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TRUMPAI 
fcjj, Vaiva 

Nusikaltimas įstatymais 
baudžiamas. Su įvairiausiu 
kriminalizmu visur ir visa
dos kovojama. Ne viena svei 
ka visuomenė nepakenria sa
vo tarpe nusikaltėlių ir kri
minalistus 

Pasaulyj yra įvairaus plau 
ko nusikaltėlių ir įgimtų kri
minalistų. Baisiausias yra 
kultūrinis kriminalistas, ku
ris prisidengęs įvairiausiomis 
ir gražiausiai skambančiomis 
idėjomis skeNria minioms ža
viausias doktrinas, kurios 
dažnai veda prie nusikalti
mo ir griauna visus nusisto
vėjusius sveikos visuomenės 
pagrindus, kiršina žmones 
ginkluotiems sukilimams ir 
svetimųjų naudos grobimui. 

VOKIETIJA RUOŠUSI LEMIAMAM ŽYGIUI 
ANGLAI SKUBIAI 
EVAKUOJA BERBERĄ 
V - . 

Mūsieji komunistai, kurie 
yra didžiausi kultūriniai kri
minalistai tikrąja to žodžio 
prasme, labai mėgsta dang
stytis progreso skraiste ir afi' Atakuojančioj fašistų kariuo 

ROMA, rugpiūčio 19 d. — 
Autoritetingi italai sako, jog 
šiandie anglų kariuomenė 
skubiai sėda laivuosna Ber-
<beroj. Tai antrasis Duakirk, 
kur britai turėjo tragingai 
pasitraukti iŠ Flandrijos. 

Antroji uosto apsaugos* li
nija pralaužta, trys fašistų 
kalonos smarkiai kaujasi su 
čiabuviais kareiviais, kurie 
saugo evakuaciją ir italų or
laiviai nuolatinai puola lai
vus, kuriais norima išvežt ka 
riuomenę. 

Daugiausia vietine karinome 
nė 

suotig vargo žmonių {gerada
riais. Ir jie primygtinai rei
kalauja, kad juos visuomenė 
tokiais traktuotų*, skaitytųsi 
kaip su nekaltais kultūros 
darbininkais ir šaukia, kad 
kitaip maną kiršina visuome
nę prie eksesų. Kaip komiš
kai traginga, kad tie žmonės, 
atvirsi skelbdami masių suki 
Įima, akyplėšiškai fabrikuo
dami neteisingas žinias, daž
nai patys būdami darbo žmo
gaus engėjai ir benrai dirb
dami .bet kokios kultūros ex-
terminacijai, turi drąsos skel 
btis progresyviais kultūrinin
kais, žmonių užtarėjais ir mė 
tyti kitiems minios kursty
mo kaltinimus ir panašiai. 

Štai dėl to, kad mūsieji ko 
munistai per metų metus į-
prato kurstyti minias smur
tui, įprato išdavinėti savuo
sius brolius komunizmo pa
giežai ir šinįpinėti svetimųjų 
naudai, fiandie 'bijosi ir savo 
Šešėlio ir kiekvienas pasisa
kymas prieš juos jiems atro
do visuomenės kurstymu ir iš 
davinejimu vyriausybės orga
nams (tiesa, ta jų sugestija 
gal ir naudingas būtų įran
kis?); 

Vae vietis! 
Ne vienas nusikaltėlis sau 

galo ieškojo. Liūdnas liki
mas ir pasaulio kultūros kri
minalistų, kurie kas vakaras 
Sr kas rytas turi savo šešėlio 
drebėti I 

Kaip keistai kartojasi is
torija. Dar taip nesenai Vo
kietijos imperatorinė vyriau 
sybė įspėjo Jungtinės Valsty 
bes, kad Lusitanijos nesiųstų 
Europon. Lusitanija išplau
kė, bet namo jau nebesugrį
žo. Dėl to Amerika stojo ka
rau. 

Šiandien Hitlerio vyriausy-

menėj beveik visi italai su 
mažu afrikiečių nuošimčiu, 
kai tuo tarpų britų kariuome 
nę sudaro "ištisai indusai ir 
rodėzai, kurie yra įpratę ko
voti panašiam, klimate". 

Šios dienos italų komunika
tas sako, jog italų kariuome
nė užėmė La Faruk ir veržia
si pirmyn. 

Italijos kariuomenė vejasi 
besitraukiančius britus, kurių 
pasitraukimas yra juo sunkės 
nis, nes italų orlaiviai bom
barduoja jų laivus Berberos 
uoste. 

(Pranešimas iš Kairo sako, 
jog britų orlaiviai, norėdami 
sulaikyti (puolimą ant Berbe
ros padarė žymių nuo
stolių motorizuotiems dali
niams ir pėtininkams). 

(Britų pranešimas sako, 
jog laukiama, kad penktadie
nį į Berberą atvyks 4,000 Au 
stralijos kariuomenės;). 

» 

Italijos vyriausioji karo va
dovybė praneša apie anglų 
orlaivių atakas ant Milano, 
Turino ir Cuneo, bet sakoma, 
jog nėra žuvusių žmonių, nė 
žymių nuostolių. 
Bombarduoja Egipto bazes 

Amerikoniškas transportinis laivas American Legion, kurs iš Petsamo (Šiaurinės Suo
mijos) išplaukė į Ameriką su amerikiečiais bėgliais iš Pabaltijo valstybių ir Skandinavi
jos. Vokietija neužtikrina laivui saugumo, kadangi jis plaukia karo ištikta zona — Ško
tijos ir Airijos pakrančiais. (Acme telephoto) , 

ANGLAI BOMBARDAVO 
VOKIETIJOS DIRBTUVES 

rug-BASELIS, Šveicarija, 
piūčio 19 d, — Naktinės bri
tų atakos, kurios visoj Švei
carijoj sukėlė priešorlaivi-
nius alarmus, tiksliai bom
bardavo vieną didžiausių iVo 
kieti jos alumino dirbtuvių a-
nr£>us Reino nuo Šveicarijos 
miestelio Rheinfelden. 

Iš Šveicarų pusės buvo gali
ma matyti kaip degė medi
nės palėpės ir kaip sprogo 
bombos ant naujų dirbtuvių 
pastatatų, kuriuose darbas vi
rė dieną ir naktį. 

Nors ir nėra oficialaus aps
kaičiavimo kiek orlaivių daly 
vavo puolime, .bet ataka pra 
vesta plati. Kiti bombane-

AMERIKA 
i 

ISPEJA 
VOKIETIJĄ 

VENGRIJOS 
PASIŪLYMUS 

WASHINGTONAS, rugpjū
čio 19 d. — Jungtinės Va)<sty 
bes formalį| nota pareiškė 
Vokietijai, jog jos tikisi, kad 
U. S. laivas American Legion, 
kuriuo vyksta keletas šimtų 
amerikieičių, pakeliui iš Petsa 
mo, Suomijos į Ameriką at
vyks nepaliestas vokiečių gin 
kluotų jėgų. 

Kai šis transportinis lai
vas, vežąs 900 amerikiečių, 
artinosi prie zonos, kurią na
ciai paskelbė esant labai pa
vojinga, valstybės departa^ 

šiai, kurių vienas numetė mentas (pareiškė pasiuntęs 
bombas ant Šveicarijos gėle- Berlynui notą, kurioj pažy-
žinkelio linijos pietiniam Kon ™ma, kad Jungtinės Valsty 
stancos ežero pakraštyj, bom- bes "tikisi, kad laivas nenu 

TTJRNU SEVERIN, Romu: 
nia., rugpiūčio 19 d„ — Auto
ritetingi sluogsniai praneša, 
jog šiandie Komunija pareiš
kė Vengrijai, kad vengrų rei 
kalavimas grąžinti du trečda 
liūs Transylvanijos Vengrijai 
negali net būti svarstomas. 

Vieton to, sakoma^ Romuni-
jos atstovai patiekė kontrpla 
ną, kuriuo siūloma perkraus
tyti gyventojus ir dalis pasie
nio teritorijos, kuri patenkin 
tų pekraustytuosius žmones. 

VOKIEČIAI 
AP2VALGO 
ANGLIJĄ 
Įspėja Angliją 
genai elgtis su 
paras ut i n in
kais 

BERLYNAS, rugpiūčio 19 
d. — Pranešimai, jog vokie
čių lakūnai apžiūri Anglijos 
pakraščius dar labiau pat-
tvirtina spėliojimus, jog Vo
kietija ruošias lemiamam žy
giui priieš Angliją. 

Vokiečių oficialiosios žinių 
agentūros pranešimu netoli 
Ramsgate pašauta du anglų 
orlaiviai ir trečias nukritęs 
degdamas į jūras. 

Bet oro kovos, atrodo, bu
vo menkos ir vokiečių lakū
nai daugiausia pravedė žval
gybinį skraidymą ir apžiūrė
jo pirmiesniųjų atakų pasė
kas ir, manoma, ieškojo nau
jų taikinių. 

. . . .., 
Lakūnai fotografuoja 

VISA ANGLIJA PAVERS
TA APSAUGOS 
STOVYKLA 

LONDONAS, rugpiūčio 19 
d. -r- šiandie visa Anglija pa 
versta apsaugos apylinke, kai 
tauta pasirengė paskutinio-
sioms kovonig už mirtį ar gy 
vybęę. 

Vokiečiams besiruošiant 
prie paskutiniosios valandos, 
kai jie tiesiogine visuotinos 
kariuomenes ataka bandys 
priversti Angliją pasiduoti, 
anglai pravedė aršią orlai
vių ataką ant Vokietijos val
domo Prancūzijos pajūrio, 
kur jų lakūnai padarę žymių 
nuostolių. 

Paskirti .apsaugos .komisio-
nieriai 

bė įspėja Ameriką, kad Ame
rican Legion neplauktų karovo jėgą Graikijai, kuriai An-

Vyriausioji karo vadovybė 
skelbia apie "efektingą'' 
bombardavimą Egipto uosto 
Sidi Barrani ir kareivių sto
vyklų ir šarvuotų automobi
lių į pietus nuo Sollum. 

Visi italų orlaiviai, daly
vavę atakose, grįžę į savo ba 
zes. Prie Berberos italų ko
vos orlaiviai pašovę vieną 
anglų orlaivį. 

(Britų pranešimai sakoj 
jog anglų orlaivių atakos pri 
vertę italus pasitraukti iš 
Fort Capuzzo. Kovose žuvę 
apie 11 italų orlaivių). 

Užsienio stebėtojai Romoje 
britų laivyno veiksmuose į-
žiūri britų norą parodyti sa-

bardavo Vokietijos industrinį 
distriktą šiauriniam ežero 
krašte. 

BERNAS, Šveicarija, rug
piūčio 19 d. — Pranešimai iš 
Romanshorno sako, jog bom-
banešiai puolė vokiečių gink
lų dirbtuves prie Konstacos 
ežero, įimant ir Zepp?lino dir 
btuves Friedrichshafene. 
Tuo pačiu laiku atėjo prane

šimai, jog nežinomi orlaiviai 
numetė bombų Šveicarijoj. 

zona — ar paklausys Jungti
nes Valstybės? Gali kartais 
vėl pasikartoti Lusitanijos 
katastrofa. 

glija garantavo pagalbą ka
ro atveju ir kurios santykiai 
su Italija šiuo momentu la
bai įtempti. 

WASHINGTONAS, rugpiū
čio 19 d. — Msgr. Joseph P. 
Hurtey, atašė prie Popiežiaus 
sekretoriaus Romoj ir buvęs 
pirma Clevelando diocezijoj, 
Popiežiaus Pijaus XII paskir
tas užimti mirusio Floridos 
vyskupo Patrick Bany vietą. 

Naujasis vyskupas ėjo moks 
lus St. Ignatius kolegijoj ir 
St. Mary's seminarijoj Cleve-
lande ir St. Bernfcrd's, Ro-
chester, N. Y. Jis įšvęstas į 
kunigus 1919 m. 

kentės jokių nuostolių dėl ibet 
kokių Vokietijos ginkluotų 
pajėgų veiksmų". 

Kotą pasiuĮsta tuoj po dekla
racijos 

Amerikos nota pasiųsta tuo
jau po Vokietijos paskelbimo 
pereitą šeštadienį, jog Vokie
tija atsisako atsakomybės 
dėl laivo saugumo, jei jis į-
plauktų į mintomis nusėtus 
vandenis netoli Anglijos. Šie 
minų laukai esą Vokietijos 
"visuotinos blokados" prieš 
AngUją dalis. 

Nota primine vokiečiams, 
jog laivo kelias buvo Vokie
tijos, vyriausybei anksčiau 
praneštas ir jog Vokietijos 
vyriausybė pareiškė, kad lai
vui nereikią palydovo, ne§ jis 
esąs U. S. karo transporto 
laivas, o ne privati nuosavy
bė. 

Vokietijos ambasada Wa-
shingtone pareiškė, jog Vo
kietijos vyriausybe "išleido 
komunikatą, kuriuo paantri
na pavojų laivui vykti pasi
rinktuoju keliu". 

Vengrija neatlyžtamai atsi 
sakė jau pirmiau panašų (pjla 
ną priimti ir atrodo, jog pa 
sitarimais išrišti seną terito
rinį ginčą tarp šių dviejų 
valstybių įbus neįmanoma. 

Tuo tarpu Romunijos — Bul
garijos pasitarimai dėl Bul
garijos reikalaujamos pieti
nės Dobrudžios, atrodo, vyks 
ta sėkmingai ir laukiama grei 
to susitarimo Bulgarijos nau 
dai. Patikimai pranešama 
jog (beliko sutarti dėl nuosto
lių atmokėjimo Romunijai ir 
jog visa pietinė Dubrudžia 
bus grąžinta Bulgarijai, įi
mant Balckfir Silistrą. 

LONDONAS, rugpiūčio 19 
d. — Šiandie Anglija paliko 
savo Somalilando protektora 
tą Italijai tuo būdu pripažin 
dama pirmąjį pralaimėjimą 
Afrikoj. 

Pasitraukimas iš Somali 
lando — Anglijos nuo 1884 
metų — pervedė Italijos nuo 
savybei rytų Afrikos iškyšulį 
nuo Eritrėjos iki Anglijos 
Kenjos. 

Per paskutiniuosius penkn 
karo mėnesius anglai jau ke
tvirtą kartą turi trauktis iš 
kovos lauko. Pirmiausia Nor 
vegijoj, paskui Flandruose, 
Prancūzijoj ir dabar Somali 
landė. 

Vokiečių žvalgybininkai, ly
dimi kovos orlaivių, skrido 
virš pietinės Anglijos labai 
žemai ir darė nuortaukas be
veik netrukdomi, pareiškė 
DNB. 

Britų kovos orlaiviai bandė 
juos sulaikyti keliais atve
jais, bet jiems nepavyko. 
Per Šveicarų diplomatiją Hit 

ler,is įsfpėjo Angliją, kad ji 
elgtųsi su Vokietijos parašu 
tininkais pagal tarptautinę 
teisę taikomą kitiems ka
riams, ar.ba Vokietija bus pri 
verstai griežtai elgtis su bri
tų lakūnais, kurie yra nelais
vėj. 

