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Parinktę. momento vokiečių 
užkariauta Lenkija bus išva
duota. Taip (per radijo lenkus 
užtikrina Anglijos ekomomi- 
niės gerovės ministras Hugh 
Dalton. “ Jūtsų išvadavimo va 
landa artėja” , sakė jis* len
kams. “ Galingos britų, armi
jos bus iškeldintos į Europos 
pakrantes, jos nušluos visus 
Hitlerio legijonug. Tas įvyks, 
kaip įsiveržantieji Aųglijon 
vokiečių legijonai .bus prigir- 
dinti jūroje ir Hitlerio ori
nės pajėgos bus " sunaikin
tas. Toks užtikrinimas ne
paprastai įdomus.

jRiespublikonų partijos kan
didatais į prezidentą W. L. 
AVillkie grasina savo politi
niams priešininkams den i o- 
kratamis. Jis pareiškia, kad 
jei bus išrinktas . prezidentu, 
visi šiandien nesiskaitantis ji 
su Hatcho įstatymu atsiduria 
teismo suolan ir turės atsa
kyti už nusikaltimus, politi
nės kampanijos laiku atlik
tus. Willkie tai pranešė de
mokratų nacionalinio komite
to pirmininko Flynn adresu. 
Jis patyrė, kad tais komite
tas ruošia demokratų kampa
nijos knygą ir iš korporacijų 
renka brangiai apmokamus 
skelbimus.

Žiniomis iš Maskvos, sovie 
tų vyriausybė visus pramo- 
nes darbininkus įpareigojo 
dirbti šešias dienas savaitėje 
vietoje penkių dienų. Be to. 
įsakė teisman' traukti, tuos 
darbininkus, kurie pameta 
jiems skirtą nepatinkamą dar 
bą, arba be leidimo dieną, ki
tą  pasišalina iš darbo. Ir  ak
liausi Stalino bernai pripa
žins, kad tas jau nėra “ ro
jus” , bet jie visgi pripažins 
tokio patvarkymo reikalingu
mą.

Nepriklausomos Lietuvos 
pasiuntinys Vokietijai Kazys 
Škirpa kovoja prieš užgrobu

sius Lietuvą Maskvos komisą 
"rus. Maskvos atstovai Berly
ne be didelių kliūčių užėmė 
Latvijos ir  Estijos pasiunti
nybes. Bet Lietuvos atstovas 
prieš raudonuosius uždarė pa 
siuntmybėfc duris. Š k iip a  pra 
nešė, kad jis klausys tik vo 
kiečių autoritetų nuospren 
džio. Spėjama, Vokietijos vy 
riausyhė išspręs bolševikų 
naudai.
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MASINES ORLAIVIO KOVOS VIRŠ ANGLIJOS
PATARIAMA IR U. S. 
IŠSIKRAUSTYTI 
IŠ KINIJOS

A k  S

TOKIO, rugpiūčio 12 d. —
Yokichiro Suma, užsienio mi
nisterijos atstovas, šiandie 
davė suprasti, kad ir kitos 
valstybės turėtų iš Kinijos iš 
traukti savo kariuomenę.

Kai buvo pranešta britų nu 
sistatymas ištraukti Shangba- 
jaus ir šiaurės Kinijos kuriuo 
menę, pavaduojąs Valstybės 
sekretorių . Sumner Wells pa
reiškė, jog tai nepaliečia 
Jungtinių Valstybių pozicijos 
Kinijoj. Šiuo laiku Kinijoj y- 
ra apie 1,650 Jungtinių Vals
tybių jūrininkų.

Tuo-pačiu laiku Suma pa
reiškė, jog “ Japonija linkusi _________________________
sudaryti nepuolimo paktą. Pie w
tų jūrose viena sąlyga: kad Š k i r p a  a t s i s a k o  p e r d u o t i  
jas valdančios valstybes irgi| * *
pasirašytų nepuolimo pak
tus”.

ina vo-Žemėlapiu nurodoma tos Anglijos vietos, kurias -masiniai. puola ir viską riaik 
kiečių lakūnai. Lakūnų puolimai kasdien didėja. Matyt, “ blitzkriego” pradžia.

(Acme telejpbioto).

POLICIJA SULAIKĖ 
DEMONSTRACIJAS 
PRIEŠ ANGLIJĄ

ak j r u s a m s  p a s i u n t i n y b ę
R usai p as iliko  už v a r tų

1 TOKIO, rugpjūčio 12 d. 
Šiandie policija sulaikė mar- 
šavimą į anglų pasiuntinybę, 
kuriame nešini Vokietijos. 
Italijos ir Japonijos vėliavo
mis dalyvavo apie 3,000 žmo
nių.

Šis maistinis mitirJgas, kuri 
sušaukė Municipališ komite
tas, (priėmė rezoliuciją, kurią 
reikalauja, kad. britai išsi- 
krauistytų iš Tolimųjų Rytų! 
ir kad. Japonija sudarytų .ar
timesnius santykius su Ro
mos—Berlyno ašimi.

Šimtai policininkų apsupo 
susirinkimo salę ir  ištuštino 
gretimas gatves, kad išveng
tų bet kokių incidentų.
Viena antiangliška rezoliuci 

ja, adresuota anglų ambasa
doriui Sir Robert Leslie 
Craigie, kaltina Angliją “ e- 
sant vyliausia priešininke 
Rytų Azijos augimo. Todėl 
mes reikalaujam neatidėlioja
mo išsikraustymo iš Orien- 
to” .

Rezoliucija už artimesnius 
santykius su Rom.a-Berlynu 
adresuota Vokietijos ir Itali
jos ambasadoriams.

—BERLYNAS, rugpiūčio 12 
d.—  Vakar du Rusijos am
basados sekretoriai vėl mėgi
no — asmeniai ir telefonu — 
perimti Lietuvos pasiuntiny
bę, bet jiems panosėj buvo už 
daryti vartai ir niekas neat
sakė telefoną
Pirmą dieną jie atvyko prie 

pasiuntinybės durų ir pa
skambino 'skambutį.

“ Ką jūs norit pamatyti?” 
— paklausė sargas.

“ Ne tavo reikalas — Įmes 
lesame šios vietos ponai” , .at
rėžę šaltai rusai.

Sargas nuėjo, palikdamas 
svečius už vartų.

“ Užrakink vartuis. šiai die-

ITALAI GRASINA 
GRAIKIJAI

ROMA, rugpiūčio 12 d. — 
Šiandie Italija atsuko savo 
propagandą prieš Graikiją, 
kurią kaltina teikiant aliejų 
anglų orlaiviams ir karo lai
vams ir bendradarbiaujant su 
anglais planuojant įvairiau
sius suokalbius prie' italų o 
kupuotosios Albanijos pasie 
nio.

Skelbiamas nužudymas .Al
banų mažumos vade, kurį nu 
žudę Graikijos pasienio plėši
kai, kažkaip primena vokie
čių propagandą prieš Čekos
lovakiją ir Lenkiją.

Laikraštis U Popolo di Ro
ma užmeta, jog Anglijos or
laiviai ir karo laivai, ope
ruoją prieš italus Vidurže-

nai ’ ’, įsakęs^ aninisteris Kazys 
Škirpa. Sargas? užrakino, pa
likdamas nirštančius rusus 
gatvėje.

Latvijos ir Estijos pasiun
tinybes rusai jau užėmė. Kai 
pereitą .penktadienį rusai pir
mą kartą mėgino užimti Lie
tuvos pasiuntinybę jiems pa
tarta “ eiti pardavinėti lai
kraščių” .

Nėra numatoma, kad Vokie 
tija oficialiai įsakytų lietu
viams perleisti pasiuntinybę 
rusams, nors kai kurie šalti
niai sako, kad galima laukti J mj0 j^rose> gauna aliejaus
jog Škirpai bus įsakyta otfici 
aliai išsikraustyti.

V o k i e č i a i  p u o l ė  i s t o r i n į  
P o r t s m o u t h  u o s t a

S u n a ik in o  1 4 0  a n g lų  o r la iv ių  
į dvi d ie n a s

LONDONAS, rugpiūčio 12 d. 
— Vokiečių masiniai orlaivių 
būriai per ipiaskutiniąsias dvi 
dienas be perstojo bombar
davo pietinius Anglijos pa
kraščius.

Anglijos kovos orlaiviai pa 
sitiko Vokietijos - boanbane- 
šius — apie du šimtus jų — 
virš Anglijos sąsiaurio ir  dali 
guma jų sulaikė. Angliją paj- 
siekė apie 55 vokiečių orlai- 
vai,. kurie per penkioliką mi-
nucių apmėtė padegamomis! madienf. 
bombomis kai kurias vietas.

I Padegta keletas namų.
Anglų šaltiniai sako, jog 

Anglijos lakūnai sunaikinę 
bent 14 vokiečių orlaivių.

Viena smarkiausių kovų

kiai bombardavo .istorinį Por 
tsmoUith uostą.

Berlyno žmonės pareiškia, 
jog dabar vokiečių oro laivy
nas yra geriausioj puolimo 
pozicijoj.

DNB, ,Voldetijos oficialioji 
žinių agentūra, praneša, jog 
Porthsmouthe sukelta dideli 
gaisrai ir sunaikinta aerodro
mai Maustone, Dorsetshire ir 
Portlande, kur savo atakas 
vokiečiai sukoncentravo sek-

Pašovę 37 orlaivius
Vokiečiai sakosi pašovę 37 

orlaivius, o DNB prideda, jog 
dešims orlaivių sunaikinta 
Manstone — neoficialus vokie 

šiandie įvyko aukštai padanl čių apskaičiavimas sako, jog 
12,000 pėdų, virš Per dvi dienas vokiečiai su-gese — iz,uuu peaų, virs 

dviejų mylių niuo žemės.
Iš ryto kovose dalyvavo 

bent šimtas orlaivių.

naikinę 140 anglų orlaivių. 
Jie prisipažįsta tuo pačiu lai
ku netekę 27 savo orlaivių.

Vokiečių lakūnams duota 
teisė vytis anglus -kur tik 
jiems patinka.

.Atakose, ant laivų prie M.ar 
gate, DjNB pranešimu, pas-

BERLYNAS, rugpiūčio 12 d.
— Vokietija pasiuntė spie
čius savo greitų kovos orlai
vių ir bombonešių prieš An
gliją. Atakos vyko gana ilgai I kandinta keturi anglų preky-
•ir galima spėti, jog tai pra
džia busimosios atakos.

Matomai pasiryžę sunaikin 
ti Anglijos laivyno ir uostų 
pozicijas ir demoralizuoti 
žmones, Vokietijos bombaner 
šiai užpuolė ginkluotą preky
binių laivų palydovą ir  smar-

J . A. Valstybių pasiunti
nys Belgijai John Cudaliy 
būdamas Londone pranešė, 
kad Vokietijos užgrobtuose 
kraštuose tikrai numatomas 
badas ateinančią žiemą. Ma
tyt, Amerikai prisieis maitin
ti  tų kraštų gyventojus. Bri- . . . . . . .

. . .  . t i  n e i m oralinės, ne i legali
tų  spauda ir autoritetai pa- _ • - i- *__1 1 nes, prievoles užgrobtų ir o-
reiškė, kad Vokietijos purei- kupuotų kraštų žmones mai* 
|ga rūpintis tų kraštų gyven- tinti.

BAIGIAMA PRANCBZIJOS 
DEMOBILIZACIJA
VICHY, rugpiūčio 12 d. — 

Šiandie pranešama, jog trečia 
dienį bus baigta Prancūzijos 
kariuomenės demobilizacija.

Iš apie penkių milijonų ka
ro metu sumobilizuotų pran
cūzų apie du milijonai yra vo 
kiečių nelaisvėje.

Po demobilizacijos bus pa
likta tik mažas, skaičius ka
reivių, kad palaikytų viešąją 
tvarką ir saugiotų pajūrio ir 
kolonijų centrus.tojų likimu. Bet naciai atšau 

ja, kad tas yra pačios Brita
nijos reikalas. Sako, Britani
ja  paskelbė karą, ji iškėlė VICHY, rugpiūčio 12 d. 
Vokietijai blokadą, tad ir te-j Pranešama, jog tarp gegužės 
sirūpina tų žmonių maitini-' 
mu. Girdi, Vokietija neturin-

ANGLIJA ATMETA U. S. 
PAŠALPĄ EUROPAI
LONDONAS, rugpiūčio 12 d. 

— Anglija pasiruošus tvirtai 
atsisakyti palengvinti bloka
dą, kad Jungtinė įVsalstybės 
ar kuri kita neutrali valstybė 
galėtų siųsti paramą vokie
čiams -okupuotiems kraštams.
Anglai ipano, jog padedant 

okupuotų kraštų žmonėms bū 
tų netiesioginiai padedama 
Vokietijai, ,kūy J kitu atveju 
pati tur-ėtifc tyos* tiikstančius 
maitinai.

Graikijos bazėse.
Graikijai, kuri yra neutra

li, nors ir drauginga Angli
jai, britai garantavo prieška
rine teritoriją. H Popolo di 
Roma sako, jog tuo laiku 
graikai “ atvirai kalbėjb apie 
ateities graikų Epiro kara
liją, kurion įeitų ir Albani
ja ” .

Aukšti fašistų sluoglsniai 
pareiškė, jog II Popolo di

ANGLAI SĖKMINGAI 
BOMBARDUOJA ‘ 
ITALU BAZES
KAIRO, rugpičio 12 d. — 

Royal Aire Force vadovybė 
praneša, jog pravestos sek 
mingos orlaivių atakos and 
Italijos bazių Libijoje. 

Komunikatas sako:
“ Karo stovyklos ir motori-

biniai laivai, siekią 10,000 to
nų.

40 orlaivių virš Portsmouth

DNB, nupasakodamas Pofts- 
moutbo ataką, pareiškė,1 Jog 
toj atakoj dalyvavę bent ketu 
riasdešimt vokiečių orlaivių. 
Jie pasidalinę į tris grupes.

Pirmoji grupė atakavusi a- 
municijos ir minų sandėlius, 
antroji — dokus ir  kelius ir 
trečioji — bombardavusi alie
ja u s  tan ia is .

Šeši anglų orlaiviai žuvę"k<i 
vose atakuojant laivų polydo- 
vą prie Margate,

ITALAI PAŠOVĘ
PENKIOLIKA

Roma kaltinimai iki šiol ofi-1 nio transporto koncentracijosI ANGLU ORLAIVIU 
cialiai dar nepatvirtinti, bet'Gabra Salae apylinkėj, Libi-| 
jei bus -surasta, k ad . augiai -im ooi-r«in*roi ai-aim î-o iri
naudojasi graikų 
“ Italija puls jas” .

bazėmis
joj sėkmingai atakuota ir vi
si mūsų bombanešiai grižo. 

