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VĖL KARO VIESULAS EUROPOJ
BR1TANSJA IR PRANCŪZIJA 
PASKELBĖ KARĄ VOKIETIJAI

Italijos ir sov. Rusijos 
nusistatymas — lūkeriavimas

LENKAI NEGALfJO
VERŽTIS LIETUVON 
III PASITRAUKĖ
KAUNAS, rigs. 2. — Lie

tuva jaučiasi laiminga, nes 
lenkams nepavyko- įsiveržti į 
Lietuvą. Jie išgavo progos 
tai padaryti, t

Išilgai Vilniaus ir Suvalkų 
demarkacijos liįiijos lenkai tu 
rėjo paruošę pfenkias divizi- 

miestuose, subruzdo pirkti |jas. Jiei planavo per Lietuvą 
užpulti Rytinę Prūsiją kilus
'karui su Vokietija.i

Bet vokiečiai sukoneveikė 
lenkams šį planą. Rytinės 
Prūsijos vokiečių armija Len
kijon įsiveržė pietiniam šone 
ir lenkų divizijoms buvo pa
vojaus R. Prūsiją pulti iš ry
tinio šono.

Dėl to lenką, divizijos iš-

NEPAPRASTAS SĄJŪDIS 
PABALTIJO ŠALYSE 
VOKIEČIAMS PAKILUS
RYGA, rūgs. 2. — Patyrus 

apie Vokietijos žygius Lenki
joje, visam Pabaltijy kilo ne
paprastas pasiautai artimas

LONDONAS, rūgs. 4. — Britanija ir Pranetizlja pakilo 
karan su Vokietija dėl Lenkijos.

Abi valstybės vakar formaliai paskelbė karą Vokietijai, Ibruzdėjimas. Vasarotojai susi 
nesulaukusios Hitlerio atsakymo į antrąjį ir paskutinį bend- metė grįžti namo. (Traukiniai 
rą ultimatumą. i prisikimšę. Nors maisto visur

Penktadienio rytą, rugsėjo 1 d., Vokietija ėmė pulti Len- pakankama, moterys, ypač 
kiją. Tą pačią dieną Britanija ir Prancūzija ‘pasiuntė ulti
matumus Vokietijai. Reikalavo, kad ji nutrauktų karinius 
veiksmus ir ištrauktų savo kariuomenę iš Lenkijos terito
rijų. Norėdamas 'padėti Vokietijai, Italijos ministras pir
mininkas Mussolini tuojau iškėlė sumanymą sušaukti 
penkių valstybių konferenciją “nesusipratimų” išlyginimui.
Bet jįs tylėjo apie vokiečių kariuomenės ištraukimą iš Len
kijos. '

Šeštadienį iki pusiaunakties iš Berlyno negauta jokio at- nias- 
sakymo nei Paryžiuje, nei Londone. Tuomet Britanija pra
nešė Mussoliniui, kad jo sumanymas šaukti konferenciją 
neįmanomas, nes Hitleris tyli ir vokiečių kariuomenė ver

daugiau maisto produktų. Kai 
kur žmonės susimetė iš ban
kų ištraukti savo taupinenis. 
Antivokiškas nusistatymas pa 
didėjo. Autoritetai ėmėsi prie 
monių saugoti vokiečių mažu-

žias vis giliau į Lenkijos teritorijas, orinėmis bombomis kentėjusiųjį 
bombarduoja miestus, žudo civilinius gyventojus. sužeistųjų.

Sekmadienio rytą Britanija ir Prancūzija Vokietijai pa
siuntė bendrą ultimatumą, kad ji iki pusiaudienio (pietų) 
nutrauktų karo veiksmus ir pasižadėtų ištraukti armijas iš 
Lenkijos.

Praėjus nustatytam laikui Vokietija neatsakė. Tuomet 
ministras jpirminųi'kas Chamberlainas nuėjo į susirinkusį F 
parlamentą ir pranešė, kad Britanija skelbia karą Vokieti
jai. Kiek palaukus ir Prancūzijos vyriausybė paskelbė karą.
Tik po šio įvykio Vokietija atsakė Britanijai pažymėdama, 
kad ji atmeta jos ultimatumą.

Taip prasidėjo naujas europinis, o gal pasaulinis, karas.
Hitleris atmetęs Britanijos ultimatumą pranešė, kad’ jis 

vyksta į rytinį frontą (prieš Lenkiją) vadovauti savo ka
riuomenei.

Įdomu, kad Hitleris tik su viena Britanija skaitosi, 
o apie Prancūziją — tyli.

Karą paskelbus, tuojau iš Berlyne atšaukti britų ir pran
cūzų ambasadoriai ir iš Londono ir Paryžiaus išlydėti vo
kiečių ambasadoriai.

Italijos ir sov. Rusijos nusistatymas yra lūkeriuojantis.
Žiniomis iš Romos, Mussolinis dar ir toliau ieškąs “prie
monių” sustabdyti prasidėjusį Europoje karą. Iš Maskvos 
gauta nepatvirtintų žinių, kad sov. Rusija pasiliks neutrali.

Šeštadienį į Berlyną atvykusi bolševikų karinė misija ir 
podraug pakeistas te.n sovietų ambasadorius.

Žiniomis iš Lenkijos, tenai 
keliuose frontuose vyksta kru 
vinos kovos ir yra daug nu
kentėjusiųjų — nukautųjų ir

trauktos Gardino link.

Prez. Rouseveltas per radiju 
Amerika bus saugojama nuo

AVASHINGTON, rūgs. 4.— 
Prez. Rooseveltas vakar va
karą kalbėjo iper radiją apie 
karą Europoje. Nurodė, kad 
Amerikoj nevaržomai apturi
mos žinios apie įvykius Eu
ropoje ir patarė piliečiams 
mokėti skirti tikras žinias 
nuo gandų, tikrus faktus nuo

paprastos propagandos ir ne
pasiduoti propagandos įta
kai.

Prezidentas sakė, jis viso
mis pastangomis darbuosis 
Amerikos neįvelti Europos 
konfliktan. Bus išleistas J. A. 
Valstybių neutraliteto atsi
šaukimas.

Lenkija pripažįsta, kad daug lenku 
nukertoje nuo vokiečiu eriniu bombų

Hitleris nori Lenkija suskaldyti 
ir susisiekti su sovietu Rusija

BERLYNAS, rūgs. 4. —,---------------------------------
Hitleris išvyko Lenkijos ka-1 VOKIEČIAI PAĖMĖ ČENS- 
ro frontan. Prieš tai jis pas- TAKAVĄ

BERLYNAS, rūgs. 4. —
Vokietijos karo vadovybė pra
neša, kad vokiečių kariuome
nė paėmė Čenstakavą — gar
siąją įlenki jos šventovę.

Bet prieš tai vokiečių la
kūnai Čenstakavą bombomis 
išgriovė. Sakoma, Jasna Go- 
ra vienuolynas ir bažnyčia 
sudegę.

VARŠUVA, rūgs. 4. — Iš 
lenkų radijo stoties paduoda
mos oficialinės žinios karo 
eigos Lenkijoje.

Ypač daug žinių skelbia 1

CHICAGOJ PARAPIJŲ 
MOKYKLOS ATIDAROMOS 

RUOŠĖJO 6 DIENAma apie vokiečių bombnešių 
baisius veiksmus. Kuone visi Chicago arkivyskupijos pa-
didesnieji Lenkijos miestai 
orinių bombų skaudžiai ištik-

kelbė pareiškimą, kad už ka
rą yra kalta Britanija, kuri 
ir toliau nori vyrauti Euro
poje ir pasauly ir susimetė 
prieš Vokietiją, norėjusią 
praplėsti savo sienas, kurias 
Versalio sutartis neteisingai 
susiaurino.

Vokiečių karo vadovybė 
praneša, kad jos kariuomenė 
visuose Lenkijos frontuose 
pažangiuoja.

Sužinota, kad Hitlerio svar
biausias žygis yra prasilauž
ti per Lenkiją ir susisiekti su 
sov. Rusija, iš kur Vokietija 
galės gauti pakankamai įvai
rios žaliavos ir maisto. Tiki
masi tai atsiekti per keturias 
savaites.

SUNAIKINTOS NUODINGO
SIOS KIRMĖLĖS

LONDONAS, rūgs. 4. — 
Londono žvėryne sunaikintos 
visos nuodingosios kirmėlės, 
nuodingieji vorai ir skorpijo- 
nai, kad nebūtų išlaisvinti 
vokiečių orinėmis bombomis. 
Kiti žvėrys nukeldinti pro- 
vincijon.

Vokietijos diktatorius Hitleris kalba savo parlamente, Berlyne. Jis įsivilkęs į karei
višką unifirmą. Pareiškė, jis vykstąs į Lenkiją vadovauti vokiečių kariuomenei. Girdi, 
šią dnifojųią nusitiesiąs 3 iję. jaimėjus kar^ (Acme telephoto)

VOKIEČIAI SULEIDO 
MINAS BALTIJOS 
PAKRAŠČIAIS

RYGA, rūgs. 2. — Prieš už
pusiant Lenkiją vokiečių ka
ro laivyno minininkai naktį su 
leido daugybę manų Baltijos 
jūron Rytinės Prūsijos, Dan
cigo ir kitais pakraščiais. Ir 
apie tai paskelbė per radiją.
Nurodė, kad nusagstytais mi
nomis pakraščiais laivams pa
vojinga plaukioti.

Kaip kartas Baltijos jūron 
'bando įsiveržti britų karo lai
vai ir padėti lenkams atsiimti 
Dancigą, o gal dar ir Kara
liaučių pulti.

Tai drąsus Ir pavojingas
rapijų mokyklos atidaromos Britų užsimojimas, 
trečiadienį, rugsėjo 6 d., paa

ri. Skaudžiausiai paliestas kelbė arkivyskupijos mokyklų
Varšuvos miestas. Visuose 
miestuose tūkstančiai civili
nių žmonių žuvę ir sužeista. 
Vokiečiai siekia sunaikinti 
svarbiausius lenkų geležinke
lių mazgus, ginklų ir amuni
cijos fabrikus ir airportus.

Lenkai nusiskundžia, kad 
kai kur vokiečiai iš lėktuvų 
svaido bombas su nuodingais 
chemikalais, kitur kulkosvai
džiais žudą iš miestų bėgan
čias moteris su vaikais.

viršininkas kun. mons. D. 
Cunningliom.

F.

ATIDĖTAS T. SĄJUNGOS 
SUSIRINKIMAS

ŽENEVA, rūgs. 4. — Bri
tų ir prancūzų vyriausybėms 
reikalaujant atidėti pačios T. 
Sąjungos ir jos tarybos susi
rinkimai, kurie čia turėjo į- 
vykti šio rūgs. mėn. 8 ir 12 d.

Numatomas apie 198,000 mo 
kinių įsi registravimas. Iš to 
skaičiaus apie 13,000 teks ar
kivyskupijos kolegijoms ir u- 
niversitetams, apie 25,000 — 
vidurinėms mokykloms ir apie 
160,000 — pradžioe mokyk
loms.

šį kartą dviejų metų kurso 
vidurinė mokykla atidaroma 
ir Sv. Jurgio parapijoje 
(Bridgjeporte), į kurią priima 
mi visų Chicagos lietuvių pa-

HITLERIS TIK SIENĄ 
“PATAISO”

LONDONAS, rūgs. 4.— Ber
lyne aiškinama, kad Anglija 
(naciai nesako “Britanija”) 
padarius baisią klaidą pas
kelbdama karą Vokietijai.

Girdi, Vokietija nepaskel
bė karo Lenkijai, tik pasiun
tė karinę ekspediciją “patai
syti” Vokietijos Lenkijos sie
ną.