Tereikią tik trijų dienų 

Autoritetingi vokiečių sluo
gsniai pareiškė: 

"Duokit mums tik tris 
dienas gero oro", duodami 
suprasti, jog Vokietijos mili-
tariniai sluogsniai įsitikinę, 
jog oro atakos greitai artina 
karą prie galo ir jog laukia
moji invazija tuojau įvyks. 

Vokiečių kariuomenė, su
koncentruota Prancūzijos uo
stuose, nekantraudama laukia, 
kad lakūnai atliktų jiems 
paskirtą darbą. 

Sakoma, jog tūkstančiai vo
kiečių lakūnų laikomi atsar
goj Prancūzijos, Belgijos ir 
Olandijos uostuose milžiniš
kai oro atakas. 
Pašauta 124 anglai 

Vokietijos vyriausioji karo 
vadovybė, aprašydama ata
kas, kurios, anot jų, tiesią 
kelią vokiečių taikai Londo
ne rugsėjo mėnesį, jpareiškė, 

Besiruošdami vidaus apsau
gai britai paskyrė regioninius 
komisionierius Anglijai, Vali 
jai (Wales) ir Škotijai, kurie 
bus autoritetingi "vidaus ap 
saugos ministerijos žinioje, 
teikti direktyvas ir įsaky
mus, reikalingus vidaus ap
saugai, savo regionuose". 
Iki šiol tik 20 mylių rytų ir 

pietryčių pakraščių ruožas 
nuo Škotijos iki Portlando 
ibuvo laikomas apsaugos apy
linke. 

Nors dabar dar nępravesta 
jokie suvaržymai, bet nauja
sis įsakymas autorizuoja "ga 
limus ibet kokius įsakymus, 
kurie gali būti reikalingi jprie 
šui įsiveržus iš oro ar jūros, 
bet kurioj krašto dalyj". 

Bombarduoja britų aerodro
mus 

Matomai norėdami sunaikin
ti ar bent paralyžuoti Angli
jos oro laivyną vokiečiai 
puolė strateginius aerodro
mus. Dėl tų atakų sekmadienį 
Londone paskleistas oro ata
kos alarmas. 

Bet, anglų pareiškimu, vo
kiečiai mažai laimėjo, tačiau 
prarado daug orlaivių. Britų 
apskaičiavimu žuvusių vokie
čių ir anglų orlaivių santy
kis yra devyni prieš vieną. 

Puola vokiečių bazes 
Skvadronai britų orlaivių 

puolė tas Prancūzijos pajū
rio vietas, iš kurių labiausiai 
galima laukti vokiečių puoli
mo. Smarkiausiai iborbarduo-
ta Calais ir Boulogne. Ant 
Boulogne, kur buvo sukon
centruotas visas puolimas, nu 
mesta trys tonos bombų. 

Aviacijos ministerija prane 
ša, jog pašauta 141 vokiečių 
orlaivis ir žuvę tik 22 britų 

• • • • 

orlaiviai. 

jog sekmadienio koVose pa 

ORAS 
Chicagoj ir apylinkėj: — 

Giedra ir šilčiau. Švelnūs žie-
šauta 124 anglų orlaiviai. Į mių ir šiaurryčių vėjai. 
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Lietuvos Piliečių Reikalai 

Maskva jau patvarkė, kad į Lietuva ga
le* įvažiuoti tik tie, kurie turės vizas iš &o 
vietų Rusijos konsulatų arba sovietinių at
stovybių užsieniuose. 

Patys lietuvių bolševikų laikraščiai pa-

I Daug kas jau pranašavo Anglijai galą, ne. 
' paties Hitlerio buvo pasakyta, kad prie. 

rugpiū^&o men. įib diena ji bus paklupdyta 
Tačiau taip neįvyko. 

Išrodo, kad pirmieji mėginimai piilti An 
gliją naciams nepavyko. Reikės dar daugiau 
jogų sukoncentruoti. Rudeniop oras toiūemi 
puolimams nepatogus. Miglos, lietūs truk 
dyjs." B to galima suprasti, kiek daug nuos 
tolių Vokietijai teks pakelti, jei noiės ui 
imti Anglijos salas. Ir jei šį rudenį savi 
tikslo nepasieks, karas užsitęs ilgiau, Vo 
kietijai, ypač jos užimtiems kraštams, grąst 
badas, skurdas, ligok 0 šias kliūtis nuga
lėti yra sunkiau, negu bet kurį kraštą už 
kariauti. 

Tai nacių vadai supranta, del to ir deda 
visas savo je^as, kad kuo greičiausia save 
priešininkus sutriuškinti. Bet jų priešinin
kai, anglai, taip pat, matyti, nesnaudžia. 

APŽVALGA 

kad amerikiečiai lietuviai 

Susidomėkime Apdrauda 
Praėjusį pirmadienį rašėme apįe mūsų ap-

draudos organizaciją — Lietuvių R. *K. fc»u-
sivienijinuj, kuris nuo būsimojo mėnesio 1 d 

vykti į Lietuvą turės kreiptis tiktai į So
vietų konsulus Jungtinėje Valstybėse. 

Vadinas, Maskva prismaugė Lietuvos val
stybes nepriklausomybę ir Maskva pati sau 
pasilaiko teisę, ką j Lietuvą įleisti ir ką ne
įleisti. Maskvos manymu, nebėr Lietuvos, 
kaipo valstybės, nebėr ir jtfc konsulatų bei 
pasiuntinybių. Visiems Lietuvos konsula
tams ir pasiuntiniams buvo įsakyta viską 
perduoti £ovietų Rusijos pasiuntinybėms ir 
grįžti į Lietuvą. 

Tačiau Lietuvos pasiuntiniai ir konsulai 
ussifmiunfle su tuo Maskvos patvarkymu ne
galėjo sutikti, nes jie buvo siųsti į užsie
nius ne Maskvos komisarų, bet nepriklau
somos Lietuvos vyriausybės. Kai kuriose Eu
ropos valstybių soatiatye tik prievarta Mas
kvai tepavyko perimti Lietuvos pasiuntiny
bes ir konsulatus. Jungtinėse Amerikos Val
stybėse jie tebeveikia, nes šio krašto vyriau
sybė Sovietų okupacijos nepripažino ir Lie-*! 
tuvos pasiuntinybė bei konsulatai tebėra le
galiai veikiančiais. Dėl to Lietuvon pilie
čiai pasų reikalais turi kreiptis tik į Lietu
vos konsulatus. 

Maskva, žinoma, skaito, kad Lietuvos pi
liečiai dabar yra Sovietų Rusijos piliečiais 
dėl to pasų ir visų reikalais turi kreiptis į 
Sovietų įstaigas. Bet Lietuvos piliečiai Ru
sijoj bolševikų padarytojo smurto nepripa
žįsta ir visais pilietybės reikalais kreipiasi 
tik į savo valstybės konsulatus ar pasiun
tinybę. 

Ta pačia proga ne pro šąli dar priminti 
keistą lietuvių komunistų laikraščių redak
torių elgesį. Jie patys praneša, kad visus 
Lietuvos reikalu? dabar jau tvarko Mask
vos komisarai, bet vis dėlto dar drįsta ra
šyti, kad Lietuvos žmonės yra laisvi, kad 
jie patys savo likimų rūpinasi. Tai yra biau-
rus, akiplėšiškas savo tamsių pasekėjų mul
kinimas. 

i, norėdami j pradeda naujų narių prirašinėjimo vajų,.ku
rio proga "Garsas" rašo: 

* * r > ; , -' Žiūrint iš idėjines pusės — dirbdami 
Susivienymui, dirbsime savo artimo, savo 
visuomenes ir savo tautos gerovei. Kuriuos 
prikalbinsime apsidrausti, jie amžinai pasi
liks mums dėkingi, nes ligų ar sužeidimu 
nelaimėse jie turės gerą protekciją, o minis 
tokia protekcija pasinaudos jų šeimynos ii 
kiti artimiausieji. 

1 * Susivienymas yra tvirta, pastovi apdrau-
dos organizacija. Jo reikalus prižiūri val
džia^ Susivierryinas dabar sutvarkytas mo
derniškai visais žvilgsniais — jis turi ge
riausias klases apsidraudimui. Galima pasi
rinkti ir tokią apdrauda, kurią po 20 metų 
mokėjimo galima pačiam atsiimti. Visos da
bartines klasčs turi rezervus, tai yra mokė
jus bent 3 metus, reikalui verčiant, galima 
sustoti mokėjus ir likti apsidraudusiu. 

"Susivienymas turi virš pusantro milijono 
dolerių t uito. Jis jąu 4aug yra gero pada
ręs, daug ašarų nušluostęs ir vargo suma
žinęs. Pomirtinėmis ir pašalpomis yra išmo
kėjęs $3,349,865.89. ų 

"Susivienymas yra daug tautinių ir kul
tūrinių darbų nuveikęs. J is savo stambio
mis aukomis parėmęs Lietuvos reikalus, ypa
tingai gausiai aukojo jos laisvės ir nepri
klausomybes atstatymui. 

"Amerikos lietuviai būsime stiprūs tik 
susidėję į vieną didelę macionalę i'raternalę 
organizaciją — L. R. K. S. A. Taigi kalbin
kime ir prirašykime savo šeimas, savo drau
gus ir pažįstamus ii 

Wlilkie Kalba 
Praėjusį šeštadienį Elwood, Ind., savo gim

tinėj, respublikonų partijoj kandidatas į pre
zidentus Wendcll L. WiUMe pasakė kandi
datūros priėmimo (aoceptance) kalbą, ku
rios išklausyti susirinko rekordinė žmonių 
minia ( S A 

W41kie yra geras kalbėtojas. Kalba pa 
prastai, aiškiai ir drąsiai. Kalba trumpai, 
bet pajėgia daug pasakyti ir apimti visus 
tuos reikalus, kurie šiandien rūpi visiems 
šio krašto fmonėnls. Dėl to, galima laukti, 
kad jo vedama rinkimų kampanija bus gy
va, įdomi ir kad oponentą taip pat priveis 
daugiau veikti* Minioms Willkie kalbos pa
tiks. Atsižvelgiant į tai, kad ir praz. Roose 
veltas yra geras kalbėtojas ir klausytojų la
bai mėgiamas, galima suprasti kaip įdomios 
bus Rocsevelto-Willkie lenktynės. 

Respublikonų kandidato kalboj programa 
atžvilgiu nedaug kas naujo pasakyta. Ir, 
žinoma, kas pasakyta beveik su viskuo ga
lima sutikti 

Iš Karo Lauko 
šiomis dienomis visų akys buvo atkreip

tos Angjijos pusėn. Mat, Vokietijos naciai 
sutrankė visas bavo jėgas ir per dešimtį 
dienų vedė įntensyve staką karo lėktuvais, j ligi jos" . 

Daugiau Religijos 
Tokia antrašte "Darbininkas" įdėjo ve

damąjį straipsnį, kuriame, tarp kitko, ra
šoma; 

"Ne vienas mokslininkas .ir mmrnHils* 
laužo sau galvų, kodėl taip yra f Kodėl su 
mokslo pažanga ir išradimų tobulėjimu žmo 
nija vis smunka žemyn civiliaaoijos iv do
rovės atžvilgiu f Atsakymo ieško visur, bet 
niekur jo nesuranda. Paprastai buvo mėgia
ma teigti, kad žmonija dar tamsi ir dėlto 
savytarpy taip žiauriai kovoja. Mokslas ii 
apšvieta sušvelnys kietą storžieviškų žmo
gaus prigimtį ir pasauly ^alalpsriui užvieš
patausianti ramybė, ir iaimė. Bet — ką g. 
matom realybėj!:. Vokietija, viena iš kultu 
ringiausių pasaulio šalių, šiandie elgiasi kai] 
į l e i s t a s nuo saito pasiutęs bulius, arde* 
viską, kas jam pasisuka ir tiek mokslu ii 
išradimais įsigalėjęs, kad nieks nepajiegia jo 
suvaldyti. Vokietija, mokslininkų ir išradeji 
tėvyne, virto civilizacijos ardytoja, sutarčių 
laužytoja, visų dorovinių principų paneigėjr. 
— ar tai ne keista? Čia tai tikras galvo
sūkis, kurio mokslininkai nebesiima išrišti 
Tad tenka mesti į lalį tas teigimas, ka^ 
vien* mokslas žmoniją lavina, tobulina ir pa 
daro kultūringesne, geresne,* alimingesne. 

'•* Viena tik Įvatalikų Bažnyčia duoda tiks 
lų atsakymą. J i kukliai, bet primygtinai kar
toja tą seną, bet neužginčijamą ir nieku ne
palaužiamą tiesą, kad žmonijos nelaimė glū
di tame, jog ji pamiršo ir nei paneigė reli
giją, kuri vienų viema palaiįo dorovinę žmo
gaus sveikatą. Tų atsakymųj pats gyvenimą* 
ko aiškiausiai lįratikrina. Ieškoma atsaky
mo visur, o atsakymas ,čia pilt: daugiau re-

A Baltic Tragedy 
The lights have gone out strength of tho United 8|»tca 

in three galiant Httle count-'eomnient and pratęsti about 
ries ,whmh, just over twenty i these events bes been remark-
years ago, \von their JrJJepan-
dence after a hard štruggle. 
Russia has annexed Estonia, 
Latvia and Lithuanią i'or two 
reasons. First, i» order to im-
prave ber strategic position, 
and secondly because she 
t'ound. her garrisons in tliese 
iountries dangvrously ini'lu-
tnced by tba local inkabi-
tants. We have reason to be-
lieve tbis latter, factor played 
a very important part. 

The Russian garrisons were 
lastonished to find IJwt three 
small countriee on tho bord-
ers of the Sovietj*ere livinig 
in totally tlif'ferent, and iar 
hetter conditions than those 
prevailing in Russia. Tlie 
standard of living \fas higher, 
everybody had ple»|y of food, 
pleasure jand freedom. Ali 
sections of the community 
had plenty of elotnes, sh-Ccb 
and means of ; i transport 
There was no yeeret policė, 
no «pying by one vmember of 
a vfamily upon another. Eve 
rything was ditfferent and 
danigerously attractive. Sbon-
er or later inen from the gar
risons woukl have to ibe sent 
home on leave and the Krem-
lin feared the stories which 
raight go with them, espe-
the Baltis some of her 
Baltic States some of her 
most ill eąuiped and bedrag-
gled soldiery — a fact which 
was very much commented 
upon by observers and, not 
least,. by the . ifohabitants 
themselves. < •• • 

The methods used to bring 
a,bout the annexation of these 
three counftries. were deplo-

• 

rable, and purely# aggressive, 
Space does not perinit us to 

the full stoiy. The giva 

ed ąipon in some ąuarters. 
The reason is tliat the Ameri-
can diplomatic missions in 
thei paltie were partieularly 
well informed as to whai 
happenetl and the method* 
used. They had so nuich do-
eumentary evidentee to probe 
the aggressive character of 
Russian policy that they wer: 
able to give the State De
partment the most detailed 
information. They had been 
impressed with the remark 
able progress made by these 
countries, the rising standard 
of living, the hono-rable j con-
duet of tiKr three Govern-
mente, and the genelal \ suc-
<cess >vhich they had won in 
commercial and diplomatic 
relationbj with the outside 
world. AU these' facts were. 
we believe, ve|*y much stres-
«ied in despatehes to Wash-
ington and convinced the Ad-
ministration there that this 
was a case fOr showing the 
unąualified disapproval of 
the United States. 

