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TRUMPAI 
Jon. Vaiva 

15 Maskvos ateina žinių, 
Jog Sovietų Rusija pareišku
si, kad iki šio mėnesio 25 die
nos užsienio valstybe iš visų 
Pahaltijou valstybių atšauktų 
gavo atstovus, konsulus ir 
bendrai visus diplomatinius 
i epresentat orius. Italijoj Rusi 
ja. perėmė Pabaltijo atstovavi 
ma, Vokietijoj Rusijos amba
sada jau perėmė H-rtijos ir 
Latvijos pasiuntinybes. Lietu 
vos pasiuntinybė dar nepar
inkta, bet jau daromi žygiai 
ii labai galima, jog jėga lai
mės prieš teisingumą. 

'ANGLIJOS KARAS' VYKSTA 

Tuose Rusijos žygiuose nie
ko nuostabaus ir nieko ne
paprasto nėra. Nevienas oku
pantas negali leisti, kad oku
puotoji valstybė būtų politi
niai savita. Nebuvo galima 
laukti, kad ir Rusija, užgro
busi Pabaltijį butų leidusi 
Lietuvai, Latviįai ir Estijai 
pačioms nusistatyti užsienio 
politikos liniją. Žodžiu, šiuo 
laiku politiniai nepriklauso
mos Lietuvos nėra. Galima 
laukti, jog netrukus Lietuvo
je bus panaikinta ir užsienio 
ministerija^ kuri šiuo metu 
yra be prasmė instancija. 

SUKILO 9,000 ALBANU 
LONDONAS, ingpincio J3 

d. — Exchange Telegraph 
pranešimu iš Zuricho Albani
joj sukilo devyni tūkstančiai 
albanų ir krašte vyksta žiau
rios kovos, kuriose jau žuvo 
keturi šimtai italų. 

-
Pranešimas iš Solonikos, 

Graikijoj, sako, jog aršiau
sios kovos vyksta šiaurinėj 
Albanijos daly j , kur nuo pen 
ktadienio žuvo 400 italų ka-
reivių. 
* 

Pagal Exchange Telegraph 
apskaičiuojama, jog 5,000 al
banų Miriditi distrikte, 3,0u0 
Mati apylinkėj ir 1,000 Kur-
veles apylinkėj. • 

Pranešimas sako, jog suki
limas plečiasi ir gauna para
mos iš žymių albanų. 

YRA ŠIMTAI ŽUVUSIŲ 
ORLAIVIŲ 

Vokiečiai naudoja apmotas 
Anglų lakūnai vengia kovų 
Paskandino du Anglijos laivus 

Vakar dienos oro, kovose! Per penkias oro kovų die-
Anglijos ir Vokietijos karo| nas, kurios prasidėjo pereitą 

ketvirtadienį: vadovybių paduoda skirtin 
gus davinius: 

LONDONAS. — Sunaikinta. 
62 vokiečių orlaiviai; žuvo 
13 Anglijos kovos orlaivių. 

BERLYNAS. — Sunaikinta 
Prezidentas Rooseveltas (kairėje, užpakalinėje sėdynėje) su laivyno sekretorium 

pulk. Knox (centre) ir New Hamphire gubernatorium Murpliy laivų dirbtuvėse Porte-j Vokietijos orlaiviai, 
mouth, N. H., inspektuoja nardančių laivų statymą. (Aeme telephoto). 

LONDONAS. — Sunaikinta 
191 Vokietijos orlaivis; žuvo 
57 Anglijos orlaiviai. 

BERLYNAS. — Sunaikinta 

Tačiau Lietuva neteko ne 
tik politinės nepriklausomy
bės, bet ir ekonominėg ir -kul
tūrinas (jau nekalbant apie 
spaudos, žodžio, draugijų ir 
tikėjimo laisvės). Lietuva* ta 
pusi Rusijos daliniu ir suna-
cionalizavus visą krašto ūkį 
(čia turima galvoj ir preky
ba, ir pramonė, ir žemės ū-
kis), negalėjo gi išlaikyti e-
komominę nepriklausomybę. 
Šiandie Lietuva galės parduo 
ti savo gaminius tik ten ir 
tiek, kitek Rusijos interesai 
leis ir visos pajamos ečs fokiu-
di an milžiniškos valstybės 
iždan. Iš jo, žinoma, tam tik
ra dalis bus skiriama i r ipar 

VOKIEČIŲ LAKŪNAI VAR
TOJA NAUJOVIŠKĄ SOS 

-

LONDONAS, rugpiūčio 13 
d. — Anglų lakūnas sako, 
jog priversti nusileisti jūrose 
vokiečių lakūnai vartoja ža
lias, dujas, kurios matosi per 
penkias myli&b. Tai jų "SO-
&". Dujas pamatę atvyksta 
kiti vokiečių lakūnai jų gel
bėti. 

poetai apie lino žiedą arba 
senąją Lietuvą — jie turės 
garbinti raudonarmieti ir 
Gruzijos Staliną, nebeskap-
tuos Lietuvos dievadirbiai 
Rūpintojėlių ir nepuoš Lietu
vos pakelių lietuviškojo tau
tinio nm?no pažiba — kryžius. 

FAŠISTU SPAUDA 
PUOLA GRAIKIJA 

ROMA, rugpiūčio 13 d. — 
Italijos ir Graikijos krizis 
šiandie dar labiau ipaaštrėjo, 
kai fašistų spauda pravedė 
naują ataką ant Graikijos dėl 
niužudimo Daut Hoggia, Al
banijos "patr ioto". 

Stefani, oficialioji Italijos 
žinių agentūra, paskleidė iš
karpas iš įžanginio straips
nio, kuris tilpo Tirana, Albai-
nijoj, laikraštyj Timori. Strai 

a psnyje rašoma, jog vi&a "nu
sikaltimo atsakomybė krenta 
ant Graikijos, nes jis buvo 
sumanytas ir suorganizuotas 
Graikijoj". 
Reikalauja žemes grąžinimo 

Giovanni Ansaldo, autori
tetingas įžanginių straipsnių 
rašytojas užsienio ministerio 
Ciano laikraštyj II Telegrafo, 

RUSIJA PANAIKINO 
POLOTINIUS KOMISARUS 

MASKVA, rugpiūčio 13 d. 
— Nuo dabar Rusijos gink-
kluotos pajėgas kovon ves 
kariai. Pastangose sustiprin
ti karo discipliną panaikinta 
politiniai komisarai prie ka-
ruomenes. > 

r- * — - ~ - ' - . « * f t "• 
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MASKVA, rugpiūčio 13 d 
— Oficialioji Rusijos spauda 
šiandie pareiškė, jog Bulga
rijos teritorinius reikalavi 
mus Rusija palaiko. 

čiai Lietuvai. Nuo šio laiko! Jų vietas ūžims Stalino " biu-l d u o d a suprasti, jog Italija 
visas Lietuvos ekonominis 
santykiavimas su užsieniu 
vyks Rusijos valdininkų — 
komisarų žynyboj. 

štai ir kitokie komunistų (pa
žibos. 

Kiekvienos tautos didžiau
sias atsparumas glūdi savi
toj kultūroj. Kol tauta įs
tengia išlaikyti savąją kultū
rą, tol ji nesujungs su kito
mis, tol j i nepersiims sveti
momis idėjomis. Neįmanoma, 
kad Rusijos valdovai to ne
būtų žinoję. J ie tai gerai ži
no ir supranta £*aj jau anks
čiau buvo pranešta, kad lie
tuvių kalbon verčiami Rusi
jos mokyklų vadovėliai. Ko
dėl? Nejaugi Lietuvoj nebu
vo tinkamų mokslo v a d o v ė ^ u m i s t i n ^ s P a u d a 

l iu! Jų buvo. Tačiau Sov.Ru- " L i e t u v o s A i < V ' , " ] 

sijai svarbu nuo pat mažens 
skiepyti vaikuose savas tau
tines ir socialines idėjas. 
Svarbu išauginti naująją kar
tą, kuri žinotų tik Rusiją ir 
komunizmą. 

Ir štai visa .tai Lietuvos 
laisvės duobkasiai — lietu
viškieji komunistai — vadi
na nepriklausoma Lietuva. 
Mes nemanom, kad įie tokie 
nayvūs būtų, bet tikime, jog 
pasitikėdami savo skaitytojų 
neišmanymu, sužiniai skelbia 
netiesa. 

Nuo šios die-». s švelni lie
tuvio tautinė kultūra pama
žu, bei įtemptai bus marina-
nama. Neberašys Lietuvos1 lizmasl 

I r "Vi ln i s" ir "La isvė" 
gerai žino, jog Lietuvoj šian
die yra galima tik komunis
tų partija, leidžiamos tik ko
munistinės draugijos, tik ko
munistiniai susirinkimai, tik 

(juk 
Lietuves 

Žinias", " X X Amžių", ir kt 
kontroliuoja komunistai), bet 
jos primygtinai ir akyplėšiš-
kai skelbia netiesą apie esa-Į 
mą Lietuvoj laisvę. Negražu, 
nepadoru, ir neleistina, drau-
Igai iš Maskvos liogerio, taip 
akyplėšiškai apgaudinėti vi
suomenę. 

pareikalaus grąžinti Albani
jos teritorijas, kurias dabar 
valdo Graikija ir Jugoslavi 
ja. 

Po pripažinimo, Albanijos 
nepriklausomybės, anot, An
saldo, "žymi albanų grupė" 
pasiliko už dabartinių sienų 
Jugoslavijos ir Graikijos val
džioje ir per metų ei lę" Al
banija bejėgiai sekė "sistema 
tinį jų (albanų) persekioji
mą". 
Graikų "iliuzijos" 

Albanijos laikraštis Tiniori 
toliau rašo; 

"Graikų visuomenės topini-
ja, toli atsilikusi nuo laiko 
dvasios, vis dar lai k, si absnr 
diskų ir fantastinių iliuzijų 
apie ateiiį. 

"Vis dar i*fc; Anglijos lai
vyno nenuc'ilimumn. 

"Už šieno;-; turėtų būti su 
prasta", jo£ viena era pasi
baigė ir naaj-.t gadyne prasi
deda, kurioj? Graikija turėtų 
persverti visus faktorius — 
dvasinius ir materialiniai — 

GRAIKIJA ATMETĖ 
R O M O S - B E R L T N O 
PASIŪLYMĄ 
ATĖNAI, Graikija, rugpiū 

člo 13 d. — Premjera® John 
Metaxas, atmetė Romoii-Ber-
lyno sugestijž, Kad Graikija 
formaliai a«av*t ,»A^l i josĮ ^ ^ p|RMYN 
garantijos del Graikijos ne
priklausomybės. 

UŽPULTAS EGIPTAS 
KOVOS 

KAIRO, Egiptas, rugpiū 
čio 13 d. — Prdnešimai, jog 
ipirie Libijos — Egipto pasie
nio koncentruojama Italijos 
kariuomenė, iššaukė 'spaudos 
pareiškimą, jog užpultas E-
giptas kovos kartu su Angli-
ja. 

Laikraštis Albalgh rašo: 
" Je i itątai maršuotų Ejgip-

tan, jie susitiktų su anglų 
kariais vakariniam pasieniyj 
ir su Egipto kariuomenę, nes 
juk yra nataralu, kad Egip
tas gimtųsi nuo užpuolimo". 

Tas pats laikraštis pareiškė 
opiniją, jog italų atakos gali
ma laukti "paskutiniose rug
piūčio savaitėse arba anksti 
rugsėjo mėnejsj, kai karšjįis 
labiau pakenčiamas ir jų pasi 
ruošimais {baigtas 

89 anglų orlaiviai; pašauta 24 231 Anglijos orlaivis; žuvo 
„ §1 Vokietijos orlaivis. 

LONDONAS, rugpiūčio 13 
d. — Šiandie Vokietija pa-
siunltė šimtus orlaivių kovai 
prieš Angliją. Anglų prane
šimai sako, jcig prieš pietus 
pašauta aštuoni vokiečių or
laiviai ir, spėjama, jog devy
ni sunaikinta. 

Tai trečioji masinių atakų 
ipirieš Angliją diena, kurioje 
dalyvavo šimtai vokiečių 
bombanešių ir kovos .orlaivių. 

Cenzūruojama britų spau-
c a pareiškė Anglijos visuo-i 
menei, jog ilgai lauktasis vo
kiečių iblitzkriegaisi pradėtas 
ir> 3°g pagaliau prasidėjo 
"Anglijos karas" . 

Spauda įspėjo, jog šias kon-

BERLYNAS, rugpiūčio 13 
d. — Šiandi»enos įvykiai aiš
kiai rodo, joig laukiamoji vo
kiečių ofensyva prieš Angli
ja netrukus turės prasidėti. 
Laukiama, jog netrukus vo
kiečiai mėgins išsodinti ka
riuomenę Britų salose. 

Atrodo, jog Vokietija, kaip 
pirmiau Lenkijoj, Norvegijoj 
ir vakarų Europoj, vėl mėgi
na pirma kaip galima labiau 
sunaikinti geležinkelius, ae
rodromus, laivyno bazes, in
dustrijos oeaitrus ir aliejaus 
sandėlius i r tik tada įsakyta 
kariuomienei žygiuoti. 

Vokietijos oficialioji žinių 
centruotas oro ' "atakas gali agentūra, DNB, praneša, jog 

>> 

ITALU KARIUOMENĖ 

Tai nedovanotinas krimina rurie iškyla iš laimingos są- j amžius yra tarp 22 ir 24 me-

ANGLAI SAUGO ŽINIAS 
Britų oficialieji pranešimai 

apie šios dienos kovas saugo
mi, nors, tačiau, pasisakoma, 
jog šiandie pravesta dar pla
tesnė ataka, kuri apėmė pa
jūrio miestus ir krašto gilu
mą. Bombarduota ruožas 
tarp Sussex ir Thamets. Tuo 
būdu ir didžioji laivyno bazė 
Portsmoutbe, matomai, ir vėl 
buvo bombarduota. 

Atrodo, jog šioms atakoms 
vokiečiai siunčia savo geriau
sius lakūnus, kurie yra ge
riau išmokinti, geresnio pri
tyrimo ir fiziniai sveikesni 
už pirmiau siunčiamus. Jų 

ROMA, rugpiūčio 13 d. 
Italų kariuomenė, norėdama 
pasiekti Berberą, smarkiai 
kovoja su anglų vyriausiomis 
ipia jėgomis Anglijos Somali-
land. 

Pranešama, jog italų lakū-

pasekti ir tikroji invazija 

Kovos virš debesų 

Neoficialiai skelbiama, jog 
pašautųjų orlaivių tarpe yra 
vokiečių Junkers, Dorniers, 
Heinkels i r Mes&erschermitts 
orlaiviai ir bombanešiai. Jie 
puolę grupėmis po 50 ir 100. 

Atvykstančius vokiečius pa 
sitikdavo anglų lakūnai. Dau 
guma kovų vyko virš debesų. 

Gatvėse matėsi tuščių kul
kų, kurios lietum lij) iš de 
besu. 

Pirmieji . pranešimai skel
bia, jog rytinėse atakose žu
vę dešimta žmonių ir sunaikin 
ta keletas namų. 

Naudojamos didžiosios aima
nai vėl padėjo bombarduoti] tos? 
britų Viduržemio jūros bazes! . . 
~ , ; • , - ^ „ ^ «*™l ^ a galvojama, jog smarkus 

sprogimai, kurie vienam pie-
Maltoje, kur padegta atsar
gos tankai. 

Laikraštis Piccolo praneša 
jog italų orlaiviai bombarda
vo britų ka»riuomenie ir for
tifikacijas prie Rudolfo eže-, 
ro, Etiopijos ir Kenyos pasie
nyj. 

jungos su Furija Albunij*. tų. • i * . 

BERNAS, rugpiūčio 13 d. — 
Užsienio karo attaches Švei
carijoj, paskutinėj neutralioj 
valstybėj vakarų Europoj, su 
tinka, jog Vokietijos blitzkrie 
grfc prieš Angliją gali prasi
dėti kada nors 72 valandų 
laikotarpyj. 

tiniam pietryčių pakraščio 
miestelyj sugriovė gyvena
muosius distriktuis, gali būti 
milžiniškų armatų sviedinių 
pasėkos. Buvo pravesta tyri
nėjimai ir šiandie kariniai 
sluogsniai pareiškia, jog tie 
spėliojimai nepasitvirtina. 

