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T R U M P A I 
Jon. Vaiva 

Kai, kurie mūsų komunis
tų laikraščiai taip gerai mo
ka nuduoti neišmanėlius, jog 
dažnai sunku atspėti ar jie 
ištikrųjų tokie nemokšos ir 
neišmanėliai ar tik nuduoda 
tokius. 

400 ANGLIJOJE 
svečiai 

Nesenai toes pažymėjom, 
jog Lietuvos pakelių kryžiai 
ir rūpintojėliai y r a Lietuvos 
tautinio meno pažibos. 

"Vi ln i s" išvadino mus no-
sąmoningais, nes, girdi, kry
žius nesąs nei menas nef lie
tuviškas. Kokia ignoracHa! 

___ 

Pagal "Vi lnes" galvosena 
Lietuvoj tautinio m?no nėra, 
nes ir priejuostės ir juostos £ ^ į & į 
ir įvairiausi drožiniai, nėra* y i e n a m ^mmgųių « 

Draugo piknike 
"Pirmadienį, Labor Day, 

puošniame Vytauto parke į-
vyksta rudeninis, milžiniškas 
"Draugo" piknikas. 

Piknikai tikimasi, dalyvaus 
minios nuoširdžių lietuvių ir 
katalikiškosiom spaudos rėmA-
jų. Be Chicagos ir apylinkės 
lietuvių suvažiuos daug lie
tuvių iš tolimesniųjų miestų 

vien Lietuvoj naudojami. Jno4' 
Drau

stų ir įvairiausio kitokio pri
taikomojo meno galima rasti 
ir pas kitas tautas. , 

• Atrodo, jog ponai "Vilnies" 
redaktoriai tiek apie meną 
nusimano, kiek degloji apie 
lietų. Atsiprašome už palygi
nimą, bet geresnio lietuviai 
nesugalvojo! 

Mūsų tautos duobkasiai, vi
sokio tautinio plauko komu
nistai, primygtinai šaukia, 
jog Lietuvoj tautinė kultūra 
nėra slopinama. Įdomu kodėl 
Lietuvoj nebegiedamas Lietu
vos tautinis himnas, kodėl ofi 
cialioji Lietuvos vėliava jau 
nebetrispalvė, kodėl Lietuvos 
kariuomenėj rusių uniforma, 
kodėl panaikintos visos orga
nizacijos, kodėl pridygo Kau-

•go" rėmėjų teks puiki "Drau 
g o " dovana savo skaityto
jams — 1940 metų De Sotc 
automobilius. Savo skaityto
jams tą dieną. "Draugas " pa 
tieks įdomią programą. 
SVEČIAI I š LIETUVOS 

Rusijai Lietuvą o l i a v u s ROMUNIJA NUSILENKĖ 
ir pasklydus krašte raudosa^ į / p u p n i III 
jam terorui daug nuoširdžių f LllbKIJAI 
jos vaikų turėjo bėgti svetur. 

"Draugo" piknike daly
vaus dr. P. Vileišis nesenai 
atvykęs .iš Lietuvos. Laukia
ma ir dr. Račkatis ir knn. M.Į 

BANDĖ TRIS 
ATAKAS 

LONDONAN 
Pašauta 1 9 
vokiečių 
orlaivių 

Japonai uždare 
uost? 

U. S. kariuomenės štabo viršininkas gen. G* C. Marshall (kairėje) su Įeit. R. N. Dob-
bins (centre) ir gen. Įeit. S. H. Ford, 2-osios armijos vadu, manevruose Camp McCoy, 

Wis., apylinkėse. (Acme Telephoto). 

VIENA, rugpiūcio 30 d, — 
Šiandie Belvedere palociuo.se! & ^ o n i s > M I C -
Vokietija, Italija, Vengrija ir 
Romunija pasirašė sutartį, ku Urbonavičiaus. (abu cnica-, . -, .. , . j , l* 

. v. .. . , _ v . n a Romunija atiduoda v en
g ima i ) ir keletos studentų,/ .. . rKruvx , , .. . f . : . . . T . grijai 55,000 kvadratinių mykime laivu American Legion, .. „ . • M _. . . lių Komunijos teritorijos. A-
nurpiucio 28 diena atvvko A-c m . , .. , . 

. " tiduotąją Transylvanijos ten 
toriją Romunija tuojau eva-
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Šiandie, 10 vai. per šalti-
miero radio valandą, iš W. H.-
I.P. stoties kalbės ' /Draugo' 
administratorius kun. J. Ma-

Nepamirškite apsilankyti! 
Neatvykę tikrai gailėsitės! 

ne ir provincijoj begalės ru-į u r I PTVD 
siškų laikraščių! Kodėl, p o ! IL l lMŲ l A L O M D l U 
„ai Pruseikos, Bimbos, A*-* ATSTOVAI ANGLIJON 
driuliai? Atsakvkit — lau-

v 

kiam. 

Paskutiniajam Lietuvos Ai 
<lo (dabar Darbo Lietuvos) Vokietijos okupuotu valkty-

bių atstovai, kad įtikintų įbri 

LONDONAS, nigpiūčio 30 
d. — Laukiama, jog netrū-
ku» Ar^lijon atvyks P « k « i • į ^ į ^ ~ ]og ^sųoS--Romu-

kilosianti. 
VOKIEČIŲ KARIAI 
ROMUNIJON 

BUKAREŠTAS, rugpiūcio 
30 d. — Patikimai praneša
ma, jog Romunija sutiko ati
duoti Vengrijai du trečdalius 
Transylvanijos, kai Vokietija 

IIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
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ANGLU ORLAIVIAI 
NEMATOMI 

numery j rašoma, jog Kęstu
čio gatvėj Nr. £9 atidaryta 
skaitykla, kuri "duos galimy-

* bes platiesiems gįrventojų 
sluoks. susipažinti su mark
sizmo — leninizmo klasikų kū 

"riniais".. . "Skaitykloje bus 
galima gauti ir lietuvių rašy-

' tojų raštų." 
Kokia skaudi gyvenimo iro 

iii j a ! Lietuvoj, kur gyveno 
laisva tauta jau ne visur ga-

* įima gauti lietuvių rašytoja] 
knygų. Lietuviškieji rašytojai 
užima nebe pirmąją, bet pas
kutiniąją vietą. Naujieji Lietuvos engėjai 

Kaip mes nustebtumėm, jei buvo įsakę lietuviams sukurti 
naujas dainas, kurių viena 

nijos padieniu bus pasiųsta 
, vokiečių kariuomenė tuojau, 

tu vyriausybe, kad toji suma- g j ^ ^ ^ ^ 
zintų blokadą ir praleistų iš 
Amerikos, siunčiamą maistą. 

sirašė visos keturios valsty
bes Vienoj, vokiečių kariuome 

Prancūzijos, Olandijos i r j n g ^ l t a p e r V e n g r i j j } 

Belgijos atstovui jau yra pa-\ ^ ^ ^ Komunijoj, 
keliui j Londoną ir kiti du R i e k k a r l u o m e n § s b u s p ^ . 
atvykstą, manoma, būsią iš Da , 
nijos ir Norvegijos bet ne- į J J ^ J T . SKOMAI 
žinoma ar tos valstvbes abi 
bus atstovaujamos ar vienas 
atstovas yra iš Lenkijos. 

TURI PRIIMTI 
Romunijos vyriausybės šal

tiniai praneša, jog Komunijai 
jausmą ir nustoti sužiniai ne-"duota iki šios nakties be gin 
tiesą skelbę. 

pavyzdžiui, kas nors pasaky
tų, jog Chicagos skaitykloseį būtų "Dėkui tau, raudonar-
"bus galima gauti ir Ameri
kos rašytojų raštų". 

Kiekvienoj valstybėj savi 
rašytojai visados pirmoj vie
toj, bet Lietuvoj jie paskuti
nėj. I r tai mūsų tautos krimi
nalistai vadina tautinės kul
tūros puoselėjimu, lietuviškos 
dvasios brandinimu ir liet li
vrai laisvės teikimu. 

ičų ir diskusijų ipĮriimti Vie
nos planą, nes kitų atveju 
Venjgrija ir Bulgarija pradės 
atakas, kurias rems Vokieti
ja ir Italija. 

Romunijos vyriausias karo 
štabas, sakoma, pataria vy-

Deja, nejstengė jie pavergti! riausybei priimti Romos-Ber-
Lietuvos kaimo gajos, nepa-| lyno padiktuotąją sutartį, nes 
laužiamos ir teisingos dva-j Romunijos kariuomenė neįs-
sios. Lietuvos kaimas šiandieį tengtų gintis nuo galimo Ru-

mieti 

sukūrė dainą, kuri prasideda: 
" Komunai, komunai, tau 

Dievs nepadės. 
Nušovei bernelį, kas mane 

bemylės". 
Jei "Vi ln i s" ir "La isvė" 

Praradę tautinę sąžinę, po-Į dainos autentiškumu nenorė-
nai komunistai, turėtumėt tu ru tikėti, tenuvažiuoja šiaurės 
reti nors paprastąjį gėdos Lietuvon — įsitikins. 

sijos, Vengrijos ir Bulgarijos 
puolimo, juo labiau, jei pasku 
tiniąsias dvi remtų galinga 
Vokietijos ir Italijos aviacija 

Be to, informuotieji sluogs-
niai pramato galimumus, jo$ 
Rusija pasiruošus veržtis į 
pietinę Bukoviną iš šiaurės ir 
į Maldaviją iš rytų. 

BERLYNAS, rugpiūcio 30 
d. — Aviacijos oficialieji as
menys šiandie pareiškė, jog 
Anglija vartoja savo lėktu
vams specialius dažus, kurie 
padaro lėktuvus nematomus. 
Tai pastebėta Berlyno atakos 
metu. 

Tačiau anglų aviacijos sluo 
gsniai ipareiškė, jog tai esan
ti gryna nesąmonė. 

Jungtinių Valstybių oviaci 
jos žmonės pripažįsta, jog 
tai galima, nes U. S. avici 
joj jau senai bandomi tokie 
dažai ir jie pasirodę gana sek 
mingi. 

PAŠOVfi 41 
BRITŲ ORLAIVĮ 

Autorizuotieji sluogsniai pa 
reiškia, jog; šiandie atakose 
vokiečiai pašovę 41 anglų or 
laivį. 

Didžiausių nuostolių an
glams padaryta kovose metoli 
Aldershot Vokiečių orlaivių 
žuvę septyni. 

Po naktinių atakų ant in
dustrinių centrų ir uostų, grį 
žę vokiečių lakūnai pasakoja 
palikęę liepsnose Liverpoolį 
ir Birkenhead. 

Šalia šių svarbiųjų miestų 
naktinėse atakose bombarduo 
ta industrinės dirbtuves Fe-
lixtowe, Suffolke county; or 
laivių dirbtuvės AVeVbridge 
ir Langley-SouthWells; uos
tai Dundee, Leith ir Hartle-
pool. 

RUSIJOS KARIUOME
NĖS MANEVRAI 

MASKVA, rugpiūcio 30 d. 
— Šiandie Bov. Rusijos ka
riuomenė pradėjo manevrus, 
kai Maskva laukia "ankstaus 
ir patenkinamo" atsakymo į 
protestus Romunijai. 

Raudonosios kariuomenes 
pratybines puolimo taktikas 
seka apsaugos komisaras mar 
salas Semen Timošenko. Neat 
rodo, kad manevrai vyktų kur 
nors netoli Romunijos pasie
nio. 

LONDONAS, rugpiūcio 30 
d. — Į penkias valandas vo
kiečių bombanešiai trečią kar 
tą mėgino pulti Londoną. 

Taip pat pranešama, jog 
bombanešiai pasirodė šiaur
vakarių ir pietryčių Angljoj. 

Londono apylinkėj numesta 
•bombų ir įvyko kelios kauty
nės aukštai debesyse. 

Atakose dalyvavo apie 400 
vokiečių bombanešių kurių 
pirmoj atakoj pašauta devy
niolika. 

ŽUVO ŠEŠI 
ANGLŲ ORLAIVIAI 

Kovoms dar tebevykstant 

HONG KONGAS, rugpiūcio 
30 d. — Dėl nepaaiškintų 
"militarinių priežasčių" Ja
ponijos vyresnybė uždarė 
Paari upę prie Cantono vi
siems prekybiniams laivams. 

Informuotieji sluogsniai pra 
neša, jog iš Formosos į Can-
toną kraustoma Japonijos ka
riuomenė. Jau ir pirmiau, kad 
pridengtų kariuomenės judėji 
m9> japonai buvo upę uždarę. 

Šios dienos įsakymas su
trukdė Jungtinių Valstybių 
pietinės Kinijos patrolinio 
laivo Mindanao ir Standard 
Oil kompanijos aliejaus lai
vo išplaukimą į Cantoną, 

NEĮLEIDŽIA LAIVO 
Į UOSTĄ 

Shanghajus, rugpiūcio 30 d. 
Šiandie Shanghajun grįžo vo
kiečių pakraščių laivas Ha-
nna, kuriuo plauke apie 20 

aviacijos ministerija paskel- j| misionierių, jų tarpe i r kele-
bė, jog "iki 2 vai. po pietų t tas amerikiečių. Laivas megi 
pašauta 19 priešo orlaivių}no pasiekti Kuaotao uostą į 
Žuvo šeši mūsų orlaiviai, bet;pietus nuo Chekiango, bet jį 

sulaikė tris kartus Japonijos 
karo laivai. 

Tuo pat laiku manevruoja 
ir Rusijos laivynas, bet ir jo 
manevrų vieta nepaskelbta. 

VENGIA KOMENTARŲ 

Sovietų spauda paduoda 
pranešimus a p e Romunijos 
ir Vengrijos pasienio susirė
mimus ir apie Vokietijos-Ita-
lijos arhdtraciją Vienoje, .bet 
toe jokių komentarų. 

Rusijos protestas Bukareš-
Ltui kaltina Romunijos kariuo 
menę "provokaciniais veiks
mais" ir įspėja, jog jie gali 
iššaukti skaudžių pasėkų. 

Sovietų vyriausybė suver
t ė " visą atsakomybę dėl gali
mų pasėkų" ant Romunijos 
vvriausybės. 

• * 

Romunija, atsakydama į 
pirmąjį protestą, pareiškė, 
jog rusų kariai pirmieji ap
šaudę Romunijos pasienio sar 
gybą ir jog sovietų orlaiviai 
peržengė Romunijos sienas. 

vieno orlaivio lakūnas išgelbe 
t a s " . 

Tai buvo po pirmosios ata
kos, bet vokiečiai nenusigan
do nuostolių ir pravedė d a r s p § ; j a T r m o j u į ^ j į 
dvi atakas. 

Keleiviai pareiškė, jog pir
mą kartą Hanna sulaikyta- į-

Japonijos oficialieji žmonės 
Anot anglų komunikato, "ma | p r i p a ž į & t ^ j o g K u a o t a o y r a 

ža dalis" atakuojančių pr la i - | u ž <^ d r a U s tos ios zonos' , 
vių pasiekė Londono a p y l i n ' ^ ^ ^ ^g mtų p ^ j į * . 

ga laivui jpilaukti uostan. Jie 
griežtai atsisakė leisti misi-
jonieriams uoste išlipti. 

Į kę ir nu]metė bombų 

PUOLĖ MANCHESTERĮ 
Šį rytą vokiečių bombane-

šiai pravedė milžinišką ataką 
ant tekstilės fabrikų centro 
Manchesterio. 

Manchesteris atakoje už
mušta motina ir du vaikai ii 
sugriautas skaičius gyvena
mųjų namų. 

Manchesterio atakoje už-
džiausiu ir svarbiausių indus 
trijos centrų Anglijoj, kuria
me yra 766,000 gyventojų. 
Jis y r a apie 31 mylią nuo Li-
verpoolio. 

ORAS 
Chicago j ir apylinkėj; — 

Dalinai debesuota ir vėsiau. 

Švelnūs vakarų vėįai. 

Saulė, teka 6:14, saulė lei-

j džiasi 7:28. 

Vokiečių pranešimais, nacių 
bombanešiai padegė Liverpoo 
lį ir Birkenhead. 
SĖKMINGAI GINASI 

Anglijos priešorlaivinės pa 
trankos pasirodė puikia ap
saugos priemone nuo vokie
čių bombanešių. Jos įstengia 
sulaikyti bombanešius, kol pa 
kyla anglų kovos orlaiviai. 

Londono rezidencinėj sekci
joj vakar nakties atakose žu
vo du asmenys. 

Nežiūrint nuolatinių atakų, 
Anglijos dirbtuvės dirba pil
nu tempu. Nuo šio laiko įves 
ti nauji pavojaus signalai, 
kad dirbtuvėse darbas nebūtų 
sustabdomas dėl pasirodžiu
sio vieno vokiečių bombane-
šio. 

VOKIEČIU BELAISVIAI 
VOKIETIJON 
LES VERRIERS, Prancūzi-

jos-Šveicarijos pasienyj, rug
piūcio 30 d. — Informuotieji 
sluogsniai šiandie pareiškė, 
jog Vokietijos okugpjacinė ka
riuomenė svarsto apie perkė
limą Prancūzijos karo Mais-
vių iš okupuotosios dalies į 
Vokietiją, nes augąs įsitikri-
nimas, jog karas galįs užsi
tęsti per žiemą. 