It is to ba devoutly hoped 
tliat British and United Star 
tes policy respecting the Bal
tic States would įp co-inci-
dent. We have reason to be
lieve that any parting of the 
ways over this ąuite small 
affair \vould have the most 
urinippy consec^iiinces. Rus
sia would not be sorry for it, 
and conseąuently there is the 
utme-st pressure Upon us to 
take a eoųrse oi ^vhich^aJs 
the Kremlin knows, U. 8. o-
pinion would disapprove 

(Extract from * * Memoran 
dum (No. 21) of Information 
on Foreign Aifairs", issued 
by Imperial Policy Group, 
August, 1940). 

• i Istoriniai Verkių 'Rūmai Vilniuje. 

diencijos dviems savo pake- | -— įTei tiki, mano duki\le, 
.būk pagydyta. — 

Tuo momerjtu gi'įžo mer
gaitei klausa pilnai. 

Kelioms minutėms praslin
kus jaunutės bandinės draugė 

leivems. 

Bandinė viena įėjo į Šv. Tė
vo laukiamąjį kambarį. "Ko 
nori iš manęs, mano dukre
le?" — švelniai paklausė Pi 

| jus X klūpančios mergaitės,Sese1^ i š b a n d « 3<>s klausų, 
i r įjaliejjė jai sėstis. Atsisė-

tikrai pagydys". Jaunutė 
bandinė nuvyko Romon su ki
ta jai duota kelionės drauge 
— Sesele. Vyresnioji paprašė 
paties šv. Tėvo privačios ai> 

duti, pasisakė savo nelaimę: 
ji norinti būt vienuolė Kar
melite San Renio vienuolyne 
ir viena tani kliūtis — tai 
netikėta jos liga, jai reikia 
pagyti.. 

Šv. Tėvas paklausinėjo a-
įpie: jos skausmus su tikrai tč-\ 
visk u prielankumu. Jis pa
žvelgė į ją ir švelniai švytė-
jančiu veidu paklausė: 

— Tai tiki, jog aš galiu 
tave išgydyti! — 

Mergaite atsiklaupi. 
— Taip, Šventasis Tėve, jūs 

galite tai padaryti. Širdingai 
nialda'uju, — pagydykite ma
ne. — Vargšės mergaitėj nuo
širdumas nugalėjo Popiežių; 
jis pakėlė ją nuo grindų ap
siašarojęs, praskleidė jos ve-
lioną ir uždėjo 
ant jos galvos. 

savo rankas 

ji buvo tikrai ir visiškai pa 
sveikus. Jos ausys tobulai 
girdėjo kiekviena balsų, pra
nyko visi ausų skausmai. Ir 
tas pagydymas pasiliko pas
tovus; skausmai daugiau ne
bepasikartojo, i 

• * • 

Ten, kur &W>#aus. išmįntis-
ir galia pasibaigia, prašan
čiam ir tikinčiam žmogui su 
pagalba ateina Dievas. 

Sunkiu metu Bkubėkhn prie 
mūsų geriausio Tėvo, kurio 
Apvaizda ir gerumas neturi 
ribų. Su Jo pagalba išveng
sime nelaiadų, niet, jei reikės, 
Jis padarys stebuklą. 

K. Bitikas 
• 

Jei leidi žmonėms, kad jie 
pasinaudotų tave taviems rei
kalams, tai jie netrukus tave 
panaudos ir saviems reika
lams. , 

— Tai buvo 1911 m. lap
kričio mėnesyje, — rašo kun. 
G. Galloni, S.J. — Jauna mer
gaite pasiprašė^ priimama į 
Karmeličių vienuolyne San 
Renio. J i buvo Bavarijos kai
nų duktė, apdovanota labai 
gyvu tikėjimu. Jos bandymo 
laikui baigiantis ir artėjant 
Įvilktutių Dienai, stojuait 
naujokynan, vkai nelauktai 
iš neatsargumo ji smarkiai 
nušalo. Gavo didelę slogų.' 
Persimetė sloga į ąu.sis. Pra
dėjo jai ausyse ūžti, ėmė 
smarkiai skaudėti ir galop 
neišlaikė kairėsės ausies būg
nelis. Pašauktas ausų gydy
tojas, rado trūkusi ausies bū
gnelį. Davė vaistų, bet jie 
negelihėjo. Pradėjo ausis ,pū 
iiuoti. Tai buvo blogas ženk
las. Ausies skauisimi didėjo, 
buvo vos pakeliami. Ir dešipė 
ausis paliko nesveika. Tik su 
mechaninio prietaiso pagalba 
ji galėjo girdėti, bet kiekvie
nas garsai jai ardė nervus, 
didino skausmą. Aišku, taip 
įvykus, niekas nei negalvojo 
apie jos Įv ilk tuvių Dienų nei 
apie jos naujokavima. 

— J i troško būti pagydyta 
Popieriaus Pijaus X " J i s y-
ra mūsų Šventasis Tėvas, kai- Tūkstančiai piliečių Elwoodo, Indiana, gatvėse karštai sveikina respublikonų preziden-
bedavo ji draugėms, — jis c i n į kandidatą W. L. AVillkie, kurs iš miestelio lydimas į Callaway Parką šeštadienio po-
yra Vienintelis, kuris man<?.pįetį. AVillkie automobiliuje. Jis saliutuoja minioms. (Acme telephoto) 
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ŠVENTO JURGIO PARAPIJOS METINIS PIKNIKAS 
Ateinanti Sekmadieni, Rugpiucio-Aupst 25 d., 1940 m. 
Vytauto Parke, 1 1 5 Gatvė, ar t i Pulaski Road 

ĮŽANGOS NEBUS 

vm^^fm^f^^siim^^i^ 

Šis paskutinis š. m. šios parapijos piknikas bus labai įvairus. Apart ge-
amų - valgių, bus įvairūs žaislai, šokiai - net lietuviškos dainos skamfe 
po miškus. Kviečiame visus parapijomis, kaimynus ir prietelius su mumis I 
pasivaišinti, pasižmonėti tyrame ore. KLEBONAS IR KOMITETAS % 
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Mokykla I r Darbas 
Kuomet atvykai į šią šalį. Sunku net tėvams aiškiai nu-

tamsta tikėjai rast* geresnį rodyti, kaip reikšmingas yra 
gyvenimą sau ir savo vai- mokslas šioje šalyje! Daug 
kams. Kaip visi levai, taip ir 
tamsta stengeis d-ioti vai
kams visas tas progas, kurių 
pats neturėjai. Amerika buvo 
žinoma kaip progų šalis. Šian
dien viskas keičiasi ir tų pro>-

profesijų šiandien reikalauja 
užbaigimo aukštesnes mokyk
los. 

Jeigu tavo vaikas nesidomi 
mokslu ir pats nori apleisti 
mokyklą, nuo to jį nesulai-

gų ne tiek daug matvt. Teisv- ' , , . f . 
f j * ,. . kyk, nes prievarta jokio gero 

ų i ga i |gy i | n e a ^ n e | J J S tveia nesimokins. 
mokslo. Kai kurie apleidžia* 
mokyklas taip greitai, kaip Į T «" k9 su juo galima daryti f 
įstatymas pavėlina apleisti' N i e k s nesimokins to, kas ne-
Kiti stoja į aukštesnes moky-' patinka. Kartais vaikams mo
kias, lanko kolegijas, univer- M o j a nepatinka, ir todėl jie 
sitetus ir amatų mokyklas. m«*a mokstą. Lai tėvas pir

miau gerai apsvarsto dalyką, 

Šie Žmones Padėjo Maskvai Prismaugti Lietuvos Nepriklausomybę 

Kaip tamsta manai apie 
švietimą tavo vaikui? Ar 
mokslas juos sulaiko nuo dar
bo ir prisidėjimo prie šeimos 
užlaikymo? Ar tamsta, pilnai 
įvertindamas apšvietą, nori, 
kad jie užbaigtų vidurinę ir 
ankštesnę mokyklą! 

Apie šitą dalyką daug ra
šoma. 

Ne lengva nustatyti kaip 
elgtis su vaikų švietimu. Bet 
turime suprasti vieną daly
ką, kad mažai šalių pasauly
je siūlo tokių švietimo progų 
biednam vaikui ar mergaitei. 
Pradekime nuo pradžios. 

Čia įstatymai reikalauja 
vaikus leisti į mokyklą. Tai 
labai išmintingi įstatymai. 

prieš leisdamas nebesimokin.-
ti. Tegul jis randa darbą. Jei
gu už trumpo laiko darbas 
jam nepatinka, ar jis neranda 
darbo, tai tegul vel eina į mo
kyklą. Jis tada geriau imasi 
už mokslo. 

Bet kaip su vaiku, kuris no
ri mokintis, bet nežino ką 
mokintis? Tai priklauso nuo 
paties vaiko, nuo jo palinki
mų. Kas tokį vaiką interesuo
ja, kokie yra jo gabumai? Gal 
jis nori lankyti amatų mokyk
lą? Ar to amato darbininkai 
greitai gauna darbus? Yra 
sunkus klausimas ir nelengva 
nei tėvams nei vaikams atsa
kyti. Rimtai pasikalbėk su sa.-
vo vaiku apie tai. Bet ne-

Maskvos ranka sudarytoji Lietuvai "vyriausybe": Viduryje "Prezidentas" ir "minis
tras pirmininkas" Justas Paleckis; jo dešinėje — min. pirmininko pavaduotojas ir užsie
nių reikalų ministras prof. Vincas Krėve Mickevičius; kairėje finansų ministras Ernes
tas 'Galvanauskas, krašto apsaugos ministras ir kariuomenes vadas div. gemerol. Vincas 
Vitkauskas. Kiti, iš kaires į dešinę: žemės ūkio ministras agr. Matas Mickis, švietimo mi
nistras Antanas Venclovas, teisingumo ministras prok. Povilas Pakarklis ir sveikatos mi
nistras dr. Koganas. Vaizde trūksta vidaus reikalų ministro Mečio Gedvilos. 

Prof. T. Tothai 

Mokykloje vaikas išmoksta bandyk priversti juos manyti, 
apie savo šalį, jos žmones ir 
gyvenimą. J is mokykloje su
eina su kitais vaikais, kurių 
tėvai paeina iš svetimų šalių 
ir jis draugiškai su jais elgia
si. J is moka skaityti, rašyti, 
skaičiuoti, be ko šiandien žmo 
nes negali apsieiti, ir be ko 
negali gauti gerus darbus. Be 
to, jis dar išmoksta kokį ama
tą, arba kiek nors apie elek
triką, metalinį darbą, knygve-
dystę ir daug kitų dalykų. 

Sunku tėvams spręsti, ką 
daryti, kai vaikai sulaukia 14 
metų. Ar juos leisti toliau 
mokintis, ar pavėlinti jiems 
rasti darbo bei išmokti kokį 
amatą? Jeigu tik šeima gali 
be vaiko pagelbos apsieiti, ir 
jeigu vaikas nori, tai geriau
sia yra užbaigti mokslą. Nėra 
tiek daug darbų jauniems vai
kams ir mergaitėms, ir jei ir 
ramia darbą, tas darbas jie
ms jokio gero neatneša. Jie 
per mažai uždirba. Daug vai
kų vėliau gailisi nesimokinę. 

kaip tamsta manai. Kas in
teresuoja tėvus, nevisada in
teresuoja vaikus. Daugumoj 
miestų yra ekspertų, kurie su
geba pagelbėti išmintingai pa 
sirinkti amatus. 

* 

Apšvietą ir darbas yra svar 
biausi daiktai vaiko ir mer
gaites gyvenime. Jeigu mes 
pažįstame pasekmingą me
chaniką ar gydytoją, ar ką 
kitą, tas nereiškia, kad mes 
turime išmokinti vaikus tuos 
amatus sekti. Išmintingai 
svarstyk šitą klausimą, apkal
bėk rimtai su vaikais ir ieš
kok kuo geriausių patarirmi 
tam. 

Didysis Pasaulis Mums Kalba 

O ar visatos ribos dar ne
pasiekėme? Toli, toli, ne-
Paukščių takų su labai jaut
riais teleskopais galima įžiū
rėti ir vel prasideda nauji 
pasauliai. 

O dar toliau? Ką rasime už 
jų? To^niekas nežino — tik 
Dievas! 

Žmogus jaučia, kaip jo sie
lą supa mintis apie Dievo di
dumą. Kas yra tas Dievas, 
.kurio mintis sukūrė svaigi
nantį žvaigždžių pasaulį, ku
ris sukūrė tam pasauliui dar
nius žmogaus fantacijai ne
pasiekiamus dėsnius? Kas y-
ra Tas, kuris sukūrė nemato
mus žvaigždžių kelius ir sus
tiprino visatos ašį? Kas yra 
Tas, kurį dabar garbina di
dingasis dangus!... ir yra 
garbinęs jau prieš žmogaus 
akiai tai pamatant! Dabar 
jaučiame Pastero žodžių tik
rumą, kuriuos jis pasakė kai 
buvo priimamas į prancūzų 
akademiją: " K a s už žvaigž
dėto v dangaus? Naujas žvaig 
ždynas. Na gerai! O už jo? 

Neišmatuojama jėga verčia 
žmogaus dvasią spręsti šį 
klausimą ir nuolat jam šnibž
da: Kas yra už jų? O ką pa
dės atsakymas: už jų yra tuš
tuma, berybė erdvė? Tie žo
džiai nieko nepaaiškina. Žmo
gui, pradėjus apie tai mąsty
ti, nieko kito nelieka, kaip tik 
atsiklaupti ant kelių..." 

Ir nuostabiai gyvai jaučia
me tiesą, išreikštą puikioje 
Bethoveno giesmėje: 

Dangus garbina Amžinojo 
garbę, 

Ir toli skamba jo vardo gar
sas ; 

Jį garbina žemė; Jį šlovina 
jura; . -.4 

Supraski žmogau, jų dieviš
ką žodį! 

Kas neša žvaigždės dangaus 
neskaitvtas ? 

0 

Kas išveda saulę iš jos pa
lapinės ? 

J i kyla ji juokias spindu
liais auksiniais 

Ir bėga lyg karys, kai kvie
čia kautynės. 

Verte- K. J. Mafulaitis 

sidarę ne atsitiktinai, bet am
žinos Būtybės galybe". (Sext. 