“ Eritrėjoj - bombarduota

10 d. ir birželio 10 d. prancū
zai pašovę 982 vokiečių or
laivius ir patys praradę 3ti6, 
nežiūrint nelygaus 5—1 san
tykio.

ORAS
Cbicagoj ir apylinkėj: — 

Dalinai debesuota. Tempera
tūra pastovi. Rytų vėjai. Sau
lė teka 5:56 vai. Saulė lei
džias 7.-55 vai.

ST. ^GRINGALPH, rugpiū
čio 12 d. Šiandien prancūzų 
siuogsniai kalba apie griežtus 
naujosios vyriausybės per
tvarkymus ir ‘atleidimų 
premjero Pierre Lavai.

vice-

TOKIO, rugpiūčio 12 d. — 
Dareine suareštuota devynio
lika svetimšalių, kurie kalti
nami c^itijaponiška propagan
da. Vardai ir tautybės nepas 
kelbta.

ROMA, rugpiūčio 12 d. —
Italijos kariuomenė užėmė 
Karrin perėjima i r  Godajere 

Barentu aerodromas ir išmė | perėjimg. anglų Somaliland ir 
tyti orlaiviai. Keliolika S 79 žygiuoja .artyn prie Berberos.
(italų -kovos orlaiviai) ataka
vo RAF nusileidimo vietas 
Sudane be nuostolių ir gyvy
bės aukų.

“ Priešo kariuomenės kon- 
ctntracijos ir svarbi vanden
vietė netoli Dubato buvo du
kart atakuota.

“ Trys S 79 puolė Adeną, 
kur padaryta maža nuostolio. 
Žuvo du vietiniai gyvento
ja i”.

Orlaivių atakoj ant Erko- 
vit uosto Anglo-Egipto Suda
ne italai .sakosi pašovę pen
kiolika anglų orlaivių ir ne
praradę savo nė vieno.

Taip pat italų vyriausioji 
karo vadovybė praneša, jog 
nuskandintas britų submari- 
nas Odin, apie kurio žuvimą 
praneša ir patys anglai.
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Federacijos Tarybos Suvažiavimo 
Rezoliucijos

A.L.K. Federacijos Tarybos suvažiavimas 
įvyko penktadienį, rugpiūčio 9d., Pittsburge. 
Jame dalyvavo dauguma tarybos narių ir 
visų didžiųjų mūsų, lietuvių, centrų ir orga
nizacijų atstovų. Suvažiavimo dienotvaiKėj 
'buvo labai svarbių klausimų, kurie nuodug
niai apsvarstyta ir priimta visa eilė atitin
kamų rezoliucijų. Iš šių rezoliucijų kelias 
šiandien skelbiame.

Lietuvai Gelbėti Fondas
“ Lietuvos nepriklausomybė laikinai su

trukdyta. Lietuvos žmonės netenka laisvės. 
Religija bus persekiojama su visu ateistinio 

. komunizmo įžulumu. Mums, Amerikos lietu
viams, reiks padėti išlaisvinti Lietuvą iš 
vergijos, reiks dirbti, kad tauta nežūtų ir
kad religija Lietuvoj paliktų gyva.

Šiems dideliems darbams ir ryžtingai ves
ti kovai ir finansuoti reikės ne tik dvasinių, 
bet medžiaginių išteklių. Tam reiks gana di
delių sumų. Dėlto, Amerikos lietuviai katali
kai per Savo Federaciją steigia Lietuvai 
Gelbėti Fondą ir ragina kiekvieną sąmonin
gą lietuvį nutraukti nuo savo kasdieninių 
reikalų centą, kitą ir jį skirti per Lietuvai 
Gelbėti Fondą gyvybiniams tautos reika- 

Tams- į! ti»lg|įį
A.L.R.K. Federacijos suvažiavime 1940 m. 

rugpiūčio 9 d. Pitsburgh, Pa., nutarta at
sikreipti į geraširdžius tautiečius šiuo pra
šymu:

1. Apsidėti sulyg išgalės nuolatiniais mėne
siniais mokesčiais į Tautos Fondą po 10 cen
tų, o kas gali po $1.00 ar daugiau ir juos 
mokėti tol, kol Lietuva vėl bus. nepriklau- 
isoma valstybė. > >

2. Skirti Lietuvos reikalams bent vienos 
dienos uždarbį į metus.

3. Raginti draugijas ir organizacijas skirti 
Lietuvos reikalams iš save iždo arba sureng
ti tam tikslui bent vieną pramogą į metus.

4. Prašyti kunigų, klebonų, kur esama ga
limumų ii’ kur galima gauti vyskupų leidi
mai, padaryti kolektą bažnyčiose Lietuvos 
tremtiniams šelpti.

5. L. G. Fondo skyriai pasirūpina suorga
nizuoti pasišventėlius kolektorius, kurie vi- ' 
somis progomis renka aukas ir bent kartą 
metuose pereina tuo reikalu visus lietuvių 
namus savo kolonijose.

6. L. G. Fondo centras pakaria kiekvienai 
kolonijai kvotą, ir skyriai bei kolonijų vei
kėjai tą  metinę kvotą stengiasi išpildyti.

7. Centrą 3 išleidžia specialius Lietuvai 
Gelbėti ženklelius, kurie lipdomi ant laiškų.

8. L. G. Fondo centras skelbia didelį vajų,
kuriam pravesti, skyriams padedant, sumo
bilizuoja visų kolonijų žymiausius ir veik- | 
liausius veikėjus. į

Lietuviškuoju Keliu
** Visu- griežtumu pasimerkę Lietuvos oku

pantus — Rusijos komunistus ir taip pat 
Savuosius, lietuvius, komunistus, kurių ran
komis pasmaugta Lietuves žmonių laisvė ir 
uždėta jiems žiauri, aziatiška priespaudos 
našta, piktindamies didžiuoju Maskvos ir jos 
sudarytos Paleckio “ vyriausybės“ ir -liau
dies seimo“ biauriu smurtu, privedusiu lie
tuvių tautą prie baisios šiandieninės trage
dijoj mes, A.L.ILK. Federacijos Tarybos 
(suvažiavimo. 1940 m. rugpiūčio 9 d., daly
viai, matome gyvą reikalą atsišaukti į kiek-

vieną lietuvį, primenant, kad atsižvelgiant į< 
dabartinį Lietuvos ir visos mūsų tautos trą-I 
gingą padėtį, reikia sukaupti visas savo jė
gas kovai už Lietuvos laisvę ir tauteb gy
vybę.

Mūsų, Amerikos lietuvių katalikų, vaid
muo darbų ir kovų arenoje dėl Lietuvos ne
priklausomybės išgavimo buvo didelis. Mes 
.nudirbom daugiau negu kitos grupės ne vien 
dėl to, kad buvom© gausingesni, bet dėl to, 
kad buvom geriau organizuoti, kad įstaigų ir 
mokyklų turėjom. Matydami, kokie darbai 
dabar mūsų laukia, energingai raginame pa
silikti ištikimais mūsų tautos sūnums ir duk
terimis ir tą  ištikimumą demonstruoti ryž
tingu darbu ir pasiaukojimu.

Kad daugiau padėtume Lietuvai išlaikyti 
ir ugdyti visas tautines brangenybes, būti
nai reikia:

1. Priklausyti prie lietuvių parapijų ir 
remti visus parapijų ir tose parapijose vei
kiančių lietuvių katalikų draugijų ir orga
nizacijų skyrių darbus.

2. Priklausyti bent prie vienos lietuviškos 
katalikiškas organizacijos ar draugijos.

3. Būti Lietuvai Gelbėti Fondo skyriaus 
nariu ir per jį mokėti tautos reikalams mė
nesinį ar bent metinį mokestį.

4. Leisti savo vaikus i lietuviškas moky
klas ir tas mokyklas visokeriopai remti ir 
stiprinti.

5. Traukti draugijas dėtis prie mūsų vei
kimo centro — A.L.R.K. Federacijos, visur 
organizuojant veiklius skyrius.

6. Būtinai užsiprenumeruoti bent vieną lie
tuvių katalikų laikraštį, jį Įsu atsidėjimu 
skaityti ir visu kuo remti jo- leidimą.

7. Būti ištikimu ne tik lietuvių tautai ir 
jos šventiems siekimams atgauti laisvę ir 
nepriklausomybę, bet ir Jungtinėms Ameri
kos Valstybėms, kurios tiek daug palanku^ 
mo rodo mflsų tautai ir kurios tiek daug 
gero Lietuvai ir lietuviams yra padarusios.

8. Remti tas lietuvių įstaigas ir biznio | 
įmones, kurių savininkai ar vedėjai nedvejosimi širdin. Tas kunigas svv» indam i rpmin lietuviu tjvutnc ęaindi dėl n»- Č.1US buvo didžiai gCl'b. i i .jodami remia lietuvių tautos sąjūdį dėl ne
priklausomos Lietuvos valstybės atstatymo. IMarijonų Provincijolais,. Tė- nigiškus Jono

tvarkyta. Nė metus prieš ku- ve ištiklL Tad ryžtingai į dar
šveatinimus.l H  Tėvelį, et ad muitas au

9. Plačiai paskleisti lietuvių tarpe šūkį
“ savas pas savą“ ir jį vykdyti į gyvenimą................. , v

Sv. Onos (a irių )
10. Raginti tėvus su savo vaikais namuo- l^ įp ijiu ė je  mokykloje. Pur

be ir  senesniuosius su jaunimu kalbėt grynai „u^tesma-j. mokyklų,
lietuvių kalba, kad išlaikyti senąją ir gra 
žiąją kalbą gyva.“ mokėsis ir ėmėsi rankų dar-1 prie įvairių organizacijų: 

■bo. Išdirbęs apie dvejus me-'jprie A.L.K. {Studentų ir Prof. 
tus,. Jonas pasiryžo ilgiau ne- Sijj.ungojs;. prie Vyčių;- prie 

“ Pradėdami d^rbą padėti Lietuvai atgau- ilnbęs siekti vaiko širtlies šv. Jono pilnųjų blalviniiikų 
troškimus ir ruoštis prie: gra- draugijos, ilgus metus pi-rmi- 
žiosifcti kunigystes. 1928' me- įiiiideavęs savajai kuopai;, 
tų sausio mėnesį, metęs dai-j prie vietinės misijų kuiopoe,

Mūsų Nusistatymas

ti nepriklausomybę, mes aiškiai pasisakome, 
kad stovėsime už laisvą, nepriklausomą, de
mokratišką Lietuvą ir už tokią jos valdžios 
formą, kokia buvo paskelbta Lietuvc|s Tary- 
bejs Nepriklausomybės Deklaracijoj 1918 m. 
vasario 16 d. ir įgyvendinta Steigiamojo 
Seimo/1

Kova Su Vidujiniais Tautos 
Priešais

The Litliuanian Roman Oatholic Federar- 
tion is an. organization formed by various 
national organizations and lccal societies 
that are active in the numerous Lithuanian 
colonies tlrroughout the United States. Its

-  Smerkdami žiauriuosius Lietuvos oku-l membershiP is bmited to native Lithua- 
pantus, smerkiame ir vidujinius jos priešus.! anians and their debeendants and only to 
kurių rankas Sovietų Rusijos diktatorius Itll0se wll° are unalterably loyal to. the Uni-
panaudojo- Liėtuyc/j nepriklausomybei pri
smaugti. Lietuvos komunistai savo išdavi-
kiškais žygiais įrodė, kad senas pos a k i the various societies in the promotion of 
vidujiniai tautos priešai yra pavojingesni u®'their civic and cultural life in the United 
išorinius — yra tikrai te-ipingas ir  dėlto, ne- 'States and to keep alive the American Way 
galėdami užmiršti komunistų judošiško vaid-| Lithuania.
mens.,-suvaidinto baisiojoje lietuvių tautos On the Ninth day of August, 1940- the 
tragedijoj, A.L.R.K Federacijos Tarybos su- aforesaid Federation held: a conference in 
važiavime nutariame griežtai, vieningai ir Pittlsburgh, Pa. At which tune and place tire i
neatlaidžiai kovoti su komunistiniu elemen
tu, teisingai vadinamu penktąja kolona.

Atsižvelgdami į tai, kad ir AmerikcU lie
tuvių tarpe veikia penktoji kolona, pritariu- 
si Sovietų Rusijos plėšikiškaim. žygiui, už
smaugusiam Lietuvos nepriklausomybę,, kvie
čiame kiekvieną sąmoningą lietuvį ne tiki In that act of Reccgnition the Govern-
laikyti komunistus — bolševikus lietuvių ment of the- United States made the defi- 
tautos ir Lietuve^ didžiausiais priešais, bet- nite statement that the Lithuanian nation 
ir neimti į rankas jų laikraščių, nelankyti jo- has a separate entity and different than its 
kių jų pramogų, neduoti nė cento bet ko- neighbor — RuJjsia, and because c-f that dif- 
kiam komunistų sąjūdžiui paremti, neįsileis-1 ference, there was no ctis-membering of. the 
ti jų į namus, jei ateina- pražūtingos komu- latter, and 
nistinės propagandos tkslais, neįsileisti jų Whereas:
agentų į sales ar šiaip jau lietuviškas įstai-1 The Russian Government recognized the 
gas, taip pat nelankyti ir neremti.tų įmo- Į Government of Lithuania and by that act 
nių, kurios palaiko komunistišką spaudą ar-1 guaranteed to. the Lithuanian nation its 
ba jei jų vedėjai yra komunistų propagan- right to and iudependent. existence; and 
distai/’ lwhereas,:

m o s  JONAS B A L T R U K
•Rugpjūčio* 10 d., šv. Juo

zapo katedroje-, Hartfordu 
Conn., vyskupo. rankų uždėję 
mu dijąkonas Jonas Baltru
šaitis buyo įšventintas į ku
nigus. Tai yra daugelio ir 
vargo, pilnų metų garbingas 
ap vainiką v imas.

Kun, Jonas Baltrušaitis gi, štesnUi nloksl* ir  1931 lnfitais 
nič vasario 16; d.. 19-10 ® ^ -tanapo lį {taipgi
tais, Brooklyn, N. Y. Tėvai 
ilgai gyvenę Broklyne, vėliau 
persikėlė į Alaspętk,. L. I. J a 
nas gerų katalikų sūnus nuo 
pat įimžens augo ir vystėsi, 
katalikiškoje ir dievobaimin
goje aplinkumoje. Jo iš pri
gimties graži,. paklusni ir 
jautri širdis buvo rūpestingai 
prižiūrima ir saugojama. Te
reikėjo, kad kas įberfcų pa
šaukimo sėklų į  taip gerą dir
vų. Neilgai laukus Dievai- (par
siuntė ir sėjėjų. Vieną dienų, 
besilankąs Šv. Jurgio pampi-.