Kalbamųjų belaisvių esą 
virš 1,000,000. 

Sakoma, jog vokiečiai pa
leistų šiuos belaisvius, jei ne 
bijotų sabotažo ir netvarkos, 
o Prancūzijos vyriausybe ne 
pasirengus juos perimti į ne
okupuotąją zoną. 

Be to, anot vokiečių, maistas 
ir kai kurie drabužiai, ski
riami okupacinei kariuome
nei ir kariams ruošiamiems 
kovai su Anglija, turi būti 
teikiami šienrs: kaliniams, nes 
Prancūzija neįstengia jų iš
maitinti. 

• 
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Bendradarblama Ir koreav ondentama raitų negalina, 
fst neprašoma, tai padaryti ir ne prisiunčiama tam tiks
lui pašto ženklu. Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti i 
Ir trumpinti visus prisiųstus rastus ir ypač korespon
dencijas sulig savo nuožiūros. Kortspyndt-ntu prašu ra
šyti trumpai ir aiškiai (jei raliui*, rašomąja mašinėle), 
paliekant didelius tarpus pataisymam*, vengiant pole
mikos ar asmeniškumu. Pasenusios korespondeneljos 
laikrašti n nededamo* 

Bntered as Secona-Claaa Matter Marca 21, į t i c . at 
Cnlcago, Illinois (Jnder the sct of March &. 1J79. 

Darbininkų Diena \<? 

Šeštadienis, rugp, 3i d.f 1940 
5 5 = 

Rugsėjo mėnesio pirmas pirmadienis yra 
darbininkę tradicine diena. 

Negali būti kalbos, kad darbininkais yra 
svarbus poikis. Tad, jie tą dieną, be abejo
nės, pasilsi nno savo sunkaus darbo dirbtu
vėj, laukuos ar kur jie bedirbtų. 

Bet krikščionims darbininkais tą dieną 

Į Taikę Spaudai! 
Mira jokios abejonės, kad visų tautų gy

venime spauda yra suvaidinusi ir vaidina 
svarbų vaidmenį. 

Tačiau mūsų tautos gyvenime spauda su
vaidino ypatingai svarbų vaidmenį. 

Ne vienas lietuvių tautos rašytojas ir vei
kėjas yra pasakęs, ir teisingai pasakęs, kad 
jei ne spauda, tauta būt buvus visai numa
rinta. Be spaudos ji nebūtų įsisąmoninus, be 
spaudos ji nebūt sukultūrėjus ir iš Rusijos 
caro vergijos išsilaisvinus. 

Pirmųjų lietuviškų laikraščių ir knygų lei
dėjai, narsūs ir garbingi anų laikų knyg
nešiai ne be reikalo yra minimi su didžiau
sia pagarba, ne be reikalo jiems paminklai 
buvo statomi 

• . . 

Taip pat nė kiek netenka abejoti, kad ir 
Nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu spauda 
suvaidino milžinišką vaidmenį. Visose gy
venimo srityse Lietuva buvo padariusi mil
žinišką pažangą ir prie tos pažangos tik
rai daug prisidėjo spausdintas žodis. 

Būdavo sakoma, kad Lietuvos ūkininkai 
nuo skaitymo buvo labiausia atsilikę. Bet 
statistikos daviniais, pastarais metais retais 
kuris ūkininkas apsiėjo be laikraščio.»• 

Sovietų Rusijai užgrobus Lietuvą, lietu
viškosios spaudos laisvė yra visai pasmaug
ta. Ticua, kaip jau esame rašę, dar išeina 
laikraščiai lietuvių kalba, bet jų turinys, jų 

yra glaudžiai surišti su jų gerove 
jų ateitimi. 

Sau geresne ateitį darbo žmonės gali pa
tikrinti tik būdami solidarūs, gerai ir pro
tingai organizuoti. Kitaip jie visada bus 
išnaudojami ir turės tenkintis tais mažy
čiais trupinėliais, kuriuos darbdavys jiems 
numes nuo savo turtingo, pertekuais ap
krauto stalo ir už kuriuos jis savo gyvybę 
vos galės palaikyti. 

Kaip susiorganizuoti, kaip savo būvį pa
gerinti, tai yra svarbiausi klausimai, į ku
riuos atsakyti yra tikrai sunku. Turint lais
vą nuo darbo dieną, patartina yra įsigilinti 
į popiežių — Leono XIII ir Pijaus XI so-
cialinds enciklikas, kuriose į tuos darbinin
kams rūpimus klausimus randamas tinka
mas atsakymas. Taip pat reiktų gerai susi 

Rimties Valandėlei 
Du seni bičiuliai, begrįida-Į Patsai savininkas nuaiskun 

mi namon iš kasyklų, užsuko dė savo geriausiems lankyto-
karčiai non numazgoti anglies jams, kad tas atsivertėlis net 
dulkes, kurios gerklėje prisi- bandęs jį prikalbinti, mesti tą 

reikia išnaudoti ir kitokiems dalykams, ku-t . - > . n . . : k ^ i J k ^ I i - • <.* • A 
. .x *• • i „,. rinko per visą dieną beoir- biaurų bisni; š v e n t a s Augu-

n e yra glaudžiai surišti su jų gerove ir su w^^,TrJ ««•• «« iZ , u , J * — J 
bant. Teiravosi pas patj sa- stineįs buvo kadaise pavyzdys 
vininką, kur dingęs jų trečias paJaidaus gyvenimo, bet kaip 
draugas, dažnai pratęs padėtį; tik susiprato, kiti šventieji 
kosulį, mat, nuvarydavęs sky- negalėjo jam prilygti šventu Šiandie dedu ant delno grb-
stimu, kuris naikina pavcįin-lme'V m a t ^ s a v o & e r o tavorščio 
gus sveikatai mikrobus. Koks __ . . ... A. P. 
7 • • u-i- ~^« J«« N e retenybe rasti katalikų, 
jų nusistebėjimas sužinojus, lrmmimi . ^ „ . į . . ^u^u w « l>aug kas iigenuoja, kad 
kad tasai asmuo nutaręs pa 
silikti geresniu, daugiau ne
lankyti karčiamos. 

Draugamj; nesmagu, 
juos laiko prastesniais — no
ri būti geresniu, "'„ Savininkui 
nemalonu prarasti geną prie-
telį. Visiems pikta. JKodėl ne
galėjo palaukti senatvės, jei-

JTalanti su JAmerikos%^skuįį £ » * išlefstu jS* a r ė j ę s paklausyti klebono 
raštu — 'Bažnyčia ir Socialinė santvarka' \ | pamokslų, tapti š w t u , bet 

Po Sviete Pasidairius N* su klumpam, kas su ro-
bertutsais. Vieni su sernie-

Ne retenybe rasti katalikų, 
kurie panašiai galvoja kaip 

! viršminėti asmens. Pagrindi
nė jų mintis: "Kam bereika
lingai save varginti maldomis 
ir pasninkais, jeigu paskutinę 
minutę gali atitaisyti savo 
klaidas ir patekti dangun". 
Daugelis bandė taip gyventi, 

balšavikai netiki į cudus. Ale 
faktas, kad tiki. Na, tik slu-
šaite. Lietuva — katalikiškas 
kraštas viena diena pasidarė 
baisa viki škas. Na, ar ne cu-
dasf Rusijos driskiai bruta
liu smurtu okupavo Lietuvą, 

Darbininkų klausimo negalima išrišti tuš
čiais, demagogiškais šūkavimais, bet reikia į 
jį įsigilinti, studijuoti. 

Kiekvienas krikščionis darbininkas, daly
vaudamas organizuotame darbininkų judėji
me, turi būti susipažinęs su Bažnyčios nuos
tatais ir jų dvasią turi nešti į tą judėjimą. 
Tuo būdu jis galės pasitarnauti visiems sa
vo broliams darbininkamli. 

Komisarai 
Lietuvos vyriausybės nebėr. Iš Justo Pa

leckio "ministrų kabineto' ' liko tik Mask
vos komisarų taryba. Toj Maskvos paskir
toj taryboj nebėr nei Galvanausko, nei gen. 
Vitkausko, nei Vinco Krėvės-Mickevičiaus, 
nei Liūdo Giros. Mat, net ir tokie Lietuvos 
įsusovietinimo " entuziastai ' , kaip Mickevi
čius ir Gira, pasirodė Maskvai per trepni. 

negadinti tokios puikios drau 
gystės prie ' ' b a r o * 

Vienas, šiek tiek seniau dar 
Lietuvoj pasiskaitęs šventų 
knygų aiškino: "Karalius Ko
nstantinas, nors buvo didelis 
nusidėjėlis, bet gudrus. Nesi 
krikštijo iki kol giltinė jam 
neparodė dantų. Tada gavęs 
krikštą kaip šventas kūdikė
lis tiesiog nulėkė dangun, na-
gelams padėti šventas gieis-
mes giedoti". 

gaila kad ne vtat sp«jo t a i p ' 0 .**. P a f r o d V k « d J l e » " f 
Ti ; .- A-.; laisvino," vienbalsiai nuvota-
padaryti. 

vo užvesti visuotiną prosti-
Būtų pusė bėdos, jeigu sau t u c i j ^ ( fegavfauO ir Stali-vieni gyventų kaip pataria, 

įstatymų nepaisydami, deja su 
savimi įvelia daug kitų. Vai
kams net neteikia progos do
rai gyventi jaunystėje, apgau
dinėja save sakydami, kad 
prastai gyvenę jauni būdam, 
žinos ko saugotis suaugę. Ne 
visi kaip šv. Augustinas mo
kės atitaisyti klaidas ir šven-

nui, su dideliu pakionu, ati
davė*. Ar tai dar reikia dides
nių cudųf 

Kiti cudai dar mano!resni: 
pakilo žmonių darbingumas 

gom, kįti su žydo švarku sil
kėm nupaližuotu. Vienų uni-

' j formos be rankovių, kitų be 
skvernų, Ale kai užtraukia 
internacijonala: "Stavai, pod-
nimis proletarskii narod,"tai 
būtinai turi eiti už tvoros 
kiaulių ersint. Taigi, cudams 
balžavikai tiki. 

Tik Amerike jie netiki cu
dams. Kuomet Mass. steito 
komisija iš rinkinių sąrašo iš
metei balžavikus Arizonos 
steitas apgarsino, kad rinki
muose nebūsią balšavikisko 
sąrašo, o vieno steito net gu
bernatorius balsavikas paso
dintas j džėlą, tai lietuviški 
balŠavikai garsiai užfigeriavo, 
kad tas nėra rait, kad dėl to 

šimtu procentų. Visi tinginiai 
dirba, net sušilę. Jie sako, 
baigali, turim dirbt, bu ko
misaras su bizūnu užpakaly 
stovi. Prie Smetonos to ne-

tumo įsigyti gyvenimo pabai-l buvo. Balšavikamg okupavus 
goję. A.B.O.J 

KAIP TAI ĮVYKO 

misarų yra prisiųsti iš Rusijos arba ligšiol 
sėdėję, Lietuvos kalėjime už valstybės išda-

, vimą ir kitokias šelmystes. 
dvasia jau ne be lietuviška, bet mūsų tautai • T u o t a J 1 > u .vyriausios Lietuvos komisarų 
visai svetima: rusiška, bolševikiška. Ir t a r - !

 t&ryhos u p irmininkii skelbiamas Justas Pa-
nauja ne Lietuvai, ne mūsų tautos idealams, l e c k i s b e t p a ž y m i m f t ) 1^4 tik laikinai. Ga-
bet imperialistiškajai Sovietų Rusijai. limas'dalykas, kad ir jis netrukus pasidarys 

(Tęsinys) n i l l ėmėsi Maskva, norėdama 
. . . v +_ . , apkaltinti Lietuvos vyriausy-

Atejo gegužes įuėn. Vokie- , „ ' iw * IM tahi* • 
Lietuvai komisarais Maskva paskyrė ligšiol , t i j a p r a a ( } j o ^ v o įįįfafa** F a v " * m m ^ s t a t > t a ' 
mūsų tautai visai nežinomus žmones. P a s k y - . o f e n z y v a s v a k a r u o ^ : ' p i . a d ž i o . 
rė tik tokius, kurie eina prieš Lietuvą ir ak- j e ̂  D a n i j ^ N o r w g i j 

lai tarnauja Sovietų Rusijai. Dauguma ko 

I r vėl atėjo laikai, kad įnešti į Lietuvą 
lietuvišką laikraštį ar knygą, turis atsirasti 

Maskvai "persona non grata" . 
Taigi, Sovietų Rusija prismaugė Lietuvos 

anų laikų dvasios knygnešiai ir savo gyvy-, nepriklausomybę, panaikino ir jos vyriausy
bę statyti į pavojų. Ir, netenka abejoti, to- j bę. Dabar ją valdo patsai Stalinas per savo 
kios dvasios ir drąsos knygnešių atsiras. komisarus. 

paskum prieš Olandiją ar Bel
giją. Vokietija buvo užimta 
savo reikalais. Prancūzija ir 
Anglija dar stovėjo tvirtai 
ant kojų, niekas nemanė, kad 
prancūzai taip greit bus su
triuškinti. Maskva pasirinko 
šį momentą savo biauriam 
planui įvykdyti. 

vienas rusų kareivis 
(Hmovginec) praleido keliai 
naktis, būdamas mirtinai gir-

Lietuvą, dabar dažnai palyja, 
avių vilnos du syk geriau au
ga, negu buvo prie Smetonos, 
net šunes garsiau loja ir gai
džiai gražiau gieda, o visos 
žiurkes išbėgo į Maskvą, 

O jau ruskių armija — ne
galima atsigražiuoti. Karei-
vįai kaip iš pieno (už tat lie
tuviškos merginos juos kidne^ 
pino), nežiūrint kad pilnį 

tas, su lengvo elgeuo Mote-, J į e d ž i a u g i a s i ) k a d 

nm, kuriai net pafcko »u pa- L i e t u y o j e ^ a p s i k l y n y t i , 

Tik viskiĮ gadina uniforma, 
ba ne vienoda; kas su vyžom,! to grobikai yra balšavikai. 

m m m m ^ 

Ačiū Dievui, mes čia, Amerikoj, turime 
pilniausią spaudos laisvę. Dėl to ir naudo
kimės ja, vertinkime ją. Išauginkime čia lie
tuvių spaudą stipria, plačiai skaitoma. 

Kiekvienam doram lietuviui turi būti aiš
ku, kad dabar Amerikos lietuvių spauda pa
silieka vienintelė lietuvių spauda pasauly, 
nes Lietuvoj ji yra pasmaugta. Tuo būdu 
laikykime viena svarbiausia tautine pareiga 

Ir sakyti, berods, nereikia, kokia sunki ir 
skaudi našta yra uždėta Lietuvai ir jos žmo
nėms. 

Kaip perkūniija giedrią die
ną trenkė Isovietų telegramų 
agentūros gegužes pabaigoje; nusigėrusiais tipais naudojo 

rašų savo fotografiją. Šitą* į-
vykį rusų komisarai panau
dojo, kaip "įrodymą", kad 
anas kareivis buvęs Lietuvos 
įstaigų " pavogtas ir kankin- . 

,, „ . / j - kurios priešakyje turėjo atsi tais". Kitas neva dingęs rusų r
 D * . „ , o^ ! . . , stoti gen. Raštikis. Bet so kareivis buvo matytas girtas . M . , . . . . r . : . . vietų viešpačių jau niekas ne automobilyje su kitai* girtais ,_. . . . ,, T. 1 • • 1 • ^ i i- • begalėjo patenkinti. Jie gen rusų karininkais, š tai kokiais 

užduotas Amerikos demokra
tijai "didelis smūgis,*' kad 
gali pasilikti karaliaut tiktai 
republikonų ir demokratų pa r 
tijos, O, ką, ponai balšavikai, 
jūsų tavorščįai padarė Lietu
voj! Ar jie neuždarė visų ki
tų partijų, visų organizacijų? 
Ar neatėmė jtų turtą, nuosa
vybes? Ar ne vien tik už tau
tos priešus ir žydus raudon
armiečiai varė visus votuoti? 
Ką sakysit apie tai f Tai rait, 
a! Nedaryk kitam to, ko ne
geri, kad kits tau darytų. 
Šitą prinlodą ponai balšavikai 
užsirašykit sau ant kaktos ir 
niekad nenuplaukit. 

Didžiausi agresoriai, mela
giai, veidmainiai, svetinio tur-

Del Bendro Darbo 
"Naujienos" 206 numery šiuo klausimu 

(stiprinti savąją, lietuviškąją spaudą, kuri taip pasisako: 
kovose dėl atgavimo Lietuvai nepriklauso- į "Lietuvą reprezentuoja užsieniuose jos pa-
mybės ir lietuvybės išlaikymo šiame krašte siuntiniai ir konsulai demokratinėse šalvse, 
turės suvaidinti labai svarbų vaidmenį. 