Hector C. Bywater, žymus 
anglų laivyno žinovas, rašyda 
mas šios dienosi News Chroni-
cle pareiškė, jog vokiečiai, 
norėdami apšaudyti anuoto
mis iš "anos sąsiaurio pu
sės" pirma turėtų pravesti 

'stipria orlaivių žvalgybą. 

vokiečių lakūnai sėkmingai 
prasiveržė pro Anglijos or
laivių eiles ir priešorlaivinius 
pabūklus šį rytą ir apmėtė 
bombomis iš anksto nustaty
tus taikinius. 

Informuotieji vokiečių tsluo 
gsniai, pareikšdami, jog nuo 
vakar dienos anglų lakūnai 
stengiasi išvengti kovos, sa
ko, jog dabar vokiečių takti
ką yra priversti anglus kovo 
ti arba pasirinkti, kad jų ae
rodromai, hangairai, dirbtu
vės ir orlaiviai būtų sunaikin 
ti žemėje. 

Paskandino du laivus 

Vokietijos žvalgybos orlai
viai paskandino fprie Godwin 
Sands, į vakarus nuo Deal, 
du Anglijos patrolinius lai
vus. 

Kovose virš Portsmouth ir 
Aldershot vokiečiai pašovė 
14 anglų orlaivių ir . žuvo 5 
vokiečių orlaiviai. 

Bombonešių atakoj ant uos
to, tarp Newcastle ir South 
Shields, anot DNB, daugelis 
sprogstamųjų i r padegamųjų 
bombų padegė ginklų aftsar-
gaiš ir sankrovas. 

Pašauta 69 anglų orlaiviai 

Vokietijos radio praneša, jog 
vien šiandie pašauta 69 An
glijos orlaiviai prieš Vokie
tijos septynis žuvusius. 

• 
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5. Tik tie Tarybos nutarimai vykdami 
gyveniman, kurie priimami visu ją sudaran
čių grupių pritarimą. 

' 6 . Lietuvai Gelbėti Taryba dirba tik 
tuos darbus, kurie turi aišku ryši su tautos 
pastangom f i atgauti Lietuvos nepriklauso
mybę, visai nesikišdama į vidujinius Ame
rikos lietuvių organizacijų reikalus." 

Kad tartie su nekatalikiškomis grupėmis 
dėl Lietuvai Gelbėti Tarybas sudarymo, fe 
deracijos Tarybos suvažiavime paskyrė tri
jų komisiją: iš kun. Jono švagždžio, Leonar
do šimučio ir Juozo Laučkos. Jei toks. cen
tras susidarys, šie trys asmenys atstovaus 
Federacijds Tarybą. 

Junt. Amerikoe Valstybėse: 
M«juua — $6.00; t'uaei Metui — $1.60; Trims Meue-
g s n u — $2.00; Vienam Mėnesiui — .76a Kitose vals
tybes* prenumerata: Metams — $7.00; Pusei Metui 
— $4.00. Pavienis numeris — sc. 

Enlered as Seoona-Class Matter Marcn 21, 1$16. at 
Unicago, Ulinois Under tne \"X of Marcn 2- l s l i . 

Federacijos Tarybos Suvažiavimo 
Rezoliucijos 

A.LRK. Federacijos Tarybos suvažiavime 
ilgai ir nuodugniai švaistytas Lietuvai Gel
bėti Tarybai sudaryt projektas. Visų suvažia
vusių visuomenes vadų ir veikėjų buvo nuošir
džiausias troškimas, kad į darbą ir kovą d3l 
Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės atsta
tymo stotų kiekvienas savo tėvų kraštai iš-
tikimau lietuvis. 

Del to, del Juietuvai Gelbėti Tarybos su
darymo vienu balsu priimtas tokio turinio 
pareiškimas: 

•Atsižvelgdama į momento svarbą ir tra-
gingą Lietuvos būklę, A.L.K.K. Fuierac'jos. 
Taryoa savo suvažiavime ,1940 m. rugpiūėio 
mėn. 9 d., JPittsburgh, Pa., nutarė kviesti į 
vieningą darbą ir ryžtingą kovą už Lietu
ve^ nepriklauscLsybę ir tautos gyvybę visas 
tas lietuvių grupes, organizacijas, kuries 
šiame mūsų tautos sukrėtime pasiliko lietu
vių tautai ištikimos. Taip pat kviečia į šį 
šventą tautos darbą kiekvieną atskiią savo 
tautietį, kurs nėra parsidavę Lietuvos prie
šams ir jos žudikams. 

Kad sudaryti galimumų visoms lietuvių 
tautai ištikimoms grupėms dirbt1 ir tiksliai 
ir vieningai, AI.k.K. Fedeiacijos Taryba 
steigia Lietuvai Gelbėti Tarybą arba visų 
mu>ų lietuvių amerikiečių bendrą centrą 
gelbėjimui Lietuvai atsistatyti laisva ir ne
priklausoma valstybe ir kviečia dėtis į tą 
centrą tas grupes, kurios atstovauja bent ke
letą nacionalines reikšmės turinčias organi
zacijas, t. y., tokiai organizacijas, kurių sky
riai veikia bent keliese lietuvių kolonijose. 

Kad išvengti galimų kilti nesusipratimų 
ir bereikalingų ginčų, Federacijos Taryba, 
steigdama centrą ir kviesdama į jį dėtis ki
tas grupes, pastato sąlygą, kad bendrojoj 
taiyboj ar centre bus dirbami tiktai tie dar
bai, kurie turės aiškų ryšį su darbais ir ka
vomis už laisvą ir nepriklausomą Lietuvą 
ir visi sumanymai, centro vykdomi, turės 
turiti visų grupių vienbalsų pritarimą." 

Peržiūrėjus ir nuodugniai aptarus Federa
cijos sekretoriaus patiektą projektą, turint 
galvoj Kunigų Vienybės seimo rezoliuciją, 
taip pat išklausius atskirų atstovų nuomo
nę, Lietuvai Gelbėti Tarybai nustatyta toks 
tifraiąg ir programa: 

"1 . Lietuvai Gelbėti Taryba jungia visas 
geriausias ir ryžtingiausias Amerikos lietu
vių jėgas ir visas grupes, kurios aiškiai sto
vi v i lailsvą ir nepriklausomą Lietuvą ir pa
sižada šiam tikslui sutartinai dirbti 

"2. Lietuvai Gelbėti Taryba palaikys ar
timą kontaktą su užsienyje veikiančia teisė
ta Lietuvos vyriausybe. 

"3 . Lietuvai Gelbėti Taryba, reikalui es
ant, Jungtinėse Valstybėse steigs savo cen-
trahnį biurą, kuris: 

a) palaikys kontaktą su Amerikos oficia 
lėmis ir visuomenės įstaigomis. 

b) santykiaus su Lietuvos žmonėmis ir 
Lietuvos reprezentantais. 

c) ruoš medžiagą istorijos ir ekonomijai 
studijoms apie Lietuvą. 

d) plačiai informuos Amerikos, kitų kraš
tų ir lietuvių spaudą arie Lietuvą ir mūsų 
darbus dėl jos nepriklausomybės, 

e) Biuro vedėją skiria Lietuvai Gelbėti 
Taryba. 

*4. Tarybos veiklą ir jos įteigtą centra-

Telegrama Apaštališkajam 
Delegatui 

Tarybos suvažiavime nutarta pasiųsti 
Apaštališkajam Delegatui Vašingtone tokio 
turinio telegrama: 

'The American Lithuanian K. C. Federa 
tion in solemn conclave assembled in Pitts-
burgh, Pa., on August 9-th, 1940, rvsk Your 
Excellency to convey to His Holiness its 
deepest gratitude and warn>4st expressions 
of appreciation ior the paternal sympathy 
and sorrcw manifested by the Holy Father 
upen the tragic oceupation of Catholic Li 
thuania by the armies of the Soviet Rus;>ia 
and humbly bėgs His Holiness to bless the 
efforts of the American Lithuanian R. C. 
Federation to pave the way for the prompt 
restoration of Lithuania zįi a free and in-
dependent State/' 

Pasiųsta padėkos laiškai Jungt. Valst. 
pasekreteriui S. Welles ir kongresmanui iš 
Michigan valstybės p. John D. Dingsti, ku
ris liepos 25 d. kongrese pasakė labai prie
lankią Lietuvai kalbą. 

ŠKOTIJOS KATALIKŲ ŠVENTOVE 

Suvažiavimo Dalyviai 
Federacijos Tarybas suvažiavime dalyvavo 

šie (vardai paduodami alfabetiškoj tvarkoj): 
kun. Ig. Albavičius, D. Averka, kun. J. Bal
konas, P. Baltinis, kun. A. Baltutis, kun. I. 
Boreišis, J. Griebliūnas, p. Grybas, kun. Pr. 
Juras, kun. A. Jurgutis, S. Juozelenaitė, kun. 
A. Karužhkis, V. Kvetkauskas, J. Laučka. 
kun. Lunskis, kun. J. Mačiulionis, M I C , 
kun. dr. Kazimieras Matulaitis, M. I. G., 
kun. J. Misius, kun. N. Pakalnis, A. Palec
kis, kun. Sadauskas, L. Šimutis, A. Skirius, 
kun. J. švagždys, kun. dr. Starkus, J. Tam-
kevičius, kun. J. Vaišnoras, kun. dr. J. Vai
kas, M.I.G., K. Vilniškis, M. Zujtįs. Svečiai 
— Petras Daužvardis, Lietuvos konsulas 
Chicagoj ir dr. Petras Vileišis., neseniai at
vykęs iš Lietuvos. 

Priešpietiniame Tarybos suvažiavimo po
sėdyje pirmininkavo kun. N. Pakalnį;, Fe
deracijos dvasios vadas, o popietiniame po 
sėdyje — vice pirmininkas red. Matas Zu-
jųs. 

Iš valdybos pranešimo paaiškėjo, kad dr. 
A. Rakauskas, kuris yra įstojęs į vienuoli
ją, iš FederacijcSs pirmininko vietos pasi
traukė. Dabar pirmininko vietą užima pla
čiai žinomas veikėjas Kazimieras Krušins 
kas iš Brooklyn, N. Y., kuris, tačiau, dėl su-
sidamsių nepalankių sąlygų į šį suvažiavi
mą atvykti negalėjo. 

Suvažiavimo rezoliucijų komisiją sudarė, 
kun. dr. Matulaitis, J. Laučka, K. Vilniškis, 
kun. dr. J. Vaškiis ir L. šimutis. 

ALRKF sekr. 

LISKAI ĮVAŽIAVO 
Mes turime daug žmonių, 

kurie yra įvažiavę į Suv. 
Valst. "nelegališkai." Per 
150 metų Suv. Vatet. laikė 
atidarą* laisvės duris del sve
timšalių įvažiavimo. Tame 
laikotarpy iš visų pasaulio 
kampų važiavo į tą laisvas 
šalį, taip kaip vanduo laužia
si per kalnius ir klonius. Įva
žiavimo durys buvo ir yra 
"statue of liberty," kurią 
svetimšaliai plaukdami j Ame 
riką pirmiausiai pamatydavo 
ir lengdavo galvas prieš šį 
laisvės simbolį. Po pasauli
nio karo gyvenimo istorija 
pasikeitė, nes pa kiekvieno 
karo įvyksta depresiįos. Ame 
rikos vadai negalėjo surasi 
išeities iš to$ didžiausios de
presijos. Nekurie sumanė už
daryti laisvės duris, kad ne
begalėtų įvažiuoti nei vienas 
svetimšale. Tie įstatymai bu
vo nedemokratiški ir priešin
gi prifleipams, kuriuos paga
mino laisvos didvyriai. 

"Skotai, angluif airiai svitoje 
klausėsi Ū€lu4. giesme* 

Nedideliame Carfino mies
tely j*> daugiausia angliaka
sių apgyventame apie 14 angį. 
mylių (^i kilometras) nuo 
milijoninio 01asgowo miesto, 
per keletą metų išdygo Ško
tijos katalikų šventovė, dabar 
dažnai vadinama {Škotijos 
Liurdu. Jai pradžią davė ir 
ja rūpinasi Carfino klebonas, 
kun. T. Taylor. Daug kartų 
jis lankėsi Prancūzijos Liui-
de ir jam kilo mintis protes
tantiškoje Škotijoje, kur ka
talikai tesudaro vos 12 Va 
proc. viso krašto gyventojų, 
įsteigti Liurdo grotos repli
ką. Tam sumanymui gera 
proga pasitaikė 1921 metais, 
per angliakasių streiką. Prie. 
šais bažnyčią antroje kelio 
pusėje jis nupirko nedidelį 
žemės sklypą ir pakvietė be
darbius angliakasius kasti 
žemes ir rengti grotai vietą. 
Daug bedarbių mielai į tą pa-

Šiandien matome tas pačias l i e t imą atsiliepė. Daugiau 
Suv. Valst*, ta, apačią demo- k a i P m e t a m s p ra s l inkus , vieta 
kratija. Svetimšaliu mylėda. erotai buvo prirengta. Bet m 
mas laisvę ir demokratiją, d ^ klebono kaltės Liurdo rep-
«r2iūrėdamas varžymų įsta- l i k a ^ i ° b e m'yo> o t i k *ū 

tymais įvažiuoti į Suv. Valst., 
fasadrąs ino i r važiavo į Suv . 
Valst. nelegaliai. Tokių žmo-
nių yra gana daug; daug iš 
jų yra gerų biznierių, darbi
ninkų ir jprofesijonalų. 

Rugp, 27 d. pra-sidės nepi-
liečių registracija ir tiems 
nelegališkai įvažiavuisiems 
reikės pareikšti iš kur, kada, 
ir kaip įvažiavo į i$uv. JVialst 
Matau tų žmonių'1 nelaimes. 

niša, kurioje įstatyta šv. P. 
Mari jos s ta tu la , o apačioje 
tokia pat palaimintosios Ber
nadetos. Grota atidai v ta 

e> 

buvo 1922 m. Tame atidarv-
nie, be keletos kunigų, daly
vavo ir Škotijos lietuvių dva
sios vadas, kun. J. Petraus
kis. Jis figūruoja ir grotos 
atidarymo fotografijoje. 

Tuo metu nė nemanyta, kad 
Carfinas taip greit išgarmėtų. 

Kūdikėlį Jėzų, kurį jį rodo vien tik Škotijos katalikai, 
bet ir šiaurines ir vidurinės 
Anglijos, Carlisle, Manehes-
ter, Liverpool ir kitų miestų. 
Ivai kuriais sekmadiviiiais, 
ypae per šv. Panelės šventes, 
atlanko ją net iki dešimties 
ar daugiau tūkstančių, l i 
šventovės įstaigų padaroma 
procesija, per kurių kalbama 
rožančius, giedama Liurdo 
himnas. Pagaliau, lauke, po 
atviru dangum, suteikiamas 
palaiminimas su šv. Sakra
mentu. 
Carfino miestelyje gyreiia 

apie &) lietučių angliakasių 
šeimynų, 

o apylinkėje jų dar daugiau. 

Laiko turėdami, jie vyksta 
Carfinan prašyti Dangiško
sios Motinėlės užtarymo. Be 
to, kasmet vasaros laiku Ško
tijos lietuviai susirenka viena 
dieną į Carfin;), kad bendrai 

Žmonijai ir kviečia tureli vil
tį į Išganytojų. 

Kitame kampe, ant supilto 
kalnelio, stovi visų katalikų 
branginamas šv. Antanas. Že
miau šv. Pranciškus kalba 
į paukštelius. Kalnelyje įtai
syti septyni šaltinėliai. Sriu-
venąs per juos vandenėlis pri 
mena mums septynius Sakra
mentus. Jiems atvaizduoti 
pastatytos septynios marmu
rinės koplytėlės. Ant kiek
vienos yra nedidelis paveiks
las, kuris ištriškia vienų 
kurį Sakramentų. 

