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UŽDARYTA 76-OJO KONGRESO 1-0JI SESIJA
Atstovai išvažinėjo atlikę rekordą 
pripažinus 13 bilijonu dėl. išlaidu

Tik paskutinėmis dienomis 
susimetė mažihti išlaidas
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AVASTTTNGTON, rugp. 6.~ 
rakar uždaryta 76-ojo kon

greso pirmoji sesija, pasižy
mėjusi milžiniškų išlaidų pri
pažinimais taikos laiku.

Sesija tęsėsi apie septynis 
mėnesius ir pripažinta 13,- 
300,000,000 dol. metinių iš-

Nepripažinta: prezidento 
paskolų bilius ir Townsendo 
pensijų sumanymas.

Kitai sesijai atidėta: neut
ralumo įstatymo revizija; 
^Vagnerio darbo aktui prie
dai; Vagnerio nacionalinio 
sveikumo programa; geležin-

.V

laidų. Pora bilijonų daugiau 1 kelių pagalbos bilius.
nei pereitais įmetais.
Tik sesijos pabaigoje kon

gresas susimetė- prieš kaskart 
administracijos didinamas iš
laidas ir viešąsias skolas. Bet 
tas mažai kuo padėjo. Vis- 
vien padarytas išlaidų pripa
žinimo rekordas.

Štai kas uždarytos sesijos 
atlikta: šalies apsaugai pri
pažinta apie 2 bilijonai dol.; 
suvaržyta WPA veikla; so
cialinės apdraudos aktas pa
taisytas; pripažinta vyriau
sybėj pertvarkymo bilius; 
pratęstas prezidento moneta
rinis autoritetas; Hatcho bi- 
lium uždrausta federaliniams 
tarnautojams aktyviai daly
vauti šalies politikoje.

Sesijos laiku prezidentas 
425 bilius pasirašė ir 18 pa
siuntė atgal kongresam 350 
bilių prezidientas dar nepasi
rašęs.

Abu kongreso rūmai vakar 
uždaryta apie 6:00 vakaro.

Vienur ir kitur prieš sesi
jos uždarymą praleista daug 
triukšmo. Dėl kaikurių ne- 
pavykimų administracijos ša-

1__
y 1
■f -f į

v ' C* >■*' t.
•’-l

*
.:fc

Green kalno užtvanka — federalinis projektas arti Kremmling, Colo. Po įvykusių dar
bininkų riaušių iškeltas šūkis “Atgal į darbą” ir darbininkai atnaujino darbus milicijos 
priežiūroje. I. (Acnie telephoto).

Kinijoj suimta Pekino Kataliku 
universiteto du kiminai; paleisti

ŠANCHAJUS, rugp. G. —
liniukai išmetinėjo opozicijai,, U™ted Pre8S Žiniomis, kinų
ši gi energingai atsikirto.

Nepaisant pripažintų mil
žiniškų išlaidų, sesija yra at
likus eilę ir genj, girtinij 
darbų.

Antroji šio kongreso sesi
ja susirinks ateinančio sau
sio mėn. pradžių.

siteto vadovybei, kad jis y- 
ra uždarytas nepakenčiamai 
karštam ir nešvariam kam
baryje. Bet turįs vilties, kad 
greit būsiąs išlaisvintas.

Anot kun. Kroes, japonėj 
policija iš jo ir iš kun. Puo 
bando patirti, kurie universi
teto studentų ' yra pasiryžę 
vykti į Pietinę Kiniją. 

(Vėliau gauta žinia, kad

Jugoslavijos valstybes likimas 
pavojoje; kroatai veržias laisvėn

provizioninės japonų kontro
liuojamos vyriausybės polici
ja suėmė du Pekino Katalikų 
universiteto kunigus profeso
rius. Trečiadienį suimtas filo
sofijos profesorius kinas kun.
J. Pu, o rytojaus dienų studi
jų direktorius olandas kun. H.
Kroes.

Kun. Kroes pranešė univer- kunigai jau paleisti).

BLED, Jogoslavija, rugp. , -----------------------------------
6. — Jugoslavijos karalystės' TAKSOS CH1CAGOJ 
vieningumui pakibus pusiau- LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS 
svyroje, ministras pirminin
kas Dragiša Cvetikovičius re
gentui princui Pauliui įteikė 
planą, „kokiu būdu ganapada- 
ryti kroatams, kurie ilgiau 
kaip 20 metų kovoja už au
tonomiją ir grasina Jugosla
vijos suskaldymui, jei auto- 
lOinija nebus pripažinta.

IjMinistras pirmininkas pla-

I VILNIAUS KRAŠTĄ 
PRIVEŽTA LENKŲ

JAUNIMO

KAUNAS. — Kasmet vasa
rą į Vilniaus kraštą privetža-

KONGRESO PATAISYTAS 
SOCIALĖS APDRAUDOS 
ĮSTATYMAS

AVASH1NG.TON, rugp., 5. 
— Šiandien nutrauktos kon
greso sesijos vienas didžiau
sių nuopelnų šalies gerovei 
yra socialės apdraudos įsta
tymo pataisymas. Šio patai
symo klausimu abiejuose rū
muose ilgai svarstyta ir daug 
laiko praleista. Pagaliau pri
pažinta tikrai apčiuopiama 
žmonėms nauda.

Senuoju socialės apdtaudos 
įstatymu buvo nustatyta ap
draudos fondan mokėti po 
vieną nuošimtį iš žmonių ap
turimo atlyginimo ir iš darb
davių pc\ vieną nuošimtį 
iki 1940 metų pradžios. 
Po to turėjo būti mokama po

NACIONALINIS 
KUNIGU MISIONIERIŲ 
SUVAŽIAVIMAS
WASHINGTON. — Katuli-

Codko apskrities (įftnos iri kų K™igų
Chicag») iždininko John ToJ P,rmasla nae,onalm,s suvaz.a- 
niano pastangomis įsteigtas II,las iv^a (la Amerikos a- 
biuras vardu “Bureau of TaJ tallk'> toto patalpose

šio rugpiūčio mėn. 23 d.
Ši organizacija yra tarp-

Delinųuency” (Užtrukusių 
taksų reikalais biuras) kolek 
tuoti neišmokamas už nekil
nojamas savastis taksas.

tautinė ir jai priklauso be ku 
nigų dar ir vyskupai, kurie 
aktualiai misijose darbuojasi 
ir kurie misijas karštai rėPraneša, kad biuras turi pa i sisekimą. Kasdien daug žmo- j mia>

pagamino po ilgų slaptų nių atIanko biurą ieškodami| Iš Tikėjimo Platinimo drau 
pasitarimų su kroatų liaudies patarį,nų įr paaiškinimų, ką gįjos nacionalinės raštinės.

jie turi daryti per kelerius AVasbingtone, pranešta, kad 
metus negalėję mokėti taksų. §įame suvažiavime tarp daly- 

Jietais patariama taksas mo- vjų bus vyskupų ir arkivys- 
kėti dalimis ir tiek, kiek tik kupų.

mą

vadu dr. V. Mačeku. Cvetko 
vičius seniau buvo parūpinęs 
Kroatijai autonomijos planą, 
bet regentas princas, serbų 
valdininkų spaudžiamas, ne
pripažino.

Šį kartą ministras pirmi
ninkas jau nepasitenkina au
tonomija kroatams. Sakoma, 
jis siūląs Jugoslaviją pada
lint į keletą suvereninių da
lių ir jas sufederuoti su fe- 
deraline vyriausybe prieša
kyje. '*

Po pasaulinio karo Jugos
lavijos valstybė sudaryta iš 
Serbijos, Kroatijos, Slovėni
jos, Dalmatijos, Bosnijos ir 
Čemogorijos. Matyt, dabar 
jas visas norima pakeisti su- 
verenėmis valstybėmis. Jei 
tas nebus atlikta, Jugoslavi
ja gali susi Skaldyti ir tekti 
Italijai su Vokietija,

išgalima. Daug namų savi
ninkų jau taip ir daro. Vadi
nasi, taksos mokamos instal- 
mentais.

Iždininkas Toman planuoja 
taksų mokėjimui įvesti tie
siog depozitines knygeles.

Suvažiavimas bus pradėtas 
iškilmingomis pontifikai inė- 
mis Mišiomis. Pontifikuos JE. 
arkivyskupas F. L. Beckman, 
S.T.D., D.D., iš Dubuąue, I- 
owa.

ma iš kitur nemaža lenkiško 
jaunimo. Lenkų laikraščiai pusantro nuošimčio ir po po-
praneša, kad šiemet jau yra 
privežta apie 15.000 jaunimo 
— vidurinių mokyklų moki
nių, skautų ir junakų. Netrū
ksta ir vyresniųjų.

“Glos Narod!owy” rašo, 
kad dabar Vilniaus vaivadi
jos ribose vasaroja iš kitur 
privežto jaunimo, turistų ir 
darbininkų, apie 20,000.

BUS IMAMI NAGAN AU
TOMOBILISTAI

' PRAHOJE AREŠTUOTAS 
PRANCŪZŲ KORES

PONDENTAS

PRAHA, rugp. 6. — Nacių 
policija areštavo prancūzų ži
nių agentūros ITavas kores
pondentą M. Corbe ir konfis
kavo prisiųstus į Bohemiją ir 
Moraviją prancūzų laikraš
čius.

Spėjama, tas yra ryšium su 
naciu kariniais planais.

CIO OKLAHOMOJ 
PRALAIMĖJO

OKLAIIOMA CITY, Okla,, 
rugpiūčio 6. — Čia Armouro 
skerdyklų fabriko darbininkai 
balsuodami pasisakė prieš C- 
IO.

AVASHINGTON, rugp. 6.- 
Pranešta, kad Amerikos Dar
bo federacija šio rugpiūčio t 
d. turėjo 3,902,979 apsimokė
jusius narius.

GAUSINGA VOKIEČIŲ 
KARIUOMENE 
LENKIJOS PASIENYJE

Lenkija įsiginklavusi, budi 
ir pasirengusi gintis

VARŠUVA, rugp. 6. — singą kariuomenę — apie du
Lenkijoje nepaprastas įtempi- milijonus vyrų.
'inas. Karinės vadovybės šiuo-; Vokietija pareiškia, kad ji
, . v. , , , tai .daro manevrams. Bet len-ksniuose pripažįstama, kad . .

. Į kai kitaip galvoja. Čia ma-aiskiai numatomas kitas pa- I , , . . v .,x i noma, kad naciai žaibo smar- 
saulinis karas. Lenkija yra ]<uniu gaiį pulti prieš lenkų 
griežtai pasiryžusi ginti sa-j valdomos Silezijos dalį ir 
vo valdomas teritorijas, O'| prieš Dancigo koridorių. 
Vokietija į Lenkijos pasie-j Lenkija įsiginklavusi ir 
nius sutraukia negirdėtai gau-I budi.

Lenku griežtumas paveiku Dancigo 
senatą; jis atšaukė savo reikalavimus

LONDONAS, rugp. 6. — minėtos sienos atlapumas 
Dancigo senatas pareikalavo ; reikštų aiškų Dancigo politi- 
Lenkijos iš Rytinės Prūsijos nį susijungimą su Rytine Prū- 
pasienio atšaukti muitinių len-'sija. 
kus inspektorius ir nurodė,! 
kad jis, senatas, nusprendęs
atlapai atidaryti Rytinės Prū
sijos sieną. To priežastis, pa
reiškė senatas, lenkai inspek- 
toriai trukdą Dancigui preky
bą su Lenkija.

