvyks Darbo Dienoje, 
rugsėjo 4 d., Vytauto Parke.

Tų dienų apsimokės atsi
lankyti į “Draugo” piknikų, 
nes, bus daug puikių dovanų 
leidžiamų serijų ti'kietais. Se
rijų tikietai parsiduoda po 10 
centų, bet žiūrėkite kokias 
dovanas galite laimėti už de
šimts centų: pirma dovana, 
Moliair parlor setas, vertas 
$140.00; antroji dovana — 
Maytag skalbiamoji mašina, 
vertės $75.(X); trečioji dova
na — Lounge kėdė, vertės 
$35.(X); ketvirtoji dovana — 
Cocktail setas, vertės $25.00; 
penktoji dovana — “Draugo” 
ir “Laivo” prenumeratos.

Atsiminkite, įžangos ti'kie- 
tai parsiduoda po 25 centų. 
Bus taipgi daug įvairių va
dinamų “gate prizes”: radio, 
stalo lempa, kėdė ir daug ki
tų.

‘ ‘ Draugo’ ’ piknike gros 
šios vasaros muzikos sensa
cija, “The Toppers”. Galėsi

z-

Naujausios Lietuviškos Knygos
VISOS YRA RINKTINĖS DVASIŠKO TURINIO 

Dvasiškijai jos yra ypatingai įdomios, skaitytinos

LEKCIJOS IR EVANGELIJOS — Antroji
pataisyta ir papildvta laida, su kirčiais................$2.25

NAUJASIS TESTAMENTAS — Antroji patai
syta laida, su kietais viršeliais.............................. $1.50

TIKĖJIMO SKYDAS — Parašė Kun. J. Žida-

navičius. Autoriaus leidinvs ................................. $1.00
NUOSTABUSIS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIE

ČIO GYVENIMAS — Juozo Pavilionio
vertimas iš Kun. D. Danveau, G.F.M...................... $0.50

KANČIŲ LIUDININKAI if Septynios Evangeli
jos Legendos) — Parašė Giovanni Papini;
vertė Vetusius ....................  ..................................... $0.50

KENČIANTIS KRISTUS (Mąstymai) — Parašė
Kun. J. Aleksa, M.T.C., Kauno Sem. Dv. Tėvas... .$0.50 

ŠVENTOJO ANTANO ŽIEDAI — Vertimas iš
Italų kalbos. Išleido Pranciškonai...........................$050

TEI3YBĖS PAVEIKSLAS — Vertė Kun. Dr.
V. Brizgys ............................................................... $0.50

Skubėkite pirkti šias knygas kol jų dar yra, nes žmo
nės beveik pusę jau išpirko. Kreipkitės šiuo adresu:

DRAUGAS PUBLISHING CO.
2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.

►K
KLAUSYKITE

New City More Mart
RADIO PROGRAMO

ANTRADIENIO VAK., 8:00 VALANDĄ, iš stoties 
WSBC — 1210 kilocycles.

: Programe dalyvauja St. Louie-Louie Komediška Grupe 
ir didelė eilė kitų radio žvaigždžių.

te šokti polkas ir vėliausius 
“s\vi.ng” šokius. Taip, anglų 
kalboj sakytumėm: ‘The Top
pers ar Tops’.

Bus įdomus baseball žaidi
mas tarp Vyčiij čempijonų. 
Taipgi bus gražus programas. 
Vyčių Apskrities Choras, po 
vadovyste muziko J. Saurio, 
sudainuos tas pačias dainas, 
kurias dainuos Lietuvių Die
noj New Yorke. Taipgi skam
bės linksmos dainelės šių cho
rų: Panevežiečių iš West Si- 
dės, Šurum-Burum Sesučių iš 
Brighton Park, Ša'kar-Makar 
iš Roselando. Klasiškų šokių 
pašoks Genovaitė Brazaitis ir 
Edvardas Oksas.

“Draugo” piknike bus ska
nių valgių, gėrimų, daug sve
čių iš arti ir toli, ir visi jūsų 
prieteliai bei pažįstami.