•bą ir palikęs senstantį tėvą> prisidėjęs prie jos niio. pat 
išvyko- į  TT.' Marijonų- veda-1 įsikūrimo dienų ir rūpestiu- 
mą mokyklų,. Mariau Hills gar ėjęs'atsakingas pareigas. 
College,. Uirisdale, UI. 1929 Jonas visad rėmė visus kuo

pų gražiuosius įnešimus u* už
simojimus.

Kunigas Jonas, atsižymi t y 
kurnu,< ramiimiu, klusnumu, 
kuklia ii* pamaldžia- dvasia. 
Pareigas stengiasi kuo rūpes
tingiausiai- 'atlikti. Jo  nuo
lankumas ir muši žeminimą: 
yra jau laimėję daug drau

ru, atlikęs novicĮją.tą sudėjo 
vienuoliškus įžadus ir pats įs
tojo į marijonų kongregaci
jų. Sėkmingai užbaigė auk-

TT. Marijonų vedamų moky
kla). Čia jis įstojo i kolegijų 
toliau tęsti mokslą. Išėjęs fi
losofijų, teologijos mokslų 
kii®. Baltrušaitis įsigijo TT. 
Marijonų seminarijoj'e, Iiins- 
daie, III.

Šiandie, po taip nuobodžiai 
slinkusių ir tikrai sunkių me
tų,. kun. Jonas džiaugiasi sa
vo. ryžtingos ir nepalenkia
mos vahiios gražiais vaikiais. 
Nemaža buvo nugalėti irų kliu 
čių,. netrūko rankas pakertan
čių sunkumų — tačiau nuga-

joje, Brooklynje,. kunigas sve
čios užkalbino jaunąjį Jonu
ką ir paklausė kuo jis norįs 
tapti. (Lankymosi dienomis, 
Jonukas kunigui patarnauda
vo prie mišių.) Jonas ilgai 
nemąstęs pareiškė, jog trok
štus tapti kunigu. Kunigas, 
matydamas kilnią sielą ir gTa 
šias jo ypatybes, sustiprino- 
vaikų savo pasirinkime, pa
drąsino, paragino ir  nurodė 
bfidUjj ir priemones, kuinų 
■imtis, kad pasirinktą tikslą 
atsiektų. Jonas viską a t i
džiai išklausė ir įsidėjo sau

nimas ir istorijos faktai. Vie-! diųsiai
nas skaiutemiif smūgių buvo nai! Ne viiena lnls tjn k i va’ 
kimfeo Jono tėtės mirtis. Mo- larada’ ne vleaas debesėlis ap- 

trauks skaistutėlę pasisekimo

velig J. Navickas.
Kunigas Jonas pradinį mok

vienų semestrą jis pertraukė

lėtos jos šiandie tėra prisimi-

tutė mirė Jonui' esant tryli
kos metų.. Tėtė pagyveno il
ginu. Mokslo metai hėgo iš 
lėto. Tėtė skaito metus po 
metų, laukia kada puoseleju- 
ma viltis išvysti sūnų atna
šaujantį Nekruvinų Aukų 
virs tikrenybe. Praėjo viene- 
r.i, dveji, septyneri ir vienuo
lika metų. Tėvo širdis plečia 
si džiaugtĮiiiu, nes 
laukiamoji diena.
Dievo* Apveizdos kitaip su

rugsėjo 28 d., 1939 m., Die
vas pasišaukė kun. Baltrušai
čio tėvą pats Save.

Kun. Baltrušaitis yra veik
liai dalyvaivęs ir socialiniame; 
gyvenime. Jis į. r  įklausęs

Laiškas’ Prezidentui Rooseveltui

ted States Government. The gurpose of the 
Federation is to- co-ordinate any activities

following resolution was adepted. to. wit: 
Whereas.:

The Government of the United States was 
the first of the Great Powers to recognize 
the Government of Lithuania, and 
Whereas:

JAU REGISTRUOS 
NEPILIEČIUS

Rugpiūčio 27 et prasidės ir 
tęsis iki- gPu<xlžio 26- d-., 1940, 
nepiliečių registracija. Kiek
vienas nepilietis, gyvenantis 
šioje šalyje, i r  jo. vąikąi, ku
rie yra 14 ar daugiau metų, 
turi asmeniškai regMruotįs 
pašte. Nepiliečių tėvų vai
kams iki 14 m.’ nereikės as
meniškai registruotis: jų tė
vai, arba globėjai (guar- 
dians), turės juos užregisbruo. 
ti.

fcrušaičiu šiandie džiaugda
miesi linki jam- kuo- guažiau- 
sios ir sėkmingiausios dar
buotės.

Kun. J. Baltrušaičio primi
cijos įvyko Atsimainymo bažr 
nyčioje,. Maspeth, N. Y., sek
madienyje, rugp. 18 d., Areli-, 
dijąkonu bus kun. J. Balkū-' 
nas. Pamokslą (pasakys. kun. 
P. Malinauskas, Marianapolio! 
akademijos direktorius.

Tėveli Jo-

Registracija bus gana pa
prastoje formoje, bet, dėl pa
togumo, U. S. Department of 
Justice pagauuino instrukcijų 
blankais, kuiios bus išdalintos 
greitoje ateityje pašte, ir ku
rias galėš kiekvienas parsi
nešti namo, jaš išstudijuoti, 
vėliau nusinešti į paštų,, kur 
bus išpildyta tikroji regis
tracijos forma ii- nuimta pir
štų antspauda. Ricgistra.cijo's 
aplikacijose yra apie 15 klau 
simų ir  jie nėra komplikuoti. 
Kurie yra padavę aplikacijų 
pirmoms ar antroms popie-

, , . .rorns, jiems ibus labai svar-
k a r ta is  . ‘ i xbu, kad atsakytų registraci

jos blankoje. taip pat, kaip 
(yra atsakę ant pirmų ar an
trų popierų aplikacijos. Pa
vyzdžiui, jeigu ant pilietybės 
ipoperų pažymėta, kad atva
žiavai iš Kauno, Lietuvos, 
tai ii- registracijos aplikaci
joj reikia taip atsakyti, /> ne, 
pav. atvažiavai iš Suvalkų 
gub. ir t. t.

saulę. Kils tamsūs, 
nepermatomi rūkai, grosian
tys pavojumi ar net pražūti
mi. Ypač. tada, Tėveli Jonai, 
prisimink, jog gyvenimo ke
liais ne vienas keliauji, bet 
kad Tas, Kuriam tarnauji ir 
Kurio paveiksiąs tavyje atsi
spindi, laiko tavo ranka sa- 

artinasil voj°ie- Prisimink, jog tokio- 
TačianJ^ drau^j°j^

Jani nedaleidžiant, negali ta-

mos!
S. P. Vaičaitis

Geresnis yra saugumas kad| 
ir varge, negu pavojus aukse.

Brangiai apmokamos pra
mogos nėra malonios.

Niekados netikėk dranguį. 
kurs tave nelaimėj apleidžia.

Grožis — . tai begalės at- 
Mpindis. Tai' nujautimas Die 
vo.

The. Lithuanian Government proved to the 
world’ that it could govem itself succe^s- 
fully and it served its people įsatisfa-ctorily. 
The people prcgressed culturally, rehgiuos 
ly, natic-nally and economically, and 
Whereas:

The Government and the people of Lith
uania were compelled to submit to the less 
of their national existence, through duress 
and force exercised‘ by Ri(ssia, and 
WheEeas:

The Russian Government has now annex- 
ed Lithuania and although this act was done 
by force and; subterfuge, the Russian Go
vernment would have the world bc-Ueve a 
lie — that is, that all of this was. done by 
the reųuest of, and at the behest of the Li.- 
thuanian Government and the People of Li
thuania, so

Therefore Be It ResOlved:
To reąuest the Government of the United 

States, to protest against the aforesaid acts 
of the Russian Government — to the end 
that the Government of Lithuania may again 
be re-establishedi as an independent Republic 
with all the rights and privileges contained 
in  feuch a status; and it  should sever all dip,- 
lomatic relations with the Soviet Union and 
Be it  further resolved:

To thank the President of- the United 
States Fraiiklin Delano Roosevelt for the in- 
terest he has shown in this problem which 
is so dear to the hearts c-f. all loyal Lithu- 
anians in the United States, and 
Be it further re)solved.-

To send a copy of this resolution to the 
President of thKUnited States. -

Kurie turės registruotis:

1. Neturintieji pilietybės 
popierių.

2. Pirmų popierių aplikan- 
tai. ,, ,

3. Antrų popierių aplikan- 
tai.

4. Nupiliecių tėvų vaikai-, 
kurie yra pasiekę 14 m. am
žiaus.

5. Nepiliečių tėvų vaikai,, 
nesulaukę 14 m. amžiaus, tu
ri būti tėvų. ar jų globėjų 
(iguardians) užregistruoti.

6. Nelegąliškai įvažiavę į 
Suv. Vals.

7. Nelegališkai įvažiavę ir 
apsivedę su Amerik. piliečiu, 
o* vėliau Amu pilietis ar ęiilie- 
tė legalizavę savo vyrą at 
žmonų.

8. Praradę pilietybės tei- 
’ses vienu ar kitokiu būdu.

Už savaitės, ar dviejų, ne- 
piliečiai, nuėję į paštą reika- 
laidd.be “ sample fonu of 
Alien. 'Regįstration.’’ Parsine
šę ją. namo galėsite išpildyti 
taip, kaip. geriausiai galite, 
o vėliau nusinešę tą  registra
cijos blanką, į paštą užsire- 
gįstruo’site ir pridėsite pirš
tų turtspaudą,..

Kiekvienas U.S.iA. gyven
tojas turi skaitytis ir pildyti 
šios šalies įstaitymus. Taigi, 
nepralcisldte šio dalyko juo
kais: turite laiko nuo rugp. 
27 d. iki gruod. 26 d. užsire
gistruoti. Kurie neišjpihlyisite 
įstatymo, būsit fcderalės val
džios baudžiami $1,000,. ar 
6 mėnesiais kalėjimo, ar 
abi-em .bausmėm.

Užsiregistravęs nejfdlietis, 
persikaidainias kitur gyventi, 
turės pašte gauti mažą blan
ką, pavadintą “ l'orm for 
change of address, ’ ’ ir ją  -iš
pildyti žiniai Iinmigratįon of

(Tęsinys S pusi.)

laidd.be
laidd.be
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LIETUVIŠKOJI TAUTINĖ INDIVIDUALYBĖ 
IR AMERIKOS LIETUVIS

f
I. ŽMONIJOS DIFEREN-. nėms tiesos, gėrio ir grožio.
CIACIJA IR LIETUVIŲ 
TAUTA

1. Sutelktinių individualybių 
atsiradimo pagrindas.

Visa žmonių ir tautų visu
ma, nežiūrint laiko ir  erd
vės skirtumų, paprastai vadi
nama žmonija. Žmonijos ben
druomenės esminis elementas 
yra žmogus. Žmogus, kaip 
individas, yra esybė savyje 
nepadalinta ir skirtinga nuo 
kiekvienos kitos esybės. Bet 
žmogus yra protingas indivi
das ir, kaip toks, turi pro
to ir laisvos valios vertybių. 
’Jo veikimas turi būti grin
džiamas tų galių bei verty
bių dėsniais. Pažįstant žmo
gų abstrakčiai, žiūrint į jo 
metafizinės esmės (essentia), 
žmogus žmogui yra lygus. Ne 
iš kokios rasinės ar tautinės, 
bet iš žmogaus metafizinės 
prigimties seka esmėje ben
dros visai žmonijai artimo 
meilės, tiesos, 'gėrio, grožini ir 
visos kitos pagrindinės nor 
mos bei dėsniai.

Bet žmogus kaip asmuo, 
kaip pilnai savyje egzistuo
jantis substancialinis sielos ir 
kūno junginys, pats savyje 
nėra absoliučiai tobulas; jame 
yra įvairių galimybių. Todėl, 
išeinant iš žmogaus konkre
čios bei individualinės (ne 
metafizinės) esmės pažinimo, 
mes nerasime pasaulyje nė 
vienos absoliučiai lygių žmo

normoms. Žmogus, gyvenda
mas gamtiniame pasaulyje, 
reiškiasi kultūriniu kūrybiš
kumu ir tuo būdu atlieka sa
vo antgamtinį misijų bei ke
liauja į antgamtinį gyveni
mų.
2. Tautas formuoja veiksniai.

Žmonijos išsidiferencijavi- 
ttnas iiki dabartinio laipsnio 
vyko pamažu, per daugelį 
tūkstančių įmetu. Žmonių pri
gimties realios galimybės ak
tualizavosi bei išsiskleidė 
įvairiais psichofiziniais ir 
dvasiniais palinkimais bei su
gebėjimais skirtingų veiksnių 
įtakoje. Žmonijai besiplečiant 
ir įvairiomis linkmėmis besi- 
diferenteijuojant, gausėjo bei 
komplikavosi ir tos diferen
ciacijos veiksniai.

Antropologai (Schmidt ir 
k.) aiškina, kad pirmykštis, 
vadinamasis simbiozinis, žmo 
nijos tipas ir antropologiškai 
ir kultūriškai buvo vienin
gas. Pakenčiamam gyvenimui 
susikurti jam užtekdavo vie
nintelės sutelktinės šeimos jė
gos. Visus to tipo žmones 
jungdavo vienintelis antgam- 
tės primato ryšys. Bet kovoje 
už būvį dalis tų žmonių dau-

Windso.ro princų (centre) Hamiltone, Bermuda, pasveikino garbės sargyba, kai jis 
ten trumpų laikų sustojo vykdamas į Bahamos generalinio gubernatoriaus pozicijų.

(Acme telephoto).

struktūrai. Mokslininkai pa
gal įvairias žymes (galvos 
formų, odos spalvų, efc.) 
skirsto žmonijų į kelias bei 
keliolikų rasių.

Žmonių skaičiui daugėjant 
ir kovai už būvį sunkėjant 
daugelis keisdavo savo gyve
namųjų erdvę,, su įgytomis 
pastovesnėmis psichofizinė
mis dispozicijomis patekda
vo į kitokių gyvenamųjų ap
linkų, į kitokius gamtinių 
veiksnių niuansus, arba net 
susimaišydavo su kitais etni
niais bei rasiniais tipais. Tuo 
būdu įsubtiesni gamtos veik-

giaū susirišę su medžiokle, I snių niuansai (kiek jpasikei-

aisčiais, ir toliau savo ruožtu tas ar kitas tautinio savotiš- 
aisčiai suskilo į lietuvius ir Į kūmo niuansas, nes tų veik- 
latv.iuis. sriių kompleksas yra organiš-

Pabr 
ma gi

Sžtina, kad. neini,ano- i kas ir - akos labai konlPli-
ežiai nustatyti, kurio

veiksnio įtakoje susiformavo
kuolos.