Nerasi žmogaus — kad ir 
kažin kaip išblyškusios, per
degusios širdies, — kurio sie-! Emp. dogm. III, 2. Fragm. U, 
la nesijaudintų, neturėtų ste. I pag. 36). 
bėtino ilgesio, paslaptingo nu- • Be/t Aristotelis neturėjo jo-

Meilė — vulknvo verpetai • 
ką užlieja — psskandina jc 
išimtį. 

jautimo atsistojus po plynu 
dangumi tylų rugpiūčio vaka
rą, j ; #;%' 

Kas yra šis paslaptingas 
jausmas? Dar ir šiandien (y-
pae šiandien) žmogus, kai tik 
pažiūri į žvaigždėtą danglj, 
jaučia tai, ką jautė didysis 
graikų filosofas Aristotelis. 
Jis kartą pasakė: "rvaip tas, 
kuris nuo Trojos kalno Idos 

žiūri į lygumą žygiuojančią 
pilnos kautynių aprangos 
graikų kariuomenę, — pryša-
kyje raitininkai su žirgais ir 
kovos vežimais, toliau pėsti
ninkai, — supranta, kad turi 
būti . kažkas, kas tvarko šią 
karių masę ir veda ją tvar
kingomis eilėmis; kaip jūri
ninkas, pamatęs laivą, kuris, 
pučiant palankiam vėjui, pas
tato bures, yra įsitikinęs, 
kad laive vra vairininkas, ku-
ris jį vairuoja ir veda į uos
tą, kaip ir tas, tkuris pakelia 

kio žiūrono; jis stebėjo žvai
gždėtą dangų gryna akimi. 
Ką jis būtų. pasakęs, jei būtų 
pasinaudojęs tūkstančio kar
tų didinamuoju teleskopu ir 
jei būtų tiek žinojęs, kiek mes 
žinome, kaip nepaprastai yra 
didelis pasaulis! 

Kaip didelės yra žvaigždės! 
Uranas yra 14 kartų/ Neptū
nas 17, Saturnas 93, Jupite
ris 1279 kartus didesnis už 
žemę. Bet ką jie reiškia pa
lyginti su saule! Saulė yra 
1,3000,000 kartų didesnė už 
žemę, t. y. tiek iš jos galima 
būtų padaryti žemių. Ištikrų-
jų, šiandien operuojame mili
joniniais skaičiais. Bet, ar žv 
note, kokį aukštumą sudaryti] 
milijonas ant viena kito* su
dėtų kortų f Daugiau kaip ki
lometrą! O dabar galite įsi
vaizduoti, ką reiškia milijonas 
žemės kamuolių. Bet Syrijus 
yra 12 kartų didesnis dar ir 

Optimizmas yna vyriausias 
pasisekimo kūrėjas, pesimiz
mas — pasiekti naikintojas. 

O. Swett Marden 

savo žvilgsnį į dangų, į nuo- už saulę. O yra dar didesnių 
stabiai sutvarkytą žvaigždy
ną ir mato, kaip saulė nuo 
rytų ligi vakarų keliauja, tu-

dangaus kūnų už Syrijų... 
Mums svaigsta galva nuo šių 
skaičių! 

ris važiuoja 100 kilometrų! 
per valandą nesustodamas, 
nuo žemės saulę pasiektų tik 
po 170 metų. Sunku kilomet
rais apskaičiuoti žvaigždžių 
nuotolį; čia skaičiuojama mil
žiniškais, šviesos metais. Švie
sa per sekundę nueina 300,000 
kilometrų. Šviesos metai pa
žymi kelią kurį padaro švie
sa per metus. Greitasis trau
kinys kuris važiuoja 60 kilo
metrų per valandą pusiauju 
(ekvatorium) apvažiuotų per 
1 mėnesį. O šviesa šį kelią 
padaro 8 kartus per sekundę. 

Kaip neįsivaizduojamai turi 
būti toli artimiausioji neju
dančioji žvaigždė, Centauro 
Alfa, jei jos šviesa mus pasie 
kia po 4 metų ir 4 mėnesių! 
Ar žinote ką reiškia, jeigu a-
šigalio žvaigždė užgestų? Tai 
rejškia: mes ją toje vietoje 
matytume šviečiant dar 440 
metų. 

Persėjas yra 170 šviesos 
metų atstumo. O kas yra už 
jo? Ar ten pasaulio galas? 
Kur tau! Teleskopais atran
damos vis naujos žvaigždės. 
O dar toliau?... Ten yra Pau
kščių Takai . . Milijonai žvaig 
ždžių susilieję į balzganus rū
kus. Ar toli vra šie? Jie yra 

Padėti Pinijrai kan Mėnesi iki 11 Dienot, Neš Nnoiimtt Nuo 1 Dieno* 
TURTAS VIRŠ #5,500,000.00 
ATSARGOS KAPITALAS $360,000.00 
Dabar mokam 3 ^ % už pa 

: dėtus pinigus. Duodam p* 
skolas ant namu 1 iki 20 m 

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

i - — • • 

LOAlf ASSOOIATIOH 
OF CHICAGO 

JUSTIN MACKIEWIOH. 

Ghartered bj U. S. 
SAVTN08 FEDERALLY 

IN8TTRED 
• 

4192 ARCHER AVEMUB 
TEL. VIRGIHIA 1141 

VAL.: 9 Iki 4 p . p. Trečiad.: 0 lkl 12:00 p. šeštad.: 9 iki 8:00 T. T. , i 

SE BE 1 • » • • 3S 
Skaitykite Ir Platinkite Sekanaus Mūšy 

Katalikiškus Laikraščius: 

ri suprasti, kad yra visatos Pamatuokime žvaigdžių nuo 
Kūrėjas, kad visa tai yra pa- tolį. Greitasis traukinys, ku 20000 šviesos metų nuotolyje. 

lOCKO^THE'SEAPOG /BV Tedd 
yOJ SHOULDN'T LET THE 
BABY PLAY VMTH MONEY. 
DOM'T YOUKNOW TH«r 
MONEY HAS GEFMSON 

, PONT BE 5ILLY/ 
A GEPM COULDNT L1VE 

ON MY SAU\&Y/ 

"DRAUGAS" — vienintelis A- > * A * 
merikos lietuvių katalikų dien-

T rastis. Metams $6.00. 2334 South 
Oakley Ave., Chicago, 111. 

" L A I V A S " tikybinis savaitraštis. Metams $2.00. 
2334 So. Oakley Ave., Chicago, Illinois. 
"DARBININKAS" — §v. Juozapo Darbininku Sa-
junffos organas, išeina du kartu savaitėje. Metams " 
$4.00. 366 West Broadway. So. Boston, Mass. 
"AMERIKA" — savaitraštis. Metams $2.. 423 Grand 
Street., Brooklyn, New York. 
"GARSAS' ' AL.K. Susivienijimo organas. Me
tams $2.00. 73 East South S i , Wilkes-Barre, Pa. 
"MOTERŲ DIRVA" — A.L.R.K. Moterų Saiungos 
organas. Metams $2.00. 2317 So. Hoyne Ave., Chicago, 
Ulinois. 

JJ "STUDENTŲ ŽODIS" - A.L.K Studentų ir Pro-
fesionalų žurnalas. Jame bendradarbiauja visos ge
riausios Amerikos pajėgos. Metams $2.00. Mariana-
polrs College, Thompson, Conn. 

" 

" 

" V Y T I S " lietuvių Vyčių organizacijos mėnesi
nis žurnalas. Metams $2.00. 4736 South Wood Street, 
Chicago, Ulinois. 
"MUZIKOS ŽINIOS" — mėnesinis muzikos žurna
las. Leidžia Vargonininkų Sąjunga. Metams $1.50. 
1850 Wabansia Avenue, Chicago, ŪL 
"LIETUVIŲ ŽINIOS" — savaitraštis. Leidžia Lie
tuvių R. K. literatūros Draugija, Metams $1.50. 6802 
Supenor Ave., Cleveland, Ohio. 

= 3 = = m 
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LIETUVIŠKOJI TAUTINĖ INDIVIDUALYBĖ 
01 AMERIKOS LIETUVIS 

rato F. B. 
— * * • - / 

(Tęsinys) 
Daugelis lietuviškosios tau

tinės individualybes bruožų, 
susifturiuavtuaų Hiinetų gamti
nių ir kultūrinių veiksnių įta
koje, sutampa bv?i vienas kitę 
sustiprina. Todėl, prastinant 
lietuviškojo žmogaus charak
teristiką, prieinama prie ke
lių stambiausių bruožų. !>r. A. 
Maceinos žodžiais, ^lietuviš
kasis žmogus yra subjekty
vus, receptyvus, plaeiadvasis 
ir žemę mylįs žmogus." 
("2ydinyj'» 1939 m. 11 m., 
514 p.) . Vidutinis koeficien
tas lietuvių inteligencijos, 
kurios pradai cfel menko tau
tos masių išsilavinimo glūdi 
galimybėse, palyginti yra auk
štas. Šioks lietuviškasis žmo
gus žengia ypatingais keliais 
į savo buities pilnatvę, pasi
reiškia tam tikru būdu savo 
kūrybiniais veiksmais ir neša 
atsakomybę už kolektyvi
nius lietuvių tautos veiksmus. 

Savo kūrybiniuose darbuose 
lietuvis daugiau rūpinasi sa
vo vidų atskleisti, mažiau 
kreipdamas dėmesį i išvirši
nes, 'formas. Jis labiau verti
na simboliais išreiškiamas 
idėjas, negu pagal tas idėjas 
sutvarkyta, tikrove; jis dau
giau projektuoja, negu reali
zuoja, jaugiau, sukuria, negu 
visuomeniškai tas kultūrines 
gerybes suorganizuoja bei 
saugoja. Lietuvis ilgisi di
dybes, nors jos nerealizuoja. 

J i s nenori būti supančiotas 
apčiuopiamų ribotų dalykų, 
negali užsidaryti vienos spe
cialybes srityje. Lietuviui, 
kaip visumos žmogui, kultū
roje yra labai svarbi religi
ja. Lietuviškoji tautine knl-
tūra yra krikščioniška. Ke-
ligija yra tos kultūros gyvo
ji siela. Tai liudija, pavyz
džiui, liaudies kūryba, Braz
džionio mistiškoji poezija, 
Čiųrlioaies simboliškoji ta
pyba, prof. S t Šalkauskio ir 
df. Maceinos projektai visuo
meniniam gyvenimui tvarkyti. 
Jei būtų atsįradę žmonių, 
užsispyrusiai kovojųsįų ir pa 
šalinusių visas kliūtis, išei
nančias iš realios tikrovės ne

tobulumo, ir būtų realizavę 
mokslą meno, visuomeninio 
gyvenimo srityse sukurtus 
tobuliausius projektus, Lietu
va būtų tapusi garsiausia TV 
sų valstybių ir tautų. 

Lietuviškuoju žmogumi bfi* 
siremią tautiniai ir kultūri
niai galimumai buvo stengia
masi apsaugoti nuo kraštuti
numų ir išvystyti iki aukš
čiausio laipsnio. Tas darbas* 
buvq galima varyti sukurtos 
tautines valstybes mastu. Dar 
gal trūksta bendro nusistaty 
mo jėgos: buvo nenormalu
mų santykiuose šviesuomenės 
su liaudimi, buvo būtinai įš
ven t inu principinių pritštara-
vimų šviesuomenės nuomonė
se. Teisingai suprastu ir 
išpopuliarintų kilniu lietuvių, 
tautos pašaukimu buvo sten
giamasi pašalinti tuos stab
džius ir suintesyvinti pašau
kimo realizavime. Prof. St. 
Šalkauskio apibrėžimu, "tau
tinis mūsų pašaukimas rei
kalauja sudaryti pilnutinę 
rytiškos ir vakariškos kultū
ros sintezę tautines mūsų ci
vilizacijos lytyse." (" Ži&'* 
1933 m, 10 nr. 23$ p.). Dr. Ą. 
Maceina aiškindamas ir popu
liarindamas prof. St. Šalkau
skio lietuviškąja isto.rios.ofv 
ja,, dar šiaip išryškina kultū
rines sintezes supratimą: 
"Visų, pirma, šioji sinteze yra 
ne Rytų ir Vakarų, bet mū
sų pačių individualybes pra
dų derinimas; toliau, šitoji 
sintezė yra ne objektyvinių 
laimėjimų, bet subjektyvinio 
nusiteikimu sintezėj galop, ši
toji sinteze vyksta ne pasisa
vinimo, bet pasigelbejuiKi sve
timomis įtakomis keįių.y 

("Žid." 1939 m. 5-6 nr. 
636 p.) . 

Rytų gyvenime ir kūryboje 
turi reikšmes ryškesne intui
cija, fantazija, instinktas, 
jausmas, giaivaiiškumas, pasy
vus pergyvenimas kontrasto 
tarp idealo ir tikrovės; Va
karų — protas, valia, organi
zuotumas, aktyvumas, praktiš-
ruas. Tokie pradai yra prie
šingi, bet neprieštarauja, to
dėl jių sinteze yra galima. 
Analogiškai tautines kultūrom 

Rheumat ic Happy; 
Relieves Pain ( Įu ick 

Thousands vvho wflfer*^ from tbe torturing 
pnins of rheumatism, sciatica. lumbago, neu-

i ralgia and neuntis—are certaioly happy over 
their discovery of NURITO. Now they have 
found a quick-acting formula vvhich speedily 
relievęs tbose ezhausting muscular aches and 
pains. NURITO is trustvvorthy and dependable 
—contains no opiates. If you want to feel again 
the joy of relicf from pain—so you can work in 
peace and sleep in comfort—be wise and try 
NURITO under this ironclad guarantce. If the 
very firet three doses do not relieve that cruel 
pain to your satisfaction—your money will be 
refunded. Don't suffer. Ask your druggist today 
for NURITO on %is guaraatee. (T.N.c.) 

65,lL0 kareivių manevruose Ca-nip McCoy, "VVis., srity
je svarbus vaidmuo yra susisiekimai. Kareiviai tiesia p T 
laukus telefono linijas. (Acnie telephcto). 

NAUJAS APARATAS 
AKINIAMS PRITAIKINI 

pašaukimui proi\ St. saikaus 
kis nurodo ir politinį lietuvių 
tautos pašaukimą, būtent: 
tarnauti tarptautines pusiau-
svyro reikalams ir tuo lai
duoti nepriklausomą savo bu
vimą. 

Lietuvių kaimynų zoologi 
nio ir materialistiškai kosmi 
nio patriotizmo kraštutinu
mai lietuvių tautos pašauki
mą dar daugiau išryškina bei 
jo vertę iškelia ir kartu pa
didina tą pašaukimą realizuo
jančio lietuviškojo žmogaus 
atsakomybę prieš žmoniją 
Europos (taip pat ir Ameri
kos) kultūrinėje kūryboje įsi
galėjusi kraštutiniška civili
zacijos persvara sugriovė iš
vidinį žmogaus gyvenimą, pa
dare žmones sustingusios iš
vidines dvasios barbarais. 

viršinį barbariškumą ir tuo 
būdu atbaigtų bei išryškintų 
sintetinę ir krikščionišką lie
tuviškąją kūrybą, jei visuo
meninį gyvenimą organizuo
jančioji šviesuomene rūpintusi 
neprislegti tautinį genijų sve
timomis objektyvinemis gery
bėmis, o apsiribotų tik kūry
biškumą žadinančios ir turti
nančios subjektyvines sveti
mos dvasios įtaka. Dabar pasi-
reiškiąs antgamtinio principo 
paneigimas viešajame gyveni
me ir kovos su juo tautinėmis 
bei valstybinėmis 'priemonė
mis įpareigoja lietuvius prisi
imti tam tikrą dideles reikšmes 
religinę misijų. Tai suprato 
padare eilę realįų žygiu n A-
sų garbingieji tautiečiai. Bet 
materialistiškojo kaimyno 
smurtas išpiešė visas gali-

Lietuviai su savo išvidine I niybes ir per prievartą vistyj 
dvasia galėtų bent kiek tai j diktuoja. Sąryšy su šiais i 
atsverti, jei kiek sparčiau pa-1 skaudžiais įvvkiais dideinl 
atūmetų pirmyn civilizacinę Amerikos lietuvių tautinas < 
pusę bei sumažintų savo iš- visuomenes pareigos. (B. d.) 

