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Sunkėja laikai Stalino a-
gentams ir bernams J . A. 
Valstybėse. Svetimšaliai rau
donieji bus išgaudyti ir pa
siųsti į sovietų "rojų", o su 
namiškiais komunaciais bus 
kitokiu būdu apsidirbta, jei 
jie nenorės nutraukti savo 
raudonosios propagandos. A-
merikos plačioji visuomene 
nusisuka prieš juos. I r tai 
griežtumu, kad kai kuriose 
valstybėse jų statomi kandi-
datai mepriimami į * rinkimų 
sąrašus. Kitaip ir būti nega
li. Nes jie yra kurstytojai ir 
šalies išdavikai. 

AMERIKA IŠNUOMAVO ANGLIJOS BAZES 

Šaly vis ryškiau reiškiasi 
'reikalavimai, kad komunistų 
partija Amerikoje būtų ištei
sėta. Žinomas prieš komunis
tus kovotojas kongreso ats
tovas Dies, dem. iš Texas 

'valstybes nusprendė etsiklau-
Bti prezidento Roosevelto ir 
respublikonų kandidato Wfll-
kie, kaip jie atsineša j komu
nistų partija, ar turi pasiry
žimo ją išteisėti. Nuo jų pasi
sakymo priklausys jų pasise
kimai politinėje kampanijoje. 
Prieš ateinančius rinkimus jų. 
pasisakymas bus reikšmin-

ANGLIJA NORI KARINĖS 
SĄJUNGOS SU AMERIKA 

LONDONAS, rugpiūčio 21 
d. — Neoficialūs, bet gerai 
informuoti sluogsniai šiandie 
pareiškė, jog Anglijos vyriau 
sybė nori sudaryti karinę są
jungą su Jungtinėmis Vals
tybėmis. 

Kanados ir Jungtinių Val
stybių pasitarimai dėl ben
dros apsaugos šių sluogsnių 
laikoma Anglijos pastangų 
sudaryti pilną karo sąjunga 
su Jungtinėmis Valstybėmis 
pradžia. 

Kaip dabar įsivaizduojama,* 
tokia sąjunga apimtų Kana 

Dvi Bazės 
Ramiajam 

Vandenyne 
Laukiama 

tolimesnių 
pasitarimų 

LONDONAS, rugpiūčio 21 
d. — Šiandien Anglijos už
sienio ministerijos biuras pa
tvirtino pranešimus, jog Jun
gtines valstybes išnuomavo 
Canton ir Enderbury salas 
pietiniam Ramiajam vandeny 
ne iš Anglijos. Salos išnuo-
muotos 50 metų, bet nuoma dos ir kitų Anginos nuosavv-f ,. , _ , 

č , . . ~ \ gali būti pratęsta nenustaty-
bių apsaugą vakariniam pus-* . . . . . , . . _ , , tam laikui, 
rutulvi ir, gal but dar svar-i A , , v. -,. , 

Anglų spauda šiandie malo biau, " sudarytų pagrindus 
bendrai diplomatijai Tolimuo 
se Rytuose šiam Europos ka
rui pasibaigus". 

' * Visiems aišku' ' , pareiškė 
vienas neutralus diplomatas, 

niai sutiko ministerio pirmi
ninko Churchill pareiškimą, 
jog Anglija pasiūliusi Jung
tinėms Valstybėms nuomai 
apsaugos bazes ibritų nuosa
vybėse rytiniam Atlante. 

4 'jog nei Didžioji Britanija,') "Dabar šios teritorijos ta-

. Norisi tikėti, kad tarp A-
merikos komunistų, o ypač 
mūsų lietuviškųjų, yra ma
žai nuoširdžių raudonųjų. Jų 
daugumas tarnauja Stalinui 
tik del to, kad sau duoną 
pelnius. Maskvos fondais jie 
apmokami. Tuo jie ypač naij-
dojasi šio nedarbo laikais. J tiekė jokių komentarų apie 
Gavę darbą jie mielai atsisa- Prezidento Roosevelto ir Ka-
kytų tarnauti raudonajai Ma nados ministerio pirmininko 

nei J . Valstybes nebeturi pa
saulyj stipraus draugo. Jos 
turi sueiti ir bendrai kaip 
galima geriau išsisukti iš esa 
mos liūdnos padėties". 

OFICIALIAI SLUOGSNIAI 
TYLŪS 

Oficialieji sluogsniai sepa^ 

skvai. Pasukę ' tiesos kelian 
jie virstų naudingais visuo
menes nariais. Juk jų daugu 
mas žino, kad viso pasaulio 
žmonija smerkia kraujagerin-į sluogsnių pasitenkinimas aiš 

W. L. MacKenzie King pasi
tarimus, kuriuose nutarta si* 

£is daugiau negti Didžiosios 
Britanijos 'nuosavybe', sako 
darbiečių Daily Herald. " J o s 
taps demokratijos atramos 
taškais' \ 

SPAUDA SVEIKINA ŽYGĮ 

The Daily Mail sako, jog 
tauta sveikina pranešimą 
"kaipo sveiką vystimąsi neiš 
vengiamai didėjančio bendra
darbiavimo tarp mūsų ir Jun
gtinių Valstybių ne tik pa-
įgrindinių žmonijos laisvių ap 
saugai, bet toje plačioje sfe
roje mes sujungtai galime su 

Sėkmingi 
Italų Oro 
Puolimai 

Pašovė septy
nis Anglijos 
orlaivius 

Britų lakūnai puolė vokiečių valdomą Bergen uostą, Nor
vegijoje, kur sunaikino nacių naikintuvą Koenigsberg. Nuo 
bombų sprogimo dūmų stulpai sauja j padanges. (Acme te-
lephoto) 

Vokrcoai Bombardavo 
Anglijos Aerodromus 

Pravesta žvalgybiniai 
skraidymai 

BERLYNAS, r a m č i o 21 
d. — Vokietijos vyriausioji 
karo vadovybe praneša, jog 
pietinėj ir vidurinėj Anglijoj 
padaryta daug nuostolių ae
rodromams ir uostams. Ta-

gu s Stalino žygius. 

Bet iki kolei šie raudonieji 
tamsuoliai yra akiplėšiški. 
Kurie jų daugiau tamsesni, 
tie labiau žiauresni tautybes, 
o ypač religijos atžvilgiu. Pas 

daryti bendrosios apsaugos 
komisiją. Tačiau oficialių 

> kurti naują pasaulio santvar- etau buvę pasiųsta mažas 
ką". skaičius orlaivių "ginkluo kiai jaučiamas. 

Čia yra pranešimų, jog >pa-
sitarinYuose prieita prie sąly
ginio Kanados gynimo t. y. 
Jungtinių Valstybių laivynas 
imtųsi ginti Kanadą tik ta
da, jei Anglijos laivynas žū
tų. Tuo atveju Kanadą gintų juos nėra nė mažiausio pado

rumo. Maskvos diktatuojaml ne tik U. S. laivynas, bet ir 
įie pasirengę del Stalino kad 
ir proto netekti. Savo leidžia
muose šlamštuose jie įverti
na viską, kas sovietuose da
roma. Jie įvertina sovietuose 

orlaiviai. 

The Daily Telegraph pa 
reiškė, jog šis pasiūlymas ga 
Ii būti pripažintas istoriniu ir 
pridėjo, jog Jungtinių Vals
tybių "nesaugumą" gali pa 
šalinti Kanados, Newfound-
lando ir Vakarų Indijos geri 
norai. 

The Times pavadino pasiū
lymą pripažinimu pakartoti-

GALIMA ANGLIJOS — no Amerikos vadų pareiški 
U. S. SĄJUNGA 

"Yra labai logiška, kad iš 
gyvuojantį " ro jų" , nes to į- šių pasitarimų susidarytų są 
vertinimo (pageidauja Stali- junga su Anglija", pareiškė 
nas. I vienas patikimas asmuo ."Aš 

manau, jog mes galime laiky-
Anglijos vadavimui prez. 

Rooseveltas dedasi sn Kana-
ti dabartinius Kanados — 
Amerikos pasitarimus pana-

da. Reikalingas tik gauti konš ius tiems, kurie įvyko dvi-
greso pritarimas. Susidėjus \ dešimtojo šimtmečio pradžioj 
su Kanada J . A. Valstybės 
galės netiesioginiai Anglijai 
pavesti savo 50, arba 100 ka
ro laivų naikintuvu. Šie lai
vai būtų pasiųsti saugoti Ka-

s 

nados pakrantes, o Anglijos 
laivai iš ten būtų ištraužti ir 
grąžinti į Anglijos pakrantes 
kovoti sn naciais. Kadangi 
Kanada yra kare sn Vokieti-

ir iš kurių vėliau išaugo Pran 
cūzijos ir Anglijos Entente 
Cordiale". 

ja, tai su Kanada susidėji-
mas būtų J . A. Valstybių pir
masis žingsnis įsivelti karan. 
Taip sprendžia karo reikalų 
žinovai. 

mo, jog jų krašto saugumas 
glaudžiai rišasi su britų lai
mėjimu šio karo. 

BAZĖMS PLANAI JAU 
SUDARYTI 

WASJHNGTONAS, rugpiū-
čio 21 d* — Jungtinės Vals
tybės jau turi paruošusios 
planus skubiai įkurti naujas 
laivyno ir orlaivių bazes kaip 
tik bus baigti pasitarimai dėl 
nuomos strateginių Anglijos 
teritorijų. 

Armijos ir laivyno vadovy-
«bės jau pasiruošusios pradėti 
darbą naujosi bazėse. 

Svarbiausios vietos Karibų 
jūroje atrodo būtų Trinida
das, Barbados ir kitos salos 
pietiniam Atlante. 

tai žvalgybai" iš nuotrau
koms daryti. 

Oficialioji žinių agentūra, 
DNB, sako, jog dėl nepalan
kaus oro padaryta labai maža 
skridimų dienos metu. 

BOMBARDUOTA 
DIRBTUVĖS 

Vokiečių sluogsniai sako, 
jog vidurinėj Anglijoj bom
barduota aerodromai ir moto 
rų dirbtuvės ar rytiniam pa
kraštyj Uostai. Sunaikinta 
penki anglų orlaiviai. 

Vokiečių vyriausios karo 
vadovybės komunikatas sa
ko: 

' i Efektingai bombarduota 
geležinkelių mazgas South-
wolde, Great Yarmouth uos
tas ir karo laivas prie Great 
Yarmoutho. 

"Cambridge, Eastchurch ir 
Deal aerodromai atakuota 
•bombomis ir kulkosvydžiais". 
NUSKANDINTA LAIVŲ 

"Pr ie šiaurinės Airijos nu, 
skandinta 12,000 tonų pre
kybinis laivas. 

"Šiauriniam Atlante nus
kandinta dar trys prekiniai 
laivai. Keletas anglų orlaivių 
atvyko Prancūzijon ir Olan-
dijon., 

"Vakar priešas neteko 10 
orlaivių. Negrįžo trys mūsų 
orlaiviai' \ 

LONDONAS, rugpiūčio 21 d. LA LINE A, Ispanija, rug-
— R. S. Butler, posekreto-
rius užsienio reikalams, Hou-
se of Commons posėdyj pasa
kė, jog Lenkijos vyriausybe 
ištrėmime pareiškė, jog "So
vietai Sąjungos sulaužymas 
Sovietų-Lenkijos nepuolimo 
sutarties sudarė karo padėtį 
tarp Lenkijos ir Sovietų Są
jungos nuo pereitų metų ru
gsėjo mėnesio", 

piūčio 21 d. — Orlaivių ata
kos ant Gibraltaro sukėlę gai 
srą, kuris vėliau plačiai išsi
plėtęs. Manoma, jog gaisras 
prasidėjo ginklų sankrovose. 

Iš čia ir iš Algaciras gais
ras aiškiai matomas. 

(Pranešimas iš Gibraltaro 
sako, jog bombos sukėlę ma
žą gaisrą, kuris tuojau užge
sintas. Žuvusių nėra. Pašau
tas vienas bombanešis). 

ROMA, rugpiūčio 21 d. — 
Italijos žinių agentūra, Stefa-
ni, praneša, apie aršias or
laivių ir laivyno kovas Vidur 
žemio jūrose. Kovose pašauta 
esą septyni anglų orlaiviai. 

Ši žinių agentūra sako, jog 
Italijos orlaivių skvadronas 
puolęs Anglijos laivyno dali
nį, susidedantį iš didelių ka
ro laivų ir saugomą mažes
nių laivų. Laivą gynę prieš-
orlaiviniai pabūklai ir skvad-
ronas britų Gloster Gladiator 
orlaivių. 

Agentūros korespondentas 
praneša, jog ataka padariusi 
žymų efektą. Italai pradėję 
kovas su anglų orlaiviais ir 
septynis jų pašovę. Kiti du 
anglų orlaiviai smarkiai pa
gadinti ir galima, kad jie \\r 
tų žuvę. 
PUOLĖ GELEŽINKELIO 
LINIJĄ 

Stefani taip pat praneša, 
jog Italijos orlaiviai, eidami 
sargybos pareigas virš Egip
to dykumos, atakavo geležin
kelio liniją netoli Mersa Ma-
truh. Toli už Egipto sienos 
atakuota anlglų kariuomenės 
stovykla. 

Italijos vyriausioji karo va 
dovybė praneša, jog išnaujo 
bombarduota anglų orlaivių 
bazės Maltos saloj, Vidurže
mio jūroj ir, jog anglai pra-
vedę nežymias oro atakas ant 
Italijos pozicijų Abisinijoj. 
VISUOTINA BLOKADA 

Be to, šiandie paskelbta 
Anglijai "visuotina blokada" 
ir formalia nota įspėta neu
traliosios valstybės, kad jos 
neleistą savo laivams įplauk
ti į 30 mylių zoną nuo An
glijos -pakraščių ir Anglijos 
kolonijų (Viduržemio ir Rau
donojoj jūrose ir Adeno įlan
koj. 

(Iš Kairo anglų sluogsniai 
praneša apie skaitlingas ata
kas ant Italijos teritorijų Af
rikoj. Abisinijoj bombarduota 
sangarai, radio stotis ir karo 
krautuvės). 
ANGLIJOS IR GRAIKIJOS 
SĄMOKSLAS 

Virginio Gayda, autorite 
tingas fašistų redaktorius, pa 
reiškė, jog šiandie Italija ir 
Albanija pasiruošusios ginti 
Albaniją nuo "Graikų-Britų 
puolimo sąmokslo" ir kaltina 
Graikija dviveidiškumu už-
gniaužiant albanų tautišku
mo pasireiškimą Graikijoj. 

ITALIJA KONCENTRUO
JA KARIUOMENE 
PRIE GRAIKIJOS 

ATĖNAI, Graikija, rugpiū
čio 21 d. — Graikijos kariuo
menė atšaukė visus karininkų 
ir kareivių paleidimun ir at
sakingas atstovas pareiškė, 
jog "Mūsų neužklups netikė
tai, jei Graikiją pultų". 