ŠEŠTOKAI. — Šeštokų 
šaulių būrys šiais metais pra
dėjo statyti gražius mūrinius 

rapijų pradžios mokyklas bai-inamus, kurių jau sienos išves-
gę mokiniai. tos. Darbai vykdomi ūkio bū

du. Nemažai prisideda darbu 
ir aukomis visi būrio šauliai 
bei daugelis apylinkės gyven
tojų. Šiemet namai numato-

LONDONAS, rūgs. 4. —
Britų ministrų karo kabine- 
ten įeina Winston Chirchill ir 
kap. A. Eden,

NUSKANDINTAS 
BRITŲ KELEIVINIS 
LAIVAS “ATHENIA”

LONDONAS, rūgs. 4. —į apie 1,400 asmenų, jų tarpe
Už poros šimtų mylių nuoi ir amerikiečių.
Herbrides, vakarų link nuo t * ir i * v v j . .... , J. A. valstybių ambasadaSiaurines Škotijos, sutorpe- 
duotas ir nuskandintas bri
tų 13,581 tono keleivinis gar
laivis “Athenia”, kuriuo iš 
Glasgowo ir Liverpolio buvo 
vežama į Montrealį (Kanadą)

patvirtino minėto laivo nus- 
kandinimą, taip pat kad tarp 
keleivių būta ir amerikiečių.

Pranešta, daugumas kelei
vių išvaduota.

IŠ DANCIGO PAŠALINTAS 
T. SĄJUNGOS ATSTOVAS

KAUNAS, rūgs. 4. — Iš 
Dancigo vakar čia atvyko T.

PAMALDOS UŽ TAIKĄ 
CHICAGOS ARKIVYSKU

PIJOJE

Jo Eminencijos kardinolo
Sąjungos komisionierius prof. Mundeleino nurodymu visose
K. J. Burckhardtas.

Sakosi Dancigo nacių vadas 
Foersteris jam skyręs tik dvi 
valandas laiko apleisti tą 
miestą. Jis suspėjęs vos tik 
reikalingiausius daiktus susi
krauti. Palikęs net vertingą 
savo biblioteką.

Pranešta, ties Bartininkais 
nusileidęs vienas pažeistas 
vokiečių bombnešis.

VOKIEČIAI DANCIGO
APYLINKĖSE KAMUO

JASI

VARŠUVA, rūgs. 4. — Čia 
pripažinta, kad vokiečių ka
riuomenė atkirto nuo Lenki
jos Gdynę, Dancigą ir Pomor- 
ze (koridorių). Bet visiškai 
paimti neįsteigia. Vienur ir 
kitur lenkų įgulos atkakliai 
ginasi.

Iš Berlyno apie tai nėra jo-
ma atidaryti ir pašventinti, kių žinių.

Chicagos arkivyskupijos baž
nyčiose sekmadienį pradėta 
taikos novena, kad Dievas 
suklaikė.jusiam pasauliui at
siųstų taiką ir mūsų šalį (J. 
A. Valstybes) saugotų nuo 
karo nelaimės.

ATŠAUKĖ KONSULUS IŠ 
SLOVAKIJOS

BRATISLAVA, rūgs. 4. — 
Britų ir Prancūzų vyriausy
bės atšaukė generalinius kon
sulus iš Slovakijos, nes slo
vakų kariuomenė susijungusi 
su vokiečių kariuomene prieš 
Lenkiją.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — šia

ndien numatoma giedra; vi
dutinė temperatūra.

Saulė teka 6:19, leidžiasi 
7:18.
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Rytoj prasideda mokslas Ohicagos kata
liku pradžios mokyklose. Užvakar bažnyčio
se girdėjome kunigu paraginimus leisti vai
kus į katalikiškas mokyklas. Katalikiškoji 
spauda nuolat rašo tėvams nurodymus, kaip 
svarbu yra mokyti ir auklėti vaikus katali
kiškose mokyklose.

Į tuos visus paraginimus reikia atkreipti 
didžiausio dėmesio. Jie nėra daromi be pa
grindo. Ir kunigai ir katalikiškų laikraščių 
redaktoriai pildo Bažnyčios valių. Bažnyčia 
uždeda jiems pareigų priminti katalikams 
teivauis pareigas duoti savo vaikams dorų 
katalikiškų išauklėjimų. Tas išauklėjimas ga
limas tik pačių katalikų įsteigtose, užlaiko
mose ir Bažnyčios globojamose mokyklose. 
Tai, rodos, aišku. Juk ne be reikalo tiek daug 
jėgų ir lėšų dedama, kad prie kiekvienos 
parapijos pastatyti ir užlaikyti mokyklų.

Mes, lietuviai katalikai, turime ir kitų už
davinį. Mes turime stengtis savo vaikus iš
auginti ne tik gerais katalikais, bet ir ge
rsis lietuviais.

Tų šventų pareigų atlikti mums padeda lie
tuvių -parapijinės mokyklos, kuriose mūsų 
vai Inu yra motomi ir auklėjami ir katalikiš- kpj ir lietuviškoj dvasioj. Be to, jos turi 
visas rę-ikalinga# valdiškas teises. Jas bai
gusieji be. jokių kliūčių gali stoti į aukštes
nes mokyklas. Jos nesudaro jokių apsunki
nimų ir sutrukdymų.

Tad, ir katalikišku ir tautišku atžvilgiu 
imant, lietuviai tėvai be j*fcų išsisuldneji- 
mų turi leisti savo vaikus į lietuvių para
pijų užlaikomas mokyklas. Tai šventa mū
sų pareiga.

Dar Apie Federaciją Su Lenkija

dargų pagalba, štai dirvai ar
ti ir akėti reikalinga turėti 
arklas, akėčios, drapakas, ar
klys ir kiti smulkūs prietai
sai, kaip pakinkiai ir kita. 
Rugiams pinuti reikalinga:

nuo
reikalinga: vežimas, arkliai 
ir kai kurie smulkesni daly
kai, kaiip šakės, šatros, vir
vės ir kita. Javams ar šienui 
sukrauti reikalinga: kluonas 
ir daržinė, kūlimui gi ūkinin
kas turi naudotis arba spra
gilais arbn kuliamosiomis ma
šinomis. Tai vis yra ūkinin
ko darbo įrankiai, tarnaujan
tieji jo ūkiškajai gamybai. 
Toks yra tų įrankių ir tiks
las.

Kitokių gėrybių gamintojai 
vartoja, aišku, kitokius, sa
vo darbui tinkamus įrankius. 
Batsiuviui reikalingi vienoki, 
dailidei kitoki, o kalviui dar 
kitokesni darbo įrankiai. Ka
da atsirado .pirmieji darbo į- 
ran'kiai! Tada, kai žmogus.

Socialinis Sąjūdis
Katalikų vadai visuose kraštuose rūpina

si socialinio teisingumo, pagrįsto popiežių 
enciklikomis, įgyvendinimo reikalais. Sis są
jūdis kas kart labiau išplečiamas Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, jis neatsilieka ir Pra
ncūzijoj.

Iš eilės 31-oji socialinė katalikų savaitė 
Prancūzijoje šiemet įvyko Bordeaūž. mieste. 
Jam pirmininkavo Aųuitaine’o primas mgr. 
tfeltin. .

Šių socialinių katalikų savaičių tikslas y- 
ra nustatyti katalikų pažiūrų įvairiais socia
liniais klausimais. Joje gvildenami ir tokie 
dalykai, kaip “žmogiškoji laisvė yra pavo
juje”, “Laisvė ir laisvės socialiniame gyve
nime. šiemet ypatingu būdu buvo nagrinė- 
jamcs pažiūros, neigiančios klasių buvimų 
ir pažiūras, pagal kurias klasės yra tik fa
tališka grumtynių ir konfliktų priežastis. 
Be kitko, buvo prieita prie išvados, kad vL 
somis jėgomis vengiant brolžudiškų rietenų 
ir grumtynių, socialinės klasės privalo viena 
kitų suprasti, papildyti ir mylėtis tautinio 
gyvenimo ir mistinio Kristaus Kūno vieny
bėje.

Praėjusių savaitę mūsų dienraštis rašė a- 
pie prancūzų dienraščio, leidžiamo Paryžiu
je, “L'Oeuvre”, pasiūlymų Lenkijai Klai
pėdos uostų mainoma už Dancigu. Pasirodo, 
kad tai nebuvo originale prancūzų laikraš
čio nuomonė. Ji kilo lenkų tarpe. Štai, rugp.
10 d. “Kurjer Wilenski”, kaip praneša ‘‘L.
Ž. ”, įdėjo pirmoje vietoje platesnį straipsnį, 
pavadintų reikšminga antrašte: “Federacinė 
idėja ir gyvenamas momentas”. Straipsnyje 
stengiamasi įrodyti, kad 1919-1921 metų Pil
sudskio stovyklos, iškeltoji federacinė kon
cepcija ir kuri buvo tiek smarkiai ligi pas
kutinių dienų atremiama endekų, dar toli 
gražu .nepriklauso istoriniam archyvui ir kad, 
esu, kaip tik dabartiniu metu tai koncepci- pjautuvai ir dalgės, kitur tain 
jai susidaiė palankios sąlygos... [reikalui naudojamos mašinos.

Pačioje pradžioje straipsnio autorius ta.p J>vams Im0 surinktį
ruso:

“1919-1921 metais Pilsudskio stovykla 
iškėlė federacinę koncepcijų, kuri buvo 
endekų (puolama. Jie stengėsi vaizduoti fe
deralizmo šalininkus kaip nerealybių lipdy
tojus, 'kaip politinius bankrotininkus, o jų 
projektus laiko visiems amžiams užkas
tus istorijos a-rvliyvuose. Reikia pripažinti, 
kad tos .nuomonės, esanti lenkų visuomenės 
milžiniška dauguma”.

Toliau taip rašoma:
“Iš tikro, mėginimai federalizmo prog

ramų įkūnyti pirmais Nepriklausomybės 
metais liko visiškai bergždi. Tačiau, iš to 
fakto negalima daryti toli einančių išva
dų. Kad minėtoji koncepcija nesisekė tam 
tikromis sųlygomis ir tam tikrų istorinį 
momentų, dėl to negalima paneigti fede
ralizmo doktrinos apskritai”.

“L. Ž.” sako, kad to rašinio autorius 
mėginus įrodyti, kad Pilsudskio federalizmo 
idėja buvusi sveika ir teisinga. Baigdamas 
straipsnį, autorius rašo:

"Dabar gyvenamuoju momentu verti- !susįdūrįs su gamta, daugiau
nant federacinės ideologijos šansus reikia nieko neturWa„laR) pavarto-
formuoti 3 teisybes: •. • , • ,, .. .. . jo Pirmų syk} akmeni rr nuli Dabartinis lenkų - vokiečių antago-1. - . v , . . .

7 . . - _ T įlaužytų sakų palapinei pasi-nizmas išsemia visos lenkų visuomenes de-l . , ,... , .... . , statyti, ar kam kitam. Ilgaimesį ir pančioja Lenkijos politinį aktin- . . v . _ .
gumų. Tačiau, tai nenumarino mūsų didės- nrui žmogus darėsi kultui in- 
nio masto tikslų. Lenkija yra rami ir jei- £esnis if v’s labiau tobulino 
gu net prieitų prie 'karo, tai dar vis tiek darbo įrankius. Šiandie gi te- 
grįšime prie kitų tikslų įkūnijimo.