Žiniomis iš Varšuvos, Len
kija pasijuto pavojuje. Nes

Tad Lenkija tuojau susi
griebė ir senatui pasiuntė ul
timatumą. Pagrasino imtis 
griežtųjų žygių.

Vėliau pranešta, kad Dan
cigo senatas atšaukė savo rei
kalavimą ir pasiketinimą ati
daryti sieną.

ros metų po tris, nuošimčius.
Dabar kongresas pakeitė, 

kad 'po vieną nuošimtį bus 
mokama iki 1942 metų galo.

Sulaukusiems 65 m. am
žiaus žmonėms metinėms pen
sijos iki gyvos galvos mokė
jimas turėjo būti pradėtas 
1943 metais. Dabar nustatyta 
1940 metų pradžia. Ir pripa
žinta, kad metinė pensija bus 
mokama dar ir tiems, kurie

ILLINOISO SENI ŽMONES 
NUSIVYLĘ

Illinoiso gubernatorius Hor 
neris anądien su savo veto 
nepripažino legislatūros pra
vesto įstatymo, kuriuo se
niems žmonėms mėnesinė au
kščiausia pensija vietoje 30 
dol. nustatyta 40 dol.

Gubernatorius šio įstatymo 
nepripažino bijodamas išlai
dų, jei federalinė* vyriausybė 
prie 40 dol. suknios perpus ne 
prisidėtų. Kaip kartas kon
gresas nusprendė prisidėti.

Illinoiso seni žmonės labai 
nusivylę gubernatoriaus žy
giu.

Vadinamas Safety Teismas i šiemet sausio 1 d. yra sulau- 
Chicagoj nusprendė griežčiau ^5 m. amžiaus. ( A adinasi,
vykdyti valstybės įstatymą, 
kad visi automobilistai įsigy 
tų valstybinį leidimą valdyti 
automobilius. Pasirodė, kad 
daug automobilistų to leidi
mo neturi. O įstatymas gegu
žės 1 d. įsigaliojęs.

KETURI ŽUVO KASAMAM 
TUNELY

STAHLSTOWN, Pa., rugp. 
6. — Tarpe Pittsburgbo ir 
Harrisburgo tiesiamas plen
tas. l.aurel H iii kalno apačia 
kasamas tunelis. Ten vakar 
atsiliuosavęs vienas milžiniš
kas akmuo užmušė keturis 
darbininkus.

REMKITE, PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

ir šiems nereikės laukti 1943 
metų.

Pagaliau šion apdraudon į- 
imta jūreiviai, bankų darbi
ninkai ir eilė kitų, kurie kar
tu sudaro daugiau kaip 1,- 
100,000 asmenų.

Toliau ši kongreso sesija 
padidino federalinio iždo iš
laidas nuo 15 iki 20 dol. kas 
mėnesį padėti atskiroms vals
tybėms mokėti senatvės pen
siją su sąlyga, kad ir valsty
bės mokės tokią pat sumą.

Nuo nedarbo apdraudns 
provizijoje nustatyta, kad 
darbdaviai šiam fondui moka 
tik iki 3,000 dol. metinio dar
bininkų atlyginimo.

SKELB RITES “DRAUGE”

ILLINOISE PERTVARKO
MA WPA

Illinoiso valstybės AVork 
Projects Adtininistration virsi 
ninkas (administratorius) Cb. 
E. Miner praneša, kad visa 
administracija valstybėje per
tvarkoma.

Iki šiol WPA Illinoise su
daro septynis distriktus: Iš 
jų bus sudaryti tik penki. 
Cbicagai ir Cook apskričiai 
bus trečiasis distriktas ir jo 
direktorius — H. K. Seltzeris.

Bedarbių darbams ir išlai
dų kvota Ulinoisui nustatyta:

166,030 bedarbių šiam rug
pjūčiui ir po 141,540 bedar
bių rugsšjui ir spaliui.

Išlaidų: rugpiūčiui 180,000 
dol., rugsėjui — 165,000 dol. 
ir spaliui — 155,000 dol,

LIETUVOS ISTORIKŲ 
EKSKURSIJA VILNIUJE

KAUNAS. — Iš Kauno iš
vykusi į Vilniaus kraštą Lie
tuvos istorikų ekskursija (32 
asmenys) aplankė Suvalkus, 
Seinus, Augustavą, Gardiną, 
Lydą, Naugardėlį, Alšėnus, 
Krėvę, Ašmeną, Medininkus 
ir liepos 9 dieną atvyko į Vil
nių. Susipažinę su Vilniaus 
miesto istoriniais paminklais, 
Lietuvos istorikai ketina dar 
aplankyti Trakus, Naručio e- 
žerą, Švenčionis, Eišiškes, Vai 
kininkus ir pro Varėną vėl 
grįš Lietuvos valstybėin.

Beveik visi ekskursijos da
lyviai po Vilniaus kraštą ke
liauja pirmą kartą. Todėl jie 
su dideliu susidomėjimu ste
bi jo vaizdus. Gardine apžiū
rėjo Lietuvos kunigaikščių pi 
lies kasinėjimus, muziejų, baž 
nyčia8. Lydoje, Gedimino pi
lies griuvėsius, Naugardelyje 
Mindaugo kalną, Adomo Mic
kevičiaus muziejų, Krėvėje — 
Kęstučio pilies griuvėsius Al- 
šėnuose — Alšėnų kunigaikš
čių pilies kalną ir Sapiehų rft 
mus.

Istorikų ekskursija vyksta 
autokaru.

ORAS
CIHCAGO SRITIS. — Iš 

dalies debesuota ir šilta.
Saulė teka 5:49, leidžiasi 

8:02.
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L. Vyčių Seimo Proga

Šiandien pradedamas Lietuvos Vyčių sei
mas. Jis įvyksta Kearney, N. J.

Mūsų skaitytojai, neabejojame, šių Ame
rikos lietuvių katalikų jaunimo organizacijų 
pažįsta, nes neskundžiame paduoti žinių a- 
pie jos veiklų. L. Vyčiai su "Draugu” bu
vo susirišę nuo pat savo gyvavimo pradžios, 
būtent nuo 1912 metų. Pirmasis "Draugo ' 
redaktorius a. a. kun. Antanas Kaupas bu
vo vienas iš vyčių organizatorių ir jiems 
vardą davė. "Draugas’’ per keletu metų bu
vo organizacijos organu. Ir šiaip jau "Drau
gas” taip rūpinosi vyčiais, lyg tai būtų bu
vęs jo pats svarbiausias reikalas.

Taip ir yra. Juk, kaip visada, taip ir šian
dien, jaunimo organizavimas, auklėjimas ir 
palaikymas yra tikrai svarbus reikalas. Jau
nimas, mat, ateitis. Kokį jį išauginsi, tokių 
turėsi visuomenę. Dėl to ne be reikalo jau
nimu yra varžomasi. Demokratiškuose kraš
tuose įvairios ideologinės ir politinės gru
pės stengiasi patraukti jaunimų į savo pu
sę. Diktatoriai eina prie to, kad visų jau
nimų pasiglemžti ir kitų visai nebeprileisti 
prie organizavimo ir auklėjimo. To tikslo 
siekdami, diktatoriai uždraudžia privatines 
mckyk’as, uždaro jaunimo organizacijas ir 
jų vietoje steigia savas, valdiškas, per ku
lias savotiškų auklėjimo linijų veda. Ypa
tingai dedama daug jėgų atplėšti jaunimų 
iš po Bažnyčios globos. To įrodymui turi
me pavyzdžių iš Meksikos, Rusijos, Italijos, 
Vokietijos, Ispanijos ir net iš Lietuvos gy
venimo.

Tos didelės varžytinės aiškiausia įrodo, 
kaip svarbus yra jaunimo organizavimo ir 
auklėjimo klausimas.

Mums, Amerikos lietuviams katalikams, 
ypač yra svarbu ir būtina visomis galimy
bėmis rūpintis savo jaunimu, nes čia gyve
nimas eina tokia kryptimi, kad jam susida- 
10 rimtų pavojų ir religiniu ir tautiniu at
žvilgiu. Juk mes nenorime, kad lietuvių jau
nimas virstų doroviniais išgverėliais ir tau
tiniais ištižėliais. Mes norime, kad jis būtų 
doras, katadkiškas ir lietuviškas. Jei jau
nųjų kartų tokia neišauginsime, savo ateitį 
ant smilčių statome.

Dėl to numanu, kodėl ‘ Draugas'’ remia 
Vyčius ir kitas lietuvių katalikų jaunimo 
organizacijas ir, be to, mokyklas.

Daug kas manė, kad L. Vyčių organizaci
jai likimas yra nulėmęs greitų mirtį. Esu, 
kaip ji gali gyvuoti, neturėdama stipresnio 
ekonominio pagrindo, be -pašalpos ir be ap- 
draudos skyrių. Bet Vyčiai gyvuoja ir vei
kia. Jų organizacija, kuri yra gryniausiai 
idėjinė, jau 27-nių metų amžiaus sulaukė. 
Ir dar nežada mirti. Ta ‘ užsispyrėlė’’ įro
dė, kad mūsų jaunimo tarpe religinė ir tauti
nė idėja tebėra gyva. Ji buvo gyva, kuomet 
L. Vyčių organizacijų sudarė iš Lietuvos at
vykusieji, ji tebėra gyva ir dabar, kuomet 
joj bėra beveik išimtinai vietinis, Amerikoj 
augęs, jaunimas.

Toks reiškinys duoda daug vilčių lietu
vių ateičiai šiame krašte.

Tik mums reikia dar stipriau pasijudinti. 
Reikia daugiau paramos jaunimo organizaci
joms suteikti. Jas reikia ir remti ir tinka
mai globoti.

Klystume, jei tvirtintume, kad Vyčių or
ganizacija yra tobula, kad joj nebeliko nie
ko. kas nebūtų taisytina, Sunku būtų bent 
vienų kokių organizacijų nurodyti, ar ji bus 
lietuviška ir kitataučių, kuri būtų be trū-

Vincentas Ginkus laimėjo Ohicagos golfo 
mėgėjų (amateur) čempijonatų. Bravo, Vin
cai! Mes didžiuojamės tavimi ir visais tais, 
kurie savo gabumus sunaudoja lietuvių tau
tos vardui iškelti. Sportas Amerikoje yra 
viena iš geriausiųjų tam priemonių.

Kataliko Pozicija
Paskutinysis (7) “Židinio” numeris įsi

dėjo kun. J. Gudo straipsnį “Pasaulietis ka
talikus dviejų pradų sąveikoje”. Straipsnis

Apie Jaunimo Organizavimu
“Amerikos” bendradarbis ‘Irgi Kunigas’ 

reiškia didelį nepasitenkinimų, kad spaudoj 
paaimanuojama dėl vadų stokos. Savo ra
šiny, tarp ko kito, jis taip rašo apie jauni
mo organizavimo reikalus:

kiam tikslui jaunimas bus organizuojamas. 
Ar tik šokiams, piknikams ir kitokioms pra
mogoms ruošti, kaip tai buvo praktikoje 
iki šiol daroma, ar tikrajam katalikiškosios 
akcijos darbui dirbti.

