
95 
D R A U O A S 

L E I D t U MARIJONŲ BKN'DROVS. I»k~ 
SSS4 So. Oakley Ave., Chk*Kt>, IUinois 

Administratoriaus telefonas CANal T778 

Vienintelis taut inis Ir tikybines minti** 
lietuvių dienrafttis Amerikoj*. 

D R A U G A S 
. „ * » » LJthuanUn Daily Priend 
PtJBLISHED BY MARIAI* GUILD. 
*3*4 So. Oakley Ar*., Cbfcftco. IUinois 

*Mephone CAJfal 77sX) 
The most lnfluential Lithuanlan Daily 

ln America, Establiahed in 1»0». 

T H E L 1 T H U A N 1 A N D A I L Y F R I E N P 
No. ,179 3c a Copy Chicago, Illinois, Ketvirtadienis, Biųrpiūčio-August 1 d , 1940 Kaina 3c V O D O V 

T R U M P A I 
L Sakalas 

Po dvidešimtojo amžiaus PRANCŪZIJOJE KONCENTRUOJA ITALUS 
.Imlus (Paleckio ir ko.) pabu 
čiavimo Lietuvos, išdavimo 

J i * * " * " . 1 ; Ameri J JAPONAI ATMETA 
koj Stalinui parsidavusiemsl . . | n | | | A f l n n 

lietuviams dėl to gieckn* ANGLIJUS PROTESTĄ 
džiaugsmo himnus, patrijotin 
goję lietuvių visuomenėje 
veržiasi pasipiktinimas ir nau TOKIJO, liepos 31 d. — 
jas šūkis: Amerikos lietuvių Užsienio ministerijo atstovas 
klasifikacija, tai yra, kad'Yokishiro Suma šiandie pa-
kiekviena lietuvių kolonija j reiškė, jog Japonija atmes vi-
audarytų raudonąjį sąramą ir sus Anglijos protestus dėl 
epaudoj paskelbtu, kurios'suareštavimo Anglijos pilie-
draugijos, klubai, chorai, taip eių užtariamą šnipinėjimą. pat kurie biznieriai, profesv 
jonalai. stovi už laisvą, ne-

Spaudos atstovams Suma 
pareiškė, jog į Anglijos pro-

pri klausomą Lietuvą, o kurie į testus "vyriausybė nekreips 
džiaugiasi naujais Lietuvos dėmesio, nes suėmimai yra 
vergijos retežiais. 'pilnai pateisinami". 

Suimtųjų skaičius nepaskel
btas, bet vyriausybė turi "už
tenkamai įrodymu" prieš su-

Tai atlikus, be jokių cere
monijų, eiti prie tvarkos: pa 
skelbti {griežta kovą ir boikotą 
tautos atmatoms, nežiūrint ar 
tai bus pavienis, ar grupė, 
kuriuos iki šiol patrijotingo-
ji visuomenė rėmė, maitino ir 
rėdė, ir (pravesti generalinį 
apsivalymą nuo mask vinių 
Butrų. 

"Amerikos Lietuvio" pra
nešimu, WoTee8ter, Mass., lie
tuviai jau gali keturias drau
gijas įtraukti į raudonąjį sa-
ralą. Rašoma, kad bar be rys 
3i. Lukas anglų spaudoj pas
kelbęs, jog Sūnų ir Dukterų 
dr-ja, Lietuvių Darbininkų 
Air-ja, Literatūros dr-ja ir 

imtuosius. Ir Anglijos pro
testas Sąryšyj su areštais bu. 
tų "visai rj3sąmon.ingas". 

Rengia griežtą protestą 

Autoritetingai pranešama, 
jcg Anglijos ambasadorius 
Japonijai, Sir Robert Leslie 
Craigie, ruošiasi pasimatyti 
su užsienio ministeriu Yosuke 
'Matsuoka ir įteikti griežtą 
protestą. 

Atsisakydamas (paskelbti 
Sriek anglų suareštuota, Suma 
pabrėžė, jog i šį eąpionažo ra 
tą gali būti įtraukta ir kitų 
tautybių žmonių. 

Aš turiu pagrindo tikėti, 

Prancūzijoj nutrauktas 
telefoninis susisiekimas 

Italijos orlaiviai ir kariuomenė 
Anglijos puolimui. Galima, kad 
Ispanija paskelbtų karą. 

Gaisras ištiko dažų fabriką, esantį pramoniniam rajone, Camden, N. J. Padaryta milijo 
no dol. nuostoliai. Sprogimai praplėtė gaisrą ta.ip, kad net keturi blokai sunaikinti. 2 as
menys žuvo, 7 nesurandami. Apie 300 neteko pastogės. (Acme teleipihoto) 

VICHY, liepos 31 d. — Vo
kiečių okupuotoj Prancūzijos 
dalyj šiandie sustabdytas paš 
to, telefono ir telegrafo susi
siekimas. Pranešimai sako, 
jog vokiečiai įsakę nutraukti 
pašto, telefonas ir telegrafo 
susisiekimą tarp okupuotosios 
ir neokupuotosios Prancūzijos 
dalių. 

Aido choras džiaugiasi, kad 
Stalino atsiųsti komisarai j - j o g skaičius didėja", pareis 
Lietuvą nukryžiavo. Ta ig i , ' k § jis įr pridėjo: "Aš nema-
jos jau užsidėjo tautos pra- n a u > k a d § i u 0 m o m e n t u ibūtų 
keikimo atspaudą. Tikram lie: įv eltos kitos tautybės". 
tuviui priklausyti prie tokių Areštai nesą nukreipti tik 

ANGLAI BOMBARDAVO 
HEIDELBERGĄ 

draugijų, ir jas remti, būtų 
ne tik savęs pasižeminimas, 
tautine nuodėmė, bet ir biau-
rus pasityčiojimas iš savo 
brolių, paskendusių ašarose 
ir kančiose. 

prieš anglus. Su visais asme
nimis, kurie "mėgins šnipi 
neti karo paslaptis, bus ei 
giamasi be pasigailėjimo". 

BERLYNAS, liepos 31 d. — j būdu Skandžiai paliesta jū-
Atakose Vokietijoj pašauta ros prekyba, kurios remiasi 
du anglų orlaiviai. Artimi vy Anglijos gyvavimas, 
riausiajai karo vadovybei Kai kurie tų uostų visai 
sluogsniai praneša, jog an- nebegalimi naudoti ir jūrų 
glai atakavę atvirą Heidel- prekyba turės būti vedama iš 
bergo miestą. Tie sluogsniai vakarų uostų. Tačiau Angli-
ataką ant Heidelbergo pabrė- jos vakarų1 pakraščio uostai 
žia kaipo įradymą, jog an-'nėra tinkamai įrengti, kad 
glai bombarduoja ne militari galėtų perimti visą prekybą, 
nes vietas. j Beto, ir geležinkelio linijos, 

Vokiečių lakūnai tebetęsia jungiantis į vakarus Su in-
atakas ant anglų uostų ir or-' dustrijos centrais nėra užten-

1 s 

karnai gerai įrengtos. 
DNB, oficialioji vokiečių 

laivių bazių. 

Uostai paralyžiuoti 

Nesenai Pruseika "Vi lny" 
pareiškė, kad Lietuvoj san
tvarka dar niera komunistiš
ka, tiktai socialistiška. Jisai 
taip galvoja: kai išgirsim, 
kad Lietuvoj jau eina masi
nis valymas, kad šimtai ge
riausių tautos sūnų atsidūrė 
prie sienos, o kiti išvaryti į 

žinių agentūra praneša, jog 
Infirmuoti vokiečių sluogs-,' Dover uosto įėjime paskan-

LONDONAĄ liepos 31 d. - ^ e ^ į0 nuolatines dinta keturi prekybiniai lai-
Vokiedių vyriausybė staiga 
uidarė Vokietijos ir šveicari 
jos sieną. 

DAR NELAIKĄS 
ATAKOMS PRIEŠ 
ANGLIE 

BUKAREŠTAS, liepos 31 d. 
— Komunija, Vokietijos ver
čiama, pareiškė sutinkanti iš
lyginti nesutikimus su Ven-

oro atkcs paralyžavo Angli- vai ir tuo (būdu įėjimas uos-
jos pietų ir rytų uostus. Tuo tan užtvenktas. 

gTija ir Bulgarija, bet įspėja. 
Sibirą ir Solovkų salas, tada' jog ji pasirengus pasipriešin-
Lietuvoj santvarka bus tik
rai komunistiška. 

Lietuvos "vidaus reikalų" 
ministro įsakyta užplukdyti 

ti bet kokiems didžiuliams te 
ritoriniams reikalavimams. 

Lietuvą visokiais Sov. Są- mais Kanadoj uždrausta pla-

0TTAWA, liepos 31 d. — 
Pasiremiant saugumo įstay 

PRANCŪZIJA PRAŠYS 
JUNGTINIO VALSTYBlįĮ 
PASKOLOS 

GRĮŽO DALIS 
U. S. LAIVYNO 

jungoj leidžiamais laikraš
čiais ir žurnalais, kurie iki 
birželio 14 d., buvo draudžia
mi įvežti. 

Taigi, lietuviškoji tautinės 
i r religinės minties knyga ir 
laikraščiai atsidūrė į prieš 
*'Aušros" laikus. Jos bus ko
munistų žandarų konfiskuoja-

; tinti komunistų partijos lai
kraštis Pravda. 

kas už pasipriešinimą, rezoliu 
cijai, buvo išguitas iš salės. 
J is prie švarko skverno buvo 
prisisegęs rūtos šakelę. 

Prieš porą dienų "Drau
g o " redakcija gavo korespon 

mos, o tie, pas kuriuos bus **ncii* n u o "Suvalckinio 
rasta tokių knygų ir laikraš- c * o r o " (ChicaS<>;))> k u r i s * i a 

Čių, buS pančiais surakinti 
ir varomi j Sibirą. 

lietuviškų išgamų mitingus sa 
vo dainomis puošia. Į voką 
įdėta taip pat rūtos šakelė. 

Lietuviški išgamos — ju-
dos darbus nori pridengti rū 

Iš Pittsburgh pranešama, 
kad surengtam lietuvių masi
niam mitinge, vienas bolševi- tomis, lietuvių tautine gėle. jų, Braziliją ir Colombiją. 

GENEVA, Šveicarija, liepos 
31 d. — Nepatvirtinti prane
šimai sako, jog maršalo Hen
ri Philippe Petain vyriausybė 
rengiasi kreiptis į Jungtines 
Valstvbes ir kitas Amerikos 

w 

valstybes, kad gautų "mais
to ir kuro paskolą". Nes tų 
dalykų trukumas graso Pran
cūzijai. 

Vokietijos vyriausybė šiam 
sumanymui pritarianti, nes 
Vokietija negali. tikėtis (pa
tiekti reikiamo Prancūzijai 
maisto. Šalia Jungtinių Vals
tybių, sakoma, Prancūzija 
kreįpsis į Argentiną, Urugva-

ROMA, 31 d. — Virginio 
Gayda, fašistų redaktorius, 
kuris dažnai pareiškia vyriaur 
sybės nuomonę, įspėjo savo 
tautiečius, jog dar negalima 
laukti skubaus Anglijos puo
limo. 

.Rašydamas laikraštyj II Gi-
ornale D'Italia Gayda, paaiš
kino, jog dėl skirtingų aplin
kybių "nuostabus žaibo ka
ras" , kokį Vokietija ir Itali
ja pravedė Prancūzijoj, nėra 
galimas prieš Angliją. 

Karas prieš Angliją, anot 
GaydoS, reikalauja taktikos, 
kuri pavargintų Antgliją ir 
susisilpnintų jos ipiasipriešini-
mo pajėgas. Tas pasiruoši
mas izoliuojant Angliją jau 
vykdomas. 

Lygiagrečiai su tiesioginėm 
atakom ant Britų salų Itali
ja prisideda prie Anglijos su 
sisilpninimo pravedama ata
kas Viduržemio jūroj. 

Nors dar taip nesenai Gay
da rašė (liepos l g d,), kad 
Anglijos žuvimas įvyks "ne 
metų ar savaičių bėgyj apie 
ką Churchill kalbėjo, bet į 
kelias dienas ar valandas", 
tačiau dabar jis rašo, jog ti
krasis Britų salų puolimas į-

BERNAS, Šveicarija, liepos 
31 d. — Italijos kariuomenė 
ir orlaiviai Šiaurės ir Angli
jos jūsų bazėse pasiruošę lau 
kia įsakymo padėti Vokieti
jos legijonams pulti Angliją. 

Šveicarijos italai [patvirti
na diplomatinius pranešimus, 
jog Hitleris sutiko su Musso-
lini prašymu, kad ir Italijos 
fašistų kariams būtų leista 
dalyvauti Anglijos užėmime. 
Pranešimai Sako, jog Hitle
ris sutikęs po pasitarimo su 

viais atskrido Italijos parašu-
tininkai, kuriuos anksčiau mo 
kino vokiečiai lakūnai. 

Kiti žemyno kariuomenes 
daliniai, kurie jau dalyvavo 
kovose Abisinijoj ir Ispani
joj, per Brenner perėjimą 
(Alpiuose) pasiųsti į Šiaurės 
jūros uostus. 

Italų, kaip ir vokiečių, sluo 
gsniai sako, jog ataka ant 
Anglijos yra neišvengiama. 
Tačiau kai kurie stebėtojai 
sako, jog tai paprasčiausias 
gąsdinimo būdas ir ataka, 
jei ji įvyks, gali įvykti dar 
už kelių savaičių* 

• 
Laukiama Ispanijos įsikišimo 

_ . . . 
Taip (pat yra žinių, jog o-

fiensyvont prieš Angliją gali 
atvirai prisidėti ir Ispanija. 

Pranešama, jog mažais lai
vais koncentruojama kariuo
menė šalia La Linea, Ispani-

savo karo vadais. Italai da- ^ u o g t 0 j k u r i s y r a ^ ^ ^ 
lyvaus daugiausia kaip para 
šutininkai. 

Reikalauja orlaivių 

Tačiau Hitleris prašė dau
gelio Italijos orlaivių skvad-
ronų ir didelis jų Skaičius at
skrido į orlaivių bazes oku-
puotojoj Prancūzijoj. Orlai-

Giibraltaro. Iš Prancūzijos 
pranešama, jog tuo pačiu lai
ku Italija koncentruoja savo 
bombanešius Sardinijos ba
zėse. : • 

Daug garsiųjų Italijos "ki 
šeninių" submarinu geležin
keliu, pro Brenner perėjimą, 
pervežta Vokietijon. 

Vokiečiai nepaliaujamai 
bombarduoja laivus 

LONDONAS, liepos 31d. — 
Vokiečių orlaiviai vėl puolė 
laivus prie Anglijos pietryčių 
pakraščio. Čia jie per tris die
nas beveik be pertraukos 
siaučia. 

Juos pasitiko anglų kovos 
orlaiviai ir kai kurie vokie
čių orlaiviai skubiai grįžo at
gal. 

Vyriausybė paskelbė, jog 
jpriešo bombonešiai "numetė 
keletą bombų" pietryčių ir 
pietvakarių Anglijoj, bet pa 
daryta "maža nuostolių" ir 
gyvybės aukų nėra. 

HONOLULU, liepos 31 d.— 
Po dešimties dienų po išplau
kimo iš Mani salos laivyno 
bazės, Jungtinių Valstybių 
laivyno dalis grįžo i Laimina 
Roads. 

Pirmiausia grįžo vyriausias 
laivas Pennsylvania ir vėliau 
penki karo laivai, keturi nai
kintuvai ir ligoninės laivai. 
Orlaivių vežiotojas Yorkto\vn 
po trumpo Sustojimo vėl iš
plaukė. 

Laivai iš Labaina Roads 
buvo išplaukę liepos 19 dieną 
ir buvo manoma, jog dalis I VICHY, Prancūzija, liepos 
jų nuvvko į Christmas salą, 31 d. — Prancūzijos bankas u ^ * ™ 

J , „ _ . .. , ,.. . i ios orlaiviai vel bombardavo 
paskelbė, jog vi|n kreditai ir J 
bankines sąskaitos visų šve-

vvks vėliau, kai parengiama-['Pripažįsta nuostolius uostuose 
sis pasiruošimas bus pilnai į 
vykdytas. 

Laivyno ministeris, Ronald 
H. Cross, kalbėdamas per ra-
dio, pareiškė, jog Anglija pa 

siruošus sutikti sunkumus dėl 
vokiečių orlaivių padarytų 
nuostolių uostuose. 

"Priešo veiksmai gali bet 
kada padaryti pasikeitimų 
mūsų uostuose", kalbėjo jis, 
" i r mes turime sudarę planus 
šiems netikėtinumams". 

Tai pirmas oficialus pareis 
kimas, jog kai kurie svarbes
niųjų prieškarinės Anglijos 
uostų dabar yra beveik užda
ryti. 

Vyriausybė šiandie pakarto 
tinai įtsakė gyventojams ne
šioti su savim dujokaukes. 
Namų apsaugos ministeris pa
reiškė, jog atkos metu prie-
kus gali kartais paleisti skys
tųjų dujų. 

"kurią Jungtinės Valstybės vai 
do kartu su Anglija, o kita 
dalis nuvykus kur nors že-| dijos piliečių finansų minis-
miau ekvatoriaus. Iterijos įsakymu "užšaldyta" 

ORAS 
• 

Chicagoj ir apylinkėj: — 
Dalinai debesuota. Šilčiau. Ga 

stą. Pataikyta į du laivus ir ] i m a t i k e t i s lietaus. Pietų vė-
aliejaus tanką. jai. 

RGMA, liepcb 31 d. —Itali-

Raudonosios Jūros Adeno uo-

* 
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Škirpos Pareiškimas 

Sovietų Rusija, okupavusi Lietuva, per sa
vo agentus Paleckį, Mickevičių, Glovackį ir 
kitus, pradėjo savotiškai šeimininkauti. At
leido visą eilę ištikimų valstybei pareigūnų, 
į jų vietas pastatė fcavo bernus. Buvo įsa
kyta ir užsienių pasiuntiniams grįžti į Kau
na, bet nė vienas jų negrįžo, nes jie negalė
jo klausyti tų, kurie pasmaugė jų atstovau
jančios valstybes nepriklausomybę. 