_ Geriausia priemonė stiprinti savąją spau
dą yra — ją skaityti ir žiūrėti, kad kiti ją 
prenumeruotų ir skaitytų. Iš čia iškyla spau
dos platinimo reikalas. 

Tuo tarpu nėra nė vieno lietuvių laikraš
čio Amerikoj, kuris galėtų išsilaikyti iš pre
numeratos. Deficitui dažniausia tenka pa
dengti iš skelbimų ir net iš rengiamų pra
mogų. Čia nėra išimtinai nė mūsų. lietuvių 
katalikų, dienraštis "Draugas ' . 

Tad, būsimąjį pirmadienį (Labor Day) 
šiam tikslui rengiame Chicagoj, Vytauto par
ke, tradicinį pikniką, į kuri nuoširdiiai už-
kvieciam visus lietuvius, kurie brangina lie
tuvišką, katalikišką spaudą. 

Berods, ir priminti nereikia, kaip svarbų 
vaidmenį vaidina "Draugas" mūsų religi
niame, tautiniame ir kultūriniame gyvenime. 
Mūsų dienraštis praeity stovėjo kovotojų dei 
Lietuve, nepriklausomybės pirmose eilėse, i£ 
tos eilės jis ir dabar nepasitraukia ir nepa
sitrauks. Jis visa savo jėga kovos už lais
vą, nepriklausomą, demokratišką Lietuvą ir 

bet kuomet Lietuvos valdžia tapo sunaikin
ta, jų pajėgos yra menkos. Jeigu išeivija jų 
nejpiarems, jie gali neišsilaikyti. Tuomet Lie
tuva savo reprezentacijos užsieniuose netek
tų, kas reikštų skaudų smūgį Lietuvos at
statymo reikalui. 

"Centraline visų srovių palaikoma įstaiga 
turėtų, be to, ginti Lietuvos nepriklausomy
bes idėją nuo jos priešų visur, kur tiktai 
tie priešai pasirodo. Deja, jų yra nemažai, 
Maskvos imperializmas turi gerai apn\cka^ 
nių agentų visose šalyse; turi jų didoką 
skaičių ir tarpe lietuvių. Jie dirba u£ atly
ginimą, gaudami instrukcijas iš tam tikro 
centro, Jų propagandai seKmingai atremti 
reikia, kad kas nors nuolatos stovėtų Lietu
vos reikalų sargyboje ir juos gintų. 

"Pagaliau, jau yra, ir toliaus bus dar dau
giau, bolševizmo aukų, kurioms reikės teikti 
.pagalbą. 

"Šitiem^ ir kitiems čia nepaminėtiems rei
kalams būtų pageidaujama turėti kokį nors 
visų srovių remiamą bendra komitetą ariu 
biurą^ Jam prižiūrėti turėtų būt iš visų sro-

paskelbtasis komunikatas, pa
gal kuri Lietuvoje įsikūrusiose 
raudonosios armijos dalyse 
dingę keli rusų kateiviai. Lie
tuvos įstaigos buvo apkaltin
tos, kad jos tyėk, pagrobu
sios rusu kareivius, juos kan
kinusios, norėdamos išgauti iš 
jų karinių paslapčių ir t.t. 

Keikia turėti bolševikiškos 
propagandos sumulkintus ame 

formuoti naują vyriausybę, zidentui A. Smetonai, kuris iš 
savo pareigų neatsistatydino, 
valdžiai vadovavo p. A. Mer
kys, nors jis ir buvo atsista
tydinęs. Bet tikrovėje jo žo-

si Maskva, norėdama primes
ti kaltę Lietuvos valdžiai! 

Matydama Kremlio viešpa
čių provokaciją, Lietuvos vy
riausybė pasiuntė Maiskvon 
mimsterį pirmininką Merkį, 
priei kurio vėliau prisijungė 
užsienių reikalų ministeris p. j 

Raštikio kandidatūrą atmetė, 
pareikšdami, kad sudarysią 
sau (pjriimtinų žmonių vyriau
sybę. Sovietams terūpėjo vie
nas dalykai smurtu okupuoti 
Lietuvą. 

Raudonosios armijos gau
joms jau pradėjus žygiuoti 
Lietuvon, Respublikos Prezi
dentas A. Smetona nusistatė 

Urbšys. Tačiau (Sovietų vy- ' . , . n | -
* • c , ,. - v iš Lietuvos pasišaunu, birže riausybė, su Stalinu prieša

kyje, nenorėjo girdėti jokių 
genis, kad patik|tum šiemsj pasiaiškinimų. P. Merkiui iš 
labai nevykusiai sugalvotiems Maskvos išvažiavus, Sovietų 
prasimanymams, fačiau Kre- vyriausybė pastatė jau for 
inlio valdovams vi^os, nom ir 

už tai, kad Amerikos lietuvių visuomenė iš- vių sudaryta atstovvbė U- tarvba, ar kaip 
liktų gyva ir religinių ir tautiniu atžvilgiu.! kitaip ji bu* pagadintu". 

kvailiausios, priėnionės yra 
geros. Lietuvos vyriausybė ir 
lietuvių visuomenė {r_iajutox, 
kad raudonasis cara,s — Sta
linas ištiesė savo kruvinus 
nagus Lietuvos nepriklauso
mybei pasmaugti. Tačiau dar 
nenustota paskutinės vilties 
geruoju .išsiaiškinti dėl mestų 
kaltinimų. Todėl Lietuvos į-
staigos pradėjo stropų tardy
mą dėl tariamų sovietų ka
reivių dingimų. Tas darbas 
nebuvo baigtas, nes tolesni 
įvykiai rutuliojosi tokiu grei
tumu, jog tardymą teko nu
traukti. 

malu ultimatumą, kuris buvo 
.palydėtas absurdiškiausių ka
ltinimų Lietuvon vyriausybei. 
Sovietai pareikalavo, kad at
sistatydintų teisėta Lietuvos 
vyriausybė, kad naujoji vy
riausybė būtų sudaryta pa
gal Maskvos nurodymus, kad 
būtų atiduoti teismui vidaus 
reikalų ministeris gen. Sku
čas ir saugumo departamen
to direktorius Povilaitis. Tuo 

lio 15 d. vakare, kartu su sa
vo šeimos nariais ir keliais 
karininkais, A. Smetona au
tomobiliu išvyko iš Kauno ir 

dis jau nieko nebereižkė. Vi
sa valdžia faktinai perėjo į 
sovietų (pasiuntinybes Kaune 
rankas. Sovietų pasiuntiny

bės buvo jaunas vyriokas Po£-
dniakovas, kurio pati Mask
va, matyti, nelaikė pakanka-
nu\i prityrusiu Lietuvos egze
kucijai įvykdyti. Todėl dar 

birželio 15 d. į Kauną specia
liu lėktuvu atvyko speciali-
nis įgaliotinis Dekanozovas. 

Kas tai per vienas! Jis ne
seniai buvo paskirtas SSSR 
užsienių reikalų komisaro pa

laimingai pasiekė Vokietijos! vaduotoju. Bet tikrasis jo a-
sieną. Vokiečių pusėje v i s i , m a t a s __ čekistas. Ilgus me-
perbėgėliai buvo internuoti, įus §įs armėnas dirbo kruvi-
A. Smetona dabar gyvena 
Rytprūsiuose, kur jis yra vo
kiečių apsaugoje. Galima įvai-

nojoj Oeka, dabar vadinama 
GPU, kur paskutiniuoju laiku 
buvo vyriausiojo viršininko, 

riai vertinti A. Smetonos pa- įrgį kaukaziečio, Berija* pa
sišalinimą. Bet kas gali Res-; dejėjas. Tad šitas budelis bu

vo atsiųstas Lietuvai pribai
gti... 

publikos Prezidento išvykimą 
smerkti, jeigu Lietuva jau 
tikrovėje buvo raudonojoj o-
kupa^ijoj! ^aila, kad pasku
tinė laisvosios Lietuvos vy 

pat metu buvo duotas jsaky- ^ t^.Q ^ i ū u _ 
mas raudonajai armijai už- . . ^ M | | g k v 0 B n i e k į į a įs ir lai

ku nedavė ženklo, kad dau
giau įmonių iš krašto pasi

dalintų. Tuomet šimtai užsi-
_ . • « _ • 

onajai 
imti visą Lietuvą. 

Tokių niekuo nepamatuotų 
ir žiaurių reikalavimų akivai 
zdoje p. A, Merkio vyriausy-

Tač.iau ir tai, kas pavyko be įteikė Respublikos Preaji-
išaiškinti, pirštu prikišamai dentui atsistatydinimo pareis 

j rodo, kokių nešvarių prieino-Į kimą. Dar buvo bandyta su 

tarnavusių Lietuvos veikėjų 
nefotų atsidūrę GPU kalėji 
muose. 

Pasišalinus Respublikos Pi*et 

Birželio 16 d. pradėta ieš
koti kandidato naujajai Lie
tuvos vvr.iausvbei sudarytL 
Birželio 17 d. min«ėtas sovietų 
pasiuntinys Pozdnfakovas at
vyko su gatavu vyriausybes 
sąrašu. Valdžios priešakin so
vietai pamatė jau šiame strai
psnyje minėtąjį Justą Palec
kį. A 

t 

(Bus daugiau) . ' 

:̂ 
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Į2ANGA DYKAI — BUS 2 GATE PRIZES 

BUS LAIMĖJIMAI - . _ . . . , v l M U U l u i i , « v . 
KELRODIS: Keliaukite bet kokiu keliu kol pasieksit Highway No. 7, tada tuo keliu da-

važiuokite iki 123rd Street, kur reikia pasukti į dešinę. Ant 123rd Street gerokai pavažiuokite 
kol rasite Lietuvišku vėliavų ženklinančiu Labdariu ūki. 
ATVAŽIUOKITE — SUSIPAŽINKITE SU S U GRAŽIĄJA, NAUJĄJA LABDARIŲ ŪKE. 
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i. 
LIETUVIŠKOJI TAUTINĖ INDIVIDUALYBĖ 

IR AMERIKOS LIETUVIS 
į 

rašo P. B. 

(Pabaiga) 

Lietuvos mokslo įstaigose bei 
kai kuriose įmonėse bendra
darbiavimo tikslų buvo pri
imti dirbti kai kurie geresni 

stybeje daugiau ar mažiau 
susidarė sąlygos kiekvieno lie 
tuvio buities ir veikimo pil-
nutinumui, kiekvieno piliečio 
gerovei ir laimei. Lietuvių 
tauta sieke viršūnių savo tau-Amerikos lietuviai profesio 

nalai-specialistai. Labai dide- t l n i o ***** " - b u r n i n e . 
les reikšmes Amerikos lietu Bendromis pastangomis lietu 

% vių patriotizmui turėtų pasta
tymas bent kai kurių atžvilgiu 
turimųjų aukštesniųįų ir auk
štųjų mokyklų į aukščiausią 
Amerikos mekslo įstaigų ly
gį. Lietuyių mokyklose per 
religijos, etikos, pedagogikos 
ir kitas pamokas bei paskai
tas jaunimo sąmonėje turėtų 
būti išryškinamas patriotiz
mas kaip moraline dorybe". 
Tuščiomis frazėmis ("lietu
viškas kraujas teka juslų gys
lomis") paprastai nieko nepa
siekiama. Taip pat šalintina 

yra kai kurių yda girtis pa
triotizmo dorybe. Kiekviena 
dorybė apsireiškia visa žmo
gaus buitimi ir veikimu, tad 
dirbtinas jos iškėlimas žmogų 
tiktai kompromituoja. Vyk
stančius į Lietuvą arba į Ame 
riką (ypač emigruojančius 

# apsigyvenimui) lietuvius bu
vo galima apsaugoti nuo ga
limo patriotizmo bei tėvynės 
meilės pažeidimo naujos gy
venamosios aplinkos įtakoje, 
įvedus specialius kursus bei 
tautinio sąmoningumo patik
rinimą. 

Nuoširdžiausiai įsijungti į 
visos lietuvių tautos džiaug
smus ir liūdesius, į jos istori
nį gyvenimą gali tiktai tie, 
kurių tautinis-kultūrinis išsi
auklėjimas yra aukščiausias, 
kurie veikia sąmoningiausiai. 
Kas sąmoningai stengiasi sa
ve tautiškai užmigdyti, kas 
visiškai neatsižvelgia į savo 
prigimties lietuviškumą, tas 
prieštarauja asmeniškai lai-

ą mei, apsilenkia su pilnutiniu 
asmens išsiskleidimu, niekina 
moralinę pareigą dirbti tauti
nės bendruomenės bendram 
labui. Šių laikų tragedija pa
lietė ir mūsų tautą. Netekome 
išviršinės tautos formos, ne
tekome tautinės valstybės, 
niekinami švenčiausi mūsų 
tautiniai jausmai. Dar yra 
Šiokia tokia paguoda, kad ne 
mūsų vienių toks likimas. Mes 
kovosime su tautų pavergė
jais ir žudikais, kovosime su 
žmonijos ir jos kultūros prie
šais. Dabartinis demoniškas 
sukilimas prieš žmonijos vi
suomenę baigsis pačios žmo
nijos laimėjimu. 

/ F . Lietuvybės likimas Ame 
1 rikoje sąryšy su Ueturhį 

tautas likimu. 

viai stengėsi nusikratyti viso, 
kas trukdė tų tikslų siekti, 
stengėsi pakreipti visą tauti
nį ir valstybinį gyvenimą to
kia linkme, kad būtų panau
dotos visos galimybės visų 
bendrajai ir kiekvieno asme
niškąja! gerovei ir laimei kur
ti ir apsaugoti. Dabar faktiš
kai jau nebeturime nepriklau
somos Lietuvos valstybės. 

Nauji įvykiai, paskutinės 
skaudžios nelaimės pareika
laus is- visų nuoširdžių pasau
lio lietuvėj ir žmonijos visuo
menės gelbėtojų didelių pa
stangų, nepaprasto pasiauko
jimo. Dabar nuoširdžiam lie
tuviui pasidarys dar ryškes
nės tautinės bendruomenes 
laimėjimų ir pralaimėjimų 

priežastys, išeitys iš esamų ir 
galimų nelaimių. Lietuvio 

PAKVIETIMAS Į "DRAUGO" 
DIDELĮ PIKNIKĄ 

"Labo r Day" jau netoli, g o " skaitytojai ir rėmėjai. 

Kalifornijos senatorius Hiram Johnson, r-csp. Tomis dieno
mis "p r imary" balsavimuose jis laimėjo respublikonų, de
mokratų ir progretayv.ių daugumas balsų. Sen. Johnsoną svei
kina sen. Wheeler, dem. (kairėje) ir sen. Austin, resp. Ša
lies administracija prieš sen. Johnsoną buvo griežtai nusi
stačiusi. (Acme telephoto) 

nijos žaizdos. Žmonių noras 
ir sąmoninga jų valia paša
lins iš pasaulio visus demo
niškus apsireiškimus. 

Kiekvienas garbingas Ame
rikos lietuvis, nežiūrint ar jis 
lietuviškumo žymių turi dau
giau ar mažiau, gali ir priva
lo prisidėti prie bendrųjų lie
tuvių tautos pastangų. Tai 
yra žmogiškosios - lietuviško
sios prigimties įsakymas, tai 
didelė moralinė pareiga. Kar
tais ir prie didžiausių pastan,-

skruostus vilgiusios bei vilgy- m į v a į r į o s e gyvenimo aplin 
siančios džiaugsmo ir skaus
mo ašaros paliks savo origi
nalų antspaudą tautinėje lie
tuvio individualybėje. Dabar 
daugelis mūšių tautos gyveni
mo smulkmenų turės pavirsti 
stambmenomis, gi kai kurie 
buvę neva stambūs dalykai 
bei įvykiai susmulkės. Mūsų 
tautiniai uždaviniai ir tauti
nės pareigos rikiuojasi į nau
ją eilę savo reikšmės atžvil
giu. Nors mūsų tauta negau
si, n i r s gyvename pavojingo
je vietoje, bet katastrofose 
nepražuvę apsivilksime vėl 
kiekvienai tautai būtina val
stybine forma. Nepriklauso
mo valstybinio gyvenimo kul
tūriniais laimėjimais lietuviai 
įrodė, kad tos nepriklausomy
bės yra verti. Nors valstybi
niame aparate buvo žmonių, 
kurie su savo trumparegišku
mu, su egoizmu ir tuščia am
bicija pažeidė tautinį atspa
rumą, kurie nepadarė to, ką 
turėjo ir galėjo padaryti, bet 
lietuvių tautos vidujinis indi
vidualybės atsparumas ir gry
numas yra didelis. JToji indi
vidualybė gaivališkai skleisis, 
panaudos visas galimybes, pa
šalins visus stabdžius ir su
kurs būtiniausias sąlygas tau
tinės kultūros bu jojimui ir 
lietuviškųjų žmonių asmeniš
ka jai laimei. Žmonijos visuo
menėje pasėta demoniškojo 
herojizmo sėkla turės sunyk
ti. Žmonijos kultūros regre
sas bus sustabdytas. Paverg-

kybėse išdilsta išviršinės lie
tuviškumo žymės. Bet vertin
gas ir garbingas amerikietis 
ir tuo atveju gali pasitarnau
ti lietuvių tautai visur viekai 
užakcentuodamas savo lietu
viškąja kilmę. Garbingų Ame
rikos lietuvių kilniose ir ver- j 
tingose pastangose, jų geruo
se noruose lietuvybe Ameri
koje gali nežūti tūkstančius 
metų, gi kartu su tuo neiš
seks tokiu ar kitokiu pavida
lu pasireiškiąs įnašas lietu
viškajai kultūrai bei tauti
niam pašaukimui, neišseks 
moralinė ir materialinė para

ma istorinifų audrų blaškomai 
Lietuvai. Pranašingai įspėjo 
lietuvius prof. K. Pakštas: 
' l Europa, ypač mūsų gyvena
mas jos kampas, ir ateity ne
apsieis be politinių ir ekono
minių katastrofų. Šitokiais 
pavojingais momentais pato
giau yra turėti lietuvybės re
zervus tolimose žemėse, negu 
visai tautai gyventi vienoje 
vietoje" (Balt. resp. polit. 
geogr., 38 p.). Tad visi turi
me budėti ir sekti įvykius, tu
rime dirbti tai, kas galima ir 
kas reikalinga. Tai diktuoja 
tautinis prigimties jausmas, 
to reikalauja iš mūsfų meilė 
pavergtiems Lietuvos bro
liams, to reikalauja žmonijos 
regresas. Tautos ir žmonijos 
visuomenės išdavikų demoniš
kas smurtas bus pašalintas. 