Z) Vokiečių hegemonijos grasinę kelia 
solidarumo būtinumo reikalų tose tautose, 
kurios yra Vokietijos reicho pavojuje. Tai 
ir sudaro perspektyvas federalizmo prog
ramai realizuoti, nors iš dalies kitaip, kaip 
manyta 1919—1921 m.

3) Lenkija gerbia nepriklausomų tautų 
suverenumų, kad ir mažiausių ir silpniau
sių”,

į tai “L. Ž.” taip atsako:
“Del šių lenkų laikraščio “projektų” ten

ka pasakyti, kad lenkai, nežiūrint į aiškia 
realybę, kai 'kuriais atvejais nieko neišmoko 
ir nieko nepamiršo. Už visokių kombinacijų 
ir sofizmų jų daugumai tebešmekši galvoje 
didelis blizgantis žodis “unija”.

“Bet būtų galima apie šių lenkų svajonę 
visai neužsiminti ir į straipsnius nereaguoti, 
jei tokie planai būtų iškeliami, kai žurnalis
tai pritrūksta temų ir nebėra kaip honoraro 
uždirbti. Dabar, šiais įtemptais laikais, ypač 
lenkų spauda, rodos, temų pakankamai turi.
Todėl norom nenorom į galvų skverbiasi min
tis, kad šie projektai yra inspiruojami ir 
bandoma leisti balionus: “kų gi litvinai da
bar sakysi”

Lenkai mūsų nuomonę šiuo klausiniu la
bai gerai žino ir todėl šitokio klausimo kė
limas šiuo metu mažių mažiausia bent ne
korektiškas žestas Lietuvos atžvilgiu”.

Suvažiuokime
Gyvenimas iškelia mūsų tautai naujus 

klausimus, į kuriuos turėsime atsakyti. Ge
rai, kad jau už savaitės, būtent rugsėjo 12 
ir 13 dienomis, įvyks tas svarbusis A. L. R. 
K. Federacijos kongresas, kuriame dalyvaus 
ir žymių Lietuvos visuomenės vadų. Drauge 
su jais galėsime aptarti aktualiuosius tau
tos reikalus ir ateities veikimui nustatyti 
tinkamas gaires.

Jei kada buvo svarbu mūsų vadams, or
ganizacijų ir kolonijų veikėjams suvažiuoti 
pasitarimui, tai dabar. Nesigailėkime tam 
nei laiko nei lėšų. Prasidėjusi karo audra 
Europoje ir sąryšy su juo Lietuvos reika
lai, šaukia mus suvažiuoti, pasitarti, suor
ganizuoti ir vieningai dirbti.

Atsakymas visai teisingai. Mes anuo kartu 
pareiškėme, kad mūsų tauta jokiu būdu ne
sutiktų eiti su Lenkija į federacijų, nes tai 
būtų pasikartojimas Liublino unijos.

Tikinčių jų Vargai Rusijoj
Sovietų laikraštis “Bezbožnik”, leidžia

mas Maskvoje, nusiskundžia, kad dar vis 
daugelis komunistų duoda šventikams vai
kus krikštyti, kiti pašventintu vandeniu j»- 
tys krikštija. Neretai pasitaiko, kad komu
nistų partijos narys jungtuves sudaro baž
nyčioje. Daugely vietų namuose dar galima

DRIC8IS

KAS YRA KAPITALAS?
tSavo reikalams tenkinti kitos rūšies, tai jie reikalui 

žmogus gaminasi visokių gė- atėjus pasimainydavo savo 
rybių. Pavyzdžiui, ūkininkas gaminiais ir tvarkoj. Bet lai
mia, sėja, o surinkęs nuo lau- km bėgant, šitokiu mainų pre- 
kų javus, .juos iškulia ir tu»i kybą pasidarė nepatogi, todėl 
sau maisto. Jeigu įsigilinsi- įvesta buvo pinigai, kuriais 
me į pačių javų ar kokios ki- iš pradžių būdavo visokios 
tos naudos pagaminimo eigų, visų pageidaujamos prekės, o 
tai pamatysime, kad ūkiniu- paskiau atsirado mūsų laikų 
kas dirba ne grynomis ran- pinikai.
komis, bet su tam ti'krų pa- Šiandie kiekvienam yra 

aišku, kad bet kokiai gamy
bai reikalingi ne tik darbu 
įrankiai ir žmogaus darbas, ; 
bet ir pinigai. Paprastai įpra
sta manyti, kad tik pinigui, 
didelė jų suma sudaro kapi
talų. Tai tai yra labai siau
ras, kasdieniškas kapitalo su
pratimas. Kapitalo sąvoka y- 
ra daug platesnė. Nesįsteng- i 
darni surasti labai gudraus 
kapitalo apibrėžimo, galime 
pasakyti, kad kapitalų suda
ro visos tos ekonominės gė
rybės, kurios tarnauja ne su
vartojimui, bet tolimesnei ga
mybai arba produkcijai. Tai
gi tie visi ūkininko ir kitų 
verslininkų įrankiai, apie ku
riuos kalbėjome, yra kapita
las, nes jie tarnauja tolimes
nei gamybai, naujoms gėry- 
daro arklas, akėčios, dalgė, 
bėnis kurti. Tad kapitalų su- 
vežimas, plaktukas, kūjis ir 
kiti žmogaus įrankiai. Netki 
arkliai, karvės ir kiaulės taip 
pat žemės ūkyje sudaro kapi
talų, nes jie tiesioginiu, kaip 
arklys, arba netiesioginiu bū
du, kaip karvė ir kiaulės tar
nauja tolimesnei žemės ūkio 
gamybai.
Fabrike kapitalų sudaro ma

šinos, visi įrengimai kartu 
su patalpomis, nes ir jos tar
nauja gamybai. Anglių krūva 
skirta gamybai, taip pat ka
pitalas, bet krūva anglių šiaip 
jau pas privatų žmogų nega
lima vadinti kapitalu, bent 
t ik ruja prasme, nes jie tar- 

. nauja tik butui apšildyti, o 
ne naujoms gėrybėmis kurti.

Pinigai sudaro kapitalų to
dėl, kad jie suvartoti gamy
boje atneša naujų ekonomi
nių gėrybių. Pinigai, gulin
tieji banke, teisingai laiko
mi yra kapitalu, nes jie ga
mina savininkui naujų pini
gų, didina įdėtų pinigų sumų 
Juo didesni procentai, juo pi
niginis kapitalas našesnis.

Kalbėdami apie ekonominių 
gėrybių gamybų, galėjome pa
stebėti,! kad jon įeina trys 'pa
grindiniai dalykai: gamta, da
rbas ir kapitalas. Gamta yra, 
aišku, pats pagrindinis arba
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Centras Varšuvos miesto, kurį, Hitleriui įsiveržus į Len- 
kijų, subombardavo vokiečių karo lėktuvai.

chnika yra padariusi tokių 
pažangų, 'kad ji sugeba kiek 
vienam sudėtingiausiam dar
bui pagaminti tinkamų įran
kių, visokių mašinų, kurios 
reikalingos tik nedidelės žmo
gaus priežiūros: visų darbų 
pačios atlieka.

Seniau, kada žmogaus rei
kalai būdavo nesudėtingi, jis 
pats galėdavo sau pasigamin
ti, kas tik jam būdavo reika
linga. Ilgainiui betgi žmonių 
reikalai darėsi vis įvairesni, 
sudėtingesni taip, kad nega
lima jau buvo visko pačiam 

pasigaminti. Imta linkti tik į 
kokį nors vienų. Sakysime, ū- 
k i pinkas pradėjo verstis tik 
žemės ūkiu, siuvėjas — siu- 
vininkyste, kalvis — kalvys
te ir taip toliau. Tuo būdu 
įvyko vadinamasis darbo pa
dalinimas, kuris savo ruožtu 
davė pradžių mainų prekybai 
ir paškatino įmones labiau to
bulinti savo darbo- įrankius. 
Kadangi vienas žmogus ar vi
sa jo šeima gamindavo vienos

nkiškam gyvenimui, tas pir
minis, pagrindinis kapitalo,! vyzdžiui, visoki gamybos įre- 
kaip darbo įrankio, tikslas ilgimai, mašinos, aiškiai tar- 
jasikeitė ir jis išvirto į išnau-Į nauja gamybai, nors iš tos 

kitaip sakant, pirminis garny- ‘lojimo priemonę. Pirmiau gamybos įinonintnkas laukia 
bos veiksnys. Paskui eina da- kapitalas tarnavo darbui, o ! kuo didžiausio pelno. Uždarbi- 
rbas. Kapitalas gi yra gamtos paskiau jis apvaldė darbą ir nio kapitalo rolėje yra papra

stai piniginis kapitalas, krau
namas birikuose arba šiaip 

15 aukščiau parūkyto ,i5'ImonSm. skolinama dideliais
Mja, kad kapitalas turi d™-1 Procentais- JeiS>> pi™oa.«. 
jop, pobūdį. Viena, ji. ,ar.; rūšies kapitalas yra visais at-

_—.— _______ -_______________________________ ________'_________ ________ _______ l žvilgiais naudingas, nes jis
se, ypač baltmisių apgyventose vietose per-j Sovietų liaudies komisarijntas uždraudė • patiekia visuomenei naujų e- 
kama pašventinta žemė — ja apibarsto kars- bažnyčiose griežti vargonais. Visus vnrgo- konominių vertybių, tai ant-

ir darbo sąveikos padarinys 
nesgi pradžioje nebuvo kapi
talo, buvo tik gamta ir žmo
gaus darbas. Šiandie žmogaus

Baigtas statyti ir į vandenį nuleistas Newport Newb, Va., 
uoste keleivinis laivas America, kurio pastatymas kainavo 
$17,000,000. Laivas priklauso United States Lines. (Acnie te- 
leplioto)

Žmogus prie mašinų yra tik nauja naujų ekonominių gė- 
kaip priedas. Tačiau vis tieki rybių gamybai, antra, jis tar-
žmogaus darbas turi gamybo
je savo reikšmę.

Koks yra kapitalo tikrasis 
tikslas! Iš kapitalo apibrė
žimo galime spręsti, kad ka
pitalo tikslas yra tarnauti 
naujų ekonominių vertybių 
gamybai. Tačiau besivystant

nauja pelno tikslams. Pirmuo
ju atveju kapitalas vadina
mas gamybiniu (produkcijos) 
kapitalu, antruoju — uždar- 
binin kapitalu. Šie abu kapi
talo vaidmens dažniausiai su
tampa, bet yra kapitalų, ku
rie aiškiai tarnauja gamybai- 
arba uždarbio reikalams. Pa

palenkė jį tarnauti pelno tiks
lams.

rūšies gaminius, o kitas — darbų pavaduoja mašinos

tų per laidotuves, nes šventikų dabar tiek nūs įsakyta trumpu laiku atiduoti kovojaa- 
nedaug heliko, kad nevisur įstenkia juos čių bedievių organizacijai, 
prisišaukti. Net kolektyviuose ūkiuose mirę — Rusijoje uždedami aukšti mokesčiai ba- 
komunistai, kartais laidojami šitokiu būdu. žnyčioms. Pvz., mažiausia dar neuždaryta 
Komunistų partijos kontrolinė komisija Kini- Maskvos bažnyčia per metus turi mokėti 
feropoly (Pietų Rusijoje) iš partijos išme- 25,090 rublių. Neįstengiant sumokėti tų ken
tė 81 narį. Jie buvo kaltinami • priklausę tribucijų vien 1937 m. buvo uždaryta 1100 
bažnytinei sektai, kuri varė propagandų šū- nišų maldos namai, 240 katal. bažnyčių ir
kiu “atgal .prie evangelijos”. Sektos susi
rinkimuose būdavo skaitoma evangelijos po-

rosios rūšies kapitalas, pa
sipelnydamas iš skolininko ū- 
kio, visuomenei, galima sa
kyti, jokios naudos neatneša. 
Tai yra neproduktingas ka
pitalas.