(Bus daugiau)

THINGS that never happen

S EASY.fo mako

CIRLS
wlth th©

{AUTOMATIC

SIMPLY...CurlAsYou Eomb> * .4
i  \A w a y  v/ith your curlers . • • owayl \  . . ’with your curling gadgetsl Here'j 

the lašt word in easy curling meth- 

K ods. It's the new "Automatic”  Rolo- 

curl, with a regular comb at one end 

and a magic disappearing comb at 

the other. You simply curl as you 

comb . . . with one end you comb, 

wifh the other you curl easily, quick- 

ly and with beaury shop perfection. 

For a ll Types o f Curls, Rlnglots, e te

FOB SAU AT YOUR LOCAL f. W. WOOLWORTH CO. STORI

ll

Klausykite ‘Draugo’ Radio Programa
A n tra d ie n ia is  
W GES (1360 kil.) 
7:30 valandę vak., . , v • v ■ v ’ Ikiti vėl su žvejyba, vienų šei

mose įsigalėjo poligamija, ki
tų  — patriarchalinė santvar
ka ir t. t. Per kelias kartas 
išbuvęs pastovus panašiose mažesnes grupes. Iš per&pek- 
ar kitokiose gamtinės ir so- tyvos žiūrint į kurios nors 

gyvenamąją

tęs klimatas, žemė ar krašto
vaizdis) su savo įtaka ir ra
sių maišymasis pamažu skal
dė rases ir jungė žmones į Į

nių poros. Šia prasme visų cialinels aplinkos sųlvgose di-j kadaise savo
žmonijų galime suprasti or- Į desnės ar mažesnės žmonių 
■ganišku skirtingų žmonių grupės gyvenimas paliko są
junginiu. Bet tais žmonijos vo (pėdsakus net ir šių dienų 
organiškumas eilės atžvilgiu žmonių fizinėje ir psichinėje 
pirmiausia remiasi ne pavie- ' struktūroje. Iš pirmykščių

erdvę pakeitusios tautos kil
mę, dabartinė gamtinė gyve
namoji aplinką yra pats arti
miausias jų formuojąs gamti
nis veiksnys.

nių žmonių individualiniais .• ryškiau išsidiferencijavusių 
skrtumais, bet atskirų žmonių žmonių tipų, kurių pėdsakai 
grupių individualiniais savo- jaučiami šių dienų tautų psi- 
tiškumais. Realūs mokslo da- eilinėje struktūroje, yra no- 
viniai mums nurodo daugybę I madinis, totemįstinis ir mat- 
buvuisių bei esančių žmonių rianchatinis. Šie yra trys pa- 
grupių su charakteringomis I grindiniai etnologiniai tautų 
savybėmis, su tam tikrais or-i tipai.
ganiškos vienybės įpradais. « Nomadinio (arba patriar-
Etnoliagai, antropologai ir ki- chatinio) tipo šeimose vvrau- 
tokie mokslininkai ne be pa-Į ja tėvo teisė, vyriausiojo sū- 
gr.indo tyrinėjai įvairiais at- naus pabrėžimas. Žmonos pa- 
žvilgiais žmonių rasinius, prastai yra perkamos 'bei va- 
tautiniuis ir kitokius skirtu- gįamos, bet motinos šeimoje 
mus. Gi tas žmonijos išsidi- yra gerbiamos (šalia monio- 
ferencijavimas įvyko ir ida- Į gamijos pasitaiko ir poliga- 
bar tebevyksta todėl, kad niija). Tautos su ryškiu no-
žmogus savo žmogiškoje'Pri-! madiniu pradu pasižymi l<a-' ^ gomis sfekdama taln tikru

. gimtyje (individualine pras- į rfngumu, ekspansyvumu. To- tiks, Sąmoninguose, visos 
me) turėjo ir turi realu, ga- temistmis tipas charakteriu- l tos beraJra,; C pergyWūa.

gas ištisos giminės (ne šei- |muose h. vienoduose kultūri_ 
mos), ūkiu, absoliučiu vyro

Etnologinė kilmė bei rasė 
ir gyvenamoji aplinka yra 
tautos, kaip gamtinio '.viene
to, formuotojai. Tų, ribotose 
vietose veik absoliučiai pa
stovių, gamtinių veiksnių {tai
koje tauta formuojasi nesų- 
moningai. Laikui .bėgant tau
ta atbunda savoi dvasioje ir 
susprogdina aukštąsias gam
tos ribas. Į  kultūringųjų tar
pų tauta patenka tapdama 
kultūriniu vienetu, būtent, to
bulindama gamtinių veiksnių 
Sukurtųjų savo individualy
bę, sąmoninga,’ pasirinkdama 
ir energingai sutelktinėmis

X,

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

Kviečiame visus mūšy gerbiamus skaityto
jus pasiklausyti šiy radio programų, nes bus 

dedamos pastangos padaryti jas kuopuikiau- 

sias ir vertas jūsų pasiklausymo.

W GES -  Kiekvieną Antradienį -  7:30 v. vak.

limybių išsidiferencijuoti. 
Žmogus norėdamas savyje

ibei savo gyvenime realizuoti- tarpininkavimu taųp Dievo ir  
jo prigimtyje įdiegtus rnetafi- žmonių, dievybių vyriškumu,
žinių sferų tiesos, gėrio ir 
grožio idealus, verždamasis

m  u o
i

nauose žygiuose susijungia 
praeitis su dabartimi, susida
ro bendroji tautinė sąmonė.

Tuos kultūrinius tautos žy
gius, kaip veiksnį, galutinai 

visose gyvenimo suformuojantį ir pastoviai 
vienybėje ęialaikantį tautos 
charakterį, vadina tautos is
toriniu likimu. Šils kultūrinis 
tautų vienijąs veiksnys esmė
je yra reikšmingesnis už ąukš 
čiau minėtuosius gamtinius 
(pastaruosiuose šalia tautų

dideliu linkiniu į poligamijų.
Žodžiu, čia vyro (ne tėvo) 

šioje ribotoje žemiško gyveni- persvara jaučiama ne tik šei
nio aplinkoje į laimę, į pilnes- moję, /bet
nį buvimų, kuria savo pri-j srityse. Matriachatinis pra-
gimties ypatybėms paremtas das charakteringas moters 
kiek galint tobulesnes ben-l persvara šeimoje (griežta 
druomecnieis, kad sutelktinėmis monogamija), mėnulio kultu, 
pastangomis galėtų sekmin- Į moteriškųjų dievybių .buvimu 
gian savo žmogiškosios būties' bei moters įsileidimu į reli- 
gelmių troškinius patenkinti, ginies .apeigas.
Žmogus stengiasi sutelktinė-' Apčinioipiaimeianis žmones j vienijančių pradų yra ir jų 
mis jėgomiis’ savo reikalams jungiąs pradas yra .bendros!skaldančių). Kultūrinių žygių 
palenkti gaivališkųjų gamtų, i rasinės ypatybės*. Rasė yra | vienodumais, pavyzdžiui, su- 
jis turi savo žmogiškąja pri- tam .tikrose ribose pastovus' jungė trijų tautų dalis į vie- 
gimtimi prisitaikyti prie ap- ir paveldimas zoologinis žmo nų šveicarų tautinę bendruo- 
linkos ir savo prigimties gai- gaus. savotiškumas, clarųs įta- Į menę. Dėl nevienodo istorinio 
vališkumą palenkti aukštes- kos ir psichinei žmogaus likimo persiskyrė prūsai su

O ANP Mo w  w o o l d  y p o  
W l i k ę . y o u r MOIR. COT

Skaitykite Ir Platinkite Sekančius Mūšy 

Katalikiškus Laikraščius:.

“ DRAUGAS”  — vienintelis A - 
merikos lietuvių katalikų dien
raštis. Metams $6.00. 2334 South 
Oakley Avė., Chicago, TU.

A

uiKe Daps,Pikase.; 
w ith  a w t t u e .M a » - —

S k a ity k ite  K a ta lik iš k ą  S p a u d ą f e

“ LATVAS” — tikybinis savaitraštis. Metams $2.00. 
2334 So. Oakley Avė., Chicago, Illinois.
“ DARBININKAS” — Šv. Juozapo Darbininkų Sų- 
junffos organas, išeina du kartu savaitėje. Metams 
$4.00. 366 W est Broadway. So. Boston, Mass.
“ AMERTKA”  — savaitraštis. Metams $2.. 423 Grand 
Street., Brooklyn, New York.
“ GARSAS” — A.L.K. Susivienijimo organas. Me
tams $2.00. 73 East South St., Wilkes-Barre, Pa.
“ MOTERTT DIRVA” — A.L.R.K. Moterų Saiungos 
organas. Metams $2.00. 2317 So. Hoyne Avė., Chicago, 
Illinois.
“ S TU D EN TŲ  ŽO D IS”  - A.L.K. Studentų ir  Pro
fesionalų žurnalas. Jame bendradarbiauja visos ge
riausios Amerikos pajėgos. Metams $2.00. Mariana- 
polrs College, Thompson, Conn.
“ VYTIS”  — lietuvių Vyčių organizacijos mėnesi
nis žurnalas. Metams $2.00. 4736 South Wood Street, 
Chicago, Illinois.
“ MUZIKOS ŽINIOS”  — mėnesinis muzikos žurna
las. Leidžią Vargonininkų Sąjunga. Metams $1.50. 
1850 Wabansia Avenue, Chicago, III.
“ LIETTTVTU ŽTNTOS”  — savaitraštis. Leidžia Tae- 
t.uvių R. K. Literatūros Draugija. Metams $1.50. 6802 
Supenor Avė., Cleveland, Ohio.
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Kun. Dan. A. Lord, S. J.

Kristus ir Jo Bažnyčia
(Kun. Karaliaus Premijuotas Vertimas)

El---------------  --------------- vorts j .  a. Praleika

(Tęsinys)

Artim i Jo Širdžiai.
B-— Bažnyčia, atydžiai tėmy- 
dania K ristų, matė tuos, ku
riuos K ristus daugiausiai my
lėjo. Jie  buvo neturtėliai, 
nuliūdę, maži vaikeliai ir silp
ni seneliai. Neišvengiama 
tai, kad Bažnyčia turėjo mylė
ti K ristaus numylėtinius. I r  
J i  mylėjo ir  myli. Jiems, 
Kristus pavyzdžiu, J i  stato 
mielaširdingumo, įstaigas, 
steigia ligonines, i r  atveria 
savo prieglaudų duris. Nietz- 
elie norėtų visas šias įstaigas 
sunaildnti, kaipo palaikančias 
silpnus ir  sužeistus, kurie su
laiko giminę ir  jų silpnina. 
Katalikų Bažnyčia juos laiko 
savo globoje vien dėl to, kad 
matė Jėzų K ristų  juos glau 
džiaut prie savęs. Katalikų 

' Bažnyčios širdis, kaip ir Ka
talikų Bažnyčios balsas, yra 
paties Kristaus.

'Visiems.
Įsakymas, kurį K ristus da- 

vė Savo Bažnyčiai, buvo vi- 
| šuo tinas. ‘Eikite ir mokykite 
visas tautas, visus žmones, * 
ir  visų sutvėrimų. ’ Gan atsi
dėję senovės Bažnyčios Tė
vai , tų  įsakymų pildė. žodis į 
žodį taip,' jog jie norėjo ži
noti, a r ta i visų sutvėrimų 
nereiškė ii- gyvulius. Jie  ma
nė, kad buvo jų  priedermė ei-

— Savo* visos nakties pa
šnekėsiu su Nikodemu, K ris
tus pareiškė aiškiausiais žo
džiais reikalų, atgimti iš van-jti i r  mokinti arklius, šunis ir 
dens ir  Šv. Dvasios. Vėliau, avis.
J is  įsakė apaštalams padaryti 
Krikštų kaip ir  įeinamąsias 
duris į Jo  Bažnyčių. Bažny
čia vis dar teikia ypatingų

— Rodos, kad Šv. Pranciš
kus mokino paukščius, — Ele
na pakišo.

— Ar, gal, žuvis? — pa-
svarbumų teorijoje ir  prakti-\ klausė Osbornas. — Manau, 
koję, būtinų reikalų atgimimo k3** ji® Pr ê ežero pasakė pa-
per Krikštų. ^mokslų, kurį sekė ešeriai, ly 

dėkos, kardžuvės ir  rekinai.
Kristus tik pasakė: Be _  Tai tįesa> _  atsake kun 

manęs jus nieko negaUte! | Hall _  j  is Ilwkino paukši;iu!i 
ir  žuvis. I r  jis padarė labai 
;erų atsivertėlį iš Gubbijos

Nors šių laikų tikybos svar
bų duoda išdidumui ir galimu
mui pasidaryti nuopelnus ų n t 'į ik o .
žemes ir  danguje vieniems, į _  Man žingeidU) _  Osbol,  
be jokios pagalbos, Bažnyčia l nas gailingai suki„ėj0 galvę, 
gi teikia Jėzaus K ristaus s ti
prybę ir dabartinę
Šv. Sakramentų malonėje. 
J i  pripažino, jog be Kristaus 
mes nieko negalime padalyti,

‘ vertingo amžinam gyvenimui. 
Kunigas sustojo ir  išgėrė, j .  ,.ad mes einaule

paskutinius kavos lasus iš sa '
vo stiklo.

— ar jis turėjo geresnį pa si- 
pagalbę, sek:imų .mainant savo kongre-

—- Taip, — tarė jis — iš
skyrus Katalikų Bažnyčių, 
pirmas K ristaus Įsakymas, 
mylėti Dievų, yra beveik už
mirštas. Jo rūpestis matyti 
sielas laimingai pasiekiančias 
dangų yra prašalintas užsiė
mime atrasti pasisekimo že
mėje. Jo  silpnų ir neturtė
lių meilė prašalinta filantro
pijos moksliškumui, kuri daž
niausiai remiasi ne meile 
Vargstančio artymo, bet ne- 
kentimu jo nemalonaus kvapo 
ir noru prašalinti iš mano 
įžeistų akių jo nesveikų odų 
ir  jo badaujanti kūnų. Aš

dirbame su nuolatiniu susi
jungimu su Dieviškuoju Jėzu
mi.

Nuodėmė ir Paguoda.

gacijų įpročiui 
ana kunigų turi?

— Tas, — atsakė kun. Hali, 
— yra viena iš istorijos pas
lapčių.