BELGRADAS, Jugoslavija, 
rugpiūčio 21 d. — Praneša
ma, jog Albanijoj, prie vaka
rinio Graikijos pasienio kon
centruojama Italijos kariuo
menė. Tuo tarpu Graikijos 
vyriausybė, skaudžiai puola
ma fašistų spaudos dėl taria
mų albanų mažumos Graiki
joj persekiojimų, sustiprino 
Graikijos apsauga pašaukda
ma kariuomenėn daugiau at
sarginių. 

Į vieną savaitę kariuome
nėn pašaukta trys atsarginių 
dalys. 

Vakarnaktį su karalium 
Jurgiu I I ilgai konferavo 
gų kariuomenės padidinimą 
ir oficialieji sluogsniai atsisa-
nieko nepaaiškinta apie stai-
premjeras John Metaxas, bet 
kė komentuoti pranešimus a-
pie Italijos kariuomenės kon 
centracijas. 

FAŠISTAI PASIENYJ 

Tačiau gerai informuoti 
sluogsniai sako, jog jie turi 
pranešimų iš Italijos, kad I-
talija koncentruoja žymų ka
reivių skaičių, kurių tarp 
bent viena mechanizuota divi
zija, Albanijoj prie Graikijos 
pasienio. 

Fašistų spauda duoda su
prasti, jog Italija patieks 
Graikijai teritorinių reikalą 
vimų — Ciamuria .pasienio 
apylinkės, kuri esanti teisėta 
Albanijos dalis. Albaniją Ita 
lija užėmė 1939 metais Didį
jį Penktadienį. 

(Rotnioj oficialioji Italijos 
žinių agentūra, Sofani, atnau
jino ipfuolimą ant Graikijos, 
kuri terorizuojanti albanus 
Ciamurijoj, ir, jog albanai 

jaukią italų imtis priemonių 
sudrausti kriminalistus). 

RAGINA NUTRAUKTI 
SANTYKIUS SU ANGLAIS 

Italijos diplomatai daro 
spaudimą į Graikiją, kad ji 
atmestų Anglijos garantijas 
ir aiškiai pareiškė, jog Grai
kija turinti pasiduoti Italijos 
įtakai. 

Tuo pačiu laiku praneša
ma, jog Graikijos keleivinis 
laivas Iki, kuri pereitą savai
tę Italijos karo laivas buvo 
sulaikęs prie Sicilijos, grįžo 
Atėnų uostą. 
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silaukė tinkamo įvertinimo aukščiausioje Lie
tuvos mokslo įstaigoje. 

Nuoširdžiai sveikindami Vytauto Didžio
jo Universiteto Garbės Daktarą, linkime jam 
sveikatos ir ilgiausių metų! 

Matter Mareli 11. l t l t . M 
Coicaso, lllinoia Under tne a^t of March S. 1*70. 

Kun. Dr. K. Urbanavičius 

Vakar savo skaitytojam^ pranešėme ma
lonią žinią, kad gerb. kun. Kazimieras Uroo-
navičius, Darbininko" vyriausias redakto
rius ir Marianapolio Kolegijos profesorius, 
Vytauto Didžiojo Universiteto vadovybes pa
keltas garbes daktaru. Lietuvos Universite
tas šį aktą padaręs dar birželio mėnesyje. 

Mūsų spaudą skaitančiai visuomenei yra 
gerai žinoma, kad kun. K. Urbonavičius yra 

Anglie Dvasia 
Ligšiol daug kas anglus vadindavo suma-

teriauzė j ūgiais ištižėliais, maiai kam vertais 
kariais. Jie turėjo suktų diplamatų vardą. 
Mat, jie pajėgdavo įtraukti kitus jų intere
sams ginti. 

Taip ir dabar turėjo būti. 
Anglai įtraukė į karą Prancūziją,, kad ji 

pakeltų visas karo baisenybes, o Anglija jai 
tik padėtų. 

Tačiau šį kartą toks planas jau nebeveikė, 
Prancūzija greit susmuko ir Anglija pasili
ko viena. Jos padėtis yra sunki. Apsigyni
mui nuo stipraus rriešininko tenka sukaup
ti visas savo jėgas. 

Imigracijos Apgavystės Labai 
• • 

• 

Neįeik persekioti asmenų, 
kurie, ncapsipažine/su iegali-
ška procedūra, daro tą, kas 
jkms atrodo geriausia. Bet 
imigracijos ir natūralizacijos 
reikaluose net mažiausios 
klaidos išpildant blankas ar 
duodant paliudijimus gaJi 
atnešti visokios bėdos ir ne
smagumų žmogui. Kai žmo
gus sąmoningai slepia teisin
gus faktus ar papildo apga
vystę, atvykstant į Jungt. 
Valstijas ar gaunant Jungt. 
Valstijų pilietybes popieras, 

Kenksmingos 

Reikia tik įsivaizduoti žmonių būklę: sa 
los apsuptos, uostai dega, lėbavai sprogdi- * £ » P**"* * N | W * * > * 
na miefctus, karo sandėlius. Pavojus ne tik 
karių, bet ir civilinių žmonių gyvybei kiek
vieną minutę gresia. -

Tačiau anglai nenusigando. Jie šiuo tar
pu rodo didelę drąsą. Jų dvasia stipri, ka
ringa ir apie pasidavimą priešininkui ir gir-

davė pinigų už jų liudijimą* 
Aplikantas, slėpdamas krinū-
nališką rekorde ant visados 
gali būti sulaikytas nuo A-
merikog pilietybės, ir jo liu
dininkui valdžia gali suimti 
ir nubausti .kalėjimu. 

Kitas žmogus pasakė kvai
lą ir visai bereikalinga melą. 
J is aplikacijoj aiškino, kad 

Po Sviete Pasidairius 
Svietas, tavorščiai, tikrai 

yra didelis melagis. Kad ir 
apie Sov. Rusijos balšavi-

tbuvo našlys ir neturėjo vai-! kus. Juk ne sykį esam girdėję 
kų. Kada jam parodyta, kadi baisių naujienų iš Sov. Rusi-

<< Pasirodo, ant kelio tūpė-
jo vista .su savo g-eltonpūkių 
šeima. Nuginęs nuo kelio viš
tą ir viščiukus, tankistas grį
žo mašinon. 

labai didelių nuopelnų vyras, ir gyvu žodžiu 
ir rastu dirbęs mūsų visuomenei netoli pu- į§5"nenori 
sės šimtmečio. Taip pat žinoma yra jo ne- j Pažindamas Anglijos žmonių dvasią, Chur-
paprastas kuklumas. Jis dirbo neieškodamas c h i l a s ? premieras, daro drąsius pareiškimus, 
sau jokio atlyginimo, jokio garbės. Jis dir- n e s kritiškose valstybės gyvenimo dienele 
bo ir rase dėl to, kad nuoširdžiai mylėjo sa 
vo tautą. Lietuvą ir troško, kad ji būtų lais
va, nepriklausoma ir, be to, katalikiška, nes 
tik gilus religiškumas gali užtikrinti tautai 
ateitį. 

Bet, vis dėlto, Lietuvos mokslo vyrai, uni
versiteto profesoriai, sekė mūsų seno, uolaus, 
nenuilstančio veterano rašytojo ir veikėjo 
darbus, surinko apie juos smulkmeniškesnių 
žinių, nuodugniai juos apsvarstė, pasvėrė ir 
pripažino, kad kun. Urbonavičius yra pil
niausia užsipelnęs savo mylimos Lietuvos 
aukščiausios mokslo įstaigos — Vytauto Di
džiojo Universiteto tinkamo įvertinimo, gar
bės daktarato, kuris teikiamas labai, labai 
retais atsitikimais. 

Kun. K. Urbonavičius yra pirmas iš Ame 

visa tauta, visi piliečiai ir visi gyventojai 
šimtą nuošimčių remia vyriausybės žygius. 

Toks nusistatymas, tai geriausias laimėji
mo užtikrinimas. 

M. Pečkauskaitę Prisiminus 
Šią vasarą suėjo 10 metų nuo mirties gar

siosios lietuviškojo kaimo švietėjos M. Peč-
kauskaitės. 

Nors ji buvo kilusi iš turtingesnės šeimos, 
tačiau *jau nuo mažens ėmė bendrauti su 
kumetyno vaikais,- čia ji pažino vargo žmo
nes ir ėjo jiems pagalbon: mokė rašto, rašė 
laiškus, kas prašydavo, slaugydavo sergan
čius, kai kuriuos aprūpindavo maistu. Kalė
dų švenčių metu suruošdavo neturtingiems 
vaikams eglute^. Studijuodama Šveicarijoje 

rikos lietuvių veikėjų ir rašytojų, kuriam dalyvavo lietuvių sąjūdyje. Grįžus Lietuvon, 
tikrai užpelnytai suteikta ši didelė Lietu- ' vėl sielojosi žmonių tamsumu, sunkiomis šo
vos Universiteto garbė. Mes tuo nuoširdžiai cialinėmis sąlygomis ir pagal išgales sten-
džiaugiamės ir žinome, kad tuo džiaugiasi Į gėsi tas blogybes šalinti. Dirbo kitiems, nors 
visa Amerikos lietuvių katalikų visuomenė, pati buvo ^įlpnos sveikatos, kad kartą nu 

Šiemet sueina 48 metai, kai kun. dr. K. 
Urbonavičius dirba Uteratinį ir visuomeninį 
darbą. Dirba nuolat, be jokių pertraukų. 
Dėl to jo daug prirašyta, daug nuveikta. Be 
nuolatinio bendradarbiavimo mūsų laikraš
čiuose ir žurnaluose, kun. Urbonavičius yra 
išvertęs lietuvių kalbon visą eilę vertingų 
kūrinių, parašęs ir išleidęs savo originalių 
veikalų ir jais praturtinęs neturtingą mūsų 
literatūrą. Per daug metų mūsų laiKrašciai 
ir žurnalai mirgėte mirga Jono Kmito (Straip
sniais, eilėmis, beletristiniais kūriniais, dra
mos veikalais. Jisai pastabus ir rimtas pub
licistas, gabus ir produktingas poetas, mik
lus beletristas ir dramaturgas. Tai retų ga
bumų ir reto darbštumo vyras. 

Reikia neužmiršti, kad dr. K. Urbonavi
čius ne tik rašė, bet ir veikė. Jo daug dirb
ta Federacijoj, Tautos Fonde, Amerikos Lie
tuvių Taryboj, Lietuvių R. K. Darbininkų 
Sąjungoj ir daugely kitų mūsų organizaci
jų. Retas kuris didesnis lietuvių suvažiavi
mas apsieina be jo patarimų, referatų. Ke
tam kuriam didesniame seime jis nėra da
lyvavęs. 

Reikia, taip pat, neužmiršti, kad kun. dr.' 
Kasunierau Urbonavičius visus tuos darbus 
nudirbo atliekamu laiku nuo tiesioginių sa
vo pareigų. Juk klebono pareigos, nors ir 
labai garbingos, tačiau sunkios, surišto*, su 
didele atsakomybe. Bet gerb. Daktaras jas 
ėjo dideliu atsidavimu, visur įgydamas žmo
nių meilę ir pagarbą. Žmonės niekuomet ne
užmirš tų laikų, kuomet jisai klebonavo Nor-
wood, Mass., Montello, Mass., So. Boston, 
Mass., o prieš tai vienoj ar keliose Pennsyl-
vanijos lietuvių parapijose. Taktas, tvaiiia. 
nuoširdus atsidavimas žmonių dvasiniams 
reikalams, darbštumas — tai gražiosios kun. 
K. Urbonavičiaus būdo ypatybėj, kurios vi
sus prie jo patraukia ir uždega noru dirbti 
ir aukotis Bažnyčiai ir savo tautai. 

Suėmus į krūvą per daug metų dideliu 
uolumu ir ištvermingumu dirbtus ir dabar 
dar tebedirbamus kun. Urbonavičiaus pas
toracijos, literatinius ir visuomeninius dar 
buto. nuopelnai pasidaro milžiniški ir dėl to 
negalime nesidžiaugti, kad tie nuopelnai su-

alpo gatvėje. Mokytojaudama Marijampolė
je, daug įtakos padarė mokiniams savo gra
žiu gyvenimu, aukšta sielos kultūra, įtiki
nančiais žodžiais. Prieš karą ji pasitraukė į 
Židikus, rado sau prieglaudą klebonijoje ir 
čia įkūrė slaptą lietuvišką mokyklą, kurią 
vėliau vokiečiai uždarė. Židikuose ji ruošė 
gimnazijon neturtingas mergaites, išgelbėjo 
keletą komunistų, kuriuos vokiečiai buvo 
pasmerkę sušaudyti, — organizavo į drau
gijas liaudies jaunimą, pati rengė chorą, vai
dinimus, įsteigė varguomenei šelpti draugi
ją ir neturtingiems ligoniams ambulatoriją. 
Suaugusiems šviesti įkūrė vysk. Valančiaus 
universitetą. Apaštalavo ne vien darbu, bet 
ir raštais, kurių nemaža parašė; Sename 
dvare, Viktutė ir įvairių apysakų. Be to, 
daug išvertė, veikalų iš kitų kalbų, ypač 
daug nusipelnė versdama Foeisterio raštus. 
Iš gautų už raštus pinigų, Židikuose nupir
ko narni i J, į kuriuos parkvietė daktarą — 

lonumų. 
Imkime liūdną atsitikima, 

tūlo armėno, kuris ant EUis 
Island laukia išdejpprtavinio. 
J i s buvo įleistas dvylika me 
tų atgal kaip nekvotinis imi
grantas. Tada įis aiškinosi 
kad esąs mažametis Amerikos 
piliečio sūnus. 1937 m. • jis 
prašo natūralizacijos popie-
rų. Per išklausymą paaiškė
jo, kad jis atvažiavo po kito 
vardu. Tikra s sūmug mirė Sy-
rijoj, ir šitas draugas paėmė 
jo vardą su pilnu t$vo leidi
mu. Neturėdamas kitų vaikų 
ir mylėdamas šitą sūnaus 
draugą, jį prie šeimos priė
mė po savo vaiko vardu. Ši
tas žmogus būtų buvęs geru 
piliečiu, bet imigracijos val
dininkai turėjo elgtis tik su 
faktais, o ne su jausmais. Į-
statymas sako, kad negalima 
skaityti pasavintus vaikus 
kaip nekvotinius ateivius. 
Tas tėvas ir p a s e n t a s vai
kas neteisingai prisiekė. Nu
spręsta, kad. pasavintas vai
kas gavo nekvotinę vizą ne- m e t u s * s u J u o susitinka ke 
teisingai. Jo pilietybėj petici-j ^ . k a r t u s i mėnesį, kuomet 

jis atvyko j Jung. Valstijas 
su keliais vaikais, jis paaiš
kino kad tie jo vaikai jį se
niai užmiršo, jis jų visai' ne
matęs ii* nenorįs, kad jo na
tūralizacija jiems gero atneš
tų. 