Žemėje įtaisytas Betliejus. 
Čia per ištisus metus žmo

gus gali pamatyti Kristaus 
Užgimimo sceną. Ypač šią 
vietą mėgsta lankyti vaiku
čiai. Nulipęs laptais žemyn, 
pamatai Kūdikėlio Jėzaus, 
prakartėlėje begulinčio, statu
lėlę, o prie jo šv. Panelės ir pagarbintų Dievo Motinų, ku-
šv. Juozapo. Aplinkui klūpo ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
gyvulėliai, o toliau Trys K a - , ^ g y v e n d a m l 8 e k m a d į e _ 
raliai atneša dovanas. 

Yra ir daugiau Carfino gro
toje statulų ir įžymybių, bet 
visų čia žmogus neišpasakosi. 
Gali kam tai atrodyti lyg 
koks bažnytinis muziejus lau
ke, bet visi tie įtaisai žadina 
žmonėse pamaldumų. 

Ypač vasaros laiku, esant 
gražesniam orui, Carfinų lan
ko daugybė žmonių. Vieni 
atvyksta autobusais, specia-

lliais traukiniais. Ir tai ne 

niais, kurį lietuviai Carfine 
susirenka, priimtas vadinti 
"Lithuanian Day." 1922 me
tais toji lietuvių diena buvo 
rugp. 20 d. Į jų susirinko apie 
pustrečio tūkstančio lietuvių, 
kas sudaro apie trečių datį visų 
Škotijoje gyvenančių mūsų 
tautiečių. Prie grotos pleve-
suja trispalvė lietuvių vėlia
va, kuri pareiškia, kad šian
dien susirenka šv. Panelės 

(Tęsinys 7 pusi.) 

Ką jie turi daryti šiandien, Bet štai netrukus pradeda 
Išėjimatsi yra tiktai vienas: plaukti žmonių minios. Tai 
užsiregistruoti arba grįžti at-Į paskatino kleboną grotą pro
gai, iš kur yra atvažiavęs. 
Kongresas išleido įstatymus, 
kurie įėjo į galią kovo 2, 
1929, įvardinta "Retgistry of 
Aiiens. , , Dauguma iš jų ga-
lčis pasinaudoti šia ištrauka 
iš tų įstatymų. 

a Aplikamtas gali failruoti 
aplikaciją dėl Commissioner 
General of Immigration, įro
dydamas, kad jis yra atva
žiavęs prieš birž. 3, 1921, ir 
visą laiką išgyveno Suv. 
Valst. Jam kainuos $10.00 
money order to Commission
er Gemeral of Immigration, 

plėsti. Nupirktas žemės plo
tas kokį dešimtį kartų dides
nis už pirmutinį. Išvedžioti 
keliai, takeliai. Likusi žemė 
apsėta žalia žole. Palengvėl 
išdygo daug statulų. Vis tai 
maldingų žmonių aukos. Tarp 
tų statulų dominuojančią vie
tą užima didelė Kristaus Ka
raliaus statula. Jis nuo savo 
sosto ant kalnelio atrodo, val
do visą pasaulį. Šalia do iš 
vienos pusės statula šv. Mar-
garėtos, Škotijos globėjos, iš 
antros — šv. Patriko, Airijos 
globėjo. Gražų įspūdį daro 

NAUJOS MAŠINOS FONDAS 

jeigu jis turės š » kvalifika-' t a i P P a t K a l v a r i J a - d i d ž i u " 
c[mS: 'lis kryžius su šv. Jono ir 

iMarijos Magdalietės figūro-
1. Aplikautas yra nepilietis m i g a p a ^ i o j e > 

ir negali kitaip patapti Am. 

Sveikinimai 

piliečiu. 
2. Negalima; surasti rekor

dų jo įvažiavimo. 
3. Aplikantas įvažiavo pr

ieš birž. 3, 1921. 
4. Aplikantas visą laiką iš

gyveno Suv. Valst. nuo įva
žiavimo dienos, 

5. Aplikantas yra gero ka-
rakteriaus ir būdo. 

6. Aplikantas niekados ne
buvo |«skirtas deportacijai. 

Po padavimo aplikacijos 

Federacijos Tarybos konferencija susilau
ks daug svarbių ir reikšmingų sveikinimų iš 
įvairių pasaulio kraštų, kuriuose yra apsigy-
venęs didesnis lietuvių skaičius. Sveikini
mai gauti iš Pietų Amerikos, nuo Anglijos 
lietuvių- ir U . Konferenciją laiškais ir tele- • i v v k g i t e tyrinėjimas, 
gramomis sveikino visa eilė žymių asmeny- ,' \ *-i ia 1 • « 
U * kaip tai: J. E. Vysk. P. BMfe prof. K. ^ ^ ^ f " ^ ' ^ l ' ' T * : 
Pakštas, pulk. P. žadeikis. Lietuvos pasiun
tinys Vašingtone, kun. dr. Kaz. Rėklaitis, 
M. I. C. Žodžiu konferenciją pasveikino dr. 
Petras Vileišis ir Lietuvos konsulas Chica- tikrą uostą arba siausžemį." 
goj, Petras Daužvardis. Suvažiavuluems li«- m , Į ^ j Į ^ į įvažiavu-
tuvių katalikų visuomenes vadams ir vei- . 7TT . ^ , • ^ i ^ f : 
ktjams linkėta nustatyti tinkamą programą ^ l i e t u v i ų , galėdami jiod U 
darbui ir kovoU dėl Lietuvos nepriklauso- ^ l a i k a» ^les paduoti apii-
mybės atstatymo. 'kacijas dėl legalizavimo. Jei-

vo prieš birž. 3, 1921, kurį 
pats aplikantas įrodys ir kad 
jo įvažiavimas fcuvo per tam 

Moterys ypač mėgsta sus-̂  
stoti ties šv. Onos statula. Ji 
užima centrinę vietą, o šv. 
Juozapas su šv. Jokimu iš 
šalių. Čia moterys ieško 
įkvėpimo šeimyniniam gyve
nimui. 

Toliau prieiname nedidelį 
iškastą prūdelį. Jo vidury
je padaryta nedidelė salelė. 
Joje stovi graži šv. P. Mari
jos Marių Žvaigždės statula. 
Jos rūbai atrodo nuo audros 
išsiskėtę, bet rankose laiko 

ga aplikajito faktai bus tin
kamai į lodomi, nėra abejo
nės, kad federalė valdž.ia 
juos priinis taip kaip įstaty
mai yra Kongreso perleisti 
ir įėję į galią kovo 2, 1929. 

Charles P. Kai 

AUKOTOJAI "DRAUGO" MAŠIKŲ F O N D U 

MAŽINU FOjNDE BUVO $2,627.50 

V. Mikalauskas, Chicago, 111 $1.00 
J . Grigas, Cliioa^o, 111 2.00 
Mrs. N.N. Chicago, Illinois 2.00 
J . Puišis, Chk-ago, Illinois 2.00 
•N.N. (Priduota per ,kun. Vitkų) 2.00 
H. Rolkievvicz, Nashua, fcT. H 2.00 
A. Raul>a, Seranton, Pa 2.00 
S. Zenkauskas, \Voreester, Mass 2.00 
S. Markevich, Elizabeth, N. J 2.00 
G. Zupkus, Cicere 111 2.00 
B. Wilim, Chicago, Illinois 2 0 0 

J. J. Paeiną \Vauke??aii; Illinois • • • 2.00 
A. Bladika, Cicero, Illinois 2.00 
A. Paleckis, Pittsburgh, Pa. ^.00 

/>. Šimkūnas, Chicago, Illinois l 2.00 
Y. S. Petkus, Chicago, Illinois 2.00 
C. Matulaitis, \V. Fraiikfort, VU •• * ° ° 
Victoria Petruška, Wau,kegan, 111 2.00 
Cecelia Yuraška, Chicago, Illinois ZM 

I Viso s $2,tib7.r>0 

Nuoširdžiai ačiū visiems kurie prisidėjo prie ^Draugo" 
Spaustuvės Mašinų Fondo. 
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LIETUVIŠKOJI TAUTINĖ INDIVIDUALYBĖ 
IR AMERIKOS LIETUVIS 

- ^ 

nfo P. B. 

(Tęsinys) 

k 
3. Tautiškumo bei tautų 
reikšmė. 
Tobuliausia ir reikšmingiau 

sia bendruomeninė individua
lybė, sutelkta minėtų veik
slių, yra tauta. Natūraliausiai 
susiformavusi tauta yra to
ji, kurios palinkimai yra ryš
kūs ir originalūs, kurios cri-
gimtis turtingesne gamtinio 
ir kultūrinio vieningumo pra
dais. Tautines individualybes 
ryškumas pareina nuo jos žy 
mių gausumo (etnine kultū
ra, kalba, papročiai, visuome
nine tvarka bei tautine val
stybė ete.) 

Kiekvienoje tautoje nelyg
stamoji verte priklauso tau-

sioe pavidalai, saugomi ir ga
minami krašto bei tautos vi
suomenes kopijų pavidalu vi
sad atitrūkus nuo išvidiniu 
kultūrinės kūrybos aktų, pa
prastai vadinami civilizacija 
(tuo būdu siauresnė civilizaei 
jos sąvoka telpa platesnėje 
kultūros sąvokoje). Kiekvie
nas žmogus naudojasi visuo
menės gaminamomis civiliza
cinėmis gerybėmis, mes gyve
nimo reikalavimai yra labai 
dideli, o kūrybiškumas bei 
sąlygos kūrybai labai ribotos 
Kiek subjektyvinės kultūri
nės kūrybos pusės kraštuti-
niška persvara iškelia žmo
gaus asmenybes subjektyvi-

Kauno miesto mokyklų šventės dalyviai, kurie dar turėjo teisę laisvai giedoti Lietuvos himną ir puoštis tautiškais drabužiais. Tai buvo 
paskutinis priaugančio.* lietuvų kartos viešas, pasirodymas nepriklausomoj Lietuvoj. 

pasitarnauja 
žmonijos kultūros regresai. 

Analogiškai žmogaus pa
šaukimui galima kalbėti ir 
ąpoa tautos pašaukimą. Tau
tinė individualybė, kaįp linki 

visuotinosios gali realizuoti savo buvimo 

mas į tam tikrą kūrvbą, yra 
nio gyvenimo turtingumą su materialinis tautinio pašauki-

* * 1 A • I i i — ..x» • v • v pavojumi padarvti kultūrą-
tiskomis formomis besireis-,*/ . . ' kiančiam asmeniui, kuris sa
vo paskyrimą tegali siekti tik 
tam tikroje religinėje kultū
rinėje ir gamtinėje aplinkoje. 

Pr,of. St. Šalkauskis šiaip ra
šo: "Kiekviena tautybė suda
ro sutelktiri? individualybę, 
tik individualybę ne tikra to 
žodžio prasme, bet iš panašu
mo. Tarp žmogaus individua
lybės ir tautybės nėra didelio 
panašumo ir artimos priklau
somybės. Tauta iš visų pusių 
apsiaučia individą, papildo jo 
asmens buitį ir patiekia sąly
gas pilnutiniam jo (gyvenimui. 
Atskiras individas savo vie
natvėje nepajėgia nieko Įpa-
talti j aukštesnį laipsnį, — 
nei religijos, nei mokslo, nei 
meno.' Kad šttie cmlizaeije* 
vaisiai susikurtų ir prinoktų 
reikalingas sutelktinis dar
bas žmonių, kuriuos jungia 

mo pagrindas (panašiai kaip 
žmogaus pašaukimui tokiuo 
pagrindu yra jo prigimties 
palinkimai), gi žmonijc$ vi-

ka persvara žmogų nuasmeni- s u o m e r i vje tas pašaukimai 
na, sumechanina, paverčia jį tampa visuotinio reikšminigu-

kitiemta neprieinama, neat 
baiigta ir neistoriška, tiek ci
vilizacinės putsės kraštutinis--

nekūrybišku civilizuotu bar
baru bei mases žmogumi. Vi
suotinoji pasaulio kultūra re
miasi originaliausia žmogiš
kosios asmenybės kūryba ir 
jos laimėjimais. Kultūrinės 
idėjos kyla iš visiems bendros 
žmogiškosios dvasios, bet re
gimasis kūrybos pavidalas 
dar yra apspręstas tautišku
mo, nes kūrybos veiksme 
žmogus, tarp kitko, išreiškia 
ir tam tikrą tautinę savo dva 
šios struktūrą. Dr. A. Macei-'j 

mo idėjos realizavimu. Dr. A. 
Maceinos apibrėžimu, "tauti
nis pašaukimas yra visuoti
nio re'kšmingumo idėja, vyk
doma iš pagrindinio tautinės 
individualybės nusiteikimo 
kilstan<v,ios tautos kūrybos. 
( "Žid inys" 1933 m. nr. 8-9, 
415 p.). Liaudis paprastai ne
sąmoningai savo sutelktine 
tautine kūryba patarnauja 
tautos pasaukimui, gi švie
suomenė sąmoningai aptaria 
iš (pašaukimo kylančius tali-

ft* veikimo pilnutinumą bei 
vispusišką tobulumą. Su di
desniu įsiL^ąmoninimu savo 
tautinėje individualybėje kar
tu pasitarnaujama ir tauti
nės bendruomenės labui. 

Kad tokia lietuvių tauta 
buvo ir yra, rodo jos didieji 
istoriniai žygiai, jos žymieji 
tautinių sugebėjimų išreiškė-
jri-genijai ir talentai. Daibar 
pasaulio arenoje randame ke
lis milijonus žmonių, kurių 
žmogiškose prigimties gali
mybes yra apspręstos lietu
viškosios tautinės individua
lybės. Tad kyla eilė klausi
mų: Kokių tautinių savoitiš-
kumų yra apspręstas lietu-

J, vis? Koks yra ir turi būti to 
lietuviškojo žmogaus kelias į 
buities ir veikimo pilnatvę, 
Kokią rolę vaidina lietuvių 

IŠ POLITIKOS LAUKO ***** ^*° 
Dnghton Parke 

IŠ 1 1 W a r d o s L i e t u v i ų Sitam A. Gudaičio suma
nymui visi (pritarė, i r buvo 

nos apibrėžimu, "tautinė k u l - : t a i u ž d a v i n i u s > K a r t u Sl l t a u . 
tūra yra tautinės irjdividua-
ly§^*objalktyvacijaw,' ("Židi
nys,** 1939 m. nr. 4, 447 p.). 

Įvairių tautų kultūrinis kū-
irybiškumas pasireiškia įvai-bendras susipratimas, ką ga 

,. . . ... m • jriose gyvenimo srityse (gai
li pagaminti tik fizinis ir psi- _._, ° . ;~ 
. . . . . . v .' vahskosios gamtos apvaldv-chinis gaminii&umas. Norma- T . . . . T , . . . me, mene, doriniame gvveni-h tauta kaip tik patiekia vi- > . &J 

. . ., 'me, grynuosiuose moksluose, 
sas šias sąlygas, kurių reika-( ' ** . " » 

.e tc) . Kultūrines kūrybai at
žviegiu tautos yra lyg saves 
rūšies specialistai, kurie pa
sidalo savo darbo išdavomis. 

lauja asmuo savo buities ir 
veikimo pilnumui. Todėl tau
ta ir yra toji prigimtoji gam
tos lytis, kuri savaime orga
nizuojasi ir sudaro sąlygas iš
sivystyti pilnutiniam indivi
dui ." (Židinys," 1928 m., 
5-6 nr., 360 p.). 

Tautinėje bendruomenėje 
žmonėms susidaro sąlygas 
buities ir veikimo pilnatvei 
siekti, kultūriniai veiksmais 
pasireikšti, gi tauta, savo 

* ruožtu, gali tarnauti tiems 
asmenų tikslams bendradar
biaudama tautų visuomenėje. 
Tautų bendradarbiavimas yra 
pagrįstas pasikeitimu gamtos 
turtais ir kultūriniais laime-

tinės sąmonės išsivystymai di
dėja patriotizmas, arba mei
lė savo tautinės individualv-
bes bei ilgesys tautai morali
nes didybės. Su patriotizmu 
dažniausiai sutampa savo 
krašto ir valstybės nneil6. 

Demokratų Sus-mo 
Itugp. 8 a., 1940 m., 8 vai. 

vak., 11-to \vardo Lietuvių 
Demokratų Organi<zacija lai
kė savo mėnesinį susirinki
mą Lietuvių Auditorijoj. Pir
mininkas V. M. Stulpinas ati
darė susirinkimą ir paprašė 
rast. Prano Naujoko perskai
tyti protokolą. Protokolas bu 
vo priimtas vienbalsiai. 