Berlyne Lietuves pasiuntiniu buvo pulk. 
Škirpa. Gavtj* įsakymą pasitraukti iš savo 
pareigų, kaip jis pats praneša Lietuvos Pa
siuntinybei Vašingtone, pasiuntė į Kauna 
tokį atsakymą: 

"Liepos dvidešimt penktą vakare gavau 
Glovacko telegramą, Kad ministrų tarybos 
nutarimu esu atleidžiamas iš pasiuntinio 
pareigų, atėmus man Lietuvos pilietybę. 
Atsakiau sekančiai: Pareiškiau protestą 
prieš komunistinio seimo išdavikiškus lie
pos dvidešimt pirmos dienos nutarimus. 
Kaip pilnateisis Lietuvos pilietis pirmasis 
mūsų kariuomenėj kūrėjas savanoris au
kavęs savo gyvybę ui Lietuvos nepriklau
somybę, aš tam turėjau pilną teisę ir mo
ralinį pagrindą. Jūsų pasiuntimas Mask
von delegacijos išsižadėti Lietuves nepri
klausomybės parodo, kad dabartinė mi
nistrų taryba solidarizuoja su sakytais sei
mo nutarimais. Protestuoju prieš tokią jos 
laikyseną, kaip neabejotiną krašto išdavi
mą ir skaitau kad tuo pačiu dabartinė mi
nistrų taryba nustoja mandato veikti ne
priklausomos Lietuvos valstybės vardu. 
Todėl jos nutarimą atleisti mane iš Ne-
priklausomob Lietuvos valstybės atstovo 
pareigų ir akiplėšišką atėmimą iš manęs 
Lietuvos pilietybės skaitau neteisėtais ak
tais ir todėl neturinčiais jokios juridinės 
galios". A J l 

Pulk. Škirpos pareiškimas yra labai tei
singas ir reikšmingas. 

Maskvos Padaras 
Vakar gautieji Lietuvos laikraščiai patvir

tina, kad Justo Paleckio 'vyriausybė ', iš-
tikrųjų yra Maskvos padaras. Pačios Eltos 
komunikate pranešama, kad Sovietų Rusija 
pamuntė ultimatumą Lietuvos vyriausybei ir 
reikalavo, kad iki birželio 15 d. 10 vai. ry
to jis butų priimtas, šį įvykį Elta taip at
pasakoja: . , m ^ ^ 

'Gavusi žinią apie šį ultimatumą, Lietu
vos vyriausybė tuojau susirinko posėdžio, 
kuriam pirmininkavo pats Respublikos Pre
zidentas. Tame posėdyje buvo nutarta visus 
Sovietų Sąjungcb vyriausybės reikalavimus 
priimti ir apie tai ją per ministrą Urbšį 
Maskvoje nurėdytu laiku painformuoti. Mi
nistro pirmininko Merkio vadovaujama vy
riausybė tuojau atsistatydino. Naują vyriau
sybę sudaryti Respublikos Prezidentas pa
vedė generolui Raštikiui. Generolas Raštikis 
tuojau ėmėsi vyriausybės 'sudarymo darbo. 
Tačiau Maskvoje mūsų ministrui Sovietų Są
jungos liaudies komisarų tarybos pirminin
kas ir užsienių reikalų komisaras Molotov 
pareiškė, kad Raštikis Sovietų sąjungos vy
riausybės nepatenkina ir kad dėl premjero 
ir kitų vyriausybės narių reikia su Sovietų 
Sąjungos vyriausybe susitarti". 

Ir tuoj po to tą pačią birželio 15 d. mi
nistras Urbšys telefonu iš Maskvos pranešė, 
kad'sovietų kariuomene 2 vai po pietų per
žengs Lietuvos sieną. 

Vadindi, nelaukė kol Lietuvos Prezidentas 
vietoj Raštikio, kitą žmogų parinks suda
ryti naują vyriausybę. Kai raudonarmiečiai 

Rengiasi Lemiamiems Mūšiams 
Vokietijos naciai visaip manevravo. Jie 

stengėsi Didžiąją Britaniją priversti, kad ji 
be mūšių pasiduotų ir išpildytų jų reikala
vimus. Hitleris ir savo kalboj viešai ir pri
vatiniais keliai siūlė anglaxs taiką, baugin
damas, kad jei nesitaikins, Anglija greitu f tuva yra įjungiama į sovietų imperiją, 
laiku bus sutriuškinta. Bet anglai apie tokią 
taiką, kokią Hitleris siūlo, ir kalbėti nenori. 
Aišku, kad tokias taikos sąlygas priėmus, 
Anglija pasidarytų Vokietijos vatalas, taip 
kaip prancūzų gen. Petain valdžia. 

Tuo būdu vokiečiai dabar sutraukia visą 

Gelbėkime Lietuvą 
sovietų Rusija okupavo ir pavergė mūsų tėvų kraštą. lietuvių tauta nenurims po bolševikiško despotizmo jun-
Nepriklausomos Lietuvos jau nebėra. Rusijos valdovų va- g u- K a i P seniau ji atkakliai grūmėsi s u Rusijos carizmo sa

lia, pareita niilžiniškonii3 sovietų kariuomenės jėgomis, L i e - j t r a p a i s ** kovoJ<> *>1, kol nebuvo sudaužyti vergijos pančiai, 
j taip ji kovos ir dabar, nors šitoje kančių kelionėje į laisvę 
i jai, gal būt, teks pakelti net sunkesnių aukų, negu kad ji 

Sitam smurto aktui įvykinti, bolševikiškos Rusijos komi-1 turėjo jų pakelti, besigindama nuo Muravjovų Korikų ir ca-
sarai birželio mėnesį privertė pasitraukti Lietuves itespub- Į ^ žandarų- Kaip anais laikais, taip ir šiandien Amerikos 
likos valdžią rr pastatė jos vieton savo vyriausybę, sudarytą; lietuviai visomis išgalėmis rems Lietuvos žmonių pastangas 
iš komunistų ir jų pakalikų, \;u Justu Paleckiu priešakyje. 
Ši Maskvos 'lėlių vyriausybė" liepos 14 ir 15 d.d. pravedė 
neva rinkimus į •seimą', pastatydama kandidatais aklai 

savo karišką galybę Anglijos pašonen ir, pa- atsidavusius Maskvai asmenis ir uidrauzdama veikti bet 
limas dalykas, kad už dienefc, kitos, prasi- kuriai Lietuvos Visuomenes organizacijai, kuri stoja už ne

priklausomą Lietuvą. 

Taip išrinktas 'liaudies seimas", susirinkęs Kaune, po 
sovietų komisaro Dekanozovo priežiūra, tuojaus nutarė pa

dės pragariški, lemiami mūšiai. Hitleris mė
gins Angliją dar šį rudenį užimti. 

Bet, Anglijos padėta dar nėra beviltiška. 
Jei ji nemanytų atsilaikyti, pradėtų taikos1 skelbti Lietuvą 'sovietine respublika" ir paversti ją So-
deryoas. Kadangi ji to nedaro, supranta 
ma, kad yra gerai prisirengusi gintis ir turi 
galimumų atsilaikyti. Jeigu- Hitleriui dabar 
rengiamas didysis užpuolimas ant Anglijos 
nepavyktų, tai reikštų jam didelį ir mate
rialinį ir moralinį smūgį. Tada karas užsi
tęstų ilgam laikui. Karo užsitęsuias eitų 
Vokietijos nenaudai. 

. 

Apie Sovietų "Rinkimus" 
"Darbininkai" šiuo klausimu ražo: "Kai 

dėl pačių "rinkinių", tai bolševikai juos 
pravedė tiesiog begėdišku įžūlumu. Atga
benta ketvirta dalis milijono kareivių m 
sunkiaisiais tankais, kurie suardė (puošniai 
išgrįsta Laisvės Alėja. Azijatiško užplūdi
mo paiiekana... Pulkai kareivių pastatyta 
miestuose, miesteliuose ir kaimuose. Rau
donarmiečių sunkvežimiai (trokai) gabeno 
žmones į balsavimo vietas. Tai atrodytų kaip 
pilietiškas pasitarnavinias, bet, deja, balsuo
ti buvo leista tik už komunistus — kiti kan
didatai nepriimtini. Komisarai akyliai da
bojo, kad balsuotojai atliktų savo vienpu
siška priverstiną pareigą. Kurie tai padare 
(deja, nieks nuo tos priverstines klastos ne
išsisuko), gavo pasus, liūdyjančius, kad jie 
dabar skaitysis "lietuviškos" sovdepijos 

vietų Sąjungcb dalim. 

Kaip nepriklausoma valstybė, Lietuva yra panaikinta. Jos 

atgauti laisvę. 

Mes atsišaukiame į lietuvių draugijas, kliubus ir visas or
ganizacijas, ragindami jah svarstyti savo mitinguose Lietu
ves reikalus, kelti protestus prieš Lietuvos okupaciją ir sių
sti atitinkamus pareiškimus Jungtinių Valstybių Adminis
tracijai ir Kongreso nariams. Nepriklausomos Lietuvoj idė
ja neturi būti nustelbta nė vienai valandai. Lietuvos laisvės 
balsas turi nuolatos skambėti Amerikoje, kurios demokra
tinė santvarka yra pagrįsta kilniais žmogauk teisių ir tauti
nės bei religinės tolerancijos principais. 

Vykime lauk iš visuomeninio lietuvių gyvenimo tuos par-
vidaus santvarka dabar yra sovietizuojauoa. Jos ekonominis! sidavėkus, kurie džiaugiasi Lietuvai patekus po svetimu 
gyvenimas yra gnaujamas iš pamatų. Visa Lietuvos pi amo 
nė jau paimta į valdžios, t. y. į sovietų kemisarų, rankas. 
Valstiečių žemės nusavintos. Jų sodybos, laukai, trobos ir 
ūkio įrengimai yra paversti valdžios turtu, su kuriuo elgsis 
kaip tinkami atsibeldusieji iš Rusijos bolševikiški uzurpa
toriai. 

jungu! Pasitikėkime savo jėgomis ir»sutartinai darbuokimės 
visi, kuriems yra brangus įmūsų senosios tėvynės likimas, 
kad neilgai trukus Lietuva vėl pataptų Nepriklausoma, Lais
va ir Demokratinė Respublika. 

šį atsišaukimą vienbalsiai priėmė Chicagos lietuvių laik
raščių redaktorių sušaukta konferencija, liepos 25 d. 1940 m., 
kurioje dalyvavo šie asmens: 

L. šimutis, "Draugo" redaktorius; Dr. P. Grigaitis, "Nau-

Lietuvos ūkininkui staiga tapo išplėštas visas jo turtas, 
kurį jisai buvo ilgų metų darbu prigaminęs ir sutaupęs. 
Toliaus jisai tegalės dirbti žemę, tiktai kaipo nuomininkas 
arba valdžios "sov-choso" kumetis. Ir jeigu jisai drįs p a - Į * " * J * * ^ ™ ; * * f ?*' ^Sandaros" redaktorius; 
kelti balsą prieš savo pavergėjus, kurie jį taip nežmoniškai ?r* .*• M o n t v y d ^ « • * • 6 * • £ pumimnkas, Chicagos Lie-
apiplėšė, arba bent neparodys jiems pakankamo nuolanku- * u v l u D / a u i ! J O S daktare -kvotėjas; J. A. Mickehūnas, L » 
mo, tai ant jo ir jo šeimos galvų knfc sovietinės žvalgybos 
teroro smūgiai. 

. . tovariščiais", »su pilnomis teisėmis skursti, tame krašte! 

Kiekvienas doras žmogus turi visa širdim pasipiktinti to
kiu žiauriu didelės, galingos valstybės smurtu prieš ramią 
ir nė vienam kaimynui skriaudos nepadariusią šaiį. O mums, 
Amerikoje gyvenantiems lietuviams, kurie esame iš tos ša
lies kilę, kurie per metų metus dėjome aukas jos reikalams 
ir džiaugėmės kultūrine jos pažanga tautinės laisvės sąlygo
se, ši Lietuvos nelaimė reiškia neapsakomai skaudų nuostolį. 

Mels griežčiausiu būdu protestuojame prieš neteisėtą rusų 
įsiveržimą į Lietuvos teritoriją, prieš jų užsimojimą paverg
ti lietuvių tautą ir prieš jų plėšikiškus veiksmus mūsų gim-

badauti, vergauti ir laikyti atkištą komisą 
nm» žand*. Klaikios privilegijos... Ą

 P a * i e k i » » pasmerlam§ mes reistaaine Uem, Lietuvos par-
"Savaime kyla klal.si.nas: kam. tos g « J davikams,^kurie sutto būti Maskvos imperialistų jrankia* 

mozdiškos komedijos? Juk pasaulis *»»• H. , r Futeugti JU smurtą apgaule, priimdami vietas sovietų 
no kad sovietų "rinkimai", kokioj šaly jie 

i l i i l i i « ! -

Amerikos Jungtiniu Valstybės atsisakė pripažinti teisėtais 
bebūtų daromi, visuomet vykdomi su šau
tuvų pagalba. Vyriškiau būtų paskelbti, kad 
sovietai virto grynais imperialistais ir ^ - j grobikiškus SSSR žygius prieš Lietuvos Respubliką ir lie-
kia pavergti v.isas tautas, kurios pirmiau 
vilko caro jungą. 

"Dabai* lietuviai vėl turi ruoštis prie į-
prastos jiems kovos — prieš vergija, bedie
vybę ir surusinime. Skirtumas toks, kad 
dabar kova bus kur kas sunkesne. Bet lie
tuviai per 20 metų jau pasilsėjo, susiprato 
ir sustiprėjo. Tie trys pliusai iki paskutinės 
uncijos jiemis bus reikalingi, nes priešas 
datų- šetoniškesnis už caro činovnikus". 

tuvių tauta visuomet bus už tai dėkinga šiai didžiausiai pa
saulyje demokratijai. 

K. S. A. Chicagos apskrities pirmininkas; kun. Įg. Albavi-
čius, Dievo Apvaizdos parapijos klebonas; J. J. Hertmana-
vičius, "Sandaros' bendradarbis; Pranas Bastys, A. L. T. 
Sandara; P. Miller, Chiragcb Lietuvių Draugijos finansų sek
retorius; Ignas Sakalas,, A. L. R. K. Federacijos Chicagos 
apskr. pirrnininkas; A. Dainis, Lietuvių Darbininkų Draugi
ja, 4 kp.; J. Kondroška, Lietuvių Darbininkų Draugija, 4 
kp.; A. Vaivada, 'Naujienų'' redakcijos štabo narys,- J. Pi-
lipauskas, "Draugas"; An. Valančius, A. L. R. K. Federa
cijos 12 skyrius Cicero; B. NenartonU, Draugijos Šv. Kazi
miero Karaliaus nut. rast.; Vincentas F. Andrulis, A. L. T. 
Sandara; kun. J. H. Vaičūnas, šv. Antano parapijos klebo
nas, A. L. R. K. Federacijos 12 skyrius, Cicero; K. Sriubie-
nė, A. L. R. K. Moterų Sąjungos 2 kp.; Antanas Narbutas, 
SLA. 139 kp. ir kitų organizacijų narys, Roselande, A. Lau-
rutanab, 3LA. 63 kp. fin. rast.; A. S. Pocius. Šv. Jurgio 
parap. choro pirmininkas; Charles V. Chesnul, advokatas; 
Jenny Zymont, Business and Professional Service Bureau, 
Manager; Dr. Steponas Biežis, SLA. daktaras-kvotėjas; Vin-
cent B. Ambrose, SLA. 36 kp. vicepirmininkas, John P. Par
ker, A. L. T. Sandara; Frank Malst, advokatas; A. Mustai-
kis, Šv. Antano draugija; Frank Vaicekauskas; Stasys Povi
laitis, Saliomė Juozelėnaitė; E. Mikužiūte, 3LA iždo globė
ja; Antanas Z alinis.- kun. dr. Juozas Vaškas; L. Leknickas. 

KomunistiĮ Kliedėjimai 

A P Ž V A L G A 
Svarbus Klausimas 

Kongrese yra svarstomas privalomos tar
nybos kariuomenėje klausimas. Yra įneštas 
bilius priversti registruotis visus vyrus nuo 
18 iki 64 metų amžiaus. Tai paliestų 42 mi
lijonus vyrų. t 

Šis klavjsimas yra labai svarbus. Privalo
mo kareiviavimo rniesininkai nurodo, k a d | l i k ų i a i k m š t i s "Amerika," a 

Brooklyno ir Chicagos lie 
tuvių komunistų laikraščių 
redaktoriai del žydelio pra 
dėjo kliedėti. Kaip žinomą, 
Maskvos komisarai iš Kauno 
jiems atsiuntė žydelį Kubinį 
Matusevičių redaguoti jų laik
raštį. Eksportuotai iš Kaune 
Rubinas pripleškina "Laisvė-
vėjeM šrialtas pasirašydamas 
įvairiais pseudonimais. 

Apie tų eksportuotą iš Kau
no svetimtautį pirmiausia pa
rašo Brooklvno lietuviu kata-

talpų Stalino^ Lenino ir kitų 
bolševikų paveikslai. 

Komunistai neužginčija, 
kad iš Kauno yra atvykęs žy
delis ir rašo jų laikraščiui, 
o tik sako, kad "nėra jokių 
permainų — kas dirbo, tai iri 
tebedirba redakcijoj." Taip, 
bet ir Maskvos komisarų pri-i P o S v i e t e P a s i ž v a l g i u s džiaugias pievoje galvijai, 

tai yra surišta su nemažais pavojais. Esų 
tai galėtų pažeisti šio krašto demokraty-
bės dėsnius. Mat, galįs kas užsimanyti pa
naudoti gausingų armijų sutriuškinimui de
mokratijos ir Įvedimui diktatūroj. 

šiuo privalomo kareiviavimo klausimu pa
sisakė ir Amerikos arkivyskupai ir vysku
pai per Nacionalinę Katalikų Gerovės Kon
ferencijų. Jų padarytos pastabos yra labai 
rimtos ir, reikia manyti, kongreso atstovai 
atkreips į jas savo dėmesį. 

Reikia pasakyti, kad vyskupai nepasmer
kia konskripcijos (privalomos karinės tar-

vėliau "Darbininko"' redakci
ja gavo savo korespondento 
žinias, kad tas svetimtautis, 
apie kurį rašo "Ameiika,' : 

yra žydelis Rubinas Matuse-'vės' patalpose buvo paveiks-

mestinukas Matusevičius dir
ba. Aj)ie išmestus iš " L . " 
patalpų paveikslus " L . " vi
sai nenori kalbėti, o Chica
gos " V . " tik štai kų parašė: 

"Šv. Juozapo laikraštis ei
na So. Bostone (Šv. Juozapas 
jokio laikraščio neišleidžia.] 
Ked.) ir jis visai nežino (Kas 
nežino! Ked.) kokie "Lais-

Kad į Maskva bus arčiau. '4 
So. Boston, Mass. — V i e - i r valstietis susirietęs 

tos cieilistų gazietoj Raudo-j L į e j a p r akaita gražiau, 
nas Pipiras rašo, kaip lietu- ( K a d ^ ^ 8 t a l i n a i . „jįtfjtf 
viski balšavikai ^ a u g i a s i , p ^ . ^ dwĮQę ^ ^ ^ 
kad jiems pavyko Lietuva j 
Stalinui parduoti. Balšavi
kai dabar: 

• V1C1US. 
Rubinas Matusevičiui ne 

tik prirašo špaltas " L . " , bei 
jis taip pa-t važinėja ir sako 
prakalbas komunistams lietu
vių kolonijose. 