“Toliau reikia suprasti ir pripažinti, jog 
jaunimą sėkmingai organizuoti gali tik pats 
jaunimas. Taigi, ne senoji karta turi galvas 
laužyti, kaip jaunimą suorganizuoti ir į sa
vo sugalvotus aptvarus suvaryti, o pats jau
nimas turi žiūrėti, kaip jis geriausiai su
siorganizuos, ir kaip kuo daugiausiai savo 
draugų į organizaciją patrauks. Jaunimas 
nemėgsta būti valdomas senosios kartos. Jis 
mielai priima motyvuotus jos patarimus, bet 
nenori jos įsakymų. Tas yra jaunimo psicho
logijos dėsnis ir su juo reikia skaitytis.

“Trečia, nėra ir negali būti katalikiško 
veikimo be kunigo. Todėl lietuvių jaunimu: 
susiorganizuoti privalo padėti vienas ar du 
jaunesni kunigai. Jie turi būti jaunimo “spi
ritus inovens”, lyg tas viso fabriko maši
nas varąs motoras. Bet tiems jaunimo orga-
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BOKIME PASIRUOtĘ
LIETUVIŲ DlfcNAI

kūmų. Tų trūkumų, aišku, yra ir Vyčiuose.
Už tat ir šaukiami seimai, kad, kiek gali-, 
ma, trūkumu šalinti, 4:ų melų seimui mes 
ir lin'dms, kad kuo daugiausia būtų pail-' tfew Yorko Pasaulinės Pu- 7) Lietuvių Dienos Globėjų 
linta trūkumų, stovėjusių ant kelio ir ne- rotios Lietuvių Dienios Komi- ir Rėmėjų skaičius tie'k iš 
leidusių tiganizaoijai dar laidau piasiplės tetas, rūpindamasis Lietuvių draugijų, tiek iš atskirų us-
^TaiP i-81*81 v i8aV° • Wenos» įvyksiančios šių me- menų dar per mažas. Lietu-
(kuopų) kiekvienoj lietuvių kolonijoj, kad,. i • * • ,v 57, u-kilnios Vyčiu idėjos visur plistų kad ndi-1'1' lugseJO 10 d> užtlknnt“ »•» D‘™°s *J'“bcW v<‘rd“s ” 
ginio ir tautinio1 įsųnuaiuumo darbas pa-1P““*™® S*1'“ >lk“4a- diplomas suteikiamas tiems

sięktų visų mūsų jaunimų. ,nas» kftd tinkania« J08 kyk-, asmenims, kurie paaukoja
dymas aukštai palk'els lietu- bent po 25 dol. ir toms drau- 
vių išeivijos vardų visoje A- gijoms, kurios paaukoja bent 
merikoje, nuoširdžiai kviečia po 50 dol. Lietuvių Dienos 
ir prašo visas amerikiečių lie- Rėmėjo vardas ir diplomus 
tuvių kolonijas būti pasiruo-, suteikiamas tiems asmenims, 
šusias atlikti šiuos patarimus.-j kurie paaukoja bent po 10

1) Visos ekskursijos, vyk-'doL ir t0“‘s drau«U0I»!. ku- 

siunčios traukiniais, autohu-1 rios be”‘ 25 doL
sais ir garlaiviais, apsirūpi
na tautinių spulvų papuoša
lais; traukiniai, garlaiviai, au
tobusai ir automobiliai papuo- 
štini atitinkamo dydžio lie 
tuviškomis vėliavomis.

2) Nuo rugsėjo 1 iki rugsė-
“ * ... . ! jo 9 d. plačiai infounuoti sa-visoje savo pilnumoje velias didelio dėmesio.i ** .

“XX Am.” paduoda tik pačias jo išvadas, j vo vletos "“^skiečių spau- 
a) Pasaulinėje srityje pasaulietis katali-. ^3- 

kas negali veikti kaip katalikas be aiškaus 3) Išvyksiančias ekskursi- 
Bažnyčios sutikimo, be jos įgaliojimo; b) jūs fotografuoti, pasikviečiant 
priešingai, pjma.uliet.ifi katalikas visose kata- amerikiečių spaudos atstovus, 
kiškoje — pasaulinio veikimo srityse, vis- 
tie*k kokia būtų to veikimo technika, pri
valo visur ir visada veikti katalikiškai, t. 
y., vadovautis savo katalikiškaja sąžine; c)
Katalikiškosios Akcijos vadai, kol eina sa
vo pareigas, visame viešojo veikimo plote 
veikia kaip 'katalikai. Dėl to jie, paprastai, 
negali grynai pasaulinėse institucijose im
tis vadovavimo bei propagandos iniciaty
vos; d) Katalikiškosios Akcijos nariai pa
čiose KA organizacijose gali veikti kaip ka
talikai. Jie čia formuojasi, iriformuojasi, 
gauna dvasinio prado inspiracijų. Pasaulinio 
veikimo visose srityse jie veikia tik katali
kiškai, neangažuoja Bažnyčios, veikia savo 
atsakomybe, kaip piliečiai bei savo srities 
specialistai.

Politinio veikimo srityje autorius katali
kams stato šiuos reikalavimus:

a) grynai religinio ir vadinamojo mišraus j kįnių, garlaivių ar autobusų, 
visuomenės gėrio srityje katalikas veikia 
kaip katalikas ir angažuoja Bažnyčių; b) 
laikiškojo (pasaulinio) gėrio politikoje, ve
damoje Valstybės bei jos oficialių institu
cijų, katalikas veikia ne kaip katalikas, o 
tik katalikiškai, t. y., neangažuodamas Baž
nyčios, bet savo paties sąžinės atsakomybe; 
c) Kunigai ir Katalikiškosios Akcijos aukš
tesnieji vadai neužsiima oficialiųjų valsty
bės įstaigų vadovavimo politika; d) Kata
likiškosios Akcijos vadai tose įstaigose gali 
užimti paprastų bendradarbių pareigas; c) 
pasauliniai Katalikiškosios Akcijos nariai 
gali tose įstaigose užimti visas, neišskiriant 
nei vadovaujamų vietų, bet čia veikia kaip 
piliečiai, ne kaip 'katalikai, o tik katalikiš
kai, vadovaudamiesi savo sąžine.

4) Visų nuotraukas, ameri 
kiečių spaudos aprašymų, ,pra 
nešimų, jei galima, po 5 eg
zempliorius atsiunti Komite
tui (16 YVest 75 Street, New 
York City), kurs po Lietuvių 
Dienos paruoš atitinkamų sau 
traukų, o pirm to galės pa
rodyti didžiosios spaudos at 
stovams.

5) Ekskursijų vadai pražo-
tį Pasaulinės Parodos vado
vybę ir kitas įstaigas^ 'kurios 

mi pasirūpinti, kad viešbu-' galės tiksliau patarnauti 
čiai, 'kur bus apsistoję lietu- tuvių reikalams ryšium
viai stambesnėmis grupėmis, 
iškeltų ir Lietuvos vėliavas; 
tani tikslui būtų galima pa
naudoti savo atsivežtas
liavas, kurias turės prie trau-

. . „ , konferencija įvyko Chicagoiegalėtume geriau paintormuo-, i- - >» i ,
. _ . .i Pasaulines Parodos laiku. Per

depresijos 'metus konferenci
jų nebuvo. Dabar esant Pa- 

nei Parodai New Yorke 
ir ten turint Lietuvos Pavil
jonų bei ruošiant Lietuvių 

10) Ypatingai kreipiamės į Dienų, Ekonominio Centro

įvyksiančia Lietuvių Diena.
su

Kiekvienas Butas turi teisę 
siųsti po vienų atstovų nuo 
Buto ir po vienų atstovų nuo 
kiekvienų 25 narių, būtent: 
Butas turintis 50 narių gali 
siųsti 3 atstovus.

Visais konferencijos reika-
jauųuomen^, dalyvausiančių'valdyba nutarė sušaukti Vai- laLs rašy kite Ekonominio Ce- 
Lietuvių Dienos programoje.' zbininkų Konferencijų Broo- nL’o iždininkui A. S. Trečio- 
Kviečiame jų pasirodyti drau-1 klyne (S. L. A. salėje, 193 kui, «B4 Wahnut St., Newark, 
yminga, giliai pareiginga ir GranJ St.) rugsėjo mėn. 11 N°w Jersey.
lietuviškai ištverminga. Nuo dt> ant rytojaus po Lietuvių j Mackevičius,
jaunuomenės entuziazmo ir pįenaį Pasaulinėje Parodoje.1 A. L. Ekon. Centro pirm.
tvarkingumo daug kas pri-Į _ ____________________
klausys.

Visiems darbuotojams Ko-

6) Lietuvių Diena yra visų 
amerikiečių ireikalas. Jos pa
sisekimas žymiai priklausys 
ir nuo to, kiek bus surinkta 
lėšų. Mūsų prašymas: kuo
greičiausiai siųsti Komitetui niitetas nuoširdžiai dėkoja, | Nacionalsocialistų vadovy- 
surinktus už L. D. ženklelius J laukia tolimesnės paramos ir bė Austrijoje iš visų moky
.pinigus, nelaukiant, kol jie naudingų patarimų, 
visi bus išplatinti. Tuojau 
siųskite surinktas sumas, o 
neparduotus ženklelius turė
dami dar progos paskleiskite; 
jei nebūtų vilties visus pasi
imtus ženklelius išplatinti, 
įprašome juos grųžinti.

Jonas Budrys,
Generalinis Konsulas, 
Komiteto Garbės 
Prezidiumo vardu

Juozas B. Laučka,
Komiteto pirmininkas

nizuotojamg turi pripažinti .pilnų autoritetų 
jų srityje visi kiti kunigai ir klebonai ir leis
ti jiems laisvai prie savo parapijų jaunimo 
prieiti. Iki tuose dalykuose nesutarsime, mų 
sų 'kalbos ir raštai apie jaunimo organiza
vimų bus bergždžias darbas, mūsų norai ne 
rimti.

“Pirmiausia, reikia nusistatyti, kam, ko-^ “Kadangi»katalikiškojo veikimo tikslas
yra sukrikščioninti supagonėjusią žmoniją, 
kitais žodžiais betariant, ,padėti Kristui įsi
viešpatauti žmonių širdyse, tai visų kata
likų vadų ir veikėjų būtina pareiga yra su
prasti du dalyku: Pirma, jog šių dienų žmo
nių gyvenimas yra per daug iškrypęs iš tik
rojo 'kelio, ir kad tas dvasiškas žmonių iš
krypimas yra giliausias visų mūsų dienų ne
gerumų šaltinis. Antra, reikia gyvai įsiti
kinti, jog iš tų blogybių išvesti gali tik vie
nas Kristus. Bet tuo reikia įsitikinti taip, 
kad už tą savo įsitikinimą būtų gatavi ir 
kraują, ne vien prakaitą išlieti. Iki nopa- 
ruošūne nors mažo būrelio viaiškai Kristaus 
sužavėtų, arba, 'kaip kažkas išsitarė, Kris
taus visiškai apsėstų jaunuolių, tol rimtos 
jaunimo organizacijos neturėsime. Mums rei
kia Paulių, Ksaverų, Boikų.

“Bet kas duos jaunimui gyvą, žavejantį 
ir patraukiantį Kristų! Kur jie tą Kristų su
sitiksi Tuo turi pasirūpinti kunigas. Tas 
yra jo gražiausias ir svarbiausias darbas or
ganizacijoje”.