Darbininkai žmonės tą dieną 
rinksis į Vytauto parką pa
sidžiaugti sykiu su dienraščiu 
"Draugu" šių metų dideliais 
laimėjimais. 

"Draugas" nuo pirmos die 
nos 1940 metų pradėjo išei
dinėti 8 puslapių kasdien. 
Kiek čia daug laimėta mūsų 
katalikiškoje akcijoje. 

Lietuvoje katalikiškus laik
raščius komunistai užgrobė ir 
dabar daro su jais kaip jiems 
patinka. Liko juose tik senas 
vardas, o daugiau nieko kata
likiško. Neva nuduodama, kad 
tai Katalikų Bažnyčios min
tis. Bet nė vyskupai, nė Šv. 
Tėvas juose nieko katalikiško 
neranda. 

Taigi, matant Lietuvos ka
talikiškų laikraščių stoką, mes 

, Amerikoje, turėdami pilną 
laisvę^ negalime rankų nu
leist. 

Tad pasinaudokim Ameri
kos laisve ir padekime savo 
tautiečiams nusikratyti Rusi
jos priespaudos. Kovokime ne 
kardu, ne ginklais, bet tiesos 
žodžiu. Visi būkime mūsų ka
talikiško dienraščio "Drau-

Gal niekuomet mums lietu
viams nebuvo katalikiškas 
laikraštis taip brangus kaip 
šiandie. O kaip Lietuvos žmo
nės pasigenda katalikiškų ži
nių. Ten visiems laikraščiams 
draudžiama talpinti katalikiš
kas žinias. 

Taigi, broliai, seserys, lie-; 
tuviai, neleiskime niekam iš
plėšti iš mūsų amerikiečių 
mūsų katalikiškų laikraščių, 
ypač mūsų dienraščio "Drau
go . " Patys jį skaitykime. Ki
tiems perskaitę paduokime. 
Visus paraginkime akyliai sek 
ti mūsų dienraštį, kad geriau 
galėtume suprasti kas šian
dien dedasi mūsų tėvynėje 
Lietuvoje. 

Prašome ir kviečiame atvyk 
ti į mūsų dienraščio "Labor 
Day" pikniką, kuris įvyks 
rugsėjo 2 d., Vytauto parke. 

Šiame piknike kas nors lai
mės naują "De Soto" auto
mobilį. 

Piknikas prasidės 11 vai. 
ryto. 

Kun. J. Mačiulionis, M.l.C, 
MDraugo" Administratorius. 

Bažnyčios Globėjas -
Sv. Juozapas 

Šiemet sukanka 70 metu, 
kaįpi 8 .gruodžio buvo paskel
btas visos Bažnyčios Globė
ju Šv. Juozapai. Po to ypač 
buvo šaukiamasi į jį, kad 
gintų ir globotų Bažnyčią. 
Leonas XIII jį laikė įkvėp
tuoju daktaru, Pijus X jo 
garbei bažnyčias etatS, Bene
diktas XV iškilmingai minė
jo 50 įuetų nuo jo išaukštini
mo į B—čios Globėjus Pijus 
XI taip pat apsupa pagarba 
Pijaus XII popiežiavimas su
tampa su 70—j u metų Globė
jo jubiliejaus minėjimu. 

REMKITE, PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ. 

Niekuomet taip aiškiai ne
parodome* savo širdies žiau
rumo, kaįp išjuokdami žilus 
plaukus, girdamies jėginga 
jaunyste. M. Pečkauskaite 

Motinos meilė, kaip dangiš
kos ugnys, 

Lietuvių tauta stengėsi i&.j tų tautų išlaisvinimu ir žmo-
si skleis t i pilnutiniausiu tauti-| gaus asmens tinkamu Jverti-
niu gyvenimu^ tautinėje val-l nimu bus išgydytos visos žmo 

NELAUKITE. . . 
. . . rytoj gali būti per vėlu! 

Apsidrauskite nuo ugnies. . namus, 
baldus, automobilius. . . su atsakomin-
goms kompanijoms, per mūsų Apdrau-
dos Agentūrą. Nelaimei ištikus, netu
rėsite jokių nemalonumų. 

JOS. F. GRIBAUSKAS 
INSURANCE 

1500 South 49th Court Tel. Cicero 412 
W E W R I T E VP AND R E N E W INSURANCE OF ALL KINDS. 

* Automobile * Pire * Tornado • Fu mi tu re * Plate Glass * 

ANGLYSirKOKSAI 
Pilnai Pasinaudokite žemomis Vasaros Kainomis. Nusipirkto 

ATLAS ANGLIS Ateinančiai Žiemai. 
S<%> Illinois Sales Tax Priskaityta Prie Žemiau Paduotų Rainu. 

Sekančios kainos yra už 'cash' 
4 ar daugiau tonų kiekyje. 

POCAHONTAS — Third Vein 
ar New RJver. Ne- S mm.15 
r ū k s t a . . . N a m a m s . . . . • 

W E S T V I R G I N I A M I N E $ - y 3 5 

Visos mūsų anglys stokeriams 
yra dust treated. 

R U N Ekstra rupios 

P E T I O I J E U M CARBON 
Pi lė R u n * Q 75 

PETROLEUM SCREENINGS 
3-inch Screenings $ # > 0 0 8 
MILIJER'S CREEK — Dideli 
šmotai, Genuine $^%65 
Consolidation *9' 
ATLAS BLOCK — $ * * 5 0 
Puikios Pečiui Anglys 

ROYAIi BLACK BAND 
Dideli šmotai — Tikrai $ 
patenkins jus 8 45 

ACE STOKER NUT — l- inch 
oil treated. atsargiai ir tiks'iai 
nustatyto dydžio anglys — tin
ka visiems stokerių $ ^ » . 0 5 
įrengimams 

ROYAL STOKER NUT. — Mū
sų Vadas. Pulki Štoke- $ ^ » . 0 5 
riain Anglis 

BLACK M&GIC SCREENINGS 
— l- inch $"P-20 
rupumo • 

Išpardavimas 
2 — 3 kambarių Oil Bur-

neriai verti $40, po 

3 — 4 kambarių Oil Bnr-
neriai, verti $69, po 

$49.50 
4 — 5 kambarių Oil 

Burneriai, po 

#59.00 

r J i 

ir 

S69.00 
Kainos sumažintos ant 

visokių pečių; anglinių, ge-
sink^ geso ir anglimis 

kombinacija. 
. 

BLACK MAGIC STOKER NUT 
l-in«lt Nut. Geresnis kuras, 

su magiškom pasėkom. Geriau
sias ką pinigai $ " y « 5 
gali pirkti • 

I 

Kainos Gali Būt Pakeistos Be įspėjimo. 

ATLAS FUEL COMPANY 
ĮSTEIGTA 1015 METAIS. 

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

# 

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

TEL. PROSPECT 8742 
Mes iškraustome modernia badu. 

Pardavinėjame tiktai geriausios kokybes 
(best ąuality) anglis. 

X > 

LEO NORKUS, Jr. 
DISTRIBUTOR 

OF 

Ambrosia & Nectar 
B E E R S 

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria 
ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to^ išdirbėjai nu
sprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardino NEC
TAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų pirmos rū
šies produktų. 

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės j>as NORKŲ, kur gausite 
greitą ir teisingą patarnavimą. 

2423 West 64th S t TeL Hemlock 6240 j 

Naujos 1941 metų radios. 
Perkant dabar, duodame 
didele nuolaida už senų ra-
dio ant ZENITH, Univer-
sal radio su batėremis ir 
elektra — tikra kaina 
$29.95. Su $10.00 nuolaida 
už — $19.95. Kitos elektri-
kinės ir panešamos radios 
už £8.95 ir ank^*iau-

JOS. Ff BUDRIK 
FURNITURE HOŲSE 

3409-11 S. Halsted 
Street 

3417-21 So. Halsted St 
TeL YARD9 3088; 

W.C.F.L. radio progra
mas nedėlios vakare, 9 vai. J 

-

- • • 
* • ' 



Kanadoje Įsisteigė 
D R I B a A S 

Lietuvos Nepriklausomybei Atsteigti 
ir jo sendraugei yra «'iibDalyvaukit Dideliame 
res". Dvylika a arų jiems §-|r\— A i_*r 
mo ,-. /, i* • m 'Draugo Automobilio 
JMę is Guiana nuvvkti j Tri- p ••*a%/s**»w v Parade 

Kas goriu degtine, geria 
drauge su ja būsimos kartos 

j laimę ir sveikatą, 
•nulad. Tenai žmoiKs parūpi-j P a r a d e ' Gehmh ym s a u g i m i a . s k a d 

& . , . -į. .4 v / w uJi^ J"5 JIe,,US 2 6 P ^ U U g i V a , t į i r ' š i v a k a r * 6 vai. didelė au- ir valgė, negu pavojus aukse. 
Aiooou turime garbe, pra-Iro įgalioto A\ ashingtone, D (nuvykę į Puerto Kieo. Tenai,| tcnnobi Ii ų grupė subrinks prie j. Brangiai apmokamos pra-

'C, kaipo vienintelę ir teisėtą, jsigiję žemėlapį ir keliavę į .dienr. "Draugo" ofiso guda- m o ( r o s n 6 r a m ai0nios. nešti, kad Toronte, Ont. Ca 
nada, šių metų 15-tą dieną 
rugpjūčio susikūrė iš 5-kių 
įvairių srovių komitetas iš
vystymui plačios kovos už at-
steigimą Nepriklausomom Lie
tuvos ir kartu remti Kanados 
vyriausybę jos karo žygiuose. 

Komitetan įėjo socialistai, 
katalikai, valstiečiai, liaudi
ninkai ir tautininkai arba ki
taip žinomi kaip vidurio sro
ves žmonės. Komiteto sudėtis 
ir valdyba sekanti: Susivieni
jimo Lietuvių Amerikoje kuo
pa — Jonas Novogrod**kas ir 
Jonas Jokubynas; Aušros 
choras — Pranas Kondrota ir 
Jonas Samulevieius; Ooopeni-
tive Commonwealth Federa-
tioni Lietuvių Skyrius (COF 
— socialistų) — Augustas 
Frenzelis ir Viktoras Dagilis; 
Šv. Jono Krikštytojo Pašalpi-
nė Draugija — Stasys Bal-

Lietuvos ir jos iiaudi > atsto
vybe ir kooperuoti su ja vi
sais Nepriklausomos Laisvo. 
Lietuvos atstatymo reikalais. 

Nutarė ruošti kųo greičiau
siai masinius mitingus Toron
te ir Montreale kviečiant kal
bėtojais vieną kurį iš Lietu
vos atstovybes. Kadangi Ko
mitetas dar nesuspėjo sudary
ti jreikalin<£$ ilda, tad mea 
pageidaujame, kad atstovybe 
nors dalinai prisidėtų prie 
kalbėtojo kelionės išlaidų. 

tai 'jegalea at-Kanadą, o iš ten Angliją į- ryti didelę paradą, kurioj bus' QVO^ 
stoti kariuomenėn. garsinama k i š a m a s 1940 • ,. T . n n i f t l l i i i n M n -

De Seto automobilius per di- *P ind l s- l a l nujautimas Die 
delį Labor Day pikniką Vy- v o-
tauto Darže. Šis paradas ap-J 

Aukos Savaite 
Šveicarijoje 

Šv. Galeno vyskupijos baž-
wyeiose buvo paskaitytas ga
nytojiškas vyskupo laiškas, 
kuriuo akyvaizdoj gresian
čios pasaulinės katastrofos 
raginama prie atgailos ir 
maldos, šiais pavojų laikais 
tikintieji skatinami klausyti 

j Mišių ir šiokiomis dienomis. 
Suminėtas komitetas ryžta- Kiekvieną vakarą bažmuose 

si plėsti savo darbą visoj t u r i b ū t i p ^ , ^ ^ \a[ką 

Kanadoj, vedant griežtą kovą K a i . p a t g a i l j | v y d a i p | W į s a k o 

su visokiais Lietuvių mulkin-Į a u k o s M v a i t f t k u r i < ) s ^ ^ 
tojais Kanados ir Lietuvos iš-' tikintieji susilaikytų nuo a!-, 
davikais. Jam teks šiuo reika- k o h o l i n i l J ^ r į m ų h . l T l k y m 0 ) | 
lu užmegsti ryšius su visomis a r k i t a i y b ū d a i s ^ ^ ; 
Kanados lietuvių kolonijomis| t v a r k y i U 4 i r a t g j d l o g ^ ^ 
.ir steigti jos skyrius. Mes net 
numatome ateity šaukti visos 

praktikuotų. Per tą aukos sa 

vaz.uos visas parapijas gar
sinant pikniką ir automciJfiLio 
laimėjimą. Visi Chicagos lie
tuviai yra nuoširdžiai prašo
mi dalyvauti automobilio pa
rade. Mes norime skleisti ži
nią visai Chicagai, kad kiek
vienas gali laimėti De Sotu-
ką per Draugo Labor Day 
pikr.iką už vieną dešimtuką. 
Nereik būtinai atvažiuoti prie 
Draugo ofiso dalyvauti para
de, bet galite t susitikti para
dą prie savo parapijom baž
nyčios. Žemiau išdėstėme va
landas kuniose tikinuės aplan
kyti įvairių kolonijų parap.N 
bažnyčias. 

Parodos maršrutas yra se
kantis: 
West Side — 6 P. H.; 18th 
St. — 6:30 P. M. j Bridgeport 

7 P. M.; rfrighton Park — 

NAUJAS APARATAS 
AKINIAMS PRITAIKINT 

Remkite Lietuvišką 
Žydukę 

NATHAN 
KANTEB 

MUTUAL 
LlQUOR 

CO. 
Wholesale 

4707 So. 

Halsted St. 
Tel. Blvd. 

0014 

LIETUVIAI DAKTARAI 

Šeštadienis, rugp. 31 d., 19*0 

LIETUVIAI DAKTARAI 

N t OANal 5169 

DR. WALTER PHILLIPS 
9vSR2?*l £ CHIRURGAS 
*I55 West Cermak Road 

OFISO VALANDOS 
* — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare 

^ Pa*al sutartį. 

0R< F. c. Wmm 
PHYSICIAK - SURGBON 

Ofiso: 2158 YV. Cermak Rd. 
Tel. OANal 2345 

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

Tel HEMlock 3150 

ū̂iuLK- ir TJtvvnės Mvlėtoiu ' "~.7 — vaite susidarančios santaupos: ~ J. « „' VP *: £ ^\ 
^ J * ^ ! ? 7 ^ . * - * * L i e , u " « K o n ^ ' (skatinama panaudoti S i " p ^ - t S - 1 

kuris ryztu.1 suburt, visas n e i p a g a l b a į . M e l d ž i a n & ; k a d | p ^ f " ^ ^ _ to P. M. 

No. Side —10:30 P. .M. RaP. 

AKIŲ GYDYTOJAS 

Draugija — Alfonsas Augu
tis ir Karolis Kazys Bure. Ko
miteto {prezidiumas ir sekre
toriatas: Augustas Frenzelis 
— pirmininkas Ir Stasys Bal
čiūnas — viee pirmininkas; 
Karolis Kazys Bure — sekre
torius ir Pranas Kundrotą — 
vioe sekretorius; ir Jonas Jo-
kubynas — iždininkas. 