"Amerikos ' ' ir <fDarbiniu 

lai ir kokie yra. ' ? 

Net lietus gražiau palija, 
Šunes loja daug gražiau. 

Plasda vėliavos raudonos 
Xuo lietuviškų stogų; 

j Šypsos Stalinas nuo sienų, 
Kad jo širdžiai taip sma£U. 

nemainvtume ant šimto anti 
Tiesa, kad Chicagos komu- somtišlcų, pro-hitleri^kų suju-

nistų " V . " nežino, bet apie> došėjusių lietuvių kunigų.." 
tuos paveikslus gerai žino ko- "That ' s a l l !" 

nybos), bet jie ragina tų klausimų persvara- k o „ ž i n i a s a p i e e K , p o r t u o t a 
Deržengė Lietuvos sienų, anot Ertos prane- [ tyti didžiausiu atsargumu ir visų problemų ... rrannrk „ - A J , . • ;, 
Šimo, 1 Kaunu iš Maskvos atskrido Sovietų' jdeU 1 tinkamiU rėmus. Besirengiant jvssti . . , .,i;tw. '',.«s*5« ^u^\(r^ ^amiKlnm 
„, ,w« „ « I A U Z ^ ^A ^ „ K ; . .. * ~ * L ^ _ , W o ; 5 _ w . ^„a+i t n Piakalbininkų persispausdino iast!s, užbaigęs pasidiskmi-

munistų laikraštis "L.' : r ir jis 
visai neužginčija^ o praleidžia 
tylėjimu. Tylėjimas reiškia 
sutikimų arba patvirtinimų. 

Brooklyno komunistų laik-

PRAŠAU NESIJUOKTU 
Jonas Kodeliauskas užėjęs 

pas savo mylimų Magdutę pa
matė kelių rūšių laiškinio po-

auksti valdininkai, kad sudaryti naujų "vy
riausybę w Lietuvai. 

Vadinas, Prezidentas Smetona neatsista
tydino ir neatsiatatydino gen. Raštikis, ku
riam buvo pavesta sudaryti kabinetų. 

Lietuva buvo okupuota ir okupantai pa
state ten savo agentus. 

konskripcijų, reikia išanksto prirengti to
kius planus, turėti stiprių, gerai išmokslin 
tų vadovybę, kurios priežiūroj bus apsaugo 
ta kariuomenės moralybė, kad jaunuoliai, at- j t u s suerzino 
plėsti iš namų ir jų įtakos, nebūt išstatyti mas, kad atvykus į " L . " Bu-
į pavojų, kuris yra surištas ir su tam tik-binui tuojaus buvo pašalint: 
rais pavojais krašto vidaus gyvenimui. [iš "Laisvės ' ' laikraščio pa-

nįstai taip nuoširdžiai sveiki
na Maskvos komisarus ir jų 
agentus, Lietuvos užgrobikus 
ir jos nepriklausomybės g**-
borius, nes jjU ištroškę kunigų 

veik visi lietuvių laikraščiai, mų dėl žydelio Rubino Matu- ir bendrai tikinčiųjų ir laisvę 

Suprantame, dėl ko komu-j pierio. Susidomėjęs paklau
sė: 

— Magdut kodėl pas tave 
kelių rūšių laiškinios popie-

— Matai, honey, — atsakė 
jam Magdutė, — ant ružavo 

Bet gal labiausia komunis-' sevičiaus, isteriškai užbaigia; mylinčiųjįų žmonių kraujo.; rašau Petrui Doraičiui, kad 
tai paskel'nv j šiais žodžiais: 

ris 

"Pasakysime atvirai: vieno 
doro žydų tautybės žmogaus I kiasi Dangaus keršto, 
(komunisto. Redakcija) vm\ (Darb.) 

Bet lai žino, kad ])ialietas i š ji myliu, ant žalio rašau 
nekaltų žmonių kraujas šau- Jurgiui lštikimaičiui, kad aš 

jam ištikima, o ant balto ra
šau tau. 

• t 

į 

. 

http://klal.si.nas


« 

10b 
Ketvirtadienis, rugp. I, 1940 

Olandija prieš 1940 metu gegužės 
B H g T T O I B 

mėnesio katostropa 
(Pabaiga) 

Kultūrinis Kat. Gyvenimas 
Dvasiškių gyvenime slepiasi 

daug pamaldaus nu te ik imo 
ženklų, daug maloniai besi
šypsančių veidų, toks čia nuo
širdus išreiškimo " senti re 
cum ecelesia (jausti su bažny
čia) realizavimas, kokį* retai 
kur sutiksime. Olandijos ste
buklingų šve. Paneles Marijos 
vietų, Lurdų, lankymas bent 
kartą gyvenime yra dvasiš-
kiams uždėta pareiga. Ten 
nėra Bažnyčios įstatymo, net 
nei vieno Popiežiaus noro, 
kurį dvasiškiai tuoj nebūtų 
išpildę. Jie net nereikalauja 

talikų organizacijas, kurias 
ir mes ramiai galėtume steig-

atleisti nuo enciklikos "Ne" t i žinomosios jų organizaci-
temere' įpareigojimo, nors j o s y r a : Mgem B o n d v a n R 

tr finansiniu atziūįjiu, 1921' 
m. išleistas įstatymas, sulir 
kurio tose vietose, kur 40 ,šW-
»4g reikalauja konfesines mo
kyklos, valstybė ją įkuria ir 
išlaiko savo lėšomis. Taip, 
net anksčiau įkurtoms konfe
sinėms mokykloms, sulig į jas 
įdėtų kapitalų, duodama &/»% 
palūkanų. Iš tikrųjų, kur tik 
40 šeiimj mokyklos pareika
lauja, ją gauna be jokių re
liginių skirtumų. Tačiau 
olandų dvasiškijos veiklumas 
rūpinasi, kad katalikiškose 
vietoae to nereikėtų. 

T , , . . - i i Teisėjas Robert Porter Pat-
I r olandai turi gausias ka-

. . . . i terson, naujai paskirtas Karo 

du trečdaliai krašto gyvento
jų yra protestantai; ten nėra 
jokių sunkumų dėl mišrių mo
terysčių; dvasiškis paskelbia, 
kad jis jokiomis sąlygomis 
mišrių moterysčių nepriims,: 

K. Kiesvereenigingen in Ne-
derland; Nederlandiche R. K. 
Volksbond. Bond van K. K. 
Werblieden, ir kt. 

Olandai siūro įdomų pavyz-
nuo to "laiko bažnytkai-1d ' I P * p l pas mus pribren-

mv nei vienos mišrios m o t e r y - i d u s i a m krikščioniškųjų konfe-
, rencijų bendradarbiavimui. 
' Senąjį dėsnį: "Pasidalinusie
ji žygiuoja, organizuotieji 

Sekretoriui padėjėjas, prezi-

"kulturkamfo" metu iš Vo-; 
kieti jos ištremtuosius orde 
nus maloniai priėmė olandai, 
ir per 50 metų jie virto tikra 
kultūros palaima ir nepakeį 
čiamais sielų ganyme talki
ninkais. 

Olandijoje yra šie vienuo
lynai: Švč. Sakramentą Tė
vų, augustijonlų, benediktinų, 
kamaklulų, kapucirių, karme
litu, trapistų, eistersų, mino-
ritų, olandų domininkonų, 
vokiečių domininkonų, pran
cūzų parneiškonų, olandų ir 
vokiečių jėzuitų, kryžiaus ri
terių, premonstrantų, ablatų, 
pasijonistių, oalndų ir vokiečių 
redemptoristų, lazaristų ir 
maristų. Begalinį motoru, 
vienuolynų skaičių net sunku 
išvardinti. Vaizdai iš Tėvų Marijomų Rėmėjų išvažiavimo, Tėvų Marijonų ūkyje, liepos 28 d. 

(Pansirna Photo) 

Olandai Bažnyčios priežiūroj . 

dento Roosevelto kabinete. i r vadovybėj turį 8 mergaičių 
(Acme telephoto) 

štės nėra. Nors ten susituo-f] 

kimui užtenka valdžios įstai
gai pristatyti gimimo metri
kus, tačiau tik viena tokios 
moterystės mintis olandų ka
talikus nuo to atbaido. Kai 
tik pasirodė popiežiaus Pi
jaus X paraginimas prie ank-

muša" ypač jie įvykdė poli
tinėj srity, kada jiems reikėjo 
atsistoti prieš bendrą religi
nio gyvenimo priešą. Tačiau 
politinė ginklo draugystė jo-

stvvos šv. Komunijos, tuoj *™ ^ nereiškia jiems atsi, 
jis buvo įvestas ir pastoviai *?*??»* « reli^jos ' *"* ' 

tikėjimo klausimai pas juos 
yra tvirti, aštriai vienų nuo 

palydinus su kitais kraštais, 
jis y r a patenkinamas. Bend
ras dvasiškijos skaičius -
apimant ir misijas — yra apie 
400. Aš pastebėjau, kad ma
žai yra katalikių š?imų, kurios 
neturėtų giminę kunigą. Taip 
pat ne retenybė, kad iš vienos 
šeimos išeina 3 — seserys vie
nuolės, nežiūrint to, kad se
minarijų auklėtiniams moks
las ten kainuoja. Taip pav., 
didžiosios Harlemo diocezijos 
seminarijos Varmonde meti
nis mokestis yra 652 guldenai, 

ir 21 vaikų bendrabučius, 15 
namų ruošos mokyklų, 83 ūkio 
mokyklas, 5 auklėjimo įstai
gas, kurios paruošia tarnaites 
už labai mažą atlyginimą čia 
priimamos 2 — 12 metų mer
gaitės ir auklėjamos būti do
romis, tris institutus aklie
siems — viskas vienuolių glo
boje ; 2 prieglaudas silpnapro
čiams vaikams, 3 našlaičių 
prieglaudas, 3 prieglaudas ne
legaliai gimusiems, 186 seno
lių prieglaudas — viskas (p-Į «Įas* 
serų vienuolių vadovybėj. 

Gatvėje juos su pagarba svei
kina seni ir jauni, išsilavinę 

liau tik didelėmis pastanga 
mis ir ištverme pavyko tas 

ir paprasti žmonės; ir tai jie| sritis išdžiovinti. I r taip įgy-
lako būtinu dalyku. Olandų 
dvasiškijos gyvenimą galima 
charakterizuoti šiuo posakiu: 

go," "Kovoju bet išdidžiai 
laikausi virš bangų.'p 

Vertė K*un. J. Matulaitis. 
tos lygumos ir šiandien yra 
derlingos Olandijos vietos. Didžiausių pasaulio didvy 
Nemaža Olandijos dalis yra i r.ių ir geradarių tarpe yra dar 

» » 
" J i e nieko neturi, bet gyvena i žemiau jūros; milžiniški py

limai saugoja kraštą nuo ju
ros įsiveržimo, ir specialus 

gerai.' Iš tikrųjų, nei viena 
parapija neturi ūkio. Jiems 
nereikia verstis ūkiu (svarbus 
momentas iš atžvilgio į sielų 
ganytojavimo uolumą), juos 
aprūpina tikintieji, kurie vei
kia per parapijos organizaci-

Tąčiau religinėj srily 

kitų, kurių lopšį skurdžioj 
grįtelėj supo vargas ir kurie 
nugalėjo tamsybę niekeno ne-

inžinierių korpusas ištisus padedami, išskiriant Dievo 
metus saugoja pylimų tvirtu-' malonę ir savo pačių eniergi-
mą. Išdidus ir senas yra jų ją. O. S. Marden 
priežodis: "Dievas sutvėrė —i 
jūra, o mes krantus." 

Lygiai taip olandų dvasiš-

Ypatingo dėmesio užsitar
nauja pasauliečiams tikintie,-

toliau vystomas . . . 
Olandų dvasiškija pastora-

eijoj daug nuveikia. Bet ir k , t u a t s k i r t i . k a s P 8 8 m u s > r a 

turi tam laiko. 

kas ten yra stambi suma. s i e m s pastatyti dvasinio lavi 

Tačiau kunigų jie turi pakan- nimosi ****** k o k i ^ 0 1 a n d i 

jie neturi balso; jie net nie-; kija saugoja ir prižiūri jai 
kuomet nedrįso svajoti save pavestas sielas nuo dvasinių 
kada nors statyti į klebono pavojų. Daug darbo pareika-
kandidatūrą. lauja protestantais perpildy-

TuTėitumėm nepaisydami 
' Grožis — tai begalės at-
tspindis. Tai nujautimas Die
vo. 

Vieną sekmadienio popietį 
norėjau aplankyti vienos vys
kupijos vikarą. "Dabar aš 
neturiu kada su jumis pasi
kalbėti, nes turiu eiti klausyti 
išpažinčių." " T a d su kuo da
ba r galėčiau pasikalbėti ?' ' 
"Šiuo laiku nei su vienu iš 
kunige, nes visi yra klausyk
lose.' ' Iš tikrųjų, kiekvieną 
sekmadienį nuo 6 ligi 10 vai. 
būriai tikinčiųjų eina išpažin
ties. 

Ten kunigai ne tik klauso 
išpažinties, bet ir katekizuoja. 
Konfesinėse mokyklose religi
jos pamokos yra kasdien. Ta-

visai negirdėtas dalykas. Ke
li .pavyzdžiai. Viena vengrė 
protestantė motina, sužinoju
si, kad aš važiuoju j Olandiją, 
atsisveikindama man įteikė 
savo sūnui perduoti laišką; 
jis buvo protestantas. Pro
testantai olandai labai supy
ko, kad protestantė motina 
katalikui kunigui patikėjo 
perduoti protestantui laišką. 
Kitas atsitikimas. Viename 
mieste mačiau, kaip olandai 
katalikai protestavo, kam už
sieniečių katalikų vaikas kal
ba su vietiniu vaiku, kuris yra 
protestantas. Dar vienas at
sitikimas. Vykstant per vie
ną kaimą, kur atostogavo 

čiau valstybinėse — Ba^ny-j v e n g r ų tautybės mokytoja, 
čia ir Valstybė yra išskir-f katalikų kunigas .neleido vai 
tos — religijos pamokų visai 
nėra. Konfesinėse mokyklose 
religijos pomakas dėsto kape
lionas (katechetai jiems yra g ę s pastebėjau, kad jie, ne-

nežinoma sąvoka); gi valstybi-! žiūrint politinio bendradar
bių mokyklų mokiniai susire- j darbiavimo, su protestantais, 
ka į bažnyčią ir ten jie, pas
kirstyti sulig amžium, mokomi 

biausias pajamas? Svetimša-
kamai, nors kunigai čia turi' J°3 >T a *• K a i P bažnyčiose] U o a u g i a i k e i g t a i s k a m b a . jg 
užimti daugelį pozicija Fili-1 iškabinti skelbimai sako, kiek-j b a ž n y č i o s s u o l u n u o m 0 8 . 0 lan-

vieną mėnesį pasauliečiams d i j o j y r a n a t u r a l u s d a l y k a s 
padaromos 3—4 tokios uždą 

jas jie žino tik iš padavimų. 
Bendruomenė iš 5000—6000 
sielų jau turi kunigą ir gražią 
bažnyčią. Tūkstančio tikin
čiųjų parapijose šalia klebo
no būtinai yra ir vikaras. Vi
dutiniai, kiekvienam tūkstan
čiui tikinčiųjų tenka vienas 
dvasiškis. Be to, atskirą ku
nigą, kuris vadinasi rektorius, 
turi dauguma motertj vienuo
lynų. Prie ligonių dažnai 
yra du kunigai; našlaičiai, se
nelių prieglaudos turi specia
lius dvasios vadovus. 

• 

/ / . Vienuolynai 

Olandijoj yra didelis skai
čius nuostabiai gražių, visai 
naujai pastatytų moterų vie
nuolynų. Ypač prie Vokie
tijos sienos beveik nėra k-ai-

Dievas visados duoda mums 
Iš kur parapijos ima svar- tos sritys, kad ten palaikius jėgos ir galimumo padaryti 

ir pažadinus katalikišką są-. tai, ką liepia mums padary-
monę nauja m gyverjmui. ti. Ruslrin 
Tačiau kaip sunkaus darbo 

kams atlankvti savo tautietę 
i A • i_ J -: •• v I m"°. kuriame nebutių vienuo-mokytoją, kadangi 31 buvo > v . 

protestantė. Labai nudžiu- ' y n ° lT1<)kykl0S- v okietijos | v i e n a p a rapiją, kurioje buvo 

ros pratybos L— pasikalbėji
mai. Nordvykerhute laiko
mos pratybos net "kitaip ti
kintiems," t. y., nekatalikams. 
Studentai, moterys, mergai
tės, darbininkai, inteligentai 
turi atskiras pratybas. Tiems, 
kurie dalyvauja šiose pratybo
se, net išeina mėnesinis žur
nalas "De Thabor." 

Didžiausios miestų parapi
jos svyruoja tarp 2,000— 
3,000 sielų. Jei kurioje dio-
cezijoje atsiranda parapija, 
kurioj parapijiečių skaičius 
pasiekia ,000, parapija auto
matiškai padalinama. Tik 
taip yra galima realizuoti mo
derniosios pastoracijos reika
lavimas apalnkyti tinkinčiuo-
sius jų namuose. Aplankęs 

religijos žinių. Mokiniai į 
šiuos apmokamus renkasi be 
išimeis; tėvai juos siunčia. 

Ypatingą įspūdį man pad*. 
re tai, kad katedros klebonas, 
po to kai mes apžiūrėjome 
katedrą, nuo 12 vai. mane at 
sipraše, nes jau buvo susirin
kę mokiniai mokytis religijos. 