Pirmadienis, rugp. 7 d., 1939

8) Lietuvių Dienai atžymė
ti bus išleistus atitinkamus j 
spaudinys - programa, kurio- i 
je,be įvairios naudingos lie- j 
tuviams ir amerikiečiams me- į 
džiagos, bus atspausdinti va- 
rdai asmenų, draugijų, bei į- 
staigų, paskyrusių po 5, 10,
25 dol. ir daugiau. Progra- Qmo vaistybės senatorius Robert Taft, kurio kandidatūra 
mos turinys jau redaguoja- j Amerikos Jungtinių Valstybių būsimų prezidentų jau pa
inus; programos spausdinio skelbta iš respublikonų partijos. (Acme telephoto) 
būsimi , rėmėjai (atskiri as
menys, draugijos, profesijo- 
nalai, prekybininkai, amati
ninkai) prašomi paskubėti su 
savo atitinkamu įnašu; tai pa 
daryti prašome iki rugpiūčio.'
20 d.

9) Iš visur, kur tik organi
zuotai ruošiamasi Lietuvių 
Dienai, laukiame žinių, kad

KVIETIMAS Į EKONOMINĘ 
KONFERENCIJĄ

Vaizbos Butai Ruoškitės
Amerikos Lietuvių Vaizbos Šiuo kviečiu visus Anicri- 

Butai yra susibūrę j Ameri- kos Lietuvių Vaizbos Butus 
kos Lietuvių Ekonominį Ce- atstovus išrinkti ir į šaukia- 
ntrų. Šio centro vėliausioji mų konferencijų pasiųsti.

Kova Su Kryžiumi

lų neseniai pašalino kryžius. 
Šitas nacionalsocialistų vado
vybės įsakymas gyventojuose

daugely vietų buvo priversta
I kryžius į mokyklas grųžinti.
Styri joje nacionalsocialistai 
uždraudė kalbėt maldas prieš 
pamokas ir po pamokų. Dėl 
to uždraudimo gyventojai su- 

, ruošė protesto eitynes. Kata-
sukėlė labai didelį nepasiten-j likų vadai> kurie §ia8-eityne3 
kinimų. Ypač griežtai priesi-1 j)UV0 8Uįnitį įr
nosi Tirolio gyventojai. Jie 
paskelbė mokykloms streikų, 
ir nacionalsocialistų vadovybė

Apie vadų ruošimą ir pasiaukojimą tas 
pats autorius taip rašo:

išsiųsti į koncentracijos sto
vyklas. Iš visų Oldenburgo 
mokyklų kiryžius taip-pat iš
mestas.

Du Karaliai
Du 'karaliai valdė Angli,,

“Todėl kartoju — būvimieji jaunimo va
dai pirmiausia turi persiimti iki gyvo kau
lo Kristumi. Su Kristumi supažindinti bus vienu ir tuo pat metu, tai bu- 
gražiausia ir svarbiausia jaunimo organiza-; vo Oranžo Williamas ir ,jo 
cijos dvasios vado pareiga. Imant tai vyk-1 žmona Marija — WiIIiam and 
dyti gyvenime, būtų reikalinga kolonijose Mary. Karaliui Jokūbui (.Ja- 
painiti iš kiekvienos parapijos nors po tre-|meH) n.ani pabėgus iš An- 
jetą Šaunių, geros valios, kad ir nelabai pa- anglai pasikvietė į ka-
maldžių vyrukų (gal ir mergaičių) ir juos ra|!us Oran-o kunigaikstj wi.
nusivežti į artimiausius uždarų rekolekcijų ... , . , . ,..

x - - a, - y , / i lli«mą, kuris buvo Anglijosnamus. Reiktų parūpinti jiems žymų kata-' .. T • , ,
... ... .... „ . . ;..i . , . i karaliaus Karolio I-jo du'k-
likų akcijos veikėją, kad ir angliškai kai-' v
hantį (kunigą toms rekolekcijoms vesti ir t^s sūnus. Williamo žmona 
jam aiškiai pasakyti, kokiu tikslu rekolek-, i SOt;fU daugiau teisių,
rijos daromos. Tada pamatysime kaip grei-'ji buvo Jokulm II-jo duktė, 
tai ir kokių darbščių veikėjų susilauksime. Į tačiau M įlliams nesuti'ko bū- 
Jeigu jau niekaip negalima rasti laiko 8 die-iti karalienės vyru, kaip, pvz., 
noms, tai tektų pasitenkinti nors trijų dienų .'kad buvo Viktori,įos vyras
rekolekcijomis. Bet trijų dienų yra per ma
ža Kristui pažinti ir Juo susižavėti. Tokios 
rekolekcijos, be abejo, kaštuos keletas do-Į abiem buvo duota, kaip to 
lerių. Bet be aukų neturėsime vadų. Ir tas reikalauja karūnavimo ritua- 
žingsnis yra pirmas būsimų vadų žingsnis, j |as> Biblija, pentinai ir že- 
Kristus yra vienintelis fundamentas, išlaikąs mgij rutu|yg jr ftbu ,)UV0 
sunkų organizacijos rūmą. Kas stato ant ,;iejtį a(nt HOsto, kaip “valda- 
kito fundamento, to veikimas iŠ anksto yra ntjeji Anglijos Karaliai”.
pasmerktas mirti. Tą fundamentą-padėję pa-'-------- --------------------------- -
tys matys, kaip reikia toliau statyti”. ?GARSINKITES “DRAUGE”

Albertas. Todėl 1689-IV-ll d. 
abu buvo karūnuoti karaliais,
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1863 m. sukilimo vadas kun. A. 
Mackevičius

vardas yra rusų minimas 14- 
koje kautynių.

11863 ni. rusai jau baigė su
kilimų malšinti ir daugelis

Žuvus Sierakauskui, vy
riausiu sivkilimo vadu buvo 
paskirtas kun. A. Mackevi
čius, gimęs 1828 m. iš netur
tingų ūkininkų apie Tytuvė
nus. Baigęs Vilniuje gimna
ziją. jis įstojo į Kijevo uni
versitetų. Paveiktas 1848 an. 
Europos revoliucijos, Macke
vičius pradėjo galvoti, kaip 
išvaduoti savo Tėvynę iš ru
su nagų. Reikalinga sukelti 
revoliucijų, bet kas tai galėtų 
padaryti — bajorai ar liau
dis.

Kun. Mackevičius bajorais j
^pasitikėjo. Visa jo viltis
Jo liaudyje. Bet 'kaip pri- 
ii prie liaudies? Iš mažų 

dienų jis matė, kad žemaičiai 
valstiečiai maldingi ir ypatin
gai pasitiki 'kunigais. Todėl 
jis nutarė būti kunigu, įstojo 
į Varnių seminarijų ir jau 
1835 m. randame jį Krekena
voj vikaru. Visų savo kuni
gavimo laikų jis ruošė visuo
menę sukilimui ir taupė tam 
reikalui pinigus. Mokėdamas 
gražiai žemaitiškai ir gražiai 
kalbėdamas, jis nepraleisda

vo progos prabilti į žmones 
ar tai bažnyčioje ar kokioje 
nors sueigoje. Visa jo propa
ganda buvo nukreipta prieš 
rusų valdžių ir vietinius dva
rininkus, kurie slėgė valstie
čius baudžiavos jungu. Kiek
viena proga jis skelbė liau
džiai, kad ji ruoštųsi sutru
pinti vergijos pančius. Žmo
nės ne kartų, jam kalbant, 
kėlė į dangų rankas ir žadėjo 
jam padėti. Toliau kun. Mac
kevičius pats pasakoja, “kad 
atėjus laikui sukilti, aš 'pasa
kiau keletu pamokslų, atlai
kiau mišias ir paskyriau su
kilimo dienų. Man šaukiant, 
jaunuomenė paliko tėvus ir 
rinkosi su ginklu rankoje 
ginti tėvynės”.

Kun. Mackevičius greitai 
suorganizavo didelį būrį su
kilėlių, su kuriuo skraidė po 
Žemaitijų iš apskrities į aps
kritį, pasirodydavo tai vieno
je, tai kitoje vietoje, iš pasa
lų užpuldavo rusus ir vėl 
pranykdavo. Devynis mėne
sius jis laikėsi prieš rusus. Jo

■būrių buvo rusų išgaudyti 
patys išsiskirstė. Vėlyvame 
rudenyje laikėsi dar vienas 
didelis būrys, kurio rusai jo
kiu būdu negalėjo sunaikinti. 
Tai buvo kun. Mackevičiaus 
būrys, Tapęs vyriausiu sukili
mo vadu, kun. Mackevičius 
tvarkė ir kitus būrius, bet su 
savuoju būriu jis nesiskyrė. 
Visi jį mylėjo ir gerbė, o jo 
žodis buvo šventas. Pagaliau 
atsirado išdavikas vietinis 
lenkus dvarininkas Kareiva, 
kuris išdavė kun. Mackevičių 
rusams.

1863 m. gruodžio 17 d. kun. 
Mackevičius su dviem paly
dovais traukė miškais į Pa
nemunę. Buvo gerokai šalta 
ir prisnigę. Rusai, vedami 
Kareivios ir dar vieno neži
nomo žmogaus, sekė jų pėdo
mis. Nuvargę ir sušalę suki
lėliai užėjo į vienų trobelę 
pasilsėti ir čia juos užklupo 
rusų kareiviai. Palydovai bu
vo suimti, o Mackevičiui pa
sisekė pabėgti. Bet rusai, su
traukę daug kariuomenės, ap
supo visų apylinkę ir sekė 
Mackevičiaus pėdomis. Jis,

norėdamas rusus paklaidinti, 
metė savo pėdas. Pagaliau 
visiškai nebetekęs jėgų, kri
to miške ant sniego ir apsi
dengė šakomis. Truputį pasil
sėjęs jis rengės eiti toliau, bet 
staiga išgirdo besiartinančius 
rusų kareivius. Jie, pamatę 
jį, ėmė šaukti:

— Žmogus guli, žmogus 
guli!

Į tų vietų šoko vienas rai
tas ‘karininkas, ir Mackevi
čius atsidūrė po arkliu. Ka
reiviai norėjo jį kardais su
kapoti, bet jis sušuko: “Aš 
kunigas Mackevičius!” Ka
reiviai stabtelėjo. Juos sulai
kė tas vardas. Mackevičius 
buvo suimtas.

Neapsakomas džiaugsmas 
apėmė rusus. Kapitonas O- 
zevskis, kuris pagavo Macke
vičių, rusų buvo ant rankų 
nešiojamas. Apie jį rašė visi 
rusij laikraščiai. Muravjovas 
įsakė teisti kun. Mackevičių 
per 48 valandas. Tardomas ir 
kankinsimas, jis neišdavė nė 
vieno savo bendradarbio, bet 
karžygiškai atsakinėjo: “Aš 
myliu Lietuvą, jai aš atida
viau savo silpnas jėgas”.

Kai rusai klausinėjo Mac
kevičių, kokiu būdu jis ver
buodavęs sukilėlius ir kų

jiems žadėdavęs, tai Mackevi
čius atsakęs, kad jis tik vie
nų žadėdavęs — “Tėvynės 
laisvę”.