Vėl jie nusijuokė, ir kuni
gas iš naujo pradėjo:

Sutrauktas A r ‘Visuotinas. 
—‘ Na, vistiek, Bažnyčia 

rim tai priėmė tų įsakymų mo
kinti visas tautas ir visus

manau,
nvčia,

Anglijos karo laivyno bazė Portland. Vokiečiai įkūnai praneša, kad jie tų bazę su- 
(Acrne teleplioto).naikinę masiniai puldami Angliju-

ne-Slavijon, kaip Petras pats ke. ; reiškimas yra persekiojimams. Kas nenori dirbti, tas 
liavo į Antiochę ir  Bomą, iri-ženklas, gan aštrus ir žiaurus|privalo^ ir  valgyti.

ėjo į graikiškų šalių! pasirengęs Jį varyti į ištremt- Meile — burtininke, kuri 
Katalikiškas misi- mų ir atim ti gyvybę nekaltų- Į puošia ir  keičia viskų, kų tik 

jų, užmuštų Jo vietoje. Tadai paliečia.

Povilas
žmones.
jonierius neatmainomai cjo
pirma, negu pirmieji tyrinėto- J is  pareina į tamsų Paslėpto Į esamė sukurti, kad

būtumėm laimingi.

Nekask kitam duobės, nes

jai naujai atrastose šalyse. 
I r  kol anglų atradėjai ir kolo- 
nizuotojai išnaikino šiaurės 
Amerikos įndijonus, katali
kiški kolonizuotijai atgabe-

Gyvemmo.
— Jo apsireiškimas žmo

niu tarpe — yra ženklas žmo . . . . . .
, - - r i r'-io,, pats į jų įkrisi.nems bėgti prie Jo karsčiau-’x t  *

šioje meilėje. Betgi blogos
negu didžiu-1 no Pietų Amerikon savo ku-j valios žmonės eina prie Jo  su

nigus atnešdami iudijonams nepermaldaujančia neapykan- 
krikščionybę. Šiandien, kaipj ta. J is  apsuptas prietelių,!

Jį. Ne-visuomet, Bažnyčia pryšakyje kurie noriai m irtų uz J į 
varo misijų organizavimų pa»- prietelių, kurie pirm a plana- 
saulyje. J i  dar mokina v o su tobulu sumanumu ir 
Evangelijų visam sutvėrimui. Į tada didžiavosi visišku 

Dieviškoji Paralelė, j nupuolimu. Jo  mokslas

— K ristus pats atleido nuo 
dėmes. Vienas Jo daugiau
šiai suraminantis ir  atsikurto- j žmones. Turi atsiminti, kad 
jautis pasveikinimas buvo, I protestantizmas per pirmus 
“ Būk ramios širdies, tavo ^ 9  savo buvimo metų, ta i|dar5n 
nuodėmės tau atleistos.”  6 ių iy ra> 11U0 Liuterio

buvo beveik visas padalintas 
į mažas tautiškas a r vietines

LIETUVIAI DAKTARAI
Telefonas: Hemlock 5849

Jo

DR, PETER T ,  BRAZIS
GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS 
6757 So. YVestem Avė. 

j Ofiso Valandos:
Į Po pi.et —- 1 iki 3; Vakarais 7 iki 9 

Sekmadieniais suiyg sutarties

>U- Phone Cicero 4276
Kun. Hali trumpai 

ant savo pirštų:
-— Beveik būtų lengva pa

suvedė kelia ankščiausį entuziazmą,
ir sukelia, atskambantį pajuo
kimų ir paniekų. Jis griūva

DR. P. AIKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Ct., Cicero, III. 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir  Penktadieniais

L1ETUV1AI DAKTARAI
Tek YARds 3146

VALANDOS: Nuo 11 iki 12.
2 iki 4 ir  7 iki 9 

Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9 
Šeštadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS 

Taipgi akinius pritaikau*
3343 S. Halstcu S treet 

l e l  CANal 5969

DR. 1YALTER PHILLIPS
GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS 

2155 W est Cermak Road 
OFISO VALANDOS 

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

DR. F. C. M NSKUNAS
PHYSICIAN AND SURGEON 
2158 W est Cermak Road 

Ofiso tel. CANal 2345 
Ofiso Vai.: 2—4 ir  7—9 

2305 So. Leavitt St. 
Res. te j  CANal 0402

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAFayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir  
Penktadieniais.

4631 So. Ashland Avė.
TeL YARds 0994. 

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir
Šeštadieniais.__________

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

(2-tros labos)
TeL MIDway 2880 Chicago, III.

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

Sekrnad. nuo 10 iki 12 vai, ryto.

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

Tel. VARds 0994 
Rez. tel. PLAza 3200

dėt Kristaus žodžius, darbus' po konspiracijų sukrovimu į

ir užsiėmimus vienoje e ilč jen isk ii nupuolimu — kančioje,, Valaailos; 1(w2 ryte ,2.B 7_g p  M . VALANDOS: 
ir  antroje eilėje doktrinas, kuri baigėsi Jo  mirtimi. Bet,J 3147 S. Halsted St., ChicagO | Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8,v.^vnk. 

ir Bažnyčios užsieni i- Jo priešai mato J i  galinčiu' Pirmadieniais, Trečiadieniais

sukilimo, Į A t r a s t u m e i ,  kad Jie J sutrupinti net karstų, kuria-l Valandos: 3 — 8 popiet,
Tai dar- nie jie buvo J į  užantspauda-.

Nedūliomis nuo 10 iki 12 vai, diemf

grupes. Jo misijų dalbavr- siui

visiškai paraleliški. 
bas, kurį pavedu, tavo dėme- vę, ir  galintį keltis į naujas 

pergales ir didybes.

Tel. YARds 5557

DR. FRANK C. KWINN
(Kviecinskas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 W est 47th Street

OFISO V ALA NDOS:
2—4 ir  7—8:30 v. vakare 

________ ir pagal sutartį._________

CANal 7329

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2202 W est Cermak Road 
OFISO V ALANDOS: 2-4 ir 7-9 

ir  pagal sutartį.
Sekmadieniais laipgi pagal sutartį. 

Res. telefonas SEEley 0434.

kaltės bus uias Y1*3 tik šimtmečio senu
mo. Senovės protestantų 
sektos pasitenkino nusileisti 
ir  pasidaryti tautiškomis. 
Liuterizmas pritaikė prie 
skandinaviškų tautų ir prie 
Vokietijos dalelių, angliciz- 
mas skaitėsi taip angliškas, 
kaip ir kepta jautiena. Kalvi- 
nizmas buvo arba įžymiai 
šveicariškas arba kariaujan
čiai škotiškas. Maldininkai 
tėvai nei valandėlės nedvejo-

— Skamba kaip žaislas, — 
pritarė Elena.

—- Padaryk žaidimu. T?u 
žaidimas, kuriame negali pra-. 
lošti.

—- Gali dar toliau daryti 
palyginimų, —- sakė kun. Hali. * 
— Galėtum, jei norėtum, at- 

i rasti Kristaus ir Bažnyčios. 
gyvenime kitų nustebinan
čių paisakėlę. Beveik atro-j 
do, kad Kristus norėjo, jog 
Jo Bažnyčia turėtų viršų jį i

(Bus daugiau)

kalčių atleidimo galimybę Jis 
perdavė aiškiu pasiuntimu 
Savo Bažnyčios. “ Kieno kal
tes atleisite, tų
jiems atleisto.”  O vis gi 
Katalikų Bažnyčia viena var
toja šių saldžių, suraminan
čių ir svarbiausių Kristaus 
galimybę. .Tiesų pasakius, 
vien Katalikų Bažnyčia gi-

pageidavimus p aį -užsiėmus nuolėmės, kląu- 
I simo sprendimu, nes, J i ima 

tų rūpestį iš K ristaus širdies 
ir  minties.

kad tai tik vien Baž-
NAUJAS APARATAS 

AKINIAMS PRITAIKINT•kurį gyvai išlaiko J ė 
zaus Kristaus 
ir  rūpesčius.”

f t įeilės Sėkmės.
Kunigas pramatydamas 

prieštaravimų Osborno akyse, 
nujautė tai.

' — Aš asmeniškai esu per
tikrintas, kad, jei mes mylė
sime Dievų, mes būsime ste
bėtinai ir  giliai užimti mūsų 
artymo reikalais. Kuomet mes 
esame užsiėmę dangiškais da
lykais, tik dėl to, kad mes ne
galime būti nuodėmingais; a r
ba tikrai saumylingi, kada 
mes siekiame Dangaus, o nuo
dėmingumas ir saumylingui- 
mas yra  tie dalykai, kurie pa
daro žemę nelaiminga. Bet, 
tai yra  milžiniškas klausimas 
ir nevisai pritinkąs mūsų dis
kusijoms. Laikykimės vieno.- 
dumo K ristaus ir  Bažnyčios.

—- K aip Bažnyčia kalba, 
taip ir daro. Begališkai ir 
nenuilstančiai J i  daro tų, kų

K ristus Bažnyčiai prižadė
jo nuolatinį pribuvimų P a
linksminto jos, Šv. Dvasios, 
kuri ateis ir gyvens tikinčių
jų širdyse. Bažnyčia vis dar 
teikia Šv. Dvasių Sutvirtini
mo Sakramente.

Pagydymo Stebuklai.

/ — Kristus, kad patvirtintų 
faktų, jog Jis buvo Mesijas 
ir Dieviškasis Mokytojas, 
kalbantis sų Jo Tėvo Jam 
duota valdžia, kėlė ligonius ir 
gydė ligas. Bažnyčia rado 
savyje tų pačių galybę, ka
dangi ši galybė darė įspūdį 
ir  pertikrino pagonis. Bet, 
pirmas K ristaus reikalas bu
vo rūpintis siela, o ne kūnu. 
Todėl šios galybės vartojimas 
buvo didžiai apleistas. Bet 

stebuklai,

jo, kad -buvo dalis jų poioi-Į vienodumų gimimo ir gyve- 
gų skelbti indi jonams moks-1 nimo, prietelių ir priešų.
lų kuriam jie • pats tikėjo. 
Protestantizmas didžiumoje 
buvo daugiau valstybinis, ne
gu budizmas a i  šintoizmas.

— Bažnyčia, kitoje pusėje, 
turėjo Kristaus nerimaujan
čių misijonieidaus karštu
mų. Nuo pradžios J i  mokino 
kekvienų sutvėrimų. Iš Bo
luos išėjo garsūs apaštalai: 
Bonifacas Vokietijon, Patri-

— Aš nei to nesuprantu, —- 
Osbornas priešinosi, visuo-Į 
met atrodydamas daugiau su
maišytas.

Jo 'Gyvenimas.
— K ristaus gyvenimas, — 

aiškino kun. Hali, — buvo gi
mimas galutiname neturte ir 
tarp  pasaulio atstumtų. Bet, 
prie Jo tuojau subėgo netik 

atsiduodu pie-

Tel. Cicero 1484

DR. S . R. PALUTSIS '
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tcs Gat. Ir 49th Ct- 
OFISO V ALANDOS;

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

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

DR. A. JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRUBGAS 
2500 W est 63rd Street 

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

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

DR. P. J . BEINAR
(Eeinarauskas)

GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street 

TELEFONAI:
Ofiso — .W£Ntworth 1612.

Res. — YARds 3955.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

Tel. YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

blogu kvapu
kas Airijon, Augustinas An-1 menėliai, bet ir saujelė šviesių 
glijon, Cyrilius ir Metliodius Išminčių. Staiga, Jo  apsi-

Budriko Rakando K rautu
vėse rasite patyrusį akių 
dalvtara (optometristų), ku
ris pritaikins jums akinius. 
Teisingas ir geras patarna
vimas. Aldų egzaminavimas 
dykai.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROveliill 0617 
Office tek HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS

D U O D A M E

P A S K O L A S

K ristus darė ir kų J is  įsakė.j visgi, pagydymo 
Pažvelkime į tų Bažnyčios j taip svarbūs krikščionis 
fevenim o pusę. i kame

— K ristus Paskutinę Vaka-
rienę išsirinko Savo viso gy
venimo rimčiausį momentų, 
momentų prieš mirtį, kad da
vus įsakymų Savo Apašta-

moksle ir  daugelyje 
kitų sumanytų religijų akyse, 
nepaliaujančiai tęsiasi Bažny
čioje/ Liurdas yra nuolatinių 
sveikatos _ gražinančių ste
buklu scena. Joks šventas

lams. J ie  turės mainyti duo* I nekeliamas ant altorių kol Jis 
nų į Jo  kūnų ir  vynų į Jo. ar J i  nelaimino tuos, kurie 
kraujų. Bažnyčia ta i daro ieškojo Jo tarpininkavimo, su
Savo kasdieninėse Šv. Mišio
se.-

nuostabiais
stebuklais.

ir patvirtintais

rflmHllHffT - ANT N A M ŲS, B Dėl Pirkimo — Pataisymo 
- ■̂ r  Seno Morgičio Atmokėjimo 

Ciceroj, Chicagoj ir Apylinkėse
TAUPYKIT PEB| 

PAŠTĄS T, A N T H O N Y ’ S  
B U I L D I N G & L O A N A S S O C I A T I O N

1500 South 49th Court, Cicero 
Tel. CICero 412 Jos. F. Gribauskas, Sec.
V ii.: Pirm., Ketvlr., šeštad. 8 Iki 8 ▼. Antr., Treolad. 8 ikJ & pp.

DABAR MOKAME 3 ^  UŽ PAD£TUS PINIGUS)
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IK I $5,000. | 
per Fedcral Savlngs and Loan Insurance Corp., Washlngton, D. O.

SAVE BT 
MA1L

1941 Merų Radžos iškrautos 
ant parodos. $95,000 vertės 
gerų rakandų stakas. Elek- 
trikinės Ledaunės, Pečiai, 
Karpetos. Teisingos Kainos. 

Lengvi Išmokėjimai.

Dėl teisingo radio patarna- 
vinąo šaukite: YARds 3088.

JOSEPH F. BUDRIK 
FDRNITDRE HOUSE

3409-11 ir 3417-21 South 
Halsted Street

BUDRIKO PROGRAMAI:
WCFJL —  970 kil. Sekmadienio 
vakare S vai.
W HFC —  1420 kil:, K etv irta
dienio vak. 7 va-’.

Vai.: 2—4 ir  7—9 vak. 
Ketvii’tad. ir  Nedūliomis susitarus.

2423 W. M arąuette Road

DR. S T R I K
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue

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

DR. J . J . KOWAR
(Kowarskas)

GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS 
2403 W . 63rd St., Chicago

Trečiadieniais ir  Sekmadieniais 
.pagal sutartį.

Tel. YARds 5921.
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J . BERTASH
GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS 

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

OFISO VALANDOS: 
Nuo 2 iki 4 ir  nuo 6 iki 8 vai.

Nedūliomis pagal sutartį. 
Office tek YARds 4787 
Namų tel. PROspect 1930

vak.