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

li)41 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. BUDRIK 
FURNITURE HOUSE 

3409-11 ir 3417-21 South 
Halsted Street 

BUDJllKO PROGRAMAI: 
WCFL — 970 kil. Sekmadienio 
vakare 9 vai. 
WHFC — 1420 kil.. Ketvirta
dienio vak 7 va' 

—— < ^ 
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Motor Sales Co. 
D E S O T O » P L Y M O U T H 

CHICAGO'S MOST E&LIABLE NEW CAR DEALEii 
Trade-ius on New Plymouths and De Sotos are swamping us! 

Theretore We Are Oiiering Our Tremendous Used Car fctock At 
R ii A L B A R G A I N F R I G £ S. 

BVICKS — 1939-38-37-36, Sedans. Prices as Low as: 
Ali nave Ęeaters and TrunKs — some with Radios #395 .00 
CHEVROUSTS - f939-38-37-36, Sedans. 
Ali have Heaters and Trunka — some with Radios #185 .00 
CHRYSLĘRS — 1939-38-37, Sedans. These look likę new.. .#295.00 
Į>E SOTOS — 1938-37-36, in perfect condition. 
With Heaters, Radio and Trunk #275 .00 
DODGES — 1939-38-37. Best Buys in Ohicago. v 

With Heaters and Radio. Ali have Trunks #295 .00 
FORDS — 1939-38-37, with Heater; some have Radios #195 .00 
PONTIACS —1939-38-37-36, with Heaters, Radios, Trunks, #185 .00 
PLYMOUTHS — 1940-39-38-38-36, with Heaters, 
Radios and Trunks. AU these cars are likę Brand New #295.00 
218 carą ta choose from. Ęvery car reconditioned by our factory 
trained mechanics and guaranteed to be perfect throughout. 

YOUR CAR DOWN - BALANOE 18 MONTHS. 
• 

Burke Motor Sales Co. 
D E S O T O -.- P L Y M O U T H 

6445 So. Westęrn Ayę. Chicago, 111. 
O P E N E V E N I N G S 

m $& 2vtSSS%%=S;:2 

Remkite Lietuvišką 
Žydukę 

NATHAN 
KANTER 

MUTUAL 
UQUOR 

ca 
Wholesale 
4707 So. 

Halsted 81 
TeL Blvd. 

0014 

LIETUVIAI DAKTARAI 

t«L CANal 5969 

DR. WALTER PHILLIPS 
4155 VVest Cermak Road 

OFISO VALAND08 
1 r * į 6:30 - 8:30 v»kara 

ir pasai sutartį. 

L1LTUV1AI DAKTARAI 

TeL YARds 8146 
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 

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

Šeštadieniais: 11 iki 12 

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Taipgi akinius pritaikau. 
3343 S. Halstc Street Telefonas: Hemlock 5849 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Ave. 
Oiiso Valandos: 
Po piet — 1 iki 3; Vakarais 7 iki 9 

Sekmadieniais suiyg sutarties 

Phone Cicero 4276 

DR. P. AlKOČiŪNAS 
DANTISTAS 

1446 S. 49th C t , Cicero, 111. 
Antradieniais, JaustvarUMlMlUMiM 

ir Penktadieniais 
Valandos: 10-12 ryte, 2-b, 7-9 P . M . 

314/ S. Hatsied St, Chicago ' VALANDOSE 

DR. F. C. WINSKUNAS 
PHYSICIAN - SURGEON 

Ofiso: 2158 W. Cermak Rd. 
W . CANal 2345 

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

Tel HEMlock 3150 

I O T E . seuNSKi 
DANTISTAS 

4143 South Archer Aveaue 
Telefonas LATayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniaia ir 
A£>n. Penktadieniais. 
4631 So. Ashland Ave. 

TeL YARds 0994. 
Pirmadieniais, Trečiadieniais i j 

Šeštadieniais. 

DB. CHARLES SEGAL 
*J?£TOoJAS P\ cm»URGAfl 
4729 So. Ashland Ave, 

m , - - , (2-tros labos) 
TeL MIDway 2880 Cnlcaeo. UL 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 0 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 

Sekmad. nuo 10 iki 12 vaL ryto. • i * i ^ 

DR. MAURIGfc KAHN 
GYDYTOJAS IR CJįURURGAS 
4tKjfl i>o. Ashland Avenue 

TeL lARds 0994 
Rez. tel. PLAza 3200 

r'umadieniam, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet, 

Telefonas CANaJ 7329 

UK. PETER J. BARTKUS 
G*D*'i'OJAS IR CHIRURGAS 

2202 VVest Cermak Road 
OPUSO VALA^UOfci: 2-4 ir 7-9 

ir pagal sutartį. 
Sekmadieniais taipgi pagal sutartį. 

Res. telefonas bExiiey 0434. 
TeL Cicero 1484 

ŪK. S. K. PALUTSIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kainp. lotos Oat. ir 49ih C t 
OPl«0 VALANDOS: 

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

Ros. 1625 bo. 50th Avenue 
TeL Cicero 1484 

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai diena 
TeL YARds 5557 

DR. FKANK C. M M 
(Kviecinskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 4?th Street 

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

ir pagal sutartį. 

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

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

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

DR. P. J. BE1NAR 
(Beinaraoskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street 

TELEFONAI: 
Ofiao — WENtworth 1612. 

Res. — YARds 3955. 
OFISO VALANDOS: 

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

pagal sutartį. 
TeL YARds 2246 

DR. C. VEZELIS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street 

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

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

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VaL: 2—4 ir 7—9 vak. ' 
Ketvirtad. ir Nedeliomis susitarus. 

2423 W. Marąuette Road 

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak. 
Nedeliomis pa-al sutarti* 

Office teL YARds 4787 
Namų teL PROspect 1930 

• i 

TeL CANal 6122 

DR. B O I S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 VV. Cermak Road 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 f. f. 

REZIDENCIJA j * 

Office Phone Res. and Offifit 
PROspect 1028 2359 S. Leavitt St. 
VaL: 2-4 pp. ir 7-9 vak., Ganai 0704 

DR. J. J. K0WAR 
(Kowarskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 VV. 63rd St, Chicago 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutarti 

TeL YARds 5921. 
Res.: K£Nwood 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 įr 6—8:30 P. M. 

Nedeliomis pagal sutarti 
TeL CANal 0257 

Ros. teL: PROspect 66511 

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

Rezidencija: 6600 So. Artesian Ave. 
6631 S. CalifornJa Ave. | VALANDOS.- ii T. ryto iki 3 OOP-»* 

S £ 3 ' S ? * , > S CRANE COAL CO., 5332 S. Long Ave., Chicago - TeL PORtsmouth 9022 g 
POCAHONTĄS »nXE B I N . i i *c-
riausiii mainu. lXiray dulkiu išim-

Perkant 5 Tonus *r 4au«ū»u — 
.35; Black Baad — $9-50. 

Sales Tax Extra. 

http://isto.rios.ofv
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J? 
Judosiškas 
Kotnunisty 
Džiaugsmas 

Waterbmy, Oonn. 

bėjo sovietams sietuvą \u 
grobti. 

Komunistai, kurie džiaugia
si sietuvos nelaime, turi ei-

Nese-! ** & m u S ^ visuomenes, iš drąu 
niai koi.iunuite.iai buvo *u- 8 W k u k * L a i nesiranda nė 
rengv lietuvių darie pikniką, v i e n o lietuvio, kuris skaity-
kuriame džiaugės, kad ju v.ien t n , ** ^ m t u komunistų laik-
minčiai Lietuvoje atliko ju- *&"*> ***** lankytųsi į ko-
dosiika darbų. Piknike kalne- munistų l r komunistuojančių 
jo tūla mergina is New Bii-' organizacijų jarenginms. 
tain ir tūlas redaktorius. Lietuviai, Lietuvos nepri 
Džiaugėsi, kad Paleckis ir kiJkUusomybės rėmėjai, neturė
ti buvo nuvykę į Maskva Sta-1 W m e n i e k o t*™1™ < u m ū s u 

linui batus nulaiivtL. Nors toutos i^aniauiis - komu-
komunistai Saukė pilna ger- * * * • ^ J i e važiuoja pas 
kle, be* pritarimo negavo. Slalinų į Maskva. 
Septyni komunistėliai plojo, Darbininkas 
o kiti piktinosi, kad Sovietų 
Rusija, kuri sakosi esų mažų
jų tautų išlaisvintoja, paver
gė mažas Pabaltijo valstybes. 

Komunistai. baisiai pyksta, 
kad patriotingieji lietuviai 
katalikai pareiškė užuojautų 
savo broliams Tėvynėje ir pa
siuntė protestų Sovietų Rusi
jai. 

Beje, komunistų kalbėtojai 
ramino savuosius, sakydami, 
kad Mjeigu dirbsime vienin-
gai, tai sulauksime, kad ir 
šioje šalyje ateis laisvė ir 

4 - -v- . 
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NAUJOS MASINOS FONDAS 
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Vc.izduojaiua iškilmių vkfca Ehvoode, Ind., kur respublikonų partijos komitetas ofi
cialiai pi-anešė Wendell L. Willkie, kad jis nominuotas kandidatu i prezidentus, 

* a 

(Aeme telepnoto). 

Vilniškis 
Susižiedavo 

Kazys P. Vilniškis," Lietu
vos Eksporto-importo Ren-

Nepasiseke 
Vargšams 

Rrooklyne komunistai per 
savo laikraštį garsiai šaukė 
ir rėkė-, kviesdami lietuvius 
su*irhakti j jų rugpiūčio 12 * " * * * * * * * * ***?*, *>«-
d mitinga, . kuriame, kaip Y*s &"** "Amerikos- re-
garsinta, žadėta atsakyti į g o r i u s ir administratorius, 
kun. Jono Balkūno kalbų, pa- Am' L k t K ^ ' ?**»**&" 
sakyta liepos 30 d mas in ia - ' c c n t r o v a l d > ' b ^ " W rug
ine susirinkime, Klasčiau* sa- p i m h o 1 1 d 8 l i W l T 0 B o s " 
lėje. Jų laikraštis didžiausio- J01*' *** • ' s u E l e n a P o d e " 
mis raidėmis minėjo kim. J. ly te> Š v ' * * * h e t u v h > I***-
Balkūno vardų ir šūkavo, kad *»JOS ^unimo draugijų nųo-

plevesuos raudona vėliava''. [*W % i r » atsakymą i kun. širdžia | veikė, ji, li*i':iivis]ko 
darbo mylėtoja, *'Amerikos'' Komunistai aiškiai pasiro-! Balkūno kvietimų dirbti ir au-( ' ? / ' v. ' . 

tti i k T i koti lietnvai ir itta ynvrniu s k a i t y t o J a - J« sužieduotuves 
do, kad ne yra ištroškę zmo-.KOlls i^ietuvai ir jo*> zmomų . . . . . . . _. 

' , V *T , ; 7 * , .1 . . . , . ; j auk ia i ir kukliai atžymėtos nių kraujo. Jie laukia, kad gerovei 
kruvinojo Stalino ranka pa
tiektų ir Jnng. Valstybes. 
Neskteibėkime, nes jeigu ko
munistai džiaugiasi, kad Sta
lino budeliai šaudo lietuvius 
Lietuvoje, tai jų džiaugsmui 
nebūtų galo, jeigu StaBnas 
pasiektų Ameriką i* pradėtų 
kruvina tarorų šioje šalyje. 

Darbininkai turėtų rimtai 
pasidarbuoti, kad visiems 
tiems, kurie džiaugiasi, kad 
Lietuva užgrobta, kad Lietu
voje liejamas mūsų brolių 
lietuvių kraujas, nebūtu vie
tos mūsų išeivijos draugijose 
ir organizacijose. Ig. Į*. 
Pasmerkė komunistus 

Dr. M. Aukštikalnis, Vaiz 
bos Buto radio vedėjas, per 
nulio griežtai pasmerkė ko-
munistuis, kuria dži^igiasi^ 
kad Sovietų Rusija užgrobė 

Bet... iš to šauksmo išėjo 
grynas niekas. Susirinko vos 
keliolika komunistų ir " drau
gui M Mizarąi net nejauku pa
sidarė, kad jo balsas taip 
neišklausytas tapo. Tai nu
mušė jo nuotaikų ir jis nebe
drįso plūsti kun. Balkūno 
Neva išlaidoms padengti su
rinkti 5 doleriai su keliais 
centais. Ir taip, iš didelio de
besio išėjo visiškai mažutis 
lietus. K. T. 

E. Podėly tes motinos namuo
se rugpiūčio 12 d. Linkime 
jiems gražiausio pasisekimo 
ateities gyvenime. 

Mirė Antanas 
Karalius 

— Mirė 

Laivu Išvažiavimas 
Gerai Pavyko 

Bayonne. j į J. — Rugpiū
čio U d. Bayonne lktuviij 
9v. Mykolo ir Jersey City 
lietuvių Šv. Onos parapijom 
turėjo bendrų išvažiavimų 
laivu į Kye Beach, N. Y. O-
ras pasitaikė laibai (gražus, 

Lietuva, Pasmerkė taip. pati im\ ir ekskursijos jf<a>iseki 
Paleckio vaktŽių, kuri pagelT mas bi\vo nepaprastas. 

Baltimcre, M ! 
Antanas Karalius, priklausęs 
teatrališkai draugijai, kuri 
suvaidino 33 veikalus iš Lie
tuvos istorijos. Jis pradėjo 
vaidinti 1901 m. Paskutinį 
kartų vaidino 1915 m., gaivi
nant Lietuvos nepriklausomy
bes dvasių. Buvo kilęs iš 
Prienų 
kaimo. 

parapijos, Asiuklėj 

Mirė * Vincas Lietuvninkas, 
muzikantas, kun. J . Liet u v 
ninko brolio sūnus. Ąbien 
laidotuvėms patarnavo grabo-
rius J. Kašinskas. Abu pa
laidoti rugp. 9 d. J. K 
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Li€t. DarbininkiįĮ 
Sąjungos Jubiliejinis 
Seimas 

Sp. Bcfcton, Mass. — šiais 
metais LDS organizacija ir 
laikraštis " Darbininkas" mi
ni savo 25 metų gyvavimo 
sukaktį. Jubiliejus tęs.is per 
visus metus. 

LDS organizacijos jubilie
jinis seimas įvyks rugsėjo 19 
ir 20 dei, Šv. Petro lietuvių 
parapijoj, Sa Boston, Mass., 
kur yra ir organizacijos cent
ras. 