Mackevičius nenusiminė ir 
būdamas kalėjime. Jis jautė
si ne vergu, ne žemino savęs, 
bet vadino save sukilėlių va
du, generolu. Valdininkai, no- 
rėdumi iš jo pasityčioti, atve- 

i dė į kalėjimų jo tėvų. Susi- 
' graudinęs, tėvas prikaišiojo 
sūnui, kodėl jis nuėjęs tokiais 
keliais. Sūnus drąsiai tėvui 
atsakė: “Tėve, mano karaly
stė ne iš šio pasaulio. Aš nie
kuomet nesigailėsiu, kad sto
jau ginti savo tautos”. Tėvas 
jo nesuprato. Toks buvo pas
kutinis tėvo ir sūnaus atsi- 
veikinimas.

Muravjovo — koriko įsa
kymu gruodžio 28 d. 11 vai. 
kun. Mackevičius buvo pa
kartas Kaune, aikštėje prie 
dabartinio Savanorių pros
pekto.

Gražus sutapimas — kun. 
Mackevičius buvo pirmas lie
tuvių tautos savanoris, miręs 
už Tėvynės laisvę toje vieto
je, kuri pavadinta Savanoriu 

1 prospektu.

John Thornburg (dešinėj) prieš kiek laiko nepaprastu 
būdu apiplėšęs Chanute, Kas., bankų. Nuėjęs į banką jis pa
reikalavo pinigų. Kitaip grųsino save e'ksplioduoti ir bankų 
sugriauti, nes aplink save, sakė, turi prisirišęs keletą laz
delių dinamito. Reikalavimas buvo patenkintas, ųėliau bet 
gi -policija suėmė. Atatinkamų bausmę už tai jam nustatys 
federalis teismas Kansas City, Mo. (Acme telepboto)

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

« H įmokėti Tereikia.50 Centų.

Kostas Kalinauskas
K. Kalinauskas buvo vidu

tinio bajoro sūnus, kilęs iš 
neturtingų bajorų Gardino 
apskrityje. Mokėsi Svislo- 
čiaus progimnazijoje ir 1855 
m. įstojo į Maskvos universi
tetų, o po pusės metų persi
kėlė į Petrapilį ir ten studi
javo visuomenės ir ūkio mo
kslus. Pažinęs savo -krašto 
praeitį, Kalinauskas virto 
Lietuvos | nepriklausomybės 
šalininku. Dėjosi jis su de
mokratinės visuomenės gru
pe, kuri gyvai svarstė bau
džiavos panaikinimų ir suki
limo reikalų.

Kalinauskas buvo aiškus 
Lietuvos nepriklausomybės 
šalininkas ir jis nenorėjo, 
kad Lietuva dėtųsi su lenkais.

Nemėgo jis ir bajorų, ta
čiau į sukilimų ragino jis ba
jorus, nes jų rankose buvo 
visi turtai, o be to, tas luo
mas turėjo daug prityrusių 
žmonių.

Raudonųjų vadas K. Kali
nauskas buvo geras organiza
torius, žmogus tvirtos valios, 
visiškai pasiaukojęs kovoti 
dėl tautos laisvės, dėl vals
tiečių būklės pagerinimo. 
Pradžioje Kalinauskas vado
vauja visam sukilimui, tačiau 
baltieji, nepatenkinti raudo- i

(Nukelta j 4 pusi.)

FOR DELICIOUS 
SNACKS . ..

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

Skalbiamų Mašinų, Parlor Setų, Dining Rootn setų ar Pečių, gaus dykai dovanų šį gražų 82 šmotų stalo setų..

JOS. F. BUDRIK FURNITURE HOUSE
3409-21 SO. HALSTED ST., TEL. YARDS 3088

Ift Stotiee WCFL., Nedėlios Vakare 9-tą Valandą Iifirsite Oraią Radio Programą.

KRAFT 
CHEESE SPREADS
• Juat bring out tevoral vari- 
etiea of Kraft Cbeeae Spreada 
and crackera... and company 
refreahmenta are all rcady! 
Theee Spreada are grand for 
aandwicnea, appetizera and 
aalada, too. Notice the amart 
new cirele-dot deaign on the 
Swankyawig glaaaea Kraft 
Spreada come in. »L

ANGLYS ir KOKSAI
Pasinaudokite žemomis vasaros kainomis. ATLAS 

ANGLYS yra jūsų garancija šilumos patogumo atein
ančiai žiemai.

Į žemiau pažymėtas kainas iškaitome 3% Illinois Sales Tax.

Priecs listcri bclow aro for cash.
In loads of 4 tons or moro.

AU <wir stoker eoals are dust 
treatcd.

POCAHONTAK — Thlr<l Vein
Mine Run. Pomestic............ $7.00
WEST VIRGINIA MINE
Rl'N. Extra Coarse............... $7.20

II.I.INOIS 8CREEKING.K ..$4.50
ERANKI.IN COCNTY.
St.oker Nut ..................................... $O.00
WEST KENTICKY. 1-lnch 
Screenlngs ......................................$6.15

. . .
COKE — Genuine Chicago. 
Koppers or Solvay Pea. ..$7.75
COKE — Alabama. Range 
or Nut ............................................$9.00

ROYAL STOKER N I T.
(Our Leader) ............................<55.70

PETROLEUM CARBON E.VJT JKENTCCKY STOKER.
1-lnch Stoker ..............................$7.15

PETROLEDM CARBON.
3-inch Screenlngs ................... $5.95

KAST KENTICKY STOKER
NUT, l%x% ..............................$7.35

Kainos gali būti permainytos be jokio prane.Mmo.

ATLAS FUEL COMPANY
įsteigta 1915 m.

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

Tėmykite Biznierių Bargenus “Drauge”.

BfRKn* NAUJAUSI

Chrysler, Chevrolet ir Plymouth

ral r ra. geriamai Ir gražiausi automobiliai Amerikoj, modrmlSkal U- 
tobullntl nužemintos kainos, lengvi IžmiikCJIinal. 

teisingas patarnavimas

BALZEKAS MOTOR SALES
“C Wlf<L I.IKE UB”

4030 8. Archer Avė., Chicago. 111., Phone Virginia 1515
Turime daugybe vartotu aurninobtllu vgitaumoa iiiadoe. nuo tlS.UO 
Ir augAMau , 

NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS 

REAL ESTATE 
INSURANCE AND LOANS

Stat*u vbtokioa rąiiea naujai namui ant 
lengvą mėnesinių iimokėjimą. Darau vi- 
sokį taisymo darbą be Jokio cash (mokė
jimo. ant lengvą mėnesinių iimokėjimą.
(Iigaunu geriausį atlyginimą ii Pire In- 
eurance Oompaniją dėl taisymo apdegu
sią namą). Darau paskolas ant naują ir 
seną namą, ant lengvą monetinių iimo
kėjimą nuo 5 iki 20 metą. Reikale kreip
kime prie:

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

burmistras, dalyvaujant visai 
savivaldybės tarybai.

jo mamytnu, esanti viena iš jant Malineso 
geriausiai kalbančių praneū-l kardinolui; jį 
ziškai. Lietuvaitės kalba iš
kilmių dalyvių buvo palydė
tu ovacijomis. Iškilmes apra
šė vietos spauda, kuri pareiš
kė labai gražių jausmų lietu-
vių tautai, ta proga beveik 
ištisai pacituodama mūsų stu
dentės ipasdkytų kalbų.

LIETUVIAI DAKTARAI

KOSTAS KALINAUSKAS

(Tęsinys iš 3 pusi.)

nųjų politika, paveržė sukili
mo vadovavimų į savo ran
kas ir Kalinauskui pasiūlė 
vykti į Gardinu, organizuoti 
ten sukilimų. Kalinauskas, 
smerkdamas tarpusavio ko
vas ir intrigas, paklauso bal
tųjų vadovybės įsakymo, vy
ksta į Gardino ir ten ruošia 
revoliucinį judėjimų.

Centre baltiesiems nesisekė 
ir 1863 m. liepos mėnesį Kali
nauskas grųžinamas į Vilnių 
ir jis vėl perėmė į savo ran- ( 
kas sukilimo valdžių. Jis vėl; 
vadovauja Lietuvos sukili-' 
mui, kovoja su Muravjovu ir 
visokiais išdavikais. Ypatin
gai sunki kova buvo su išda
vikais, o jų visur buvo pilna.

I
Pradėjus sukilimui nesisek

ti, pirmieji išbėgiojo bajorai.' 
Kalinauskas neapleido 'kovos Į 
lauko. Tiesa, jis daugiau rū- 
pinosi organizaciniu darbu, i 
vedė propagandų ir viskų 
tvarkė.,

Lietuvaitė 22 Valstybių 
Studentų Priekyje

BESANCONAS (E) — Ka
smet Besancone, Rytų Pran
cūzijoje, įvyksta vasariniai 
prancūzų kalbos kursai už-Į
šiemečiams. Tuose kursuose dejas iš anksto 
šių vasarų mokosi 158 užsie- ■ geidavi’mų, kad visų užsienie-

kursus, priėmimas. Sukaktu
vių proga gražių sveikinimo ■ 
kalbų kursantų vardu pasakei 
mūsų universiteto romanisti-. 
kos instituto studentė Galina 1 
Lorencaitė. Besancono unive-' 
rsiteto dekanas — kursų

Miestas Pasiaukojo 
Jėzaus Širdžiai

Marbais miestas Belgijoje 
pasiaukojo Jėzaus širdžiai. Į 
pasiaukojimo iškilmes buvo 
atvykę tikintieji net iš 80 }>a- 
rapijų. Aktas įvyko dalyvau-

pareiš'kė
ve-
pa-

niečių iš 22 valstybių, tarp 
jų ir lietuvių studentų grupė 
— viso 12 žmonių. Prancūzų 
revoliucijos 150 metų sukak
ties proga, Besancono miesto 
rotušėje įvyko iškilmingas 
studentų užsieniečių, lankan
čių prancūzų kalbos vasaros

čių studentų vardu kalbėtų 
lietuvaitė G. Lorencaitė, kuri,

AKIŲ GYDYTOJAS

ijiinnnNTEEti
* n

Rusų valdžia laikė Kalinau
skų vadu viso revoliucinio ju
dėjimo, jį vadino Lietuvos 
diktatorium. Kalinauskas su
kinėjosi visoje Lietuvoje. Ru
sai žinojo jo veikimų, ištisus 
'.netus jį sekė ir gaudė, bet 
vis negalėdavo pagauti. Pa
galiau, tik 1864 m. pradžioje 
Kalinauskas netikėtai užklup
tas pateko į rusų rankas.

Jau būdamas suimtas, jis 
Išleido kažkokiu būdu pasku
tinį atsišaukimų, kuriame at- 
sivei'kino su savo mylimais' 
valstiečiais:

‘' Broliai mano, mužikėliai 
brangieji! Iš po maskolių 
kartuvių tenka man į jus ra
šyti, rasi, ir paskutinį kartų. 
Skaudu palikti gimtoji žeme
lė ir jus, brangūs mano tau
tiečiai. Krūtinė man plyšta, 
širdį skauda, bet negaila žū-

Broliai Humprey ir Hunter Moodys iš Decatur, 111., šiuo 
lengvu lėktuvu pasiryžę padaryti naujų ore išsilaikymo r&- 
kordų. Jiedu skraido virš Springfield, III. Viršui lakūnai 
ima lėktuvui gazolino iš važiuojančio troko, o apačioj vieno 
lakūnų žmona su kitomis gamina jiems užkandį, 'kuris jiems 
perduodama nuleistu iš lėktuvo retežiam. (Aome telephoto)

kinti. Ir čia jis drųsus ir ne
nusiminęs. Kada jį pavadino 

ti už jūsų teisybę. Kovokite' bajoru, jis čia pat padarė pa- 
už žmogaus ir tautos teisę, už stabų: ‘.‘pas mus nėra bajo- 
savo tikybų, už savo gimtųjų rų, visi lygūs”.
žemelę, nes aš jums, žmonės,

Rusų budeliai atėmė Kali
nauskui gyvybę. Žuvo tikra
sis Lietuvos sūnus, q>aaukojęs 
savo jėgas ir gyvybę dė Tė
vynės laisvės. Z. (“K”.)