Kitame atsitikime ateivis 
turėjo daug vargo, nes pasi
vadino keliais vardais. Jis bu
vo įleistas po vienu vardu, 
dirbo po kitu, apsivedė po 
tnečiu ir tapo naturalizuotas 
po ketvirtu. Šiandien jo var 
das skiriasi nuo vardo jo žmo 
nos ir trijų vaikų. Bet laime, 
jis viską pasakė, kai (prašė 
natūralizacijos, niekoi neslėpė. 

Žmogus, įleistas į Jungt 
Valstijas, kuris nori tapti 
Jung. Valstijų piliečiu, pri
valo turėti gjerą vardą. Ir 
jeigu jis duos klaidingų im, 
formacijų apie save, tas vis 
kas kada nors paaiškės. Ką 
jam tada daryti! 

Nekurie ateiviai duoda fan
tastiškas informacijas imi
gracijos ir pilietybes atsitiki
muose. Vienas ateivis, drau
go liudininkas, prisiekė, kad 
draugą pažįsta jau penkis 

ja buvo atmesta, ir jis suim
tas išdeportavimui. 

Turime .kitą atsitikimą su 
vedusia moterimi, kuri tapo 
natūralizuota kaip neištekė
jusi moteris, nepaisant fakto, 
kad tuo laiku buvo vedus ir 
turėjo mažą vaiką. J i slėpė 
teisingus faktus todėl, kad 
jos vyras ir vaiko tėvas at
vyko į Jung. Valstijas nele
galiai, ir ji manė, kad jeigu 
valdžia apie tai žinos, jos vy
ras bus išdeportuotas. Bet su^ 
teikimas neteisisgų informa
cijų su priesaika apie ženy-
binį stovį jai visai nepagel
bėjo. Pilietybe* popieras ga
vo, bet tuoj po to naturali-

ištikrųjų jis pažįsta tik apie 
du ar tris metus, ir labai re
tai tesueina. Iki įstatymas už
dėjo surJkias bausmes ant ap-
gavingų apsivedimų, daug 
ateivių vedėsi tik dėl 'to, kad 
išgauti imigracijos vizas ar
ba legalizuoti apsigyvenimą 
šioj šaly. Visos tokios apga
vystės — sąmoningos ar at 
sitiktinės — gali užbaigti a 
merikoniškas karjeras žmonių 
.ir blogina gerą vardą ir re
putacija visų svetimšalių šio
je šalyje. F.L.I.S. 

jos. Kiek ten kalėjimuose su
tupdyta, sušaudyta žmonių, 
ne vien paprastųjų, arba buo
žių, ale net generolų, ministe-
rių ir t. t. Nepatiko kuris iSta 
linui, tuojau ir prie sienos. 

Ale visa tai buvo melas, Ka
pitalistų išmislas. Balšavikai 
tokie humanistai, kad net viš
tos nedrįsta užmušti. O ką 
jau bešnekėti apie žmones. 
Sakysit, baikes krečiu. Ale 
ne. Darodymui padėsiu jums 
ant delno romano "Frank 
Kruk" autoriaus Petro Cvir
kos šneką apie tai, kaip bal-
šavikų kariuomenė maršavo 
Lietuvos laukais ir kaimais. 
Tos šnekos buvo išdrukavotos 
dabartinėj Stalino gazietoj 
11Lietuvos Aide.' ' Prašau: 

M— Oi, kiek ėjo! Tik maši
nom ir mašinom. Toks ūži
mas buvo Tik kaip gyvi 
tokios kariuomenės nebuvom 
matę: pakelėj rugio varpelės 
nenumyne, stiebelio nepalietė. 
Antai, mano lauką visą apsu
ko, o siauruoju keliu nevažia
vo, kad pasėlio nesunaikintų. 
Sakom jau — šventa, iš tikrų
jų, šventa armija. Kiek niekų 
apie ją šnekėjo! 

"— Pro mūsų kaimą va
žiuoja sovietų tankai, — pa
sakoja atvykęs nuo Kėdainių 
mano pažįstamas, — žiūriu, 
sustoja pirmasis tankas, o pa
skum ir visi kiti. Išlindęs iš 
savo bokštelio pirmojo tanko 
karys ima kažkodėl ranka 
mosuoti atokiau stovintiems 
valstiečiams ir rodyti į kelią. 

"Žmonėms reikalo nesupra
tus, tankistas išlipo iš savo 
mašinos, pabėgo keliu ir pasi
lenkęs pradėjo kepure vėdin
ti 

'Mūsų laikraščio korespon
dentas iš Panevėžio apie Ha u 
donosios Armijos pasirodymą 
rašo: "Miesto ir apylinkės 
valstiečiai pasakoja, kad iki 
šiol jie nematę mandagesnių 
karių, Raudonarmiečiai kiek
vieną rytą, eidami vandens, 
paklausia leidimo arba ank
sti rytą girdydami arklius el
giasi taip tyliai, kad miegą 
žmonės neatbustų. 

"Panašių atsiliepimų apie 
Raudonąją Armiją galima bū 
tų suskaityti tūkstančius ir 
tūkstančius. 

tt%n Visi tie atsiliepimai bylo
ja tik apie vieną: apie mūsą 
liaudies meilę šauniajai Rau
donajai Armijai, ir apie ne
paprastą dėkingumą jai, pa
dėjusiai atsikratyti Smetonos 
priespaudos ir patikrinusiai 
mūsų kraštui saugumą." 

A, matot, tavorščiai. Pini
gą mokėsiu, jei kuris darody-
sit, kad buvo kurio nors to
kia armija: pėstininkai, arti
lerija, tankai, kad žygiuoda
mi okupuoti kitą valstybę, 
rugių varpelės nenumintų, 
vištos nesuvažinėtų, o * van
dens ištroškę kareiviai ant 
pirštų eitų prie šulnių, kad 
nepažadintų miegančių gy
ventojų 

PRAŠAU NESIJUOKTU 
— Žinai ką. Vakar Jonas 

Keldamas pasisakė mane my
lįs. 

« 

— O tu ką ? 
— Aš . . . pasakiau, kad pa

lauksiu kvailesnio. 

— Ką jis į tai atsakė! 
— Jis puolęs po mano ko 

jomis sušuko: "Aš esu ne tik 
kvailesnis, bet kvailiausias. • ? 

• i U • '»I 

vis darbo liaudžiai. Pažymėtina, kad M. Ped- , ™ * W™«s sužinojo, kad 
kauskaitė buvo giliai tikinti. Jos šūkis bu
vo: " Pažinti žmones ir neniekinti jų, rasti 
kelią į širdis tų, kurie gyvenimą jau pralai
mėjo. Suprasti, mylėti ir laiminti net tada, 
kai esi nesuprastas, nekenčiamas ir perse
kiojamas. Gyventi pasaulyje nepasaulietiš* 
kai, save tobulinti neegoistiškai ir garbinti 
Dievą šviebiare|riškai,\ 

Teatro Sukaktis Žemaitijoj 
" X X Aniž." rašoma, kad. šiemet sukark 

ka 33 metai, kai iš Tirkšlių apylinkės, Zas-
taučių km. kilęs mūsų dramos teatro tėvas, 
artistas Juozas Vaičkus 1905 mt. birželio 
29 d. Mažeikių kaime pastatė pirmą viešę 
visoje Žemaitijoje spektaklį "Velnias spąs 
tuose , \ Nors vargingas ir sunkus buvo tuo 
metu pirmojo spektaklio pastatymas, bet 
Vaičkaus užsispyrimas ir dideli jo sugebė
jimai davė gerų vaisių. Nuo 1905 iki 1914 
metų Vaičkus su savo vaidintojų grupe *«. 
važinėjo visą Žemaitiją ir įvairiose vietom 
pastatė) 180 spektaklių. Augesniajai tirkš
liškių kartai ir šiandien malonu prisiminti 
artistą Vaičkų ir jo sunkius darbus, ugdan* 
tautinį susipratimą ir atsparumą. 

įi ištekėjus. Biuras (pavėlino 
prašyti sunaikinimą jos pi
lietybės, gi jos vyrui pavėli
no išvažiuoti iš Jung. Valsti
jų, kad jie galėtų prašyti re-
gulariškos imigracijos vizos. 

Natūralizacijos "Valdijninkai 
daug aštriau elgiasi su vedu
siais ateiviais, kuirie, prašy
dami niaturalizaciįos, slepia 
apsivedimą ar aptuvedimus. 

Kiti aplikanltai neteisingai 
prisiekia, kad jie niekad ne
buvo suareštuoti už kokį pra
sižengimą. Turime* atsitikimą 
žmogaus, kuris buyo nubaus
tas ir tikėjo kad apie tai vi
si užmiršo, nes truputį pakei 
tė savo vardą. Kuomet šis 
žmogus atvyko dėl egzamino, 
jo liudininkai buvo priverst 
p-ipažinti, kad jį pažino t.iU 
per dvi savaites ir ne per rei
kalaujamus penkis metus, ir 
kad jiems šitas aplikantas 
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ŠVENTO JURGIO PARAPIJOS METINIS PIKNIKAS 
Atrinaitį Sekmadieni, Rugpiucio-August 25 d., 1940 m. 
Vytauto Parke, 1 1 5 Gatve, ar t i Pulaski Road 

JŽANGOS NEBUS 

S^Set 

Šis paskutinis š. m. šios parapijos piknikas bus labai įvairus. Apart ge- Į 
rimy - valgių, bus įvairus žaislai, šokiai - net lietuviškos dainos skambės J 
po miškus. Kviečiame visus parapijomis, kaimynus ir prietelius su mumis • 
pasivaišinti, pasižmonėti tyrame ore. KLEBONAS IR KOMITETAS 9 

d z—• ^ STEBUKLAI 
Žemaites. 

\ <fi 
(Tęsinys) 

A5 jau seniai mačiau vieną 
ranką atkri tus, — tarė pati , 
— bet iš ko reikia nupirkti? 
P e r škaplierną palygau, be 
penkių auksinų neduoda. Iš 
kur dabar imsi? Auksino 
druskai nėra . . . 

Blusius, parymojęs troboje 
^ valandikę, išėjo į miestelį ir 

sutiko policistą; tas tuojaus 
užpuolė lygti nuo jo klevą; 
siūlo jam atsispirdamas pen
kis rublius. Blusius neduoda 
be dešimties. Atsirado ir 
daugiau pažįstam^, ėmė juos 
derinti. Uredninkas, tas poli-
eistas, derėjosi, derėjosi, p a 
galiaus susiderėjo už aštuo
nis rublius ir tuojau užmo
kėjo visus. 

— Bet aš jo nekirsiu, — 
saukė Blusius, — mano tėvas 
buvo įkėlęs šopuką, aš nega
liu kirsti . . . 

— Anokia ne šventenybe!— 
atsiliepė iš būrio kaži-kas: 
Dievo mūka sugriuvusi, supu
vusi, be grieko, be nieko aš 
pat nukirsčiau, jei man už
mokėtų, r., 

A — Karašo ! — sušuko ured
ninkas, — tu, Kupry, rytoj 
man nukirsi, duosiu dvi grir 
vini. 

— Maža! Reikėtų paimt du 
(kart po dvi grivini . . . 

Vėl ėmė derėtis su Kupr iu ; 
susiderėjo du auksinu už nu
kirtimą. 

- * Na, kad tašys Kuprys, 
tai tašys, — juokėsi kiti vy
rai . 

Kuprys buvo viena ranka, 
kairioji buvo mašinoje su
malta, kaip tarnavo dvare. 
Valkiodavosi po miestelį, im-Į 
davo kokį darbą, jei galėda 

kojo vel, be galo stogą pli 
do . . . Aštuonis rublius už 
mokėjo . . . 

Kaip pirma visi tylėjo, taip 
dabar visi atkartojo: 

— Aštuonis rublius! 
— Buvau užsistatęs be de

šimties neduoti. 
• 

— Aš tar iau kokius tr is ru
blius, ir tai gerai, — tarė 
pati, — ne kana koks medis. 

— Bent nebespelks mano 
rūtų, — džiaugėsi Onikė . . . 

— Ar jau rytoj k i r s ! — 
klausė Juozukas : — reikės 
pagauti šaką šaukštams . . . 

— Visas šakas mums paliks 
sukūrenti, — aiškino Blusius, 
— tik stiebą atsiims, lentas | 
piaudjs — taip suderėjome. 

— Gerai ir gerai užmokėjo, 
— pagyrė pati . 

— Bet man dabar gailu to
kio gražaus medžio: kiemelis 
paliks, kaip šuo be uodegos, 
— tarė Blusius. 

Paskui ištraukęs pinigus 
paskleidė ant stalo. Visi vai
kai, apstoję, nosis sukišę 
džiaugėsi: 

— O-jė! kokie gražūs pini
gai*! . . . Šit rublis su burna! 
* . . . . čia mažesnis su burna. 0 
kaip skamba! . . . Pusrublis, 
pusrublis — man Iršukas ro
dė. Veizdėk, kaip ritinėja
si ! , . . 

Klevas nė galvoje nebeliko 
nė vienam, taip patiko vi
siems pinigai. 

— Nei mėtykite, vaikai! — 
tarė Blusius, — reikia su
skaityti i r padėt i ; nebebijosiu 
rinkiko. 

— Šalin nuo stalo, išbarsty-

David Lasser iš Washington, D. C , buvęs Workers ' Al
liance (WPA darbininkų organizacija) atidaro Chicagoj su
važiavimą tų darbininkų, kurie išėję iš Workers Alliance ir 
nori sudaryti naują W P A darbininkų organizaciją. J ie ap
leido AVork^rs' Alliance dėl to, kad tą organizaciją valdo 
komunistai. (Acme telephoto) 

liūs, kad nė balso kirtimo 
negirdėtų. Kuprys tašė, tašė, 
maž iki pusryčio. Atėjo ured
ninkas ir Gaigalas pinklu ne
šinas. Klevas kaip virto, 
ir šopukas atsprogęs toli 

susibarė su kaimynu; kario 
arkliai buvo, tas nenorėjo \n 
j eibę atlyginti. 

Blusius, parėjęs namo, kri
to į lovą, pūškavo per dieną 
be žado. Vakare, nors par-

ant kelio nušoko. Dievo mū- Vedė kunigą, bet maža besu
ka sutrupėjo. Stiebą nupio-j sikalbėjo . . . 

Tą patį vakarą ir pasimirė. 

(Daugiau bus) 

ve, viršūnę ir šakas nuo kelio 
į skiedryną nuvilkę, stiebą 
patvoryje paguldė. Kirtėjai, 
apsivalę, su uredninku nuėjo. 
Blusius, apie pusrytį parėjęs, j Bažnyčios Žymes 
vien'ą kelmą savo klevo be
rado. Dviem saivaitėm pra
ėjus, visi apie klevą jau pa
miršo, šakas sukapojo, maž ir 
sukūreno. 