Komitetas nutarė laikyti 
dabartinę Lietuvos Atstovy
bę Amerikoje priešaky p. Po
vilo Žadeikio, Lietuvos minis-

tikrų lietuvių pajėgas kovai g v e i c a r i j a n u o k a r o b f i t ų a p 

už atstetgunų Lietuvos nepri-| sūugoteh š v ( J a l t n o k f l k d r o 

klausomybės. 
Su aukšta pa<gar.ba, 

(pasirašo) K. Burė 

je .buvo padarytas įžadas — 
jei Dievas nuo tos nelaimes 
saugos, šitokia aukos savaite 

KLKALNsekret.' vykdyti dar trejus metus po 
Adr. Kanados Lietuvių Ko

mitetas Atsteigti Lietuvos 
Nepriklausomybei, Box 53, 
324 Queen St., W., Toronto, 
Ont., Canada. 

1940 m. rugpiūeio 17 d. 

taikos pasirašymo. 

Prancūzu Bausmine 
Anądien "Drauae" ra š̂vta mažiausioji vadinasi Velnio 

apie praneūzų bausminę kolo-' sa la- J o J e laikomi didžiausi 
niją CJuiana šiaurinėse Pietų kriminalistai. Kai kas visų 
Amerikos pakrantėse. Dabar bausmine. kolonijų vadina 
reikia'dar daugiau š i i ta s pa-1 Velnio sala. Bet tas neatitin 
aiškinti. 

Miami, Florida, ^akmntese 
pakraščių sargyba sulaikė va
ltyje vykstančius aštuonis vy 
rus. Pasirodė, kad jie yra bau 
sminėa prancūzų Guiana ko

ka tiesai. 
Visoje bausminAje kolonijo

je yra apb 5,0OJ kalinių. 
Griuvus Prancūzijos respub
likai, nutrauktas maisto atve-| 
žinias iš Prancūzijos. Taip 

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS 

Tik viena pora akių visam gy
venimui. Saugokit jas, leisdami 
išekzaminuoti jas moderniškiausia 
metodą, kuria rt-gejimo mokslus 

gali suteikti. 
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akiniu, kurie pašalina 
\i>ą akių {tempimą. 

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr. 

OPTOMETIUSTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos 
Telefonas CANALi 0523 — Chicago 

OFISO VALANDOS 
Kasdien 9:00 a. m. iki 8.30 p. m. 

Treč. ir šeSt: 9:00 a. m. iki 
7:30 p. m. 

4 

DR. VAITUSH, OPT. 
SPECIALISTAS 

OPTOMETRICAIiLV AKIO 
IilETTVTS 

SuTirš 20 meių praktikavimo 
Mano Qar»nt»»ima«* 

Palengvins akių itempima, kas es 
1 priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, aklų įtempimo, servuotu 
no, skaudamą akių karšt}, atitaiso 
rumpaiegyste ir toliregyste. Priren- . 
ria teisinga] akinius. Visuose atsitl-
dmnose egzaminavimas daromas su , 
<lektra, parodančia mažiausias klal | 
las. Speciali atyda atkreipiama H 
nokykios valkus Krslvos aky* st' Į 
alsomok j 

balandos: nuo 11 lkl 8 vai vak ' 
Nedeliomis pagal sutarti 

Daugely atsitikimų akys atitaiso i 
stos be »k i nių. Kainos pigios kal i ! 
•trmiao. 

4712 SO. ASHLAND AVE. 
Telefonu V ARds 1S7S 

Budriko Rakando Krautu
vėse rasite patyrusį akių 
daktarų (op tome tris tų), 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: YAR<ls 3088. 

JOSEPH F. BUDRIK 
FURNITURE HOUSE 

3409-11 ir 3417-21 South 
Halsted Street 

BUDlt lKO PROGRAMAI: 
WCFJL — 970 kil. Sekmadienio 
vakare 9 vai. 
VVHFC — 1420 kil.. Ketvirta
dienio vak 7 va1 

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 CHIRURGA8 

Taipgi akinius pritaikau. 
3343 S. HalsL* Street 

Telefonas: Hemlock 5849 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais suiyg sutarties 

Pilone Cicero 4276 

DR. F. AIKOČIŪNAS 
DANTISTĄ* 

1446 S. 49th C t, Cicero, 111. 
Antradieniais, l^eiviriauieniaid 

ir Penkiadieniais 
Valandos: ±V-±z rjie. z-o, 7-9 P. M. 

314/ S. Haisied S t., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais 
Valandos: 3 — 8 popiet. 

I 

lonijoe kaliniai. Kas su jais [pat neturima dokumentų aš 
•bus daroma, nežinoma. Tas Į laisvinti visus tuos kalinius, 
pareis nuo J. A. Valstybių 
vyriausybes nuosprendžio. Su
laikytųjų kalinių vadas yra 
Jolly Constant, 47 m. amiL, 
buvęs P*raneūzijos jūrininkas. 
Per vertėja jis štai kų papa
sakojo: 

Bausmine kolonija tiuiaiia 
yra eausžemis (kontinentas) 
tarp miestų Oayenne ir St, 
Laurent ir trys salos, kurių 

kuriems užsibaigė bausmes 
laikas. Šie kaliniai dabar va
dinami t4liberes", tai yra, iš
laisvintieji. Sargyba jų ilį'yau 
nenori išlaikyti, nes trūksta 
maisto ir kitų gyvenimo prie
monių. Leidžia jiems koloni
ja apleisti ir vykti kur tinka
ma. Kai kurie 4<libepe^>,, tuo 
naudojasi. 

Constant tvirtina, kad jis 

Telefonas CANal 7329 

UH. r ? 1EK J. BARTKUS 
l*XDKXOJA3 IR ClURURljAa 

220Ž YVest Cermak Road 
OPlbO VALAiNlioa: 2-4 ir 7-9 

ir pagal sutartį. 
Sekmadieniais taipgi pagal sutartį. 

kes. teieionas b£x.iey 0434. 

DR. V. E. SIEDUNSKI 
DANTISTAS 

4143 South Archer Avenue 
Telefonai LAFayette S650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais 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, UL 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo Z iki 9 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryta 

DR. MAURICt KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4ttfl So. Asiiland Avenue 

TeL lARde 0994 
fiez. įeL fLAza 3200 

VALANDOS: 
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-b* v. vak. 
Nedeliomis nuo 10 iki 12 vai, dieną 
TeL YARds 5557 

DR. FKANK G. KW1NN 
(Kvieciuskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
lt>51 VVest 47th btreet 

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

ir pagaljmtartj. 

. Padėti Pinigai kas Menes; iki 11 Dianos, Nei Nuošimti Mae 1 Dienos.] 
1 TURTAS VIRS - - - - 0,500,000.00 
{ ATSARGOS KAPITALAS 060,000.00 

Dabar mokam 3y2% už pa-
dStu* pinigua. Duodam pa-
•kol aa ant mmų 1 iki 30 m. 

STANDARDl 
1 FEDERAL 

SAVINGS 
' 

i 
1 

i 

LOAH ASSOGIATIOa 
O T CHK3AOO 

Sl'STIN M A O U f i U n C H , 

by C. 8. Goi 
tlAVlNGMI FEDBRSJLLT 

I N 8 U R E D 

4192 AKCHER AVENU1 
TEL, YIRGINIA 1141 

VAL.: 9 iki 4 i*, p. Trvviml.: t a i u : 0 o p. & » u d . : t lkl 8:00 T. V. 
— — — - - - — ~ — — — — - — — — — f- - r r r r m m j 

(e Motor Sales Cc 
D E S O T O — P L Y M O U T H 

*""* • " ^+^»^m»+t+*m*m+*^mm < j 

CHICAGO'S MOST KKLIABLE NEW CAIi DEALEli 
Trade-ins on New Plymoutilis and De Sotos are swamping us! 

Therefore We Are Offering Our Tremendous Used Car Stock At 
R E A L B A Ę G A I N P R I C E S. 

BUICKS — 1939-38-37-36, Sedans. Prices as Low as: 
AU nave Heaters and Trunka — &ome with Radios ^ 3 9 5 . 0 0 
CHEVROLETS — 1939-38-37.36, Sedans. 
Ali nave Heaters and Trunks u_ 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. AU have Trunks # 2 9 5 . 0 0 

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

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

PLYMOUTHS — 1940-39-38-38-36, vvith 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 mechanics and guaranteed to be perfect throughout. 

YOUR CAR DOWN — BALANCE 18 MONTHS. 

TeL Cicero 1484 

DR. o. K. PALUI SIS 
GYDYTOJAS IR CMlRURiiAS 

Kanip. lotos Oat. ir 49tH C t 
OFISO VALANDOS: 

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

Res. 1625 So. DUtn Avenue 
TeL Cicero 1484 

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
£>00 West ri3ru Street 

OFUSO VALANDOS; 
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare 

Taipgi pagal sutartį. 
Ofiso teieioiias PROspect 6737 
Namų teleionas VIRginia 2421 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARlAi 

DR. P. J. 6EINAR 
(Bemarauskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. halsted Street 

TELEFONAI: 
Ofiso — WENtworth 1612. 

Res. — YARds 8956. 
OFISO VALANDOS: 

S iki 4 popiet 7 iki 9 vakarą 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį. 

Tel YARds 2246 

DR. G. YEZEUS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47ta Street 

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

Res. 6958 So. Talinan Ave. 
Res. TeL GROveluil 0617 
Office teL HEMlock 4848 

DR. J . J . SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai.: 2- : 4 ir 7—9 vak. * 
Ketvirtad. ir Nedeliomis susitarus. 
2423 YV. Marąuette Road 

Motor 

U kur anglis pdrksite ir kiek 

D E S O T O « P L Y 
6445 So. Western Ave. 

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

O U T H 
Chicago, IU. 

gausite kaip pas: CRANECOAL 

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

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

Office teL YARds 4787 
Mamų teL PROspect 1930 

TeL CANal 6122 

DR. BIEŽ1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 YV. Cermak Road 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 T. V, 

REZIDENCIJAS 
6631 & California Ave. 

Office Plione Res. and Offioi 
PROspect 1028 2859 S. Leavitt St. 
VaL: 2-4 pp. ir 7-9 vak., Canal 0701 

DR. J . J . kOlVAfi 
(Kowarskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 YV. 63rd St., Cnicago 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį. 

TeL YARds 5921. 
Res.: KENvrood 5107. 

DR. A. J. BERTASH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso teL VIRginia 0086 
Rezidencijos teL: BE Veri* 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomia pagal sutartį. 
TeL CANal 0257 

Res. teL: PROspect 6658 

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

Reaidencija: 6600 S a Arteaian A?a 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 oop«el 

9 

ve., Chicago " Tel. PORtsmouth 9022 į 
POCAHOBiTAS MINE R l ! f . iš no
riausiu mainu. Dasu^ dulkiu išim-

Prrkant S Tonus ar daugiau — 
35; Black Band — 89.50. 

Sales Taz £xtra, 

K 
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KAS GIRDĖT WAUKEGANE 
Va 
Lietuvių Diena 
Pavyko 

cago. Ji penkių kontestančių 
ji ipardavė daugiausiai tikietų 
tai garbei laimėti. Bendrai, 

Ketvirtoji metine Lietuvių! * • di^no* įvykiai pavyko, 

^ , penkiese automobiliu ir sve- i J/ 
Čiavosi pas savo draugą Vla
dų Špoką ir kitus. Atsilankę 
į .parkų gėrėjosi gražia Lietu
vių Dienos programa. 

Piknikas 

ŽINIOS 1$ ROCKFORD, ILLINOIS 1 
NAUJOS MAŠINOS FONDAS 

Diena ir Dainų Švente, rugp. 
16 d., Fofie Parke, nepaisant 

kaip buvo tik/*tasi, nes rengi
mo komisija buvo pilnai pri 

grųainaiu-io lietum oro (nuo įrengus ir savo darbų gerai 
pat ryto iki vakaro,, buvo tie-, atliko. 
besuota ir gana v£si), galima] Atostogauja 
sakyti, pavyko vigais atžvil-j 
giais. Publikos parke buvo s u - v 0 ***""» * » - • • < A * 
Tirt pora tūkstančių. Buvo ^ * ? v m i n k a s " " " J * * 
matyti daug ir svečių iš apy
linkes kolonijų, kaip Keno
sha, Racine, Milwaukee, Chi-
cago, Cicero, Melrose Park ir 
kitur. 

Programa buvo įvairi, su
sidedanti iš kalbų, žaidimų, 
sporto, damų, ir lenktynių. 
Kas valandų buvo kas nors 
naujo. Laimingieji laimėjo į-
vairių dovanų. PerryV rinkti
na iš C&ieago laimėjo gražių 
taurę (cup) turnamentiniani 
indoor ,ball žaidime. 

Elena Bakšiūte 
išrinkta populiariausia lietu-

North Chicago j , savo senoj 
buveinėj, &eranton, Pa. I.»an 
ko gimines ir senus draugus. 
Pakelyje pavažines ir po svar 
besnes vietas Rytinėse valsty 

Susituokė 
rugp. 25 d. 6v. Baltramiejaus 
bažnyčioj Ona Akusevičiūte 
su William E. Wells. šliūba 
davė kleb. kun. J . Čužauskas. 
Vestuvių pokylis įvyko jau
nosios tėvelių namuose. 

Svečiavosi 
Alekas Zolpis iš Melrose Park 

• • -r • 

su savo draugais, Lietuvių 

Sugrįžo 
praeitų savaitę mokytojos se
serys Kazimierietes. Mokykla 
prasidės rugsėjo 4 diena. 

Susituoks s 

rūgėjo 1 d. &v. Baltramie
jaus bažnyčioj Antanina B i-
kančiūte su Juozapu Baekiu. 
Pokylis jvyks Lietuvių Audi-
Arijoj. ( t i | | Į | y | 

Paminės V / f ; 

savo draugijos globėjo, \t;\ 
j a t ir parapijos Šv. , Baltra
miejaus šventę, rūgs. 25 d. 
nariai šv. Baltramiejaus dr-
gijos " i n eorpore" dalyvau
dami bažnyčioj ir išklausyda
mi šv. Mišių. Enrikas 

vaite Waukegano ir No. Chi- Dieno* proga, atvažiavo net 

f : ^ 

Šildomų 
Ir Kitokiu 

P E Č I Ų 
DIDŽIAUSIA PARODA IR 

* — f * 

IŠPARDAVIMAS 
PEOPLES KRAUTUVĖJE 

Peoples baldu krau
tuve yra centras pa
sirinkimo tinkamiau
sių ir geriausių iš-
dirbysčių pečių; ap
šildymui ir virtu
vėms. 

Naujausi 1940 - 41 
Alyva kūrenami šil
dytuvai — Naujausi 
1940-41 kombina
cijos pečiai ir virtu
vėms gesiniai peciai. 

Gausios Aukos 
Statybai 

Cleveland, Ohio. — Klebo
nas bažnyčioje perskaitė tų 
vardus, kurie pasižadėjo pa
aukoti parapijines naujos sve
taines statybai po $50.00 ir 
mažiau. Tokių aukotojų buvo 
ai;.ie tuzinas. 
Graži iškaba 

Prie šoninių bažnyčios du
rų, nuo Neff rd., padaryta 
nauja iškaba, kurioje yra už
rašyta kada būna šv. Mišios 
ir dar kitoki pranešimėliai. 

Šio gražaus įsteigimo visas 
išlaidas padengė Juozas Vait
kus ir 'Vincas Markelionis. 
Piknikas 

Jau rugsėjo 1 d. parap. pi
knikas įvyks Mamitos ūky
je. Pifcnį^o darjunįnįai laiko 
susirinkimus ir daro įvairius 
pasitarimus kaip piknikas bū
tų sėkmingesnis ir parapijai 
duotų didesnes pasekmes. 

Mūsų parapijos paskutinis 
piknikais bus rugsėjo 8 d., 
Svithoid parke. Rengimo ko
misija ir klebonas kviečia vi
sus parapijomis ir draugus 
dalyvaut šiam piknike. Bus 
įvairių žaidimų ir šokiai. Ne
užmirškite atvažiuot, (jražiai 
praleisite dienų ir vakarų ru-

| gs,go 8 d. 
Atostogauja 

Iwūsų mylimas klebonas 
kun. Kaz. Juzaitis, .O.S.A., iš
važiavo trim savaitėm atosto
gų. Grįš rugsėjo 4 d. Klebonų 
pavaduoja augustijonas kun. 
Šimkus, O.S.A. 

Mirė 
Liepos 30 d. iškilmingai po 

atlaikytų trejų šv. Mišių pa
laidota Levickiene, 60 m., ku
ri mirė po ilgos ir sunkios 
ligos. Dideliam nuliūdime pa
liko vyrų, tris dukteris ir du 
sūnus. 

Liepos 31 d. taip pat po 

deliam nuliūdime paliko žmo-
jnų ir vienų dukterį. 

Rugpiūčio 3 d. jalaidicta 
Ona Digriene, (52 m., kuri mi
l e po vienos savaites sirgimo. 
Atlaikyta trejos šv. Mišios. 
Per šv. Mišias giedojo prof. 
Pocius iš Chicagos. Dideliam 
nmliūdime paliko vyrų, du 
sūnus ir keturias dukteris. 