Iš pradžių kapitalas atsi
rasdavo dtirbo ir taupu/no dė-

rasti ikonas — šventus paveikslus. Įvairio- smai, o pabaigoje giedamas internacijonalas.

koplyčių, 110 mošėjų ir 61 protestantų mal-' 
dos namas. 1938 m. tokie hiokesčiai dar bu-! ‘<a’ Det^i kapitalas ė
vo 120 procentų padidinti. _____ ! __ (Tęsinys 3 pusi.)

t>
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Aviacijos Varžybose Lieta 1-oj Vietoj
KAUNAS (E). — Baltijos i Yiomodelių varžybas 1 vie- 

aviacijos varžybas, kurios nu-(tą laimėjo estukas, 2 vietą lie-
sitęsė visą savaitę ir baigėsi 
sekmadienį, rugpjūčio 20 d., 
didele tarptautine aviacijos 
diena, laimėjo Lietuva. Balti
jos aviacijos varžybas organi
zavo ir pravedė Lietuvos Ae
ro Klubas. Mūsų figūrinio

tuviukas Šakalys, kurs taip 
pat pasiekė naujo rekordo; jo 
sklandytuvo modelis nuskrido 
850 metrų. Bendrame laimėji
me Baltijos valstvlves atsisto
jo šiose vietose: 1 Lietuva, II 
Estija, III Suomija, I|V Lat-

skraidymo ekipa buvo stip-.vija. — Lietuvos Respublikos
liausią ir pranašiausia ir iš 8 
vietų Lietuvai teko 1,2 ir 4 
vietų. Dovanas gavo lakūnai 
Kutaitis ir Rimas ir estas 
Kiiisk. Motorinio skraidymo 
varžybose skrendant iš Talino 
per Rygą, Falangų j Kauną, 
laimėjo 1 ir 2 vietas lietuviai 
Rimas ir Jesinskas, 3 vietų 
estas, 4 vietų suomis ir Svie
tų lietuvis Ašmenskas. Aukš
tojo skraidymo nugalėtojai: 1 
is 2 vieta — lietuviai ir 3 vie
tą — estas; suomiai gavo 4 
ir 4 vietą. — Varžybose su 
sklandytuvais laimėjo pagal 
toliausiai nuskrista atstumų

Prezidento dovanų ir lenkų 
aero klūbo LOT dovanas lai
mėjo mūsų Aero Klūbas.

Paskutinę dienų, rugp. 20, 
tarptautinėje aviacijos šven
tėje be jau minėtų Lietuvos, 
Latvijos, Estijos ir Suomijos 
lakūnų, dalyvavo ir Vokieti
jos aviatoriai su 4 modernios 
konstrukcijos lėktuvais ir 1 
sklandytuvu ir Lenkijos avia
toriai su G lėktuvais ir 2 sklan' 
dytuvais. Tų dienų prieš 20,-1 
000 kauniečių žiūrovų minią 
buvo parodyti visi paskutinių 
metų civilinės aviacijos srity
je pasiekti laimėjimai ir skrai

latvis Vilks 1 vietą, Gysas Įdymo bei sklandymo techni- 
(Lietuva) 2 vietų ir Saaras ' kos stebuklai.
(Estija) 3 vietų; toliau lietu-j _______________
viai Ožkinis ir Pyragius lai- Į kt i • •
mėjo dar 4 ir G vietas. Tačiau j Daug Nelaimingų 
už visus perskridimus ir čia Atsitikimų Žemės 

ŪkyjeLietuva gavo daugiausia taš
kų, būtent Lietuva 14 taškus, 
Estija 42, Latvija 40. Sklan
dytuvais pasiekto aukščio re
kordus laimėjo: estas Saar, 
pakilęs 2000 metrų, Jietuvis 
Gysas — 1750 metrų ir latvis
— 1G43 m. Toliau lietuviai 
Oskinis, pakilęs 1G20 m. ir J. 
Pyragius — 1550 metrų. Pa
gal ekipas už aukštį taškus 
gavo ir vietomis pasiskirstė:
1 vieta Lietuva su 56 taškais,
2 vieta Estija su 4G taškais ir
3 vieta Latvija su 34 taškais.
— Išbūtų laiku ore su sklan
dytuvais laimėjo lietuviai Gy
sas 1 vietų, išbuvęs 5 vai. 49 
minutes ir 2 vietų Azelickis iš 
buvęs 5 vai. 18 min. Latvis 
Vilks gavo 3 vietų, išbuvęs 4 
vai. 34 min. Per visas sklan-

Šiais metais Draudimo nuo 
nelaimingų atsitikimų kasoje 
yra užregistruota per 3,700 
nelaimingų atsitikimų žemės 
ūkio darbavietėse. Draudimo 
'kasa kasdien gauna 100—150 
protokolų apie nelaimingus į- 
vykius ryšium su žemės dar
bais. Tačiau, nelaimingų at
sitikimų skaičius žemės ūky
je numatoma dar ipadidės, 
prasidėjus didiesiems darba
ms: javų valymui ir ypač kū
limui.

KAUNAS (ė) — Prieš ku
rį laikų įsisteigusi akc. “Mo
lio” bendrovė ruošiasi šiemet 
pastatyti etermito fabrikų. Pa
žymėtina, kad fabrike gami
namos eternito stogams deng- 

dytuvų varžybas lietuvis Gy-| ti plytelės yra žymiai leng- 
sas išbuvo ore 14 vai. 40,5. vesnės ir patvaresnės už čer- 
min., Pyra<gius 12 vai. 1S min.i peš. Fabrikas kainuosiąs per 
latvis Vilks H vai. 3G min. A- 700,000 lt.
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S1MPLY... Curl AsYou Comb
Away with your curlers . . . away 

with your curling gadgetsl Here'i 

the lašt word in easy curling meth* 

ods. It's the new “Automatic” Rolo- 

curl, with a regular comb at one end 

and a magic disappearing comb at 

the other. You simply curl ai you 

comb ... with one end you comb, 

with the other you curl easily, quicIe

ty and with be a uty shop perfection. 
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Gen. Walther von Braucliitscli, visos vokiečių kariuomenės vadas (dešinėj), lėktuvu iš 
Berlyno atvykęs į frontą vadovauti karo operacijoms. Nuotrauka iš fronto Jėktuvu pasių- 
sta į Berlyną, o iš ten radio į Ameriką. (Acme teleplioto)

Kas Yra Kapitalas

(Tęsinys iš 2 pusi.)
mė augti savo išnaudojamo
sios galios dėka. Apvaldęs da
rbą, kapitalas ėmė imtis sau 
per daug pelno, neatsižvelg
damas, kad dalis pelno turi 
būti skiriama tiems, kurie 
duoda darbą, — darbininka
ms. Nuo to laiko ir prasidė
jo liūdniausias kapitalo vaid
muo. Išaugo vadinamoji ka
pitalistinė ūkio santvarka, ku
rioje iš tikrųjų yra dauk ne
teisybės ir išnaudojimo. Ta
čiau ne pats kapitalas yra 
kaltas, kad kapitalistinėje sa
ntvarkoje yra daug neteisy
bės ir išnaudojimo. Kalti yra 
ištroškę pelno kapitalistai ir 
vadinamoji ūkinio liberaliz
mo doktrina (mokslas), kuri, 
leisdama kapitalistams visiš
kai laisvai elgtis su kapitalu, 
išugdė kapitalistinę santvar
ką. Liberalistinė doktrina 
skelbia, kad visas pelnas tu
rįs priklausyti tam, keno y- 
ra kapitalas. Tiesa, kapitalis
tai ne visada patys veda į- 
mones, jie skolina dažnai ka
pitalą kitiems, kurie atidaro , 
įmones ir veda gamybą. Už 
paskolą įmonininkai moka 
skolintojui tam tikrus pro
centus, o visų kitą pelną, pa
gal liberalištinę doktriną, tu
ri teisę imtis sau.

Kaip sakyta, negalima ka
pitalo smerkti dėl to, kad 
pasaulyje nėra socialinio tei
singumo. Kapitalas, kaip toks. 
yra reikalingas ir be jo nega
lima būtų apseiti. Kaip gi 
vystytųsi bet kokia gamyba, 
pradedant smulkinusiąja na
mine ir baigiant fabrikų pra
mone, jeigu nebūtų kapitalo, 
t. y. jeigu nebūtų darbo įran
kių, mašinų ir kitko. Be kapi
talo neįmanoma būtų jokia 
medžiaginė (pažanga. Tš to, 
be abejo, nereikia spręsti, kad 
kas pripažįsta kapitalo rei
kalingumų, tas yra jau ir ka
pitalistinės santvarkos šalini

nkas, o darbininkų priešas, kaip į darbo įrankį. Tuo tar- kurie, norėdami gauti didesnį
Šitaip manyti būtų perdėm į pu liberalizmas kaip tik tei- 
klaidinga, lygiai kaip dažnai kia kapitalui didžiausios rei- 
klaidingai manoma, jog Baž-Įkšmės, šalia gamtos veiksnio', 
nvčia, pripažindama privatinę į Tuo būdu darbas yra lyg ir 
nuosavybę, ginanti neva ka- antraeilis veiksnys. Dėl tos
pitalistinę santvaikų ir visai 
neužstojanti darbininkų rei
kalų. Kapitalo, kaip gamybos 

i priemonės, reikalingumų pri
pažįsta ir socializmas ir ko
munizmas. Ir nieko nuosta
baus, nes gi be kapitalo ne
įmanoma išsiversti, nepaisant, 
kokia būtu ūkinė santvarka. 
Socializmas ir komunizmas 
kovoja su kapitalizmu, kaip 
ūkine santvarka (nors, kaip 
praktika rodo, jis negali vi-

priežasties kapitalistinėje sa
ntvarkoje yra ir didelių prie
šingumų tarp darbo ir kapi
talo.

Kai Anglijoje buvo įvestos 
fabrikuesna pirmosios maši
nos, minios darbininkų, nete
kę darbo, ėmė skelbti strei
kus ir įsiveržę fabrikuosna 
naikino mašinas, kaip didžiau
sius savo priešus. Vėliau bet
gi susiprato, kad dėl jų nelai-
mes yra ne masinos kaltos, 

siskai išsivaduoti is kapita- , . „ .. . . ...... 1 . bet kapitalistai, įmonininkai,
lizino sistemos), o ne su kapi
talu. Bažnyčia taip pat kapi
talizmui daug ką prikiša, bet 
patį kapitalą, kaip darbo į- 
rankį, taip pat pripažįsta. Pa
stebėtina, kad Bažnyčia pa
grindiniais produkcijos veiks-1 
niais laiko tik gamtą ir dar-i 
bą. į kapitalą gi žiūri tiktai i

RHEUMATISM
Pain—Agony Starta To Leave in 

24 Houra
Kappy Days Ahead for You
Thlnk of lt—hovr thl» old yrorld 

does m ak e progresą—now comes a 
prescrlptlon whlch la known to phar- 
marists aa Allenru and wlthln 48 
boura after you atart to take thls 
hwlft actlng formula paln, agony and 
Inflnmmatlon caused by ezcess urlo 
rcld haa starteri to depart.
• Allenru doea Just what tt.la rrotlce 
i.aya It will do—It la guaranteed. You 
ran get one generoua bottle at lead- 
Ing drugatorea everywhere for 85 
centą and if lt doean't brlng the Joy- 
®ue reeulta you ezpect—your money 
•hole hearterilr raturnad.