Priėmus protokolą sekė įvai 
rių komisijų raportai. Pir
miausia buvo pakviestas iš
duoti raportą p. Antanas Gu
daitis apie reikalą sustabdy

tam tikslui išrinkta komisija 
iš sekančių asmenų: Antanas 
Gudaitis, V. M. Stulpinas ir 
Pranas Naujokas. Komisija 
yra įgaliota surasti tinkamą 
vietą dėl vakarinės mokyk
los ir surasti mokytoją ir at
likti visus kitus reikalus. 

Šį reikalą užbaigus, sekre
torius Pranas Naujokas davė 
pasiūlymą, kad būtų nureng
tas masinis mitingas prieš 
rudens rinkimus. Apkalbėjus 
šį sumanymą, nutarta tokį 
masinį miting-ą surengti. Ta 
pati komisija įgaliota rūpin
tis masiniu mitingu, kuri rū mo pergreito važiavimo Litu 

anica Ave. Jis pranešė, kad pinsrs vakarinės mokyklos 
peticijas rinko jis pats (A. reikalais: tai yra A. Gudaitis, 

tauta* plačiojoje tautų visuo- Gudaitis), Antanas Šimkus i rp . Naujokas ir V. M. Stulpi
nienėje, Ypač aktualu fcupra-i V- M* S t u lPinas , ir kad jos j-jas. 

kojo žmogaus tikslingo apsi
reiškimo reikalą šiais laikais, 
kada dėl įvairių priežasčių 
žmonijos visuomenėje susikėr 

Tauta perduoda žmonijai sa
vo tautiečių sukurtus visuo
tinai vertingus dalykui ir, iš 
kitos pusės, naudoja bendrą
jį žiiKaajos kultūros lobyną 
savo tautiečių gerovei kelti. 

Dr. A. Maceina SlCaJp aiški
na: " Tautiškumas subjekt y-
vinaje tvarkoje yra integra-

ta tautų interesai. 
Be to, iš lietuviškųjų z u i 

nių tarpo dėl savo ypatingų 
gyvenimo sąlygų išskirtini 
Amerikos (čia Amerika su
prantama Jungtlnių Ameri-

Visos tautos, kaip tos pa- | kos Valstybių prasme) lietu-
čios rūšies individą1, turi ly-|viai. Jie* yra paskendę ypa-
gias teises laisvai apsireik- tingu būdu besiformuojan-
šti. "Tikras tautos vertingu- £įos amerikiečių tautos masė-
mm privalu matuoti pagal . s e . Jų padC-tis yra visai kito-
tai, kiek visuotinio turinio, kįRj n e g u , pavyzdžiui, lietu-

sti lietuvių tautos ir lietuvis- J a u b e v e i k y r a baigiamos rink
ti. Kai tik bus peticijos už
baigtos rinkti, bus perduotos 
mūsų \vardo aklermonui H. B. 
Connėlly. O tada. aklermonas 
peticijas priduos t?hicagos 
miesto tarybai, kuri padarys 
reikalingą tvarką ant Litua-
nica Ave. Kiti du komisijos 
nariai, pp. Bruno Jakaitis ir 
Victor Balanda, neatsilankė 
ant susirinkimo. B. Jakaitis, 
rodos ką tik buvo grįžęs iš 
savo vakacijų, o V. Balanda 
vakarais užimtas mokyklos 
reikalais. 

arba bendrai žmogiška:Acs 
dvasios, yra realizuota tauti
nėse jos civilizacijos lytyse, 
nes tik pastaruoju atžvilgiu 
tauta tampa rJacija" - rašo Ūkimas. Gi paskutiniu laiku 

Sugrįžo iš vakacijų 
B. J . Jakaitis, buvęs pir

mininkas 11, tos wardos Lie
tuvių Demokratų Organizaci
jos, šiomis dienomis lankėsi 
Wisconsin valstijoj. Važinė

j o po Plainfield, Argonne ir 
Woodboro. Ona Jakaitienė 
pasakojai, kad Argonne apy
linkėje stirnos ir meškos taip 
nebaugios, kad jas galima 
šerti tiesiog iš rankų. Bai
džiusi, sakė, vieną stirną pa
gauti, tačiau nepasisekė. 

B. J. Jakaitis dirba Link 

prof. St. Šalkauskls. ("Židi 
nys" 1932 m. 3 nr. 238 p.). 
Tautos tapimas nacija yra 
žmogaus tapimo asmenybe 
analogija* » 

ir Lietuvos lietuvių likimas 

Beit Co. prie mašinų už me-
Toliau sekė raportas komi- j kaniką. Gavęs porą t-avaičių 

sijos padauginimui Ifalsted Į atostogų, sumanė aplankyti 
j gatve gatvėkarių. A. Gudaitis] W.iseonaui miškus. Jo duktė 

- Ona Jakaitytė dabar leidžia 
vo atsilankęs į Chicagos Sur. savo vakacijas Kanadoje. . 
face Lines ofisą ir gavo pa- Reporteris 
aiškinimą, kad bus daugiau 

vių emigrantų Latvijoje, arba 
Anglijoje. Tokiai nediduliai 
tautai, kaip lietuvių, be galo <% į r g į paaiškino, kad jis bu 
svarbus vra 700,000 tautiečių 

12-to wardo Lietuviu De-
• 

mokratų organizacija prane
ša visiems savo organizacijos 
nariams bei šiaip šios apylin
kės gyventojams, kad sekma
dienį, rugp. 18 dVna, 12-to 
wardo Bqgular Democratic 
Organizacija rengia milžiniš
ką pikniką, kur ir lietuviai 
turėtų dalyvauti. Suaugu
siems bus brangių dovanų iš-
laimėjimui, net tūkstančio 
dolerių vertės, o vaikams bus 
veltui duodami kairšti šuniu
kai, šalta košė, papsas ir 
•eraeker jack. Įžanga kaip vai 
kam's, taip ir dideliems, ne
mokamai. Vieta patogi. Gali
ma privažiuoti gatvekariais, 
nes yra prie 26th ir Desplrin-
es Ave. (privažiuoti 22nd and 
Cicero Ave.) 

12-to wardo lietuviai, daly
vaukite, nes prie šio pikivko 
prisidėjo ir lietuvių biznierių 
nemažas skaičius. Šiame pik
nike turėsite progos asmeniš
kai pamatyti veik visus kan
didatus, už kuriuo? balsavo
me ir už kuriuos dar balsuo
sime ir šiaip daug kitų poli
tikierių. Norint laimėti dova
nų, turit įsigyti tik i etų, kū
mos veltui dalina visų pre-
cinktų kapitonai ir 424o w-
do Lietuvių Demokratų Orga
nizacijos valdybos nariai: 
teisėjas Zuris, Wm. Popeli, 
Josq[:b Kaminskas, F. Kra? 
Wji,û kas, F. Bendikas, S. Gur
skis, S. Narkk, F. Aušra, F. 
Kolyčius. Tad kviečiame vi
sus kuo skaitlingiausiai daly-
rauti pikn'ke. 

Koresp. S. Gurskis 

dalinai yra Amerika? lietuvių g atvėkarių paJeista, kaip tik 

line žmogaus gyven'mo dalis. | 
Tauta objektyvinėje tvarkoje I Tautais formuojančių veik-
yra intregalinė pasaulio ir.snių ir pačių tautų suprati-
žmonijoe gyvenimo dalis. Tau mas ir įvertinimais priklauso 
tiškumas vra forma, kuria'nuo mokslininkų pažiūrų į *•/«* laikinąją sostinę, bow-
reiškias žmogus. Tauta yra 

rankose. 
(Bus daugiau.) 

susitars Chicago Surface Li-, 
nes, Chicago Elevated Lines. 
ir Chicago Subways. Todėl 

LONDONAS, rugpjūčio ISJ p a s i r o do , kad kito nieko no-
d. — Reuters, Mnių agentūra, b u s g a l i m a p a ciaryti, bet pri-
praneša, jog ChungJcingą, Ki- seis laukti. 

Ponias Gudaitis duoda įne-

jimais bei pasigelbėjimu sve-1 forma, kuria reiškiasi žmoni-
tima kūrybinių nusiteikimu jaL Asmens buvimas yra per 
įtaka. Kultūra, bendriausia 
prasme, yra žmogiškoji kūry
ba. Subjektyvinėje srityje 
kultūrinės kūrybos vyksmas 
reiškiasi tam tikru žmogaus 
nusiteikimu ir veiksmu. Ob-
jektyvinį kultūros atžvilgį 
sudaro regimieji kūrybinio 
vyksmo rezultatai arba kul-
tūrinės gerybes, kurios pada
ro kultūHnę kūrybą istorišką 
ir leidžia tos kūrybos prasmę 
suvokti. Regimieji objekty
vuotos išvidinės žmogaus dva 

siauras, i r "žmonijos gyveni
mas yra per platus, kad jie 
galėtų turėti lemiančios reik
šmės istorijai, kultūrai ir re
ligijai. Asmuo ir žmonija su
sitinka tautoje ir čia atsklei
džia kūrybinę savo jėga* Tau
ta yra sintetinė asmens ir 
žmonijos buvimo lytis." 
("Židinys" 1936 m. nr. 12, 
513-514 p.) . Mažesniųjų ir 
silpnesniųjų tautų išnaudoUv 
jai ir žudikai kartu yra ir j lybė, gi su geresniu savęs pa-
žnibnijos kultūros priešai. Jie žinimu žmogus sėkmingiau 

žmogaus esmę, į jo gyverimo bardavo devyniasdešimt japo girnų, kad- prasidedant rude 
prasmę. Evoliucionistai bei nu orlaivių, kurie padarę nvo 
materialistai suabsoliutina 
gamtinius veiksnius ir tautas 
paverčia į sustingusias būty-

stolių vakariniuose priemies
čiuose. 

bes, nepripažįsta jokių tauti-l COLORADO SPRINGS, m 
rių pašauk'mų. 

4. Lietuviškojo žmogaus 
problema 
Visiems lietuviams yra 

svarbu įvertinti savųjų tauta*, 
pažinti josios individualybę 
ir ją pamilti. Su tautinės in
dividualybės pažinimu pilniau 
išryškėja asmeninė individua-

gpiūčio 12 d. — Šiandie Her-
bert Hoover pasiūlė sudaryti 
neutralų ir nevyriausyhės or
ganizaciją, Jmri rūpintus ap- dėl nemokėjimo bei nesupra 

niui mūsų organizacija įsteig 
tų pilietybės mokyklą. Ponas; 
Gudaitis argumentavo (raiky
damas, kad dabar, pradedant 
Amerikos valdžiai registruoti 
nepilieeius, daug mūsų bro
lių lietuvių yra dar nepilie-
čiais nė dėl savo kaltės, bet 

saugoti 27 milijonus zmonhį 
Europoje nuo "bado, mirties 
ir ligų". 

Nemokyti žmonės visuomet 
visu smarkumu demonstruoja 
savo žinias. S^evens1 darni vakarinę mokyklą 

timo anglų rašto ir kalbos. 
Todėl mūsų lietuvių demo
kratų priedermė yra tokiems 
mūsų broliams pagelbėti tap
ti Amerikon piliečiais. Ta 
mes galime padaryti įsteig-

ANGLYSirKOKSAI 
Pilnai Pasinaudokite ž<*ii*omi.s Vasaros Kainomis. susipirktu 

ATIiAS. ANGLIS Ateinančiai Žiemai. % 

S<%> IlImoLs Sales Tax Priskaityta Prie Žemiau Pa<luotu Rainų. 

Sekančios kainos yra už 'cash' 
4 ar daug-iau tonų kiekyje. 

POCAHONTAS — Thircl Ve n 
ar Nvw River. Ne- $ « w . 7 5 
r ū k s t a . . . N a n i a i r s . . . . • 

WEST VIRGIN . A M I N E $ ^ 3 5 
R U N — Ekstra rupios • 

CHICAGO SOIiVAY arba CHI
CAGO K O P P E R S — 
Pea Coke *8 
ANTHRACITE — $ 
Chestnut ar Range 
Hard Coal , 

13" 
MILLER'S CREEK — Did'li 
šmotai. Genuine $ ^ ^ 3 5 
Consolidation *9: 

ATIiAS BLOCK — 
Puikios Pečiui Anglys '9 15 

Visos mūsų anglys stokeriams 
yra dust tr<ated. 

— 
ROYAIi BliACK B AND 
Dideli šmotai — Tikrai $ O 0 3 

patinkins jus ^ J 
ACE STOKER M T — 1-Ineta 
oil treated. atsargiai . ir t iks la i 
nustatyto dydžio anglys — tin
ka visiems stokerių $ ^ ^ . 0 5 
{rengimams *6 
ROYAL STOKER NI T — Mū-
f-ų Vadas. Puiki Štoke- * | ? - 0 5 

riam Anglis %J 

BliACK MAGIC SCREENINGS 
— 1-tnch f ^ 2 0 
rupumo 

BliACK MAGIC STOKER N l l 
— 1-infh Nut. Gor«\snis kuras, 
su magiškom pasėkom. Geriau
sias ka pinigai $ ^ 6 5 
gali pirkti 

Kainos Gali Būt Pakeistos Be Įspėjimo. 

ATL AS FUEL COMPANY • 
ĮSTEIGTA 1915 METAIS. 

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

f Iš kur Mglis purkšite ir kiek 
mokėsite, geresnių anglių ne-

I gausite kaip pas:— 
CRANE COAL CO., 5332 S. Long Ave., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022 g 

POCAHONTAS MINE RI'N. iš ge
riausių mainu. Daug dulkiu išim-

Perkant 5 Tonus ar daugiau — 
.35; Black Ben — $9.50. 

Sales Tax Extra. 
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Kun. Dan. A. Lord, 8. J . 

Kristus ir Jo Bažnyčia 
(Kun. Karaliaus Premijuotai Vertimas) 

— J į — H M B — — ^ « V e r t ė J . A. Praleika 
(Tęsinys) • 

— Nereik apibraižyti p a r a , rie gėrėjosi mielaširdingn 
lėlę, argi? Hažnyčia gimė tar 
pe tų pačių neturtėlių kario 
apsupo Kristų. Vergai ir 
žvejai, bendruomenės atma 
to&, moterys ir maži vaikeliai 
taip neapkęsti tose dienose, 
buvo pirmieji krikščionys -
tie, muitininkai ir nusidėjė
liai, kurie buvo surasti ir iš
gelbėti Kris taus — jos Įstei
gėjas. 

Meile ir Neapykanta. 
— Jos pirmas pasirodymas j j au nušluota nuo žemės, jei 

yra ženklas karštai meilei i r ; nebus dar užmušta virš prisi 

mu ir mergelės kurios mylėjo 
nekaltume; stiprios tikėjime 
skaisčios širdimi, priėmė Baž
nyčia, kaip tik pažino, kaip 
preme ir su noru sekė gar
bingąjį Kristų. 

— Taip, Bažnyčia gyvavo, 
kaip Kristus gyveno, tarpe | 
nuolatinių konspiracijų. J i s 
taip dažnai Jos priešai di
džiavosi, kaip Kris taus prie
šai didžiavosi, kad J i bus tuo-

i 

žiauriai neapykantai. Perse, 
kiojimai kyla prieš Bažnyčių 
kaip ir kilo prieš Kūdikėl| Jė
zų. Jos sekėjai ragauja ken
tėjimų, kaip ir Šv. nekaltie-
tieji užmušti už Kristų. I r 
Bažnyčia, nors mato bažny
čios Tėvų šviesius protus bė~ 

kėlimo. Imperatoriai tikėjosi 
Jų nužudysiu taip, kad ir Ju -
lionas, kuris buvo krikščioniu. 
Arijonai žinojo, kad jie eina 
prie Jos prašalinimų iš gyvi 
jų tarpo. Kiekviena nauja 
erezija kilo pramatyt i Jos 
greitų nu].-.uodimų. Protestan-

gant prie savęs ir kurių tikė- tiznias pramatė savo visuoti 
jimo apgynimai taip balsiai nų pergalę nugalimos kaitali 
skambėjo, jog pasiekė ir cie 
soriaus ausis, kuris pr iversta 
paslėptam Uyvenhhe Kata
kombose. 