Amžinų atilsį duok jknis, 
Viešpatie. 
Sesutės 

Rugpiūčio 17 d. jau grįžo 
mūsų parapijos mokyklos mo
kytojos. Šiemet gavom tris 
nauja* ir vienų, kuri pas mus 
yra buvus daug metų. Virši
ninke yra sesuo M. Eulalia, 
kitos: sesuo M. Rąparata, se
suo M. Melvina ir sesuo M. 
Colotta. Darbų pradės rugsė
jo 4-tų dienų. 
Sodalietes 

Rmgpiūčio 17 ir 18 dd. So
dalietes buvo išvažiavusios j 
Devil's Lake. Išvai/iavimo ko-
-įisijoj buvo: Josephine Ro-

trijų iškilmingų šv. Mišių pa- z u m . Helen Skridla, Helen 
laidotas Ignas Misevičius, 45] Valiulis ir Arlene Vagilius. 
m., kuris sirgo ilgų laikų. Di- Mėlynakė 

PABALTIJO TAUTŲ DIENA 
PASAULINĖJE PARODOJE 

Baltijos Amerikos Draugi
jos iniciatyva, šių metų pa
vasari susidarė jungtims lie
tuvių, latvių ir estų komite
tas tikslu surerjgti New Yor-
ko Pasaulinėje Parodoje ' 'Pa
baltijo Tautų Dienų". Visų 
trijų valstybių konsulai, — 
J. Budrys,(J*. Šillers ir J. 
Kaiv, — miegai sutiko būti 
komiteto (Jarjbes Pirmininkais 
ir aktingai komiteto darbuo-

tse dalyvauja. Kruvini įvykiai 

KAINOS STEBĖTINAI SUMAŽINTOS 
Dabar pirk
dami galėsi
te sutaupyti 
nuo $20.00 iki $50.00 
kokį tik pečiu pasirinksite Peoples Krautuvėje, prie 
to gausite didžią nuolaidą už tamstų seną pečių. 

Lengvi Išmokėjimai Pritaikomi Visiems. 

INTERNATIONAL LIOjIOR CO. 
Savininkas: FRANK VIZGABD 

= ^ 

Reikalaukite Jūsų Tavernoj 
" S t u m y B o y " 4 Metų Senu
mo Kentueky Degtinės. Tur
tinga, Švelni ir Puiki Degtine. 

— o — 
Taipgi reikalaukite geriausio 
l ie tuviško Krupniko. 

Parduodame 
noms. 

— o — 
vien t ik Taver-

o — 
9 Mūsų Valandos: nuo 

iki 5 kasdien. 
Užsakymai išvežiojami 
sekančia dieną. 

* 

— o—» 
6246-48 S. California Av. 

Chicajro, Illinois 
Tel. RBPublic 1538-9 

Lietuvoje, Latvijoje ir Esti
joje buvo kiek sutrukdę ko
miteto veikla, nes visi komi
teto nariai buvo užimti mo
mento atsakingais darbais, ir 
todėl teko Pabaltijo Tautų 
Dieng, iš rugsėjo 8 d. atidėti 
į š. m. spaliu 6 d. Šiomi* die
nomis jau buvo dedamos pas
tangos tą dieną padaryti ofi-
ciale šventa ir tas pavyko. 
Pakviesti šventes globėjais 
būti ir programoje dalyvauti 
Pabaltijo valstybių Įta^iunti-
niai. Latvijos pasiuntinys Dr. 
Alfreds Bilmani.s jau sutiko, 
Estijos charge d'affaires Jo-
hannes Kaiv įau anksčiau su
tiko, ir šiomis dienomis lau
kiama Lietuvos pasiuntinio 
pulk. P. Žadeikio sutikimo. 

Pabaltijo Tautų Diena į-
vyks spalių 6 d. Rytą bus iš
kilmingas Pabaltijo valstybių 
pasiuntinių sutikimas, kari
nių dalinių paradas, oficia
liai priešpiečiai, ir nuo 2 vai. 
ligi 5 va i popiet Court of 
Peace Aikštėje vyks muzikale 
programa. 

MAŠINŲ FONDE BUVO $3,022.00 
K. Gudaitis, Johnson City, N'ew Jersey 2.00 
M. (Japutis, So. Boston, JMassaehusetts . . . . . .** 2!oO 
L. Zi.y \\ aukegan, Illinois ..." * 2.00 
J . Amprosiutė, So. Boston, Massaehusetts .! ". 2.00 
Juze budaitis, bo. Boston, Massaehusetts ,' 3.00 
A. Gerdžiunas, Chicago, illinois • . . 2.00 
A. Itimkus, Cnicago, niinois 1.00 
J. Žvirblis, Chicago, i llinois 2.00 
Mary Mikulis, Cicero, Illinois , 2.00 
V. Mozeriene, Cicero, Illinois 4.00 
Mrs. C. (Jrigonis, Chicago, Illinois 2.00 
i*. J ackūmene, Chicago, J llinois 4.00 
A. Ivuduhs, Cnicago, i llinois 4.50 
A. \ alančius, Cicero, 1 llinois 2.00 
A. Pilitausluenė, Chicago, Illinois 2.00 
D. Klimas, Clncago, linnois 4.00 
K. Juraška, Chicago, Illinois 2.00 
A. UUis, Cnicago, Illinois 2.00 
O. Balčiūnaitė, Chicago, Illinois 2.00 
B. \ alauska.s, Hueago, l iunois 1.00 
J . Vetieiu', ^hicago, įllmoiH 2.00 
Mrs. M. AagaitLs, Chicago, Jllinois 2.00 
V. Jtibinskas, (Jiurago, Ainnous £ » . * « * . - , 2.00 
V. l u b u t i s , Ohieagt), Illinois . . . ' . . . If.\ .' " 35 6.00 
A. iStaiuuiiutr', !So. Boston, aMtj.saeiiu*»ctt8 4.00 
B. V ilėuuiakieuė, Chicago, lUinois 2.00 
Mrs. S. Sm!gx?b»kieiM"', bo. Boston, Massachssetts 4.00 
V. J orgelaite, So. Boston, Massacnusotts 2.00 
J . Cjryuaiticnč, !So. Boston, Massaehusetts 2.00 
U. LaDaiauskieni", Dorchestcr, Massaehusetts 2.00 
M. Faulikeviėiene, bo. Bosion, Massaehusetts 2.00 
ftl. Banauskienč, So. Boston, Mas^achusetls 2.00 
J . Aukštakatius, t iary, Indiana .'.. 5.50 
J. Pavažmskas, Chicago, Illinois ; 1.40 
P. Tarvainiene, Chicago, Illinois 2.00 
A. Kajanskas, Chicago, iUinois •• 2.00 
A. 'l aixinkas, Muskcgou, lieigiits, Miebigau 2.00 
K. Surkieno, Ctucago, lUiuou 2.00 
M. Barauskas, Chicago, IUinois 2.00 
W. Miceviiius, Cliicago, lUiuous 2.00 
A. S. Biskn>, £&*t Orauge^ Xcw Jersey 2.00 
4. JJruktenis, iveuosha, V>iscousiu 
$. Pttogiins, ivciiooiia, VViseonsm . 
ii- Kaaiulieuc, Kciiostia, NVusconsin 
O. \ \ alauskieuė, Kenosha, Wiscoiisiu • • * • • • • 

PLEC 
I I T U R E J *rURNITURE 

M A N U F A C T U R I N 6 C O M P A . M V ® " 
4179-83 Archer Avcnue 

Vedėjai ir pardavėjai: l t T. KEŽAS. BROLIAI KRUKAI, IR 
K. LESNIKA8 YJUMU maloniai patarnams. 

Pasiklausykite Peoples radio programos kas Antradienį 7-tą va
landą ii stotie* WG£& - . 

î : 

Pastovumas-
Tą liudija įstaigos 4-»-nu metu gyvavimas. 

^ 

P 

4p 
*i beodrovi, kaip nOaų tauta, yr» įsteigta amt 
samu, kurio yra savininkų apgyventa. Nerasit! 
saugesnės vietoa taupyti savo pinigus. 

ĮSIGYKITE NAMĄ PER MŪSŲ LENGVO 
IŠMOKĖJIMO PLANĄ. ANT ILGŲ METUI 

m 

W. Shcinetulskis, Cicero, IUinois 
A. Matusevieiciiė, ^ a t e r b u r y , Connectieut 

t a u t i š k ų š o k i u ! J - Malone Chicago, lltindia 
1 L. Abaravičius, Cnicago, lllmois 
} . Preibis, Chicago, lllmois 
P. Vii-ginis, Chicago, IUinois 
Agnės Kraujalis, Clucago, Illinois 

KEISTUTO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
3236 South Halsted Street 

TeL Calnmet 4118 Jos. M. Mocerii, Sw'y 

\ 

taapjtojo apdrausti 
I 

Komitetas nudarė progra
ma^ pagal kurią lietuviams 
tekg 50 min., estams 40 min. į 
ir latviams 30 min. laiko. 
Programoje dalyvaus Metro
politan Operos artiste Graa 
Katkauskaite, 4 Brooklyno-
Ma^petho parapijų chorai ir 
Lytmičių tautiškų šokių gru
pe. — Beje, 
mokytoja L. Stitsoni, 747 46th 
St., Brooklyn, N, Y. (tetef. 
vVtndsof 5-3809), prašo ir ra
gina jaunus vyrus ir moteris 
bei vaikus, kurie turi tautiš
kus kostiumus arba sutinka 
juos įsigyti giries spalių 6 d., 
papildyti jos turimą šokėjų 
rinktine. J i miela.i sutiks paj-
mokyti susidariusias grupes 
masiniam pasirodymui — 
kreipkitės tiesioginiai į ją. Ji 
vadovauja lietuviškai progra
mos daliai. Chorams vadovaus 
J. Jankus. Pr. Dulke ir J. 
Brundza. Smulkiau pregrama 

2.00 
2.00 
2.00 
2.00 

J*. Janušauskiene, Keuohha, \Viscoatšiu - 0 0 
J . Ueodrieh, Bi-ustol, Feiui»ylvauia 2.00 
A. Morrin, Noi-^ood, Massaehusetts 2.00 
B. Micnuueuč, \ew Uniatn, Coniieetieut 10X) 
O. Norkūuiem-, New Haveu, C4>uuocticut 2.00 
M. Mareiiike% įcieiič, Bndgci»rt f Coimecticut 2.00 
A. Zautra, N'ashua, New itampshire 2.00 
Ii . BabeeiticiHš, Npriiigl'ield, lumois 2.00 
V. Brusokas, Ciceix>, IUinois 2.00 
Paulino Grigas, N asiiua, Xew Hainiishire 2.00 
k r s . B. \ ankauskas, l lebi on, Indiana 2.00 
A. Milašauskietu", Cicero, llliuoi* 2.00 
A. KazwelL, Middlebury, liuliaua 1.00 
F . Morkūnas, Milviaukee, Wiscousin 2.00 

J . Grigas, Montello, Massachusotts 2.00 
S. Žutautas, Chicago Heights, jllinois 2.00 
V. Jakas , l'anifcridge, Massaehusetts 2.20 
M. \"arnaganis, MayWoo<l, Illinois 1-00 
Mrs. M. Bukauskas," Cicero, Illinois 2.00 
i). PetroSicne, Cicero, Illinois 2.00 
J. Nauniavicn, Cicero, UliuoLs --00 
Dievo Motinos .SopulugosL»r-stė, Cieero, IUinois 2.00 

į.oO 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 

Vr. Birutes, Chicago, lllmois 2.00 
J. Stukouis, Chicago, Illinois f-™ 
V. Kulikauskas, Cnicago, Jllinois -•£> 
P. Kliniašauskienė, Lawrence, Ma sachusetts l-W 
y . Mtuidrawiekas, Kenosha, NVisconsin 2.00 
F. \Va.skūnas, Chicago, IUinois į-00 
H. KilmaniūU", Mattapan, Massaehusetts 
P. Valeskienė, So. Bo.ton, Massaehusetts . . . ; 
V Brazauskas, So. Boston, Massaehusetts 
C' Sodukieuo, Uorcht^ter, Massaehusetts '-ĮĮO 
Mrs. B. Undžius, Chicago, lllmois į™ 
B. Naujokiem", Chicago, M i n — -JĮ" 
Mis. A. Dukslius, Racine, \Visconsm 
Dr. Bložis, Dayton, Ohio 
J. Biekša, Elizabeth, N«Sf Jersey . • • • • 

2.00 
2.00 

2.00 
4.00 

YIBO $3,79830 

Nuoširdžiai ačiū visiems kurie prisidėjo prie " D r a u g o " 
Spaustuves Mašinų Fondo. 

bus paskelbta kiek vėliau. V i - I - jungtiniam Pabaltijo Tau-į tūriniai* laimėjimais. 
si prašomi rengtis tai dienai,'tų pasirodymui su savo kol-1- Adv. K. B. Jurgela 

file:///Visconsm


D R I Ū B I S S-ištadieni*. mgp, 31 d., 1940 

Konsulo Petro Daužvardžio 
kalba pasakyta 1940 m., Rugp. 
men. 27 d., Cicero, Iliinois 

Rugpiličio 27 d Feik-raci-j bes nieku Sovietų Sąjungai 
jos 12 skyriaus suruoštos p ra- ' nenusidėjo ir Sovietų Siyun-
kalbo* Lietuvos pacleV.iai mi-Jga neturėjo jokio pagrindo 
šviesti šauniai pavyko. Pub-i jas užpulti ir okupuoti. Sovie-
likos dalyvavo apie 500 žino-1 tų Sąjungos ant šių trijų val-
nių. Darbo žmonių tarpe ma
tėsi daug biznierių, profesio
nalų ne tik iš Cicero, bet ir 
iš Chicago. 

juridinėmis sėkmėmis ir gera i P r a n e š i m a s 
valia visiems amžiams atsisa- į G a r f i e , d p k T i e t l l v h l Vyro. 
ko nuo visų Rusijos suvere- | i r M o t m i p ^ j ^ K l a b a s 

niteto teisių, kurių ji yra tu- rengia p u i k u p i k n i k l l L a b o r 

rėjusi Letuvių tautos ir j o s j j ^ Yll^]o 2 diena Libertv 
teritorijos atžvilgiu. (J rovė (Old Dambrauską? 

" K a i l Lietuva buvo kuomet ' F a n u ) . Pradžia 2 vai. popiet, 
priklausiusi Rusijai, tas fa k-Į š ta i , pirmas klubo jaunimo 

Pirmiausiai kalbėjo svečias 
iš Lietuvos P. Vileišis, kurio 
kalba išklausyta su dideliu 
įdomumu. Paskui buvo per
skaityta laiškas tik ką pautas 
iš Lietuvos. Antru kalbėto-
jum buvo " Sanda ros" red. 
Vaidyla. Trečias " D r a u g o " 
red. L. Šimutis, o ketvirtasis 

stybių užpuolimas ir jų oku
pavimas yra grynas sulaužy
mas tarptautines teises, visų 
Sovietų Sąjungos su Baltijos 
valstybėmis sutarčių ir viso
kio pasitikėjimo, be kurio ra
mybes, taikos ir draugiškumo 
būti negali. 

Lietuva su Sovietų Sąjun
ga turėjo tris pagrindines su
tart is , būtent: Taikos, Nepuo
limo ir Savitarpio Pagalbos. 

tas neužde.La Lietuvių tautai 
ir jos teritorijai jokių parei
gų Rusijos l ink." 

Šia sutartimi nustatyti pa
grindiniai dviejų suvereninių 
valstybių dėsniai. 

Sutart ies preamblius (įžan
ga) pabrėžia abiejų valstybių 
(Lietuvos ir Sovietų Rusijos) 
pasižadėjimų (priesaiką) riš
ti visus klausinius teises ir 
teisingumo pagrindu, kuris 
yra reikalingas civilizuotoms 
valstybėms ir jų gyventojų 
ramumui bei geram kaimyni
niam sugyvenimui. 

bandymas pikniko rengime, 
Nuoširdilini prašome paremti 
šj pirmąjį, didelį užsimojimą! 

Bus įvairių įvairiausių pra
mogų ir pasilinksminimų. Su
važiuokite į mūsų Labor Day 
i; Lkntka ir linksminkitės sy-
k i iv su jaunimu. Rap. 

Taikos sutart is tarpe Lie- P i rmam sutarties straip-
kons. P. Daužvardis. Visi kai- t u v o g i r R u s i j o 8 > p a s i r a j v t a sny Sovietų Rusija cituoja 

buvo Nepuolimo Sutartis, pa
sirašyta 1926 m. rugsėjo m. 
28 d. Šios sutarties pagrindi
niai dėsniai buvo sekantieji: 

" I straipsnis. 
"Ta ikos sutartis ta rp TTO-

tuvos ir Rusijos, sudaryta 
Maskvoje 1920 metų liepos 

ANTANAS BUDRIS, Pa
langos orkestros vadas, kuris 
pasmagins piknikierius prie 

Į vidurinius platformos Vytau
to Darže. Šis orkestrukas yra 
senai pasižymėjęs West Side-
je ir kitose kolonijose savo 
gyvumu ir įvairumu. Matosi, 

men. 12 d , kurios visi nuo-Į . . 
• ' kad nebus nei vienos liudes 

Kova Del 
Tauresnes Dainos 

Visame pasaulyje žinomos 
nekniingos Amerikos katalikų 
pastangos del filmų sudoro-
vinimo. Šis pasisekimas pas
katino juos pradėti kovą prieš 
literatūros šlamštą. Nemaža 
pasiekta ir šioj srity. Dabar 
Amerikos katalikai ypatingą 
dėmesį atkreipė i labiau pap
litusias dairJas, kad nebūtų .ir 
jose šlamšto, [vertindama šias 
geras pastangas, muzikų są
junga, kuriai priklauso ge
riausieji dainų kūrėjai, nuta
rė ateityje savo leidiniuose 
nedėti jokių dalykų, kurie tu
rėtų nedorovingumo žymes. 