Blusius vieną rytą, eida.-
s į t e , _ šaukė pat i : — r e i k i a m a s į lauką, rado kaimvno 
sudėti į skrynią. | a r k l i u s savo vasarojuje. Ar-

Suskaitę, sudėlioję, vaikai kliai ne tiek suėdę, kiek i.:-
atidavė motvnai. Ta, surišu- trypę, pagaliaus net sugulę 

- _ . n ^ " ^ j si į skarelę, įdėjo į skrynią miežiuose. Blusius, radęs to-
vo padirbt i viena ranka. Oj ^ ^ ^ . ^ p i n i g a i i ^ j e i b ę j a m p^ta, vos 

šasi t ik . galvoje: sapne ne- augštynaikas neatvirto. Tokie 
vienas var tė baltus rublius. 

kiek uždirbdavo, tiek ir pra
gerdavo. 

^ Blusius, parėjęs namo, val
gydamas vakarienę, namiš 
kiams pasakojo; 

— Pinigų truputį pasigavo
me bus mokesniams rudenį 
užsimokėti. 

— Sėmenis nekultus par
davei, a r kumelę? — klausia 
pati . 

— Žydams į kelionę apsiė
mei? — pridėjo vaikas. 

— Medžius, tu r būt vež t i? . . 
{Vaikai i r pat i už vienas 

kito spėliojo. 
— Nė vienas neįspėsite, 

— juokėsi Blusius, — aš pats 
pasakysiu klevą parda
v iau! . . . 

Troboje čiūkšt visi nutilo. 
— Kaip užsipuolė urednin

kas, — tęsė Blusius, - kaip 
pradėjo visi derinti , sakau: j 
sakau: Dievo mūkos naujos 
nėra kaip įtaisyti, sulūžusios 
laikyti, visi šaukia, negalima, 
šventenybes nebesą, davatkos 

gražūs buvo miežiai, dabar 
Rytmetį bešvintant atėjo kaip patalas . . . Nori aikiins 

Kuprys kirviu nešinas. Blu-j pagrėbti , namo parvaryt i , tie 
sius parodė jam, kaip kirsti, — lakstyti . . . 
kur nuleisti. Atitveręs dar. Blusius gainiodamas pavar-
spragą į gatvę, išėjo pas ark- go, aptroško, supyko, paskui 

Popiežius Pijus X audien
cijos metu paklausė vieną 
Romos kolegijos studentą: 
1 'Kiek turi žymių tikroji Kri
staus Bažnyčia ?V — "Ketu
rias, šv. Tėve. J i yra viena, 
šventa, katalikiška ir apašta
l iška". —- "Visai gerai: bet 
kokia ei yra aiškiausia žy-
mėf" Vivsi tylėjo. " N a , ge
rai, aš jums pasakysiu — 
persekiojimai. Evangelijoje 
Kristus sako: " J e i mane per
sekiojo, taip pat ipe.rsekios ir 
j u s " . Mums katalikams per-
Isekiojiiniai yra |!kiasdTidrAin(? 
duona: tai ženklas, kad mes 
esame tikri Kristaus moki

niai « * 

Svetimšaliai turi registruotis 
Kongreso pravestu aktu vi- metų amžiaus įregistruoja jų apdrausti. Vvriausvbė neturi 

si J . A. Valstybėse gyvenau 
tieji svetimšaliai turi regis
truotis ir paduoti rankų pir
štų nuospaudas. Registravi
masis prasideda šio rugpiūeio 
mėnesio 27 d. ir baigiasi gruo
džio 26 d. 

Svetimšaliais skaitosi visi 
nepiliečiai, tai yra tie, kurie 
nesinaturalizavę, vadinasi, ku
rie neturi pilietybės sertifika
tų (antrųjų pilietybės popie
rių) . % 

Svetimšaliais skaitosi ir tu
rintieji pirmuosius pilietybes 
popierius ir padavusieji apli
kacijas gauti antruosius po
pierius. 

Visi svetimšaliai pradėjus 
14 metų amžiumi, turi regis
truotis asmeniškai, be jokio 
pavaduotojo. Registravimas 

atliekamas pašfų ofisuose pri
vačiai, pašaliniems žmonėms 
negirdint ^r niekam nestebint. 
Viskas daroma nemokamai. 

Svetimšalius vaikus iki 14 

tėvai, arba globėjai. Tie vai- j jokio pasiryžimo jų kliudyti, 
kai, sulaukę 14 metų am-; įsiregistravę jie gali būti ra-
ziaus, paskiau patys asmeniš
kai turi įsiregistruoti ir pa
likti rankų pirštų nuospau
das. • * ' 

niūs. Suprantama, būtų g< 
riau, kad jie pasidarbuotų 
būti piliečiais, nes galėtų 

į naudotis visomis be jokių iš-
Amerikoj gimę svetimšalių * * * ' Privilegijomis, 

tėvų vaikai skaitosi šalies pi- Pats prezidentas Roosevel-
liečiai ir jiems nereikia re- tas neseniai buvo pareiškęs, 
gistruotis. I kad gerieji svetimšaliai ne-

Svetimšalių registravimasis turi bijoti registruotis. Vy-
Amerikoj iškeltas atsižvelgus I riausybė imsis priemonių tik 
į siaučiantį karą Europoje ir preš svetimšalius nenaudėlius, 
nerimą visam pasauly. Vy- J-amiųjų ir gerųjų žmonių 
riausybės organai patyrė, kad kurstytojus prieš gyvuojan-
šioj šaly t a rp daugelio gerų čią tvarką. Panašų pareiški-

. 

žmonių svetimšalių y ra dide- j 
Irų niekšų, kurie dirba sveti 
mų valstybių naudai, kovojai S v e t i m g a l i ų p r i valomas re-
prieš šios šalies vyriausybę ir 
tuo būdu užsiima išdavikiš
kais darbais. Šiuos svetimša
lius individus vyriausybė ban 
do susekti ir jais nusikratyti . 
Geri žmonės svetimšaliai, a r 
jie būtų darbininkai biznie
riai, arba profesionalai yra 

mų padarė ir teisingumo de
partamento sekretorius. 

gistravimąsis atneš daug ge
ra ir patiems svetimšaliams. 

Daug jų nusikratys apsileidi
mu, ras laiko ir priemonių 
naturalizuotis. Tuo būdu jie 
bus išbraukti iš svetimšaliu 
sąrašo. 

Dirbk ir miegok vešiai, maloniai 

-* visą vasarą ... su 

ELEKTRA VĖDINAMAM BUTE 
Philco-York 

Vaizduojamasis 

145 50 

Įstatymas ekstra. 

#15 ĮMOKET 
—liekana, plūs palūkanos 
išmokėti patogiai, mėne

siniais įnašais. 

NAMAMS ARBA 
Traukia į vidų šviežų orą iš lauko. . . košia, 

sausina, vėdina ir varinėja. Smarvę, tabako 

dūmus, vidaus orą varo lauk iš kambarių. 

Lengvai Įstatomas. „. be vandens junginių. . . 

išlaikymas kainuoja tik kelis centus į dieną. 

6 Išdirbystes 
Pasirinkti 

* Carrier 
> Frigidaire 
' Gale 
> Kelvinator 
• Philco-York 
> Wes^inghouse 

* W * 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ W. L. WilHrie kalba minioms Elwood?, Ind., iš vidurinės mokyklos, kurią jis prieš 35 me-: 
da r kunigams apskųs; i š s i šau tus lankė. (Acme telephoto) 

C0MM0NWEALTH EDISON COMPANY 

•v 
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LIETUVIŠKOJI TAUTINĖ INDIVIDUALYBĖ 
IR AMERIKOS LIETUVIS 

rašo P. B. 
• * • ' 

J* 
(Tęsinys) 

b) Besiformuojančio* ame 
rticieč\į tautos ir jos kultūros 
charakteris. 

Norėdami ž inot i , kokia* y-
p a t y b e s į g y j a l i e tuv i škas i s 
žmogus Amerikoje, turimo 
pažinti bent pagrindinius amo 
rikiečių bruožus. Amerikoje 
dar tebesiformuoja ypatingu 
buciu ateities tauta. Čia mus 
nes nejungia nei etnologine 
kilme, nei rase. Uaintine gyve
namoji aplinka, jei nežiūrėti 
Šiaurės Amerikos atskyrimo 
nuo kitų žemynų okeanų pla
tybėmis, taip pat yra labai 
įvairi. Žmones kiek tampriau 
sujungė Vienodas ir bendrai 
pergyventas istorinis likimas 
po anglų-saksų kolonizacijos 
nepasisekimų. Jei imti ir 
tuos, kuriems neteko charak-
teringesnių Amerikos istori
nių įvykių pergyventi, kurie 
įsikūrė Amerikoje vėlesniais 
laikais, tai svarbiausias jun
giamas pradas yra pakenčia
mos ekonominės geroves bei 
fizinės egzistencijos sukūri
mas. Tipiškas amerikietis y-
ra homo economicus, būtent, 
toks#. kuriam veikimo princi
pu yra nauda, kuris stengia
si mažomis jėgomis įsigyti 
kuo daugiausia ekonominių 
gėrybių. Šios srities kultūri
niai žygiai ir formuoja ame
rikiečių individualybę bei jų 

eia seka didelis' palinkimas į 
juslinius pergyvenimus po 
"good t ime" šūkio priedai! 
ga, fizinės kultūros pirmeny
bė prieš mokslinę, ekonomi
nės gerovės, kuri normaliai 
turėtų būti p a g r i n d a s bei 
priemonė protiškam bei mo
rališkam tobulėjimui, iškėli
mas | nelygstamojo tikslo auk 
stybes. Lietuviškojo žmogaus 
kūrybiškumas daugiau pasi
reiškia grynųjų mokslo, meno 
ir doros srityse, arba formi
nių ir norminių gėrybių kūri
me, kur kūrybiškame vyksme 
svarbesnė yra žmogaus psi
chinė ir dvasinė sritis. Jei ne

iš kitos pusės, visam pn- _ • 
šauliui imponuoja nepapras- , R h 6 U l l U l t l C H3PP]fJ ' R e m k i t e L i e t u v i š k ę 
tas Amerikos gyvenimo tem 
pas techninio boi ekonominio 
gyvenimo srityse, apsukrumai 
praktiniame gyvenime, judru 

Thousancte who suffercd from the torturinjc 
pains oi rhcumatism, scietica, lumbago, neu-
ralgia and neuritis—nre certainly happy over 
their discovery of NURITO. Now they have 
found a ąuick-acting (ormula which speedily 

- •»* ' „A. -*— ' , relieves those erhausting muacular aches and 
I l i a S O p t l I l U Z m a S , a t v i r u m a i , pains. NURITO is trustworthy anddependable 

Relieves Pain (Įuick Žydukę 

tūrinės persvaros bei jų kul
tūros kopijavimų, nerasime 
jokios originalios amerikiečių 
architektūros ("dangoraižiuo
s e " jos nėra), nei originalios 
muzikos per radio dažnai 
transliuojami nevykę indėnų 
bei negrų melodijų pamėg
džiojimai), nei žmonių milijo
nams proporcingo produktin-
gumo žodžio meno kūryboje. 
Vispusiško kūrybiškumo mi-
nimalinė lygsvara tuo tarpu 
dar ir dėl to negalima, kad 
didelė* amerikiečių masės 
pergyvena minėtųjų dvilypu
mo tragedija, kad jų tautinė 
ir kartu asmeninė individua
lybė yra pažeista. Miesčioniš
ko gyvenimo tempas taip pat 

v. ,._ . . . . y. . netinka didesnio mąstymo rei-
kulturą. Amerikiečiams chn- . , . y. . . _ . . . 

, . •. ,.v. ,, , kalaujanoiai kūrybai. Amett-
raktenngas savotiškas goo<J , . v. . . . . . . . . . 

i L-ww.ni ind iv idua l in i s ir socia-
t ime" supratimas ir jo suab
soliutinimas visose gyvenimo 
srityse. Aktualios tėra tik tos 
problemos, kurios matuoja
mos dolerio ar "good t ime" 
matais, kurios apčiuopiamos 
statistikose. Vidutiniškai išsi
lavinę amerikiečiai (tokių yra 
dauguma) tuo vieninteliu 
kraštutiniškai suabsoliutintu 
matu vertina Amerikos gyve
nimą if visas kitas tautas bei 
yalstybes. 

Amerikiečiai, besikurdami 
naujame žemyne, turėjo ro
dyti didesnį kūrybiškumą gam 
tos apvaldyme, technikos ir 
ekonomikos išvystyme. Todėl 
i r dabar amerikiečių, kūrybi
niai gabumai daugiau pasi
reiškia medžiagingų gėrybių 
kūrime, kur kūrybiškame vyk
sme didelę rolę vaidina žino

ti. S. žemes ūkio departa
mento sekretoriaus pavaduo
tojas C. R. Wickard, Indiana 

atsižvelgsime anglo-saksų kul-1 farmerys, paskirtas šio depar-! 
tamento sekretorium atsista
tydinus sekretoriui Wallace. 

(Acme photo) 

rėjo susikurti didmiesčiai, ku
rie savo keliu, dar daugiau 
sustiprino jusline prigimtimi 
besireiškiančius masinius pra
dus. Dėl didelio gyvenimo su
sitelkimo gamyboje, dėl kraš-
tutiniškos civilizacijos persva
ros, dėl specializacijos įsiga
lėjimo susidarė paviršutiniš
kas amerikiečio tipas, galvo
jąs siaurai ir nesudėtingai, 
turtingas išviršinėmis džen
telmeniškumo formomis, bet 
su biednėjančia inteligencija. 

Civilizacifckumas bei paviršu
tiniška masinio gyvenimo 
nuotaika yra užviešpatavusi 
net ir religiniame bei dori
niame gyvenime, kur taip 
svarbus yra savarankiškas as 
mens išvidinis susitelkimas. 
Amerikietis nemėgsta ilgai 
galvoti, nenori tuo trukdyti 
"good time." Visose gyveni 
mo srityse pastebimas mecha,-
niškumas bei instinktyvumas. 

palyginti didelis pareigingu
mas ir darbo meilė. Tai išsi
vystė cikloniško saulėto ir 
spalvingo klimato įtakoje, 
gamtos apvaldymo bei kultū
rinimo ir didmiesčių gyveni
mo nuotaikoje. Dar turėjo 
reikšmėg ir tai, kad į Ameri
ką suvažiavo sveikiausias ir 
judriausias įvairių tautų ele
mentas. (Bus daugiau). 

AKK> GYDYTO!AK 

—contains no opia tos. If you want to feel again 
the joy of nelief from pain—so you can work in 
peace and sleep in comfort—be wise and try 
NURITO under this ironclad guarantee. If the 
very lirst 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 oa this guarantee, (T.N.c.) 

kiečių individualinis ir sočia 
linis gyvenimas remias tik 
ekonominiais dalykais, gamy
boje ir vispusiškame veikime 
labiau žiūrima kiekybės, o ne 
kokybės. Šalia toleruojamo 
ekonominio liberalizmo (pa-
vyzdžiui* kraštutiniŠkos spe 
kuliacijos, derliaus naikini
mas) įsigali kraštutiniškas vi
sų kitų sričių liberalizmas 
(socialinis, politinis, filosoi'i 
nis ir k.) 