MILUONS

pelną, vyrus atleisdavo nuo 
darbo, o priimdavo moteris 
ir vaikus už mažesnį atlygi
nimą. Ir šiandie, be abejo, vi
si yra įsitikinę, kad technika 
žmonijai reikalinga, kad iš 
tikrųjų tarnauja žmonijos ge
rovei, o ne skurdui didinti. 
Skurdas yra atsiradęs dėl ne
tinkamos šių dienų santvar
kos, dėl pačio žmogaus kaltės, 
kuris, siekdamas pelno, nesi
skaito' visai su dorove, į ku
rią kaip tik didžiausį dėmesį 
kreipia katalikų Bažnyčia.

Kitą kartą pakalbėsime a- 
pie darbo vaidmenį produk
cijoje.

P. Valėnas (“J. K.”)

NAMŲ STATYMO
KONTRAKTORIUS

REAL ĖST ATE
INSURANCE AND LOANS

Statau visokios rūšim naujus namus ant 
lengvu mėnesiniu išmokėjimu- Darau vi
sokį taisymo darbą be jokio cash mokė
jimo ant lengvų mėnesiniu išmokėjimu 
(Išgaunu gerianti atlvginimą iš Fire In
surance Companiju dėl taisymo apdegu
siu namu). Darau paskolas ant nauiu ir 
senn namu, lengvu mėnesiniu išmo
kėjimu nuo 6 iki 20 metu- Reikale kreip
kitės prie:

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

siimmiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiig

LEO NORKUS, Ir.
DISTRIBUTOR

OF

AMBROSIA & NECTAR
B E E R S

=
5

= GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą ObicagoJ. Visi geria ir mėgsta 
5 AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nusprendė padirbti dar go- 
5 resnį alų, karį užvardino NECTAR. šis Alna yra pagamintas iš im- 
= portuotų pirmos rūšies produktų.
S
'£ Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas ištaigas. Vi-
5 suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą patar- 
s navimą.

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

L ...

PEČIAI
Sun Flame Oil Burncr 3, ar 
4 kamliariums, vertas $39.

už $1950
Norge Oil Burncr, 3 ar 4 
kambariams, verias $59.00

už #39-50
Pasirinkimas — Quaker, 
Monogram, Modcrn Air l- 
ron Mastcr, su aliejų ir ga
šli — CombLnacija, vertas 
$149.00,

$89-00
Su angliais ir gasu kombi
nacija,
po #69*00 ir auk.
Norge, Universal, Crown, 
1940 metų Pečiai parduo
dami su didele nuolaida. 
Aplaikytas didelis užsisa
kymas ant orderio Parlor 
Setų Kroeliler, Eenske, Pul- 
lman, Union ir parduoda
ma žemiau perkamosios 
kainos. Išmainykite savo 
seną radiją ant naujos 19- 
40 metų modelio, o girdė
site visas vėliausias žinias 
tiesiog iš Europos ir gera 
muzika. Pamatykite visas 
1940 metų radijas viena ša
lę kitoi’, su stebėtinais pa
gerinimais — Pliilco, RCA 
Victor, Zenitli gražiuose 
kabinetuose
po #49*00 ir auk.
Nuolaida duodama už seną 
radiją.

Automatic 
Record Changing

RCA VICTROLA

Radija ir Automatiška Vic- 
trola, pati permaino rekor
dus. Kaina

$149-00
Nuolaidos už seną Š50.00. 
Trumpam laikui

tik $99.00
12 gražią rekordų dykai.

Columbia nauji lietuviški 
rekordai nupiginti

iki 49 centų

Jus. F. Butt
Furniture House,

3409-21 So. Halsted 
Street

Tel. YARds 3088

Budriko Programai:
WCFL—970 k. nedėlios va
karais 9 vai.
WHFC—1420 k. ketvirtad. 
kaip 7 vai. vak.
WAAF—920 k. Internatio
nal Pot-Pouri pirmad. ir 
pe.nktad. 4:30 po pietų.

Lislen to and Advertise over

RALANDEGH'S YUGOSUtV RAOIO
Folk Songs and Muaic
Tambtrritza Orchestra

Station*WWAE, Every Sunday^l to >
11 536 S. Clark St., Chicago — Har. 3006

GARSINKITES “DRAUGE**
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KOKIŲ PASKUTINIU METU 
ĮREGISTRUOTA IŠRADIMŲ

Pramonės Departamentas 
davė išradimo patentus šiems 
Lietuvos pilieėiums: Chaimui 
Šalanskiui, Kaune, išradusiam 
muilo prepuratų rankoms -j.Inu 
ti; M. Verbliukeviėiui ir E. 
Tatoraitei, Panevėžyje, išru-

plaunant drabužiams nuo va
ndens ir ebemi'kalų apsaugoj 
gumini gaubtuvų ir Jonui Re
meikai, iš Pašvitini vaisė., 
Trivalakių k., išradusiam ja
ut amatų u. štai1 ę

Užsienių Firmos ir asmenys
dusiems guro šutintuvų; Pr. iš Vokietijos, Švedijos, liek 
Deršeidui ir K. A. l’etersui, gijos, Prancūzijos, Anglijos, 
Kaune, išradusiems būdų ir Šveicarijos, .Jugoslavijos, Es- 
prietaisų lengvoms betoninė- tijos, Sacmijos, Norvegijos. 
jus statybinėms plokštėms ga- Latvijos, Olandijos, Ispanijos, 
minti; Edv. Šaulinskui, Kad-1 Danijos yra paskutiniu meti. 
viliš'kyje, išradusiam garinį Lietuvoje jregistiavo šitokius 
korių lydytojų; Saltmonui išradimus ir patobulinimus: 
Gudinskiui, Kaune, išradu- prietaisas .<ieto pavidalo mai
šiam naujų bituko plytų ga- 1 s.o produktams, ypač dešre- 
minimo būdų; Marijonui Ja- lėtus, elektrišku būdu pušil- 
guėandkiui, Kaune, išradu- dyti tiesioginiu srovės
šiam šešiasdešimts keturių a- 
kmenų klubo domino; Č. Li- 
bikui ir St. Degučiui, Tel
šiuose, išradusiems lauko tipo 
plytoms degti patobulintų kro
snį. Laikini išradimų apsau 
gos liudijimai duoti: inž. V.
Labakauskui, Kaune, užregis
travusiam patobulinta būdų
gaminti kietajam muilui iš'tuvų bomboms uždegti; leng-

JM'll-
Jeidimu; degtukams uždegti 
prietaisas ir šiam prietaisui 
gaminti aparatas; 'kylančio ir 
nuolatinio veikimo reguliato
rius artilerijos sviedinių de
gikliams reguliuoti būdas ce
mento tinkui uždėti; uždegi
mo įrengimus lėktuvų bom
bų ms; kolbos įprietaisas lėk-

sėmenų aliejaus; Pr. Matule
vičiui, A. Panemunė, užregis
travusiam patobulintų būdų 
geriamiesiems ir valgomiesie
ms produktams gaminti; ,Jno

voms statybinėms medžiago
ms bei jų sudėtiniams grūde
liams gaminti procesas; žalio 
pašalo užlaikymas; sukamas 
sparninis siurblys; apsaugos

............O” katu ir kavai įpriedų garny- 
j bus būdas.

AKIŲ GYDYTOJAS

Pažymėtina, ka<l daugelio Yards 3146.
, • ? i VAIJkNDOH: Noo 11 ik*

valstybių linuos uzregistruo-! 2 iki 4 ir 7 iki 9
įa labai daug išradimu ir pa Pirmadieniais: 2 iki 4 Ir 7 ik 4

. .. . ... . . ^v^ntadieniau: II iki U. tobulinimų įvairiems karo rei
kmenims. V okietijos firmos ir 
asmenys užj utentuoju labai i 
daug išradimų ir patobulini
mų maisto produktams ga
minti.

Ui

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

ir ak imtut pritaiko
3343 S. Halsted Street

DR. VAITUSH, OPI.
SPECIALISTAS 

Ol"TOMKTIUCAI.l.Y AKIU 
LIETUVIS

Su virš 20 melų praktikavimo 
Mano Garu n ui viniai.

Pu lengvi na akių įtempimų, kas es
ti priežastimi galvos skautlSjimo 
svaigimo, aklų įtempimo, norvuotu- 
mo. skaudamų aklų karšt), atitaiso 

1 trumparegystę ir tollregystę. Priren- 
Priešlėktuviiė medžių šakomis užmaskuota vokiečių kanuolė toliau nuo fronto. Tokių 1

kanuoliu nristatvta išilgai fronto naikinimui lenkų lėktuvų, jei priešus pakiltų bombarduo- į elektra parodančia mažiausias kiai- 

ti vokiečių miestus, ši nuotrauka iš frontu lėktuvu pasiųsta į Berlynu, o iš ten į radio į j vaikus- Krelvo« *ti-
Amerikų. (Acme telephoto)

patobulinimas, liečiųs langus, tu; kondensuotiems produktą- linys grūdinėms barstomoms
sukamus aplin'k gulinčių ašį; ims gaminti būdas; būdas ii 

įrengimas kvėpavimui palen-būtlas ir įrengimas pieno pro
duktams džiovinti, vpuč se- 
paruoto pieno; plaušų siūlui 
gaminti būdas; metodas cuk-

prekėms; metodas ir įrengi
mas begaliniams elastingiems 

gvinti dujokaukės pagalba;! lynams apdirbti, juos impreg- 
tekstilės siūlų gaminimo pa- nuojant kauču'ku; sausam pie- 
tobuliniuias; naujas metodas .aui gaminti būdas; vėjo va

rui ir naujai melasei iš cuk-' tekstilės siūlų atsparumui pa- romas elektrinis variklis su 
rinių augalų gaminti; vidaus didinti; šovinių lizdai gink- didelėmis vėjo turbinomis;

taisomos.
Valandos: nuo 10 Iki 8 vai. vak.

NedfilioJ Dagai sutarti. 
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių, kinuos pigios kaip 
pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Telefonai YARda 1373

DR. P. ATKOČIŪNAS
DAM TĮSTAS 

144b So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniai* ir 

Penktadieniais
Valandos. 10-12 ryte. 2-6. 7-9 P. M. 
3147 S. Halsted St, Chlcago

Pirmadieniui*, Trečiadieniais ir 
Mtadi eilini f 

Valauilos: 3—8 1’. M.

' Tel. CANal 6960

OR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2155 VVest Cermak Road
OFISO VALANDOS:

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

DR. F. G. WINSKUNJU
PHYSICIAN AND SURGEOM 
2158 W. CERMAK ROAD

Ofiso tel. Canal 2345
O tiso Vai. 2—4 ir 7—9

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

LIETUVIAI DAKTARAI

zui Gaurui, Kaune, išradusiam j priemonė prieš karo dujas; 
patobulintų gaidų spausdini- 1 dviračiams varyti meclianiz-i 
1110 būdų; Sarai Moizesienei,1 mas; sujungtųjų sparnų lan-i 
Kaune, išradusiai plaukus gams kampiniai apkaustymai;

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

2-tros lubos
ClliCAGO, 1LL.

Telefonas MIDway 288l»
OFISO VALANDOS:

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

Sekinad. nuo 10 iki 12 vai. ryt*

telefoną. HEMlock 6286

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2415 W. MARąuette Rd. 

Oiiao valandos:
10—12 vaL ryte 

2—4 ir 0 —8 vai- vakare. 
Trečiadieuais ir Sekmadieniais

Susitarius.