Kada pradedi meilėje abe
joti, — tai jau širdyje glūdi 
t ikras nusprendimas. 

P. Geraldy 1 

\ . t 
ANASTAZIJA 

JAKSEVIČIEMft 
( » ėvais Krikščiūnaitė) 

Minė rug-p. 30. 1940. 4:10 

ariicr \ r L ' e , u ™ j e . Panevėžio 
i £ v v » n k , , i , k a i n , e - Amerikoje lSgyven o 47 metus. 
H..u?1!!?0 d i d e , i a n i e nuliūdime-
dukteris: Stella. Oną Raaner 
su anūku Antanu, dukterf fia: 
gjoną Janušauskienę ir žentą 
5 ° n j j a c * \ su anūkais: Jerome 
tr Oaniei dukterį Evą Chu-
ras u- žentą Antaną, su anū-
tŽ Auni^e' d u k t e r » ^harlot-
te Vizgurd ir žentą Petrą, s u anūkais; Romaine ir Charles 
artimas gimines ir kitas ri
mines. B 

»» I iŪ n
£

a 8 Pašarvotas 817 West 
J3rd at. Laidotuvės jvvks pir
madienį, rūgs. 2 d. ift namu 
9 vai. ryto bus atlydėta j i v 
Jurgio par. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
veliones sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Sv. Kazimiero kap. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Dukterys žentai, 
Anūkai ir Giminės. 

Laidotuvių direktorius S. P. 
Mažeika, tel. Yards 1138. 

be-tojai aiškiai nušvietė, koki$ 
"Laisve*• Sov. Rusija atnešė 
Lietuvat i r į kokį vargę pa
kliuvo mūsų broliai ir sese
rys Lietuvoje. Išklausę įpra-
kalbų susirinkusieji vienbal 
šiai pa-ieme rezoliucija. Lietu
vos reikalu. 

Aukų per prakalbas sudėta 
50 dol. 

Prakalbos atidarytos Lietu
vos himnu. Vedėju buvo A. 
Valančius, uolus federantas ir 
Cieeros veikėjas. 

Federacijos 12 skyrius la
bai dėkingas visiems kalbė
tojams ir aukotojams. Rap. 

Kons. P . "Daužvardis savo> 
kalbą pradėjo šiais žadžiais: 

Sovietų Kusi j a okupavo ir 
—užvaldė IJetuvą, Latvija ir 

Estiją labai klastingu ir skau
džiu būdu. Šios trvs vaisiv-

Maskvoje 1920 m. liepos m. 
12 d., t a rp kitko sako: 

"Lie tuva ir Rusija, būda
mos tvirtai pasiryžusios teise 
ir teisingumu pagrįst i patva
rius pamatus ateities savi
tarpio santykiams, kurie 
abiem valstybėm ir jų gyven
tojams suteiktų visą rimties 
ir gero kaimynių sugyvenimo 
labą, sudaro sutartį, "kur ios 
I straipsnis skamba sekan
čiai : 

"Remdamasi Rusijos Fede
racines Socialistinės Tarybų 
Respublikos paskelbtąją visų 
tautų teise laisvai apsispręsti 
ligi joms visiškai atsiskiriant 
nuo valstybės, kurios sudėty
je jos yra, Rusija be atodai-
rų pripažįsta Lietuvos Vai-
i U i 

stybės savarankiškumą ir ne

reikšmingąjį tautų apsispren
dimo dėsnį, pripažįsta Lietu
vą savarankiška ir nepriklau
soma valstvbe, atsisako vi-
šiems amžiams (ne 20 metų) 
nuo vislj Rusijos suvereniteto 
teisių ir iškilmingai pareiškia, 
kad Lietuvos pirmesnis pri
klausymas Rusjai neuždeda 
Lietuvių tautai ir Lietuvos 
teritorijai jokių pareigų Ru
sijos link. Iš šio straipsnio 
visiems aišku, kad nuo 1920 
m. liepos men. 12 d. Lietuva 
nuo Rusijos suvereninėmis 
teisėmis atsiskyrė, atskiria 
ir kitoms lygia valstybe tapo 
ir Rusijai jokiais ryšiais ne
priklausė. 

Šitai sutarčiai įsigaliojus 
sekė kitos sutartys, kurios bu
vo reikalingos dviejų Nepri-

statai palaiko visą savo ga
lią ir neliečiamybę, lieka Lie 
tuvos Respublikos,-, ;ir Sočia 
listinių Tarybų Respublikų 
Sąjungos santykhį,,pagrindu. 

(Bus daugiau.) . 

nes ar nubodžios vietelės Vy-
tauto Darže per " D r a u g o " 
Labor Day pikniką. Pasukite 
ir prie tos platformos ir pa
sidžiaukite smagia muzika ir 
grynais lietuviškais šokiais. 

"DRAUGO". LABOR DAV 
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 

Atnaujinkite ir Pagražinkite 
N unu Grindis 

"DUSTL.ESS FLOOR SANDING" 
Apkainavimas Dykai — 

1 "> Metų PM tyrimo 
Darbas G a rantuota* 

DSl Specialių Są'y«ru 
Saukite Dabar 

COMPLETE PliOOR SERVICE 
Telefonas Normai 4799 

T T 

NAUJAS IŠRADIMAS 
KIEKVIENAI YPATAI YRA 
MALONU TURĖTI GRAŽIUS 

m DAILIUS PLAUKUS 
šis naujas naturališkas vaistas 

netik sulaiko plaukų slinkimą., 
prašalina pleiskinas, bet ir atgau
na plaukus, šį naudingą vaistą 
pasisekė surasti, man besigydant 
slinkimą savo plaukų. Pasekmei 
šio naujo vaisto yra patvirtintos 
ir garantuojamos. Parsiduoda su 
nurodymais kaip vartoti. Bubeliai 
Otfe ir po $1.0O Afsišaukit laišku: 

1531 SHIELDS AVE. 
Chicago Heights, IU. 

/^OLDER 

Why be yonr age? Look younger than your years vcitk 
Clairoled hcdr , . . with bctir that i* soft. colorf ui youUV 
likel Those gray streaks can be to thoroughly erased 
wilh Ckrirol. the famous Shampoo Oil Tint o 3-in-l 
treatment that cleanses as it recondiuo&s at it TINTS. 
See your hairdreeset today and «ay: 

^cvtu&cUlu,... UH//I 
Wrtf M V lor ifm booklet and Ir— advic* oo your bair problem I* 
foaa Clatr. Pre.ldenf. CJoirol. Inc.. 130 W 46th St.. Wew York. N. T. J 

r— 

priklausomybę su visomis iš klausomų Valstybių santy-
tokio pripažinimo einančiomis,' kiams tvarkyti. Viena iš jų 

A. A. Kun. Jono Juškos Paminklo Fondas 

Trejų Metu Mirties 
Sukaktuves 

. Atvaizduojamas paminklas buvo pastatytas Šv. Kazimiero kapinėse prie a. a. 
Kun. J . Juškos kapo. Iškilmingos dedikacijos ceremonijos įvyko sekmad., Liepos-
Ju ly 7 d., 1940 metais. Norime padėkoti tiems, kurie jau prisidėjo, ir iš anksto dė
kojame tiems, kurie padės šį užsimojime įvykinti. 

AUKOTOJAI PAMINKLO F0NDI7I 

Paminklo Fonde buvo $338.50 Mr. and Mrs. Orant 5.00 

Mr. and Mrs. J . Z 10.00 M r * a n d M r s * H a t h a w a y 4 0 0 

Mr. and Mrs. R. Z 5.00 Viso $362.50 

P K A N E S I M A S : Kadangi J . p . Kavai (Kavaliauskas) nebe bendradarbiauja su 
mūsų įstaiga ir nieko bendro su ja neturi , prašome visų aukotojų siųsti aukas šiam 
a, a. Kun. Jono Juškos Paminklo Fondui tiesiai į: — 

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

TEL. SEELEY 6103 

PETOAS BARJSAS 
kuris mirė rugp. 30 d.. 1937 
m., sulaukęs 24 metu amžiaus. 

Liūdnai atminčiai jo mlrfies 
užprašėme gedulingas šv. Mišias 
už jo siela rugsėjo 2 d.. Šv. Juo
zapo par. bažnyčioj, 8 vai. ryto. 

Kviečiam visus gimines, drau
gus, kaimynus ir pažįstamus da
lyvauti šiose pamaldose! » 

ATLICDĘ: motina Ona; tėvas Petras; .sesuo Ona; broliai: Adol
fas ir Antanas; krikšto motina Magdalena Kavaliūnaite; dėde Jur-

g\s Kavaliūnas; pusbrolis Juozapas Gotaut s; Gasparas VVlclus; 
YValitiliu šeima; pmseserč Ona. Augaitė; Ka,staneija Skarabutiene; 

I.milija Butkienė Ir ju š«'inios ir gimines. 

Remktte tuos visus, kurie skelbiasi "Drauge' 

Skaitykite Katalikišką Spauda 
GARY, 1KD. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

Phone 9000 680 W. 15th Ave. 

MOOERN 

eOMPLETE 

V V O I K S T U D I O 
1945 VVrst 35* Street t*ėlės Mj l lutiem*,. 

Vestuvėms, Baakle-
tanis. Iiald(»tuvėiu> 
ir Puošima uis. 

ADVANCED PHOTOGRAPHV 

LOWCST P08SIBLE PR1CKS 

PHONE LAFAYETTE 2813 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
SENIAUSIĄ 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 LIETUVip 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

A II D III A M P C PATARNAVIMAS 
H m D U L H f l U L DIENĄ IR NAKTĮ 

D V T 7 A T KOPLYČIOS VISOSE 
I K A I MIESTO DALYSE 

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

AirtiMBy B. PetkK 
P. J. R i i a s 
Albert V. Petkus 

6812 So. Western Ave. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
d C e r o 2109 . 

3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419 

4704 S. Western Avenn© 
Phone LAFayette 8024 

2314 West 23rd Place 

Klausykite mflso n d l o programo Antradienio Ir 
Šeštadienio rytais 10:00 valandį , Ii W H I P stoties (1480 k.) 

Sn Povilu Saldmleru. 

Lachawicz ir Simai Jš&ffi*%* 
lUįjjj 
S. P. Mažeika 

Phone PULlman 1270 
4348 So. California Ave. 
Phone LAFayet te 3572 

3319 Litnanica Avenue 
Phone YARds 1138-1139 

Antanas M. Phillips 3307 Litnanica Ave. 
Phone YARds 4908 



"DRAUGO" PIKNIKO DARBININKAI, įBrightan Parkieckri 
DĖMESIO! ! Važiuokite Į Piknike 

Trokais Per praeitas kelias savaites "Brolio Vlado rinktinis rate 
Brolis Vladas yra pasikvietęs, l is" tarnaus ir linksmins su
se viena savo prieteliu pasi sirinkusius prie baro. 

|<adarbnoti dideliame Draugo ' 
Labor Day piknike, Vytauto 
parke, šiuomi norime primin
ti, Jog visi pasižadėjusieji da
rbininkai ir darbininkes nepa-
siviluotų nuvažiuoti j Vytau
to parka pikniko dienoje. 

Didelis Adomo Stugio tro-
kas vei didelę dalį darbinin
kų ir šeimininkių į daržą 9 
•aL ryto. Labor Day ryte Stu
gio troknĮs lauks važiuotojų 
prie "Draugo '" namo ir išva
žiuos apie 9 vai. Tad visi da
rbininkai ir šeimininkės pra-

Žinoznas vestsaidietis Anta
nas Budrys žada visus pa 
UiUaenir(lt savo trunitavimWesate prašomi susirinkti prie 

Visi Brighton Parkietiai 
be automobilių, kurie nori va
žiuoti j Draugo piknikų La
bor Day rūgs. 2, 1940 nu 

ir iškilmingai sušaukti visi* 
pdknikierius prie didelio ir re
to "Draugo" laimėjimo De 
Soto automobilio — tiktai už 
vieną dešimtukų. 

Atsirado ir nauja įdomybė 
piknikui. Panevėžiečiai žadė
jo atvykti į pikniką visą su 
surinkusią visuomenę palinks 
minti savo skambiomis daino
mis. Tai pikniko dienoje bus 

šomi nesivėlinti. Atvykite lai- n* mažiau kaip trys chorai 
ku. 

Tuo pačiu laiku važiuos ir 
Petro Kraujalio didelis tro-
kas su visa pikniko •amuni
cija' . 
. . K. Šliogerienė ves restora-

Bus ir daugiau dainininkų ii 
kitųi kolonijų. 

Dar primenu, kad darbinin
kai ir šeimininkės nepaisivė-
lintų susirinkti prie "Drau
go'' namo 9 valandą ryto. Pi 

no štabą Ir prižiūrės puikių1 knike bus daug žmonių, tad 
pietų ir vaišių prirengimą.| reiks prisirengti juos sutikti, 
Su ja ir bus visa eilė suma
nių ir darbščių šeimininkių. 

priimti ir pavaišinti. 
. .Be on Time. R. K 

• 

Gražus Piknikas 
Butcho Darže 

West Side. — Plačiai žino* 
mas ir gerai pažįstamas ne 
vien West Sideje, bet ir visai 
Chicagai, žymus biznierius — 
tavernininkas Stasp^Jįjnjiua-
kas rengia pikniką Šį vakarą, 
rugpiūeio 31 d., Willow West 
Pienic Urove (Butelio darže), 
Geniui n Cliurch Road, ir \Vil-
low Springs Road, Willow 
Springs, 111. Bus gera muzi
ka, u ž k ^ i ž į u j p kįtgJjHSJį 
mų, 

lštiknjjų, Stasys Liuauskąą1 

pilnai užsitarnauja vi«u k » o | T o w n o f j ^ 
skaitlingiausio atsilankymo ir 
dalyvavimo jo rengiamame .^HlUtCS 

Dar vis sunkiai tebeserga 

Bažnyčios 9 vai. ryte ir Juo 
zas Barauskas nuo 4428 So. 
California Ave., jus visus nu
veš į Draugo pikniką;. Tai 
linksmus ir smagus "ridas': 

į šaunių piknike. Tai neuž
mirškite — prie parapijos 
bažnyčios, 9 vai. ryte. 

Rap. 

R A D I O Labdarių 
Išvažiavimas 

North Side. — Labdarių 6 Budriko radio programa iš 
kuopos išvažiavimas į naują WCFL, -970 k., stoties, nede-
Labdarių ūkį įvyks ateinantį iį0g vakare, 9 valandą. Visi 
sekmadienį, rugsėjo 1 d. Ku- kviečiami pasiklausyti geros 
rie norės sykiu su labdariais lietuviškos muzikos ir dainai 

liet. Keistučio 
Pasalp. Klubas 

Ryloj įvyksta Keistučio 
klubo susirinkimas ir todėl 
kiekvieno tvarką ir tiesą my-
linoio na^io \*a būtina prie
derme atsilankyti į šį susiiun-
kimfr bi*ri«H*» nors kiek rūj>i j 
klubo ateities labas ir mūsų 
pomirtinis ir ligoj pašalpos' raliavime, 
gavimas reikalui atėjus. 

KeistutiečiaiJ Apleiskite t{ 
dieną^ visus savo išvažiavimus, 
oet ateikite į susirinkimą, nes 
lMJai svarfetKr reikakfes yra. * 

Keistutis 
•9 

ARKIVYSKUPAS 
STRITCH KALBĖS 
IŠKILMĖSE 

J. E. arkivyskupas S. A. 
Stritch kalbės gausingam St. 
Francis Laymen's Jietreat 
League susirinkime, įvyksian
čiam sekmadienį, rugsėjo 15 
d., 3:30 popiet Palmer House, 
State ir Monroe gt. 

£t. Francis Laymen's Ke
treat J#eague turi Pranciško
nų* Kekolekcinius Namus (Klū 
bą). vadinamus *' Men of Mays 
lake/- Hinsdale 111. 

Chicagos arkivyskupas ne
paprastai interesuojasi pa
saulinių žmonilu rekolekcijų 
vykdymo sąjūdžiu. Tad mie
lai sutinka sakyti kalbą ren
giamame gausingame lygos 

gražiai dieną praleisti kvie
čiami susirinkti prie 'bažny
čios po pirmųjų šv. M-išių, tai 
yra 9 valandą. Ten stovėt 
trokas, kuris visus nuveš ir 
parveš už 25 centus. 