LDB ir "Darbininkas" į-
s.ikūre So. Bostone. Per tuos 
25 metus LDS 1 kp. gausiai 
rėme savo organizacijos cent
rą. Maloniu pažymėti, kad 
LDS 1 kuopa su savo dvasios 
vadu priešakyj imasi ant sa
vo j^ečių jubiliejinio seimo 
surengimą. y >, 

Jubiliejinis seimas įvyksta 
laikraščio "Daiibdninko" iš
leidimo dienose. Šeiminis 
"Darbininko" numeris išsis 
padidintas. Taigi labai svar
bu, kad jubiliejiniame seime 
būtų atstovaujamas kiekvie
nas apskritis, kiekviena LDS 
kuopa. Pageidaujama, kad į 
jubiliejinį seimą, atvyktų mū
sų išeivijos dvasios vadai — 
kunigai, LDS gyvavusių, bet 
pastaraisiais metais susilpnė
jusių kuopų atstovai — na
riai. 

LDS Connocticut ir Naujos 
Anglijos apskričiai susitarė 
pagelbėti visoms kuopoms fi
nansiniai atsiųsti atstovus į 
seimą. Taigi ir tos kuopos, 
kurios finansiniai silpnai sto
vi, gali išrinkti atstovus ir 
kreiptis prie apskričių, pra
šydamos finansines paramos. 

Kiekviena LDS kuopa gali 
siųsti po vieną atstovą nuo 
kiekvienos dešimties narių, 
bet ir mažiausia kuopa gali 
siųsti vieną atstovą. Lai kiek
viena kuopa pripildo savo 
kvotą! 

LDS Centras 

Naujosios Anglijos1 

LietuviŲ Diema 
Marianapolis. — Rugpiū

čio 11 d. čia įvyko Naujosios 
Anglijos Lietuvių Diena, ku
ri buvo atidėta nuo liepos 4 
d., kadangi tą dieną labai li
jo. Šį kartą pasitaikė gražus 
oras ir Lietuvių Diena gra
žiai pasisekė. 

mi's. Mišias atvirame lauke 
atlaike ir pamokslą pasakė 
kun. dr. J. K. Končius., Mt. 
Carmel par. klebonas. Po pa
maldų į gausiai susirinkusius 
prabilo Marianapolio kolegi
jos rektorius kun. dr. J. Na
vickas. Jis pakvietė Lietuvos 
gen. konsulą pulk. Joną Bud
rį pasakyti kalbą. Konsulas 
savo jautrioje kalboje nu 
švietė tas aplinkybes, kuriose 
Lietuva klasta, apgaulei ir 
smurtu užgrobta. Jo kalba 
visiems padare gilaus įs,pū 
d-2 

MAŠINŲ FONDU BUVO * $2,739.50 
A. E. Petrauskaite, AVaterbury, Conn 2.0U 
Mrs. O. Čeponienė, Chicago, 111 ;2.00 
S. Kavalauskiene, Chicago, 111 2.00 
J. Baranauskas, Chicago, 111 2.00 
S. A. Pilackas, Chicago, 111 2.00 

' Iškilmes pradėtos pamaldo- M. E. McCloskey, Detroit, Mich ' 1.00 
' K. Dezulskis, Chicago, 111 2.00 
Dan. (Jedras, Chicago, 111 1.00 
O. Žukauskiene, Cleveland, Ohio 2.00 
M. Buzinskienė, Providence, B. 1 4.00 
Bucelevičiene, Brighton, Mass 2.20 
N. N 2.00 
K. Nokevičius, Kewanee, 111 2.00 
M. Kuprevičiene, Providence, K 1 2.00 
P. Slaveikis, Aiusterdam, N. Y 2.00 
Mrs. Pr. Judikinas, Cicero, 111 2.00 
J. Ulinskis, Cicero, 111 2.00 

Dalyviu tarpe 'buvo ir iš 
tolimų vietų. Švente praėjo 
labai jaukiai, linksmai. Daly
vavo per 5,000 žmonių. 

Tautininke 
Prakalbose 
Komunistai Kele 
Trukšmę 

Norwood, Mass. — Rugp. 9 
d. tautininkų draugijėles su
rengė prakalbas,, kuriose pri
ėmė protesto rezoliuciją prieš 

Lietuvos užgrobi kus Sovietus. 
Komunistėliai bandė sukelti 
triukšmą, bet norVavyko. Jie 
nigavo nė balso. Kalbėtojai 
ragino su komunistais neturė
ti nieko bendra. (J erai, kad 
nors dabar ir tautin,inkui-so~ 
cialistai ,pažista komunistus, 
kaipo tautos išgamas. OSN. 

Viso $2,773.70 

Nuoširdžiai ačiū visiems kurie prisidėjo prie k 'Draugo" 
Spaustuvės Mašinų Fondo. 

Nekask kitam duobės, nes,5555 
pats į ją įkrisi. 

Netikęs pasitikėjimas sa 
vim veda prie pražūties. 

Kiekvienam įdomu tai, kas 
jam suprantama. 

Neverta {pulti to, kas mūsų 
puolimo nejaučia. 

Mes dažnai paniekiname 
tai, kas yra mums naudin
giausia. 

Mes esame sukurti, *kad 
būtumėm laimingi. 

Girtuoklį pažinsi iš jo vy
no gerbimo. 

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

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

^ « 

H 0 L L Y W 0 0 D I N N 
Svetaine renduojama susi
rinkimams, parems, vestn^ 
vėrna ir visokiems kitiems 
parengimams. 
Mykolas ir Elzbieta Rudauskai 

(Savininkai) 
2417-19 WEST 43rd ST. 

Phone Virginia 9780 

į Į I Į — — 

Kilniausias troškimas, kur 
gali jausti ir pasiekti žmu 
gus — tai atlikti visas savo 
pareigas. Lubbock 

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

TEL. PROSPECT 8742 
Mes iškraustonie modernia bado. 

Pardavinėjame tiktai geriausios kokybes 
(best ąuality) anglis. 

^ 

SICK, NERVOUS 
PDAIIIfV"EVERY 9 URANAI MONTH": 

M\ rs 

i 

Then Read WHY 
Lydia E. Pinkham's 
Vegetable Compound Is 
Rear'Woman'sFriend"! 
Some women suffer severe monthly 
pain (eramps, backache. headache) due 
to female functional disorders wkile 
other's nervea tend to become upset and 
they get cross, restless and moody. 

So why not take Lydia E. Pinkham's 
Vegetable Compound made especially 
to belp tired, run-down, nervous wom-
en to KO smiling thru "dimcult days." 
Pinkham's Compound centains no opi-
ates or habit-forming ingreaients. It 

is made from nature*a own beneficial 
roots and herbą —each with Us o v a 
special purpoee to BKLP WOM£N. 

Famous forover60years—Pinkham's 
Compound is the best known and ono 
of the most effective "woman'»" tonies 
obtainabte. Try UI ę 

Pastovumas--
nrsr 3CC 

Tą liudija įstaigos 44-riy mėty gyvavimas. 

Qp 
M bendrove, kaip mūsų tauta, yra įsteigta amt 
samu, kurie yra savininkų apgyventa. Nerasit* 
saugesnes vietos taupyti savo pinigus. 

ĮSIGYKITE NAM4 PER MŪSŲ LENGVO 
IŠMOKĖJIMO PLANi, ANT JLGŲ METŲ! 

# 

KEISTUTO SAVINOS & LOAN ASSOCIATION 
3236 South Halsted Stteet 

Tel. Calnmet 4X& Jos. M. MoierU, Sec'y 
IndiPlaJ kkeicrttmo tampytojo apdrausti 

lkl Ha,U00.M Federailneje |rta%oJe. 

• • 

•» 
• • 
•f 
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Atostogauja 
Chicagoje 

Y'm, norintieji tapti pilie
čiais ir išmokti rašyti, įkai
tyti ir kalbėti angliškai rr 

Šiomis dienomis Anastazija suprasti Amerikos valdžią ir 
Petrauskaite, iš Waterbury, atsakyti į tam tikrus klausi
te'onn., atostogauja Chicagoje inus prieš gaunant popierius, 
ir mano aplankyti visus sa-i esate kviečiami atsilankyti j 
vo gerus pažįstamus ir prie- šias jjamokas trečiadienių va-
telius Šioje apylinkėje. Šiuo karais. Pamokos bus duoda-
laiku A. Petrąuskaite yra ap-' mos veltui. 
si stojus pas savo gera prie-, 
telką Riblckaite, West Side-1 T e v U M a t l t O t l I J 
je ir nekart , šiuo laiku ep- j B e n d r a d a f W ų 
lanke Marijoną, Brenzaite. I f . T 

A. Petrauskaite neužmiršo j o U S i m t k i m a s 
sustoti "Draugo" nedakcijo-, T^yų M a r i j 0 n ų B£iidradar-
je atnaujinti savo,prenumera-ib i ų Draugijos chicagos aps
tą "Draugui" ir sugrąžinti: k r i t i e s s l > s į r įnkįm a s įvyks 

didelį glėbį. tikietų galiukų trečiadienį, rugpiūčio 21 d., 
1940 DeSoto automobilio lai
mėjimui. 

Linkime linksmai praleisti 
atostogas Chicagoje ir neuž
miršti dažniau atsilankyti. 

Rap. 

Pilietybes Reikalais 
Del palengvinimo lietuviams 

išsiimti pilietybės popierius 
ir tapti Amerikos piliečiais, 
pilietybes klasai buk atidary
ti Brighton Parke, Shuhnist-
ras Realty Company ofise, 
4016 South Archer Avenue, 
trečiadienį, rugphVuo 21 d., 
8 valandą vakaro. 

'* Draugo" name, 2334 South 
Oakley Ave. 7:30 vai. vaka
re. Visų kolonijų skyrių at
stovai bei atstovės, ir tų ko
lonijų, kuriose skyrių nesi
randa, nuoširdžiai prašomi 
kuo skaitlingiausiai atvykti. 
Dvasios vadas kun. J. Dam
brauskas visų lauks, ir su
teiks gražias dovanas už sėk
mingą (pasidarbavimą dovanų 
knygučių tikietų platinime ir 
šiaip išvažiavime liepos 28 d. 
Marijos Kalneliuose. Bus ir 
daugiau svarbių pasitarimų, 
užtat malonėkite dalyvauti. 

Apskr. sek r. J. K. 

ninku klubo susirinkimas pa
rapijos svetainfije. Bus svars
tomi laibai svarbūs kolonijų 
reikalai. Kolonijos pagerini
mo reikale pasižadėjo koope
ruoti miesto valdininkai. Na
riai prašomi kuo skaitlingiau
siai dalyvauti ir parodyti 
bendrų mūsų susirūpinimų ko
lonija. 

A. F. Pocius, 
Klubo korespondentas 

••• ••.'.v-*.s«.«.«l 

Elwoodo miestelio svarbiausioji gatvė South Anderson St. buvo perdėm ntopuošta šį 
šeštadienį (rugp. 17 d.) ten pasitinkant ir sveikinant atvykusį j savo gimtinę vietų res
publikonų partijos prezidentinį kandidatų į prezidentus \Vendell L. AVillkie. 

(Acme telephoto). 

Knygos — didžiausios tau 
tos ir žmonijos turtas: iš pele-
vingi namai: jie 'primena 
smuklę. De Amic* 

IŠ POLITIKOS L A U K O 
Cicero. — Mes, lietuviai, lyderis, bet kuomet tapo iš-

eia gyvendami per 30 metų rinktas j siekiamąją vietų, 
tuojau ciradejb nieko politikoj neatsiekem, 

nors visados, atėjus rinki- ciams 
svetimtau-

įvairius darbus duoti, 
mams, kalbam, susirinkimus o lietuviams jokio darbo ne
darom ir agituojam u i sve-, malonėjo; kai kuriuos dar gi 
timtaueius dėl jų gražių pa- atleido iš turimų darbų. Kai 
žadu, kuriais prieš rinkimus I kuris lietuvis nori gauti nuo 
mus džiugina, o po rinkimų, jo darbo, tai jis pasako, jog 

Per praeitus rinkimus dau- ti visus buvusius iki šiol na
gelis yra sakęs: "Kas pasi- susipratimus. Kitaip mes po-
dare tam Valančiui! Visados litikoj niekad nieko nelaim-e-
buvo respublikonas, o dabar sim. Politikieriai yra mu§ su
dirba už trečių partijų". Aš skaldę į grupes ir iš to nau-
dirbau ne už trečių ,partij$, dojas, nes ir priežodis sako, 
bet už lietuvį, nes tos parti
jos sąraše buvo įtrauktas ir 
lietuvis Babieius. Aš visados 

kad kur du pešas \- trečias 
naudojas. Jei mes, lietuviai, 
sueisim į\ vienybę, nereikės 

- savo dir.bau už lietuvius, nežiūrint! mums ieškoti lyderiu -
i • 

kokioj jis partijoj būtų. Ciee-j t a r p e s u s į r a s ime ir tuomet 
riečiai gerai žinote, kad a š , ^ politikieriai ateis mums 
visados dirbau ir dirbsiu už 
lietuvius. 

Dabartiniu laiku kiekvieno 
lietuvio yra pareiga sueiti į 
vienyibę, sudaryti didelį lie
tuvių klubą ir ten išsiai&kin-

Patanč.iau lietuviams veikė
jams, ypatingai politikoj, su
šaukti susirinkimą ir įsteigti 
tvirtą politikos klubą be skir
tumo kuris kuriai partijai pri
klauso. Mes neprivalom pa
miršti, kas buvo praeity. Iš 
praeities ir iš savo klaidų tu
rime mokintis. A. Valančius 

vienok nieko negaunam; net 
ir tie, kurie buvo turėję ko
kius darbelius, atleidžiami, 
nes į jų vietas politikieriams 
reikia įstatyti airius, lenkus, 
italus ir kitų tautybių žmo
nes. Ne* tirščiausiai apgyven
tose lietuviais vietose svetim
taučiai turi politinius darbus. 

O tai, gal, del to, kad mes, 
lietuviai, esam pasiskirstę. A-
tėjus rinkimams vieni kitus 
kaltinam, vieni prieš kitus 
nusistatom. Mūsų politiški 
klubai sugriuvę, nieko nevei
kia. Tik, kaip ateina rinki
mai, tuomet pradedam klubus 

~tw<rti ir agituojam už tuos 
pačius politikierius. 

Pažiūrėkim, ką mums davė 
respublikonų kandidatas. JU I visados už svetimtaučius 
buvo išrinktas, kaįpo lietuvių ! skakiomės. 

vienas negalįs to padaryti 
nes visi demokratai būk tam 
priešingi. Bet ne lietuvius ji
sai turi galios padėti į vie
nokius ar kitokius darbus. 

Lietuviai moka tiktai lenktis 
prieš šiuos ponus. 

Dabar, girdėt, sumanyta iš 
lietuvių jaunimo sutverti klu
bą neva lietuvių naudai. Aš 
jau daug sykių esu sakęs, kad 
mes, lietuviai, neturim klau
syti įvairių pažadų. Jei mes 
norim ką gero pasiekti, tu
rim visupirmiauslai gerai su
siorganizuoti. Kitaip tikslo 
nepasieksim. Prieš rinkimus 
visi sujttndam, darbuotis poli
tikoj, bet ar esti iš to kokios 
naudos. Mes mėgstam eiti vie
nas prieš kitą, koliojames ir 

ir 

nusilenkti. 

Cicero, 111. — Rugpiūčio 20 
d. 8 vai. v.ak. įvyks Šv. An

tano Parapijos Namų Savi- . 

She's pretty as 
a pieture, , 

but. • • • • 
No one can tolerate halitosia (bad breath). 
I t can ruin almost any girl's popularity 
. . . her elosest friendships. 