Atvyko tap. I.
EYEGIRSSES

I

Komp. Juozas Žilevičius 
šiomis dienomis lankosi Clii- 
cagoje. Jis čia atvyko į Lie
tuvių Dienų (N. Y. pasauli
nėj parodoj.) vykstančių cho
rų generalinę repeticijų. Lin
kime gerb. Kompozitoriui ma
loniai praleisti keletu diene
lių Cbicagoj. Sustojo Lietu
vos konsulate.

OR. VAITUSH, OPT.
SPECIALISTAS 

OPTOMETRICALLY AKIŲ 
LIETUVIS 

Suvtrš 20 melų praktikavimo 
Mano tiara n Ui v iina» 

Palengvins akių įtempimą, kas es- 
ti priežastimi galvos skaud&jimo 
svaigimo, akių įtempimo, nervuotu- 
mo. skaudamą akių karšt}, atitaiso 
trumparegystę ir tollftgystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speclalfi at.yda atkreipiama 1 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos.

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vak. 
NedSlioJ pagal sutarti.

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigios kaip 
pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Telefonas YARds 1373

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte. 2-fl. 7-9 P. M. 
3147 S. Halsted St, Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 

Šeštadieniais 
Valandos: 3—3 P. M.

TEL. YARDS 5557

DR. FRANK C. KW1NN
(K.VTECINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1758 West 47th Street 

(Kampas Wooa SI )
OFISO VALANDOS:

S- 4 ir 7 8:3© Vakar.U »»• <• ri •

OR. P. J. BEINAR
(BE1NARACSKA81 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1611

Rea. — Y arda 3955 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais

pagal sutarti 

iš po kartuvių sakau kad tik - ,m,,,lll,,,,l,,,l,,,rn,iiniii,Miiiiiiiniiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiimii:-;
tuomet tegyvensite laimingai,1 = 
kai ant jūsų sprando nebebus 
visai maskoliaus”.

Jo žottžiai pilni savo tau
tos ir savo krašto, savo Tėvy
nės meilės.

kovo mėn. teisinas S 
K. Kalinauskų susau-jl 

dyti, bet Muravjovui-Korikui ■ 
to neužteko. Jis pakeitė teis-Įl 
mo sprendimų ir įsakė Kali
nauskų pakarti. 1864 m. kovoj 
23 d. buvo giedras šaltas ry-’ 
tas. Kalinauskas Vilniuje ėjo' 
drąsiai mirti į Lukiškių aikš-Į 
tę. Atsistojęs prie kartuvių, 
jis apžvelgė tolimų minių, kn 
ri susirinko su juo atsisvei-

1864
nutarė

m.

1E0 NORKUS, Ir.
DISTRIBUTOR

OF

AMBROSIA & NEGTAR
B E E R S

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicago]. Visi geria ir mėgsta 
AMBROS!A Alų, bet, prie (o iMirbčjai nusprendė padirbti dar ge
resnį alij, kurį užvardino NECTAR. šis Alus yra pagamintas ii im
portuotų pirmos rfiSiea produktų.

Urmo (vrholesnle) kainomis pristato j alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

2423 West 64th St. Tel. Hemlock 6240 |
MiUUIIUIllIlliUlUUIIIlllllUlIlIlIUIIIHIUIIUIIIIIIIIllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllS

ALEX AIESAIISKAS & SONS
Wholesale Fumiture Co.

6343 So. Western Avenue
REPUBLIC 6051

PASKOLOS GREITAI IR 
PIGIAI

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

arba 5 metams be mėnesinių atmokėjimų.

FederalSavings

l

]AND LOAN AS1OCIATION 
Of CHICAGO

2202 West Cermak Road 
Chicago, Illinois.

Dividendai išmokami sausio ir liepos m.
Kiekvieno Taupytojo Taupiniai Apdrausti 

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

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

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Kasdien išskyras Scredą 
Seredomis ir Nedčl. pagal sutarti

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

2 iki 4 ir 7 iki fi
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9 

Šventadieniais: 11 iki 12

DR. Y. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir akinius pritaiko
3343 So. Halsted Street 

TeL OANal 6969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 West Cermak Road
OFISO VALANDOS:

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

DR. F. G. WINSKUNA!
PHYSICIAN AND SURGEON
2158 W. CERMAK ROAD

Ofiso teL Canal 2345 
Ofiso VaL 2—4 ir 7- 9

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

~ DR. CHARLESSEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avė. 

2-tros lubos 
CHICAGO. ILL.

Telefonai lODvray 2880 
OFISO VALANDOS:

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

Telefonas HEMlock 6286

UR. A. G. RAKAUSKAi)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
2415 W. Marquette Rd.

Ofiso valandos:
10—12 vaL ryta

2—4 ir 6—8 vai. vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniai*

Susitariąs

DR. MAURICE KAHR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
4631 So. Ashland Avė. 

TeL YARds 099a 
Rez. TeL PLAza 3200

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vaa 
Nedėlioniis nuo 10 iki 12 vai. dieną

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Ofiso TeL Canal 6122
Rea. 8342 So. Marahfield Ava.
Rea. TeL Beverly 1868

DR. GEORGE I. BLOŽIS
DANTISTAS

2201 W. Cermak Rd. 
VALANDOS:

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

Trečiadieniaia ir Sekmadieaiaia 
pagal autartį

TeL YARds 5921
KENvrood 6107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:34 
756 West 35th Street

Ofiso TaL VIRginia 0036 
Reaidencijoa TeL BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue 

Ofiao v*L: 2—4 ir 4—8 p. m.
Res. 6968 So. T aiman Ava.
Ree. TeL GROvehUl 0617 
Office TaL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

VaL 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketv. ir Nedaliomis susitarus

2423 W. Marquette Road

DR. STRIAUL'IS
PHYSIOLAN and SURGEON

4045 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS:

Nno 2 iki 4 ir nuo 8 iki 8 vai lak.
Nedaliomis pagal 

Offioe TeL YARds 4787 
Narni) TaL PROspeet 1980

Tel OANal 6122.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS

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

REZIDENCIJA
6631 S. Californta Avė. 

Telefonas REPublic 7868
Office Fhone Ree and Office
PROapect 1028 2359 8. Leavltt St
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706

DR. J. J. KOWAR
(KOWAR8KAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St, Chicago
Tročia«. aiais ir Rekmkadieniaia 

pagal sutarti

Rezidencija
8939 So. Olaremont Avė.

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliotais pagal sutartį.

Tai OANal 0257
Rea. Tel PROapect,

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

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

6 iki 9 vakare
TeL YARds 2246

DR. G. Z. VEZEL'IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

VaL: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutartį

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas Lafayetts 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais U 
PsnĮrtr dieni irt

4631 South Ashland Avė.
Yards 0994

Treiiariianiai. Is

Iš dvejopo pikio visuomet 
mažesnį reikia pasiskirti.

Gera sąžinė labai daug gali 
nukęsti, ir labai linksma yra prispaudimuose.
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prigulmingaa Klubas, Lietu
vių Vaizbos Butas, Lietuvių 
Kongreso Skyrius, Lietuvių 
Katalikų Federacija, Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje 11 
'kuopu, VVaterburio Lietuvių 
Šviesos draugija) Prisiųsta 
•per Kastantų Ramanauskų.

Kanados Lietuvių Lietuvos 
Liuudžiai Ginti Komiteto Sky 
rius, Sudbury, Ont., Kanada, 
per J. Brazdžių — $7.08. 
Šventosios Uosto statybai:

T. Cirkelis su žmona, Broo- 
klyn, N. Y. — $5.00.

PASTABA: Aukų pakvita-

UGNIAKALNIO UŽPILTA- tai didelės reikšmė*; krikšėio- 
ME MIESTE RASTAS 1 

KRYŽIUS
nybės mdkslui. Jis įrodo, kad 
jau 'pačioje krikščionybės 
pradžioje Herkulanume, grei
čiausiai ir gretimoje Pampėjo 
je. * r

Ligšiol buvo manoma, kad 
Kristaus kryžiaus garbinimas

Italų spauda patiekiu įdo
mių smuMnnenų upie vienų 
nepaprastą atradimų. Ta iš
kas inėjimu retenybė — tai 
kryžius, rastas atkastame 
Herkulaununie, kuris drauge prasidėjęs žymiai vėliau, bet

šis iškasinėjimų radinys ro
do, kad jau kryžius buvo gar
binamas žymiai aukščiau, ne
gu mes manėm.

Linksmą
Naujieną Skelbiu Jums! 

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

Vytauto Darže 
Laukia Jus Brangios Dovanos 

Pirkite Tikietus! - Serijų Tikiętai - 10c

' HM"'

Lietuvos Generalinio 
Konsulato New Yorke 
Aukų Pakvitavimas

Apsigynimo Reikalams:

Pranas Aleksiu, Brooklyn, 
New York — $5.00.

Šv. Jurgio draugija, Roche- 
ster, New York (per M. Ve- 
ntį) — $25.00.

DOVANOS: Parlor Setas, naujausios mados, 
$140.00; Cocktail Setas, vertės $25.00; Skalbia
moji Mašina, $75.00 vertės; Lounge Kėdė, 
$35.00 vertės.

m

su Pompėja ir Stabija buvo 
užpiltas išsiveržusio Vezuvi
jaus lava 79 metais po Kris
taus gimimo.

Kryžius buvo rastas, atka
sant miestų, ant vieno pui
kaus Romos patricijų gyve-vime (Nr. 13) paskelbta kad

Lietuvių Literatūros Draugi-1”““°^ __J“ yra

ja, Pittsburgh, Pa., aukojo 
Klaipėdos tremtiniaans $50.
Šiuo pataisoma, kad šių aukų' 
paskyrė Lietuvių Mokslo 
Draugija, Pitsburgli, Pa. (per 
A. Žvirblį).

SKELBKITĖS “DRAUGE”

dont begrey
Dooft talarata <1*7 Mr. Or*7 bate 
■akas fm look oM and (m! oid.
Yry «m ’lfodara* Method for CU- 

HMr . . . CLAIROL. Yotrt 
ųppradata th* traa^
■mat. No bUaching roqoirod to 
•ofton tho hair whro 700 U«
CLA1SOL. YooTl lova tbo reraha 
OO Toor hair—baantiful, natūrai* 
lookdng eolor that dafiaa datactioto 
Saa Tooraolf aa 700 «ooU Ska to 
ha. Saa 70V hairdraaaar todaj aa 
Ml tbb 00*900 M0W. ( *•

s Nat*raūy witk

gana didelis, 60X45 cm.
Šis radinys turi nepapras-

t

<OMMCMM*kMb> 
bito »«<*M -ataria «f dek «A toa 
\a*»

A. B A
DOMICĖLĖ DRUKTENIENĖ

(po tėvais Egienaitė)
(gyv„ po numeriu 2910 V/.