Amerikiečiams kūryboje ir 
veikime svarbus ne tiek išvi
dinis turinys^ ne tiek idėjos, 
kiek matomieji pavidalai, ci
vilizacinės gėrybės. Jie sten
giasi patenkinti žmonėse dirb 
tinai žadinamus patogumų ir 
smagaus gyvenimo norus (fi
ziniams smagumams pirmeny 
be prieš visus kitus) masiškai 
raminamomis civilizacinėmis 

DR. VAITUSH, OPT. 
SPECIALISTAS 

OPTOMfcTKICALLY AKIŲ 
LIETTV18 

Suvirs 30 metu. praktikavimo 
Mano Garantavimą* 

Palengvins aklu {tempimą, kas e* 
1 priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, aklų {tempimo, narvuotu 
mo. skaudamą aklu karėti, atitaiso 
trumparegystę Ir toliregyste. Priren 
<la teisingai akloms. Visuose ateiti 
kiniuose egzaminavimas daromas •« 
elektra, parodančia mažiausias klal 
las. Speotsl* atvda atkreipiama 1 
•nokykiof v*'ku« V-eivo* » k w **• 
faisorrr» 

•a landos : nuo I i iki T vai rak 
Modaliomis pagal sutart) 

Daugely ataittkimu aky*, atitaiso 
tuo* be %fcintq fc»<nn» u1ir»*v« k»i. 
įtrinkau 

4712 SO. ASHLAND 4VF 
Telefonas YARdS 117? 

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS 

Tik viena pora akių visam gy
venimui. Saugokit jas, leisdami 
išekzaminuoti jus moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali suteikti. 
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akiniu, kario pašalina 
visa akių įtempimą. 

Dr. John j . Smetanu 
Dr. J. J. Smetana, Jr. 

O P T O M E T B I S T A I 

1801 So. Ashland Avenue 
Kampas 18-tos 

Telefonas CANAL 0523 — Chicago 
OFISO VALANDOS 

Kasdien 9:00 a. m. iki 8.30 p. m. 
Tr'ee. ir šešt: S:00 a. m. iki 

7:30 p. m. 

NAUJAS APARATAS 
AKINIAMS PRITAIKINT 

NATHAN 
KANTER 

MUTUAL 
LIQUOR 

CO. 
\Vholesale 

4707 So. 

Halsted St. 
Tel. Blvd. 

0014 

Budriko Rakando Krautu
vėse rasite patyrusį akių 
daktarą (opt ome t ris ta) , ku
ris pritaikins jums akinius. 
Teisingas ir geras patarna
vimas. Akių 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 3088. 

JOSEPH F. BUDRIK 
FURNITURE HOUSE 

3409-11 ir 3417-21 South 
Halsted Street 

BUDlt lKO PROGRAMAI: 
\VCFL. — 970 kil. Sekmadienio 
vakare 9 vai. 
VVHFG — 1420 kil.. Ketvirta
dienio vak 7 va1 

LIETUVIAI DAKTARAI 
teL CAN*J 5969 

DR. WALTER PHILLIPS 
GYDYTOJA 8 IR CHIRURGAS 
2155 VVest Cermak Road 

OFISO VALANDOS 
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakar* 

ir pagal sutartį. 

LIETUVIAI DAKTARAI 

DR. F. C. VVfNSKUNAS 
PHTSICIAN — 6URGBON 

Ofiso: 2158 W. Cermak Rd. 
Tel. CANal 2S45 

Vai.: 2 4 ii' 7 9 
Res.: 7004 So. Falrfleld 

Tel HEMlock 3150 

TeL YARds 3146 
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 

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

šeštadieniais: 11 iki 12 

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Taipgi akinius pritaikau. 
3343 S. HalsLu Street 

Telefonas: Hemlock 5849 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais suiyg sutarties 

Phone Cicero 4276 

UA. P. AIKOČIŪNAS 
DANTISTAb 

1446 S. 49th Ct, Cicero, 111. 
Antradieniais, rvc-i\ uiaaieuiaia 

ir Penktadieniais 
Valandos: li)-±Z ryte. 2-0, 7-9 P. M. 
314/ S. Haisied St, Chicago 

Jt'u'iuaUieniais, Treciadieniaib 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet, 

Telefonas CANal 7329 

UK. PE1EK J. BARTKUS 
ižl D ŽIOJAS IR unliiUritiAb 

2202 VVest Cermak Road 
OP1SO VAUAiNUUS: 2-4 ir 7-9 

ir pagal sutartį. 
Sekmadiesiais taipgi pagal sutartį. 

lies, teieronas bEjaey 04o4. 

TeL Cicero 1484 

DK. & K. PALUTSIS 
Gi D i TO JAS IR CHIKURUAS 

Kanip. lotos Uat. ir 4irth Ct-
OFISO VALANDOS: 

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

Res. 1625 bo. 50th Avenue 
TeL Cicero 1484 

I DR. V. E. SIEDLINSKI 
DANTTSTAS 

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAFayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadioniaia ir 
Penktadieniais. 

4631 So. Ashland Ave. 
TeL YARds 0994. 

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais. 

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

(2-tros lubos) 
TeL MIDway 2880 Chicago, 11L 

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

Sekniad. nuo 10 iki 12 vai. ryto. 

on. 

Burke Sales Co. 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4031 bo. Ashland Avenue 

TeL lARds 0994 
Rez. tel. PLAza 8200 

VALANDOS: 
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-« v. vak. 
Nedėliomia nuo 10 iki 12 vai, diena 
TeL YARds 5557 

DR. FKANK C. KWINN 
(Kviecinskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
lbol West 47th Street 

OFISO VALANDOS: 
2—4 ir 7—3:30 v. vakare 

ir pagai_sutarti. 

gaus jusline sritis. Dalinai it gerybėmis. Del to savaime tu-

Padėti Pinigai kas Mėnesi ik! 11 Dianos, Nai Kvoiimtt Kao 1 DieDoa. 

TURTAS VIRŠ £5,500,000.00 
ATSARGOS KAPITALAS £360,000.00 
Dabar mokam 3y 2 % ui pav 

! dėtos pinigus. Duodam pa 
! skolai ant namu, 1 iki 90 m 
II 

1 

STANDARDj 
FEDERAL 
SAVINGS 

IiOAW ASSOCHATIOB 
O P CHICAOO 

JVSTUi MACK1EWICH. 

!• o. a. 
S A V I N O S FEDKRJLJLLT 
- E N S U R E D 

4192 ARCHKR AVENIT1 
TEL. VTRGINIA 1141 

V A U : t iki 4 p. p. TrečauL: • Iki 12:00 p. scduul.: t Iki 8:00 T. T. 

D E S O T O - P L Y M O U T H 
CHICAGO^ MOST KfiLIABLE NEW CAIi DEALEli 

Trade-ins on New Plymouths and De Sotos are svvamping us! 
Therefore We Aro 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, Sedans. Prices as Low as: 
AU have Heaters and Trunks — some with Radios £ 3 9 5 . 0 0 

0HEVR0LETS — 1939-38-37^6, Sedans. 
AU have Heaters and Trunka — some with Radios £ 1 8 5 . 0 0 

CHRYSLERS — 1939-38-37, Sedans. These look likę new.. . £ 2 9 5 . 0 0 
DE SOTOS — 1938-37-36, in perfect condition. 
With Heaters, Radio. and Trunk ^ 2 7 5 . 0 0 

DODGES — 1939-38-37. Best Buys in Chicago. 
With Heaters and Radio. Ali have Trunks £ 2 9 5 . 0 0 

FORDS — 1939-38-37, with Heater; some have Radios £ 1 9 5 . 0 0 

PONTIACS —1939-38-37-36, with Heaters, Radios, Trunks, £ 1 8 5 . 0 0 

PLYMOUTHS — 1940-39-38-38-36, with Heaters, 
Radios and Trunks. Ali these cars are likę Brand New £ 2 9 5 . 0 0 
218 cars to choose from. Every car reconditioned by our factory 
trained mechanies and guaranteed to be perfect throughout. 

YOUR CAR D0WN — BALANCE 18 MONTHS. 

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

6445 So. Western Ave. Chicago, 111. 
O P E K E V E N I N G S 

DR. A. JENMNS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IK CJilBUBGAS 
2o0u VVest 63rd btreet 

OF1ISO VALANDOS: 
Nuo 1—i ir nuo 7—9 vakare 

Taipgi pagal sutartį. 
Ofiso telefonas PEOspect 6737 
Namų telefonas Vltigima 2421 

DR. P. J. BONAR 
(Beiuarauskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Om) bo. halsted Street 

TELEFONAI: 
Ofiso — WENtwortn 1612. 

tai. — YARds 395*. 
OFISO VALANDOS: 

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

pagal sutartį. 
Tel. YARds 2246 

DR. G. VEZELIS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street 

vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
beredoj pagal sutartį. 

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

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai.: 2—4 ir 7—9 vak."* 
K et vii'tad. ir Nedėlioinis susitarus. 

2423 W. Marąuette Road 

DR.STRIKOL'IS ' 
PHYS1CIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

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

Office teL YARds 4787 
Mamų teL FROspect 1930 

TeL CANal 6122 

DR. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 YV. Cermak Road 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—% v. T. 

REZIDENCIJA: 
6631 & California Ave. 

Office Phone * Res. and Offics 
PKOspect 1028 2359 S. Leavitt Sk 
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak., Canal 0701 

DR. J . J. KUVYAR 
(Kowsrskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 VV. 63rd St, Chicago 

Trečiadieniais ir Sekmadieniai* 
pagal sutartį. 

TeL YARds 5921. 
Res.: KENv/ood 5107. 

DR. A. J. BERTASH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso teL VLRginia 0036 
Rezidencijos teL: BEVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomia pagal sutartį. 

*«l R1ZPwfcH« 

TeL CANal 0257 
Res. teL: PROspect 6659 

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

Residenaja: 6600 Bo. Artesian A m 
VALANDOS: 11 •. ryto iki S vnr* 

Iš kur anglis pirksite ir kiek 
mokėsit*, gtnenui anglių ne
gausite kaip pas:— 

CRANE COAL CO., 5332 S. Long Ave., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022 g 
POCAHOKTAS MIKE RUN. *š ge
riausių mainu. Darug dulkiu islm-

Perkant 5 Tonus ar daugiau — 
.35; Black Baod — $»50 . 

Sales Tax Extra. « i 

http://L-ww.ni
file:///Vholesale
file:///VCFL
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IS TĖVŲ KRAŠTO 
• 
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Lietuvos miestų burmistrams*, 
kurie jos impozanjtiskumu' 

buvo tikrai sužavėti. Vilniaus1 

rotuše, sakomas neturi sau ly-j 
giot4 visoje Pabaltoje. 

I 

Istotinis Namas 
Vilniuje 

VILNIUS. — Vilniuje tri
jų — Aušroe Vartų, Vokie
čių ir l)idiio«ioe g-vių eusi-
kirtime, t r i k a m p e aikštėje Į D r a u g i j a B u V O 
stovi dkUiulis Vilniaus m i t * P a s k y n j ^ l ^ ų 

to rotušes pastatas. Nesena*, _ f . 7. f _ * 
UkinmkŲ Paramai 

VILNIUS. — Draugija Vil
niaus kraštui remti, prieš 

tačiau daug pergyvenę** ir 
nenupelnytai skaudaus likimo 
buvo sulaukęs. Čia prieš Pa
saulinį karę buvo teatras, Čia 
Lenkijos laikais žvirbliai il
gus metus liidus suko, pro 
lentomis užkaltus langus ve
jas švilpavo. Tik prieš kele-
ris metus buvo pradėta tvar
kyti rotuše. Buvo ji sutvir
tinta, langai įs tatyta ir iš oro 
apdažyta, Vilniaus rotuše pa
statyta Vinco Oucevieiaus, 
lietuvio valstiečio sūnaus, ki
lusio nuo Kelmės. Tai buvo 
pirmasis jo kūrinys. Daugiau 
j is y ra pastatęs pastatų neo-
klasikiniam stiliuje. Rotušes 
stilius yra tarpinis t a rp Liud
viko XIV ir neoklasicizmo 
stiliaus. Dabartinio Vilniaus 
m. architekto Žemkalnio — 
Landsbergio pirmasis žings
nis Lietuvos sostinėje galiniai 
greičiau, galimai t inkamiau 
sutvarkyti Vilniaus rotušę 
taip, kad j i savo iškilmingu-
mti! puošnumu atit iktų sosti
nės re ikalavimus. ' Juodasai 
rotušės tvarkymo darbas bu
vo at l iktas jau lenkų valdy
mo laikais. Meniniai vidaus 
įrengimai atlikti jau mūsų in
žinierių. Vilniaus rotušė bu
vo parodyta suvažiavusiems 

Iš Piety Amerikos Lietuviu Gyvenimo 
. . - ' . • • 

bolševikams pagrobsiant Lie-į 
tuvą, savo šių metų samato-į 
je paskyrė vilniečių ūkininkų 
paramai 220,000 lt. Nusista
tyta buvo šią sumų sunaudo
ti taip, kad ji paskatintų ir 
pakeltų pačių ūkininkų bei 
jų ūkių gamybinį pajėgumų, j Respublikonų ^rezidencinis kandidatas W. L. Willkie kalba minioms Callawjay Parke, 
Todėl buvo susitarta su <<Pie-! I n d- < A c m e t e l e ^ o t o ) 
nocentru" ir "L i e tūk iu" . Per l e n t a tokių " g u d r y b i ų " u- vesk mus Tėvynę Į Šviesia 
tų ūkinių organizacijų platų . . . . * _° . . . i . , . , , __ . ,. . • « 
. . . .* * kininkų nemokė. Šiais metais a te i t i " . Dvi dienas prieš sven-
įr patvrusi aparatą teikta pa- , . „ . . L . , .. . 

^ ' , .. *: bus stengtasi Įgyvendinti tinimą po nakties meironie-
rama natūra — kontroliuoto
mis sėklomis, trąšomis, v iš 
čiukais, pašarais, žemės ūkio 
padargais ir kt. Dabar pašal
pos, pagal nustatytų planą ir 
tvarkų jau baigiamos dalinti. 
Ckininkai, gavusieji natūra 

iparama, davė pasižadėjimus 
jų savo ūkio našumui pakelti 
tinkamai sunaudoti. Čia buvo 
sutikta kai kurių keblumų. 
Daugumas vilniečių ūkininkų 
iki šiol nebuvo nieko girdė
ję, sakysim, apie pašarinius 
runkelius, saldųjį lubiną, dirb 
tinas trąšas ir pan. Tokiu bū
du dalinant įvairias sėklas ir 
trąšas, kartu teko aiškinti ir 
mokyti, kada ir kaip jas sėti, 
ka ip žeme Įdirbti i r kt. Mat, 

įgyvenamu j tinimą po 
kaip galima daugiau ūkinių' čiai vietoj gražaus kryžiaus 
naujovių. 