— I r kaip pačiam Kristui , 
Bažnyčios mokslas, iš tikrųjų, 
J o mokslas, sukelia tų pačių 
užsidegimo pilnų meilę, ir tų 
pačių paniekų ir piktumų. 
Žmonės taip mylėjo tų moks
lų, kad visko atsižadėjo, ty
ruose ar vienuolijose, tapt i 
specialistais savo praktikoje 
2monės jų taip nekentė, kati 
juos mušė visokios rūšies bo
tagais ir argumentais , juos 

kybės. Šūkaujantis ir išdidus 
mokslas prieš pusę šimtmečio 
davė Bažnyčiai nedaugiau 
kaip 25 metus gyventi. 

Nemirtinga. 
— O vis, kaip Jos steigė

jas, Bažnyčia nepaiso Kalva 
rijos. 

ma kaipo Kristaus vietinin
kė. 

— Ir toji diena gal ne taip 
| toli, kaip nekurie mano. 

Osbornas tyliai rūkė. Kun. 
Hali ėmė laiko prikimšti sa
vo pypkę. Elena Webb nu
ėjo prie lango, praskleidė 
langatieses ir žiūrėjo į kuni
go daržą, kuris glaudėsi mn-
žos bažnytėlės šešėlyje. 

1) r i guba Meile. 
— Aš myliu Bažnyčių, — 

tykiai sakė kun. l lall , — tik 
dėl to, kad aš myliu Jėzų 
Kristų. Aš klausau Bažny
čios tik dėl to, kad Bažnyčios 
balse girdžiu mano Išganyto
jo balsų. Je i 
protestantų ar nekatalikų 
nuožiūrų, kad ten senoje pra
eityje ir istorijos knygoje bu
vo Jėzus Kr i t sus ; o čia būtų 
daugybė organizacijų, visos 
darančios kokį _ nors gerų 
darbų, visos surenkančios gi
miningus žmones, visos gra
žios draugijos, prie kurių pri-

(Užbaiga 5 pusi.) 

LIETUVIAI DAKTARAI 

Illinois 123-čio Field Artillery pulko nacionalines sargybom kariai (viršutiniam at
vaizde) tutvairko patrankas McCoy stovykloje, Wis<*msine, kur 65,000 sargybos karių ir 
ffeig'uliariiiės kariuomenės dalinusi sutraukti trijų savaičių manevrams. (Apačioje) Wis-
eonsinoi kavaleristai užimti kitu darbu. (Acme teleplioto). 

kryžiavimo. Paviršutiniškai 
žiūrint, J i tūkstančius sykių 
buvo nužudyta. O vis dar 
gyvena tvirtesnė ir aiškiau 
amžina negu prieš Jos many
tų nupuolimų, kaip Jos įstei
gėjo priešai, taip ir Jos prie-

I šai, netvirtai eina prie tam-įsjuoke, taip kaip Erodas is-!. .. ' , . . . , _ ' , . . . , siu karstų ir istorijos kapinių, 
niokr K r i s t u : našiem* įuos . 

s u p u v ę 
kau

nąs nesupranta skirtumo tarp paliko ir apsiautė juos pamal-i ri būti laikomos kaipo medų 
J i vėl keliasi po nu- to, kas reikalinga, ir ta rp to, du puikumu. O patys pr in- ja r persų tiesos. 

cipai būtinai pasilieka prast i , 

\ 

kuolės. 
— Ne dykai Kris tus priža

dėjo Savo Bažnyčiai kad, pa
ties p ragaro var ta i neperga-
lės Jos . Kalvari ja Jį nega
lėjo nuvaryt i nesulaužytam 
karstam Kalvarijos, kurios 
ženklina Bažnyčios kelių, Jų 
paiįeka vis tvirtesne ir pana 
šesne Jos Amžinam įsteigėjui j k a i g > y. v ^ u 

ir Viešpačiui. 

Perdaug Smiltinis. 
J i e tylėjo kelias * minutes. 

juoke Kr is tų ; pašiepė juos, 
. . , . . ,_ . . .kuriuose guli vientik 

kaip materiališki sodukejai pa-1 . . . 
v L , , -v .kaulai ir nepažįstamos 
siepe Išganytojų; ir juos is- • _ 

L - i i i \ i i > < 

kėlė ant apjuokinto visų amžių 
šviesiems. 

— Kris tus buvo užpultas 
tūkstančio priešingu, teoreti
kų, tūkstantimi priešingų 
priežasčių. Visi nepaprast i 
žmonės, Erodas i r Pilotas, 
kurie nekentė viens kitų, pari-
zėjai ir sodukejai, kurie puolė 
kits kitų, noriai jungėsi neap
kęsdami Kr is taus . Taip, kaip 
i r įvairiausios tautos, turkui 
ir protestantai , anglai, pago
nys i r arijonai, gnostikai ir 
nianichejai, įtūžę susijungė 
prieš J o Bažnyčią. 

Sujungti Priešai. 
Bažnyčia buvusi laiminga 

savo priešuose. Aš negaliu 
JM vaizduoti, kad Arius a r Si
monas — Burtininkas, Enri
kas VII I , a r Voltaire, bešir
diškas Robespierras, a r godus 
kunigaikščiai jaunas protes
tantiškos Vokietijos, pašie
piantieji abejotojai ir žiaurūs 
visų amžių ir visų tautų per-jino prastam, tyliam, 
sekioto jai, galėjo jausti kokios j riatn Kristui 
meilės a r ištikimybės Kristui. 
Asmeniškai, aš manau, kad 
nėra ganesnio įrodymo K r i s 
taus ir J o Bažnyčios vienodu
mo, kaip taktas, kad Bažny
čia buvo pagerbta ir tų žmo
nių, kurie nekentė ir mane 
rasių, kad Kris taus mokslas 
slegiantis. J o praktikos alsi
nančios ir J o gyvenimas tie- tais, 
siog priešingas jtj gyveni- Kns Strtrbn. 
mui. — Xe&*leiskime tų kaipo 

— I r tie, kurie noriai būtų atsakymų. Tik sakykime, ap
sekę J į gyvenime, vyrai ku- gailėtina, kad šių laikų žmo-

kas atsitiktina. Žmonės myli 
Bažnyčių. Kadangi taip 
yra, jie J a i padovanoja gra
žiausius meno, muzikos, arki-
tektūros ar puikumo daįv-
kus, kokius tik turi . Žnu-
nes panašiai daro ir savo tė
vynei. J ie nerauda didesnio 
džiaugsmo, kaip tik iSpuoŠti 
savo širdžių numviėtas viso
kiu šilku ir biangakmenų 
gražumu, jie jol^s dainuoja 
savo eiles (jei gd'i rašyti ei
les) sustatytas muzikai (jei 
gali rašyti muzikų), ir džiaugs 
mingai ir išdijžiai klūpoja 
prieš jas. ^ r 

— Nesumaišyk visų Bažny
čios puikumų ir iškilmingu
mų su Jos reikalingais daly

ba, vien, 
kad žmonės pareikštų tų savo 
džiaugsmų kilniausiais sujau
dinančiais žodžiais, kurie ran-

taip prasti , kaip duona ir vy
nas, virš kurių kalbami ne
girdėti žodžiai; taip prasti , 
kaip vandens liejimas, ir pa
kėlimas rankos išrišime ar &v, 
Dvasios suteikime". I r jei vi
sas gražumas, arkitektūra ir 
iškilmės būtų rytoj nušluotos. 
Bažnyčia pasiliktų tokia pati 
kaip kad Popiežius būtų ko
kioje lindynėje atlaikęs Šv. 
Mišias ant sulaužytos lentos , 
ir lietų vandenį ant piemenė
lio kūdikio, ir duotų išriši
mų prakaituojančam ūkinin
kui, klūpojančiam prie jo 
basų kojų. 

LIETUVIAI DAKTARAI 
Telefonas: Hemlock 5849 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6757 So. VVestern Ave. 

Oi'iso Valandos: 
lJo piet — 1 iki 3; Vakarais 7 iki 9 

bckinadu-niais suiyg sutarties 

Phone Cicero 4276 

DR. F. AIKOČtŪNAS 
DANTISTAS 

1446 S. 49th Ct., Cicero, 111. 
Antradieniais, ivttvutadieniani 

ir Penktadieniais 
— J e i rytoj persekioj imai . Valandos: 10-12 ryte. 2-6, 7-9 P. M. 

priverstų Bažnyčių pasislėpti I 3147 S. Halsted St., Chicago 
: „ i , J. i- v. Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir padarytu negalima astrų Į k šeštadieniais 
pik-.ymų daugUlUOS bažnyt in ių Valandos: 3 — 8 Į>oi>iet, 

TeL tARda $146 
VALANDOS: Nuo l l iki 12. 

2 iki 4 ir 7 iki » 
• irmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9 

Šeštadieniais: U iki 12 

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRTJRGA8 
O O J O ^ Š aįipus pritaikau. 

_ 3343 S. Hafctu Sirw* 
*fį CANal 5969 

DR. WALTER PHILLIPS 
OFISO VALANDOS 

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

DR. F. C. WINSKUNAS 
J>HYSICIAN - SURGEON 

iau Ofiso: 2158 W. Cermak Rd 
TeL CANal 2545 

Vai.: 2 — 4 ir 7 — 9 
Res.: 7004 So. Fairfield 

Tel HEMlock 3150 

08. V. E. SIEOLINSKI 
DANTISTAS 

4143 South Archer Aveitue 
Telefonas LAFayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais. 

4631 So. Ashland Ave. 
TeL YARds 0994. 

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
_ Šeštadieniaia. 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Ave, 

(2-tros labos) 
TeL MIDway 2880 Chicago, UL 

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

Sekuiad. nuo ĮQ j^j 12 vai, ryto. 

DR. MAURIGL KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avenue 

TeL \ARds 0994 
Rez. tel. PLAza 3200 

VALANDOS: 
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėiiouus nuo 10 iki L2 vai. diva% 

tiesų, Bažnyčia vis tęstų sa
vo dievišką pasiuntinybę ir 
vis da būtų pasauliui mato-

Tada Osbornas pertrauke ty- jdasi jų širdyse ir tikejimy, ku 

H. 
— Aš visą tai galiu supras

ti. Tik nesakysi, kad Popie- kiais išpuošimais del to, kad 
žius Romoje, apsuptas siū-j juose mato Kristaus vietinih-
buojaneių palmių ir šaukian- kus. Kadangi jie 
eių minių ir sargų ir, gyven
damas puikiuose rūmuose, net 
ir tolimai panašus Kristui . 
I r ši stropiai išdirbta Kata
likų Bažnyčia su visais savo 
painiais įstatymais ir orga
nizacija, neturi jokio panašu-

neįki-

Kun. l la l l nusišypsojo. 
— Aš galiu atsakyti kas 

link Popiežiaus tik piiminda-
irias Kris tų Verbų šekmadie-
nije. Tose i šk i lme i , visas 
miestas išėjo, o J i s jojo kaipo 
Karal ius apsuptas siūbuojan
čių palmių šakomis, šauksmais 
ir didžios minios afh>dismen-

Virš Žmogaus. 

— Aišku, kad pasaulį ap
imant draugija reikalinga 
tiesų ir organizavimo susi-
sekti su savo nariais. Suda
ryta kaip yra, iš įvairiausių 
tautų įvairiausiose vietose. 

apsupa Popiežius viso- Q vis-gi nieks netiki, kad, iš
skyrus paprasta Popiežiaus, 
vyskupų, kunigų ir Kris taus 
tikinčiųjų organizacija, duo
tų Bažnyčiai tų* pagrindinių 
tiesų, kurios valdo bent ku-

NAUJAS APARATAS 
AKINIAMS PRITAIKINT 

nedali 
Kris tų tiesiai pasiekti, jie Jį 
pasiekia Jo vietininkuose. 

— Bažnyčia paeme papras-! ria. gerai sutvarkytų bendrijų 
tus dalykus, kuriuos K r i s t u s ' k a i p Bažnyčių, visos kitos tu-

Telefonas CANal 7329 

DR. PETER J. BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2202 VVest Ce rmak Road 
G-blSO VALANDOS: 2-4 ix 7-9 

ir pagal sutartį. 
Sekmadieniais taipgi pagal sutartį. 

Res. telefonas SEiiiey 0434. 
TeL Cicero 1484 

TeL YARds 5557 

m. FBANK G. KMNN 
(Kviecinskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street 

OFISO VALANDOS: 
2r-A ir 7—S:30 v. vakare 

ir pagal sutartį. 

M ( M D £ R 

D U O D A M E 

P A S K O L A S 
pw A N T K A M Ų 

Del Pirkimo — Patai symo 
Ar Seno MorgiČio Atmokejimo 
Ciceroj, Chicagoj ir Apylinkėse 

INSURED 

\ 

w S T. A N T H D N Y' S T A tsP E R 

B U I L O I N G & L O A N A S S O C I A T I O N l 
1500 South 49th Court, Cicero 

t e L CICero 412 Jos . F . Gribauskas, Sec. 
Vtf.: Pinu., Ketvlr^ fieštad. t Iki 8 T. T.; Antr., Tre^ad. » iki S^pp. 

DABAR MOKAME 3 į ^ U 2 PAD£TUS PINIGUJ 
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPDNIAI APDRAUSTI IKI |5,000.| 
P « Fed«Tal Satlngs and LOMI lnsunuce OorD., Wiatdnffton, D. C 

Budriko Bakando Krautu-
a 

vese rasite patyrusį akių 
daktare (optometristą), ku
ris pritaikins jums akinius. 
Teisingas ir geras patarna
vimas. Aldų egzaminavimas 
dykai. 

1941 Metų Radios iškrautos 
ant parodos. $95,000 vertes 
gerų rakandų stakas. Elek-
trikines Ledaunes, Pečiai, 
Karpetos. Teisingos Kainos. 

Lengvi Išmokėjimai. 

Del teisingo radio patarna
vimo šaukite: YARds 30S8. 

JOSEPH F. BUDRIU 
FURNITIHiE HOUSE 

3409-11 ir 3417-21 South 
Halsted Street 

DR, S. R, PALUTSIS 
GYDYTOJAS IR CfilRUROAs 

K a m p . 15tos Uat . ir 49th Ct-
OFISO VALANDOS: 

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

Res, 1625 So. 50th Avenue 
TeL Cicero 1484 

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 sutarti. 
Tai. YARds 2246 

DR. G. VEZELIS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street 

vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. rak. 
Seredoj pagal sutartį. 

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

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

""Vai.: 2 - 4 ir'7—9 vaki 
Ketvirtad. ir Nedūliomis susitarus. 

2423 W. Marquette Road 

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So, Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

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

Office teL YARds 4787 
Namų tek PROspect 1936 

BUDRIKO PROGRAMAI: 
VVCUL, — 1)70 kil. Sekmadienio 
vakare 9 vai. 
WHFC — 14L'0 kil., Kfetvirta-
.dįenio vak.- 1 VA1 

TeL CANal 6122 

DR. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

REZIDENCIJA: 
6631 & California Ave. 

XiL UEUaUf im 

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

DR. J. J. KOVYAfi 
(Kowarskas) 

GYDYTOJAS 1S. CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St, Chicago 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
* pagal sutarti. 

TeL YARds 5921. 
Res.: KENwood 5107. 

DR. A. J. BERTASH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso teL VIRginia 0036 
Rezidencijos teL: BEVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M. 

Nedeliomis pagal sutartj. 
TeL CANal 0257 

Res. teL: PROspect 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So . Hals ted Street 

Reaidencija: 6600 So. Artesian ATS, 
VALANDOS: 11 T. ryto iki 3 fiOfiMl 

I iki fi i*X rakai* , 

file:///ARds
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"Tai bus mano 
De Sotukas!" 