40tn Street)
Mir@ rugp. 3 d., 1939 m. 11 

vai. vakaru auiauKęa senatvės.
Gimus Lietuvoje, Tauragės 

apskrityje, Bikavėnų sodžiuje, 
Žvingių parapijoje.

Amerikoje išgyveno 34 niel.
Tanko dideliame nuliūdime 

dvi dukteris: Zofijų šimulis,
žentų Liudvikų, ir Marijonų 
Balnis, žentų Jonų, 3 anuKes, 
4 anukus, ir daug kitų gimi
nių, draugo ii pažįstamų

Platesnių inlot macijų kaukite 
Lafayette 6927.

Kūnas pašarvotas J. F. Elf- 
deiklo koplyčioje 4447 So. 
Fairfield Avenue

Laidotuvės įvyks antradienį 
rugpiūčlo 8 d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į Nekal
to Prasidėjimo švė. Tanelės 
parap. bažnyčių, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų. Po pamaldų bus nu
lydėta į 8v. Kazimiero kapinės.

NuoSirdžial kviečiame visus 
gimines, draugus es ir pažįs- 
tamus-as dalyvaut šiose laido
tuvėse.

Nuliūdę: Dukterys, žentai.
Antikės, Anūkai, ir Giminės.

Laidotuvių direktorius J. F. 
Eudelkls, tel. Yards 1741.

(Prašome nesiųsti gėlių).

Urba Flower Shoppi 
4180 Archer Avi

LATiDETT*

GBIea Mylimiems — Vi 
Sankirtoms — Laidotavtaa — 

l*ainn>Aluikiiu

T
A.I A

J0ZEPATA
JASEVIČIENĖ

Mirė Kugp. 5 d., 1939, 10:41
vai. vak. sulaukus pusės ami. 
Gimus Lietuvoje, Tauragės 
apakr., Skaudvilės parapijoje, 
Skaudvilės miestelyje. Ame
rikoje išgyveno 12 metų.

Paliko dideliame nuliūdime 
du dukteris: Stofanijų, žentų 
Stanislovų Nekrošių ir jų šei
mų, ir Kazimierų Jase vičlūtę, 
du anūkus: Walter ir Edvvard, 
du anūkes: Flo.renee ir Idų ir 
jos vyrų Vincentų Feravičių Ir 
ju šeimų Ir kitas gimines ir 
draugus. Lietuvoje patiko duk
terį Elenų Skarbolienę ir jos 
šeimų.

Priklausė prie draugystės 
Tretininkų ir Maldos A paštui.

Kūnas pašarvotas randasi J. 
Liulevtčiaus koplyčioje, 4 34 8 S. 
California Avė. .

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

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

Nuliūdę Dukterys, žentas. 
Anūkai, Anūkės ir visi kiti Gi
minūs.

laidotuvių Direktorius J. 
Liulevičius. Tel. LAF. 357 2.

ja, Rochester, N. Y. (per M. 
Ventį) — $25.00.

Josepli Šimuli, Studa, Pa. 
(■per dienraštį “Vienybę”) — 
$1.00.

Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sandaros Pirmas apskri
tys, Dorcbcster, Mass. (dviem 
šautuvams) per Juozų Lėkį 
— $42.00.

AVaterburio Lietuviš’kų or
ganizacijų tarpsrovinio pikni

Waterburio Lietuviškų or 
Šv. Petro ir Povilo draugi- ganizacijų tarpsrovinio pikni-

LIETUVOS VYČIŲ CHORO

Ekskursija į Pasaulinį
PARODA

— išvyksta —

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

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

1.90

Štai ką gaunate:
Traukinio bilietų į abi pu
ses, Chicago-N. Y., pirmos 
klasės, alr-conditloncd trau
kiniais.
Valgis du kart, nuvažiuojant 
Ir parvažiuojant.

T.rannportacljų nuo stoties J 
viešbutį New Yorke.

Dvi naktis 
viešbutyje.

Ir tris dienos

E. Du bilietus J Pasaulinę Pa
rodų.

8. Aplankymų New Yorko įvai
renybių.

7. Aplankymų Rockefeller Cen- 
ter Observation Tower.

8. Privilegijų aplankyti Niaga
ra Falls, kada grįšite namo.

9. Privilegija pasilikti N e w 
Yorke 1E dienų, nuo dienos 
išvykimo iš Chicagos.

Pilnas informacijas apie ekskursiją teikia:

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

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

ko, įvykusio liepos m. 9 die
nų, 1939 m., pelno pusė —
$56.77. (Dalyvavo šios orga- ko, įvykusio liepos m. 9 die- 
nizacijos: Lietuvių Piliečių nų, 1939 m., pelno pusė — 
Politiškas Klubas, Lietuvių $56.77 (dalyvavo šios organi- 
Neprigulmingas Klubas, Lie- zacijos: Lietuvių Piliečių Po-
tuvių Vaizbos Butas, Lietu
vių Kongreso Skyrius, Lietu
vių Katalikų Federacija, Su
sivienijimo Lietuvių Ameri
koje 11 kuopa, AVaterburio 
Lietuvių Šviesos draugija). 
Prisiųsta per Kastantų Ra
manauską.
Klaipėdos Tremtiniams.-

S. L. A. 234 kuopa, Great 
Neck, N. Y. (peT J. P. Yo- 
gį) — $5.00.

Stanislovas Laurutis, Phi- 
ladelpbia, Pa. (per Lithuani- 
an Mercliants’ Association 
sekretorių P. Stanišikį) $5.00.

Joseph Sbaull, Studa, Pa. 
(per dienraštį “Vienybę”) — 
$1.00.

Aimerikos Lietuvių Tauti
nės Sandaros Pirmas apskri- J 
tys, Dorchester, Mass. per 
Juozą Lėkį — $10.00,

Abronias Mogiliauskas, Bro 
oklyn, N. Y. — $1.00.

litiškas Klubas, Lietuvių Ne- ;

l~ —.
•—A .aa.s «

’ Ji
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KLAUSYKITE

New City FurnitHre Mari
RADIO PR0GRAM0

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

Programe dalyvauja St. Louie-Lonie Komediška Grupė, 
ir didelė eilė kitą radio žvaigždžių.

GIESMYNAS
įsigykite Naujų Giesmynų. Jame 

rosite Visiems Metams Bažnyčios 
Giesmes.

Giesmes Ir mušikų patva.sk* 
Ant. 8. Pocius.

Išleido O. L. R. K. Vargonlnls- 
kų Provincija.

Knygos kaina — KO centai, pri
dedant 10 sentų persiuntimui.

LIETUVIŠKAS
MISOLĖLIS

Šlovinkim Viešpatį.
Mišios ir Mišparai, Lietuviškai 

ir Lotyniškai, visiems Sekmadie
niams ir Šventėms, Kr kitos Mal
dos ir Giesmės. Antras pataisytas 
leidimas Parašė Kan. Ad. Saba
liauskas. Stipriais odos viriais, 
kaina — J. 7 i. Reikalaukite Ig:

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

Chicago, Illinoii

SKOLINAM PINIGUS 
ANT 1-MŲ MORGIČIŲ

Kiekvieno* ypetoe padėti pinigai yra apdrausti iki $5000.00 pei
Foderal Bavinge and Lomu Inrarance Oorp^ po United States 
OovenuMBt prleiiba.

I&mokėjom Ui 
Padėtus Pinigus

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

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6816 S. Westem Avė. Phone GRO. 0306

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

MARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DDUEROBIŲ ASOCIACIJOS

AURIU A M P t PATARNAVIMAS HfflDULHIIiiL dieną ir naktį
Pi V V A L KOPLYČIOS VISOSE I K r\ 1 MIESTO DALYSE

John F. Eudeikis P-1 didikas |
Anthony B. Petkus 
Lachavicz i Stnai
JJįtoįnuL.
S. P. Mažeika
Autams M. Plikius

SEMIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAlftA

AMBULANCE , |
. DIENĄ IR NAKTĮ

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

4447 South Fairfield Avenue 
__________ Tel. LAFAYETTg 0727__________

D Y Y A I koplyčios visose 
*■ •• ** Chicagos dalyse

KUusytUtų mftsti Lietuvių radio programo Antradienio lt 
gedtadieuia r-1——1-. I:OO valandų, ii WHIP ųtotšoų (ilgo BJ 

Y. BALTIMIEflAA

1646 Weat 46th Street 
Phone YABda 0781-0782

4704 S. Weatern Avenue 
Tol. LAPayotte 8024 

3354 So. H&lated St 
Tolefonas YARda 1419
6834 So. Western Are. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Conrt 
CICero 2100

2314 We«t 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 SI 
Phone PULlman 1270

4348 Sa California Ava. 
Phone LAFayette 3572

8319 Litnanioa Avenna 
Phone YABda 1138-1132

3307 Iitnaniea Ava. 
Phone YARda 4008
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CICEROS LIETUVIU NAUJIENOS
J

Kq Turi Žinoti Cicero 
Namų Savininkas j

Cicero dabar gyvena krizį 
kas dėl pakėlimo taksų ir a- 
tėini'mo balso piliečiams na
mų savininkams. Amerikoj 
visi žmonės turi laisvę, bet 
ciceriečiai už tų laisvę turi 
kovoti. Ypač namų savinin
kai. .Jie tos laisvės gali ne
tekti, bet ne be 'kovos.

Cicero miestelio valdžia ga
vo iš Sįpringfield', III., teisę iš
leisti bondsus kuomet tik ji 
norės be atsiklausimo pilie
čių. Miestelio valdžia dabar 
nori ant namų savininkų pe
čių užtraukti skolų (mort- 
gage) $632,000.00 sumai. Šia 
paskola bus atmokėtos mies
telio darbininkams užsiliku- 
sios algos ii- kitos skolos.

Mes, kaipo klubas, ir kaipo 
taksų mokėtojai nesame prie
šingi tara, kad būtų atmoka
ma darbininkams užsilikusios 
algos. Bet mes esame prie
šingi mokėjimui antrų syk už 
tų patį dalykų. Miestelio da
rbininkai nėra kalti, nes jie 
tai užsidirbo. Mes, namų sa
vininkai ir taksų mokėtojai, 
taąpgi nesame kalti, nes jau

vienų sykį mokėjom. Tui kas 
kaltas? Pagalvokite. Mieste
lio darbininkai, namų savini
nkai, ar miestelio valdžia?

Mes darome čionai sekan
čių pastabų: mūsų klubas (Li- 
thuanian Home Owmers Club) 
nėra politinis ir mes nevari- 
nėjaiin politinės propagandos. 
Mums vis tiek, kokia yra 
miestelio valdžia: demokrati
ška, ar respublikoniška, bile 
tik atsakančiai veda mieste
lio reikalus. Mes norim dirb
ti ir padėti miestelio valdžiai.

Namų nuomotojai gali iš 
to tik pasijuokti. Ne, nesijuo
kit ir nesakykit, kad šis da
lykas mums neaipeina. Gali 
ateiti laikas, kad namų savi
ninkai, gavę aukštus taksus, 
kad palengvinti sau naštų, 
pakels nuomas.

Ciceroje dabar renkama pe
ticijos, kad balsavimu duoti 
žmonėms pasisakyti reikale 
išleidimo naujų bondsų: rei
kia, ar nereikia. Cicero namų 
savininkai, dirbkim iš vien, 
jei norim išlaikyti savo na
mus, gaukim kuo daugiausia 
parašų po peticija.

Ed. W. Mikutis, 
Namų Sav. klubo rast.