TEL. YARDS 5557

DR. FRANK G. KWINN
(KVIECLNKKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 West 47th Street

OFISO VALANDOS:
2—4 ir 7—8:30 Vakare,

ir Pagal Sutartį.

lanis; įrengimas garsinių a- muzikos reproduktorius tai- 
paratų adatos piūvio gilumui 'komas begalinės juostos pa

šliaužiančia ir pakeičiama tū-nustatyti; būdas briketams vidalo garsinėms filmoms;
l gaminti; naujas būdas svies- būdas dviem garsinės filinos 
tui gaminti; džiovinamas šu- galams sujungti; kavos euro-

varykliams 
lis; šaunamieji
degimo

ginklai su
L- ’

Liuosnorių priėmimo į kariuomenę punktas vienam parke Varšuvoj. Moterys eina valdi
ninkų pareigas, nes visi sveikieji vyrai stoja ginti kraštų nuo Įsiveržusio priešo. Nuotrau
ka iš Varšuvos per radio atsiųsta į Amer. J. Valstybes. (Acme telephoto)

Londono vaikai ku išrašytai# upt drabužių vurdais bėga iš miesto ieškoti saugesnės vie
tos nuo priešo puolimo iš oro. Visi aplaidžiau tieji Londonu vaikai panašiai sužymi&mi. 
,(Acmę telephoto)

ALEX ALESAUSKAS & SONS
Wholesale Fumiture Co.

6343 So. Western Avenue
REPUBLIC 6051

Naujausios lietuviškos Knygos
VISOS YRA RINKTINĖS DVASIŠKO TURINIO

Dvasiški j ai jos yra ypatingai įdomios, skaitytinos

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

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

" TIKĖJIMO SKYDAS — Parašė Kun, J. Žida- 
navičius. Autoriaus leidinys ....t.........................$1.00

NUOSTABUSIS SV. PRANCIŠKAUS ASYŽIE
ČIO GYVENIMAS -- .Juozo Pavilionio 
vertimas iš Kun. D. Danveau, O.E.M........................$0.50

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

KENČIANTIS KRISTUS (Mąstymai) — Parašė 
Kun. J. Alekna. M.l.tKaino Seni. Dv. Tėvas. . . .$0.50

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

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

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

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

OR. P. J. BEINAR
IBElNAItAUSKASJ

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso — Wentworth 1612.

Res. — Yards 3955. 
OFISO v ALANDUS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakar.
Trečiadieni uit) ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

DR. A. J. MANIKAS
GI DV TO JAS IR CHIRURGAS 

VIRgima 1116 4070 Archer Avė
Valandos: 1—3 ir 7—s 

Kasdien ižakyruB Seredų
Sercdoauis ir Neuėl. pagal sutartį.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avė.

TeL YARdj 0994 
Rez. Tel. PLAza 3200

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedaliomis nuo 10 iki 12 vul. diemp

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Rea. 6958 So. Talman Ava.
Res. TeL GROvehill 0617 

Į jffice TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
Ketv. ir Nedėlioinis susitarus

2423 W. Marquette Road

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN and SURGEOM 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS i

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Nedėliomie p*K»l sutartį. 

Office TeL YARda 4787 
Namų TeL PROepact 1930

Tai GAJUI 6122.

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

REZIDENCIJA
6631 S. CaHfornia Avė. 

Telefonas REPnblic 7868

Office Phone Ree and Office
PROepect 1028 2359 8. Leantt Si
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANal 0706

DR. J. J. KOWAR
(K0WAR8KA8) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd SL, Clilcago
Trečiadieniais ir Sekniadieniaia

pagal »utart|.

Tek YARda 6921 
ftea.: KENwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiso TeL VIRginis 0036
Rezidencijos tel BEVcrly 8244

OR. T. DUNDULIS
4157 Archer Avenue

Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P. M.

Beįideaeija
8939 8o. Claremont Ava.

Valandos 9—10 A M. 
Nedėliotus pa#al sutartį.

Tel OANal 0257
Bes. TeL PROspect 6659

DR. P. I. IALATŪRIS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street

Rezidencija 6600 So. Arteeian Ava 
VAIxANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet 

6 iki 9 vakare

ToL YARda 2246

DR. G. Z. VEZEL'IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Reredoi pairai sutartį

DR. V. L SIEŪLINSKI
D ARTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonu Lafayatts 3860

Antradieaisis, Kokvirtariianiaia ia 
PanktsdiaaMua

4631 So. Ashland Avė.
Tel YARda 0994

Pirmadieniais, Trečiadieniais ix
Ėettadieniaia.

'■t'.’
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Ar Reiks Mokėti 
Skolas Vilniaus 
Žemės Bankui?

Prieškariniais laikais daug 
ūkininkų, dvarininkų ir namų 
savininkų buvo smarkiai pra
siskolinę Vilniaus žemės ban
kui. Kai nebuvo su Lenkija 
normalių santykių ir apie tas 
skolas nebuvo jokios kalbos. 
Tik nusavinant įiekilnojamų- 
jį turtų, Vilniaus žemės ban
ko skolos pereidavo valsty
bės žinion, o atsiskaitant su • 
savininku už nusavintų tur
tų, valstybė tų skolų sųskai- 
ton išskaitydavo atitinkamų ■ 
sumų pinigų. ,

i
Neseniai kai kurie dvarini-1 

nkai pristatė žemės ūkio mi
nisterijai dabartinio Vilniaus 
žemės banko kvitus, kad jie 
už prieškarines skolas yra at
siskaitę su dabartiniu Vil
niaus žemės banku. Žemės ū- 
kio ministerija patarė su tais 
kvitais kreiptis pas vyriausį 
notarų ir pristatyti pažymė
jimų, kad skolos išbrauktos 
iš ipotekos knygų. Tačiau 
vyr. notaras dabartinio Vil
niaus žemės banko kvitų ne
pripažino, nes liesų jokių įro
dymų, kad tai yra tas pats 
bankas, kuris veikė prieška
riniais laikais Vilniuje.

Tuomet kalbami dvarinin
kai pristatė iš Vilniaus že
mės banko oficialius raštus, 
adresuotus mūsų įstaigoms. 
Kaštuose pažymėta, kad da
bartinis Vilniaus žemės ban
kas yra tas pats bankas, ku
ris veikė prieškariniais lai
kais. Tačiau ir tų raštų mūsų 
įstaigos nepripažino, nes pa
rašytas raštas dar nėra įro
dymas, kud čia tas pats ban
kas, nes banko tapatybę turi 
nustatyti mūsų teismas. Be to, 
dabartinis Vilniaus žemės ba
nkas iš mūsų teismo negali 
reikalauti tokio pripažinimo, 
nes iki šiol tarp Lietuvos ir 
Lenkijos dar nėra sureguliuo
tas prieškarinių skolų mokė
jimas.

't ■ nnnmm

.....

Evakavimas Londono eina didele paskuba. Ne tik sveikieji apleidžia krašto sostinę, bet 
ir ligoniai išvežami į saugesnes vietas nuo nuo galimo priešo puolimo iš oro. (Acme te- 
lepsoto)

-------- ,
PALAIMINTO RAMONO 

LULL KASDIENINES 
MINTYS

Iš angliško vertė 
Kun. Ant. M. Karužiškia

Rugsėjo 5 Diena
Be artimo meilės tu negali 

mylėti.

Numylėtinis sakė savo Ge
rai Numylėtam “Parodyk 
man būdų, kuriuo aš galė
čiau padaryti Tave žinomu ir 
mylimu ir giriamu tarp žmo
nių”. Mylimasis pripildė sa- 

I vo dievotumu, kantrumu, mei- 
(lės artimu, sielvartomis, min- 
| timis, dejavimais ir ašaromis.
I Ir į numylėtinio širdį įėjo 
I drąsa girti jo Mylimąjį; o jo

Viena valgomųjų daiktų krautuvė Varšuvoje. Susekus-, kad savininkas, pasinaudodamas 
karo stoviu panorėjo pasipelnyti suktybėmis, vyriausybės įsakymu krautuvė uždaryta, o sa
vininkas išsiųstas į koncentracijos stovyklų. Vokietijoj taip pat yra labai suvaržytas mais
to naudojimas civiliams gyventojams. Viskas eina kariuomenei. (Acme telephoto)

burnoje buvo jo Mylimojo Aukso Grūdeliai 
gyriui; o jo valioje radosi pa-i 
nieką tų žmonių išmėtinėji
maiiis, kurie neteisingai tei
sia.

Gyvenimas nors trumpas, 
bet doras yra daug geresnis 
už ilgų, bet blogų.

Jei nori, kad gyvenime tau 
sektųsi, turėk viltį, ištvermę 
ir drąsos savo sumanymų iš
pildyti.

Gėlės Mylintiems, 
1 Ve tuvėms, Bankie- 

tams, Laidotuvėms, 
:ir Puošimams.

’ GĖLININKAS 
- 4180 ARCHER AVENUE 
, Phone LATayette 5800
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“** SKOLINAM PINIGUS
Ilelen Montgomery, žymiausia Amerikos sklandytoja, suj = 

savo vyru ir kūdikiu. Jos sklandytuvas yra dviejų vietų ir 5 
kai kada visa šeima pasklaido padangėmis. (Acme teleph.)

= *1 ANT 1-MĮĮ MORGIČIŲ
INSURĖD

KLAIPĖDA (E) — Rugsė
jo 9 d. šaukiamas Tautinio 
Lietuvių Banko Klaipėdoje a- 
keiniukų susirinkimas, kurio 
dienotvarkėje yra banko lik
vidavimo klausimas. Bankui 
esančios sudarytos tokios są
lygos, kad jis verčiamas lik
viduotis. x

SKELBKlTEiS “DRAUGE”

NEURITIS
RILIIVI PAIM IN PIW MINUTIS

To relieve the torturlng paln of Neurltla, 
RheumatJam, Neuralfia or Lumbago In a 
few minutes, get the Doctor'a (onnula 
NURITO. Dependable—no opiatea. no nar- 
cotlca. Doea the work qulckly—mušt relieve 
cruel pain. to your aatiirfartlon In a few 
minutes or tnoney hack at Drugalata. Don't 
auffer. Ute NURITO on thla guarantee today.

— išvyksta —

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

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

dpecuzZoo, 'u/farmaJce, 
-noįbiistqr

4eCONOMY and 

SATISFACTION uu
DmiMc lėttįd/fhub/eAdion!

B AKIIVV POWD£R
, SMaePnce Today

25 ounces for 254
Fulli Pack ••• No Slack Fillind

Štai ką gaunate:
X. Traukinio bilietą 1 abi pu

ses, Chicago-N. Y., pirmos
S. Du bilietus J Pasaulin* Pa

rodą.
klasės, alr-condltloned trau- 
klnlala.

8. Aplankymą New Yorko Jval.
renyblų.

2. Valgis du kart. nuvažiuojant 
Ir parvažiuojant

7. Aplankymą Rockefeller Cen- 
ter Observation Tovver.

8. Transportaclją nuo stoties J 
viešbuti New Yorke.

8.
8.

Privilegiją aplankyti Niaga
ra FailH, kada gr|žlte namo. 
Privilegija pasilikti Ne w

4. Dvi naktis Ir tris dienas 
viešbutyje.

York. 15 dienų, nuo dieuos 
Išvykimo iš Chicagos.

Pilnas informacijas apie ekskursijų teikia:

“D-R AUGA S”
2334 S. Oakley Avė. Tel. Canal 7790

MiLLiGNS OF l'UUNDS HšJk betN t tįsto BY OUR (aOVtHNMtHT

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

Turi kų parduoti, ar nori 
kų pirkti, pasiskelbk “Drau
go” Classified skyriuje, ku
ris duoda gerų rezultatų.