Kryžius Cjilioj 
Ežero Vietoj 

VILNIUS. — Vilniaus apy
linkėje, nepaprastai gražaus 
Lūšės ežero krante yra dide
lis Meironių kaimas. 1929 me
tais šio kaimo jaunimas i r 
senimas sumanė pastatyti gra 
žų akinieng kryžių su tokiu 
parašu : "Meironių šv. Kazi
miero draugijos jaunimo pa
minklas, pastatytas dviejų 
metų sukaktuvėms skyriaus 
įsikūrimo atminimui, šv . Ka-
ziimferai,' Lietuvos Patrone, 

Padauginkite Pardavime . . . Padidinkite Jii»t| Įeigas su 

Moderniška Elektrine Refrigeracija 

Mėsininkai 
lGrose minkai 

Duonkepiai 

Restoranai 

Tavernai 

Delicatessens 

—vist 

pardavėjai 

gendančių 

produktą! 

terado laužą... Kryžius buvo 
sukapotas ir sudaužytas. Ra
dę tai seni ir jauni verkė ir 
visa apylinkė stebėjosi tokių 
okupantų lenkų darbu. Mei-
roniečiai ėmėsi ieškoti išnie
kinto kryžiaus, kurį po kiek 
Ir.i ko rado gilioj ežero vietoj 
nuskandintą,, Visokiais būdais 
mėgino jį iškelti, bet vis ne
sisekė. Žiemai atėjus meiro-
niečiai vis bandė kryžių iš 
tijc'ro dugno iškelti, kas pa
galiau su dideliu vargu jiems 
pavyko padaryti. Taip sun
kiai atkovotą kryžių jie ran
komis nešė į tą pačią vietą 
pastatyti, •liet okupantai pa
grasino, kacTgie kryžių vel 
sutrypsią ir jokiu būdu nielei-
sią jam stovėti gale Meironių 
kaimo. Žmones paslėpė kry
žių ir laukė vergovės galo, 
kol vėl galės pastatyti . Su
laukę laisvės, meironiečiai 
kryžių pastatė senojoje vie
toje ir gegužės 26 dieną pa
šventino. Ta r brangus istori
nis kryžius, kurį visa apylin
kė lanko ir meldžiasi dekoda 
mi už atgautą laisvę. 

Okupavę Lietuvą komunis
tai, be abejonės, tą kryžių 
vėl nugriovė ir suvertė į eže
rą. 

d. Vyskupu įšvęstas 1907 m., 
o į Seinų vyskupiją atkeltas 
1910 m. birželio 29 d. Vysk. 
Karosas yra ne tik gražiai 
pasidarbavęs Bažnyčiai, bet 
ir nusipelnęs lietuvybei. J a u 
būdamas profesoriumi kunigų 
seminarijoje, palaikė lietuvy
bės reikalus. Seinuose vienu 
metu buvo lenikų areštuotas, 
nors jam buvo palikta teisė 
gyventi vyskupų rūmuose, 
bet uždėta policijos priežiū
ra. Vyskupas įvairių okupa
cijų metu mielai paremdavo 
lietuvybės reikalą. 

Lenkuos Buvus 
Pastebėta Atmaina 

Jei Cituojama, 
Reikia Cituoti 
Teisybe 

Brazilijos Lietuvių 
Skundas Prieš Siaurės 
Amerikos Lietuvių 
Laikraščius 

Sao Paulo. -
pasidžiaugti, kad tarp mūsų 
ir Amerikos lietuvių katalikų 
spaudos kaskart glaudesnis 
užsimezga bendradarbiavimas. 
Mūsų skaitytojai kiekviename 
numeryje paskaito citatų ir 
straipsnių iš " D r a u g o " , " A -
merikos", " L a i v o " ir kt. 
Taip pat ir amerikiečiai ka
talikai kai kada mus paci
tuoja. Žinoma, mums ri3 iš 
tolo negalima lygintis su jais. 
J i e dirba sjpaudos darbą, ne
jausdami tų sunkenybių, su 
kuriomis susitinkame mes. J ie 
turi puikias mašinas, bendra
darbių kadrą, pinigo, gerą 
popierį. J ie nusitvertų galvos, 
jei pamatytų, kokiomis skur
džiomis sąlygomis mums ten
ka dirbti. Tačiau mus guo
džia mintis, kad ir mes tar
naujame tam pačiam aukščiau 
šiam tikslui, kaip ir jie. Mū
sų turimų priemonių kuklu
mas, manome', neteikia 
mūsų spaudai. 

Sumažinkite sugedimų — 
Sulaikykit nuo sutrinkimo 

Senoviškos refrigeracijos siste
mos sumažina pardavimą ir 
planą. Įsitaisykite moderniš
ką, pinigus taupančią, parda
vimus duodančią refrigeracija 
dabar! 

Nauji išradimai komereiji-
nės refrigeracijos srityje už
tikrina lygias temiK>ratūras, 
kontroliuojamą drėgnumą ir 
oro cirkuliaciją . . . tuomi su
mažindami operavimo kainą. 

44 Medeliai — 4 Žinomos 
Išdirbystčs Pasirinkimui • •. 
Carrier 
Kelvinator 

Norge 
Seeger 

[mokėjimai Tiktai $10.00 
Tiktai keli centai i diena, mūsų 
Mater-Matic pirkimo planu. 

Informaciją liečiant jūsų 
refrigeracijos problemas 

Telefonuoki te RANdolph 1200 

Žymus Jubiliatas 
KAUNAS. — Šiemet suei

na 30 metų, kaip vysk. Ka
rosas yra (paskirtas vyskupu 
toje pačioje Seinų-Vilkaviškio 
vyskupijoje. Vysk. Karosas y 
ra gimęs 1856 m vasario 6 

VILNIUS. — Prieš Sov. 
Rusijai okupuosiant Lietuvą 
buvo pastebėta kai kurių len
kų persiorientavimo žymių. 
Iš to spręsta, kad kai kurie. m a 

lenkų sluoksniai nori derantis 
prie Lietuvos reikalavimų ir 
surasti bendrą kalbą su lie
tuviais. Prie to teko priskir
ti stropų daugumos vilniečių 
lietuvių kalbos mokymąsi ir 
visų vilniečių laukimą, kad 
Vilnius greičiau virstų laiki
nąja sostine. Lenkiškos vi
suomenes tarpe pradėjo vy
rauti tie žmones ir tos orga
nizacijos, kurios lenkiškojo 
režimo laikais buvo nuslopin
tos. Tie žmones, kurie buvo 
neatskiriamai susieiti su Len
kija, pamaželi pačios' lenkiš
kosios visuomenes 'buvo nu
stumiami j šalį. 

Gal galėtume mes tik pa
geidauti, kad amerikiečiai ka
talikai būtų apdairesni su ci
tatomis iš mūsų kolonijos 
spaudos. Žinoma, sunlku kar
tais susiorientuoti taip toli 
begyvenant ir mūsų santykių 
nepažįstant. Tai kartais išei
na, kad amerikiečiai mums i-

ir padaro nepageidauja-

iną reklamą, patys klysdami 
ir kitus klaidindami. Taip pa
sitaikė jau ne kartą, kai jie 
pacituoja mūsiškį ' 'L ie tuvį" , 
čia visi žino, kokią " te isy
b ę " rašo šis laikraštukas. Ne
seniai amerikiečių sp iuda pa
kartojo " L i e t u v i o " šmeižtą, 
kad lietuvių bažnyčia pereju-

Tenka laivai ej brazilams. Kadangi ši baž
nyčia pastatyta amerikiečių 
aukomis, laikome už pareigą 
šį netikslumą čia iškelti ir 
atitaisyti, kad nekiltų kokių 
abejojimų. Iš tikrųjų, lietuvių 
bažnyčia svotimų žiniom nėra 
perAjusi, ji buvo, yra ir liks 
Bendruomenes nuosavybe. Ti
ktai prie lietuvių bažnyčios 
yra įsteigta parapija, kurioje 
dabar sekmadieniais duoda
mos vienos pamaldos šio kra 
što gyventojams jų kalba. Ta
čiau svarbiausia pamaldų da^ 
lis atliekama labai aiškia da
lykai ir niekas del to jokių a-
bejonių čia neturi. Nuošir
džiai patartume kitą kartą 
mūsų spaudos kolegoms in
formacijų apie katalikų gyve
nimą semtis tiktai iš pirmųjų 
šaltinių — iš vienintelio vi
soje Pietų Amerikoje katali
kiško laikraščio ' ' Šviesos' \ 
Amerikiečiai patys labai ge
rai žino, kaip atrodo ateistų 
informacija apie katalikus. 
J au to vieno pavyzdžio už
tenka parodyti, kaip begėdiš
kai klastojama tiesa, tikslu 
katalikams pakenkti. 

gėdos 

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

O. Swett Marden 

SICK, NERVOUS 
PDAUL/V"EVERY n ŪKANAI MONTH"; 

Dailūs rūbai gali papuošti, 
bet išmintingi žodžiai tuoj 
gali išduoti visą tavo kvai
lumą. 

Then Read WHY 
Lydia E. Pinkham's 
Vegetable Compound Is 
ReaP'VVoman'sFriend"! 
Some women snffer severe monthly 
pain (crami's.baekache. headache) due 
to female functional disorders while 
other's nenta ten d to become upset and 
they get cross, restless and moody. 

So why not take Lydia E. Pinkham'g 
Vegetable Compound made eapeciaUy 
to help tired, run-down, nervous wom-
en to go smiling thru "dimcult days." 
Pinkham's Compound centains no opi» 
ates or habit-forming ingredients. It 

is made from nature's own beneficial 
roots and herbu—each with ite owa 
special purpose to HELP WOMEN. 

Famous f or over 60 years—Pinkham's 
Compound is the best known and one 
ot the moBt effective "woman'»" tonica 
obtainable. Try it l , 

K1DS" 

— = 

C 0 M M 0 N W E A L T H E D I S O N C O M P A N Y 

PIRKITE ANGLIS DABAR - KAINOS NUKRITO 
ALESAUSKAS & SONS 

7100 So. Talman Ave. 

TEL. PR0SPE0T 8742 
Mes iškraustome modernia būda. 

Pardavinėjame tiktai geriausios kokybes 
(best ąuulity) anglis. 

7ijT£žAwmm. CMrt&v& u* 

Pastovumas T\ 
Tą liudija įstaigos 4-M-IU nmų gyvavimą*. 

Qp 
\i bendrovė, kaip mūsų tauta, yra įsteigta amt 
aaiau, kurie yra savininkų apgyventa. Nerasiti 
saugesnės vietos taupyti savo pinigus. 

ĮSIGYKITE NAM4 PER MŪSŲ LENGVO 
IŠMOKĖJIMO PLAN4. ANT ILGŲ METUI 

fa \ 

KEISTUTO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
3236 South Halsted Street 

TeL Calumet 4118 los . M. Moteris, Sec'y. 
IB4HPM kfckvleao taupytojo apdrausti 

Ud SS.000.0t Federalinė* 

f^r\ 

http://SS.000.0t
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PITTSBURGH'O LIETUVIŲ 2INI0S 
North Side 

! 

mes prie nuosavios svetaines 
įsigijimo. Kuo greičiau tą pa-Rugpiucio 13 d p a l a i d o t a | d a r v g i m e 

• • • * Nelė" Darbu tai te, kuri taip 
nelaimingai žuvo automobiliui 
apsivertus ir užsidegus Sv. 
Mi&ių laiku bažnyčia buvo 
pium žmonių, ypač daug da
lyvavo įvairių tautų jaunimo. 
Mat, a. a. Nele buvo jųjų 
drauge, vos 16 m.' amžiaus. 
Ąpte 50 automobilių palydėjo 
velionę į Šv. Kazimiero ka
pus. Jos karstas skendo ge-
If^e. Ilsėkis ramybėje be lai
ko nuskinta gėle, tavo neti 
•keta mirtis tepamokina mus 
visus: viertus atsargumo, ki
tus kantrvbes ir sutikimo su 
Dievo valia. Skausmas 'žmo
gų brandina ir lenkia prie 
Dievo. 

tuo bus mums svei
kiau. 

Rugpiūeio 18 d. Kazimie
ras Milaveckas (Cbas. Mil-
ler) minėjo savo 25 metų ve
dybinio gyvenamo sukaktį. Jų 
intencija atlaikytos antros 
šv. Mišios, kurių * laike visa 
šeimyna (trys sūnūs ir dvi 
dukreles) priėmė šv. Komu
nija, /Visi septyni klūpojo už 
grotelių. Yra labai gražu pa
dėkoti Aukščiausiam už lai
mingai praleistus metus ir 
maldauti- Jo palaimos tolimes
nei gyvenimo kelionei. Tik 
tuščios galvos barnio apseiti 
be Dievo, jų gyvenimo kelias 
dažnai baigiasi labai liūdnai. 
Mažiausia nelaime palaužia 
jų visą "smarkumą 

West Etid 
Rugpiūčio 13 d. Vyčių kuo 

pa laikė susirinkimą, kuria
me pasiskirstė darbus tinka
mam priėmimui atvykstančio 
jaunimo vyčių iš kitų koloni 
jų: Dayton, Philadelphia, 
Shenandoah, kurie žada su
važiuoti į seimelį, kurio tvar
ka bus tekia: rugp. 25 d. ben
dra šv. Komunija per sunią. 
Po mišių bendri pietūs. 2 vai. 
sesijos. Po sesijų sporto prog 
rama. Vakare. 7:30 pasilinks
minimo ir artimesnio susipa
žinimo su jaunimu iš kitų ko
lonijų. 

Antradienį tarp naujų pi- Gra&Ulia policiStUl 
ečiu buvo Augustine Wa°r- r 

gyvenantis 
liečiu ouvo Augus 
ner, 82 m. ani i , 
pas savo sūnų Ernest Wag,-
ner, mechaniką, 6937 South 
Campbell avė. 

gyvenu dvide-

Naujas pilietis Augustine 
Wagner pareiškė 

"C'hieagoj 
šimts metų. Per penkiolika 
metų stengiausi natūra lizuo-
tis ; bet visados neišlaikiau 
reikalingų kvotimų. Tad pra
eitus trejus metus laisvąjį 
laiką praleidžiau daugiausia 
viešajam knygyne, 62 gt. ir 
Kedzie ave. Ir šį tą pramo
kau angliškai." 

Rugpiūčio 15 d., šv. Vin>-
eento moterų klubas laikė su
sirinkimą, kuriame nutarė 
pikniko parapijos naudai ne
rengti, nes randasi kliūčių, 
kurios galėtų sudalyti para
pijai nesmagumų. Vietoj pik
niko, klūbietės žada suruošti 
pramogą parapijos labui. 

Po sus-mo turėjo draugiš
ką vakarėlį, kurį suruošė 
Šimelienė ir Spolevičienė. 

A. A. Bell (kairėje) "grand giant" New Jersey klano, 
sveikina Augustą Klapprotta, rytinio vokiečių amerikiečių 
bundo 'pirmininką. Apie 1,(XK) klanitų ir banditų turėjo ben
drą suvažiavimą Nontlland, N. J., stovykloje. Kalbėtojai de-
nuneijavo respublikonus ir damokratus už Anglijos rėmimą. 