Tel. CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

REZIDENCIJA:
6631 S. Californla Avė* 

XfiL KSPobUfl Zlfil

Ofiso tel. VTRginia 0036 
Rezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS 

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

Nedūliomis pagal sutartį.
Tel. CANal 0257

Rez. tel.: PROspect 6659

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

Rezidencija: 6600 So. Artesi&n Avė. 
VALANDOS: U  v. ryto iki 3 fiofiitl

I iki B sab zakan*__



žiu aliejaus gaminama Bnl-l jo atremontuota. Tačiau nu- priežastis slepiama. Yra gan- 
garijos slėniuose. Kaip pas sipelniusio Precišauskio pa- dų, kad parko tertorija aki
nius augina ūkininkai javus, minklas kapinėse yra visiškai riama mokamiesiems aviaci- 
pietų Prancūzijoje vynuoges, apleistas: kapinių viduryje įjos skraidymams, todėl joje 
taip pietų Bulgarijos slėniuo- stūkso tuščia koplyčia apleis- negali būti gyvulių, 
se rožes. Rožių aliejų gami* tu altoriumi. Užmirštojo Pre-t šiaurinėje Alberto provin- 
na iš rožių žiedų. kuriuosI cišauski-o palaikai tikrai yra cijos dalyje tačiau lieka ne- 
skina tik nakties metu, prieš šios koplyčios rūsiuose.

i saulės tekėjimą. Čia pasipila _ _ _ _ _ _ _ _

SHE LOŠT 20 
POONDS 0F FAT

“Laimėkite De Sotuką Maždaug pavydi tų laimę
U  y v* . i tiems. Kai dienraščio <<Drau-;kia, kadz Dešimtuką I „ icun n Q"-i, . |'go 1940 De Soto atvažiuoja jai nvatsilankys i piknikų

ki-nų, 1940 sietais. Tai nereiš- 
‘Draugo”  skaitvto-

bulgarų dainos, pravedami 
žaidimai, jaunimas linksmi
nasi. Tokia “ rožių” šventė 
metuose tėra viena, birželio! 
mėnesį, todėl ir jos paminėji
mas esti gražus ir įspūdin
gas. Nuskinti rožių žiedai 
kraunami į maišus ir pristato-1 
mi i fabrikus, kur jie esti]

Raiteliai Apsupo Karo 
Laivyną

— Nemaža yra išlikę viso
kių netikėtinų pasakojimų 
apie atskirus žmones, tačiau 
už juos neįtikimesni atrodo 
istoriniai, nors jų tikrumu 
nereiktų abejoti. Taip, pa-l 
vyzdžiui, niekas nepatikės,)

paliesta didele banda bizonų, 
kuri siekia net 30 tūkstančių 
galvų, (g)

“DRAUGO”. LABOR DAY 
P IK N I K A S  

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

Feel full of pep and possess thfl 
clender fovm you erave—you can 't 
if you listen te  gossipers.

To take off excess fa t go light on 
fatty  meats, butter, eream  and sug- 
a iy  sw eets— ea t more fru it and 
vegetablos and ta k e  a  half teaspoon- 
(ul of Kruschen Salts in a  glass o2 
hot w ater every m orning to elimi- 
nate excess vraste.

Mrs. E lm a Verille of H avre do 
Grace, Md., w rites: "I took off 20 
lbs.—m y člothes flt me fine now."

No drastic ca thartics—no consti- 
pation—būt blišsful daily bowel ac- 
tion  when you take  your little  daily 
dose of Kruschen.

“ Esame dėkingi už prisių- 1 piknikų 
stus tlkietus. Tikimės laimė- niais, tai 
ti automobilį, tai bijome par- žiūri akis išvertę, 
duoti tikietėlius, kad. kartais Uieurašfį0 “ Draugo” 
savo laimę neporduotuiiue-.
Jums labai dėkingi.”

daržus sekmadie-1 bet duodama prega laimėji- 
urie norėdami, 1 

Į šaunų | 
piknikų, Į

Vytauto Darže .
Pirkite tikietėlius

Remkite Lietuvišką
Žyduką

NATHAN 
KANTER

MUTUAL
L1QUOR 

CO.
Wbolesale 

4707 So.

Halsted St.
TeL Blvd. 

0014

suverčiami i didelius katilus, , . . . _ - . . . isuvok tunu į  .» . kad visa buri karo laivų ap-
užuilami karstu vandeniu, ir • _ _ .. .. .uApiiuini j įsupo ir paėmė raiteliai.

O taip tikrai atsitiko 1795)
! taip virinami, kol ištirpsta 
Į aliejus. Vėliau vandenį spe
cialiais būdais ir priemonė 

Imi:
džiautas 1940 De Soto auto
mobilis visomis savo vasariš-į . .. . r . « ,

m i u • i • -  i • n - i • k  • Solo laimėjimui. Ko daugiauI ,<vel,alll gainvum. i nrancūzu huzarai iuos tuoiToks buvo vienos ponios komis spalvomis tikrai atkrei . . . .  I • i- • .  l . i . l , . i, i-m-in picuiiuzų numurai j u o s  l u «.j, t  , r  ponios . .l pirksite tikietuku, tuo dau- gnndims produktas. be_kuno pareikalavo
malonus laiškelis prisiųstas pia visų dėmėsi. Ir dar dau- \  v kvėnnlu n-idarvt neįmanoma 1 1 pareikaiavo. . . . .  . . . . L- i xi- * • i- • ginu bus progų laimeli gražų kvepalų pauaryt nepiuinuuiu.
redakcijai su pinigais ir ti- giau sukelia žmonių demesj ® ... , J  / njį pasavaanskos spalvos Del v M

, I-Soto automobili. N? tuščiai metu, .
. ,. i. -i i • : i -4* šaukia ‘‘Draugo” tikietu parkasdien t. y., nereiks laimėtojui būti . . . .  c

,, , , t* . , ,  . . , v r  , r  davėjas: “ Laimėkite De So-|Draugo redakcijoje. Vytauto darže per dideli

visi tik stebinsi ir-mui ir tiem;
negali atsilankyti į

,.. vasaros užbaigimo lėi-

1940 De

atskiria nuo aliejaus.

Aliejų daugiausia vartoja 
gamybai. Tai pa

imi ja  įsiveržė į Nyderlandijų.1 
Kaip tik tuo metu Tekselyje 

i buvo įšalę olandų karo laivai,

kielelių galiukais. I r  tai tik 
vienais, iš daugelio tų laiškų, 
kurių gauname

Tad tikra teilsybe, nes visi] 
nori laimėti automobilį iri

Kaip Tarp Savęs 
‘Susikalba’ Bites

žinia, kad nereiks laimėtojui 
būti darže laimėjimo.

“ Draugo” rudeninį piknikų, | 
Labor Day, rugsėjo 2-tų die-j

tuka už dešimtukų. Įvairu - Įdomu
Rap. Č7. iitršfcts Kražių Bažnyčios 

'Gynėj o Pa nū aklas.

pasi
žinomą, jie turėjo Pa_u 

siduoti, nes kitos išeities ne- * 
buvo. (t). j

< :U 0 ll.

420 West 63rd Street 
TeL: Biznio — ENGlewood 5883. 

Rea. — ENGlewood 5840.^

CONRAD
Fotografas

> Studija {rengta plr
i inoa rūšies su mo-1 
r dernlškom ls užlaldo-
> m is Ir Hoilvwood |  
. šviesomis. D . :  b a  s j 
’ G a r a n t u o t a s

O L A S  S I F I E D
Kaip Naikinami Bizonai. 1 pardavimui n ^ ias

Kanados vyriausybė įsakė A js įt  Cam pbell  gatvės.
44-TOS GATVĖS. M ūrinis 2išnaikinti visus žvėris, esan-

| čius ‘ ‘ Tautiniame Bu f falo 
Kražūii. — Kražių skerilv- Parke” Alberto provincijoje.| 

Iniu 1893 in. bvlos eigą nulč- šio draustinio prerijose iki 
I......  Kražių maršalka Kdiuun.l šiol buvo 3,009 bizonu, 3,500

ARTI 
f  lėtų |

nam as, 4 ir  5 kam bariai; garu  ap-j 
šildom as. Lotas y ra  26x25 pėdų. i
K aina >4,800. __  I
G EY ER. 0341 S. ASHLAND AVĖ. 

Telefonas REPublic 2030.o paskui pakyla^ iš avilio ir’Kam Naudojamas
skrenda į pranešėjos nurodv- v  a i * •. • , vi - • • Rožių A.lieiustų vietų. Klausimas, kaip y . ? _ _ ......... .....
i *4.— i *-■ (XX- Pietines 1 rancuzijosĮ « * »» . v . • . • • i i  briedžiu u00 elniu anieri-Sbites suranda pranešėjos ra- ' . .v . das Precišauskis, kuris ir ad- ullLUZUb dUU anicu
sta nauja medui rinkti vic- plotai Paslž>1111. VynU°Ky"U ir rl. koniSk,l elni1 ir 35 Tibeto 7 kamb. sriek bungaio® (kam

- J ‘ I jr  ^įy-0 plantacijomis. ^.įa vokalus buvo sukvietęs n  ie-| . , . , __ , ptms) su garadžiu. Kama $790u.
klanui

A tnaujinki te i r  P ag ražink ite  
N \m ų G rindis

“DUSTLESS FL.OOR SANDINCP* 
A pkainavim as D ykai —

15 M etų P aty rim o  
D arbas G ’a ran tuo tas

Dėl Specialių Sų'ygų
šau k ite  D abar

CO M PLETE FLO O R  SERV ICE 
Telefonas N orm ai 4790

PARDAVIMUI
(XX) Jau seniai buvo pa 

stebėta, kad, jeigu viena bi
tė suranda vietų, kurioje 
gausu joms medui rinkti žie
dų, apie tai tuojau sužino vi
sas avilys. Mokslininkams 
buvo aišku, Kad bitės tarp sa
vęs “ susikalba,”  tačiau tos ir 
jiems buvo neaišku, kokiu bū- vieta, 
du jos tai atlieka/ Tik da-! 
bar neseniai vokiečių moksli- 
Įiinlcas prof. Erisclias pas
kelbė savo ilgų stebėjimų 
duomenis. Profesorius Fris- 
clias tvirtina, kad suradus 
gera dirvų medui rinkti, bi
telė, parskridusi į savo avi
lį pradeda tam tikrų šo- 
k. Supratusios šokį bi
tės taip aptpradeda šokti,

tų? Į  tų klausinių minėtas 
profesorius atsakb, kad skris
dama į  avilį pranešėja palie
ka ore tam tikrų metalo 
kvapų, kuris kitas avilio bi- 

nuveda i nurodvtų

ištisi laukai marguoja tų spaudoje rūpinęsi
rybių vaisiais. Tačiau vienos vėliau taip pat jo įtakos d'
gėrybės, būtent, rožių alie- ka bažnyčia 
jaus, Prancūzija neturi, n o rs |huvo žemaičiams 
jo suvartoja daugiausia. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Rožių aliejui auginti dabai-
pats metas. Daugiausia re 1

1909—1611 
grųžinta ir

jakai. .Bizonų mėsa bus par-! 
duodama, o kitų žvėrių mėsa 
padovanoti indėnams, gyve-l 

ln- nantiems draustinio teritori
n ijoje. Hj o  zveno naikinimo

P a s to v u m a s—

pinis) su garadžlu.
Atsišaukite: •

7201 So. R ockw cll S treet 
P rospcct 52(10

BADIO PATARNAVIMAS 
A utomobilo Radlo, N am ų Radio. 
Mes laisom e visas išdirbystęs ir  ' 
modelius. P ata rnav im as dienų ir 
naktį. K reipkitės j:—
3562 SOUTH HALSTED STREET

G reitam  patarnav im ui šauk ite : 
YARDS 2793

PIRKITEJN6L1S DABAR -  KAINOS NUKRITO 
ALESAUSKAS S£ SONS 

7100 So. Talman Avė.
TEL. PROSPECT 8742 

Mes iškraustomo moderniu būdu. 

Pardnviuėjanie tiktai geriausios kokybės 
(best ąuality) anglis.

Tą liudija įstaigos 44-rių metų gyvavimas,

o
î bendrovė, kaip mūsų tauta, yra įsteigta aat 

aauiu, kurie yra savininkų apgyventa. Nerasite 
saugesuės vietos taupyti savo pinigus.

ĮSIGYKITE NAMĄ PER MŪSŲ LENGVO 
IŠMOKĖJIMO PLANĄ, ANT ILGŲ METUI

PARDAVIMUI NAMAI

PARDAVIM UI NAMAS I R  BIZNIS
Pardavim ui nam as, 6 kam b aria i v ir
šu j; tavernas ir  4 pagyvenim ui kam 
bariai p irm am e aukšte . M ūrinis ga- 
radžius. Taverno fiksčeriai visi n a u 
ji. P arduosim  pigiai. R andasi a n t 
63-čios gatvės. A tsišaukite: Telcfo? 
nas B RO spect 3078.

PARDAVIMUI AR MAINYMUI
Norim e išm ainyti 2 fle tų  po 6 

kam barius nam ų B righton  P ark e  
<int mažesnio. A tsišaukite:

39 H So. Artesian Avė.

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

CHICAGO’S MOST RELIABLE NEW CAR DEALEK 
Trade-ins on New Plymoutlis and De Sotos are swamping us! 

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

BUICKS — 1939-38-37-36, Sedans. Prices as Low as:
AU liave Heaters and Tmnks — some with Radios. . . . . . 0395.00
CHEVROLETS — 1939-38-3.7-36, Sedans.
AU liave Heaters and Tmnks — some wlth Radios.-.......... $185.00
CHRYSLERS — 1939-38-37, Sedans. Tliese look likę new.. - ̂ 2 9 5 .0 0
DE SOTOS — 1938-37-36, in perfect condition.
With Heaters, Radio and Trunk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $275.00
DODGES — 1939-38-37. Best Buys in Chicago.
With Heaters and Radio. Ali have Tmnks. . . . . . . . . . . . . ^ 2 9 5 . 0 0
FORDS — 1939-38-37, with Heater; some have Radios. . . . . ^195.00
PONTIACS — 1939-38-37-36, with Heaters, Radios, Tmnks, 0185.00
PLYMOUTHS — 1940-39-38-38-36, with Heaters,
Radios and Tmnks. Ali these cars are likę Brand New. . . . .0295.00
218 cars to choose from. Every car reconditioned by our factory 
trained mechanics and guaranteed to be perfect throughout.

YOUR CAR D0WN — BALANCE 18 MONTHS.

Burke Motor Sales Co. S

KEISTUTO SAVINGS &  LOAN ASS0GIAT10N
3236 South Halsted Street

TeL Caluinet 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y
Iridžiai kiekvieno taupytojo apdrausti 

Iki 85,000.09 Fedcrallnėje Įstaigoje.