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, 

J kaip kiti žmonės, ir ne toks, 
kaip ana tas muitininkas, kur 
pas duris stovi”. A. P.

Labai mažėja senosios kar
tos lietuviai. Priežastis: vieni 
išvažiuoja į kitus miestus, o 
kitus
tina iš gyvųjų tarpo

■ A. A., 1
MARY STANEVIČIŪTĖ

negailestinga mirtis re-

Mirė rūgs. 2. 1939, 1:30 vai. 
ryto, sulaukus 17 metų arnž.

Gimus Benton. Illinois.
Paliko dideliame nuliūdime: 

mylimus tėvelius: motinų. An
taniną, tėvą Juozapų, seserį 
Elenų, brolj VVilliam, 2 tetas: 
Jievų, jos vyrų Antanų ir šei
nių Kaulinničių, ir Mary ir 
jos vyrų Andrew ir šeimų So- 
kol, krikšto motinų Viktorijų 
Ališauskienę ir jos šeimų ir 
daug Kitų giminių ir draugų.

Kūnas pašarvotas 4444 So. 
Talman Avė.

Laidotuvės {vyks trečiadie
nį, .rugsėjo 6 d. iš namų 8:30 
vai. ryto bus atlydėta j Ne
kalto Prasidėjimo Švč. Pane- 

[ lės parapijos bažnyčių, kurioje 
jvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. Po pamaldų 
bus nulydėta j šv. Kazimiero
kapines.

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

Nuliūdę: Motina, Tėvas, Se
suo. Brolis, Tetos, Krikšto Mo
tina ir Giminės.

Laidotuvių direktorius: J.
Liulev'ičius. tel. Lafayette 3572.

E Kiekvienos ypatos padėti pinigai yra apdrausti iki $5000.00 pei E 
= Pederal Savings and Loan Insurance Corp^ po United Statas = 
= Goverament priežiūra.

Mokame Už tyri
Padėtus Pinigus

s Ofiso vai.: d :00 vai. ryto iki 6:00 vak. Pirmadieniais, Ketvirta- E 
s dieniais ir šeštadieniais iki 8:0ė vak. * E

Į CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOGIATION !
. JOHN PAJLEL, I’res.

| 6816 S. Westem Avė. Phone GRO. 0306 |
giiiiiuuiMiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiJumiiiimmiiiiiiiiiiiiimiii  a

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ
KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSEDYKAI

OAEY, EfiTD. LAIDOTUVIŲ DIKEKTOEIAI
KELNER— PRUZIN 

deriaosias Patarnavimas — Moteris patarnauja
Phoae 9000 680 W. 16th Ars.

Anthony B. Petkus
6834 So. AVestern Avė. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
ClCero 2100

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IB DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBU1.ANCE
DIENĄ IR NAKTĮ i

Visi Telefonai YARDS 174M742
4605-07 So. Hermitoge Avė.

4447 South Fairfleld Avetiue
_____________Tel. LAFAYETTE 0727/__________

r\ V/ V" A T koplyčios visose 
JaZ' i R A 1 Chicagos dalyse

nu.įmykite mQaq Ldetuvią nulio prognuno AntnuUrakt Ir 
BHtauUenla vakarais. 7:00 valanda. U WHIP Motina (X4M U"

P. SAUTIMTKRAH

Lachawicz ir Susai
2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270

4348 So. California Avė. 
Phone LAFayette 3372

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

ftntanas M. PhiliiĮis 3307 Litnanica Avė. 
Phone YADds 4908

I. J. Zolp ,1646 West 46th Street 
Phone YARds 0781-0782

Alliat V. Petkiis 
P. J. Ridikas

4704 S. AVestem Avė. 
Tel. LAFayette 8024

3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419

Temykitc Biznierię Bargcnus “Drauge”.
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Stambi Auka Darius- 
Girenas Namo Fondui

Laidotuvių direktorius J. 
F. Eudeikis šiomis dienomis 
atremontavo savo koplyčių, a- 
dresu 4605 So. Ilermitage av., 
•padarydamas jų daug dides
ne, moderniškeane ir naujai 
išdekoravo, sy'kiu įteikė čekį 
$250.00 sumai Dariaus - Gi
rėnas Legijono Namo Fondui.

Tai didžiausia suma, kokių 
Darius - Girėnas postas yra 
gavęs nuo pavienio žmogaus. 
Lietuviams, legijonierianis, la
bai linksma, kad John F. Eu
deikis įvertina mūsų visuo
meniškų darbų.

W. B. Sebastian.
Commander

Jadvyga Gricaitė 
Išvažiuoja New 
Yorkan

Jadvyga Gricaitė, žymi dai
nininkė, rūgs. 2 d. traukiniu 
išvažiuoja į New Yorkų. Žada 
aplankyti AVasbingtonų, Bos
tonų, Niagara Falls ir Kana
dą. Atostogoms .paėmė tris 
savaites. Žinoma, būdama 
New Yorke aplankys Pasau
linę Parodų, taipgi dalyvaus 
Lietuvių Dienoje, rūgs. 10.

J. G.

Atidarė Vaisių 
Krautuvę

AVEST SIDE. — Zuzana 
Bubliauskienė su sūnum Jo
nu, 2257 AV. 23 PI., atidarė1 
visokių vaisių ir daržovių 
krautuvę. Kainos ant visko 
mažesnės, negu markete. Pa- 
sinaudokit. Rap.

Padėkos Žodis 
Povilo Šaltimiero

Išaušo rugpjūčio 27 d. Sek
madienis. šilta. Saulutė šyp
sojosi, tarsi, džiaugiasi, kad 
tūkstantinė lietuvių minia iš 
visų Chicagos apylinkių, ir 
Indiana, AVisconsin ir Michi- 
gan valstijų plaukte plaukia 
į Šaltimiero antrų metinį pik
nikų, Oakg daržan.

Sunku žodžiais apipasakoti 
tų įspūdį, kurį tas pikniką? 
padarė į mane ir visus “100 
Radio Klūbo” narius. Daug, 
labai daug, lėšų išlepta pa
rengimui, daug dirbta, kad 
kiekvienam atsilankiusiam bū
tų užtikrintas kuo puikiau
sias pasilinksminimas.

Šiuo reiškiu nuoširdžiausių 
padėkos žodį visiems malo
nė j ilsiem s atvažiuoti. Jūsų 
skaitlingas atsilankymas ir

H0W TO CLEANSE AND SOOTHE

TIRED
STRAINED* EYES

• Don’tsufferfrom bum- 
ing, amarting eyea.
Murinę bringa you 
ttuick.amazinį reliaf.
Murine'a six extra in- 
gredienta complataly 
nrazh away eya ir r it a- 
t f'on-make your eyea feel
clean.freah.alivel Uae Murinę taricedaiiy. 
•Kye (trata due toduat.drlvtag, f lare.cloae work. 
merdėt, rtadinc.late houra. Murinę (rillnot cor- 
recteyedeftciencies. For treatmentof organiceya 
diaordera, aee a competent prnfeaaional at onre.

fĮJRIHL
E Ve s

AT ALL DRUG STORES

parama davė galimybės pra
dėti rengtis prie ateinančiais 
metais parengimų. Dėkoju vi
siems ir visoms, kurie nenuil
stančiai dirbo. Dėkoju radio 
artistams, švelniabalsiui Al
girdui Bražiui ir mūsų lakš
tutei Florencijai Balsifitei; 
Šunim Burum dainuojančio
ms sesutėms, Jonui Rukštalai, 
Kristinai Kriščiūnaitei, Elenai 
Pečiukaitei; Vytauto Biela- 
jaus šokėjų grupei, Valerijai 
Budžiūtei ir jos raitelių gru
pei; Jonui Rakauskui ir “Lie
tuva” benui; Chicagos juoki
ngiausiam lietuviui, Bronislo
vui Brukniui, 12-os metų Rai
nei Bertulis; armonistams ir 
Juozui Varputui; mūsų akor- 
dionmeistrui ir kitiems artis
tams, kurie žavėjo visus atsi- 
lankusius savo talentais. Dė
koju Vincui Popeli ir Kazi
mierui Miliauskui už juokų 
maišų; parengimo pirm. po- 
licistui Ben Survilai ir kiek
vienam garsintodui už prisi
dėjimą prie sekųiingo antro 
metinio pikniko.

Tuo tarpu, brangūs lietu
viai, mūsų radio programų 
klausytojai, lankysiu tamstas 
kas vakarėlis 6:30 iš AVHIP 
stoties, radio bangomis su ge
resne lietuviška muzika, gra
žiausiomis dainelėmis, Bartkų 
šeimyna ir vėliausiomis žinio
mis bei pranešimais.

Lietuviais esame mes gimę, 
lietuviais norimo ir mirt. Vi
siems tariu lietuviškų dėkui.

Povilas B. šaltimieras

RADIO
“PASIUNTINIO” 
PROGRAMOJ DAINUOS 
JOSEPHINE STANAITĖ

Šį vakarų, po Peoples ra
kandų krautuvės radio prog
ramos, išgirsime gražių “Pa
siuntinio” radio programų, su 
sidedančių iš muzikos, dainų, 
paieškojimų ir įvairių prane
šimų. Dainuos “Pasiuntinio” 
radio solistė Josephine Sta
naiti. Programa prasidės ly
giai 7:45 vai. iš stoties AVGES 
136 kil. Prašoma pasiklausy
ti. S.S.S.

PEOPLES RADIO 
PROGRAMA

Dainuos Lietuvių Vyčių Cho
ras, svarbūs patarimai, žinios, 
pranešimai, smagi muzika, 1.1.

Lietuvių Vyčių Choras va
žiuoja į New Yorkų dalyvauti 
Pasaulinėj Parodoj Lietuvių 
Dienoje su viltimi nžrekor- 
duoti lietuvių menų kaipo 
vienų iš gražiausių kitų tau
tų tarpe. Šiam tikslui per 
daug mėnesių šis choras, va
dovaujamas energingo ir žy
maus muz. J. Saurio, pasi
rengė daug gražių, naujų ir 
harmoningų dainų. Prieš iš

'K

DAR VIENAS PIKNIKAS
West Sidej - Rugsėjo-Sept. 10, Rūtos Darže 
BUS LINKSMAS LAIVO' SKAITYTOJŲ PIKNIKĖLIS

“Kristaus Karaliaus Tjaivas” yra dvasinio turinio 
laikraštis. Jame telpa gražių pasiskaitymų. Chicagoįe Jis 

turi daug skaitytojų ir rėmėjų.
šio Pikniko pelnas bus skiriamas išleisti gražiems 

1940 m. kalendoriams.

AVilliam R. (Billy) Skidmore (vidury), kuriam federalinė grand jury iškėlė bylų dėl ta
riamo išsisukinėjimo nuo mokesčių už pajamas, o tų pajamų, matyt, turėta nemažai, nes 
mokesčių sumų siekia $361,272.36. Jis yra vadi namas Chicago gemblininkų karalium. Šioj 
nuotraukoj matome jį pasirašant bondsų $25,000.00 sumai. (Acme telephoto)

padėtį ir kad nebūtų karų, 
štai, kų valdovai turėti) da
ryti: skaityti ir studijuoti en
ciklikų Popiežiaus Leono XIII 
apie darbininkų reikalus. Ta
da tikrai būtų darbininkams 
geresnis gyvenimas. Gal, ir 
karų pavojus sumužėtų, nes 
enciklikoj šventi patarimai, 
darbininkums ir kapitalista
ms. A. P.

Įspūdingi Parapijos 
Globėjo Atlaidai •

AVAUKEGAN, III. — Šv. 
Baltramiejaus atlaidai buvo 
rugp. 27 d.