I>. J. J. Šimkus 
Persikėle 

I 
. . Atvažiavus . . dienraščio Dr. Šimkus, dantistas, yra 
"Draugo" leidžiamam laimė- jaunas Amerikos lietuvis ir 
jimui 1940 De Soto automo- gabus savo jjrof esi joje. tfega-
biliui i Vytatito Daržą tno- Ina to, jis suranda laiko ir en-i 
jau pribfigD jauna moteriške ergijos, kurią bando sunaudo

ti lietuviškame Veikime. Yra 
malonu kalbėti apie Ameri-

• Į 

vientik Kristaus Misijos pra- tik Šv. Sakramente, bet ir 
tesimas visam laikui. Ir ka- Jo mokslo kartojime ir Jo 
cianai aš myliu Kristų, as tu- gyvenimo pergyvenimu. Jei 
riu mylėti ir Bažnyčią, kuri i aš klausau Bažnyčios, aš 

ir tikietų pardavėjui sake: 
Tai bus mano De Soto au

tomobilis, nes mano širdis koj gimusį profesijonalą, ku-
keistai pradėjo plakti, kai aš ris seka savo tc»vų kelir.:s. 
pirkau tikietus praeita sekma Kas nepaį-ta Dr. š'mkaus 
dietoj šiame darže." Marąuette Parke ir drl ko 

fbkia amą lyg nugsv-dino ^ ******* W \ t o ' k a d 

tiktet, pardavė*, nes jis bi- ^ ^ I z . u o j ^ i •**« * * » » 
iŠ J i— «««- u_s—*« dirba jos naudai. Hutų v.ilciu, 

joj*, .kad .kas nors išgirstų ' Kugpiūeio 8 d., ketvirtadienį, ({raut Parke, Čikagos mie-
tokj drąsų išsireiškimą. Ger į k a u , . " o v . e sto operos ve<lf\ja'> Eiwin McArthur pagerbė 622 grupės 
biamas Tonis, tiMetų parda- i *&VUOs l "m' •]vv^n * ; me~ skautų vada »Vemon AVashburne. Pastarasis yra garsus pia-
vėjfcs, pridėjęs piršta prie lū- r ikoJ P n i $ P r o t e ^ o n a i l a i P> ni>tas, :>,()00 Čikagos skautų muzikos reikalų vedėjas. Ta 
PU nažnibždomis jai atsake I ***** e l g* i s ' k a i p 1)r" J ' J* '-a(' ia Pro^a MtsArtkur kaip Denver, OI. Eagle Scout buvo 
•Ponia, prašau nuoširdžiai,', * i m k u s - ' g e r b t a s Čikagos Eagle Scout grupės. 

rviua* F ^ Šimkus turi 2 offeos. Is kaires j dešine: Harry Washburne, Lawrence kno\v-
nepasakyk niekam fcdq savo , ^ , ^ n Mcljride Jim, jRoebaick^ » lwin Hieii*r, V.rnon 
, T ^ n T - J 2 T K * i ™ ted St./Canal 1)257, kuris v m i ^ ashburne, John Metz, Jr., Ed,1n MeArthu, 
niekas pirkti tikietų. Kiti ma .'. •. Į. 
nys, kad nėr vilties jiems M . aMams a„tn,d.e™a„, ketv.v 

kalba Jo balsu ir Jo autori
tetu; kuri tęsia darbą kuris 
Jį atnešė iš Dangaus, kuri ro
do žmonėms tuos rūpesčius, 
kurie suėmė Jo Šildančią fcir-
dį; kuri myli tą Dievą, Kurį 
Jis vadina Savo Tėvu, ir 
sielas, už kurias Jis mirė. 

— Man Bažnyčia yra Kri
stus. Del manės, Bažnyčia 
tikrai man atneša Kristų, ne-

mėfc šį De Soto karą," 
• • Draugo'' bendrovė siun 

tadieniais ir penktadieniais 
A n t r a s o f i s a s , k u r ' s b u v o a n t 

^ ^ 2808 VY. 63rd 8t. v ra perkei
čia šį laimėjimui leidžiama; t a s i r r a m l a s į ^ S. We*t-
automobą į visus piknikus, i e r n Ay^ t. v . toje pačioje 
kad visuomene matytų, kokia v i e t o j l N kllI. v r a a d v c l i a r l e c , 
yra toji didelė, nuostabi dova p K a l o f i s a s S i s o t i ^ a , ; . 
na, kurios laimėjimui žmonas l i a r v t a s pirmadieniai, tivčia-
savt) pinignis duoda pirkdami , l i e n i a i s i r ^taifteniais, tele-
tikietėlius. Jau aiškėja, kad f o n a s P r ( ) s p e c t m2, 
Visos Amerikos valstybės su- 1 ) a u g j o d r a u g ų h . p * ^ 
sirupinusios šio laimėjimo pa- t ų aphmko 1>r> &inkų 1o n a u . 
sisekimu. Kasdien iš visų vai j a m e o f i s e i r H n l d j a m d a u g 

I Š L I E T U V O S Raseiniuose 
35 m. pirmajam viešam Kelwe ****** — Gir-
spektakliui Žemaitijoj |lalnis vietos gyventojas 

stybių plaukia tikietų galiu
kai sdf pinigais ir daugelis 
pirkėjų reiškia savo dėkingu
mą, už -malonę." kurią, 
"Draugas' padarė jiemk at
siųsdamas tikietėiius. 

Ar žinote, kad ypatingai 
mažai laiko liko tiems, kurie 
gyvena už Chicagos miesto 
paštu grąžina tikietus. " Dr
augo*' spaustuves ofisai už
sidarys trik dienas prieš pik-J 
niką ir kas neatsilankys į 
pikniką, tas negalėj sugrą
žinti tikietų galiukus. Tad 
skubėkite, stokite į eilę ir pir
kite savo tikietukus. Visi 
"Draugo" agentai turi tikie 
tus, tik reik prašyti. Tad pir
kite tikietų, ir tokiu būdu 
De Sotukas bus jūsų. 

sėkmes ateityje. 
Raporteris 

Nekask kitam duobes, nes 
pats į ją įkrisi. 

Kitas ūkininkas lietui ly
jant nieko nesėja, nes tiki, kad 
lietui lyjant setą javų sėkla 
piktžolėmis pavirsta. 

^ • . . , B. Bucatas, 

Birželio 29 d. sukanka 35 
metai, kai mūsų dramos teat
ro įkūrėjas, kilęs iš artimos 
Mažeikių apylinkes, artistas 
Juozas Vaičkus 1905 m. pas
tate pirmąjį viešą lietuvišką 
spektaklį Žemaitijoje "Vel
nias spąstuose.'* 

Artistas Vaičkus buvo iš.-
mokes vietos žmones, kurių 
gyvų tik 4 yra. iVaidiniiuu 
buvo labai didelis susidomė
jimas. 

Nuo pirmojo spektaklio iki 
1). karo pradžios Vaičkus su 
savo vaidintojų grupe išvaži
nėjo visą Žemaitiją ir įvairio
se vietose davė 180 spektak
liu. 

Mirv-as motorcikliu sunkiai 
sužalojo 4—5 m. amž. berniu
ką, kurį nuvežus ligoninėn 
pasirodė, kad gyvybė yra pa
vojuje. 

klausau to vietininko, mano 
mylimo Bganytojaus, kuris 
kalba Jo autoritetu ir, knn 
vedama Jo meile kaip ir yra 
įkvėpta Jo begaline išminti
mi. 

— Ir kai vieną sykį supran
ti tą mintį, lainksmai atida
rai savo širdį priimti Kris
tų Jo Bažnyčioje ir Bažny
čią, kuri yra pasauliui tik tę-
sinvs Kristaus darbo. 

(Pabaiga) 

SHE LOŠT 20 
POUNDS OF FAT 

Feel full of pep and possesa thfl 
riender form you era ve—you cant 
If you listen to possipers. 

To take off eaccess tat po ltght on 
fatty meats, butter, c re am nnrt sup
ai y sweets — eat mbre fru lt ind 
Vi petables and take A half teaąpoon-
tvl of Kruschen Salta ln a plaas ot 
hot Water every morninp to ellmi-
nate exces9 waste. 

Mrs. Elma Verllle of Havre de 
Grace, Md., wrlte«: '1 took off 90 
Ibe.—my clothes flt me fine now." 

No drastlc cathartlcs—no constl-
pation—bu t bliasful dally bowel ac-
tlon when you take your litUe dally 
dose of Kruschen. 

T 

> 

Kristus h Jo BažhySa 
(Tęsinys iš 4 pusi.) 

sirašvti aš neturėčiau nei ma-
w 

žiausio Užsiėmimo toje Bažny
čioje, nei ką ji šake nei ką ji 
darė. 

— Bet, man ir visiems Ka
talikams, kurie supranta mū
sų tikėjimą, Bažnyčia yra 

Grcty hair mokei you look old. 
ond worse . . . makes you FfcEL 
old. It's so edly to erase those 
marks Of age . . . wlth Instant 
Clairol. the modern method of 
coloring hair. You'll love the re-
sults . . . beautiiul. natūrai-
looking color in a ąuick, triple-
action treatment which sham-
poos, reconditions and tints Say 
to your hairdresser: 

. .ttw/n 

Wrlt» now toz tree booklet and /ree 
advice on your hair problem to 
Joaa Clair, PreM., Clairol. Inc., 132 
Wes1 46th Street, New rork, N. Y. 

CONRAD 
Fotografas 

Studija Jrenpta plr 
mos rŪSies «u mo
derniškomis užlaido
mis ir Hoilvvvood 
Šviesomis D i / b a * 
G a r a n t u o t a s . 

420 West 63rd Street 
TeL: Biznio — ENGlewood 688S., 

Ras. — ENGlewood 5840. 

Remkite Lietuvišką 
2ydukę 

NATHAN 
KAJNTBR 

MUTUAL 
LlQUOR co. 
Wholesale 

4707 Sd. 

Halsted S i 
TeL Blvd. 

0014 

C L A S S I F I E D 

i PARDAVIMUI JfAMAŠ 
! ANT CAMPBELL. GATVĖS, AUTI 
' 44-TOS GATVĖS. Mūrinis 2 fletų 
I namas, 4 ir 5 kambariai; garu ap-
• šildomas. Lotas y,ra 26x25 pėdų. 

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

Telctonas REPubl lc 2030. 

PAHDAVIMUI 
7 kamb. Brick bungalovy (kam
pinis) su garadžiu. Kaina $7!i00. 
Atsišaukite: 

7201 So. Rockwcll Street 
Pros|>oct 5200 

PIRKITE ANGLIS DABAR - KAINOS NUKRITO 
ALESAUSKAS k SONS 
7100 So. Talman Ave. 

TEL. P R O S P E C T 8742 

Mes iškranstome modernia būdu. 

Pardavinėjame t iktai geriausios kokybės 
(best ąual i ty) anglis. 

Burke Motor Sales 
D Ė S O T O - P L Y M O U T H 

CHICAUO'S MOST BELIABIJĖ NEW CAB DEALEB 
Trade-ins on New Plymouths and De Sotos are swamping us! 

Therefore We Are Offering Our Tremendous Used 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, SedAiis. Prices as Low as: 
AU have Heaters and Trunks — some with Radios ^ 3 9 5 . 0 0 
CHEVROLETS — 1939 38-37 36, Sedans. 
Ali haine Heaters and Trunks — some with Radios $ 1 8 5 . 0 0 
CHRYSUBRS — 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 Trauk $ 2 7 5 . 0 0 
DODGES — 1939-38-37. Best Bnys in Chica^o. 
With Heaters and Radio. Ali have Trunks $ 2 9 5 . 0 0 

FORDS — 1939 38-37, with Heater; st>me have Radios $ 1 9 5 . 0 0 
PONTIACS —1939-38-37 36, with Heaters, Radieą Trunks, $ 1 8 5 . 0 0 

PLYMOUTHS — 1940 39 38-38-36, with Heaters, 
Radios and Trunks. Ali these cars are likę Braiid 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. 

Burke Motor Sales Co. 

Tg liudija įstaigos 44-riy metu gyvavimas. 

^P 
\i bendrove, kaip mūaų tauta, yra įsteigta aat ^mtt 

iauiu , kurie yra savininkų apgyventa. Nerasite 
•augesnės vietos taupyti savo pinigus. 

Į S I G Y K I T E KAMA P E R IfcūSŲ IJBKGVO 
IŠi tOK&JIMO P L i N Ą , A N T I L G ^ I t E l Ų ! 

KEISTUTO SAVIN6S & LOAN 
3Ž36 Šouth Halsted Street 

TeL Calumet UIS '* Jos. M. Mozeris, Sec'y 
ind&laJ kiekvieno taupytojo apdrausti 

Ud S5.U00.00 Federaltoeje t8t*lcoje. 

R A D I O P A T A R N A V I M A S S 
Automębilo Radio, Namų Radio. 
Mos taisome visas Išclirbystes ir 
modelius. Patarnavimas dieną ir 
naktį. Kreipkitės į:— 
3562 SOUTH H A L S T E D S T R E E T 

Greitam patarnavimui šaukite: |j 

AtuaujinVIie Ir Pagražinkite 
K Miių Grindis 

"DUSTLESS FLOOR SANDING" 
Apkainavimaa Dykai — 

IS Metų Patyrimo 
Darbas G *arantuotaa 

D61 Speciaiių Są'ygų 
Šaukite Dabar 

COMPIiEfE FliDOR SERVICE 
Telefonas Nonnal 4799 

YARDS 270» 

REIKALINGAS DARBININKAIS 
Reikalingas jaunas vaikinas vairuoti 
gydytojo automobili, taipgi t u r ė s 
truputj dirbti apie namus. Alga, 
kambarys, ir užlaikymas. Atsišau
kite: 4740 l)rcxel Ulvd, nuo 11 vai. 
i-yto iki 1 vai. popiet. 

P A R D A V I M U BIZNIS 
Pardavimui krautuve: Cigarų', cl%' 
garėtų, saldainių, šaltos košės, žur-į 
rialų ir valgomųjų daiktų. Parduo
sim su namu ar be namo. Biznis IŠ

PARDAVIMUI NAMAS IR BIZNIS 

Pardavimui namas, 6 kambariai vir
šuj; tavernas ir 4 pagyvenimui kam
bariai pirmame aukšte. Mūrinis ga-
radžius. Taverno fiksčertai visi nau
ji. Parduosim pigiai. Randani , ant 
6 3-čios gatvės. Atsišaukite: Telefo
nas FROspect 3078. 

PARDAVIMUI AR MAINYMUI 

Norime išmainyti 2 f lėtu po % 
kambarius namą Brighton Parke 
<tnt mažesnio. Atsišaukite: 

3944 So. Artesian Ave. 

PARDAVIMUI NAMAS 
Medinis namas, apkaltas su asbes
tas, cementinis pamatas. 3 fletal 
po 5 kambarius ir krautuvg. Par
duosiu arba mainysiu ant dviejų 
fletų namo. Atsišaukite: 411S So. 
Cahipbcll Ave., 2ras Aukštas priekyj. 

RERSAIANGAS DARBININKAS 
Reikalingas vilnų skirstytojas. Pas
tovus darbas. Atsišaukite: 1560 N. 
Sheffield Avenue. 

\ SlUVtMAS IR VALOMAS 

SlebtiašS p ^ ž a s S ^ - ^ S a K f f l : 1 ^ u v u _ pagal materijoj kaina. Kai 
te 

iš priežasties ligos, Al 
1«0» Š. HAUSTED OT. 

^ 

DUODAM PASKOLAS 
A N T 

PIRMŲ 
1 Chicagoj it Apielinkej. Lengvais Išmokėjimais: Pir« 

kimui, Pataisymui ir Statymui Naujų Namų. 

MOKAME *\% 
Dividendų Už Padėtus Pinigus. %J £ / ^ 

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

Washington, D. C. 

TURtAS VIRŠ £ 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
Del informacija kreipkitės į: 

m 

D E S O T O « 
6445 So. Westetn Ave. 

O P E N E V E N I N G S 

P L Y M O U T H 
Chicago, III. 

v \>OCN^CX26CC> v v O O ^ -

EDEfcAL SAVINGS 
I A N 0 L O A N A S S O C I A T I O N 

_ _ _ OP CHICAGÔ  . _ 
2202~West Germak Rd. Chicago, III. 
Tel. Can*l 8887 Ben. J. fcafcanauskas, thc'j 

RAŠTINĖS VALANDOS: 
Kasdien nuo 9 ryto iki 5 v. v. 
Ketverge nuo 9 ryto iki 7 v. v. 
Seredoj nuo 9 ryto iki 12 dieną. 