Food fermentation in the mouth is said 
by some authorities to be a major cause of 
halitoais. And the insidious tning about I 
thia offensive condition is that anyone 
may have it and never realize it. Friends 
know, of course . . . only too well. But, un-
fortunately, it is such a delicate subject 
iJray won't teU. 

So don't gamble with your sočiai oppor-
tunities and! your happiness by taking un-
necessary chances. It is so simple to take 
precautions by gargling with pleasant-
tasting Listerine Antiseptic—mouth fer
mentation is quickly checked and its 
odors are overcome. 

Get the Listerine Antiseptic habit. Use 
it . . . morning and night, and before all 
important engagements. Lambert Phar-
macal Company, St. Louis, Missouri. 

LISTERINE 
«or HALITOSIS 

• (BAD BREATH) O 

JUOZAPAS ŽILEVIČIUS 
Mare rugp. 18^1940, 12 v. dienų, sulaukęs paisęs amž. 

Gimęs Lietuvoje, Telšių apskrityje, Plungės parapi
joje, Lekenčs kaime. Amerikoj išgyveno 35 metus. 

Paliko didėliaW nuliūdime: moterį Magdalenų, po 
tėvais Kareckakė, sūnų Edvardų, dukterį Gertrūdą, 
uošvienlc Magdalienų Kareckienę, brolį Jonų Žilevičių 
ir šeimynų, 2 seseris: Konstancijų Patupienę ir šeimy
nų ir Jadvygų Grybienę ir šeimynų. Lietuvoje pali
ko brolį Antanų, ir seserį Vincentų Barakauskienę. 

Kūnas pašarvotas 122C9 So. Emerald Ave., telefo
nas Pullman 2448. Laidotuvės įvyks trečiadienį, rugp. 
21 d. Iš namų 9:00 vai. ryto bus atlydėtas į šv. Petro 
ir Povilo parap. bažnyčių, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už veliondo sielų. Po pamaldų bus nuly
dėtas į Švento Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Moteris, Sūnus, Dukteris, Uošvienė, Bro
lis, Seserys, Giminės ir Pažįstami. 

A. Į A. 
ANTANAS 

SVENCISKAS 
Mirė ,rugp. 16, 1940, 3 vai, 

popiet, su l aukęs 64 metų amž. 
Gimęs Lietuvoje, T rakg a p 

skri tyje, Darsūniškiu p a r a p i 
joje, Jonelyščių ka ime. 

Amer ikoje išgyveno 40 m. 
Pa l iko didel iame nu l iūd ime: 

moterj Malviną,, po tėvais Ku-
l ikauskai tė , 2 duk te r i s : Mari
jona ir žentą Ant. Baršč ius ir 
Anelę ; 2 sūnus : Dir. Kazimierą, 
ir j o moter j Adolfiną, ir a n ū 
ką Kazimierą, kitą sūnų Anta 
ną ir jo mote,rj Bet ty ir 4 a n ū 
kus ; brolio va ikus : Joną ir jo 
moter j Emil i ją ir šeimą Sven-
ciskus, Elzbietą i r jos vyrą. 
F r a n k Sasnauskas , Marijoną ir 
jos vy,rą Juozapą Ramišą ir jų 
šeimą, P ranc i šką ir jos vyrą 
Juozapą Kava l i auskus ir šei
mą, Aneliją ir jos vyrą J i m m y 
ir šeimą Daukšus , Jievą K a 
val iauskienę ir šeimą ir gi
minaič ius : Marijoną P r a n c k e -
vičienę, Oną i,r jos vyrą Sta
nislovą ir jų šeimą Ar lauskus , 
Malviną ir jos vyrą Andrių ir 
šeimą Balnius ir daug- kitų 
giminių ir pažįs tamų. 

K ū n a s paša rvo ta s 3014 Wes t 
40th St. Laidotuvės jvyks t r e 
čiadieni. ,rugp. 21. 1940. Iš na 
m u 9:30 vai . ryto bus a t lydė
t a s j Neka l to Pras id . Pane les 
Švenč. par . bažnyčią, kur io je j -
vyks gedul ingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nu lydė tas j sv. Kazimiero kap . 

Nuoširdžiai kv ieč iame visus 
gimines, d r a u g u s ir paž js tamus 
dalyvaut i šiose laidotuvėse. 

Nul iūdę : Moteris, Sūnai Duk-
Nul iūdę : - p o t e r i s . Sūnai. D u k 

terys , Brolio Vaika i ir Giminės. 
Laidotuvių direkt . J . Liulevi-

čius, tel . LAFaye t t e 3572. 

JURGIS AMBROZUNAS 
MU-g rug-p. 17 d.. 1940. 8 vai. 

ryto, sulaukęs pusės amžiaus. 
Gimęs Lietuvoje, Kauno a p -

skntyje, Vilikijos par., Valman-
tiškių kaime. 

Amerikoje išgyveno 29 met. 
Paliko dideliame nul iūdime: 

seserį Eleną ir ftvogerį Joną 
Gabrėnus; sesers dukter i s : Jo -
zefiną ir Eleną Kasčiukai t is ; 
brolvalkus: Stellą. Sophie, Da
ntei, F r a n k Ambrozunus ir 
daug kitų giminių ir pažjstamų 
Amerikoje, Lietuvoje paliko 
motinėlę, seserį ir brolį. 

Kūnas pašarvotas namuose: 
4158 S. Campbell Ave., tel. 
Lafayette 1583. Laidotuvės i-
vyks trečiadienį, rugp. 21 d. Iš 
n a m u 7:30 vai. ryto bus at ly
dėtas j Nekal to Prasidėj imo 
Svenč. Panelės par. .bažnyčią, 
kurioje jvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Seseris, Avogcris, 
Sesers Dukterys, Brolvaikai ir 
kitos Gimtaės. 

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

JONAS POCIUS 
Mirė rugp. 16, 1940. 11:20 

vai. ryto, sulaukęs pusės amž. 
Gimęs Lietuvoje, Raseinių 

apskrityje, Žaiglno parapijoje, 
Paulukuos kaime. 

Pal iko dideliame nul iūdime: 
moterį Marthą, 2 sūnus : Ed-
ward ir Theodore, uošvį An
t aną Mikufaitį, pusseseris, 

Paulių šeimyną, Kundrotų šei
myną, Satkų šeimyną, Pocių 
šeimyną i,r Želnių šeimyną. 

Lietuvoje paliko dvi seseris 
ir vieną brolį. 

Kūnas pašarvotas 4407 So. 
Fairfield Ave. Laidotuvės j -
vyks trečiadienj, .rugpiūčio 21 
d. Iš namų 8 v. ryto bus atly
dėtas į Nekal to Prasidėji
mo parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos uz 
velionio sielą. Po pamaldų 
bus n-ulydStas į Šv. Kazimiero 
kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, d r augus ir pažįs tamus 
dalvvauti šiose laidotuvėse. 

Nul iūdę : M<»teris. Sūnūs, 
Uošvis, Fusseserys, Giminės ir 
Pažįs tami. 

Laidotuviu direktorius Al-
ber t V. Petkus , telefonas La
fayette 8024. 

Laki. direkt. Lachawicz ir Sūnai, tel. CANal 2515. 

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

Phone 9000 620 W. 15th AT* 

MODERN 

OOMJ'l.ETi: 

VVOLK S T U D I O 
^ 1945 West SS^Streer 

ADVANCED PHOTOGKAl'HV 

LOWE8T raSSUU PRICES 

l-HONE LAFAYETTE 2H13 
' % 

URBA Gėlės Mylintiems,. 
Vestuvėms, Baiikie-
t ams , liaiilutuvčinti 
Ir PuoSlmauis. 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800 

S V A R B U S P R A N E Š I M A S 
Šiuo norime pranešti, kad J. P. KAVAL (Kavaliauskas) 

nebe bendradarbiauja su mūšy įstaiga ir nieko bendro su ja 

neturi. 

V E N E T I A N MONUMENTCO. 
5 2 7 N. Westei*n Ave. Chicago, I I I . 

SEELEY 6103, A»BA SAUKITE TELEFONU REPUBLIC 6590 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
• 

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

AMBULANCE 
DIENĄ, IR NAKTĮ 

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

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South Fairfield Avenue 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVI? 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

AMD III » M O C PATARNAVIMAS 
AmDuLANliL DIENĄ IR NAKTĮ 
D V r r A T KOPLYČIOS VISOSE 

I JV A 1 MIESTO DALYSE 

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

Anthony B. Petkos 
6812 So. Western Ave. 
ttKOvehill 0142 
1410 S. 49th Oourt 
a C e r o 2109 
3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419 

Albert V. Petkos 4704 S. Western Avenue 
Phone LAFayette 8024 

Klausykite mn.su radio programo Antradienio ir 
fioStedienio rytais 10:00 valanda, iš W H I P stoties (1480 k.) 

Sn Povilo šahJmJeru. 

Lachawicz ir Sunai 
J. Liolevičios 

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

4348 So. California Ave. 
Phone LAFayette 3572 

S. P. Mažeika 
Antanas M. Phillips 

3319 Lituanica Avenue 
Phone YARds 1138-1139 

3307 li tuanica Ave. 
Phone YARds 4908 

file:///Vendell
http://mn.su
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E H g ū O A H 
/t g ? 

Keturi ugniagesiai žuvo, 
devyni sužeista sprogime 

Chiaagos ugniagesių d<i[ar-' Apsvilę paimti į Aleksijonnj 
tainealo du leitenantai ir du Broliu ligonine. Sunkiai sii-

^ eiliniai ugniagesiai šeštadie
nį žuvo ir devyni kiti ^užtik
ti gesinant gaisrą, kilusį Vun 
Si'haack Brothers' Chemical 
Worką 3430 Henderson gt. 
Nelaimei įvyko susprogus che 
n;.ikalain>. 

Prieš tai buvo įvykę kele
tas mažu sprogimų. Ugniage
siai buvo man«;, kad gaisras 
nusopintas. Jiems einant vie 
nu fabriko perėjimu staiga į-
vyko dar vienas baisus' spro
gimas ir juos apliejo liepsno
mis . 

žeisfi keturi mirė. Iii kitų su 
ieistųjų du kovoja su mirti 
mi. 

Irstančiuosius ligoninėje 
ramino ir jiems dvasiškai pa 
tarnavo ugniagesių departa
mento katalikų kapelionas 
kun. William J. Gorinau. Sia 
žmogus diena^ ar naktį yra 
pirmasis prie kylančių mies
te gaisrų. Be kitko jis daug 
žmonių išvadavęs is gaisrų 
pavojaus. 

PENKI IŠVADUCV Studijuoja bedarbių 
TA IŠ EŽERO 

Indiana Dunes valstybine 
policija ir pakraščių sargyba 
sekmadienį vakare iš Michi-
gan ežero išvadavo tris mote
ris ir du vyrus. 

Motorine valtimi jie pen
kiese lekiosi ežeran iš Alicbi-
gan City tikslu grįžti į Chi-
caga. Kilo vejas. Už kokių 1^ 
mylių nuo pakrančių bangos 
pnulejo įlaužyti valtį, kuri ne
trukus prakiuro. Vandens ne
suspėta lieti iš valties. Tad 
^visi griebėsi gyvasties saugo-
tuvių (korkų) ir apleido šlį-
jaątį laivų. Vandeny būdami 
jie susirišo virvėmis lyg po 
kalnus laipio'tojai. Per tris 
valandas bangos juos mete. 
Pagaliau pastebėti iš Indiana 
Dunes parko ir susimesta 

kilnojimosi 
Kongreso žemesniųjų r(Unų 

Florencija Poškaite Adele Druktenis 
Šios dvi jaunos dainininkes, Šv. KaftUnjero akademikas, 

išpįldvs muzikalę dalį dienraščio "Draugo" radio progra
mos šį vakar 7:30 vai. vak, iš stoties YVUKS (1360 kil). 

Iš kiekvienų aštuonių 
septyni netinkami 

II kiekvienų atsišaukian
čių aštuonių jaunų vyiŲ tar
nauti savanioriais maryiių 
koiįpuse septyni randami ne 

«• n u t 

Tur pinigų, skurdžiai 
gyvena 

Skurdžiai gyvendamas su
sirgo Hjulmar -tfaugh; T6 m. 
amžiaus ^uvežus įį į Hgom-
no, jo kambary, namuose 1531 
No. Waahtenaw ave., rasta 
banko knygute su 27,351 dol.j 
santaupų. 

REMKITE, PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ. 

CLASSIF IED 
' i ^ m i f B s t 

TIKIU P A R G E N A ! — APfclVKfclt 
2 fl. PO 5 kamb. ir 3 kanib. 

beismonte, gražus mūrinis namas. 
Randasi Chieago Lawn. Hendos 
nesą $108.00 į mėnesi. Kaina tik 
$7,600. 

2 fl. mūrinis namas. 6 ir 7 

CONRAD 
Fotografas 

Studija (renetą pir 
aios rūšies HU mo 
derniSkomis užlaido 
mis ir Hoilvvvooi 
šviesomis. D v / b a t 
G a r a n t u o t a s . 

420 VVest 63rd Street 
Tel: Bunio — ENGlewood 588& 

Re*. — ENaiewood 6840., 

_ ! 

i 

Daryk, Kaip regi, ne kaip 

nori. ' 

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

- S t t A l l MONTHIT fAYMINTS-

SOLD, RENTED 
ANO REPAIRED 
•m UMNU* CUIT O M - U U 

i C T A D TYPIWRITIR 
a i M K COMPANY 

»OIBT C OOtMlATT, 
IM W. MADISON H. 

Phone D E A R 3 0 R N 8 4 4 4 
ISTIMATIS-FREE-DIMONSTRATION 

— — — — — — i 

C L A S S I F I E D 
PAltDAVIMUI NAMAS 

Bizniavus namas 2:2x80; krautuve 
22x60. Karšto vandenio ši luma ap
šildomai!; pragyvenimui kambariai 
užpakalyje. Pilnas beismontus. 2 ka-

Kunigy Vienybes 
Pranešimas 

geros transporiacijos — « - • - - v , r i m e m u savininkas; 2 4 » 5 W 

Kunigų Vienybės Centro TJS^VI^UJ^0^^ Pu* •' " * «***, •* K*™>HC ta**. 
Valdyba paskyrė Lietuvos' " ^ ' " ^ V E " 5 T storai ir 4 

tinkami, pareiškia savanorius 
specialus komitetas atvyko į priimantis pirmasis pusk*-, r* j dentu ir Profesijonalų Sajun 
Chioagu studijuoti tuos bedar( m n k i s T w McNeely Cni- gos dvasios vądtt kunr dr. Jo-

VySh* organizacijai dvasios įtfjįgį?* MaXnUeUe aPie"n" 
vadu kun. Joną Kripą, Hart
ford, Con»., ir A. L. K. Stu-

biuš; kurie nuolat kilnojasi iš c a g ; o s distrikte. 
viertų miestų į kitus, iš vienų 
šalies dalių į kitas, ieškodami 
darbo ir laimės. 

Tpk$ bedarbių ir skurdžia 
kilnojnnasis labai negeistinas. 
Kongftesas nori surasti prie
monių tai kiek nors sumažin
ti, jei nebus galima visiškai 
kilnojimosi panaikinti. 