Taigi, rezervuokite Darbo 
Dienų, rugsėjo 4 d., “Drau
go” piknikui. Praleiskite tą 
dienų sykiu su kitais Chica- 
gos lietuviais Vytauto parke.

Visos kolonijos lenktyniuo- 
ja už garbę serijų tikietų 
pardavinėjime.

— Chicagiečiai ir apylinkė 
nuoširdžiai remia “Draugo” 
jubiliejaus piknikų, kuris į- 
vvks Labor Dav — rūgs. 4 d. 
Vytauto darže. Ra porteris 
džiaugiasi, kad grįžta 24,000 
pilni serijų tikietai. Chicagos 
priemiesčiai neatsilieka. Net 
iš Nebras'kos p. Juozas Bara
nauskas paėmė pikniko tikie
tų.

— “Draugas” duos labai 
dideles dovanas. Jos dvigu
bos. Kartu sudėjus bus duota 
už $342.40 dovanų. Niekad 
tiek daug dovanų nebuvo siū
loma mūsų draugams - rėmė
jams.

— Kas kart atsiranda dau
giau biznierių, paremiančių 
šį “Draugo” jubiliejaus pik
nikų. Jų skiriamos dovanos 
mielai priimamos ir vėliau 
bus paskelbtos su padėka.

— Visuomenė gyvai /Drau
gų” remia. Ima plaukti gau
sesnė prenumerata. Visi kal
ba, jog “Draugas” yra pats 
geriausias Chicagoje laikraš
tis. Ir mes kitaip nemanome.

— “Draugo” piknikų žy
miomis dovanomis yra parė
mę šie mūsų draugai - biz
nieriai. Progress Furniture 
Co., 3222 S. Halsted St., Peo
ples Furniture Co., 4149 Ar
cher avė., Archer Furniture 
Co., 4140 Archer avė., J. Kass 
Jewelry Co., 4216 Archer av.,

Aplink mus
Į jubiliejinį “Draugo” pik

nikų, būsiantį Darbo Dieno
je, Vytauto parke, žada at
vykti daug lietuvių iš Wau- 
kegai, III. Lietuvių ekskursi
jai vadovausiu Waukegano 
lietuvių veikėjai A. Sutkus ir 
mūsų dienraščio koresponden
tas Enrikas.

Pas Aušros Vartų parapi
jos vargonininkų muz. Juozų 
Brazaitį vieši jo pusseserė Ie
va Zakarauskienė su dukte
rim Marijona iš Dayton, O. 
Iš pasikalbėjimo su r’^nio-

Kidnevs MuštH
CleanOutAcids

Kzces* Addz and potsonous *sstes ln your 
blood are removed ehlefly thru S mUlion tlny 
dellcate Kidney tubes or Uiters. And non- 
oryanlc and non-systemlc dtsorders of the 
Kidney* or Bladder may eause Oettlnc Up 
Nlfhts. Nervousness. Lee Palių, Gireles Un- 
der Kyes, Dlazlneai, Backache. 8»ollen 
Anklea, or Burnine Paasacea. In many auch 
eases the dluretlc aetlon of the Doctor s pre- 
acrlptlon C’ystez helps the Kldneys clean out 
Kzceas Aclds. Thla plua the palllatlre «ork of 
Cyatez may eaally make you ftel likę a ne* 
peraon ln Just a fe* daya Trr Cyatez under 
the zuarantee of money back unleas eom- 
pletely aatlafled. Cyatez coats ooly Sc a doae 
at drugglsts and the guarantee proteeta you.

Charles 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.

New City Furniture Mart, 
1656 W. 47 St., Barskis Fur
niture House, Ine., 1748 W. 
47 St., Roosevelt Furniture 
Co., 2310 W. Roosevelt Rd., 
J. F. Budrik Furniture Co., 
3417 So. Halsted St., J. Šuke- 
vičius, 1800 W. 47 St., R. An- 
dreliūnas, 6324 S. Western 
avė., Ap. Petkus, 2502 W. 69 
St., A. Lekas, 2049 W. 35 St., 
F. Urbelis, 1800 W. 46 St., 
P. Stankus, 7053 Archer avė.