Rheumatic Happy; 
RelievesPainOuIck 

Thousands vvho suffercd from the torturing 
pains of rheumatism, scietica, lumbago, ncu-
ralgia and neuritis—are certainly happy over 
their discovery of NURITO. Now they have 
found a quick-acting formula which spcedily 
rclieves those exhausting muscular aches and 
pains. NURITO is trustworlhy and dependable 
—contains no opiates. If you want to feel again 
the joy of relief from pain—so you can work in 
peace and slcep in comfort—be wise and try 
NURITO under this ironclad guarantee. If the 
very first three doses do not relieve that cruel 

na siūtų su dviem porom kelnių 
$35—M0—$50—$75. 

Valymas paprastų suknių 55c; 
Siūtų 55c. 

parbas garantuojamas. 
ANTANAS MLlNSKAS, Sttivėjas, 
20 i 9 (anaip<>rt Ave.. Chicago. 

P.ARDAVtStL-l RfcŽIDESCJJA 

Nauja, gražiai įrengta 6 kamba
rių rezidencija Marąuette Parke. 
Kaina nebrangi už cash arba išmo
kėjimais. Pirm ką perkant pamaty
kite ši namą, Rašykite ar matyki
te J. VILIMAS, «800 8o. MapleHOod 
Ave. T e l tiEMlock 2S2t. 

iPARDAVlBtUI ^ A K ^ S 
Pardavimui J-fietų namas Brldf»-
porte. Atsišaukite; Ka*lmlei*s Lm«-
tlus, 8R80 South W«Jiace Ktreet. 

C H A R L E S P. S U R O M S K I S 
R E A L E S T A T E I N V E S T M E N T S & I N S U R A N C E 

W e Buy, Sell And Excnange City Property And Tarai Landa 

6921 So. Western Ave., Chicago, III. 
P H O N E R E P U B L I C 3713 

Namai, Farmos Eina Brangyn. Pasiskubinkite 
nusipirkti arba pasistatyti. Turime namų po visa 

Chicagą. Taipgi mažų ir didelių i'arnių. Galima pigiai pirkt, mainytį. 

BARGENAI MARQUETTE PARK APYLINKĖJ 
7cottagia i , nuo $2300 ir aukščiau. 14 4-i'lctų, nuo $9,500 ir aukščiau. 
12bungal ių , nuo $4300 ir aukščiau 8 6-i'letų, uuo $15000 ir aukščiau. 
17 2-i'letų, nuo $0,500 ir aukščiau. 15 10-tl., nuo $18,500 ir aukščiau. 
3 3-i letų, nuo $7,500 ir aukščiau. 3 15-fl., nuo $25^00 ir aukščiau. 

Turime daug bizniavų namų, didelių ir mažų. Taipgi statom 
naujus namus ir taisoni senus. Ant jūsų loto pastatysim mūrinį 
bungalow už $4,950.; 2 fletų mūrinį, po 4 kambarius, už $6',500. 

Jeigu jūs turite seną namą, priimsim į 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. ApkaLnavimas veltui. Taipgi insiūrinam na
mus, automobilius ir rakandus. Vis i mokesčiai namų arba inSiu-
rinių ant lengvų išmokėjimų. K a s nori pigiai pirkti, greitai par
duoti arba išmainyti, naują namą pastatyti , seną^ pataisyti , kreip
kitės pas C. P . S U R O l i S K I S CO., 6921 S. W E S T E R N A V E . 
TfeL Rfcpublic 3713; vakarai* Prbspect 0176. Ofisas atdaras nuo 
9 vai. ryto iki 9 vaL vak. Nedeliom nuo 10 vai. iki 3 vaL pop ie t 



P t t S T T B T S 
^ 

LABDARIŲ DIRVA 
Veda Dr. Jonas P. Poška 

^ 

Centro Piknikas 
Rugsėjo 1 d. 

Vasaros šiltas oras dar ne
vilioja imis išvažiuoti į miš
kus, į sodus, į maudynes; 
piknikų išvažiavimų irgi ne
trūksta. Bet šis gaivinantis 
šiltas oras neužilgo praliegs 
ir nepamatysime, kaip saitas 
rudenėlis vel mums žiūrės į 
akis. Del to, kol dar yra lai
kas, pasinaudokime saulės 
spinduliais ir pakvėpuokime 
tvru oru. 

» 

Didžiuliai mūsų piknikai 
beveik praėjo, bet visvien 
dar turime svarbių piknikų 
bei išvažiavimų. Menas iš 
tų svarbesniųjų išvažiavimų 
tai Labdarių centro piknikas, 

niais valgais bei gėrimais. 
Labdarių darbščios šjiminin-
kės su dideliu pasišventimu 
rengiasi prie šio svarbaus 
išvažiavimo, kad atsilankiu
sieji butų pilnai patenkinti. 

Automobilių pastatymui jau 
y ra įrengta didelė aikštė, ku
rioje gali tilpti keli šimtai 
automobilių. J a u yra gerai 
ištaisytas naujas baltu žvyru 
išpiltas kelias, kuris eina 
nuo 123,eios gatvės, tiesiog j 
automobilių pastatymo aikš
tę. Atsilankiusieji į šį lab-
<larių centro pikniką tikrai tu
rėsite gera laikų. Galėsite 
skaniai pasivalgyti, atsigerti, 
pasišokti, padainuoti ir po 

^enis. rusrp. 14, 1940 

UŽUOJAUTA 
Reiškiame gilią užuojautą mūsų brangiai bendradarbei draugei 
Jadvygai Čepulienei iš priežasties mirties jos brandos motinė
lės Liudvikos Bernotienės. Lai gerasis Dievas duoda jai sti
prybę ir kantrybę pergyventi tas sunkaus smūgio valandas. 

UanjMvt Sudeikieni, Bcneta Cicieniem. 

Vaidinęs vadovaujančius vaidmenis kvartetas kai Cleveland (persimetė i pirmąją vie
tą Amerikos Lygoje nugalint Detroit Tigers, Kvartetą sudaro (iš kairės): Hal Trošky, 

didelį ąžuolyną pasivaikščioti j B o b Feller, Roy Watherly ir Beau Bell. (Acme telephoto). 
bei pasigrožėti gamtos gražu 
mu. Be to. kurie norėsite, 

nes čia 
kuris įvyksta sekmadienį, 
rugsėjo 1-mą dietų, Labdariu i * a l ? s i t e i r Pažvejoti, 
naujam ūkv - Holv F a n i i l v į r a n d « i n M » a ž a s P r , v l a s> k u r 

vila prie 123 gt. netoli Wolf|-vra S*™ d a u « iuvxi-
Road. j Rengimo komitetas Ir cent

ro valdvba visus nuoširdžiai Labdarių naujas ūkis dar 
ne visiems gerai žinomas, 
nes dauguma mūsų brolių bei 
sesučių nėra jo mate nei ap
lankę. Kadangi ten bus sta
tomas seneliu, prieglaudos na
mas, tai yra būtinas reikalas 
mums visiems susipažinti su 
tąja svarbia lietuvių vieta. 

Rugsėjo 1-mą dieną rengia
mas labdarių centro piknikas 
sudaro gerą progą visiems, 
kurie tik nori pamatyti nau
ją ūkį ir su juo gerai susi
pažinti. Labdarių visos kuo
pos uoliai rengiasi visus at
silankiusius pavaisinti ska-

kviečia atsilankyti rugsėjo 
1-inę, dieną į jųjų rengiamą 
pikniką naujam ūkyje, kur 
smagiai ir naudingai pralei
site laiką ir paremsite labda
ringą darbą. Visas šio pik
niko pelnas yra skiriamas se
nelių prieglaudos namo rei-

! kalams. 
Dr. J. P. Poška. 

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

Rugsėic 2 d., 1940 m. 
VYTAUTO PARKE 

Dainuosime, Žaisime, 
Šoksime Kaip Prieš 
20 Metu 

Sekmadienįš rubpiūeio 18 
dieną, naujam Labdarių ūky 
bus daug naujo, daugeliui 
nematyto, negirdėto. 

Federacijos Chicago aps-
krittis ir Liet, Vyčių Chicago 
apskrities choras tą dieną tu
rės išvažiavimus ir visos die
nos programa bus "Atgaivi-
nmas senovės." Tai yra bus 
žaiclžiama, dainuojama ir šo
kama, kaip ChicagĮOs lietu
viai, didžiumoje ateiviai, šoko, 
dainavo ir žaidė savo pikni
kuose preš 20 metų. 

Vyčių choras pasižymėjęs 
savo veikimu dabar, turi dar 
narių, kurie tam chore daina,-*' 
vo prieš 20 metų. Jie, pade-j 

darni kitų, dainuos ir žaidi- !čio mėn. 5 d., 7:30 v. v., Šv 
mus mėgiančių, žais įvairius /Vardo Katedroje, Chicagoje. 
ratelius su pritaikintomis 
tam dainomis. 

Federacijos apskrities pik
niko rengimo komisija jau 
buvo atsišaukus \ visus old-
taimerius kviesdama juos at
vykti sekmadienį į Labdarių 
ūkį ir padėti pilnai atvaiz
duoti Chicago lietuvių pikni
kus prieš 20 metų. Be to, 
Federacijos apskritis pakvie
tė "Panevėžio" vardo chorą, 
kuris savo repertuare turi 
daug senesnių liaudies dai
nų, ir "Žemaičių" kaimo or
kestrą pritarti toms dainoms 
ir griežti lietuviškiems šo
kiams. 

•ą£ prieš 

A. A. KIMI. Jono Juškos Paminklo Fondas 

Atvaduojamas paminklas bnvo pastatytas Šv. Kazimiero kapinėse prie a. a. Kun. J. Juškos kapo. 
Iškilmingos dedikacijos ceremonijos įvyko sekmadieni, Liepos-July 7 d., 1940 metais. 
Norėdami pagerbti įsteigėją ir parodyti meilę jų geraširdžiui vadui, Švento Kryžiaus C. Y. O. 
Jaunų Vyrų 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
dą Visos aukos, taip didelės taip ir mažos, bos priimtos su dėkingumu. 
Norime padėkoti tiems, kurie jau pnsidėjo ir ii anksto dėkojame tiems kurie padės šį užsimojimą 

AUKOTOJAI PAMINKLO FONDUI 
Paminklo Fonde buvo $315.00 Mrs. Kondratas . 
Mr. & Mrs. P. Wenglinskis 
Mrs. Norbutienė 
Mr. & Mrs. Bistras 
Mrs. Tručinski ir sunirs 
Mrs. R. Telenie 
Mrs. A. Yucus 
Mis. Dombrou ». 
Mrs. Grananta 
INFORMACIJŲ iAUKTTE 

# • 

5.00 
5.00 
2.0(1 
2.00 
1.00 
1.00 
r.oo 
1.00 

Mr. J . Kavaliūnas . 
Mrs. E. Dubrock . . . 
Mrs. Shulis 
Mrs. Gregait 
Mr. A. Dambrauskai • • • • • 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
.50 

Viso • -. . . . . . . . . . . . . $338.50 
AL. SUDEIKIS, YARDS 6952; J. P. KAVALAUSKAS, REP. 6590 

V E N E T I A N MONUMENTCO. 
5 2 7 N. Westenn Ave. Chicago, III. 

TEL. SEKL1Y 6103, ABBA SAUKITE TELEFONU REPUBUC 6590 

Chicago lietuvių piknikuo-
20 metų nebuvo gir

dėta joks laimikio biznis. Tai 
buvo tikros lietuviškos gegu
žines. Taip bus ir ateinantį 
sekmadienį. Vietoj "pirkti ti-
kieta sūrio, " ar ko kito lai
mėjimui, kiekvienas bus pra
šomas į ratų, suktinį, ropę nu
rauti, trečių pagaudyti ir 
įvairius kitokius žaidimus. 

Del to visi kviečiami atva
žiuoti sekmadienį į naujų 
Labdarių ūkį, kuris jau vi
siem*, žinomas, kaip viena 
gražiausių vietų piknikams. 

— as. 

Šiandien Federacijos 
Apskričio Sus-mas 

Šiandie, rugpiūčio 14 dienų, 
trečiadienį, įvyks ALRK. Fe
deracijos, Chicagos apskričio 
susirinkimas. Šiuo momentu 
yra daug lietuviams svarbių 
klausimų, todėl visų katalikų 
organizacijų valdybos arba jų 
atstovai dalyvaukime susirin
kime ir rimtai svarstykime 
šiuos klausimus. 

Susirinkimas bus Aušros 
Vartų parapijos patalpose. 
Pradžia 8 v. v. Valdyba. 

UŽUOJAUTA 
Reiškiame gilią, užuojautą mūsų visuomenės veikėjai Jadvygai 
Čepulienei iš priežasties mirties jos brangios motinėlės Liud
vikos Bernotienės. 

Lai Aukščiausias suteikia 
gaus Karalystėje. 

a. a. Liudvikai amžiną atilsį Dan-

O tau, mūsų brangi veikėja J . Čepuliene, lai Dievas duoda 
stiprybės ir kantrybės pergyventi tą sunkią skausmo va
landą.. 

Moterų Sąjungas 21ma Kuopa . . 
Šv. Kazimiero Akad. Renujų 1 Sk. 
Labdarių Sąjungos 1 Skyrius 

Sugrįžo Iš Povedybi-
nes Ekskursijos 

Rugpiūčio men. 11 d. su
grįžo iš žiearių po gražios ek
skursijos Petras ir Malvina 
(buvusi Bridgeporto gyven
toja p-lė Dulev.ičmte) Genu
čiai. Dabar abu gyvena Brigli 
ton Park. Šliūbų ėmė rugpiū-

Kartu Į Abu Piknikus! 
Rugpiūčio 18 d. naujame 

Labdarių ūkyje rengiami du 
piknikai: ALEI). Federacijos 
Chicago apskričio ir Lietuvhį 
Vyčių Chicagos apskričio.' 
Chicagos lietuviai, atvykite į 
tuodu pikniku, nes turėsite 
geros progos pažinti dvi lie
tuvių generacijas —. senųjų 
ir naujųjų. Reikia manyti, 
šie piknikai duos progos la- • 
biau pažinti vieni kitus, jau
nimui artimiau susidraugauti 
ir po to dar aktingįau veikti 
lietuvių organizacijose. 

Jaunime, tik laukime gra
žaus sekmadienio ir ruoški
mės smagiai praleisti laikų 
gražiame Labdarių ūkio miš
kelyje. 

LIUDVIKA BERNOTIENĖ 
(po tėvais Bartkaite, po pirmu vyru Vasiliauskiene) 

Gyveno po num. 4542 So. Wood Street 
Mirė rugp. 13, 1940, 2:25 v. ryto, sulaukus puafe amž. 
Gimus Lietuvoje, Rsiseinių apikr., Kražių parapijoj, 

Pabutkalmių kaime. Amerikoj išgyveno 27 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime: vyrų /Vladislovų, dukte

rį Jadvygų ir žentų Jonų Čepulius, sūnų Boleslovų ir 
marčių Margairet Va&iliauskus, posūnį Petrįų ir marčių 
Josephine, 5 anūkus, pusbrolio moterį Stefaniją Bart
kienę ir daug kitų giminių, druiugų ir pažįstamų, o Lie
tuvoj 2 seseris: Teklę ir Teodorų ir brolį Pranciškų. 

Kūnas pašarvotas Jobn F. Eudeikio koplyčioj, 4635 
S. Hermitaige Ave. Laidotuves įvyks penktad*, rugp. 
16 d. Iš koplyčios 9:30 v. bus atlydėta į Šv. Kryžiaus 
par. bažnyčių, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už 
veliones sielų. Po paimadų bus nulydčta į Šv. Kaz. kaip. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Vytas, Duktė, žentas, Sūnus, Posūniu Mar
čios, Anūkai, Seserys, Brolis ir Gimines. 

Laidotuvių direkt. J. F. Eudeikis, tel. Yards 1741. 

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

Phone 9000 620 W. 15th Ave. 

URBA G-AIČH Mylintiems,. 
Vestuvėms. Baukie-
tams. Laidotuvėms 
Ir Puošimams. 

, 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

F. Eudeikis 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

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

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South Fairfield Averiue 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

Klausykite mfisu radlo programo Antradienio Ir 
Šeštadienio rytais 10:00 valanda, Iš VVHIP stoties (1480 k.) 