Kovos dėl mokyklų vyko net 
40 metų. Olandų katalikai 
po šios sunkios 40 metų ko
vos pasiekė žavinčių rezulta-

vis dėlto sėkmingai išlaiko 
spaudą. Jie turi 25 katalikų 
dienraščius, iš kurių didžiau
si yra du: "I>e Maasbode," 
išeinąs Roterdame (kasdien 
dvi laidos) ir Amsterdame iš
einąs " D e Tijd." Kai kurie 
laikraščiai savo skaitytojus 
apdraudžia nuo nelaimingų 
atsitikime. Per savaitę 2—3 
kartus išeinančių laikraščių 
yra 30. savaitraščių 84; žur
nalų 90. Katalikiškosios spau
dos propagandai vadovauja 
**St. Willibrordus — Vereeni-

tų; jie pasiekė, tai kad Hagos į g ing" ir "R . K. Propaganda 
Vidaus reikalų ministerija sa
vo parlamento posėdyje 70 
balsų prieš 3 privatinių ir val
džios mokyklų teises sulygino 
ir, būtent, fa prasme, kad ka
talikai pasiekė lygybes ne ti\ 
teisiniu atžvilgiu, bet taip pat 

— Yereeniging." 
Toks intensyvus ganytoja-

vimas, savaime suprantama, 
yra galimas tik turint užteiv 

Mrs. Virginia Matthews, 23 
m. amž., serganti "infantile 

karną dvasiškių skaičių. Nors j paralysis" liga. Būdama res-
olandų vyskupai dvasiškijos t piratoriuje ji pagimdė tsveiką 

į trūkumu nusiskundžia, tačiau, kūdikį. (Acme telephoto) didele pagarba dvasiškijai. 

kad pamaldumas kainuoja ir 
pinigą, ir niekas nesipiktina 
ant suolų prisegtais parašais. 
Viena vieta pirmojoj suolų 
eilėj kainuoja 10 et; vidury — 
5 et.; gale — 3 et. Stovėti 
galima nemokamai. Šeimos 
išnuomuoja vietas visiems 
metams. Kaip pavyzdį imu 
2,000 tikinčiųjų parapiją, kur 
vienam suolui nuoma kainuo
ja 7—8 guldenai. Viso iš nuo
mos susidaro 3,000 guldenių. 

Bažnyčiose tikintiesiems lei 
džiama palikti savo maldak
nyges. Dievo namai pilni 
mąstymo knygų! Vietoj se
niai sekuliarizuotų bažnyti
nių turtų kiekvienas dvasiškis' 
gauna iš valdžios atlyinima 
ir pensiją. Tai nėra didele 
suma (600 guldenų ir 40 nuo
šimčių priedių). 

3 kunigai, sužinojau, kad j i | T'aip žinoma, dalis Olandi-
padalinta į tris dalis, kurias jos seniau buvo apsemta; vė-
pastoviai lanko trys ^vaši5-
kiai. kaip kad jie bent kartą 
metuose aplanko kiekvieną 
šeimą. 

Uolus jų veiklumo ir suma
numo pavyzdys gali būti ir 
tai kaip jie rūpestingai vado-
vavo vengrų vaikučių išpa
žinčiai. Didelė kliūtis, kurią 
sudaro kalbos skirtingumas, 
jiems nebuvo priežastimi ap
leisti vaikų dvasinį gyvenimą. 
Kuris vaikų šiek tiek mokėjo 
vokiečių k., jie leisdavo jam 
priteiti išpažinties vokiškai, 
kurie mokėjo tik vengriškai, 
tų klausydavo per vertėją ar
ba įvairiomis kalbomis rašytų 
išpažinčiai atlikti vadovėlių 
pagalba. 

Šis uolus dvasiškijos tikin
čiųjų sielomis rūpinimasis iš 
tikinčiųjų pusės atlyginamas 

paseka šiandien iš dėkingos Į Optimizmas yra. vyriausias 
dirvos skleidžiasi gražiausi pasisekimo kūrėjas, pe?.;miz-
katalikiškojo gyvenimo žiedai.' mas — pasiekti naikintojas. 
Mes nenorime pasakyti, kad O. Swett Marden 
ten viskas būtų ideališkiausiai 
sutvarkyta ir ten Dievo laive Mes esame sukurti, kad 
žmonės; ir ten pasitaiko silp-i būtumėm laimingi, 
nybilų klaidų, apsirikimų; ta
čiau, nežiūrint to, jei kitur, 
tai ypač olandų katalikų Baž
nyčiai tinka tie žodžiai, ku
riuos žemiau jūros gulinti 
Belando provincijoj įrašė į sa-

pww999w^wwwwwwwq: 

"DRAUGO". LABOR DAY 
P I K N I K A S 

Rugseio 2 d., 1940 m. 
V Y T A U T O P A R K E 

vo herbą: "Luctor et ^ ^ ^ ^ - ^ ^ w w w ^ w w ^ ^ w w 9 w s ; 

P E R M A N E N T S ! 
$2.00 ir aukščiau 

^ 
. . .. ffl 

i 

Skaitykite Ir Platinkite Sekattčius MŪSŲ 
.> I • 

Katalikiškus Laikraščius; 

"DRAUGAS" — vienintelis A-
merikos lietuvių katalikų dien
raštis. Metams $6.00. 2334 South 
Oakley Ave., Chicago, I1L 

* 
"LATVAS" — tikybinis savaitraštis. Metams $2.00. 
2334 So. Oakley Ave., Chicago, Illinois. 
"DARBTNTNKAS" — fcv. Juozapo Darbininkų Sa-
junsros organas, išeina du kartu savaitėie. Metams 
$4.00. 366 West Broadway. So. Boston, Mass. 
"AMERTKA" — savaitraštis. Metams $2.. 423 Grand 
Street., Brooklyn, New York. 
"GARSAS" — A.L.K. Susivieniiimo organas. Me
tams $2.00. 73 East South St., Wilkes-Barre, Pa. 
"MOTERŲ DIRVA" — A.L.B.K. Moterą Saiungos 
organas. Metams $2.00v 2317 So. Hoyne Ave., Chicago. 
Illinois. 
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$1.00 NUOLAIDOS 
ANT KIEKVIENO PERMANENT! 
Skambinkit: REPublic 9202 
Užtikrintas darbas vLsu pagražini

mo darbu! 
Patyrusios Lietuvaitės! 

Marty's #Beauty 
Shop 

6321 S. WESTERN AVE. 
Tel.: REPublic 9202 

Marty Sucilla, savininke 

a STUDENTŲ ŽODIS" — A.L.K. Studentu ir Pro
fesionalų žurnalas. Jame bendradarbi a uia visos ma
riausios Amerikos pajėgos. Metams $2.00. Mariana-
polis College, Thompson, Conn. 
" V Y T I S " — lietuviu Vyžių organizacijos mėnesi
nis žurnalas. Metams $2.00. 4736 South Wood Street, \į 
Chicago, Illinois. 
"MUZIKOS ŽINIOS" — mėnesinis muzikos žurna
las. Leidžia Vargonininku Sąjunga. Metams $1.50. 
1850 Wabansia Avenue, Chicago, DL 
"LIETUVIŲ ŽINIOS" — savaitraštis. Leidžia Lie
tuvių R. K. Literatūros Draugija. Metama $1.50. 6802 
Supenor Ave., Cleveland, Ohio. 

•• 
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RAUDONOJI VĖLIAVA 

Vaizdeliai Iš Bolševikų Rojaus 
Sulietuvino St. Tautietis 

PITTSBURGH'O LIETUVIU ŽINIOS 
^ Į skanaus užkandžio. Jaunimai nors karščiai, Kuizinas su sa-

i toki vakarėliai patinka, 
. skaitlingai juus lanko. 

vo pageEbniin&ais sparčiai va
ro pirmyn. 

•^ # 

(Tęsinys) 
XVI. SUDIEV TftVYNEl 

IR TĖVAMS!... 

kartu lyg kokiu paslaptį . . . 
Praslinko kalios dienos. 

Kartą vakare ramiai sau skai-
" Sudiev, tėviškėle! Jau tavo fiau "Komunistą;" žmonele! 

krantai 
Migloj vakarinėj išnyko, 
Putodamos bangos suūžė pik

tai, 
I r graikščios žuvėdros sukly-

ko. 
Pasislėpė saulė tarp bangų-

kalnų 
Užges greit šviesa paskuti

nė . . . 
L a b a n a k t , ska i s č io j i , s a l d ž i u 

tau sapnu, 
Labanakt ir tau, o gimti

n e ! " 
Štai ir vėl pergyvenom K"-

letą sunkių dienų, kurtoj įspū
dis amžinai paliks atminty ... 
Tik džiaugiuo-. kad viskas 
dar geruoju pasibaigė. 

Taip, nedėldienio tytą atėjo 
pas mus Jonelis, pranešdamas 
apie paskyrimą jo į kita. mie
stų; dabar jis važiuojąs ten, 
pildydamas valdžios įsakymą. 

taip-pat domiai klausėsi. Tik! 
k ui* 

man pradėjus skaityti apie iš-
eivysty, pastelngau, ji lyg su
sirūpino, sujudo . . . Na, ma-

kas čia per 

Ncrth Side 
Liepos 28 d. .pakrikštytas 

Juozo Maeeikis ir Virginia 
Wentz sūnelis vardu Juozą 
pas-lliehard. Kūmais buvo 
Juozas Wentz ir Ann Maeei
kis. (Janą sparčiai pas mus 

dota Amerikos ir Lietuvos 
titanai Saliutuojant vėliavų 
ir giedant himnus pora asme
nų tik ujami atsistojo. Pra
kalbų nivtu pora komunistė 
lių nejaukiai raivėsi, zurzėjo, 
ėjo lauk ir vėl grįšo. Tul 

Liepos 2S d. jaunimas ren-; 
jti išvažiavimų, IK t smarkus 
lietus pakenkė. 
o 

Daug vietiniu lietuviu iš-

m 

mynos; greitai D. Ž. parapi 
jos negalima bus vadinti " b e 
vaike" parapija. Naujų pilk 
r.ių skaičius vis didėja. Tik 
northsaid iečiai privalo ne juo-

ten toliaus 
skaityk, —Į ta, palaikyti piie savųjų, prie 

skubiai tarė Barbutė. Į savo parapijos. Sakau ir sa-
— Buk kantri, — tariau, - - kyšiu, kad to nepadarysime 

tuojaus viską užbaigsiu, — iri be savos mokyklėlės, arba 

nau sau vienas, 
"šposai ' ' darosi. 

— Na, kaip-gi 
rašo.' greičiau 

kriaubiukas iš Dailesne ne-
įasi jaunos lietuviškos sei-į n , . u „ . . a QT10iivi,«- r •• • 

J . xx A . Į pinai e angliškai rezoliucijai, 
bet tuojau fouvo išvytas iš 
svetainės. Ant jo švarko 
skverno macviau rūtų pluošte
lį, iieUivvbės ženklų, tačiau 
jojo širdis, turbūt, mongoliš

kais susirūpinti jaunąja kar- , K „—:« ., 
, ., . iva, aioa greičiau paika, su

klaidinsią. Iš šono žiūrint niū-

perskaičiau šiuos žodžius: nors mažos svetaines. Tik gai-
" J u r u pakrantėj vakar krito Į la, kad North Side jau nėra 

Paskyrė — gi, tas reik, žino-

keeltas slapčia bėgančių iš 
tėvynės" . . . 

Nebereikėjo Barbutei ne tik 
raginti toliau skaityti, bet ir 
klausyti . . . J i suklyko ir pa
sipylė, šiuo laiku jai papras
tos, ašaros . . . 

Barbute, kas yr? . . . Nu
rimki . . . nutsebęs ir nieko 
nesuprasdamas kalbėjau. 

I r tik šiek-tiek nutylus, 
papasakojo, kad Jonelis išva
žiavęs ne į naujų paskyrimo ma, važiuoti ir dar džiaugtis, 

kad pa,kyrė vel raidžių rin- y i _ m #**& su Birute į 
kf.ju, o ne kokino griovkash} ^ ^ _ įfotagafcje. ii-

Bet Jone-ar kuo panašiu 
r mo 

ma buvo skaityti 
jiemdviem tesuprantama pa> 
laptis, ir atsisveikinant mano 
žmonelė taip verkė, it, rodos, 
tai butų jau amžinas persis-
k v rimas 

giau 
tam lio ir motinos vaiduose gali-! 

tvarkos . . . Nesinorėjo 
kažkokį, | U k- t^ ^ įg a n t l V ) S p u s r . s > jau

čiau ištikrųjų taip esant ir tik 

Su manim Jonelis atsisvei
kino taip-pat jautriai; ir aš 
jam tariau: 

— Juk nevažiuoji į kitų pa
saulį, — greit vėl pasimatysi-
va. O gal dar ten bus go
riau negu čia buvo . . . 

Jonelis nieko neatsakė,, tik 
pastebėjau, kaip, gailestį 
reiškiančiais jo veidais, vie
na kitų skubiai vijosi ašarė
lės . . . Birutės nebuvo; su 
ja ketino stoty susitikti. Man 
gi pasisiūlus palydėti, mauda 
giai tarė, jog turėsiąs skubiai 
eiti, kad g&Bpet į traukiniu ir 
nenorįs tėvelio priilsinti. 

Taip ir persiskyrėme. Jo 
nelis išvažiavo, išsiveždama s 

to entuziazmo, kuris buvo 
prieš 30 metų. Šerkšnieji jau 
nebeturi energijos, o jaunes
niųjų tarpe yra įsiskverbus 
nepaisymo dvaiiia. Neįstaibu, 
kad lietuvių šiandienų rasi vi
sur: pas vokiečius, airius, ita
lus ir kitur. Tų "nepaisymo 
liiira" reikia švelniai mažinti, 
nes ji pridarys mūsai tautai 
daug žalos, o geresniais ame
rikonais mus toli gražu nepa
daryk Obalsį — "Mums ga 
na, mums užteks" reikia šluo
ti lauk, nes jis tramdo pa 

pakęsti socialistinės! žangų. Ypač, kurie savo tau
tos nepaiso, jų niekina ir iš
duoda, jie B»tBri net Dėdės 
Šamo malonės. 

sų bolševikai neturi pamato 
P° kojų, jų elgesiai, kalbos ir 
raštai prieštarauja sveikam 
protui. Tikėkime, kad jie pra
regės. Padaryta rinkliava Lie-

Liepos 28 d. vietos lietu
viai skaitlingai dalyvavo Pitts 
burgho ir apylinkės lietuvių 
masiniame protesto susirinki
me. Susirinki;uas įvyko pro
testui prieš grobikus bolševi
kus, kurie smurtu išplėšė Lie
tuvos nepriklausomybe. Susi
rinkime išnešta buvo i\zjliu-
cija. Tarp susirinkusių atsi
rado ir tokių, kuriems nepa
tiko išnešta rezoliucija prieš 
jų draugų Stalinų. Pasirodo 
baisus kai kurių lietuvių ta
msumas. Jie džiaugiasi, kad 
bolševikai pavergė lieuivų. 

Lietuva praeityje daug nu-

vazinejo atostogauti 
ir kitas vietas, 
kiekvienam reikalingo 

j p a j ū r j 
Atostogos 

*o 
Vietinis 

AKIŲ GYDYTOJAS 

LIETUVIAI DAKTARAI 

tuvos prisikėlimo i'ondan. Su- kentėjo. Ir šis bolševikų už-
aukota $47.90. Aukojo: J. Kai grobimas n. užslopins dVfitšdos 
tilius $5.00, P. Pivaronas $3,. ištikimi] Lietuvos vaikeLių. Ji 
Vitartas $2.00; po &1.00 — A.: ir vėl susilauks nepriklauso-

dabar supratau jo jautrų at
sisveikinimų . . . 

— Joneli, Joneli, kų pada
rei* . . . — kartojau sau vie
nas. — Kas įvyko ;; 

mano sunūs, nepakęsdamas 
socializmo, slapčia išbėgo . . . 
apleido savo šalį ir tėvus . . . 

Sunku buvo savo susikrim
tusią žmoną raminti, pačiam 
būnant nemažiau suerzintam. 
Tr nežinia kuomi taip liūdna 
žinia būtų pasibaigusi, jei 
sekančios dienos numeris ne
būtų pranešus nušautųjų pa
bėgėlių pavardžių. Atgavome 
dvasią: Jonelio ir Bitutės 
tame sąraše nebuvo. Nusira 
miname. Paskui žmona dar 

M r s. Lukumienė staigiai 
susirgo. Nuvežta ligoninėn. 
(J iminės ir prieteliai linki jai 

Štai g i l t a i pasveikti. 

Paleckis, (Jrebliūnas, Pivarū-
j nienė, Ona Sen.ul.is, A. Urbo-
| mis, P. (Jineitis, J. I^pcinis, 
Vitartienė, J. Goodman, J. 
Lukšas, A. Sarpenskas, J. Pe
traitis, D. Stulginskas, J. Ču-
bis, K. Stravinskas, S. Kun
drotas, A. Marčiulaitis, J. Je-
znis, J. Tomkevičia, Harry 
Kapturauskas, B. (jremba, A. 
Milutis, S. Oraaitis, J. Pusku
nigis, Virbickas, Virbiekkne, 
E. Schultz, kun. Misius, P. 
Dargis, P. Stulginskas, Jerry 
Naujokas, A. Skimis, A. Stei-
ner, Kay Bardzil. iSmulkių 
$o.(J0. Šis 'susirinkimėlis ne
bus paskutinis. Tai tik pra
džia. Neabejoju, kad pittsbur-
giečiai visi atliks savo parei
gų link mindžiojamos Lietu
vos, liugp. 4 & įvyksta skait
lingas Povilo Dargio pikni
kas Adomo sode. Bus kalbos 
ir rinkliava Lietuvos "Prisi-

Tik keletas Nortli Side lie
tuvių dalyvavo massinitinge, 
kuris įvyko liepos 28 d. Lie 
tuvių Country Club ūkyje. 
Buvo tikėtas daug žmonių, ta-;' k£i įm o" fondui, 
čiau atvvko mažai. Tebūna 
kaltas lietus, kuris tikrai bu
vo gausus per pat rinkimosi 
į mitingų. Buvo gal ir dau
giau priežasčių, bet apie jas 
kitą sykį. Kurie dalyvavo be-
sigailėjo, nes programa buvo 

mybės. 

DR. VAITUSH, OPT. 
SI ' I ^CIALISTAS 

OPTOMETKICALliV AKIE 
LILIU'VIS 

Supirš 20 meiy praktikavimo 
Alano Garantavimas 

Palengvins akių jteinplin^ kas es 
'1 priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių įtempimo, r.grvuotu-
mo, skaudamą akių karšt}, aUfeaiso 
uumpaiejfyBiv Ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsitl-
Kiniuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai-
las. Speclalt atyda atkreipiama j 
mokyklos vtukua tireivos aays »u 
UMaMUmL 

Valandos; nuo 11 iki Z v a i rak 
.Nedėlioniig pagal sutarti 

Daugely ataiufcjjiiu ak>s, auuuso 
moo be s k u j ų . ayiiuuB pigm« aai^ 
t»»nutau. 