— Kolonijos, kuriose yra pa 
si likę serijė tikietų, malonė
kite tpilnus greitu laiku grų- 
žinti. Susitvarkę iš anksto, 
galėsime geriau patarnauti 
mūsų prieteliams.

Raporteris

— Kolonijos lenktyniauja, 
taškai auga, kai tik tikietai 
patenka į “Draugo” raštinę. 
Šiandie kolonijos šiaip atro
do:

West Side — 2040.
Bridgeport — 1080.
Brighton Park — 1075.
Cicero — 1073.
North Side — 840.
Marąuette Park — 475.
Roseland — 360.
W. Pullman — 135.
West Side pasiryžus visus 

suriesti, bet ir kitos koloni
jos smarkiai bruzda. Koloni
ja, kuri surinks daugiausia 
taškų gaus dideles dovanas.

mis, pasirodo -kad ypatingai 
motina yra žymi veikėja Day
ton lietuvių katalikų parapi
joj, kur klebonauja darbštus 
kun. Praspaliusi Muz. J. Bra-! 
zaitis dabar viešnias supa-Į 
žindina su lietuvių ir bendrai] 
su Chicago įdomybėmis.

Lifte n to and Advertise over

PALANDECH’S YUfiOSLAV'RAOlū
Folk Songs and Mane
Tambaritza Orchestra

8tattoiTwWAE, Every Sunday*T to S 
KM S. Clark St., Chicago — Har. 3004

StaniM CM

15c.

Švelni Degtinė—100 Proot 
BOTTLED IN BOND

Nėra Gereenės Degtinės 
ui Toki* Kain* i

Reikalaukit 
SAVO APYLINKĖS 

TAVERNOJ
DRINK8AS

MUTUAL LIQU0R OOMPANY
Dictributoriai

4707 8. HALSTED STREET
Phone Bonlevard 0014

UTILITY UQUOR 
DISTRIBUTORS

Inoorpontted

Tel. Prospect 0745-0746
Wholeeale Only

6931-33 80. Ashland Avė.

Pu mui gėlimą gauti tikrai 
Uetuvtftka Importuot* Valetyblng 
Degtine.Mm Ir V1M Mūzų Darbininkai 
Esame IJetuvIal. Pp. F. Ir lf. 
Dslmldal, Savininkai.

Antradieniu, rugp. 29 d., 1939

■M

Did. Britanijos jūrų rezervistai Dieppe uoste, Prancūzijoj, kur atliekami bendri su pran
cūzais rezervistais kariniai pratimai. (Acme telephoto)

Į Lietuvę Atvyks 
Estijos Kariuomenės 
Vadas Gen. Laidoneris

KAUNAS, rugpiūčio 25 d. 
— Šiais metais bus iškilmin
gai paminėta Lietuvos ka
riuomenės šventė, rugsėjo 18 
dieną, į kurių, numatoma, at
vyks ir Estijos kariuomenės 
vadas generolas Laidoneris.

Lietuvos Žemės Ūkio 
Ministras Išvyko Į
Parodę Sov. Rusijoje

KAUNAS, rugpiūčio 25 d 
— Sovietų Rusijos vyriausy
bės pakviestas Žemės Ūkio 
Ministras dr. Krikščiūnas iš
vyko į ten vykstančių didelę 
žemės ūkio paroda.

Tėmykite Biznierių Bargenus “Drauge”.

TURTAS VIRŠ--------------$3,500,000.00
ATSARGOS KAPITALAS - $250,000.00
Dabar mokam 31/2% už pa
dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 m.

STANDARD
FEDERAL'
SAVINGS

and
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

4192 ARCHER AVENUE
SAVJNGS FEDERALLT 

INSURED
JUSTI N MACKIEW1CH, Pres.