Studijuoti ims keletą mene 
sių,, nes, komitetas turės at
lankyti įvairius didesnius inie 
stus ir pramonės centrus. 

Iįkelta aikštėn, kad bedar
biai migrantai dažniausia iš 
nešioja įvairias- ligas, nes jie 
neturi progos sanitariniai gy 

Anot jo, per pirmąsias ši., 
rugpiūeio dvi savaites atsi
šaukė apie 800 jaunų vyrų 
Iš jų tik 99 pripažinti tinka 
mi ir priįmti tarnybon 

Nepriimami turį paploki 
čias kojų pėdas, nesveikus 
dantis, silpnas akis, netinka
mi amžiumi, arba ūgiu, turį 
policinius rekordus. 

Kasta, kad netinkamumai 
karo tarnybai yra kuone ly
gus pas farmų ir miestų jau
nus vyrus. 

ną Starkų, Thompson; Conn. 
įK. V. Sekretorius 

juos vaduoti. 
Jžvjįduoti: J. F. O'NeiU .suUcntU Kur jų didesnis skai 
nona, Frank Coart su m>-čius*stsimeta; ten jte' palau-zntona, 

# na ir Miss Agnės Burke. Vi
si iš Chieago. 

Frank Esposito Carro-
zzo vietoje • 

Keturios Chieago* gatvių 
darbininkų unijos vietoje mi
rusio savo prezidento Mike 
Cąrrozzo n£uju prezidentu 
išsirinko Franka. Esposito, iki 
šioliai buvusį šių unijų vice
prezidentu. 

Rinkimai įvyko Ashland 
Boulevftrd auditorijoj daly
vaujant apie 1,000 darbininkų 
iš kefįfrių unijų, turinčių įki 
2,SOO nari<u. 

žia ekonominę pusiausvyrą. 
JTJ vaikai neturi progos lai* 
kyti mokyklų. 

Tokių bedarbių su šeimo
mis yra ne šimtai, bet tūk
stančiai. 

Kongreso komitetas apklan 
sinės eilę veikėjų ir kitij žy 
miųjų asmenų. Klaus jų pa 
tarimo. 

E l e k t r o s u ž m u š t a * 
M Taisant elektrinį motorą, 

elektijįs srov#s uimultas C'la-
rence Lindell, 41 m. amsL, 9-
ojo v«rdo aldermano A. G. 
Lindill l>rolis. 

Bedarbiai gali organi
zuotis 

Prezidentas Booseveltas \% 
šku į Aiiierican Security Cou 
ferenee pripažįsta, kad W JM 
darbininkai turi teisę organi 
auotis ir gintį savo teises tik
siu įgauti pastovius <iarl>us ir 
siekti žmoniško savo gyveni
mui standarto. Jei šie žmo
nes ne dėl gavo kaltės varg 

v,. . j . rų cempųonatąj 
sta, pareiškia prezidentas, tų-j r -

Xx gauti vyriausybės paramų. 

Našlike Laimas 3 
Dieny KeKonę 
Amt Vandens 

rtjr^Šaltimiero MĮiietuviv 
Dieną'", rugp. 25 d , Oaks Dar 
že, bus daug kontestų ir dova 
nų. Bet man rodos įdo
miausias kontestas bus našli-
kių kontestas. Jau dabai 
yra daugelis našlikių užsire
gistravę, ir kasdien vis įsira
šo naujų kontestininkių. 

Iš visos šios našlikės nori 
laimėti pirmą vietą — būti 
našlikilų karaliene. Matai lai
mingoji našlike laimės trijų 
dienų (per Labor Day) kelio, 
nę ant vandens į Mackinac sa
las ir atgal. Tai bus Šalti-
miero dovana laimingajai 
našiikeį. To dėlei jos dabar ii 
visos "straininasi" dėlei Lie 
tuvių Dienos. 

Įr nepamirškime kitos tps 
dienos įvairumus ir kontes-
tus. Kas laimės moterų cho-

R A D I O 
PEOPLES RADIO 
PROGRAMAS 

Dainuos G-ranadierių trio 

Šiandien, antradienį, 7-t^ 
valandą vakare bus transliuo
jama regularus autmtUenio 
lietuvių programas iš vY*>fi& 
radio^ stoties, Peopjles Furni 
ture krautuves dėka, Šio pro 
gramo pildyme 'dalyvaus daug 
žymių, talentingų paUnksmin-Į 
tojų, kujjų ta'rpe bus visų 
mėgiami Uraiįadierių trio.f 

Dar prie to valanda bus už
pildyta dainom, muzikos, pa
rengimais ir pranešimais. 

Neužmirškite, užsistatyti sa 
vo radio minėtą valandą prie 
minėtos stoties: 7 vai. vaka-

- Station WGES. Eap. 

nuo receiverip $20,000. 
ImpkSti $8,000. 

biznio namus, 2 Storai ir 3 fle-
tąi. Randasi Marnųette apielinkėje. 
Kaina tik $12,o00. Imokėt $5,000. 

Medinis namelis, 4 ir 2 kamb. 
Lotas 40x125. Randasi Chlcaso 
Lawn. Kaina $2,950. 

4 fl. moderniškas ir mūrinis ga
ražas. Randasi Marnuotte Parke. 
Kaina tik $13,500. Jmoketi $6,000. 

Mes turime apartamentiniu na
mų nuo 3 flatu iki 50 flatu. kurie 
randasi South Side. North Side ir 
VVest. Side. Parduodame su 20% 
procentu įmokėti, o kitus išmokė
si per 15 metu. 

Platesnių informacijų kreipkitės 
pas įgaliotinį. 

f£. J. Marko-Mariukas 
2346 W. 69th St., 2 lubos 

Tel. Prospect 3140 
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\V. L. Willkie lanko pamaldas pres»biterijonų bažniyeioje, 
Riltthville, Inti. Tos bažnyčios dvasiškis (dešinėje) sveikina 
respublikonų prv^idencinį kandidatą. (Acme teišbūtu) ^ 

Dalyvaukite galtimierp 
^Lietuvių Bienoj'' ir sužino
site ir matysite viską-

L. M. 

Kišeninis 
Lietuviškai—Angliškas 

ir 
Angliškai—Lietuviškas 

ŽODYNĖLIS 
a = 

Jame yra 18,000 reikalin
giausių žodžįj. Dabar ge
riausia proga pirkti, nes 
parduodamas mupiginta kai
na, Galima gauti 'Draugo1 

knygyne dabar; kaina *— 

tik #1.00 

"D R A U G A 8 " 
8334 South Oakley Ave„ 

Chieago, Ulinois 

Asben IVtetor Sales 
7405 Stany Island 

•Avetiue 
Jei ieškote gero, vartoto 
automobilio, ateikite ir pa
matykite mūsų pasirinki
mų. Mes"turime 150 geriau
sių automobilių Chicagoje, 
vįsų metų ir išdirbysčių. 
TURIME TOfUU B A B G E N U : 
10a LASAI7LE t o N \ . ABOHM: 
SU RVDIO, HEATEH, W. ^ . 
W A 

' RXDICT PATARNAVIMAS Į 
S Automobilo Kadio, Namų Radio. j 
I Mes taisome visas Išdlrbystes ir 

i Į modelius, patarnavimas dieną, ir ' 
II naktį. Kreipkitės į:— 

3562 S O U T H H A L S T E D S T R E E 1 
j Greitam patarnavimui Saukite: ]j 

VAltDS 2793 | Į 

AtiiauJlnVlie ir l'agraiuikiu» 
N uiių Grindis 

"DUSTLESS FlX>OB SANDING" 
Apkainavimaa Dykai — 

IS Metų Patyrimo 
Darbas G <arautuoUu 

D61 Specialių Sų/ygų 
saukite Dabar 

COMPLKTE FLOOR SERVICE 
Teleluiias .Nunual 4 7 U u 

PARDAVIMUI NAMAS IR BIZNIS 
Pardavimui namas, 6 kambariai vir
šuj; tavernas ir 4 pagyvenimui kam
bariai pirmame aukšle. Mūrinis ga-
radzius. Taverno tiksčerlai visi nau
ji. Parduosim pigiai, liandasi aul 
oa-čios gatves. Atsišaukite: l e l e l o -
ims P.iiu.->peet SM&. 

REIKALINGAS DARBININKAS 
Reikalingas jaunas vaikinas vairuoti 
gydytojo automobilį, taipgi t u r ė s 
truputį dirbti apie namus. Alga, 
kambarys, ir uziaikymas. Atsišau
kite: 4<40 Drexei i m u , nuo 11 vai.' 
ryto iki 1 vai. popiet. 

1939 PONTIAO CQHV. COUPE, 
SU RADIO, HEATER, W. W. 

" " " $695 
1939 P L Y M O I T H 4-DOO.it TU. 
SEDAN, SU RADIC^—HEATER. 
KAINA $< 

1939 DODGE. 5 
SEDAN. KAINA . . 

PASSENGER 

/f 
Nieko nereikia įmokėti, jei 
turite pastovų darbų. 10 die
nų bandymas. 24 men. išmo
kėjimui. Vieta, atdara iki 10 
vai. ir Sekmadieniais. 

7405 Stony Island 
Avenue 

Tel. DORchester 2505-2506. 

P A R D A V I M U 1.1/Al S 
Pardavimui krautuve: Cigarų; ct-
garetų, saldainių, šaltos košės, žur
nalų ir valgomųjų daiktų. Parduo
sim su namu ar be namo. Biznis iš
dirbtas per daug metų. Parduoda
me iš priežasties ligos. Atsišauki
te- IGOtf S. ±i-Vl„S'PLxD ST. 

PARDAVIMUI BIZNIS 
Gerai išdirbtas biznis. $50. uždar

bio į savaitę. Saldainčs, Šalta Koše, 
Gėrimai. Cigaretai, Cigarai. Taba
kas, Užkandžiai ir Mokyklos Reik
menys. Nėra kompeticijos. 

Atsišaukite: 
2758 XV. 24tli Street. 

PARDAVIMUI DELICATESSEN 
Pardavimui delicatessen, randa

si skersai nuo katalikiškos moky
klos. Valgomi daiktai, "notions" 
ir saldainės. 4 pagyvenimui kam
bariai užpakalyje. 

Atsišaukite: 
3050 Georjje Street 

Pamatykite gražia Delavan Lako, 
"VViseonsin, važiuodami laiveliu Bi-
ruta. Ekskursijos sekmadieniais, 
kas valandą ir kasdien popiet. Sto
ja visur. 

PARDAVIMUI NAMAS 
4 fletų mūrinis namas, 2 po '3 

kamb. ir 2 po 4 kambarius. 3 ka
rų mūrinis garadžius; shovvers, ge-
sinis pečius. 1 blokas nuo Mar-
nuette Parko. 

7210 S. Mozart St. 

PARDAVIMUI AR MAINYMUI 

Norime išmainyti 2 fletu po • 
kainoarius namą Brighton <Park« 
*nt mažesnio. AtsišauKite: 

3944 So. Ai lesiau A \ c 

PARDAVIftIUI NAMAS 

MečĮinis namas, apkaltas su asbes-
tps, cementinis pamatas. 3 fletai 
po 5 kainoarius ir krautuvg. Par
duosiu arba mainysiu ant dviejų 
lietų namo. Atsišaukite: 4213 ho. 
Campbell Ave., 2ras aukštas piiekyj. 

SIUVIMAS I R VALYMAS 

Siuvu pagal materijos kainą. Kai
na siūtų su dviem porom kelnių 
$35—$40—$50—175. 

Valymas paprastų suknių 65c; 
Siūtų 55c. 

Darbas garantuojamas. ^ 
A M A N A S ŽJLIASKAS, Siuvėjas, 
2010 Canalporl Ave.. Cliieago. 

PARDAVIMUI REZIDENCIJA 
Nauja, gražiai įrengta 6 kamba

rių rezidencija Marųuette Parke. 
Kaina nebrangi už cash arba išmo
kėjimais. Pirm ką perkant pamaty
kite Šį namą. Kasykite ar matyki
te J. VILIMAS, e»oo IM). Mapieuood 
Ave^ Tel. HKMlock 2323. 

PARDAVIMUI 1IAK^S 
Pardavimui 8-fietų namas Brldge-
porte. Atsišaukite: Kazimieras Lau* 
elus, 2830 boulb Uallaoe Street. 

PARDAVIMUI 

7 kamb. Brick bungalovv (kam
pinis) su garadžiu. Kaina $7900. 
Atsišaukite: 

7201 So. RockweIl Street 
Prospect 5260 

DABAR LAIKAS ANGLIS 

UŽSISAKYTI ATEINAN

ČIAI ŽIEMAI. 

^ H O H * D U O D A M E 

mok PASKOLAS 

^w 
SAVE B T 

MAIL 

INSURED A N T N A M Ų 
Del Pirkimo — Pataisymo 

Ar Seno Morgičio Atmokejimo 
Cioeroj, Chicatjoj ir Apylinkėse 

ST. MTl l |TS* l05* i 
B U I L D I N G & L O A N A S S O C I A T I O N 

1500 South 49th Court, Cicero 
Tei CICero 412 * Jos. F. Gribauskas, Sec. 
Vii.: pirm., S C I 5 B S • iki 8 T. T.; Antr., TrečiadU t flti 5~pp. 

DABAR MOKAME 3 į ^ UŽ P A D £ T U S P*NIGUs| 
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI $5,000. 
POr FedtTal SmriMtga and Loan Insurance Corp., WMhlngton, D . C 

343 W. 107th Place 
TEL. PULLMAN 6776 

A. Tumonis, Sav. 

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

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Vestuvėm, Krikštynom ir kito
k iem Bankietam Suteikiam P a 

tarnavimą. 
l i n k s m a s Patarnavimas Visiems 

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

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO 

REAL ESTATb 
INSURANCE AND LOANS 

Statau visokios ruil«« naujus na
mus ant lengvų mėnesiniu 
kejiiiiu. Darau \isokJ taisymo 
bą be jokio casb tmokejimp, 
lengvu mėnesiniai išmokėjimą 
( lšgaunu geriausi atlyginimą tt 
Fire Insuranee Kompamjų dėl tat* 
symo apdegusiu n a m y ) . Darau 
paskolas ant naujų ir senų namo, 
ant lengvų mėnesinių išmokėjimo 
nuo 5 iki 20 metų. Reikale 
kltės prie: 

J O H N P A K E L 
6816 S. Westera Ave. Phone GrovehM 0306 

file:///isokJ
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SU ISLAIMEJIMU 1940 M. DES0T0 AUTOMOBILIAUS 
. 
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- ĮVYKS -

LABOR DAY 
Rugs.-Sept. 2, 

1 9 4 0 METAIS 

-

Vytauto Darže 
115-ta Gatve, 

• . . 

ARTI PULASKI ROAD 

Šiam Piknikui Yra 
Surengta 

S Įdomi Programa. 

Bus Dainy, Šokių, 
Kalbu ir t. t. 

as Yra 
Užtikrintas Visiems. 

i • 
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Vaizdas iš Tėvų Marijonų Rėmėjų išvažiavimo, Tėvų Marijonų ūkyje, liepos 28 d 

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

* 
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• DIENRAŠČIO "DRAUGO" LEIDĖJAI 