So Povilu Saltimieru. 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

AUDIII AMPC PATARNAVIMAS 
H I T I D U L A N U L DIENĄ IR NAKTĮ 
D V j r I T KOPLYČIOS VISOSE 

1 N A 1 MIESTO DALYSE 

I. J. Zolp ,1646 West 46th Street 
Phone YAKds 0781 

Anthony B. Petkus 
6812 So. Western Ave. 
UROvehill 0142 
1410 S. 49th Oourt 
CTCero 2109 
3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419 

Albert V. Petkus 
-

Lachamcz ir Sunai 

4704 S. Western Avenue 
Phone LAFayette 8024 

2314 West 23rd Hace 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PTJLIman 1270 
4348 So. Califomia Ą m 
Phone LAFayette 3572 

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

Antanas M. Phillips 3307 Litnanica Ave. 
Phone YARds 4908 



Trečiadienis, rtųrp. 1** 1940 B1S15T8 m? 
Pieno vežiotojas aiškina apie 
savo pajamas, išlaidas 

Pieno vežioto jas Floyd 
Bryant , 8816 Parnell ave., 

# arUtracijo* boardui aiškino 
apie savo darbą, uždarbį ir 
išalidn*. J i s j rodė, kad ve-
žiotojams negalima mažinti 
šiandieninio 48 dol. savaites 
atlyginimo, nes pragyveni
mas yra brangus. Pieno kom
panijos norėti) pagrindinį 
atlyginimą sumažinti iki 30 
dolerių. 

(Vežėjų unijos advokatas 
Bryanta apklausinėje 

J i s dirba Bowman Dairy 
kompanijai vienuolikti metai. 
Tur i žmona ir vien$ 12 metų 
sųnų. K a s mėnesį j is tur i 
iki 225 dolerių išlaidų. Va
dinasi, neužtenka išlakioms 
gaunamų pajamų. 

• 6tai jo vieno mėnesio išlai
dos: 

15 dol. įvairioms bendruo
menių organizacijoms, kad 

BUSIMIEMS 
KONSKRIPTAMS 
LENGVATOS 

Žiniomis iš Washingtono, 
busimiems kariniams kons-
kriptams įvairios finansines 

nepasimesti su savo kostumę-* lengvatos užtikrinamos. 

PEČIŲ 
Išpardavimas 

Sutaupysite nuo $20.00 
$40.00 pirkdami pečių per 
Budriko Rugpiūčio mėne
sio Išpardavimą. Mitei-
niškas pasirinkimas viso
kių pečių. Lengvi išmo
kėjimai. 

Pečiai verti $40.50 už 
$2950 

Pečiai verti $69.50 už 
$ 4 4 5 0 

pJRs!te*nr$9gs6o 

riais. Šios išlaidos daugiau
sia pasidaro perkant • įvairių 
organizacijų rengiamų pra
mogų bilietus. 

8 'dol. už apturimus pienų 
išvežiojant nuostolius, kylan
čius iš vagysčių i r pieninių 
produktų papiginto pardavi
mo, kad neprarast i koštu-
merių. 

1 dol. 50c. pirkimo mokes
čių, nes ne visi kostumeriai 
nori jas mokėti. 

35 dol. už įsigytus prieš vie
nerios metus namus. 

į dol. už garažų. 
1 dol. už naminius baldus. 
t dol. savo kaimyniškai 

bendruomenes grupei. 
30 dol. už valgomus pro

duktus. 
10 doL už pieną. 
2 dol. 25c. telefonas. 
2 doL 25c. gazas. 
5 dol, 62c. " s t o k e r i s . " 
8 dol. mokesčiai ( taksos). 
5 dol. apdrauda. 
25 dol. automobilis. 
15 dol. drabužiai. 
3 dol. (kas savaite) unijai 

ir nedarbo fondui. 
1 dol. 55c. savo ir sūnaus 

plaukų kirpimui. 
6 dol. gydytojui už žmonos 

operacijų. 

OIL OFFER 
UYiCLk » JJLU/lCLCtll 

You Muši Act Now 
to Get Yomrt . . . . 

HERr5H0WYQ(IOTIT 
• Prder your 8uperfi&me Heat-

er before store cknes Satur-
day. 

• You pay oaly a n u l i deposlt 
—balance when heator Is de-
livered—Essy Terma. 

• You get ! f U OIL vhea 
heater ls installed. Up to 100 
Gals. dependu* on modeL 

A Cemplete Line, Modeli, Siaet 
Beautiful new cabinets, many 
special features that save you 
money on fuel. 
BonU put U off—Come i* To-

4 P - — - • - ' • • • •—i*m^m^^^r^**>*&&** 

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE HOUSE 

3409-21 S. Halsted S t 

BUDRIK ANNEX, 
3417-21 S o . Hals ted St . 

Telefonas Yards 3088 

£>ii:ūs nulio programai Nedėlios 
.vakare, U v a i iš stoties WCFL> 
970 K. 

J i s kasdien keliasi 4:30 ry
t o ; 5:15 apleidžia namus ; 
5:30 nuvyksta į darbą, kur 
gelbsti sukrauti pieną į veži
mą. Nuo 7:00 ryto iki l.OO 
jWN* tvaias aktualus pieuo 
išvežtoj imas. 2:00 popiet j is 
grįžta su vežimu \ kompanijos 
pasta tus . {Tenai j is tur i lauk
ti iškrauti vežimą, iškinkyti 
arklį, kompanijos raštinei 
įteikti rekordus i r laukti jų 
užtvirtinimo. Apie 5:00 va
karą grįžta namo. 

Kiekvieno mėnesio gale j is 
pagaliau turi parūpint i viso 
mėnesio savo darbo praneši
mus. Tas užima iki 7 valan
dų ekstra darbo. Liuosu nuo 

j | darbo laiku turi lankyti uni-
•• jos susirinkimus i r studijuoti 

pieno produktą l i teratūrą. 

Reikia pažymėti, kad be 
apturimo šiandien pagrindi
nio 48 dol. savaites atlygini
mo išvežiotojai gauna da r 
priedinius atlyginimus už per-
viršinį pieno ir pieninių pro
duktų pardavimą. 

Kongrese svarstant priva
lomojo kareiviavimo (kons-
kripeijos) biliii pasigirdo 
šauksmų, kad pašauktų ka
reiviauti jaunų vyrų, ypač ve
dusiųjų, finansinis stovis ne
bus apdraustas . Kai kurie 
jauni vyrai turi įsigiję na
mus išmokėjimais, yra apsi-
draudę apdraudos kompanijo
se, ir tp. Juos pašaukus ka
reiviauti tas visas turėtų 
žlugti, jei nebūtų apsaugoti; 
įstatymais. 

-
K a r o departamentas tad 

pagamino jų apsaugai pro
jektą. Šiuo projektu siūlo
ma paskelbti moratoriumą jų 
finansiniams reikalams, taip 
kad iš jų tur imi namai nebū
tų atimti ir draudimai nepa
naikinti apdraudos kompani
jose del premijų nemokėjimo 
iki j ie pasiliks karinėje tar
nyboje. 

Tačiau pasibaigus tarnybai 
jie vienerių metų laikotarpiu 
turės išmokėti susidariusias 
skolas, kad grąžinti sau nor
malinį stovį. 

Tas pa t yra ir su jų nuo
mojamais butais. Visais tais 
klausimais teismai skelbia 
galutinus sprendimus. 

Dalyvavo Pittsburgho 
Suvažiavime 

Rugpiūčio 0 d. Pittslmrghe 
įvyko labai svarbas A.L.IMv. 
Federacijos Tarybos suvažia
vimas, kuriame dalyvavo Ke 
ehieagiečiai: kun. Ig. Alba vi 

eus, kun. dr. J . Vaškas, kun. 

A. Baltutis, kun. J . Mačiulio-
uis, 8. Juozelėnaitė, A. Ski
l ius, P. Baltinis ir L. Simu
tis. Visi atstovai jau sugrįžo, 
tik kun. Albavičius ir kun. 
Kaitulis iš Pittsburgho iške
liavo; toliau į rytinvs valsty
bes. Su jais iškeliavo ir kun. 
dr. J . Starkus. 

Prez. Roosevelto sūnus Eiliottats, būdamas Colorado 
Springs Colo., aplankė tenai respublikonų pivzidencinį kan
didatą W. L. Willkie, (Acme telephoto). 

Automobilio Aukos 
Vakar anksti rytą du seny

vi neidentifikuoti vyrai auto
mobilių suvažinėti ir užmušti. 

.Vienas jų suvažinėtas We-
šte'rn ave. i r Roosevelt road 
skerstgatvy, kitas — Lake 
View ave. i r Deming place. 

Įsikraustė į svetimus 
namus 

Naujutėliu automobiliu va
žiuojąs jaunas vyras sustojo 
ties namais, 1947 No. Nagi e 
ave. Paskambino priešakinių 
durų skambutį. Niekas neat
siliepė. Tada j is nuėjo į 
kiemą ir tenai per langą įsi
rioglino į namų rūsį. 

Kaimynai žinojo, kad namo 

POLICIJA SUSI
META PRIEŠ 
RAKETĄ 

Chicagos policija puolė po
ros unijų raštines, užgrobė 
finansinius rekordus ir areš
tavo kelis unijų viršininkus. 

Unijos y r a : Miscellaneous 
H o t d and Restaurant Km-
ployes, Local 51)3 ir AVaiters, 
Bartenders and Cooks, Local 
444. Pastaroji yra negru 
organizacija. 

Policija yra nuomonės, kad 
raketeriai smurtininkai kont
roliuoja šias unijas. Norima 
patir t i , a r iš unijų iždo jie 
apmokami, ir jei taip, tai kaip 
didelės sumos jiems tenka. 

Šios unijos •, .finansiniai ge
rai pasiturinčios, tai rakete
riai jas, matyt, ir išnaudoja. 

Kalbama, kad prieš šias 
unijas nusisukta mayoro Kel
ly i r prokuroro Courtney pa
stangomis. 

Škotijos Katalikų 
Šventove 

(Tęsinys is 2 pusi.) 
pagarbinti lietuviai. 

Prasideda procesija, kurią 
tvarko kun. J . Petrauskis. Jo 
je taip pat dalyvauja ir Lie
tuvos garbės konsulas Glas-

Kas nenori dirbti, t as ne
privalo ir valgyti. 

savininko nėra namie. J i s sujgowe, p . M. Gregor. Ją lydi 
šeima išvykęs vasaroti . Pa-jMosssendo parapijos, kurioje 

Norima Willkie 
pakviesti Chicagora 

Cooko apskrities jaunųjų 
respublikonų organizacija 
planuoja pakviesti preziden-
cinį kandidatą W. L. AVillkie 
į Chicagą sakyti kalbą Darbo 
Dieną Riverview parke. 

Kvietimui reikalinga su
rinkti iki 50,000 piliečių pa* 
rašų. 

Atsistatydina 
viršininkas 

Atsistatydina d r . Alfreil 
G. B a n y , Juvenile Detention 
Home viršininkas, kurs nuo 
1930 metų ėjo šią tarnybą. 

Minėta įstaiga priklauso 
Cooko apskr ič ia i ^ ^ 

šaukė policiją, kuri ir suėmė 
vagį. 

Suimtasis pasisakė esąs 
Joseph J . Anzalone, 18 m. 
am., 2450 Sheffeld ave. J i s 
tvirt ina, kad naujas automo
bilis nėra vogtas — jo Savas
tis 

Kišeninis 
Lietuviškai—Angliškas 

ir 
Angliškai—Lietuviškas 

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

tik £1.00 
" D R A U G Ą S** 

2334 South Oakley Ave,, 
Chicago, Illinois 

daugiausia Škotijos lietuviu 
gyvena, klebonas kun. M. Me-
nemy. P e r procesiją pirmą 
kartą lietuviškai giedamas 
Liurdo himnas. Škotai, ang
lai ir airiai sustoję klausosi 
lietuviškos giesmes aidu, ste
bisi lietuvių pamaldumu. Pro
cesijai pasibaigus, esti lietu
vių kalba pamokslas, po jo 
po atviru dangumi palaimini
mas su šv. Sakramentu. 

Lietuvių Diena Carfiae yra 
ne tik religinis aktas, bet 
taip pat mūsų tautos garsini
mas tolimame Škotijos kraš
te. Turėtų suįdominti ir sa
vo tėvynėje pasilikusius mū
sų tautiečius. Kentiškts. 

DUBLINAS, rugpiūčio 12 d. 
Kuo birželio 1 dienos . Atri
jęs apsaugos kariuomene įs
tojo šimtas aštuoniasdešimt 
tūkstančių vyrų. 

sa-Netdkęs pasitikėjimas 
vim veda prie pražūties. 

Kiekvienam įdomu tai, kas 
jam suprantama. 

- • — 

WOLK STUDIO 
1945 West 35* Street 

h. 

. ' jo 

Padėti Pinigai kas Mėnesį iki 11 Dienos, Nei Nuošimti Nuo 1 Dieno*. 

TURTAS VIRŠ #5,500,000.00 
ATSARGOS KAPITALAS #360,000.00 
Dabar mokam 31/2% nž pa

dėtus pinigus. Duodam pa- gSg 
skolas ant namų 1 iki 20 m. 

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

LOAIf ASSOCIATIOH 
OP CHICAGO 

JUSTIN MACK1KW1CH, 

Chartered by D. S. Government 
BAVINGS FEDERALLT 

INSURED 
• 

4192 ARCHER A VENŲ* 
TEL. VIRG1N1A 1141 

VAI..: 9 iki 4 i>. p. Tivriari.: 9 iki 12:00 p. šeštad.: 9 iki 8:00 v. • . 
1 

MODERV 

COMPLETE 

ADVANCED PHOTOGRAPHY 

L0WEST POSSI8LE PRICES 

PHONE LAFAYETTE 2813 

SOOTHE OVER- C Y C C I 
VVORKED LILO: 

MAKE TH IS SIMPLE TĘST TODAY 

EYES OVERWORKEO? D o they smart 
and burn? Murinę brings ąuick relief. 
Try two drops of Murinę night and 
morning and whenever your Eyes are 
Irritated and reddened or fed tired. 

Murinę is alkalinc—^pure and gentie, 
economical, too. Try Murinę today. 

i į T ! 

Ton F V F Q 
YOUR M I I—vj 

SOOTHES • CLEANSES • REFRESHES 

H0LLYVV00D INN 
Svetaine renduojama susi
rink iuiams, parems, vestu
vėms i r visoldems kitiems 
parengimams. 
Mykolas ir Elzbieta Rudauskal 

(Savininkai) 
2417-19 WEST 43rd ST. 

Phone Virginia 9780 

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! 

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO 

REAL ESTATb 
f 

INSURANCE AND LOANS 

Statau vlMjkios rušl< s naujos na-
uius amt lengvų uičuesiuių Ismo-
kėjimų. Darau visokį taisymo dar-
ba be Jokio cash |uiokejinio, aoi 
lengvų mėnesinių. Išmokėjimų 
(Išgaunu geria us j atiygimuu} M 
Fire Insurance Kompanijų dėl tai
symo apdegusių namų), Darao 
paskolas ant naujų ir senų namų, 
ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
nuo & iki 20 metų. Reikale kn ip-
kites prie: < 

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

KID5 

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Vestuvėm, Krikštynom ir kito
kiem Bankietam Suteikiam l a -

taruaviiua. 
Linksmas Patarnavimas Visiems 

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

•* 

ff 



DRAUGO M 

• 

SU ISLAIMEJIMU M. DESOTO AUTOMOBILIAUS 

— ĮVYKS — 

LABOR DAY 
Rugs.-Sept. 2, 

1940 METAIS 

Vytauto Darže 
11 S-ta Gatve, 

ARTI PULASKI ROAD 

* 

Šiam Piknikui Yra 
Surengta 

Įdomi Programa. 

Bus Dainy, Šokių, 
Kalbų ir t. t 

Smagus Laikas Yra 
Užtikrintas Visiems. 

Vaizdas iš Tėvų Marijonų Rėmėjų išvažiavimo, Tėvų Marijonų ūkyje, liepos 28 d. 

i 

\ 

Nuoširdžiai kviečiame visus Chicagos ir apylinkes lietuvius dalyvauti šiame piknike ir sykiu 
su mumis linksmai laiką praleisti tyrame, gaivinančiame ore. 

DIENRAŠČIO "DRAUGO" LEIDĖJAI 