(Acme telephoto) 

Du plėšikai užpuolė Can-
ham Prescription laboratori
ją, 6252 So. Western ave. Pa
grobė daug įvairių rūšių nar
kotikų. 

CHICAG01E IR APYLINKĖSE 
^ 

J 

yy 

Nusausinti piknikai mūsų 
apylinkėje pridarė daug keb
lumų ir nuostolių draugijoms 
ir net parapijoms. Prisiėjo pa
rapijų išvažiavimus atšaukti, 
nes su vienu vandenėliu sun
ku daug publikos išvilioti į 
laukus. Kai kurioms įpiknikų 
vietoms net šalto vandens 
stinga. Ypač atjaus tą poli
tikierių triksą mūsų ,parapija, 
nes neturint jokios svetainės, 
išvažiavimai vasaros metu 
buvo beveik viertatiniu įeigų 
šaltiniu. Kas pasilieka daryti. 
Nugi suraukime pečius, su-
glauskime kaktas ir ruoškį-

Sv. Vincento Lyceum vair 
kinai šauniai darbuojasi ruoš
dami "b ingo" vakarą rug
piūčio 30 d., šv. Vincento mo
kyklos svetainėje. g e abejo, 
sukels gražaus pelno parapi
jos labui. Vietinis 

Du sužeisti 
Turįs civilinio skr: \ko 

"laisnii is" A. C. Temploton, 
20 m. amž., iš Hinsdale, išsi
nuomavo lėktuvą Stinsono ai r 
porte (Lyonse) ir leidosi pa 
skraidvti su Helen E. Berry. 
19 m. amž., taip pat iš Hins
dale. 

Keliasdešimts pėdų pakilus 
oran staiga sustojo lėktuvo 
motoras. Nusileidžiant lėktn-

PLATINKITE "DRAUGĄ" vas sulūžo. Abudu sužeisti. 

<? = ^ 1 

Klausykite 'Draugo' Rado Programa 
Antradieniais 
WGES (1360 kil.) 
7:30 valandę vak. 

H0LLYW00D INN 
Svetainė renduojama susi
rink imams, parems, vestu
vėm* ir visokiems kitiems 
parengimams. 
Mykolas Ir Elzbieta RudauskaJ 

(Savininkai) 
2417-19 WEST 43rd ST. 

Phone Virginia 9780 

\ 

įdomus pranešimai -
žinios - muzika - dai
nos. Dalyvauja ge
riausios meno jėgos. 

Kviečiame visus mūsų gerbiamus skaityto

jus pasiklausyti šių radio programų, nes bus 

dedamos pastangos padaryti jas kuopuikiau-

šias ir vertas jusy pasiklausymo. 

WGES - Kiekviena Antradienį - 7:30 v. vak. 

Daug svetimšalių 
naturalizuojasi 

Daug svetimšalių naturali
zuojasi (gauna pilietybes an
truosius popierius) federali-
niam teisme Chieagoj. 

Antradienį naturalizavosi 
142 asmenys. Vakar taip pat 
daugiau kaip vienas šimtas. 

Procedūra trumpa. Šis tas 
paklausiama ir pritaikinami. 
Po to teise jas . pasveikina nau
jus piliečius. 

KETURIŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVES 

t A.. JI A 
VLADISLOVO LIPNICKIO 

Penktadienyje , rugp. 23 d. 
Sv. Ju rg io pa r ap . bažnyčioje 
7 ir '8 vai. ry to jvyks šv. Mi
šios už a. a. Vladislovą Lip-
nickj , 23 m. amžiaus , kur i s 
su šiuo pasaul iu pers iskyrė 
rugp . 23 d., 1936 m., pa l ik
d a m a s l iūdinčius myl ima m o 
t inėlę Ona ir tėvą Stanislovą. 
Tai bus ke tur ių m e t u mi r 
t ies sukak tuv ių paminė j imas . 
Giminės, d rauga i , ka imyna i ir 
pažįs tamiej i š i rd ingai kvie
čiami a t s i l ankyt j m inė t a s pa
m a l d a s ir pas imels t i už velio
nio sielą. Už a t s i l ankymą iš 
anks to t a r i ame š i rdingai a-
čių. 

Myl imas sūneli , Ilsėkis ša l 
tosios žemelės pr idengtas . J a u 
s u k a k o ke tur i metel iai , ka ip 
toj negai les t inga ir ž iauri mi r 
t is i š t r aukė iš mūsų t a rpo 
brangiaus i turtą, ku r io m e s 
t ikė jomės senatvėje paguodos . 
Be t d a b a r t ik liko vienas šir
dies skausmas . Lai gai lest in
gas Dievas sute ik ia tau. b r a n 
gus sūneli , amžiną ramybę , o 
m e s pas i l iekam su l iūdinčio
mis š i rd imis ir t ave n iekados 
nepami r š im. 

Liūdin t i tėvel iai : 
Ona i r Stanis lovas Ldpnickis. 

KLAUSYKIME 
Saltimiero 
W . H . I . P . ~ 
LIETUVIŠKU RADIO PROGRAMŲ 

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

Rytmetiniu 
10:00 VALANDĄ EYTO 

1480 KIL. 

PROspect 4050 

MODERN 

COMPLETE 

WOLK STUDIO 
^ 1945 IVest 3 5 * Street 

ADVANCED PHOTOGRAI'HV 
l.()WEST PaSSIRLE HOCE8 
l'HONE L A F A Y E T T E 2813 ">1, 

URBA Gėlės Mylintiems,. 
Vestuvėms. Bankle-
tams. Laidotuvėms 
ir Puošimams. 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800 

SVARBUS PRANEŠIMAS 
. Šiuo norime pranešti, kad J. P. KAVAL (Kavaliauskas) 

nebe bendradarbiauja su mūsų įstaiga ir nieko bendro su ja 

neturi. 

VENETIAN MONUMENTCO. 
5 2 7 N. Westenn Ave. Chicago, III. 

TEL. SEELEY 6103, ABBA ŠAUKITE TELEFONU REPUBLIC 6590 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
J 

John F. Eudeikis 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTJ 

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

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South Fairfield Avenue 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

Klausykite moša radio programo Antradienio ir 
Šeštadienio rytais 10:00 valandą, iš WH1P stoties (1480 k.) 

So Povilo fialtimieru. 

Poticistas Richard N'elson 
piruiadienj vieną plėšiką pa
šovė ir kitą sugavo. Bet tre
čiasis pabėgo. 

Antradienj vienas plėšikas 
iš Cyril Justh atėmė 14 dol. 
ir automobilį ir pareiškė: 

" Pranešk tam policistui, 
kurs pirmadienį pašovė mano 
draugą, ka<! už tai aš jį nu
šausiu. ' ' 

Polieistas Nelson eina pa
reigas. Sakosi jis nebijo. Pa
sirengęs apsidirbti su kiek
vienu piktadariu. 

* 

rfįft «5T< 
Nesiimk ne savo darbo. 

Meilė — burtininkė, kuri 
puošia ir keičia viską, ką tik 
paliečia. 

She's pretty as 
a picture, 

%Jl\l • s • s • 
No one can tolerate halitosis (bad breath). 
I t can ruin almost any girl's popularity 
. . . her closest friendships. 

Food fermentation in the mouth is said 
by some authorit ies to be a major cauae of 
halitosis. And the insidious thing about 
this offensive condition is that anyone 
may have it and never realize it. Friends 

J;now, of course . . . only too well. But, un-
ortunately, it is such a delicate subject 

they won't tell. 
So don't gamble with your sočiai oppor-

tunii ies and your happiness by taking un-
necessary chances. It is so simple to take 
precautions by gargi ing 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 
for HALITOSIS 

• ( B A D B R E A T H ) «» 

Ats imink ime Maldose 

. 

POVILO KALINAUSKO 
Vienų Metų Mirties Sukaktį 

Minint 
Skamb* ir t v a n e * Kau.lila varpai 
Liūdną, neftclanti prisiminimą. 
Nors mes mylėjom J t Ji širdingai 
Viešpatyje užmigo Jojo siela. 

A. a. Povilas mirė rugrp. 21 
,d. 1939 m., pa l ikdamas dide
liame nul iūdime mylima mo
terį Teklę, sūnus : Povilą ir 
Bronlslo\ą. seserj Elzbieta ir 
Švo^erj Nikodemą Urbonus, 
brolj Komasj, dėdę Motiejų ir 
dedieoę Teklę Pavilionius. Lie
tuvoje paliko sena motinSlę 
Teklę. 

Rugp 25 d.. 1039 m., tapo 
palaidotas šv. Kazimiero kap . 

Mininf vienų metų mirt ies 
sukaktį , bus a t la ikytos šv. Mi
šios su egzekvijomis už a. a. 
Povilo siela, penktadienį, rugp. 
23 d., 1940 m., 7:30 vai. ry-
f.e, Gimimo Panelės Švč. para
pijos bažnyčioj, Marąuet te Pk. 

Nuoširdžiai prašome gerašir
džių giminių, ir draug-ų a t 
mint i a. a. Povilo sielą, ju mal 
dose ic ypatingai , jei galima, 
a ts i lankyt i a n t šv. Mišių. 

Nuliūdusi , Kal inauskų šeima. 

GAUT, DlD. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

Phone 9000 620 W. 15th Ave. 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

h II D III A M P C PATARNAVIMAS 
H m D U L A t i u C DIENĄ IR NAKTĮ 
D y i r A y KOPLYČIOS VISOSE 

I K A I MIESTO DALYSE 

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

Antbony B. Petkus 
6812 So. Western Ave. 
GKOvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CECero 2109 
3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419 

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

. - - ^ • 2 3 1 4 West 23rd Place 

Lachavvicz ir Sunai s s « st LUUiiuniuL II UUIIUI p h įn e PULlman 1270 

J. Liufevičiits 4348 So. Califoraia Ave. 
Phone LAFayette 3572 

S. P. Mažeika 
Antanas M. Phillips 

3319 Lituanica Avenne 
Phone YABds 1138-1139 

3307 Litnanica Ave. 
Phone YARds 4908 



Ketvirtadienis, rugp. 22, liUO B H I TĮB » H 
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
Gražus Pavyzdys 
Visiems Lietuviams 

štai, šiij žodžių raSytojuiJ 

7G metus amžiaus, o jo žmo
nele apie 65 metus amžiaus. 
Ir, brangieji, kad jūs pama
tytumėte šiuos malonius se-

.beatostosaujast Knox, Ind.,! nuku* kaip jie gražiai atro-
Base Lake, sulauku> sekma-
dienio važiuodavome j arti-
nuauei^ bažnyčią išklausyti 
šv. Mišių. Vietos klebonas 
po pamokslo prisiminė, kaip 
šioj parapijoj kas met yra pa
protys, bus parapijos naudai 
"Chieken dlnnerM, Na, gerai, 
ir mes, kaipo trumpalaikiai 
panų'i joną i, nusitarėme va
žiuoti į Hamlet, Ind., (tai di
delis " inksčiukas", apie 80 
gyventojų) pamatyti, kokis 
tas bus "Chioken dinner". 

Kadangi nuvykus, dar bu
vo anksti, tai p-nios Kudulie-
nes patariami,' girdi, čią. ran-

*dasi viena šeima lietuvių, bū
tent Julius ir Morta Žiedai. 
Gerai, sakom, reikia pamaty-
t i tuos taip toli gyvenusius 
ir tik vienų vienus lietuvius. 
Pradėjome ieškoti, nes adre
so nežinojome. Kadangi mies
tukas toks •'didelis", (pradė
jome klausinėti aplinkinių 
gyventojų. Paklausėm vieno, 
pasakė, o taip, tai yra "žymūs 
seni ir pasiturinti gyventojai. 
Štai, paeiisit keletu, blokų ir 
ant kampo rasite didelį gra
žų namą, kuriame p-nai Žie
dai gyvena. Galutinai ir at
radom. 

Kaip tik pradėjome artin
tis arčiau jlj namų, žiūrime 

do ir gyvena, tai stebetumfs. 
I r jie dar gali ilgai .gyventi, 
nes viršminetoje vietoje, kur 
dabar gyvena, nėra jokio 
triukšmo, graži apylinke, ty
riausias oras, kaip tik jiems 
ir tinka tokia vieta, kurioje 
jie (pasiryžę baigti savo am
želį. 

Tai pavyzdinga kukli šei
ma, kurią ir mes, lietuviai 
turėtume pasekti, kad sulau
kę senatvės galėtume taip 
ramiai ir gražiai baigti savo 
gyvenimą. Ten jiems nieko 
netrūksta, katalikų bažnyčia, nr><Eg^j<KjTfrrt 7 A C „ 
arti, kasdieną šv. Mišios, na-' r R E C I N K T U O S E 
muose viskas moderniškiau-. R E G I S T R A C I J O S 

CONRAD 
Fotografas 

Studija } re nerta pir 
mos rūšies «u mo 
derniškomis užlaido 
mis ir ' Ho«lvwoo« 
šviesomis. D . c b a 
O a r a n t u o t a a 

420 VVest 63rd Street 
TeL: Biznio — ENGlewood &883., 

Ree. — ENGlewood 6840. / 

Daryk, t a ip regi, ne kaip 

nori. 

A K I S - N I W •• 

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

- S M A l l MONTHIY PAYMINTS— 

AU MAKIS 

SOLD, RENTED 
AND REPAIRED 
• * • • • M H T * CAIIT M ) . n u »rw.»»c«iNi • •&•*••<•• 

i C T A D TYPIWRITER 
^ • M l V COMPANY 

• f C OOtMIATT. Mm 
1M W. MADISON $T. 

Phone DEAR30RN 8444 
[ ISTIMATiS— FREE — OIMON5TIATION 

C L A S S I F I E D 

v.v:-:Š:įi:S:$88(w 

Vaizdas Anglijos garsaus airparto Croy don, pietuose nuo Londono. Nacių lakūnai; 

PARDAVIMUI NAMAS 
Bizniavai nssnnn 22x8*; krautuve 
22x50. Karšto vandenio šiluma ap
šildomas; pragyvenimui kambariai 
užpakalyje. Pilnas beisinontas. 2 ka
ru gui adžius. Kaina $7,500. Neno
rime mainyti. Savininkas: 2435 \V. 
7lst Street, tul. RKPubUc 8242. 

bombardavo šį airport^ ir apylinkes. (Acine telephoto). 

BOARDAS VENGIA 

siaį — tik gyvenk ir norėk. 
P-nai Žiedai yra ntio pat 

savo atvykimo į Ameriką, 
" Draugo" skaitytojai, tik 
nu?.iskundeį kad šeštadienių, 
numerius visuomet gauna pi
rmadienį. 

Taigi, iš pasikalbėjimo a-
pie praeities gyvenimą, daug 
ką galėčiau prirašyti, bet, 
manau pasitenkinti ir tuomi, 
ir linkiu Juliui ir Mortai Žie
dams, kad Dievulis laimintų 
jų gražų ir kuklų gyvenimą, 
kad gyventų dar ilgus mete
lius ir tektų kita proga- ap
lankyti ir -pasimatyti. 