BR1DGEVORTE:
1 aukšto  -mūrinis nam as, 2 pagy

venim ai: 1 — 6 ir 1 — 4 kamb'. 
R endos neša  $25.00. K a in a  tik ta i 
$1,500.

2 au k š tų  m ūrin is  nam as, 3 pa
gyvenim ai po 4 kam barius ir  k ra u 
tu v ė  su  taverno  fixėeriais. P rek e  
lik ta i $4,500.

2 au k š tų  m ūrin is nam as. 2 p a 
gyvenimai po 5 kam barius. K aina  
lik ta i $5,200. ,

2 aukštų  m edinis narnas. 3 pa
gyvenim ai: 2 po 4 kam b. i r  1 S 
kam b. K aina  tik  $2,500. $250 jm o- 
kėtl, likusius kaip  renda. 
M ARQUETTE P /IR K E :

2 aukštų  m ūrin is nam as,
gyvenim ai po 5 kam b. ir  2 po 4 Į , 
kam b. 3 k arų  m edinis gai-adžlus. 
Rendos neša $325. K a in a  tik ta i 
$1-2,000.

2 aukštų  m ūrin is  nam as. 2 p a - Į 
gyvenimai po 5 kam b. G aru  a p 
šildom as. K aina  tik ta i $7,200. Į 
\V1SCONS1NE:

G ražus sum iner rezor.tas, S **cot- I 
tages” i r . d idelis viešbutis. N am ai Į 
p rie  g ražaus ežero. P arduodam as 
už žemų kainų.

M. J. KIRAS,
13251 S. HALSTED STREET

Tel. Victory 0399

PARDAVIMUI NAMAS 
M edinis nam as, ap k a ltas  su  asbes
te  s, cem entinis pam atas. 3 f le tą i 
po 5 kam barius ir k rau tuve. P a r 
duosiu a rb a  m ainysiu a n t dvieju 
fle tų  namo. A tsišaukite: 4213. So. 
Cam pbell Avė., 2 ras aukštos priekyj.

REIKALINGAS DARBININKAS 
Reikalingus vilnų sk irsty to jas. P as
tovus darbas. A tsišaukite: 1560 N. 
Slicflield Avenue.

13L:

DUODAM PASKOLAS 

PIRMŲ MORGICIŲ
Chicagoj ir Apielinkėj. Lengvais Išmokėjimais: Pir« 

kiniui, Pataisymui ir Statymui Naujų Namų.

M O K A M E
Dividendų Už Padėtus Pinigus.

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

AYasbington, D. C.

TURTAS VIRŠ #1 ,000 ,000 .00
Dėl informacijų kreipkitės į:

SIUVIMAS IR  VALYMAS
Siuvu pagal m aterijo s kainų . K a i
n a  siū tų  su dviem  porom  keln ių  
$35— $40— $50— $75.

V alym as p ap ras tų  sukn ių  55 c; 
Siūtų 55 c.

D arbas garan tuo jam as.
ANTANAS ŽILINSKAS, Siuvėjas,
2019 C analport Avė.. Cliieago.

PARD A VIM U I R E Z ID E N C IJA
N auja , gražiai įre n g ta  6 kam ba

rių  rez idencija  M arųuettc  P a rk e . J 
K aina  nebrangi už ca sh  a rb a  išm o
kėjim ais. P irm  kų  p e rk an t pam aty
k ite  šį nam ų. R ašyk ite  a r  m atyki- . 
te  J .  VILIMAS. 6800 So. Maplcvvood 
Avė. Tel. H EM loek 2323.

PARDAVIM UI NJUSl AS 
P ardav im u i 8 -fie tų  nam as B rldge- 
porte . Atsišaukite*. K azim ieras Laa- 
eius, 2830 South VVallaee Street.

D E S O T O  
6445 So- Westem Avė.

0  P E N E V E N I N G S

-  P L Y M O U T H
C hicago , III.

_  ŠiMANO DAUKANTO/̂  
ilrEDERALSAVINGS

B  AND LOAN ASSOCIATION 

___ _____OF CHICAGO^ _

2202 West Cermak Rd. Chicago, I
Tel. Canal 8887 Ben. J. Kazanauskas, sec’y
RAŠTINES VALANDOS:

Kasdien nuo 9 ryto iki 5 v. v.
Ketverge nuo 9 ryto iki 7 v. v.
Seredoj nuo 9 ryto iki 12 dienų.

CH AR LES P. S U R O M S K IS
REAL ESTATE INVESTMENTS & INSURANCE 

We Buy, Sėli Anei Exchange City Property And Farm Lands

6921 So. Western Avė., Chicago, III.
PHONE REPUBUC 3713

Namai, Farmos Eina Brangyn. Pasiskubinkite j
nusipirkti arba pasistatyti. Turimo namų po visa 
Chicaga. Taipgi mažų ir didelių farmų. Galima pigiai pirkt, mainytį.

BARGENAI MARQUETTE PARK APYLINKĖJ
7 cottagiai, nuo $2300 ir aukščiau. 14 4-fletų, nuo $9,500 b  aukščiau. 
12bungalių, nuo $4300 b-aukščiau 8 6-flctų, nuo $15000 ir  aukščiau.
17 2-lietų, nuo $0,500 ir aukščiau. 15 10-fl., nuo $18,500 ir  aukščiau.
3 3-1'lctų, nuo $7,500 ii-aukščiau. 3 15-fl., nuo $25,500 ir aukščiau.

Turime daug bizuiavų namų, didelių ir mažų. Taipgi statom 
naujus namus ir taisom senus. Ant jūsų loto pastatysim mūrinį 
bungalow už $1,950.; 2 fletų mūrinį, po 4 kambarius, už $0,500.

| Jeigu jūs turite seną namą, priimsim į mainus. Statyti naują 
arba taisyti seną namų nereikia pinigų mokėti pakol nebus dar
bas pilnai užbaigtas. Pastorojaiuc paskolas ant lengvų išmokėjimų 
ir mažų nuošimčių. Apkainavimas veltui. Taipgi inšiūrinam na
mus, automobilius ir rakandus. Visi mokesčiai namų arba iuŠiū- 
rinių ant lengvų išmokėjimų. Kas nori pigiai pirkti, greitai par
duoti arba išmainyti, naują namą pastatyti, seną pataisyti, kreip
kitės pas C. P. SUROMSKIS CO., 6921 S. WBSTERN AVĖ.
Tel. Republic 3713; vakarais Prospect 0176. Ofisas atdaras nuo 

vai. įyto iki 9 vai. vak. Kedėliom nuo 10 vai. iki 3 vai. popiet.



Senovės Lietuviški Javu Sėjos Papročiai
Kryžiaus dienomis nesejama, 
nes javai išguls, išsikryžiuos

Javų sėja, kaip vienas 
svarbiausių lauko darbų, se
niau būdavo pradedama su 
tikromis apeigomis, burtais irljama nūo Joninių 
prietarais, kurių šiandien se-| liu šventės, 
nieji sėjėjai prisimena tik 
dalelę ir jų besilaikoma.

Toli Žemaitijos vakaruose 
sudundėjo pirmoji pavasa
rinė perkūnija. Senas že
maitis pasižvalgęs padangėje, 
senu savo papratimu prasi
tarė:
I  — Dėkavot Dievui, sulau
kėm žemelei palaimos ! Dabar 
jau galėsime javelius sėti be 
baimės.

— Tai jau ryt, dėde, gal 
ir pradėsi barstyti?

— Ko belaukti, jeigu tik 
bus geras oras, sėsime. Yra 
sakoma, kas pirmas pradeda 
sėjų, to ir javai geriau dera. 
Žinoma, pagal senų jį paprotį, 
sėjų turi pradėt dalingasai 
ar turtingasai kaimo gyven- 
tojas. Bet ir aš ne koks 
prasčiokas — duonos juk nie
kados nestinga.

r , — Taigi oras atrodo ne
blogas, gali sėti.

— Sėti bile kas moka, bet 
reikia žinoti kada kokį javų 
sėti, ldtaip žiūri, žmogus sė
ja, o nelabasis renka ir žmo
gui akmenys belieka grauž,-( 
ti . . . . ;

— Kas gali Įduoti, koki ja
vai kada geriau sėti?

— Kiekvienas senas sėjėjas 
žino, kad avižas ir žirnius 
reikia sėti jievoms pražydus. 
Linus sėja šv. Magdalenos 
dienų, tai linai auga dideli,
kai šv. Magdalenos kasos, tų pakilęs tarė:

dirvoje. Visai nieko nebesė- 
liffi Žo-

— Dede viskų ir žinai, ka
da sėti.

— Kas to nežinos. Aš ži
nau, kokiu ųėju ir kokia mė
nulio atmainų kas sėjama, 
kad geriau derėti}. Žirniai, 
kad nekirmvtų, sakoma, rei
kia sėti žiemiu vėju ir prie
šais vėjų berti. Linus sėjant 
žiūrima kurioje vietoje' esti 
kiaušinių tuštumos duobutė. 
Jei kurį metų daugiausia kiau
šinių duobutės gale* kiaušinio 
— tų metų linus sėk pakalnėj, 
o jeigu duobutės kiaušinio šo
ne — linus sėk kalne.

— Čia tai jau burtus dėdė 
pasakoji, — tariau.

— Gal ir burtai, bet seni 
sėjėjai to žiūrėdavo. Seniau 
ir daugiau visokių baikų bū
davo sėjėjai prasimano. Va, 
kai aš mažas buvau, tėvas 
prieš eidamas sėti, sustato 
troboje prie durų visų savo 
šeimynėlę ir beria į juos vi
sokių javų po saujų. Stovin
tieji grūdus ore rankomis 
gaudo, kokių grūdų daugiau
sia pagauna, toki javai, sako, 

! ta meta geriau derėsiu.

Vienų rytų anksti pakilęs 
žemaitis apsižvalgė ore ir nu
sprendė, kad sėjos pradėjimui 
diena negera, nes padangėje 
matėsi mėnulis. Kitų rytų at
sikėlęs nutarė, jog dar pučia 
negeras vėjas. Tik trečių rv-

AVindsoro princo žmona (kairėje), dėl kurios jis .išsiža
dėjo Anglijos sosto, Hamiltono (Bermudoj) ponių sveikina
ma reiškia patenkinančio džiaugsmo. (Acme fcfrlephoto).

— Šiandien gera diena avi- 
] žom sėti.

Sėjų pradeda rytų ko anks
čiausiai, dar paukščiams nesu- 

Į kilus. Sako. ko anksčiau ry- 
i tų išeisi sėti, tuo geriau ir ja-
vai derės. Išeidamas 
sėjėjas gerai pavalgo,

sėti, 
kad

derlius našesnis būti}. Tik 
žirnius sėja nieko nevalgęs, 
kad kirmėlės žirnių neėstų.

Vežant sėklų į laukų, sėjė
jas atsinešė iš klojimo parink- 
tinį kur augalotesnių avižų 
pėdelį ir įdėjo vežiman kartu 
su sėkla. Pasiėmė Žolinėj 
šventintų avižų varpų ir išvy
ko Į laukų sėti. Nuvežus ja
vus į laukų, pėdelį nukultų 
avižų pastatė dirvos gale. Žo

dinės varpas delne ištrynęs, 
'grūdus sumaišė su visa sėkla 
| šekely. Persižegnojęs pats,

taip pat dėdamas ranka didelį i 
kryžių į visas lauko šalis, 
peržegnojo dirvas ir sėklų, 

į Paskui priklaupęs pabučiavo 
žemę ir pusbalsiai kalba pra-l 
sydamas palaimos:

— Laimink, Dievuli, mūsų 
brangių žemelę ir joje įdiegtų | 

| sėklų, kad šimteriopų neštų 
gyūdų. Augink ir brandink 
mūsų pasėlius, kad užaugtų 
mūsų visų daliai. Neužmiršk 
dalies alkanų gyvulėlių, paukš 
čių ir vabalėlių. Atitolink 

Į debesis ledų ir audrų, naiki
nančius javelius mūtų laukuo
se. Skalsa. Amen. ’1

Užsikabinęs seko pasaitų 
ant kaklo, sėja prieš vėjų.

| Dievobaimingas nuo amžių že
maičių sėjėjas pinnųsias grū- 

Idų saujas beria žemėn šiais 
žodžiais:

— čia tau ponai Ladai,

idant žemėj mūsų nekiltų ba
dai, čia paukšteliams, kurie 
nei sėja, nei piauna, o vienok 
gyvena, čia ubagams ir ložo- 
riams, kurie Dievų šlovingai 
garbina. Padėk man, Viešpa- 
tie. Amen.”

Pirmoji sauja, kaip jau 
nuo seniai sėjėjų yra įprasta, 
daugelio ir dabar dirvon be
riama skiriant jų paukščių da
liai. Yra tikima, jeigu pir
mųjų saujų paskirs! paukščių 
daliai, tai jie javų sules tik 
tiek, kiek iš tos saujos užde
rės, o jeigu nepaskirsi, tai su
les daug daugiau.

Sėjėjas berdamas grūdus į 
dirvų, beria Įdek galima aukš
čiau, kad aukštesni javai aug
tų. Jeigu kas sėja pažemiu 
berdamas, tai ir javai, sako, i 
užaugs žemi — šuniui ligi 
kelių.

Baigęs sėti, dirvos gale sto
vintį avižų pėdų išdraikė sker
sai pasėtosios dirvos ir pali
ko.

-  Dėde, kų tie išdraskyti 
šiaudai ženklina, gal Čia koki 
keraiT

— Tatai daroma, kad javai 
užaugtų toki aukšti, kaip tas 
rinktinis pėdas iš visų javų, 
kad augtų vešlūs, taniais, ne- 
sikryžiuotų arba neišgultų 
dirvoje.

— Čiūdelninkas, dėde, dar 
niekur to nemačiau, — stebė
josi akėdamas bernas.

— Baigęs akėti, arklius at
kinkyk ir jok Į ganyklų, o pa
valkus ir vadeles palik dirvo
je padrikus šalia akečių, — 
įsakė akėtojui šeimininkas.

— Ar negeriau pakinklis 
sutvarkius parnešti namo?

— Pasėtus javus užakėjus, 
pagal senovės paprotį, o ypač

(Tęsinys 7 pusi.)