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

SKIRIAMA AMERIKIEČIAMS
parašė

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

lietuviui jų įsigyti, ypač labai puikus vadovėlis mo
kykloms.

Knyga apdaryta kietais, patvariais viršeliais. 

Kaina $1.00
Užsakymus siųskite:

DRAUGAS PUBLISHING CO.
2334 South Oakley Avenne Chicago, Illinois

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

Lengvais išmok ėjimais

Barskis Furniture House, Ine.
‘•THE HOME OF FTNK FURNITURE” RINCE l»O4

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

“Pasiuntinio” Radio 
Programa

Iki pradžios 1940 metų pri
valo būti paduoti pareiškimai 
gauti bonus. Dar yra neišmo
kėta bonų, nes arba karo ve
teranai Lietuvoj ir nežino 
kaip išgauti arba veteranai 
yra “dingę be žinios” ir jų 
bonus galima išgauti užve
dant tam tikrų legalę proce
dūrų.

Klausykit “Pasiuntinio” 
radio 'programų, o jis patars. 
“Pasiuntinio” radio progra
mai kas antradienis. 7:45 v. 
P. M., iš WGES stoties.

GARSINKITE “DRAUGE”

REMKITE. PLATINKITE 
KATALIKfŠKLĄ SPAUDĄ

RADIO
PEOPLES RADIO 
PROGRAMA

Šiandie, 7 valandų vakare 
iš stoties WGES eic progra
ma, leidžiama lėšom ir pas
tangom Peoples rakandų ben
drovės krautuvės. Šios prog
ramos pasižymi rinktiniais ta
lentais. Šios dienos programoj 
dalyvaus dairi. G. Giedraitie
nė ir kiti dainininkai, muzi
kai, kalbėtojai. Taigi nepa
mirškite. Rap. XXX

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

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

PASKOLOS ANT PIRMŲ 
MOROieiŲ

Duodamos nuo 1 iki 15 metų. 
^’Lenirvi išmokėjimai. Dėl platesnių 
"informacijų kreipkitės pas Chas.

Zekas, Seeretary.
GEDIMINAS BLDG. & LOAN 

ASSOCIATION
4425 South Faarfield Avė. 

Lafayette 8248

CLASSIFIED
PARDAVIMUI NAMAS

j Blznlavas namas — Storas Ir fletas 
1 pagyvenimui; yra 2-karų garadžlus. 
I Parsiduoda pigiai. Dėl platesnių In

formacijų kreipkitės J: Chas. Zeka«,
4425 So. Falrfield Avenue.

PARDAVIMUI KRAUTUVE 
Tinkama daugumai biznio rūfilų. 
Krautuvė yra 22x50. 3 gyvenimui
kambariai užpakaly. Didelis beismon. 
tas ir viškus. Karsto vandenio Šilu
ma. nebrangi kaina. Privačias savi
ninkas. 2445 West 71st St.. telefonas 
REPubUc 8242.

PARDAVIMUI BIZNIS
OrosernS Ir dellcatessen. Garu ap
šildomas. Pragyvenimui kambariai 
užpakaly. Turime parduoti pigiai. 
Priežastis pardavimo — ilga. Atsi
šaukite: 2438 W. 50th St., telefonas 
PROspect 124B.

PARDAVIMUI NAMAS
2 aukštų mūrinis namas Brlgepor- 
te; t? Ir 5 kambariai. Kaina |2.R00f 
$1,000.00 cash. balansas $15.00 J 

m$nesj. Savininkas: 3238 So. Hals
ted Street, telefonas CAI.umet 4118.

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom Ir Kito
kiem Bankletam Sutelktam Pa- 

tarn avima.
Linksmas Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

CR ANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avė., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022
Pora ho n tas Mine Rnn (Screened), Tonas $7.93; 
SmulkesnlųJįj — Tonas $7.00; Petroleum Car-
bon Coke, perkant K ton. ar danglan, Ton. $7.2$.

Mals. Tu AMr.