Z Iš Suvalkiečių Veikimo
Liepos 27 d. laikytam su

sirinkime nauji valdybos na
riai: pirm. A. Pileckas, pag. 
A. K. Valukas, nutarimų ra
štine A. Lietuvninkas pasiža
dėjo sutartinai darbuotis.

Iš pikniko raporto pasiro
dė, kad liko pelno. Biznie
riams, kurie prisidėjo au'ko- 
•ntis ir dar atvažiavę parėmė, 
susirinkimas pareiškė padėkų.

Nutarta surengti suvalkie-1

tvių, Cbicagoje. 192G m. buvo 
grįžęs Lietuvon.

Damanskio Juozapo, iš Kra
žių. Gyveno Cbicagoje.

Karėtos Jurgio, iš Vaiva- 
diškio km., Ukmergės apskr. 
Apie 62 m. amžiaus. Gyveno 
Cbicagoje.

Karpo Juozo. Amerikon at
vyko 1905 'm. Gyveno adre
su Route 4, Nokomis, Illinois. 
Neva miręs.

Nakrošio Andriejaus, sūn.
čių lietuviSkns ° vafeanto. Jono ir » Nafcro-
Knr ir M. taa bus. .nrana. Sl« km-’ Panevėžio valsč. ir 

apskr.
Kur ir kada tas bus, ,prane 
ši u vėliau.

Finansų rašt. prašo visų 
narių priduoti savo tikras 
pavardes ir gimimo, augimo 
vietas; moterys savo mergys
tės pavardes. Tas reikalinga 
geresnei pažinčiai. Visa pri- 
duokite sekančiame susirinki
me. J. Misevičia

Gary, Indiana
šiomis dienomis Gary lie

tuvių skaičius padaugėjo vie
nu nariu. Mat Pranciškus ir 
Alvida Žvingilai susilaukė kū
dikio — berniuko sveriančio 7 
svari} ir 11 uncijų.

Pranciškus yra sūnus Jok. 
ir Agotos Žvingilų ir darbuo
jasi plieno fabrikuose ant 
augštųjų keltuvų. Spėjame, 
kad jis su savo sandraugai^— 
‘eranemonais’ smagiai traukia 
cigaro dūmus šiomis dienomis 
paminėjimui šio įvykio.

Re p.

Aplink mus
Petras Kond rotas, gyvenęs 

savo namuose, G916 S. Maple- 
wood, vaikščioja galvų iškė
lęs ir dalina draugams ciga
rus, besidžiaugdamas, kad ga
rnys atnešė jo žmonai Šv. 
Kryžiaus ligoninėj sveikų ir 
gražų sūnų. Kondrotienė per
gyveno sunkių ir pavojingi} 
valandų, tačiau sveiksta ir 
po savaitės, kitos, sustiprėju
si galės sugrįžti į savo name
lius.

Vakar redakcijų atlankė 
kun. Jurgis Latvėnas iš Kau
no. Gerb. svečių atlydėjo jo 
brolis Valerijonas, Varakojie- 
nė ir Užubalytė (pusseserės) 
iš Rockford, III. Pabuvęs ke
letu dienų Chicagoj, svečias 
vyks į Kaliforniją;

k-

Paieškojimas Nr. 104
Lietuvos Konsulatas Cbica

goje paieško šių asmenų;
Biveinio Jurgio, iš Bikėnų 

km., Degučių valsč., Zarasų 
apskr. 1930 m. gyveno prie 
22-tros ir Cottage Grove ga-

Navalinsko Stasio. Tarna- 
1 vo J. Amerikos V. kariuome
nėj. Gyveno Galveston, Tex.

Smulkio Juozo. Gyveno ad
resu 1836 \Vabansia avė., Chi- 
cagoje.

Ieškomieji asmenys arba a- 
pie juos žinantieji prašomi 
tuojau atsiliepti į Konsulatų.

Lietuvos Konsulatas,
100 East Bellevue Place 

Cbicago, Illinois

Tikros ramybės ieškok ne 
ant žemės, bet danguje, ne 
žmonėse ir kituose sutvėri
muose, bet viename Dievuje.

Standard H

Velnias nemiega, nė kūnas 
dar nenumirė, todėl nenustok 
taisęsis kovon, nes dešinėje ir 
kairėje pusėje yra priešai, ku
rie niekuomet nemiega.

LIETUVIŠKA
RŪBŲ KRAUTUVE

VISKAS DĖL VYRŲ

Į L. Vyčių seimų rengiasi 
važiuoti kun. M. Urbonavi
čius, Cbicagos apskrities dva
sios vadas ir Aušros Vartų 
par. klebonas.

Flynn Prižadėjo ARD
Pramogai Šimtą Suolų

Rugpiūčio 20 d., ARD me
tiniame išvažiavime, nereiks 
atvykus į parka bastytis 
“kaip dūšiai be kūno”. Bus 
suolų visiems atsisėsti, pasi- 
šnekučiuot, pasivaišinti, nau
jas pažintis sudaryt ir senas 
atnaujinti. O sveikatai ir ne
įkainuojama tyras oras, sau
lutė ir skanus užkandis.

Rėmėja

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 Avenue Chicago, Illinois
SS

IZOLIOTĄ GARAŽĄ 2 KARAMS
Mažą Išlaidą

N AMA

Pastatysime namus Ir vidų |- 
rengslme ant Jūsų totų. Vi
si darbininkai unlstal Ir už
tikrinti.

Paulai ystme ant 
J,įsų kito ui.

Kviečiame Jus atsilankyti 
pirm ne<u pradėsite statyti, 
tr apžiūrėti garažų ant mūsų 
loto b« jokių prievolių.

K. KAFKA, Pre*.

2.101 So. Crawford Avė.
CITY WRKG. t LUMBER Ca. L*w""d‘Open Sundaya

Švelni Degtinė—100 Proot 
BOTTLED IN BOND 

Nėra Geresnės Degtinės 
už Tokią Kaina

TIK $1.00 PT Oi P n 
4-5 Kvortos U

Reikalaukit 
8AV0 APYLINKĖS

TAVERNOJ

15c. DBINKSAS

MUTUAL LIQUOR COMPANY
Distribntoriai

4707 S. HALSTED STREET
Phone Boulcvnrd 0014

UTILITY UQUOR 
DISTRIBUTORS

Incorporated

Tel. Prospect 0745-0746
Wholesale Only

5931-33 So. Ashland Avė.

PAUL LEASAS
(Vyriškų Rūbų Krautuvė)

3427 So. Halsted Street
Tel. Boulevard 0937

Listen to and Advertise over

PALANDECH’S YUGOSLM RADIO
Folk Songs and Music 
Tamburitza Orchestra

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

Pas mus galima gauti tikrai 
Lietuviškų Importuotų Valstybinę 
Degtinę.

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

CLASSIFIED
PARDAVIMUI LOVOS 

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

00-10 So. Campbell Avenue 
(1 aukštas priekyje).

Adela Langer (aukščiau, žmona Kari Langer (žemiau kai
rėj) pasiėmus du savo vaikus Jnn (žemiau dešinėj) 4 me
tų amžiaus ir Kari (nėra atvaizde) 6 metų amžiaus iššoko 
iš Congress viešbučio (Chicagoj) 13 auksrio ir .ant vietos žu
vo. Kari Langer yra buvęs turtingas Prabos (Čekoslovaki
joj) fabrikantas. Vokiečiams užgrobus kraštų, bijodamas per
sekiojimo kyšiais naciams pabėgo į užsienį ir atvyko į Ame
riką. Jis mano, kad netekimas viso turto, atsidūrimas sve
timam krašte, nežinomas rytojus ir baimė, kad nebūtų iš 
Amerikos gražinti atgal privedė žmonų prie pamišimo ir 
baisaus galo. Žemiau Congress viešbutis nuo Michigan gat
vės. (Acme)

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASH ARBA

LENGVAIS IAMOK ĖJIMAIS

Barskis Furniture House, Ine.
“THE HOME OF FINE FURNITURE” SINCE 1904

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

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

STANDARD
FEDERAL 
SAVINGS

and
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

$3,500,000.00 
- $250,000.00

4192 ARCHER AVENUE
SAVINGS FEDERALLT 

INSURED
JIJSTIN MACKIKRTCH, Prcs.

PARDAVIMUI
Tikras bargenas, GrosernS, deliea- 
tesaen Ir namas, arti bažnyčios Ir 
mokyklos. Riznis išdirbtas per daug 
metų. Kainų ir pardavimo priežastj 
išlirsite ant vietos Savininkas: 1307 
So. 48tli Coiirt. Cicero, Illinois.

PARDAVIMUI BIZNIS
Grose.rnS ir dellcatessen. Garu ap
šildomas. Pragyvenimui kambariai 
užpakaly. Turime parduoti pigiai. 
Priežastis pardavimo — liga. Atsi
šaukite: 2438 W. 69th St., telefonas 
PROsnect 1249.

PARDAVIMUI NAMAS
2 aukštų mūrinis namas Brlgepor- 
te: 6 Ir 5 kambariai. Kaina $2,500; 
$1.000.00 casb. balansas $15.00 J 

mSnes). Savininkas: 32.30 So. Hals- 
te<l Street, telefonas CAIsimeit 4118.

PIRMOS RCAIFS JUODŽEMIS 
— gčlynoms Ir žolynams. Parduoda
me bušeliais ar vežimais.

1 bušelis 25c; 5 bušeliai $1.09; II 
bušeliu $2.50.
Stanley Oavcyis. 110 Ro. Rldgeland 
Avė., Worth, UI., tel. Oak I,aw» 
193J-1.

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

APDRAUDA
Nepraraskite Savo Namo! Savo Darbo! Savo Gyvenimo Taupas!

SUTAUPYKITE 25%
Kuponas atneš jums pilnas informacijas apie Illinois Financial 
Responsibility Law ir Apdraudą, kuri jums reikalinga. Jūs 
taipgi gausite dykai "card ease”, į kurį galite įdėti automo
biliui vairuoti leidimą ir identifikavimo korteles.

Kainuoja #3.46 į mėnesį per 10 mėnesių
Metinė “Policy” išmokama par 10 lengvą išmokėjimą 

Būkite Tikri — Apsidrauskite — Fidellty Būdu

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm. Krikštynom Ir Kito
kiem Bankietam Suteikiam Pa

tarnavimų.
Linksmas Patarnavimas Visiems

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

Tel. Victory 9670

FIDELITY INSURANCE AGENCIES, Ine. 
175 West Jackson Boulevard
CHICAGO. ILLINOIS
Room A-1038 — Wabash 3066
Gerbiamieji:
Be Jokių prievolių, prašau Iflaų agento Išaiškinti man 
Iillnola Financial Rcfiponeiblllty Iaw, Aš taipgi gauaiu 
“Card Caae” be Jokloe prlevolBa
ATEIKITE.................... DIENA................. LAIKAS................
VARDAS ...............................................................................................
ADRE8A8 .............................................................................................
TEL.................. .................. KARO ROSIS..................................

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

PAMOKSLŲ
Kaina #1.75

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley, Avė.

Chicago, Ilf.
400 puslapių knygų.

GRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avė., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022
Poeahonlas Mine Rnn (Somened), Tonas 
Smulkesniųjų — Tonas 27.00; Petrolenm Caf- 
bon Cnke, perkant 5 ton. ar daugiau, Ton. 97.25.

■alas T*» efcatra.