Po pasikalbėjimo apie S-eia 
valandą po pi'etų* ylsl bandant poreių sėdi baltas, kaip 

sniegas senelis, tai buvo pat
sai SĄmmlnkai — -Jtftins Kf^ter f , k 4 p ^ i^paSi te t toom; 

Cooko apskrities rinkimų 
komisionierių boardas prane
šė, kad šiemet prieš preziden 
to rinkimus nebus vykdomas 
piliečių registravimasis visuo-

| se preeinktuose. Boardas nu
rodo, kad piliečiai yra pasto
viai įsiregistravę^ o neįsire
gistravę nauji piliečiai ir ki
ti kokiu nors būdu užsiliku-
sieji turi progos registruotis 
komisionierių boardo raštinė
se — City Hali. Tenai taip 
pat gali pranešti apie savo 
adresų (gyvenamų vietų) pa
keitimą. Visgi naujų piliečių 
patogumui registracija bus 
įvykdyta visose mieste ugnia
gesių stotyse nuo rugsėjo 27 

$ das. Clreitai įpastebejęs, kad 
artinasi link jo namų bftiyn 
lietuvių, tuojau pašoko nuo 
kėdes, atidarė porč.ių duris, 
ir prašo į vidų. Dideliu džiau
gsmu malonus baltas senelis 
Julius Žiedas šaukia visu 
balsu savo gerąją žmonelę 
Mortą Žiedienę, kad, girdi, 
sulaukėme svečių. Žmonelė 
tuo tarpu ilsėjosi, buvo pri
gulusi, greitai pašoko iš lo
vos pamatyti kas tie do sve
čiai. Pasisveikinę, susįpažinę, 
aprodė savo gTažius didelius 
namus, susėdom prie stalo ir 
pradėjau teirautis, kaip gi 
jrts eia papuolėte ir apsigy

venote. 

rai nuėjome į ''Cliicken din- į y s p a i į 0 7 d. 

Boaflrdas nurodo, kad 
stovus piliečių įsiregistravi ir atsisveikinę ir palinkėję 

laimingo gyvenimo, persisky-
rėme ir grįžome į namus. 

J. K-kas 

pa-

P-nia ŽieiUenė, mums pra
dėjo pasakoti, kati girdi, jau 
pasenom, dirbti nepajėgiam, 
ot čia ir apsipirkome nuoša
liai nuo visokio triukšmo ir 
ot baigsime savo senatvės 
dieneles. H 

Julius ir Morta Žiedai at
važiavo į Ameriką iŠ Lietu
vos 1905 metais ir visų pirma 
apsigyveno Chieagoje, Bridge-
porto kolonijoj, kur išgyveno 
apie 15 metų. Kadangi p-nas 
Žiedas iš Lietuvos buvo ūki-1 
ninkaitis, tai turėjo didelį pa 
traukimą, prie ūkinio gyveri-
nio. Ir pradėjo žiūrinėti ar 
nesuras kur nors tinkamą ti
kį (farmą). Ir surado Indiana 

Pilietybes Pamokos 
Brighton Park. — Kadan

gi dabartiniu laiku daugelis 
| lietuvių rūpinasi gavimu A-
tnerikos pilietybės poperų, 
todėl J . A. Shulmistras, no
rėdamas savo tautiečiams 
šiam reikale patarnauti, ati
darė Amerikos pilietybės pa
mokas savo ofise, adr. 4016 S. 
Archer Ave. Pamokos bus 
duodamos nemokamai. 

Brighbon Parko lietuviai, 
norėdami gauti pilietybes po-
pieras, gali pasinaudoti šio
mis pamokomis. 

Svečiai is Gary, Ind. 
Užvakar "Draugo" redak 

ei joj lankėsi svečių ir viešnių 
i š Gary, ,Ind.: Jerome Rute-
lionis su savo motina Barbo
ra ir mūs dienraščio kores
pondentė A. Nenienė. Svečias 
ir viešnios apžiūrėjo spaustu^ 
vę ir gėrėjosi jos geru įren
gimu. 

Reikia gauti naujas 
sęskaitas 

Cooko apskrities iždininkus 
John Toman pakartoja^ kad 

valstijoj, kur apsipirkę ir iš-Į taksų mokėtojai, kuriems ape-
•^•^•^B s^s^lWM2_. — _«-• Iv« . n «•. J .^ . n v u m n o i Y k ^ r » i I* gjvejio Ū.\W 18 metų. P-nai 

Žiedai išaugino didelę ir gra
žią šeimą — tris dukteris ir 
du sūnus ir trys mirė. Visi 
gyvieji yra vedę ir gyvena 
Chieagoje, ir dažnai aplanko 
savo brangius tėvelius. 

Julius Žiedas jau gerokai^ 

liacijų boardas sumažino tak 
sas, turi pasirūpinti naujas 
sąskaitas, jei nori, kad moka
ma antruoju instalmentu su- j 
ma būtų sumažinta. 

Antrojo instalmento taksų 
už 1939 metus mokėjimui lai
kas be baudos baigiasi rugsė-| 

pagyvenęs žmogus, turi apie jo 1 cl 

mas Cooko apskrityje (ir Chi-
cagoj) įvestas išlakių suma
žinimo sumetimais. Anot 
boardo, šiemet nevykdomais 
preeinktuose registravimais 
bus sutaupyta apie 225,000 
dolerių. 

Pastoviai įsiregistravusiųjų 
yra 1,870,000 piliečių. Boar
das spėja, kad jų tarpe yra 
apie 250,000 nusikėlusiųjų i 
kitas vietas gyventi. Jie turi 
pranešti boardui apie savo 
adresų pakeitimą, jei nori da 
lyvauti rinkimuose. Visiems 
įsiregistravusiems pilie ?iams 
pasiųstos atvirutės, kuriomis 
paraginti paduoti savo nau
jus adresus, jei nusikėlė j 

[naujus wardus8 arba piecink-
tus. 

Reikalų žinovai tvirtina, 
kad vengiant pihečSų regis
travimosi preeinktuose, ypač 
prieš ateinančius prezidento 
rinkimus bus sulaukta dide
lių painiavų ir tas dalykas at
sieis dar brangiau už regis
travimąsi preeinktuose. Nes 
boardo raštinėms reikės gau
ti daugybę tarnautoją įsire
gistravusių piliečių kortelių 
patvarkymams. 

Bet piliečiai turi laikytis 
rinkimų boardo nustatytos 
tvarkos, kuri, trumpar. suglau
dus, yra tokia: 

Pastoviai įsiregistravę pi
liečiai turi boardui pravesti 
savo naujus adresus, jei nuo 
pavasario rinkimų pakeitę sa
vo gyvenamas vietas. 

Nauji piliečiai, t. y. tie, ku
rie sukakę 21 metus amžiaus, 
arba naturaliaavęsi, gali įsi

registruoti boardo raštinėse, 
arba skirtą laiką ugniagesių 
stotyse. Šiose stotyse bus ga
lima pakeisti ir adresus. 

Rinkimų boardas tikisi su
laukti apie 105,000 naują pi
liečių balsuotojų. 

Daugiau pašiūrių 
airportams 

CAA (Civil Aeronautics 
Authority) turi sumanymą vi
suose mažuose airportuose 
Illinois valstybėje pastaty
dinti daugiau angarų (pašiū
rių), kuriuose būtų galima už 
daryti lėktuvus. Sako, airpor-
tai be atitinkamų angarų ne
gali būti operuojami. 

WPA administratorius Mi-
ner šį sumanymą remia. Jis 
žada šios programos vykdy
mui, parūpinti darbininkų. 
Airportų operatoriai tačiau 
turėtų parūpinti angarams 
medžiagos. 

Miner sako, kad tos pašiū
rės būtų dar parankios ir 

bendruomenių socialiniems 
centrams. 

Kišeninis 
Lietuviškai—Angliškas 

ir 
Angliškai—Lietuviškas 

ŽODYNĖLIS 
mm—mmmmm—^mmmmm——^—————>«n—M—mmm 

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 

; RADIO PATARNAVIMAS |i 
S Automobilo Kudio, Namų ltudio. | 
Į Mes taisome visas išdirbystes ir 
I modelius. Patarnavimas dieną ir Ii 

I I naktj. Kreipkitės į:— 
3562 SOUTH HALSTED STREE1 

i' Greitam patarnavimui saukite: 
l ¥ARDS 2793 

Atnaujinsiu' Ir l'agrazuikile 
K uiitį Grindis 

•touSTLESS PliOOK SAA'DLNG" 
Apkainavimas Dykai — 

IS Metų Patyrimo 
Darbas G ai-aiituuUts 

D61 Specialių Sų'ygų 
Saukite Dabar 

CO*U»LKTE FLOOR SKHVICJL 
Telctuuas .Normai 47»» 

REIKALINGAS DARDININK.AK 
Iteikalingas jaunas vaikinas vairuoti 
gydytojo automobilį, taipgi t u r ė s 
truputį dirbti apie namus. Alga, 
kambarys, ir užlaikymas. Atsišuu-I 
kitę: 4140 Drexel Jtivd, nuo 11 vai. 
ryto iki 1 vai. popiet. 

PARDAV1M UI B1ZS IS 
Pardavimui krautuve: Cigarų, ci-

Į garėtų, 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-
teį 160B S. HAJLS'1±1L» ST. 

PARDAVIMUI NAMAS IR BIZNIS 

Pardavimui namas, 6 kambariai vir
šuj; tavernas ir 4 pagyvenimui kam
bariai pirmame aukšte. Mūrinis ga-
radžius. Taverno fiksčeriai visi nau
ji. Parduosim pigiai. Kandasl aut 
63-čios gatves. Atsišaukite: Xelelt>-
uas PROspect SU7». 

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

$5.00 Maehtneless Permanent 
Wave. SPECIAIi TIKTiU $2.75 

Skambinkit: RlPublic 9202 
Vžlikiiiuas darbas visų pagražini

mo darbut 
Patyrusios Lietuvaitės! 

šią Savaite Perstato 2 Naujas 
Darbininkes: Anette Stoškus ir 
Rose Tassi'lla. 

Marty's Beauty 
Shop 

6321 S. WESTERN AVE. 
TeL: REPublic 9202 

M art y Sucilla, savininke 

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, t šaukite — 
PULLMAN 6771 šiandien! 

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Vestuvėm, Krikštynom Ir kito
kiem Bankietam Suteikiam Pa

tarnavimą. 
Linksmas Patarnavimas Visiems 

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

PA11DAV1MUI NAMAS 

l'ardavimui namas, 2 augštų, medi
nis (coltago) su garadžiu Brignion 
l'arke, prie 41st ir So. Mapievvood 
Avc. Del tolimesnių informacijų, 
šaukite: Somli aiMeag^ 0251. 

PARDAVIMUI BIZNIS 
Gerai išdirbtas biznis. $50. uždar

bio į savaite. Saldainės, šalta Koše, 
GOrrimai. Cigaretai, Cigarai. Taba
kas, Užkandžiai ir Mokyklos lteik-
menys. Nėra kompetieijos. 

Atsišaukite: 
2758 \V. 24 th Street. 

— ą į į ^ — i — » i arai M . « — < ^ i ^ i « i « H i 

PARDAVIMUI DEL1CATESSEN 
Pardavimui dclicatessen, randa

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

Atsišaukite: 
3G50 George Street 

Pamatykite gražia Delavan Lake, 
Wiseonsin, važiuodami laiveliu Bi-
ruta. Ekskursijos sekmadieniais, 
kas valanda 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 f lėtu po I 
kambarius namą lirighioii Parke 
iiii matu—W. Atsišaukite: 

3944 So. Arlcblan Ave. 

PARDAV131UI NA3IAS 

Medinis namas, apkaltas su asbes-
tos, cementinis pamatas. 3 fletal 
po 5 kambar»us ir krautuve. Par
duosiu arba mainysiu ant dviejų 
fletų namo. Atsišaukite: 4213 fc»o. 
Camiibell Ave., 2rus aukštas prieky j . 

SIUVIMAS IR VALYMAS 

Siuvu pagal materijos kainą. Kai
na siūtų su dviem porom kelnių 
$35—$40—$&0—$75. 

Valymas paprastų suknių 55c; 
Siūtų 55c. 

Uarbas garantuojamas. 
ANTANAS ŽILINSKAS, Siuvėjas, 
2018 Uanalport AveH Cliieago1_ 

PARDAVIMUI REZIDENCIJA 
Nauja, gražiai įrengta b kamba

rių rezidencija Marųuette Parke. 
Kaina nebraiįji už cash arba išmo
kėjimais. Pirm ką perkant pamaty
kite šį namą. PašyKite ar matyki
te J. VlLAM.vS. 0800 tuo. Mapievvood 
Ave. Tel. HEMloek 2323. 

PARDAVIMUI » A K \ S 
Pardavimui. 8-fietų namas Bridge-
porte. Atsišaukite; Kazimieras LIMI-
Liua, 2»»0 boutb VValiace Streei. 

PARDAV131UI 

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

7201 So. Rockwell Street 
l'rospcct 5260 

4&$& 
D U O D A M E 

M E M B E R k P A S K O L A S 
A N T N A M Ų 

Del Pirkimo — Pataisymo 
Ar Seno Morgičio Atmokejimo 
Cioeroj, Chioagoj ir Apylinkėse 

INSURED 

TAUPYKIT PER 
PASTA • i r S T. A N T H 0 N Y' S 

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

TeL CICero 412 Jos. F . Gribauskas, Sec. 
V>1.: PlrmT Ke*vlr., fiežtad. t iki 8 T. T.; Ant*., Trečtod. >ik!5 pp. 

D^ilOKAME 3 J * UŽ PADeTUS ?mGVS 

KIEKVIENO TAOTTTOJO TAUTINIAI APDEAŪSTI EĘI 15,000. 

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO 

REAL ESTATb 
INSURANCE AND LOANS 
Statau Tisokioa ru5i<-8 naujus na
mus ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimu. Darau visokj taisymo dar
bą be jokio casb {mokėjimo, ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(lšgaunu geriausi atlyginimų ti 
Pire Insurance Kompanijų dėl tai
symo apdegusių namų). Darąsi 
paskolas ant naujų Ir senu namų, 
ant lengvų mėnesiniu išmokėjimų 
nuo S iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie: 

J O H N P A K E L 
6816 S. Western Ave. Phone Grovehill 0306 
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SU ISLAIMEJIMU 1940 M. DES0T0 AUTOMOBILIAUS 
i 

. — ĮVYKS — 

LABOR DAY 
Rugs.-Sept. 2, 

1 9 4 0 METAIS 

Vytauto Darže 
115-ta Gatve, 

ARTI PULASKI ROAD 

Šiam Piknikui Yra 
Surengta 

V Įdomi Programa. 

f 
Bus Dainų, Šokių, 

Kalbų ir t. t. 
* • 

i 

Smagus Laikas Yra 
Užtikrintas Visiems. 

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 laiką praleisti tyrame, gaivinančiame ore. -.„ 

§ • 

DIENRAŠČIO "DRAUGO" LEIDĖJAI 