4712 SO. ASHLAND A VE. 
Telefonas YA&d* L&'į* 

TeL YARda 3146 
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 

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

Šeštadieniais: 11 iki 12 

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
oo"£l lp t? i a k i n i u s pritaikau. 

_g>43 S. Halsted Street 
feL CANal 69C9 

DB. VVALTER PHILLIPS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

<*155 VVest Cermak Road 
OFISO VALANDOS 

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

DR. F, G. ttlNSKUNAS 
PHYSICIAN AND SURGEON 
2158 VVest Cermak Road 

Ofiso teL CANal 2345 
Oiibo Vai.: 2—4 ir 7—9 
2305 So. Leavitt St 

Bes, tel. CANal 0402 

Lit-lUVIAl UAK1AKA1 
D a ž y m ą b a ž n y č i o s iš lauko , j Telefonas: Hemlock 5849 

ŪH. PE1ER T. BRAZIS 
^ 

> 

CONRAD 
Fotografas 

dtudija įrengta plr 
mos rūšies HU mo 
derniškomis užlaido 
mis ir Hdlvvvood 
šviesomis. D .. / b a s 
G a r a n t u o t a s . 

420 VVest 63rd Street 
TeL: Biznio — ENGlewood 5883., 

Rea. — ENGlewood 6841 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6757 So. VVestern Ave. 

'Ofiso Valandos: 
'Po piet — 1 iki 3; Vakarais 7 iki 9 

bekiuadieiiiais suiyg sutarties 

UK, P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAb 

1446So.4tftnCt., Cicero, UI. 
Antradieniais , ivetvi i tadieniais 

ir Penktadieniais 
i \ a l a n d o s : 10-12 ryte. 2-ti, 7-9 P. M. 

DR. V. E. SIEŪLINSKI 
. . . . _ DANTISTAS 
414d South Archer Avenue 

Telefonas LATayette 3650 
AntradieuiaLs, Ketvutadieniaia ir 

Penktadieniais. 

4631 So. Ashland Ave. 
TeL YARda 0994. 

Pirmadieniais, Treriadituiais ir 
Šeštadieniais. 

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

(2-tros lubos) 
TeL MIDway 2880 Chicago, I1L 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 

Sekmad. nuo ĮQ ad 12 vaL ryto. 

LIETUVIS ADVOKATAS 

CHARLES E. ZEKAS 
ATTORNE? AT LAW 

Mieste Ofisas: 
11 South La Salle Street 
Suiite 1701 Tel. Randolph 0331 
Naujas namų adresas: 
7019 So. Artesian Ave. 

Tel. Hemlock 1940 

314/ S', haisieu St., Chxago VALANDOS 

DR. MAURICh KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avenue 
TeL lARds 0994 

Rez. tel. PLAza 3200 

Pi imadiemais , Trečiadieniais 
ix {šeštadieniais 

Valandos: o — 8 popiet, 
1—4 ir 6:30—8:30 vakare 

West End j 
i 

Liepos 23 d L. Vyeiy kuo
pa turėjo draugišką \akare-! 
lį, kuriam rengėjos patiekė 

kęsdami suįrusio 
(Bus daugiau.) 

gyveninio,' 

THINGS THAT NEVER HAPPEN 
Ctflri*. in te r -na t ' l Cartooii Co„ M Y. 

trumpa ir reikšminga, nuo-
papasakojo, kad jiedu senai į širdžios kalbos, karštos ir -tu-
ketino j Amerika bėgt, nepa-| rin.ingos. Kalbėjo P. Pivaro

nas, P. Dargis, adv. Schultz 
(amgliškai) ir kun, Misius. 

Adv. K. Barzdilauskas gabiai 
£irogramą vtde ir perskaitė 
rezoliueij^ angliškai, Povilas 
Dargis perskaito rezoliuciją 
lietuviškai. Trys mažos mer
gaites (Pivarūnaites ir Grėb
liūnaite) saliutavo Amerikos 
vėliavą. Pareiškiant ištikiu i y 
be Amerikos vėliavai vyrai 
pakC4ė rankas, o moterys ran 

- kas laike prie širdies. Sugie-

! 

i ^_ 

FOR 
I T C H I N G 

S K I N 
Ar kenčiate nieziejimą, 
nudegimą, arba odos ligą? 
Nekentėkit! Žemo per 30 
raetų gelbėjo žmonėms. Pa
šalina eezema. išbėrimus, 
spuogus ir kitokius odoa 
negalavimus. Pirk Žemo 
šiandien! Visuose aptieko-
se. S5c, 60c. $1.00. 

NAUJAS APARATAS 
AKINIAMS PRITAIKINT 

Telefonas CANal 7329 

DK. K IEK J. BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2zuz VVest Cermak Road 
OlliSO VALAxNDOIS: 2-4 ir 7-9 

ir pagal sutartį. 
Sekmadieniais taipgi pagal sutartį. 

Res. telefonas ti£xaey 0434. 

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vjik. 
Nedolioinis uuo_10 iki 12 vai. dĮgnĮ 

D U O D A M E 

k P A S K O L A S 
į A H T N A M Ų 

• ^ Del Pirkimo — Pataisymo 
V/? " 'ZSY ^T ^ e n o ^Vlorĝ î io Atmokėjimo 
*\5Sr ' Ciceroj, Chicaguj ir Apylinkėse 

8ATE B T 
MAIL S T . A N T N O N Y ' S 

B U I L D I N 6 & L 0 A N A S S 0 
1500 South 49th Court, Cicero 

TeL CICero 412 Jos. F. Gribauskas, Sec. 
VU.: Pinu.. Ketvtr.. Seštad. t Iki 8 y. T.; Antr., Trečiai . 9 iki 5 pp. 

-4-

DABAR MOKAME 3 į ^ U Ž P A D £ T ^ S PINIGUS 

KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUTINIAI APDRAUSTI IE3 $5,000. 
per FedA-iml Savlugs and Loau Insucmaoe Oorx>., tttshiBynm, D. C. 

-

Budriko Rakando Krautu
vėse rasite patyrusį akių 
daktarą (optometrista), ku
ris pritaikins jums akinius. 
Teisingas ir geras patarna
vimas. Akių egzaminavimas 
dykai. 

1941 Merų Radios iškrautos 
ant parodos. $93,000 vertes 
gerų rakandų stakas. Elek-
trikines Ledaunes, Pečiai, 
Karpetos. Teisingos Kainos. 

Lengvi Išmokėjimai. 

Del teisingo radio patarna
vimo šaukite: YARds 3088. 

JOSEPH F. BUDRIK 
FURNITURE HOUSE 

3409-11 ir 3417-21 South 
Halsted Street 

BUDRIKO PROGRAMAI: 
WCFL — 970 kil. Sekmadienio 
vakare 9 vai. 
\VHFC — 1420 kil., Ketvirta
dienio vak. 7 va' 

TeL Cicero 1484 

DR. S. R. PALUTSIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tcs (Jat. ir 49th Ct-
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2 iki 4 popiet ii- 7 iki 9 vak. 
ir pagal sutartį. 

Res. 1625 So. 50th Avenue 
Tel. Cicero 1484 

TeL YARds 5557 

DR. FRANK C. KWINN 
(Kviecinskaa) 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street 

OFISO VALANDOS: 
2—4 ir 7—8:30 v. vakare 

ir pagal sutartį, 

DR.A.JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare 

Taipgi pagal sutartį. 
Ofiso telefonas PROspect 6737 
Namų telefonas VIRginia 2421 

DR. P. J. BEINAR 
(Beinarauskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. halsted Street 

TELEFONAI: 
Ofiso — WENtworth 1612. 

Res. — YARds 3955, 
OFISO VALANDOS: 

2 iki 4 popiet. 7 iki 9 vakare. 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartL 
Tel. YARds 2246 

DR. C. VEZELIS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47tn Street 

vai.: nuo 9 vaL ryto iki 8 vai. vak. 
Seredoj pagal sutartL 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 
Res. 6958 So. Talman Ave. 
Res. Tel. GROvenill 0617 
Office teL HEMlock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
•GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai.: 2—4 ir 7—9 vak".""" 
Ketvirta d. ir Nedėliomis susitarus. 

2423 W. Marąuette Road 

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: • 

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

Office teL YARds 4787 
Namų teL PROspect 1930 

TeL CANal 6122 

DR. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

REZIDENCIJA: 

6631 S. California Ave. 
X|L KEPnbUi 7101 

Office Phone Res. and Office 
PROspect 1028 2359 S. Leavitt St. 
VaL: 2-4 pp. ir 7-9 vak., Canal 0706 

DR. J. J. KŪWAR 
(Kowarskas) 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St., Chlcago 

Trečiadieniais ir Sekmadieniai* 
pagal sutartį. 

TeL YARds 5921. 
Res.: K£Nwood 5107. 

DR. A. J. BERTASH 
GYDYTOJAS IR CHHtURGAS 

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

Ofiso teL VLRginia 0036 
Rezidencijos teL: BEVerly 8244 

GYDYTOJAS LR, CHIRURGAS 
4157 Archer Avenue 

Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. 1£ 
Nedėliomis pagal sutartį. 

TeL CANal 0257 
Rez. teL: PROspect 6659 

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

Resiiencija: 6600 So. Artesian Ave, 
VALANDOS: U v. ryto iki 3 fieuM* 

I iki 8 M alau* 

http://Sen.ul.is
file:///alandos
file:///akare-
file:///VHFC
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26-toji Lietuviu Diena - Rugp. 15-ta -
Lakemod Parke 

Dalyvaus Tūkstančiai Lietuvių E Arti Ir Toli 
Šių metų tradicines, mi l i - brangi kiekvienam lietuviui. 

•iilmu Lietuvių Dfi nos suren- Po didžiojo karo Lietnva virš 
irimui antras *usirirJmrvas į- 20 n\Hų buvo laisva. Turime 
vyko liepos 19 d., Sv. Vincen- dirbti, kad ji būtų laisva, ne
to parapijom klebonijoje, (Ii- priklausoma ir per amžius! 
ranlvil)e, Pa. Sutrinkimą ve- Kovai prieš Sovietų Rusiją 
i i šių metų Lietuvių Dienai reikalin-as ginklas, o geria u-
išrinktas pirmininke kun. M. * • • ginklas tai tikėjimas, vie-
Dauuianta.s, Sv. Vino nto j)a- nybe ir mūsų nemirštanti iie-
rapijos klebonas, (Jirardville, tuvybe. 
Pa. Sekretoriavo kun. P. Lau- Ly t imų tauta *er 120 me-
makLs Sv. Kazimiero para-' tų y r ą m e rdėju3 po maskolio 
pijos klebonas, St. Claiiv, P«-| j u n g U j visokeriopi gniaųgia-
Nors susirinkimas buvo trum- m a t .u l ty})^ s kalbos, tikeji-
pas, bet, turiu pasakyti, bu
vo vienas įdomiausių iš ka
da nors buvit-ių, vedus prie 
užsibriežto tikslo. 

ana, lietuvybe^ Per M2$flįl lį \xl 10c. Tai bus tos dienos 
Mos'jungtinis apylinkes pa- atmintis. 

Pelna> skiriamas Tėvams 
Marijonams, seselėms Kazi
ui'! rieįtems, PraiicisUieteuis 
ir Jėzaus Nukryžiuoto. Tiks
las kilnus ir vertas visų lie
tuvių paramos. 

Į Lietuvių Diena Lake\vood, 
Reading geležinkelio kompa
nija leis specialius traukinius 
iš Alt. Carinei, Asliland, Ot-
rardville, Mahanoy Plain, 
Alaizeville, (Jill)erton, Maha
noy City, Tamaąua, Hliamo-
kin ir kitur. Be programos ir 

rapijų choras. Salėje per Mi
šias visi bus prašomi ramiai 
ir gražiai užsilaikyti. 

Programa bus trumpa, bet 
I įdomi. .Ii prasidės 3 valandų 
popiet. Muzikale dalj išpildys 
jungtinis apylinkes parapijų 
.choras. Chorų vedėjai jau re
ngias prie tų iškilmių, ({aibė 
jiems! Garbe choristams-ėinv! 

žymūs kalbėtojai pertrauko
se pasakys kalinis. Lietuviš
kai kalbės talentingas litera-

gales 

Rugpj. 15 d., Perina, ryti
nėje dalyje lietuviai iškilmin
gai švęs Lietuvių Diena, tra
dicinės šventes, 26 metų su
kaktį. 

Į Lietuvių Dienų, kasmet 
kasmet esti rugp. 15 d., reikš
mingoje Bažnyčios Šventėje — 
Žolinėse. Kasmet suplaukia 
arti 50,000 žmonių minia iš 
visos Penn. vakstvhės ir iš 
kitur. Pasirodo, kad ypač 
Penna rytinėje dalyje lietu
vių tarpe viešpatauja stipri 
vienybė. Už gražų veikimų ir 
sutarimą Dievo, Bažnyčios ir 
tautos labui, jie yra nuošir
džiai sveikinami ir skatina
mi toliau laikytis to patrijo-
tizmo. Tai naudinga ne- tik 
šios apylinkės lietuviams, bet 
ir visai išeivijai, nes ne tik 
seniemis, bet ir Jauniumi pa
dės toliau palaikyti tikėjimų, 
lietuvybę ir vienybe mūsų pa
čių ir tėvynes Lietuvos iabtsi. 
' Obalsis "Mes be Vilniaus 
nenurimsim" per virš 20 me
tų skambėjo kiekvienoj lietu
viškoj širdyje. Dabar kiek
vienas lietuvis pasaulyje turi 
šaukti "Mes be laisvos ir ne
priklausomos Lietuvos nenu-
riinsim ,\ Kovokime vieningai 
Lietuvos laisvei, kuw taip 

tas, "Amerika" redaktorių 
Juozas Laučka. Lakewood sa-j kitų įvairenybių, v.isi 
lėj gali sutilpti daugiau 3,000.', pridalinti įspūdžiais su pa-
Svečių kalbos bus trumpos, žįstamais, kurie suplaukia iš 
įdomios. Kad atsilankiusieji a r t i i r to]j T a < Į B y i s u r Jfti 

aiškiai galėtų viskų girdėti,1 rm: biznieriai, profesijona-
kallios bus perduotos garsia- fcį laikraštininkai, visiiome-
kalbiais. Taigi programos ko- ninkai ir politikieriai, jauni 
misija visus nuoširdžiai kvi?-, įr s e n i traukia į lietuvių Die-
čia kuo skaitlingiausiai '-usi-|ną> L a į 1 ) f m a v i s u jįetuvių 

gyvenimo Lietuva visose sri- Dienų, kiekvieną paskatins dijakonu bus kun. A. Neve rinkti ir pasiklausyti kalmrgv e n į£ Presos Komisija 

Britai skelbia, kad naciai savo klastotiems žygiams naudoja R. Kryžiaus ženklų (rau-
Vie- donų kryžių). Šiuo ženklu jie nužymi savo karinius lėktuvus, kad britai jų nepultų. Čia 

lietuvis nepražuvo, noTs vaizduojamas vienas toks nacių lėktuvas, kurs priverstas nusileisti į angliškų sasmauga. 
daug jų Sibire ir žuvo. Ir (Acme telephoto) 
nors dabar Lietuvoj priviso 
Stalino agentų, vis tiek ji ne
pražus. Rodykime vytautiškų 
narsumų, kur tik nebebūtu-
mem. Lietuviai iškęs šių nau
j i vergija, ir išeis į gyvenimų 
tvirtesni, ryžtingesnį kovoto
jai už laisvų Lietuvą, nema
rių lietuvių tautų, šviesių pa
saulio pažibų. 

Lietuviai komunistai savo 
laikraščiuose tauzija, būk ma
skoliai atėjo ne okupuoti Lie-
tuvų, bet jų iš diktatūros iš
vaduoti. Visi žinome, kad 
prie Lietuvos pasmaugimo 
prisidėjo ir Lietuviai išgamos. 
Išgamos džiaugiasi Maskvos 
žygiais;, džiaugiasi, kad Mask
va nukalė kardų Lietuvos 

^laisvei atimti. 
Kiekvienas tikras lietuvis 

turėtų susirūpinti. Ar vėl Lie
tuva neš maskolių jungų? Per 
virš1 20 -metų nepriklausomo 

tyse daug padarė progreso, kovoti prieš gaivalus pasinau-
Argi mes leisime visa tai pra
žudyti! Ne! Bolševikų žada 
mas " ro jus" kiekvienam žino 
gui atima laisvę tikėti, Die
vų (garbinti, suvaržo sociali
nes ir politines teises, be ku
rių žmogaus ekonominis 
venimas neįmanomas. 

ir dainų. 

subdijakonu klierikas Jonas mobiliu privalo įsigyti " ta; 

gy 

vikai gerai žino, jog 
Boitk 
lietu

viai yra vieningi ir kad sun
ku yra juos suklupdyti ar vi
sai savo naudai pavergti. 

Brangūs lietuviai - ameri
kiečiai, ateiviai, ar čiagimiai! 
Prieš mūsų aki s stovi milži
niškas darbas, į kurį visi ta
rime stoti. Tam reikalinga 
autoritetingas stiprus vieny
bes centras. Parodykim pa
sauliui, jog esame lietuviai ir 
norime jais mirti! Tokie su
važiavimai, kaip į Lietuvių 

gūsius Lietuvos laisvę. 

Visi rytinės Penna. daliets 
i r kitų kolonijų lietuviai nuo
širdžiai kviečiami atvykti į 
šių 26-tų Lietuvių Dienai, ruig-! 
•pdūčio 15, Lakewood Parke,1 

Mahanoy Junction, Pa. Ta/ * 
dienų iškilmingos pamaldos1 ž i u o t o i r Tėvams Marijonams 
prasidės 11 valandų, Lake-] ir jų mokslo įstaigoms, ku-
wood salėje. Sv. Mišias laikys', rios mūsų jaunime be ben-. 
kun. P. Aukštakalnis, MIC, drojo mokslo, skiepija t.ikėji 

rauskas, Sv. Vincento para
pijos vikaras, Girardville, Pa;! Kiekvienas atvažiavęs auto- ^ ^ ^ ±.mm Į ^ ^ 

Jtchfast 
( J i b a S . P a m o k s l ų S a k y s k u n . nŽ 2 5 c SU UŽraSl i : " L i t l l U t t n i - ' Forąuickrelieffromitchingofeczema, pimplea. 