Važiuokim visi su labda
riais į naują labdarių ūkį. 

Reng. Kom. 

dainuojamų su didele orkes 
tra. Programa leidžiama lė
šomis Jos. F. Budrik rakan
dų ir radio krautuvės. 

Pranešėjas 

Susirinkimai 
Simono Daukanto* draugija 

\ laikys mėnesinį susirinkimą. 
1 sekmadienį, rugsėjo 1 d., 12 
vai. dieną, Chicagos Lietuvių 
Auditorijos svetainėj. Susi
rinkimas svarbus. Kiekvienas 
narys privalo būtinai daly
vauti. 

• * r • 

rengia i name 
piknike, nes p-no Linausko 
duosnumas ir prielankumas 
gerai žinomas visiems. Jį vi
suomet matysi ne vien tik sa
vo kolonijos parapijos ar dr-
gijų piknikuose dalyvaujant 
ir gausiai paremiant, bet ji
sai dalyvauja ir kitų koloni
ja parapijų piknikuose su sa
vo skaitlingais draugais ir 
gražiai pasirodo savo nuošir-
cttia parama. 

Taigi, įvertindami p-no Li
nausko nuoširdumą, nepamir
škime visi kuo skaitlingiau
siai suvažiuoti šį vakarą į 
jo rengiamą pikniką Butcho 
darže, Willow Springs, IU. 

Draugas. 

Vladislovas Bernotas. Jau bu
vo parvežtas iš ligoninės. Bet, 
ligai pablogėjus, vėl išvežtas 
į Šv. Kryžiaus ligonine, kur 
randasi rūpesningoj dr. P. 
Brazio priežiūroj. Guli kam
bary 221. 

Draugai prašomi aplankyti. 
Linkime jam kuo greičiau

siai pasveikti. Raporteris 

Svetimšalių 
registravimasis 

idhkiago . paštą . viršininkas 
Kruetggff praneša, kad sve-

|timšalių registravimasis vyk
sta toli sparčiau nei buvo nu
matyta pradžioje. 

Per dvi pirmąsias dienas 
Chieagoj įsiregistravo 5,011 

TONY LUKOŠIUS 
GERIAUSIAS BRIGHTON PARKO DRABUŽIŲ 

V A L Y T O J A S 

^'^rzjLFir%zlr^a£x, ras 
madas nl pi įtinamas kainas MUMUC.HU I liauta* 
Darbe atliekame jpvitai * gvmi. n e * uirune daajt metų patyrime. 

2555 W. 43rd St. Tel. Lafayette 1310 

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

Bizniavus namas 
22x50. Karšto vandenio 
šildomas; pragyv 
užpakalyje. Pilnas beismontae. 2 ka
ru gai adžius. Kaina $7,500. Neno
rime mainyti. Savininkas; 2435 \V. 
71.s t Street, tel. KKPubiic 8248. 

RADIO PATARNAVIMAS ~! 
I Autoinobilo Radio, Namų liadio. j 
j Mes taisome visus išdirbystes Ir 
II modelius. Patarnavimas dieną, ir 
i naktį. Kreipkitės į;—» 

P, Kv sekr. 

Marąuette Park. — šv. Ka
zimiero Akad. Rėmėjų 8 sky
rius laikys mėnesinį susirin
kime antradienį, rugsėjo 3 d., 
7:30 vai. vak. parapijos sve
tainėj. 

Visos nares kviečiamos bū
tinai dalyvauti šiame susirin
kime, nes turime svarbių rei
kalų svarstymui, ypatingai a-
pie būsiantį centro pikniką. 

Valdyba' 

DAINOS, SMAGI MUZIKA 
PROGRESS RADIO 
PROGRAMA, GRAŽIOS 

Primintina radio klausyto
jams užsistatyti radio ant sto
ties WGES, rytoj 11:30 vai. 
ryto ir pasiklausyti gražaus| (3562 SOUTH HALSTED STREET j 
radio programo, kurio leidiniu j! Greitam gatamvimnį šaukite: J 
rūpinasi Progress Fuimiture 
Kompanija, 3224 So. Halsted 
Street. 

Išgirsite gerą muziką, dai
nų ir naudingu, patarimų ir 
pranešimų. Nepamirškite. 

Rep. A. Z. 

rės prašomos skaitlingai da
lyvauti ir naujų atsivesti. 

Koresp. 

PARDAVIMUI 
Road-houae, visą. arba pusę. Labai 
prieinama kaina. Pardavimo priežas
tį patirsite ant vietos. 
Ats išaukite;_ 8200 KKAN AVJKMJT 

PARDAVIMUI 
7 kamb. Brick bun#alow (kam
pinis) su garudžiu. Kaina $7900. 
Atsišaukite: 

7201 So. Ro(kwel l Street 
Prospect 5260 

PARDAVIMUI NAMAS 
22x80; krautuve J Pardavimui namas 2 l u I S S ? medi 
nlenio šilumą ap- nis (cottage) su g a r a J i l f Br iSSon 
ennnm kambariai Parke, prie 4 l 8 t f ^ ManiežooS 

Ave. Dėl Muplewood 
tolimesnių informacijų. 

šaukite; South Uhleago M M . 

PARDAVIMUI NAMAS I R BIZNIB 
Pardavimui namas, 6 kambariai vir
šuj; tavernas ir 4 pagyvenimui kam
bariai pirmame aukšte. Mūrinis ga-
radžius. Taverno fiksčeriai visi nau-

11. Parduosim pigiai. Itandasi ant 
i3-čios gatvės. Atsišaukite: Telelo-

oaą BROspcct 3078. 

PARDAVIMUI AR MAINYMUI 
Norime Išmainyti 2 fietu po C 

kambarius narna Brighton Park* 
ant mažesnio. Atsišaukite: 

3944 So. Artesian Ave. 

PARDAVIMUI LOTAI 
Parduosim ar išniainysinv 3 lotus, 
kurie randasi Brookl'ield, UI., bun-
galovv sekcijoje. Kaina labai priel-

I narna. Kreipkitės: 2134 West 23rd 
Pįace, Clik aaOf Bliiiols. . 

Bridgeport. — Iš priežas 
ties amerikoniškos šventes 
"Labor Day", draugijos 6v. 
Petronėlės susirinkimas įvyks 
antradienį, rugsėjo 3 d., 7:30 
valandę vakare,; parapijos sa
lėj. Narės malonėkite susirin-

A| įAurinavich^ rast. 

Moterų Sų-gos 2^ kp., Bri
ghton Parke, susirinkimas į-
vyks mokyklos Tfcamharyj, ru
gsėjo 3 d.? 7:30 vai. vak., o 

DABAR LAIKAS ANGLIS 

UŽSISAKYTI ATEINAN

ČIAI ŽIEMAI. 

Roseland Coal Co. 
343 W. 107th Place 

TEL. PULLMAN 6776 
A. Tumonis* Sav. 

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

PARDAVLMl'I A R MAINYMUI 
NAMAS 

3 fletu narnas ir krautuvė, ( tsv-
ern). Pilnai išrenduotas. Taverna 
pilnai įrengta nu barais ir visais 
fixč<.'riais kurie priklauso namui. 
Parduosime arba mainysime ant 2 
fletų namo arba ūkies netoli Chi
eagos. Atsišaukite: 

4213 So. Campbell Ave., 
Antras aukštas. 

PAIEŠKAU PARTNERIO 
Paieškau pusininko. Turiu 8 kam

barių narna ir apelsinu (orangeV 
soda 'Ploridoj. Tyrus oras. sveikas 
g-yvenimas. Esu vienas. 

Adolph S. Mann. 
1418 So. Kedzie Ave. 
Tel. Rock\vell 3405. 

BARGENAS 

PARDAVIMUI NAMAS 
Medinis namas, apkaltas su asbes-
tos, cementinis pamatas. 3 fletal 
po 5 kambarius ir krautuve. Par
duosiu arba mainysiu ant dviejų 
fletų namo. Atsišaukite: 4213 So. 
Campbell Ave.. 2ras aukštas priekyj. 

6 kamba.rių rezidencija su vėliau
sios marfos jreng-imaįs. ltandasi pamatas. 
Marąuette Parke, arti Vienuolyno.' Kaina $3800 
Prieš perkant bungalow pamatykite Į RJSELiAND 
šį namą. 

Kitas didelis bargenas: Krautuvė 
ir 3 fletal geriausioj vietoj Mar
ąuette Parke. Biznis eina be susto
jimo. Biznieriai, pasinaudokite, ge-

BARGENAI! 
BUlDGEPOliTE: 

2 aukštų mūrinis namas; 3 pagy
venimai: t po 4 ir i — o kainb. 
Aliejų apšildomas. Graži viela gro
žio salionui. Kandasi tarp 31-mos ir 
35-tos gatves ant Haisted St. Kai
na $6500. 

2 aukštų mūrinis namas. 2 pa
gyvenimai po 5 kamb. Aukštas skie
pas. Kaina tiktai $5200. 

7 kambarių mūrinis namas. 2 lo
tai; karštu vandeniu apšildomas: 
uukšas skiepas; gražus daržas ir so
das. Kaina tiktai $4200. 
B1UGHTON PAKK: 

2 aukštų mūrinis namas. 2 pa
gyvenimai po 4 kamb. Pastog€; 2 
karų medinis garadžius. Kaina tik
tai $4250. , 
MAltQUETTE MANOIi: 

11 apartmentu. 2 aukštu mūrinis 
kampinis namas. 2 fletai po a 
kamb.; 8 fletai po 4 kamb. ir 1 — 
8 1-2. Rendos per metus neša 
$6,430. Kaina $23,000. 

jį. aukštų bizniavus, kampinis, mū-
Į rinis namas. 4 krautuvės. 2 Uetai 

po 6 kamb.; 2 daktarų ofisai; 4 
karų mūrinis garadžius. Garu ap
šildomas. Kendų per metus $4020.00. 
Kaina $20,000. 

4 fletų medinis namas: 2 fl. po 
4 ir 2 fl. po 5 kamb. Cementinis 

Kendų $69.00 j mėnesi. 

i"aukštų mūrinis namas; 2 pa
gyvenimai; 5 ir 6 kamb. Garu ap
šildomas. Arti gražios parkės. Turi 
būti parduotas greitu laiku. Par
duosim už geriausia pasiūlymų. rai laimėsite. Pašykite ar matyki- W I , , u n , PITTI U A M . 

svetimšalių. Jei registravimą-l'jaunamečių 6:30 vai. vak. Na 
sis ir toliau taip bus spartus, 
tai visi svetimšaliai čia įsire 
gistruos anksčiau nuskirto 
laiko. 

Iki gruodžio 26 d. visi sve
timšaliai turi įsiregistruoti. 
Spėjama, kad Chieagoj jų 
skaičius esąs iki 180,000. 

CONRAD 
Fotografas 

Studija {rengta plr 
mos rūšies su mo
derniškomis užlaido
mis Ir Hoilywood 
šviesomis. D b r b a e 
G a r a n t u o t a s . 

420 VVest 63rd Street 
TeL: Biznio - ENGlewood &88S., 

Bes. — ERCRewood 5840., 

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

$t».00 Machinclcstf Fenuancnt 1 
\\\\ SPH11VL TIKTAI $ 2 . 7 5 I 

Skambinkit: REPublic 9202 
UitikrtBlas darbas \ I S Ų pagrailai-

n»o darbu! 
Patyrusios Lietu\»itė>! 

41% Sataite Pr is tato a Naujas 
M Ąa«Ue Btsikua Ir 

TassHIa 

Marty's Beauty 
Shop 

6821 S. WESTERN AVE. 
TeL: REPublic 9202 

iiarVy Si*"*11^. aavUainkft 

Vienatinė Tikrai Lietuviška Užeiga. 
"BALTIC STREAMLINE BAR11 

3107 SOUTH HALSTED STREET 
_ _ _ ^ Telefonas:— VICtory 0885 
Cia Ir šiaml.fii l i e tuvo^ trLspat\e vėliava idcvesuoja perkūno jėga. 
Ilaltit- strtmniline liar nuoširdžiai A \ Uvia visus l iNuvius lankyti šia 
gryitai r.ctu\ iškt) uieitfa. l ' i laikonie viitokius Lietuviškus ir ki lu 
l*abattijos kraštu Kūrimus. Lietuviškais valgiais vaišinamo ponkta-
tlitiii«L> ir šoštadiMiiata. TAMAS ALEItSYNAS. Savininkas. 

s . '£,., Men«l iertus . 

k M - i — . - . - . » » — — — s -

M. D Z I M I D A S 
Bismarck Alaus Išvežiotojas 

• 

Pristato g e r i a u s i o s rūšies 
Bismarck Alų į Alines, kitas į-
staigas, piknikus ir t. t. 

0*\ 
riBJ 

Reikale kreipkitės pas M. 
i ^ f e I Diimulą, — gausite greitę ir 

• • 

4138 Archer A 

sąžiningą patarnavimą. 

ve. Tel. LAFayette 0401 

m, •>'• 

H0LLYVV00D INN 
Svetaine rendųojama susi-
rinaimams, parems, vestu
vėms ir visokiems kitiems! 
parengimams. 
Mykolas Ir Elzbieta Rudauskal 

(Savininiiai) 
2417-19 WEST 43rd ST. 

Phane Virglnia 9780 

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

— JMAU MONTHU PAYMENTS — 

AU MAKIS 
SOLD, RENTED 
AND REPAIRED ;'-'utf. 

OUI I I IU I IT I CAIIf O N I . f l M NIW'MACHINI •U* I *MTU 

^ . C T A D TYPEWRITER 
* * ^ i « i V C O M P A N Y 

RO>E« T C GO LOBI ATT. » W | i r 
119 W. MADISON ST. 

Phone D E A R 3 0 R N 8 4 4 4 
• — OEMONSTRATION 

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Vestuvėm, Krikštynom ir kito
kiem Bankietam Suteikiam P a 

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

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

te: J. VILIMAS, «80<) So. Maple, 
\ \ood Avenue, tel. HEMloek *323. 

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

6 kambariu medinis bunfialow su 
aukštu skiepu. Kandaoi prie 124-tos 
gatvSg ir Normai Ave. Turime par
duoti greitu laika. Galima nupirkti 
su mažu j mokėjimu. Kaina žema. 

M. J. KIRAS 
3251 South Halsted Street 

Tel. Victory 0399 

D U O D A M E 

M E M BE R & P A S K O L A S 
A N T N A M Ų 

Del Pirkimo — Pataisymo 
Ar Seno Morgičio Atmokėjimo 
Gceroj, Chieagoj ir Apylinkėse 

INSURED 

" s s ^ ST. A N T H O N Y ' S 
6 U I L D I N G & L 0 A N A S S 0 

TAUPTKIT PER 
PASTA 

1500 South 49th Court, Cicero 
TeL CICero 412 Jos. F. Gribauskas, Sec 

" Y I L ! Pirm-, Ketvlr^ ftežtad. > lkl 8 v. T . ; Antr., Trečiad. • i k i B pp. 

DABAR MOKAME 3 \ % Vž PADĖTUS PINIGUS 

KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI $5,000. 
per FedtTBl Smiing* and Loan Insurance Corp., Waanlngton, D . G. 

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO 

REAL ESTATb 
INSUSANCE AND LO AN3 
Statau Tlsoklos rų&li-n nauju* na
mus ant lengvų mėnesinių Išmo
kėjimu. Darau vlsokj tnlsjmo dar
bą be Jokio cash Jmokejimo, am 
lengvu mėnesinių L>mukejunų 
(Išgauna geriausi atlyginimą U 
Fire Insurance Kompanijų dėl tai
symo apdegusių n a m ų ) . Daraa 
paskolas ant naujų ir senų namų, 
ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
nuo 6 iki 20 metų. Reikale 
kliėe prtot 
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J O H N P A K E L 
6816 S. Wcstern Ave Phone Grovehill 0306 
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su ĮDOMIA MUZIKOS DAINŲ PROGRAMA 

i • • ' :' 

- JVYKS -

LABOR DAY 
* - * * 

• 2 , 
1940 METAIS 

V 

L. ŠIMUČIO, Jr. 

Šiam ? Piknikui Yra Surengta Įdomi Programa, 
Kuriam^ Dalyvaus Žymieji Chorai, Kalbėtojai ir t. t. 

.: 
- • 

i •-.', • » * * 
• 

Bus Dainy, Šokiy, Kalbų, ir Kity Pasilinksminimų. 

Smagus Laikas Yra Užtikrintas Visiems Dalyviams. 

ŠAKAR MAKAR Choras iš Roselando. kuris links
mins publika dainelėmis 'Dr.' Labor Day Piknike. 

Piknikas Prasidės 11:00 Valandę Ryto. 

Vytauto Darže 
11 S-ta Gatve, 

ARTI PULASKI ROAD 

ŠURUM-BITRUM SESUČIŲ Choras iš Brighton Park, 
kuris dalyvaus "Draugo" Labor Day Piknike. 

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

• 
DIENRAŠČIO "DRAUGO" LEIDĖJAI 