8 valandų ryto Mišias šv 
laikė 'kun. Čužauskas. Giedoji 
moterų choras, kurį puošė 
Žilienės gražus balsas.

Sumų laikė kun. Kiškūnas 
prieš išstatyta Šv. Sakramen
tų. Per sumų parap. choras 
labai gražiai giedojo. Girtina, 
kad mažoj parapijoj, su 250 
šeimų, randasi net du chorai.

Šv. Baltramiejaus draugija 
“in corpore” dalyvavo per 
sumų. Vaukeganiečiai lietu
viai naujų bažnyčių pastatė 
krizės metu. Dabar smarkiai 
aukoja pastatymui .naujo ma
rmurinio didžiojo altoriaus, 
kuris kainuos $4,000.

Per kolektų matėsi daug 
dolerinių. Matyt, kad vauke
ganiečiai neskupauja Dievo 
garbei.

Ben. širvidas, čikagietis

vykstant į New Yorkų, Vy
čių Choras nori pavaišinti Či- 
kagiečius su dainelėm, Peo
ples Bendrovės leidžiamoj va
landoj šį vakarų, t. y. antra
dienį 7-tų valandų, iš stoties 
AV.G.E.S. Prie jų malonių dai
nų bus ir kitokių įvairenybių, 
muzikos, kalbų, patarimų, 
pranešimų ir t. t. Taigi, kad 
tikrai išgirstumėte šį puikų 
programų, nepamirškite šį va
karų užsistatyt savo radio ant 
minėtos stoties rodyklės mi
nėtu laiku. Rep. XXX

Rpnduojame salę vestuvėms, susi
rinkimams, Šokiams Ir kltoklams 
parrnglmanu. Naujai Ir moder- 
nlfikal (rengta. Maža nuoma. Dėl 
susirinkimų kllObams duodame 
dykai. Kreipkitės.

SULLY’S SVETAINĖ 
4400 So. Washtenaw Avė.

Tel. LAFayette MM 
Jonas Zepalta., savininkas . .

Skaitytojų Nuomonės
Prezidentas Roosevelt

Jeigu prezidentas D. Roose
velt kandidatuos, trečiam ter
minui, tai tegul prieš jį ei? 
respublikonai, visos kitos pa 
rtijos, iš anksto galima sa 
lcyt, jog jis liks išrinktas. 

Kaip išvengti didelių karų

Mano nuomonė apie karų 
| yra tokia ir, gal būt, geriau

sia. Duokim sau, Hitleris pik
tu su Lenkija ir .nori kariaut.

! Kam žudyt milijonus karei
vių? Kuo jie kalti? Turėti} 
būt šitaip: susipyko du val
dovai, tegul jie eina persimt: 
kuris bus stipresnis, to bus 
viršus. Čia turėtų persimt 
Moscickis su Hitleriu. Arba 
Stalinas su Musoliniu ir t.t. 
Jei kuris jų ir nusisuktų spra
ndų, maža būtų bėda, palygi
nus, su milijonais nekaltų žino 
nių, kurie turi žūt. Arba to
kius geriausia būtų pasiųst 
į pirmutines kariuomenės ei
les. Tai žinotų, kas tai yra 
žmoniškumas; žinotų, kas tai 
yra Dievas, kurio dabar ne
žino, ar nenori žinot. Ir mels

Staidanl Cluh

TURTAS VIRS--------------- 03,500,000.00

ATSARGOS KAPITALAS - 0250,000.00
Dabar mokam 31/2% už pa
dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 m.

STANDARD
FEDERAL 
SAVINGS

and
LOAN ASSOCIATION 

OP CHICAGO

4192 ARCHER AVENUE
SAVINOS FEDERALLY 

INSURED
JUSTIN MACKIEWICH, Prea.

Kaine

švelni Degtinė—100 Proot 
BOTTLED IN BOND 

Nėra Geresnės Degtinės 
už Tokia Kaine

TIK $1.00 PT 

4-5 Kvortos.

Reikalaukit 
8AVO APYLINKĖS 

TAVERNOJ 

15c. OHINKSAS
MUTUAL LIQUOR OOMPANY

Distribntoriai
4707 8. HALSTED STREET

Plione Bonlevard 0014

UTILITY LIQUOR 
DISTRIBUTORS

Ineorpor»ted

Tel. Prospect 0745-0746
Wholea*le Only

6931-33 So. Ashland Avė.

Pn« miia galima gauti tikrai 
LJetuvIžkų Importuota Valxtybln» 
Degtinu. ..

Mes Ir Vlal Mflaų Darbininkai 
Eitame Lietuviai. Pp. F. Ir 11 
Dalmldal, Savininkai.

tųsi, kaip mirtis pažiūrėtų į 
jų akis.

Prezidentas ir kongresas
Kongresas nedavė preziden

tui skirt pinigų AVPA dar
bams ir jei neatidarys fabri
kų, bus žaidžiama su ugnimi, 
iš kurios per neatsargumą, i 
gali kilti didelis gaisras.

Jei D. Roosevelt nestatys 
savo kandidatūros, tai kito 
tokio prezidento nebus. Jisai 
yra artimų mylintis žmogus 
ir labai populerus. Jeigu ko
ngresas būtų jo klausęs, šian
dien, gal, nebūtų bedarbės ir 
kitokių darbininkams sunke
nybių.
Popiežius ir Valdovai

Kad pagerint darbininkų

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 31.00 

Užsakymus siųskite:
DRAUGAS PUBLISHING 00.

2334 South Oakley Avenne Chicago, Illinois

NAUJAUSI IR GERIAUSI

RAKANDAI
PIGIAUSIA KAINA — CASII ARBA

LENGVAIS IKMOK ĖJIMAIS

Barskis Fu mitu re House, Ine.
"THE HOME Or FINE FURNITURE” 8INCJE 1904

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

Gražiai Skamba 
Dainos

VAIGUVA (Šiaulių aps.) 
Šiame užkampyje žmonės gy
vena pasiturinčiai. Yra ir sta
mbokų ūkių. Didesniems lau
ko darbams, kaip pvz. rugia
pjūtei, yra sudaromos talkos. 
Malonu ir džiugu, kai talki
ninkų būriai, į darbų eidami 
ar nuo jo grįždami ir su dai-' 
nom nesiskiria. Taip tylų va
karų platieji laukai, miškai, 
pakalnės ir kalneliai skambė
ti skamba nuo žemaitiškos 
dainos. Su talkom čia mėgia
mos ir pabaigtuvės.

GARSINKITE “DRAUGE’

(Mes 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.

Prašo Pataisyti
Redakcija gavo laiškutį nuo 

J. Žilvičio, kuris prašo patai
syti įdėtų “Drauge” žinių a- 
pie rengiamų L. Vyčių 14 kuo
pos (Mardi Gras). Rengimo 
komisijų sudaro ne anksčiau 
paskelbti, bet sekantieji: Ju- 
dy Žilvitis, Joe Kaupas, Ann 
Rodomskis, Tony Dedinskas, 
Olga Stonis ir Miss Paulaitis.

Upės teka nelygiu greitu
mu. Padugnėj ir pagal šonus 
— lėčiau, o paviršium ir vi
dury — greičiau.

Remkite Savuosius 

Biznierius

PASKOLOS ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ

Duodamos nuo 1 iki 15 metų.
Lengvi išmokėjimai. Dėl platesnių 
informacijų kreipkitės pas Chas.j 

} Zekas, Secretary.
GEDIMINAS BLDG. & LOAN 

ASSOCIATION
4425 South Fešrfield Avė. 

Lafayette 8248
. ......................... ..

CLASSIFIED
Parsiduoda Forklozerių 

Bargenai
15 fletų mūrinis namas, mėn. ren- 

da $450.00. Kaina — $13.250.00
Du namai po 4 fietus. mūriniai; 

vienas $5750.00; antras $3850.00
Medinis namas, du fletal: pirmas 

l'letas apšildomas, su 2-karų gara- 
džiuml $2,050.00.

Gasolino stotis. gyvas kampas, ge
ras biznis, tik $4500.00

Turime visokių gerų mainų; didžių 
ir mažu namų, biznių ir farmų vi
sur. Tikriname teisingų ir draugiš
ka natarnavima.

CHAS. URNICH /Urnikas)
2500 W. 63rd St., Chicago

(2nd Floor, Room 4)
Telefonas PROspect 0025, Rytais
Notaro priespaudas ir reikale tei

sinei natarlmni dvkal.

UŽSISAKYKITE ANGLIS
Black Gold Lump or Egg....$5.75
Mine Run ................................... $5.50
Stoker Nut ...................................$5.50
Petroleum Coke ................................$7.50

GRUNDY MINING COMPANY 
Tel. CANal 7447.

PARDAVIMUI NAMAI
Dideli bargenai Marąuette Parke Ir 
kitose kolonijose. 4 fletų, 2 fletų 
ir bungalows, D S1 informacijų 
kreipkitės į Pe4Pr Kntuczunas. 5952 
So. Rlclimoml Street, nuo 4 vai. 
nnnletu.

PARDAVIMUI NAMAS
3 fletų mūrinis namas; 6-6-5 kam
bariai. 2-karų garadžius. Arti mo
kyklų ir bažnyčių. Turime parduoti 
už žemų kainų. 2017 West 22n<1 PI., 
telefonas Ilcntyn 5090.

PARDAVIMUI RAKANDAI
TS priežasties ligos, parduodame 6 
kambarių gražius rakandus. Matyki
te Iki 6 valandos vakaro. 7030 So. 
Artcsinn Avenne. antras aukštas.

PARDAVTMIT TAVERNAS 
Geriausia vieta ChlcagoJ. Parduosiu

1 pigiai. Atsmaukite: 1500 West Ma- 
illson Street, Chicago, Dlinois.

PARDAVIMUI NAMAS 
Biznlavas namas -— Storas ir fletaa 
pagyvenimui; yra 2-karų garadžius.

I Parsiduoda pigiai. Dėl platesnių in
formacijų kreipkitės J: Cha*. Zekas, 
4425 So. Fairflcld Avenne.

PARDAVIMUI KRAUTUVE 
Tinkama daugumai biznio rūSlų. 
Krautuve yra 22x60. 3 gyvenimui
kambarini užpakaly. Didelis belsmon- 
tas ir vlSkus. Karftto vandenio Šilu
ma, nebrangi kaina. Privačias savi
ninkas. 2445 Wcst 71st St.. telefonas 
REPnhMc $$4$.

PARDAVIMUI BIZNIS 
Grosam S ir dallcatessen. Garu ap- 
ftlldomas. Pragyvenimui kambariai 
užpakaly. Turime parduoti pigiai. 
Priežastis pardavimo — liga. Atsl- 
žauklte: 248$ W. 59th St.. telefonas 
PROsnect 1249.

PARDAVIMUI NAMAS 
2 aukStų mūrinis namas Brlgepor- 
te; 6 Ir 6 kambariai. Kaina $2.R00f 
$1.000.00 cash. balansas $16.00 J 

mėnesi. Savininkas; $2$e So. Hals- 
ted Street, telefonas CALumet 411$.

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm. Krikštynom Ir Kito
kiem Baakletam Sutelktam Pa

tarnavimų.
Linksma. Patarnavimas Visiem*

750 W. 31st Street
JL k. NORKUS, mv.

Tel. Victory 9670

CRANE COAL COMPANY, 5332 So. Long Avė., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022 iPoeatmntaa Mine Rnri (Heremed). Tona. $7 211 j 
nlkcniųjlj — Tonas $7.00; Petroleum Cter- 

bon doke, perkant 5 ton. ar daugiau. Ton. $7.2$.