; T̂ . T i i T» • i ' athlete's foot, seabies, rashes and other ex-
\ N a i l d Ž i Ū n a S M I C . P e r ŠV. ^ n D a y LakeSVOOU r a r k temallycau9ed8kintroubles.useworld-famou8. 

, t*.., . i - • cooling, antiseptic, liąuid D.D.D.Prescription. 
K l t a i D n e g a k ' S Į- Greaseless, stainless. Soothea initation and 

tjuiekly stops intense itehing. 35c trial bottle Mišias bus kolekta skiriama Aug. 15 
seselėms Kazimierietėms, Pra' važiuoti į parkų. Kiekvienas JSA^V£n^SbtmXl 
nciški^tėnis, Jėzaus Nukry-' prašomas įgyti gražų guzikė-

C L A S S I F l E D 
PARDAVIMUI NAMAS 

CHARLES P. SUROMSKIS 
REAL ESTATE INVESTMENTS & INSURANCE 

We Buy, Sell And Exchange City Property And Farm Lands 

6921 So. Western Ave., Chicago, 111. 
PHONE REPUBLIC 3713 

PIRKITE ANGLIS DABAR - KAINOS NUKRITO 
ALESAUSKAS & SONS 

7100 So. Talman Ave. 
TEL. P R O S P E C T 8742 

Mes iškraustome moderniu būdu. 

Pardavinėjame tiktai geriausios kokybes 
(best ąual i ty) anglis. 

r * ^ * s & 

Namai, Farmos Eina Brangyn. Pasiskubinkite 
nusipirkti arba pasistatyti . Turinio namu po visa; 
Chicagą. Taipgi mažų ir didelių l a i m u . Galima pigiai pirkt, mainytį . 

B A R G E N A I M A R Q U E T T E P A R K A P Y L I N K Ė J 

7 cottagiai, nuo $2300 ir aukščiau. 14 4-fletu, nuo $9,500 ir aukščiau. 
12 buugalių, nuo $4300 ir aukščiau 8 6-tletų, nuo $15000 ir aukščiau. 
17 2-ik'tų, nuo $(i,5G0 ir aukščiau. L5 10-11., nuo $18,500 ir aukščiau. 
3 3-i'letų, nuo $7,500 ir aukščiau. 3 15-i'L, nuo $25,500 ir aukščiau. 

Turime daug bizniavij namų, didelių ir mažų. Taipgi s tatom 
naujus namus ir talsom senus. Ant jūsų loto pastatysim mūrinį 
bungalow už $4,950.; 2 f lėtų mūrinį, po 4 kambarius, už $0,500. 

Je igu jūs turite seną namą, priimsim \ mainus. Statyt i naują 
arba taisyti seną namą nereikia pinigų mokėti pakol nebus dar
bas pilnai užbaigtas. Pastorojame paskolas ant lengvų išmokėjimų 
ir mažų nuošimčių. Apkainavimas veltui. Taipgi inšiūrinam na
mus, automobilius ir rakandus. Vis i mokesčiai namų arba inšiū-
rinių ant lengvų išmokėjimų. K a s nori pigiai pirkti, greitai par
duoti arba išmainyti , naują namą pastatyt i , seną pataisyti , kreip
kitės pas C. P . S U R O M S K I S CO„ 6921 S. W E S T E R N A V E . 
Tel. Republic 3713; vakarais Prospect 0176. Ofisas atdaras nuo 
9 vai. ryto iki 9 vai. vak. Nedėl iom nuo 10 vai. iki 3 vai. popiet. 

} ANT CAMPBELL C.ATVĖS, ARTI 
: 44-TOS GATVĖS. Mūrinis 2 fletų 
j namas, 4 ir 5 kambariai; garu ap-
• Šildomas. Lotas y.ra 26x25 pėdų. 

Kaina $4,800. 
GEYEK. 6341 S. ASHLAND AVE. 

i Telefonas REPiiblio 2030. 

PARDAVIMUI NAMAS 

4 fletų mūrinis namas, 2 po 4 
kamb. ir 2 po 3 kamb.; dideli kam
bariai, showers, garu apšildomi, g-e-
siniai pečiai. 3 karų mūrinis gara-
džius. 1 blokas nuo Marąuette par
ko. Atsišaukite: 

7210 So. Mozart St. 

PARDAVIM UI It AK *& 
Pardavimui S-fietų namas Bridffe 
porte. Atsišaukite; Kazimieras Lau 
Mus. 2KX» Knuth \Vallaee Knwt 

Atnaujinkite ir Pagražinkite 
N u n ų Grindis 

"DUSTLESS FLOOR SANDING" 
Apkainavimas Dykai — 

1S Metų Patyrimo 
Darbas Gi araiituota* 

D61 Specialių Są'ygrų 
Šaukite Dabar 

OOMPLETE FliOOR SERVICE 
Telefonas Normai 479t 

PARDAVIMUI 
26 apartmentų namas — su sleam 
heat. Neša mėnesinės rendos $980. 
Parduodame už $35,000., arba mai-
nysim ant mažesnio. Atsišaukite: 

\V. PAl'Ii, 355» South HaLsttHl St., 
tel. YARds 5118. 

20 akerių farma netoli Chicagos, 
ant vieškelio (hig:h\vay) — su ge
rais namais ir geru slocku — par
davimui arba mainymui. Alsišaukit: 
W. PA L'L, 3553 South Halsted St., 
Chicago, Illinois. 

Burke Motor 
D E S O T O -- P L Y O U T H 

CHICAGO'S MOST RhU,IABLE NEW CAB DEALJ4R 
Trade-ins on New Plymouths and De Sotos are swamping us! 

Thercfore We Are Offering Our Tremendous Vsed Car Stock At 
R-E A L B A R G A I N P R I C E S. 

BUICKS — 1939-38-37-36, Sedans. Prices as Low as: 
AU have Heaters and Trunks — some with Radios ^ 3 9 5 . 0 0 

CHEVROLETS — 1939-38-37-36, Sedans. 
AU have Heaters and Trunks — some with Radios $ 1 8 5 . 0 0 
CHRYSLERS — 1939-38-37, Sedans. These look likę new.. $ 2 9 5 . 0 0 
DE SOTOS — 1938-37-36/ in perfect condition. 
With Heaters, Radio and Trnnk. $ 2 7 5 . 0 0 
DODGES — 1939^38-37. Best Bnvs in Chicafo. 
With Heaters and Radio. AU have Trunks $ 2 9 5 . 0 0 
FORDS — 1939-38-37, with Heater; some liave Radios. . . . $ 1 9 5 . 0 0 
PONTIACS —1939-38-37-36, with Heaters, Radieis, Trunks, $ 1 8 5 . 0 0 

PLYMOUTHS — 1940-39-38-38-36, With Heaters, 
Radios and Trunks. AU these cars are likę Brand New $ 2 9 5 . 0 0 

218 cars to choose from, Every car reconditioned by our factory 
trained mechanies and guaranteed to be perfect throughout. 

YOUR CAR DOWN — BALANCE 18 MONTHS. 

^ 

DUODAM PASKOLAS 
A N T 

PIRMŲ MORGICIŲ 
Chicagoj ir Apielinkėj. Leng\Tais Išmokėjimais: Pir

kimui, Pataisymui ir Statymui Naujų Namų. 

MOKAME Qi% 
Dividendų Už Padėtus Pinigus. %0" / ^ ^ 

Kiekvieno asmens taupiniai yra apdrausti iki $5,000.00 
per Federal Savings & Loan Insurance Corp., 

AVasliington, D. C. 

TURTAS VIRŠ # 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 

3ffl 

Del informacijų kreipkitės į: 

RAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
2202 West Cermak Rd. Chicago, 111. 
Tel. Canal 8887 Ben. J. Kazanauskas, sec'y 

RAŠTINĖS VALANDOS: 
Kasdien nuo 9 ryto iki f) v. v. 
Ketverge nuo 9 ryto iki 7 v. v. 
Seredoj nuo 9 ryto iki 12 diena. 

; RADIO PATARNAVIMAS 
1 Automobilo Radio, Namų Kadio. | 
j Mes laisome visas išdirbystes ir 
j modelius. I'atarnavimas dieną, ir 

naktį. Kreipkitės j : — 
3562 SOUTH HALSTED STREET I 

Į Greitam patarnavimui šaukite: [' 
YAltDK 2793 

SHE LOŠT 20 
POUNDS OF FAT 

Feel full of pep and possess thfl 
«lender form you erave—you can't 
lf you listen to gossipers. 

To take off rxcess fat go light on 
I fatty meats, butier, cream and sug-

ai y sweets — eat more fruit and 
regetables and take a half teaspoon-
tvl of ICruschen Salts in a glass of 
hot water every morning to eliml-
nate excess waste. 

Mrs. Elma Verille of Havre d e 
Grace, Md., writes: "I took off 20 
Ibs.—my clothes flt me fine now." 

No drastic catharties—no consti-
pation—but blisaful daily bowel ac-
tion when ycu take your little daily 
dose of Kruschen. 

PARDA\^1MLT NA3LVS IR BIZNIS 

Pardavimui namas, 6 kambariai vir
šuj; tavernas ir 4 pagyvenimui kam
bariai pirmame aukšte. Mūrinis ga-
radžius. Taverno fiksčeriai visi nao-
Ji. Parduosim pigiai. Randasi ant 
63-čios gatvės. Atsišaukite: Telefo
nas P.ROspect 3078. 

r A K D A V D U I AK MAINYMUI 

Norime išmainyti 2 fletu po 6 
kambarius narna Brighton Parke 
ant mažesnio. Atai.ša.uk-ite: 

3944 .So. Artesian Ave. 

CASH LŽ MORG1ČILS 
Aš inoku '"casti" už niorgičius — 
apmokamus arba nemokamus, (dc-
faulted). Mokame aukščiausias kai
nas, šaukite: MR. HKJšS. TeL 
S'lAle 7053. 

PARDAVIMUI BLČtRNf i 
Turiu dvi bučernes ir noriu viena 
parduoti. Biznis gerai išdirbtas. At
sišaukite: 858 We*t 33rd Slreet, 
Chicago, Illinois. 

PARDAVIMUI NAMAS 
Pardavimui moderniškas 2 fletų, 

po 4 kambarius mūrinis namas. 
Karštu vandeniu apšildomas. Atsi
šaukite vakarais po 5 vai. 

6825 So. Washtenaw Ave. 
(pirma« lukštas.) 

PARDAVLMUI BEAUTY SHOP 
Pilnai įrengta. Trys kambariai užpa
kalyje. Steam heat apšildoma. 
Atsišaukite: — YARds 5423. 

Read About This 

FEMININE 
HYGIENE 

"Cleanliness" should be the watchword 
of every giri and woman afBicted by 
discharge. And thousands have discov-
ered daily douching wlth Lydia E. 
Pinkham's SANATIVE VVASH most 
EFFECTTVE. Unlike many produets, 
Pinkham's Sanative Wash is NOT a 
harmful, burning germicide. Instead 
lt's an ezcellcnt BACTERIOSTATIC 
(the modern trend) which delightfully 
cleanses, deodorizes, inhibits bacterial 
growth and discourages infection. Very 
soothing to delicate membranes. Espe-
cially pleasing for marriage hyglene. 

tP 

Pastovumas— 
T^ liudija įstaigos 44-rių metų gyvavimas. 

î bendrovė, kaip mūsų tauta, yra įsteigta ant 
aamu, kurie yra savininkų apgyventa. Nerasit! 
saugesnes vietos taupyti savo pinigus. 

ĮSIGYKITE NAMĄ PER MŪSŲ LENGVO 
IŠMOKĖJIMO PLAN£, ANT ILGŲ METŲ! 

KEISTUTO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
3236 South Halstėd Street 

TeL Calnmet 4118 Jos. M. Mozeris, Sec'y. 

I Indeliai sdekTieao u^upytojo apdrsu^l 
Iki 96,000.00 Foderaliueje ^ a l f o j e . 

•tf 
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ANTROJI KELIONĖ Į KALIFORNIJA 
Rašo prelatae J . Macijauskas 

^ : 

apie lietuvių , pamaldas i i , dos, tik ir Piketai, išgirdau savo vyriška gražų bals;} pa-
d*og iš pat rvto išvažiavo į skambutis. Atidarau duria ir demonstruoti jaunuolis — lie-

* I ' l pikniką, kurį renine lietuvių; tiesiog- sušukau: iš dangaus tuvis Ernestas Maišienas. O 
klubas. 

Atsirado vaišingas lietuvi.-

L03 Angeles, California, — bar, H metus pradėjau — 
Liepos 7 d. šv . Povilo haž- pensininkas, kuriam pasire-
nyrio.s (4112 \V. Washington įuiant lazdele t.ik kaitintis1 

Blvd.)* rūsyje buvo atlaikytos .prieš saulę ir rąžančių nerti, 
lietuviams katalikams painal- kaip čia pradėti ta d a r l ^ : or-
ilos. Susirinko būrelis lietu ganizuoti parapija, statyti ba-
vių į didžiulę salę, kurioje ga- žnyeią, klebonijų, '.̂ alę ir, gal, 
Ii sutilpti r* mažiau 800 fano- dar mokyklų. Juk tų visų pa-
niųw Ant scenos buvo gražiai! dariau Švėkšnoje! O dar at-

iškritote! Pamačiau B. Janu- kad žmonėms būtų ir malonu 
šauską ir jo žmonų iš Chica-1 i r naudinga, tai pakviečiau 

Vyeas, kuris mane i r profe-i go, varg. Šv. Paneles Gimimo,- du universiteto profesorius 
-orių užprašė į pusryčius. A? j Marąuette Park. Tuojau pa- Pakštų ir Rymavieių su pra-

prirengtas altorius ir aš išė
jau laikyti šv. Mišias, ku:. ' is 
•jaaukojau už būsimus mano 
parapijomis, kad Dievas su

sirado patarėjų: be reikalo 
vargsi, kunigėli, ateis į pa
maldas trys, penkios moterė
lės ir išvažiuosi iš Los Ange-

nes buvau ge
rokai išalkęs, o ypatingai man 
patiko pakvietimas, kad tu
rėsiu -jirogos arčiau susipa
žinti su būsimais parapijo
m i s ir nereiks grjžiis namu 
valgio gaminti's, kas man no 
patinka, ypač kad po kiek
vienų pusryčių, .pietų ir va 
Jvarienės reikia lėkštės plauti. 

Pirmosios pamaldos anasnie 

prašiau važiuoti į šv. Povilo 
bažnyčių ir Un B. Janušaus
kas pradėjo lavinti susi rink u-

įtikino, kad čia, Los Angeles, 
teiktų malonę, kad ir tie, ku- les ka ip kiti išvažiavo nieko & b ^ 
rie • saka-i jiems nei kunigo, nenuveikę. 

kalbomis. Išsiunčiau visiems 
kurių adresus turėjau, pa
kvietimus ir nekantriai lau-

sius giesmininkus, kurie ant kiau 21 d. liepos, su laukus 
rytojaus per šv. Mišias g r a ^ ' t o s dienos vakare 7:30 gra
žiai pagiedojo ' 'Pulkim antN dėjo į salę rinktis brolitv ir 
kel ių" ir kitas giesmes, o M.| seserys lietuviai. Pasidarė 
Janusąuv-kienė solo "Ave Ma- jauku ir malonu, nes susino)-
r i a " . J i sužavėjo visus esan- |ko virš šimtas žmonių ir pra-
čius pamaldose. 

Pasinaudodamas Janušaus4 

nei bažnyčios nereikia, susi
prastų i r paliktų praktikuo-

Bet aš, nors senas, nesu iš 

p man pa-
-sakojp, ir net kai kurie ku
nigai įspėjo, kad bus stvb-ik-tų, kurie išsigąsta net savo , " ' . . , . . , 

,^l ^ Jas , jei Los Angeles \.teigsiu 
j a ^ i a i s katalikais. Tos sy. sesei m. lietuviškų parapijų. Persitik-
MiSios ir dėkingumo pareiški-j p a s i r o d ė > k a d n e „ m o t e . r į n a u > k a d v r a g e r ų ž m o n h j ? 
mas, nes sveikas išlikau auto-1 - , . . « . . - « « « I _ *v . , . , 

reles sekmadienį / d. liepos gerų norų žmonių; * atsiradj 

sidėjo koncertas. 

Pradėjome nuo himnų: A-j 
kų prielankumu, gavau j uža,~: merikos ir L ie tuvo j Paskui 
dėjimų, kad ir sekančiam sek-* visa programų išpildė artis-
madienyje, 21 d. liepos, p a - | l a i - M. Janusąu'skienės dai-
gclbėtų mano jaunam chorui uos žavėjo visus. Nors ir tvir- [ N ^ m o k y t i ž m o m l s v i s u o m e t i 

mobilio katastrofoj, o ypatin
gai širdis mano buvo kupina 
dėkingumo jausmų, kad aš tų 

pagiedoti bažnyčioj, o kad 
tas pasisektų, tai nutarėme 
penktadienį padaryti rc^ieti-
cija. Mūsų chorai davė man 

tjjpsc/atott, 14/horntakt, 

for EOONOMY and 
SATISFACTION 

Thubk'kskd/DaubkAdhnf ! 
BAKING 
POVVDER 

Way*s45teaaAco 
ince$for254 

Full Pack ••• No Slack Fillir^ 
MILLIONS OF POUNDS HAVE 8EEN 

USED d> OUR GOVERNMENT 

1£t* BAKING 
• V V POVVDER 

SMK Price lbdayis-45>ėanAfo 
25 ounces for 254 

atvyko , pamaldas, b ? t pen- net tok.ų, k u ™ pareiškė, jog i n t j t j k 
ga, , . rd .s „.ano bu^o k u p . n a , ^ ^ , , , ^ h M ^ v i e „ n u p i r k s b a ž n y , i a i Matyti ^ ^ Z m ^ J i pradė-

. moterys, bet ir žymių vyrų: sklypą (lotų), o daugelis pa-' j o m p r n o g t i g p r i e t Q k o n ( l p r t o 

v 

sv. 
Jono Apaštalo žodžius " S ū 
neliai, mylėkite vienas ki tų" . 

Įspūdingos buvo pamaldos, 
i nors neturėjome nei vargonų, 

statymui 50 d oi. 
Atsimindamas, kad laikai 

greitai bėga ir kad greit su
silauksime kito sekmadienio, 
pakviečiau visus, kurk? turi 
šiokį-ltokį baisa, susirinkti 
šeštadienio vakare j Šv. Po
vilo bažnyčios salę (skiepų) 
pasimokinti giedoti bent ke
lias giesmes. Savo gyvenime 
niekuomet - kitų nemokinau 

pačių dieną (liepos 7) p n e S . ^ į i e l s k i s > p r o f Pakštas,1 'reiškė, kad duos bažnyčios 
49 metus buvau įšvęstas į ku-> f> R v m a v i , i ? u s i n ž < K i b a r . 
mgus. Ir, štai, po tiek kuni- h ^ ^ ^ m nebu-
gavimo metų, pradedu panto-j y o v a r g o m n d n k o , b e t ^ r i n -
racijos darbų apleistoj šaly- . ^ ^ ^ g r a ž i a i p a . 
je, kurioje yra užtektinai l i e - | „ i e d o j 0 4 < P l l l k i m a n t k e l h j / , 
tuv,ų, bet iki šiol nebuvo į- p a s a k i a u ^ 0 ^ a p i e a r t į . 
kur ta lietuv,ška Parapi>a. Su- mQ m ^ p r i m i n ( k m a s 

nkus darbas plėsti dirvonus, 
o ypač, kad toje dirvoje jau 
nemažai prisėta raugių, ku
rios tikslas griauti Katalikų 
Bažnyčią i r išplėsti i§ žmo-

Tur/'jome tik vienų savaitę 

ta dainininkė, bet gerokai tu
rėjo privargti, nes nesiliauja
mas rankomis plojimas po ke
lis sykius privert/v daugiau 
padainuoti. Pianistės ir jauno
jo muzikos profesoriaus švel
nia muzika visiems d^ve pa
ragauti nepaprastai kilnių 

visu smarkumu demonstruoja! 
savo žinias. SJevens 

NEUhITIS 
RheumatismS^ 
To rdieve tonuring pain of Rheumatūm, 
Neurrns, Neuralgia, or Lumbago in a few 
minutes, g « NURITO, the splendid formula. 
used by thousands. Dependable—no opiate* 
Uoea the work quickly. Mušt relieve cruel 
pain, to your satisfaaion, i n few minutes or 
your money back. Don't suffer. Ask your 
druggist today for NURITO on this guarantee 

R.v'IT'S EASY'lt • • ! • 

gau» Širdie* _ kas yra bran- ž i b a n į . . i o MoTl&^ v i s k a s b n 

giausaa; tikėjimų vo labai kukliai, bet vbij šir-
Jvad atvykau 1899 metais, dyje degė meilė: Dievo, arti-

į Švėkšną i r man prisėjo sta-j mo i r tėvynės. 
tyt i milžinišką bažnyčia, ta- Po pamaldų visi suėję 
da buvau jaunas, pilnas ener
gijos i r radau žmones prie-

nei išlavinto choro, nei auksu giedoti, vos tiktai pats išmo
kau seminarijoje giedoti eg
zekvijas ir per šv. Mišias. 

Šeštadienį, 13 d. liepos ii 
rengiuos važiuoti į ftv. Po
vilo bažnyčios salę duoti gie
dojimo pamokų, manydamas, 
kad surasiu pagelbininką, ku-

l 
krūvą pasišnekėjo ir džiaugė
si, kad tiek daug susirinko, 

lankius tam darbui. Bet, da-_ nors daug lietuvių nežinojo ris mane išgelbės iš tos b& 

laiko. Tai mažai, bet anūsų' meliodijų. Jaunuolis Maišie-
giedoriai pilni ^nengijos (norslnas, nors pirmų kartų pasi-
kiti gerokai pražilę). Mano rodė scenoj, bet vyrišku ir 
mintis buvo: duoti progos su-f gražiu balsu, akompanuojant 
sirinkti lietuviams, su jais1 Kybartienei, įrodė, kad lietu-
susipažinti ir bendrai pralei-Įviai gali pavyti, o kartais ir 
is-ti porų valandų laiko tau-! pralenkti, italus, kurie skai-
tiškoj atmosferoj. Aš tikėjau, tosi gabiausi dainininkai. 

A. A. Km. Jom M o s Paminklo Fondas 

kad koncertas pavyks, nes 
Janušauskai svarbiausią rolę 
pasiėmė ant savo pečių, o, 
gal, geriau pasakyti savo at
sakomybei. Norėdamas paį
vairinti koncertų, paprašiau 
Bielskaitę, Lietuvos . Garbės 
konsulo dr. Bielskio dukterį,; nas, kurs buvo susirinkime, 
kad paskambintų pianu ir dar girdėdamas, kaip universite-
pakvieč.iau garsių pianistę to profesorius skelbia savo 
Kybartienę, muzikos profeso-| katalikišką nusistatymą ir ka
rių, kuri tuo laiku buvo Los talikybę stato visiems kaipo 
Angeles. Dar pažadėjo mums, (Tęsinys ant 7 pusi.) 

CGRLS 

Profesoriai Pakštas ir Ry-
mavičius davė labai gražių 
minčių; netiktai sustiprino 
lietuvius tautiniame nusista
tyme, bet, ypač profesoriau s j 
Pakšto kalba, pakele suprati
mų apie katalikybę ir nev.io 

'OADfMAB ua.NO.uaai 

SIMPLY...CurlAsYouComb 
M«r« » ItM) loi» word bt «oiy Corlln« 
•»eihodt. I l 't th« ntw "AMlo«»oti< 
toliocurl, with o regulor comb ai on« 
•nd and o mogic disappcaring cbmb 
oi lh« ath*r You timply curl a i yo* 
comb . . . with on« ood yo« comb. w»lb 
lti« othor *ov curl oasily. auickty and 
with boauly thop porfoc- Only 
lion On tolo oi you' local 
d«porlm*nt« nativly ar 

t eboin storo. 
ffa# all Tyaao af < 

\jniy 
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Atva«daojama> paminklai buvo pastatjrtas Šv. Kazimiero kapinėse prie a. a. Kun. J. Juško3 kapo. 
Iškilmingos dedikacijos ceremonijos įvyko sekmadienį, Liepos-July 7 d., 1940 metais. 
Norėdami pagerbti įsteigėją ir parodyti meJę jn geraširdžiai vadui, Švento Kryžiaus C. Y. 0. 
Jauno Vyru kliubo nariai nutarė pastatyti paminklą jo atminčiai Kadangi neturi gana lėšų tą 
sumanymą įvykdinti, jie kreipiasi j vi uomenę pagalbos; prašo visų prisidėti prie steigiamo fon
do. Visos aukos, taip didelės taip ir mažos, bus priimtos su dėkingumu. 
Norime padėkoti tiems, kurie jau pnaidėjo ir iš anksto dėkojame tiems kurie padės šį užsimojimą 
įvykdinti 

AUKOTOJAI PAMINKLO FONDUI 

Paminklo Fonde buvo $315.00 
Mr. & Mrs. P . TVenglinskis . . 5.00 
Mrs. Norbutienė 5.00 
Mr. & Mrs. Bistras 2.00 
Mrs. Trueinski ir sunirs 2.00 
Mrs. B. Telenie _ . . 1.00 
Mrs. A. Yucus 1.00 
Mrs. Dombrou •. 1.00 
Mrs. Grananta , 1.00 
DrrORMACITV ŠAUKITE: AL. 

Mrs. Kondratas 
Mr. J . Kavaliūnas . 
Mrs. E . Dubrock . . . 
Mrs. Shulis 
Mrs. Gregait 
Mr. A. Dambrauskas 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

.50 

Viso $338.50 

YARDS 6952; J. P. KAVALAUSKAS, REP. 6590 

VENETIAN MONUMENTCO. 
5 2 T N.VVestern A v e . C h i c a g o , I I I . 

TEL. SEELEY 6103, AABA SAUKITE TELEFONU REPUBLIC 6590 

URBA Ckėlės Mylintiems,. 
Vestuvėms, Baokle-
tatns. Lalilotuvėuui 
ir Puošimams. 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800 

MODERN 
COMPLETE 

WOLk STLDIO 
1 9 4 5 West 3 5 * Street 

/n* otse't-
JO. -

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

K E L N E R — P R U Z I N 
Oeriausias patarnavimas — Moteris patarnauja 

Phone 9000 620 W. 15th Ave. 

ADVANCED PHOTOGRAPHY 
LOWE8T POSSIItl.K PRICES 
PHONE I.AFAVETTE 2H13 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO JSTAIOA 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTJ 

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. HermJtage Ave. 

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South FaJrfield Avenue 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

Klausykite mfisu nulio programo Antradienio ir 
fiestadtenlo rytais 10:00 valanda. Iš WH1P stoties (1480 k.) 

Su Povilu galtlmieru. 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ i £ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

A M D III h II P C PATARNAVIMAS 
H m D U L M P I U L DIENĄ IR NAKTĮ 

D i / i r A T KOPLYČIOS VISOSE 
1 K A I MIESTO DALYSE 

!. J. Zolp 1646 West 46th Street 
Phone YAKds 0781 

Antliūny B. Petkus 
P. J. Ridikas 

6834 So. Western Ave. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109 

3354 So. Halsted St. 
Telefonas YABds 1419 

KLAUSYKIME 
Saltimiero Rytmetiniu J LillIeviČIUS 
W. H. I. P, 
LIETUVIŠKI) RADIO PROGRAMŲ 

R A Š T I N E 
6912 So. VVestern Avenue 

10:00 VALANDĄ RYTO 
1480 KIL. 

PROspect 4050 

Afbert V. Petkus 4704 S. Western Avernie 
Phone LAFayette 8024 

2314 West 23rd Place 

Lachavvicz ir Simai ! ^ - S f « % . * Phone^ PUIJman 1270 I 

4348 So. California Ąve. 
Phone LAFayet te 3572 

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Avenne 
Phone YABds 1138-1139 

Antanas M. Phillips 3307 Lituanica Ave. 
Phone YARds 4908 

• 

i 
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CICEROS LIETUVIU 
lš Federacijos 
12 Skyr. Susirinkimo 

Federacijoj 12 gy r i aus s>u-
feiriiikiinas įvyko liepos 28 d., 
parapijos mokyklos aštuntam 
kambaryje. Susmukime da
lyvavo atstosų i i vienuolikos 
draugijų. Uaila tačiau, kati 
mūsų jaunimo draugijų at
stovai meilauk o į tokris su
sirinkimus, štai, ir šiame su
sirinkime buvo pasigesta at
stovų i š : L. Vyčių 14 kp., 
Šv. Vardo dr-jus, Sodalicijos, 
Alil) ja u na n u.'-ių skyriau*, Ka 
talikių Dukterų Klubo ir k. 
O juk visos tos draugijos pri
klauso Federacijos 12 skyriui. 
Taigi matosi aiškus mūsų jau 
nimo apsileidimas. 

Susirinkime padaryta daug 
pranešimų, kaip iš Federaci
jos Chicago apskrities, taip 
Labdarių &ųjuogos ir drau
gijų. Išklausyta platus pra
nešimas ir iš Chicago lietu
vių darbuotis reikale gelbė
jimo Lietuvos laisves ir ne
priklausomybes. Visi susirū
pinę dabartine Lietuvos tf-ia-
detim ir stengiasi jai pagel
bėti, kiek galėdami. Trys gru
pes, tai yra katalikų, socia
listų ir tautininkų yra nusi-
btadiusioB veikti bendrai Lie
tuvos reikalais. feM^išpIbčti 
ją iš komunistų vergijos. Pra
nešta, kad Chicago lietuvių 
laikraščių iniciatyva buvo su
šauktas veikėjų susirinkimas 
j Dariaus-Girėnas vardo saly 
liepos 25 d. pasitarimams. Su
sirinkime dalyvavo nemaža 
žmonių. Nutarta pasiųsti pa-

illinois Velucle liureau. Die
na — ketvirtadienis, ruirp. 1. 
Laikas nuo 1 vai. popiet iki 
9 vaL vak., ir penktadienį, 
rugp. 2, nuo 9 vai. ryto iki 9 
vai. vakaro. Vieta — 5Uth 
Ave.-ir 22nd PI., Cicero, 111. 

Ši proga teikiama Cicero, 
Chicago automobilių savinin
kams Pasinaudokite visi. 

E. W. Mikutis 

Gaisre Žuvo 
Moteriške 

Atsišaukimas jDu Vyrai Užpuolė 
Visi Amerikos lietuviai, k u - ' , " ^ " * ? 

rie turi giminių, pažjstamų,j Moterų teismo koridoriuje | Sudegė įveliamieji medi-
g y d a n č i ų California, Nova- | l l o ž i n o i l l i d u v y r a i , k a m U i a i n i u i m m m i / (. ^ ^ ^ ^ 
da, Orągon ir \ \ a « o n | a i ) ( l a u ^ ^ teismo bail ia 1)0jo išsivaduoti. Bet* žuvo 
valstybėse, šiuo miosiidziaij J o h n g { ^ m .^ ^ ^ fi 

prašomi atsiųsti man jų ad-,( 
r. sus. Aš noriu nors retkar-

Antroji kelione į 
Kaliforniję 

(Tęsinys iš G pusi.) 
•idealų, prie kurio visi turime 

bulvaras! e&h ^ ° padrąsintas laikytis 

Protestas Policijai 
Liet. Nanni Savininkų Klu

bas pasiuntė protestą Cicero 
policijai prkš greity automo
bilių važiavimų nauju 50th 
A ve. bulvaru, šis 
neturi " S t o p " arba "Thru 
Street" šviesų ir del to auto-
mobiliai lekia, kaip ant " race ' aiamai nu 
track' , . Niekas nekreipia dė- įvairių sroviu 
mesio į šį dalykų, nebent kuo-' 
met automobiliai susikuls, ar 
užmuš vienų, kity praeivį. 

Kitas dalykas, Ciceroje yra 
įvesta nauja mada — dienų 
ir naktį palikti automobilius 
ant gatvių. Namų &ąvinin-
kanis yra nuostolis turėti ga
ražą, arba jį statyti, nes kaip 
vasarų, taip ir žiennj, jie sto
vi tušti. Cia apsileidimas na
mų savininkų, kurie leidžia 
rendoriaim 

Mm Robertą Campbell Lawsosi, moterų demokračių vade 
s Tulsa, Okla., kuri tarėsi ^u respublikonų prezidenciriu 
. _ _ " , . "T \Villkie. (Acme tekphoto) 

iš 
kandidatu W 

į lietuvių koncertus. Jau ir 
dabar girdėjau, kad ameriko
ną,! stebėjosi, lietuvių gražiu 
giedojimu bažnyčioje. Nega
liu nutylėti ir apie mūsų pa
rapijos istorišką įvykį, kad to tikėjimo, kuri jam jskie-, . .. 01 .. . ., „,, .: , ta dieną 21 liepos pakriksti pijo motina ir nvsvyruoti, bet . m * *_ , . .. v._ . i jau Tautkų sūnų Jin-gio var įsistatyti, nežiūrint . T . .. v, . °. 

i> visados iaikv-| 
tis Katalikų Bažnyčios moks-j 
lo. Manau, kad ne vknas,1 

du. J krikštynas atvyko ne
tiktai bobute, bet ir probobu-
tė iš Chicagos Zarombiene ir 
žada apsigyventi Los Ange

l a i * aplankyti lietuvius, gy
venančius toliau nuo Los An
geles o didesniuose miestuo
se, kaip San Francisco ir 
Seattle, suruošti ir kelių die
ną misija's. 

Mano adresas iki rugpiū 
eio 15 d. yra toks: Bev. J 
Macijauskas, 1726 S. Bronson 
Ave., Los Angeks, Cal., tel. 
Eoche^ter 0037. 

Nuo rugpiūčio 15 d. ge
riausiai bus rašyti: Rev. J. 
Macijauskas, St. Paul Cliuicb, 
4112 W. AVasliingtoiu Blvd. 
Los Angeles, Calif. 

Prelatas J. Macijauską^ 

pabėgo. amz. 

-~~~—~~~~~~~~~~~-i j Padėti Pinigai kas Mėnesį iki 11 Dienos, Nei Nuošimtį Nuo 1 Dieno*./ 
! TURTAS VIRŠ #5,500,000.00 

ATSARGOS KAPITALAS #360,000.00 
Dabar mokam 3V2% až P*~ . 
dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 m. 

STANDARD 
FEDERAL ^*x^^snm cjĮr-r" 

k i l V J N t T k ^ Cfoartered by U. & Goverameot 

INSURED 
LOAH ASSOOIATIOH 

OF CHICAGO 
JUSTIN MACKW:WICH, rrea. 

4192 ARCHER AVEKUS * 
TEL. VIRGINLA 1141 

VAL.: 0 iki 4 ik p. Trcčiad.: 9 iki 12:00 p. šeštad.: 9 iki 8:00 v. v. 

->» 

kurs turėjo kokias abejones*. ,.. 1 . . . , ,. . . 
. „ . ... _ v v. . les, tiktai nori palaukti kol 

apie Katalikų Bažnyčios mok- „* ,_.. , v v. . . .. 
slą, gh'dedamas universiteto 
profesorių; nmsistatyiiui, i š 
blaivino ir abejojimo debesys 
pranyko. 

Vakaro vedėju buvo Aiiita-
nas Malinauskas, lietuviu 
klubo 'jirminiftkas, kurs labai 
sumaniai vakarą vedė ir prieš 

arba kaimynams užbaigą Įnešė sumanymą iš
statyti automobilius ant savo mį{[ rezoliuciją prkš rusus, 
nuosavybe. Šis dalykas .•-bn^ kurie mfisii tėvynę pavergė, 
išrištas kada visi namu savi • • •• 
ninkai sueis į vienybę ir pra
dės prokstuoti, o neatidės ant 

E. W. Mikutis 

aš pradėsiu bažnyčią statyti. 
Tada Zarombiene, šak> bažny
čios namelį nusipirks, arba 
pastatys, nes1 nenori toli eiti 
į bažnyčia. 

\ 

Pagyvensiu, tai įlad para
šysiu. 

kito žmogaus. 

Šį Vakarę Rinksis 

dokos telegrama USA P r ^ - , v a karą 7:30 valandą, visi ma-
dentui Boosevelt del n e p r i p i ^ ^ ^ T g y ^ Marijoną Ikndra-
žiniiuo rusi* okupacijos l i e - d a r b h l D r ^ 2 1 gyr iaus na-
tuvos ir kitų Pabaltės valsty-, ^ nuoširdžiai prašomi fcu-( 

bių. Be to, nutarta patogiu; s i r i n k t i į p a r a p į j o s mokyklos! 
laiku sušaukti Chicago ir a-| k u l n b a r į ? k u r b u s patiektas 

ir pasiųsti prez. Rooseveltui., 
Y-î i tam pritarė. 

Pirmas viešas susirinkimas1 

dar giliau mane įtikino, kadj 
palengva priaugsime, kad Ka
lifornijos lietuviai netiktai 

Cicero. — Rugp. 1 d., šį susiorganizuos į gra/.ią kata-j 
lik iškarpa raciją, bet ir iietu-
vią kataliku choras cales duo-
ti koncertus, kad ir svetini-; 
taučiani's bus nialonu ateiti 

ALi M A K i ą - N I W * N . RiiUILT 

TYPEVVRITERS 
A D D I N G M A C H I N E S 

— SMALl MONTHU PAYMENTS — 

Ali MAKES 

SOLD, RENTED 
AND REPAIRED 
— UMMt TIABUN *U0WA»KI — 
OUI IIIUI1TI CAIIT ONI-1UI NIW.M*CNINI •UAIANII I 

TYPEWRITER 
C O M P A N Y 

ROBIRT C. COlO ILAn , Monogtr 
189 W, MADISON ST. 

Phone DEAR30RN 8 4 4 4 

Remkite Lietuvišką 
Žydukę 

NATHAN 
KANTEB 

MUTUAL 
LlQUOR 

CO. 
Wbolesale 

4707 So. 

Halsted St. 
Tel. Blvd. 

0014 

*STAR 

ESTIMATES—FREĖ—DĖMONSTRATION 

laiku sušaukti Chicago 
pylinkiu lietuvių masinį uii 
ting.i protestui pareikšti. 

Išklausius tokio pranešimo 
kurį patiekė kun. 'Vaičūnąs 
ir A. Valančius, susirinkunas 
nutarė nieko nelaukiant šauk
ti Cicero lietuvių masinį su
sirinkimų, rugpiūcio mėnesio 
27 d. Šiame susirinkime bus 
pareikšti protestai ir visų 
draugijų nariams ir {pareikšti 
būtinų pareigų dalyvauti ta
me masiniame Cicero lietuvių 
susirinkime, kuris įvyks pa
rapijos salėj. A. Valančius 

Svarbu Turintiems 
Automobiliu 

£ių savaite yra gera proga 
automobilių savininkams gau
ti dykai gentralę (free in-
spection) inspekcijų automo
bilio, tai yra šviesų, brekių 
ir t.t. šį darbų dykai atliksi 

pranešimas iš skyriaus dar
buotės liepos 28 d., Marijos 
Kalneliuose. Valdyba 

Kišeninis 
Lietuviškai—Angliškas 

ir 
Angliškai—Lietuviškas 

iŽODYNEUS 
Jame yra 18,000 reikalin
giausių žodžių. Dabar ge
riausia proga pirkti, nes 
parduodamas nupiginta kai
na, Galima gauti *Drąugo' 
knygyne dabar; kaina — 

Klausykite 'Draugo' Radio Programų 
Antradieniais 
WGES (1360 kil.) 
7:30 valandę vak. 

: ^ , 

tik £1.00 

" D R A U G Ą S " 
2334 South Oakley Ave„ 

Cbieago, Illinois 

Įdomus pranešimai -
žinios - muzika - dai-
nos. Dalyvauja ge-
riau/uos meno jėgos. 

' Kviečiame visus mūsų gerbiamus skaityto
jus pasiklausyti šių radio programų, nes bus 
dedamos pastangos padaryti jas kuopuikiau-
sias ir vertas jūsų pasiklausymo. 
WGES - Kiekviena Antradienį - 7:30 v. vak. 

DABAR LAIKAS ANGLIS 

UŽSISAKYTI ATEINAN

ČIAI ŽIEMAI. 

Roseland Coal Co. 
343 W. 107th Place 

TEL. PULLMAN 6776 
A. Tumonis, Sav. 

Užsisakykite anglis iš šios 
lietuviškos kompanijos. Ge
riausios rūšies anglys už 
žemiausias kainas. Greitas 
.patarnavimas. Pašaukite — 
PULLMAN 6776 šiandien! 

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Vestuvėm, Krikštynom tr kito
kiem 1 (u nk u-i a i n Suteikiam l'a-

tarnavhiią. 
l inksmas Patarnavinias Visiems 

756 W. 31st Street 
A. A. NORKUS, sav. 
Tel. Victory 9670 

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO 

REAL ESTATt 
INSUKANCE AND L0ANS 

Statau Tlsokloa rušlra naujus na
mus ant lengvų nienesinių išmo
kėjimų. Darau vlsok| taisymo dar
bą be jokio casb {mokėjimo, an» 
lengvų mėnesiniu. Išmokėjknv 
(Isgaunu gerlausj atlyginimų lt 
Flre Insurance Kompanijų dėl tai-
symo apdegusių namų). Darau 
paskolas ant naujų ir senų namų, 
ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
ųuo 6 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie: I 

J O H N P A K E L 
6816 S. Western Ave. Phone Grovehill 0306 

KIP5 HER0-WORSHIP — 

^ 

NAUJUOSIUS LIETUVOS 
ŽEMLAPIUS 

Galima gauti: 
"Draugo" Raštinėje 

Kaina tik 40 centų. 
Per paštą 50 centų. 

FACTS YOU NEVER KNEW!!f 

S I HE MT. PCOSPCCf LA60CAT0RY AT BR00KLYN, 
• NY.,WMKH GUARD5 NEVYORIC ClTY'5 WAT£R 
P̂ SUPPLY AGAW5f PCUUT.ON, GR0WS CERM 
WltM WHIC« fO EXP£RMyS£NT...TM£5E GERMS 

AEE fAkEN FROM SAMPLfS OF VVATER AND, 
INC RE ASE UNDER PROPER 
CONDmONS \U*> VlSiBLE 

jC0L0NlES..fO PREVENT ( 
|C0f»06taU0F EQUWaEMT, 

[ANEWAMETAL,MONEU 

By Bob Dart 

i 

file:///Villkie


CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
^ 

=J 
liet. Prekybos Buto Porcrokufio Atlaidai 
Illinois Valst. Laiškas 
USA Prezidentui 

Chieago, II Ii no i > 
July 26, 1940 

T o : Franklin D. Boosevelt, 
Pre«dent of t ha United 
States, White House, 
AVashington, D. C. 

We, the Direetors of thf 
Lithtianian Chamber of Com-
meree of Illinois, a,ssemble<l 
at a regular monthly meeting 
of th6 Board of Direetcrs on 

Visu Šventųjų bažnyčioje, 
Ros?lande, m^piūeio 2 dien*) 
hus poreinkulio didieji atlai
dai. Toj? dienoje šv . Sakra
mentas bus išstatytas per vi
sa dieną iki po mišparų. At
laidų pelnymas prasidt.; riigp. 
1 d., 12 vai. diena, ir baigsis 
penktadienį, vidurnaktyje. 
Tame laikotarpyje už kiek
vieną bažnyčias atlankyma 
teikiami visuotini atlaidai vi
siems žmonėms, kurie atliks 
išpažintį, priims Šv. Sakra
mentą ir pasimels intencija 

Ju lv 2 , , 1940, a t 6733 South į £ ^ „ ^ J J 
CraiKion A^nue Ch.eago, II- k e r f u s ^ 

Mišios poreJnkulio dienoje 
bus laikomos sekančiai: 5:30, 
7:00, 13:00 ir suma 9 valandą. 
Mišparai 7:30. Pamokslai bus 
sv.komi po sumos ir po miš
parų. 

Visi katalikai, ne tik šios 
parapijos, bet ir apylinkių 
prašomi naudotis šiais nepa
prastais atlaidais. K.J.P. 

linors unanimously decided te 
express our grat i tude and 
Bppreeiation for the wisdon: 
*hown by the State Depart 
ment ,of our igovemment b \ 

'not reeognizing the ann-eso-
tion and affiliatkfli of Inde-
pendent Republic of Lithua
nia with the Soviet Union as 
an aet foreed upon the people 
of Lithuania by military oc-
eupation. 

We fnrther endorce th<? ae R°seland, I I I . — Suvienytų 
tion of our President of the Lietuvių Amerikos Politikos 
United States of America to KHfo* 9 Wardo rengia me-
" f r e e z e " the assets of the t i n i P a n i k a su programa ir 
Republic of Lithuania and its laimėjimais, nedėlioję, rugpiiį-
Agents in the United Statėsi (V*io 4 ** Bosai'a Grove, prie 
of America nntil such timej 130-tos ir CY'tage Grove gat-
that independent Li thuanian; v nJ-
Republic will make dispesi-
tion of 'šame. 

Šelpiamieji Vietoje Čekių 
Gaus Ženkleliu Knygutes 

Chieago Relief administra- K a s mėnesį čekius dalinti 
eija šiandien savo klijentams imdavo apie 20 dienų. Tiek 
(šelpiamiems bedarbiams ir 
j*ų šeimoms) vietoje čekių 
maisto įsigyti ima dalinti 
ženklelių knygutes. ' Su tomis 
knygutėmis jie galės įsigyti 
maisto valgomų produktų 
parduotuvėse. 

Ženkleliai yra dviejų rūšių; 
oranžinės ir mėlynos spalvų. 

Su oranžiniais ženkleliais 
šelpiamasis galės gauti įvai 
raus su tinkamo maisto tiek, 
kiek iki šioliai kas mėnesį 
gaudavo su čekiais. Su mėly
nais ženkleliais gaus tik pusę 
tiek, kiek su oranžiniais. Be 
to, su mėlynais bus gauna-
tik nurodytas maistas, kurio 
y ra perviršis, bet ne tai, ko 
norėtų šelpiamasis. 

ims laiko dalinti ir ženklelių 
Knygutes. Šiandien l>us išda
linti ženkleliai tik tiems, ku
rių pavardės prasideda rai
de A iki raidės B žodžio 
" B e l l . " 

Iš knygučių išplėšti ženkle
liai netenka vertės. 

Ženklelių negalima parduo
ti, arba kam nors kitam pa
vesti. 

Su ženkleliais parduotuvė 
se nebus galima įsigyti taba
ko, cigaretų, arba kokių nors 
svaigiųjų gėrimų. Tik mai
sto, i i i 

Brnest J . Kruetgen, vyria*-
*ias Chicagos paštininkas, ku
ris bus pagerbtas rugpiūčio 
H d., Shrewbridge Field, Chi-
cagoje. Iškilmių dienoje, bus 
basebolo žaidimas tarp Rock-
ford ir Chicagos rinktinių. 

Plenty Tiesimui 
Programa 

išlaidos bus padengtos pini 
•gaiš 

Ugniagesiai kovoja su gaisru, kurs ištiko dažų fabriką Cam-
den, N. J . (Aome telephoto) 

By the Order of the Board 
of Direetors of the LithuaTi-
an Chamber of Commerce of 
Illinois 

M. Narvid, President 
J . Pakel, Secretary 

Kopijos to laiško taip pat 
buvo pasiųstos: 

Sumner Welles, Aeting Se-
cretary of State, State Dept 
Washington, D. C. 

Scott W. Lucas U. S. Sena 
tor, Washington, D. C. 

Darbininkai Gręzina 
Atlyginime 

Martin Auto Pa r t s kompa 
nija, Chicagoje, nusižengė 
darbo valandų i r darbinin
kams atlyginimo federalinems 
taisyklėms. Kompanija pa
traukta tieson ir nuspręsta 
kad j i tur i 93 savo dail inin
kams išmokėti papildomą at-

Bus " c a s h " prizų kiekvie- iY gjnįm q , u ž išdirbtas viršlai-
nam atsilankusiam, kuris nu- k i o v a i a n d a s . Kompanija su-
•s į i rks tikietuką laimėjimui1

 t i k o darbininkams išmoUtr 

30,293 ASMENYS 
PRIĖMĖ U. S. 
PILIETYBC 

Chicagos rajono imigracijos 
ir natūralizacijos biuro direk
torius Fred J . Schlotfeld pas,-
kelbė, kad pereitais metais 
(užsibaigusiais birželio 30 d.) 

Milicininkai Daug 
Susirūpinę 

Kongrese svarstomas bilius 
autorizuoti prezidentą pa
šaukti federalinėn tarnybon I Chicagoj 30,293 asmenys na-
valstybių milicijas. tura lkavosi — priėmė J . A. 

Bus šokiai prie geros orkes-
tros. Bus įvairaus valgio i r 
gėrimo. Bus visokių žaidimų, 
kaip virvės traukimas tarpe 
vyrų, naujas moterims kicm-
testas. Jžanga dykai visiems. 

Visi lietuviai iš apylinkės 
i r toliau kviečiama atsilanky
ti į pikniką. Pradžia 12 vai. 
diena. Trokai veš žmones d v-
kai nuo parapijos svetainės, 
10806 S. Wabash Ave., kas 

Povilui Žadeikiui, Ministei valandą, pradedant pirma va-

Jauni milicininkai, ypač 
vedusieji, daug susirūpinę. 
J ie turės mesti darbus, palik
ti žmonas ir vaikus. J ie ne-
žino? kas rūpinsis jų šeimo
mis. Ka i kurie turi Įsigiję 
namus išmokėjimais. Kas 
darys tuos išmokėjimus, kai 
jie bus pašaukti federalinėn s nuopelnus ir • . _, .. .v .„ ,. .. , i tarnybon. Pagaliau grjzę iš 

ti ta papildoma ' y-. ^ * * 
tarnybos, ar jie gaus darbus. 

Ka i kas nurodo, kad šaliai 

of Lithuania, 2622 16th St-
N. W, Washington, D. C. 

Jonui Budriui, Consul Ge
neral of Lithuania, 16 W*s* 
75th S t , New York, N. Y. 

Petrui baužvardžiui . Lith-

landa iki ketvirtos popiet. 
Kviečia Komitetas 

2400 So. Homan ave. bloke 
sudeg.ė t rys pašiūrės (sheds).1 ja i gražinti 
Gaisre žuvo 50 naminių balam i 2,686 dol. sumą. 

nanian Consul in Chieago, 100,' džhi ir sunaikinta du automo- bininkai y ra atostogose ir jie 
E . Bellevue PI., Chieago, 111. biliai. I bus apklausinėti paskiau. 

13,141 dol. 
Bet 19 darbininkų pripaži

no kompanijos 
atsisakė priimti tą pap 
atlyginimą. Nuostatais už
draus ta tas daryti . Įvyko pa
sitarimai su federalio darbo 
departmento atlyginimo » ir 
darbo valandų divizijos advo
katu, paskiau su rajoniniu 
direktorium. Galų gale dar
bininkams pripažinta teis? 
nepriimti iš kompanijos p a 
pildomojo atlyginimo, jei taip 
nori darbininkai. 

10 darbininkų apklausinėta 
i r jie gavo leidimą kompani-

jiems skirtą 
Kit i 9 dar-

Valstybių pilietybę. 

Direktorius pareiškia kad 
1924-25 metais naturalizavi-
mąsis buvo rekordinis. Bet 
paskutinių metų sumušė ir 
aną rekordą. 

Svetimšaliai susimetė natu-
ralizuotis, kai naciai pradėjo 
šėlti Europoje, kaip jie ten 
užgrobinėjo kaiminingus sau 
kraštus, pareiškia direktorius. 

Cooko apskrities plentų 
(vieškelių) viršininkas maj. 

Kitos gyvenimui būtinos į * A* -111111™ a P & k r U e S 

s a ^ u«o ~A—+~ ^ i b o a r d m P a t i e k ė Planus plentų 
tiesimui apskrityje. Nauji 
platūs plentai iš Chicagos iš
eitų į visas puses. Tas pa
lengvintų miesto motoristams 
lengvai ir greitai susisiekti su 
provincija. 

Quinlano planai apima 
programą, kurios vykdymui 
reikėtų penkiolikos metų ir 
kuriai būtų išleista daugiau 
kaip 82 milijonai dolerių. 

Kaltinamas Už 
Aborcijf ! 

St. Francis ligoninėj, Evan-
stone, neseniai nuo aborcijos 
mirė Mrs. Jean St. John, 43 
m. amž. Ryšium su tuo areš
tuotas dr. R, P . Hardin, 54 m. 
amž. 

Didėja Automobilių 
Aukų Skaičius 

National Safety taryba pra
neša, kad visam krašte didėja 
automobilių aukų skaičius. 
Palyginus su praeitais metais, 
šiemet padidėjo 8 nuošim
čiais. : 

smagumų vykdant 
lių registraciją. 

svetimša 

nėra pavojaus, nėra karo, o Kit i suskubo naturalizuotis, 
toksai sąmišis keliamas. kad išvengti kokių nors ne-

Tarp naturalizavusiųjų pe
reitais metais pirmąją vietą 
skaičiumi užima lenkai. 

Edwin Ristau, skautas iš 
Chieago, prigėrė Mason eže
re netoli Portage, AVis. 

H0LLYW00D INN 
Svetainė renduojama susi
rinkimams, parems, vestu
vėms ir visokiems kitiems 
parengimams. 
Mykolas Ir Elzbieta Rudauskal 

(Savininkai) 
2417-19 W E S T 43rd S T . 

Phone Virgtala 9780 

i 'THAT LITTLE CAME" Iater^iat,lCartoo»C©.,H.Y.—By B , L l f l k 

Duodama Laimėjimui Naujas 1940 DeSi 
Draugo1 

DIDELIAME 

H * 

• :^.* . . 

^ ^ 

^ "TfeLL.̂ OO UJHAT* MAC>E « E S O R B , — 
1 HAOTt te T e M , O ^ C k , QOEE(4 A M O 
KlMG OF HBAOTS AMt^ CAoCHT A CUO& J 
<5oot> G o s H tViATMAKes (v\e s o c i e . -
I t*>*T TMlNK ANVTHIN6 Ot4 eACTTH LOOKS 
WoaSE THAN A BLACK CARt^ AMONe 
F o o a HBA(3.*TS .-» f O (A& \X'S ^ f o S T 

' ourtn A S T B A M R o c u e a — 
Noa) (MH6N l CATCH A "DlAMONfc to A 
HBArrr Fooa F U O S H ' I T -t>oesM'T A N / ^ C V 
\t*e s o <V\UCH * B e c A u s e ^H&H'ae i 
Auu *RED AT L e A S T . 

•^"'A BLACK c^e— VGH9 

K ASU VOO i s *XtiBlie A K V t m N G 
ooonsH ? 

L A B O R VYTAUTO 

Rugs.-Sept. 2, 
1940 m. 

ĮDOMI PROGRAMA: 
Muzika, Dainos ir 1.1. 

Pradžia 10 vai. ryto 

115th Street, 
arti Pulaski Rd. 

• 

Nuoširdžiai prašome visų rezervuoti ta dienę mūsų dienraščiui ir dalyvaut piknike. 
DIENRAŠČIO "DRAUGO" LEIDĖJAI. 