Asfhma Mucus
(oughing, Gasping

Thanks to a  Doctor's prescrlptlon called
Mcndaco, thousands now palllate^terrlble re- 
currlne attacks oi choking. gasping. cough- 
lng, wheezing Bronchini Astnma by helplng 
nature remove thick cxccss mucus. No dopes, 
no smokes, no injectlons. Just ttfsteless, 
plcasant tablets. The rapld. dellghtful pal- 
llative action commonly helps nature brlng 
welcome sleep—a ‘•Ood-scnd.’* A prlnted
Suarantee vrapped around each pacfcage oi 

lendaco insures an immediate refund of 
the full cost unless you are completely sat- 
isfied. You have everything to galn and 
nothlng to lose under thls positive money 
back guarantee so get Mcndaco Irom your 
druggist today lo r only 60c.

THIS DELICIOUS 
CHEESE FOOD 

— digestible as 
milk itself

^ 'd o .^ iT 'S E A S Y 'i.o o i.

mis
vMilte

m "IKTOIIiTlC"

t . » »  wll 
(M liM a ry  I

SIMPLY...Curl AsYou Comb
M ere'* the lo»t word In eosy curling 
methodi lt ’» the new "Autom atic  
•o llo c url. with o regulor comb at on« 
end and o magic d iio p p e a n n g  comt 
at the other You lim ply curl a r vo> 
comb . . . with one end you comb • ’itt- 
ihe other you curl e o iily  au irk ly  or>< 
vith beouty ihop perlec On/>  
•ion O n eole oi your locol >
d e p o r l m . n l  • « » * • » ’  C J  
rb a tv  U o te

tA. A.
ALEKSANDRA

BUDRAITIS
M irė rugrp. 10 ■d., 1940 m., 

2:00 vai. pop ie t, s u la u k u s  31 
m e tų  am žiaus.

G im us L a fay ę tte , Colorado, 
b irželio  3 d., 1909 m e ta is .

P a lik o  d id e lia m e  n u liū d im e : 
m o tin ų  P ran c išk ų , po tė v a is  
L ev ickaite , tėv ų  P ra n c išk ų . 5 
sese ris ; J u s t in ų  i r  fivogerj V in 
ce n tų  Sides, P a u lin ų  ir  fivoge
rj A ugustų  Suchar, V incen tų . 
M arijo n ą  ir  švogerj A r th u r  

CLockman i r  S tan islavų , 2 b ro 
liu s: A lb e rt i r  B en jam in , d ėd ę  
M ykolų  i r  d ėd ien ę  L e v ick u s  ir  
k ita s  gim ines.'-

K ū n a s  pašarvotas A n ta n o  M. 
P h ill ip s  k op lyč io je , 3307 L itu -  
an ica  A venue.
ru g p iū b io  13 d. I š  k o p ly č io s

L a id o tu v e s  jvyks  š ian d ien , 
8:00 v ai. ry to  b u s  a t ly d ė ta  į 
Šv. Ju rg io  p a r . bažnyčių , k u 
r io je  jvyks ged u lin g o s  p a m a l
dos už v e lio n ės  sielų . P o  p a 
m a ld ų  b u s  n u ly d ė ta  į  š v en to  
K azim iero kap ines .

N uoširdž ia i k v ie č iam e  v isu s  
g im ines, d ra u g u s  i r  pažįstam us  
d a ly v au ti š io se  la ido tuvėse .

N uliūdę: M otina. T ėvas. Se
serys, švogerini. B rolia i, D ėde. 
D ėd ien ė ir  Gim inės.

L aid o tu v ių  d irektorius A nt. 
■M. P h ill ip s , te l. Y ards 4908.

Niekas nepasislėps niuo ge
ro šeimininko akių.

A. A. Kibi. Jono Juste  Paminklo M a s

Atvaizduojamas paminklas buvo pastatytas šv. Kazimiero kapinėse prie a. a. Kun. J. Juškos kapo. 
Iškilmingos dedikacijos ceremonijos Įvyko sekmadieni, Liepos-July 7 d'., 1940 metais.
Norėdami pagerbti Įsteigėją ir rarodyti meilę jų  geraširdžiai vadui, švento Kryžiaus C. Y. O. 
Jaunų Vyrų kliubo nariai nutarė pastatyti paminklą jo atminčiai. Kadangi neturi gana lėšų tą 
sumanymą Įvykdinti, jis  kreipiasi Į visuomenę pagalbos; prašo visų prisidėti prie steigiamo fon
do. Visos aukos, taip  didelės taip i r  mažos, bus priimtos su dėkingumu.
Norime padėkoti tiems, kurie jau prisidėjo ir  iš anksto dėkojame tiems kurie padės ši užsimojimą 
įvykdinti.

AUKOTOJAI PAMINKLO FONDUI

URBA Gėlės My tintiem s,. 
V estuvėm s, BunklC' 
tams. Laldutuvėmi 
Ir Puošim am s.

GĖLININKAS
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800

W O LK  S T IĮD IO  
1945. W«a» 3 5 *  Street

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

K E L N E R — P R U Z IN
Geriausias patarnavimas 

Phone 9000

L A ID O T U V IŲ

Mr. & Mrs. P. Wenglinskiš 
Mrs. Norbutienė . . . . . . . . .
Mr. & Mrs. Bistras . . . . . . .
Mrs. Tručinski ir sūnus . 

R. Telenie . . . . . . . . .
A. Yucus . . . . . . . . . . .
Dombrou u . . . . . . . . . .
Grananta . . . . . . . . . . .

M l’S.
Mrs.
Mrs.
Mrs.
INFORMACI

$315.00 Mrs. Kondratas . . . . . . . . . . . 1.00
5.00 Mr. J. Kavaliūnas . . . . . . . 1.00
5.00 Mrs. E: Dubrock . . . . . . . . . 1.00
2.00 Mrs. Slinlis . . . . . . . . . . . . . . . 1.00
2.00 Mrs. Gregait . . . . . . . . . . . . . 1.00
1.00 Mr. A. Dambrauskas . . . . . .50
1.00
l'.OO
1.00 Viso $338.50

rŲ ŠAUKITE: AL. SUDEIKIS, YARDS 6952; J. P. KAVALAUSKAS, REP. 6590

V E N E T I A N  M O N U M E N T C O .
5 2 7  N . Westei»n Avė. C h icago , III.

TEL. SEELEY 6103, ARBA ŠAUKITE TELEFONU EEPUBLIC 6590

Moteris patarnauja
620 W. 15th Avė.

D IR E K T O R IA I

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR  DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

A M B U L A N C E
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South Falrfleld Avenue

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMBULANCEI^S^
D V  V  A T koplyčios visose I  Jx 1 MIESTO DALYSE

J. Zolp 1646 West 46 tli Street 
Phone YARds 0781

D Y K A I koplyčios visose 
Chicagos dalyse Anthony B. Petkus

6812 So. Westem Avė. 
GKOvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109

K lausykite m ūsų rndlo program o A ntradienio Ir 
Šeštadienio rytais 10:00 valandų, Iš W H IP  stoties (1480 k .) 

Su Povilu šaltlm leru.

KLAUSYKIME 
Saltimiero Rytmetinių 
W. H. I. P. --------
UETUVIŠKĮIRADIO PROGRAMŲ

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

10:00 VALANDĄ RYTO 
1480 KIL.

PROspect 4050

P. J. Ridi 3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419

Albert V. P e tte 4704 S. Westem Avenue 
Phone LAFayette 8024

Lachawicz ir Senai
2314 West 23rd Place 
Phone CANal 25J5 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270

J,
S. P. Mažeika

4348 So. Califomia lĄve. 
Phone LAFayette 3572

3319 Litnanica Avenue 
Phone YARds 1138-1139

Antanas M. Phillips 3307 Litnanica Avė. 
Phone YARds 4908

deporlm.nl
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Dovana Labdarybės I 
piknikui

BRIDGEPORT. — Laibda-! 

ri ngo si o s Sąjungos 5 kuopos 
pasidarbavimu jau gauta ge
ra  dovana iš Zip Co. & Red 

■ Seal Beverage, 2340 Er.ie St. 
Ta minkštųjų gėrimu išdįr- 
ibystės kompanija sekančiam 
Labdarybės piknikui įvyk- 
stančiaaui rūgs. 1 d. naujoj 
f anuo j paaukavo penkių “  kei
stis”  genimo vadinamo 
“ Zip.” Ta§ gėrimas yra ge
ros rūšies ir popukrus visoj 
Cbieagoj ir apylinkėse.

Labdarys

Naujoj vietoj
BRIDGEPORT. _ —

menus Demens savo valgo- kilnesnis: Judas 
mųjų daiktu krautuve .perke-l T < 
lė naujon vieton adresu 33^,
So. LĮtuamica Avė., tai yra ' 
visai netoli nuo senosios vie
tos, kuri buvo 3317 So.Litu- 
aniea Avė. Naujoji vieta yra 
ta i seniau buvusi p-nų Urbų 
gėlių krautuvė. Naujoji, jp-no

P E Č I Ų
i Š p a i t t M

Sutaupysite nuo $20.00 
$40 00 pirkdami pečių per 
Budrike Rugpiūčio rtiėne- 
sio Išpardavimą. Milži
niškas. pasirinkimas viso
kių pečių. Lengvi išmo
kėjimai.

Pečiai verti $49.50 už
$ 2 9 . 5 0

Pečiai verti $69.50 už
$ 4 4 . 5 0  

Pečiai verti $99.50 už 
$ 6 9 5 0

You Muši A ct Novo 
to  Ge? Your.s . . . •

HERE’S HOWYOU GETU
o <?rder your Superflame Heat

er before store closes Satur- 
day.

•  You pay only a small deposit 
—balance when heater is de- 
livered—Easy Terms.

•  You get FREE OIL when 
heater is installed. Up to 100 
Gals. depending on model.

A- Complete Line, Modeli, Sises
Beautifu] new cąbinets, many 
special fcatures that save you 
money, on fuel.
Don t- put it j>Jfc—£ome in To- 
nzor'oio!

JOS. F. SUDRIK 
FURNITURE HOUSE

3409-21 S. Halsted S t

BUDRIK ANNEX,
3417-21 So. Halsted S t  

Telefonas Yards 3088

Žymūs radio programai Nedėlios 
vakare, 9 vai. iš stoties WGFL, 
970 K.

Čeriierio vieta gražiai ištaisy
ta- ir tvarkingai įrengta. P- 
nas Černeris jpasižymi'•gero
mis prekėmis ir mandagia 
patarnavimu. Reilda primin
ti, kad p-nas Černeris yra se
nas, nuolatinis “ Draugo” 
(skaitytojas.

Kostumeris

Lietuvis Anglų 
Spaudoje

PHILADEPHIA, Pa. — 
Vietiniame anglų dienrašty: 
Pbiladelpbia Daily News 30 
d. liepos tilpo eilėraštis “ God 
Save Our Land,”  sukurtas 
vietinio lietuvių darbuotojo 
K. V. , Pointbrkietis.

Biz-

Justas Paleckis?
PHILADELPHIA, Pa. — 

Beveik kiekvienų vakarų, išė
jęs pasivaikščioti, užsuku ir į 
Alleglieny Avė., paikutį, esa
mų čia pat Sale bažnyčios Gi
mimo Šv. Paneles, nes galime 
išgirsti, tarp bereikšmių pa- 

I sakojinių, net ' i r  tokių, ku
riuos, dėl’ jų svarbos, vertėtų 
įamžinti, t. y. surašius patal
pinti rimtoje knygoje, ne-vien 

| tik laikraščiuose, -

Štai, sykį užėjęs į parkutį 
ir, prisėdęs ant galoi vieno 
suolo, išgirdau tokį pasikalbė
jimų:

’— Kažin, ar Justas Palec
kis, kuris bolševikams parda
vė Lietuvų, kaip kad Judas 
Iškąri jotas žydams pardavė 
savo Mokytoja, Jėzų iš. Na
zareto, pasielgs taip, kaip pa 
sielgė pastarasis, tai yra, pa
prastai vadinamas ' Judošius, 
— tarė vienas.
‘ i  — t Gerai nesuprantu tavo 
minties, — pertraukė jam ki
tas,

— “ Okey!”  — tęsė toliau 
pirmasis. Žinai, sulig Evange- 

| lijos, kada Judesius pardavė 
savo Dieviškąjį Mokytojų, 
greitu laiku sąžinė jame taip 
griežtai prabilo, kad jis, kaip 
bematant pamatė ir suprato 
'savo k la idų .... .Tad stvėręs 
nuo jų  gautus pinigus, nune
šė jiems atgal, o kadangi žy
dai jų nebenorėjo priimti, tai 
juos metė Į sinagogų, papra
stai tariant, į žydiškų škajų, 
ir pats, desperacijos nuka
muotas. . . .  pasikorė. Tai da
bai* yra įsigyvenus tolis pa
protys; kad tas, kuris kųnors 
blogo padaro, o jų. luti už tai 
nebegalį nubausti, tai jis pats, 
jei jame' yra užsilikę nors 
krislas sąžinės, ir žmonišku
mo, turi. save- nubausti, kaip 
kad- pats save nubaudė Judo
šius . . . .  pasikardamas. Todėl 
jei Paleckis to nepadarys, do
rovės žvilgsniu liks kur-kas 
žemesnis už Judų Iskarijotų;, 
jis stovės kilnumo srityj ant, 
lygaus laipsnio su Jeronimu 
Plečkaičiu, kuris savo laiku 
Lietuvų buvo pardavęs len
kams. O tas jo kaltės nei kiek 
nesumažina, jei jie per savo 
nerangumų,. o iš dalies ir  žio,p 
liškumų, tada nesugebėjo Lie
tuvą pagrobti; bet jis, tai yra 
išgama Plečkaitis, iki šio lai
ko vis dar yra ii* nepasikoręs 
ir neatsiprašęs prieš lietuvių 
tautų už tųjų taip didelę nieki 
šystę. .

Ričmoncžiečm ' <(Pisorhis:

K
Teniso finalistai Earl Bartk’tt iš New Orlėans ir Bol 

Carrotliers iš Coronado, Gal. Jie loš National Junior Tenmb 
rungtynėse, Culver, Ind. (Aenie telvpJioto).

Labdariu Dirva
Labdarių 8 kuopa laikė susi
rinkimų selanadienį, rugp. 11 
dieni}. Susirinkimų atidarė vi- 
cepirm. I. /Vaičekauskas.

Raportų iš Centro susirin
kimo išdavė M. Šrupšienė. 
Centro metinis išvažiavimas 
bus rugsėjo 1 dienų. Komisi
joje iš mūsų kuopos įėjo J. 
Vaičekąuksas, M. šrupšienė, 
S. Giedminas ir M. Bakienė.

Komisijos narys J. Vaiče
kauskas raportavo, kad mūsų 
•kuopos išvažiavimas bus rug
sėjo' 18 dienų, sekmadieni, nau 
jame Labdarių ūkyje.. Gautas 
geras orkestras, t rokas. Val
gių pagaminimu rūpinsis pir
mininkė Ona Vaicekauskienė 
su M. Balčiene.

Kadangi buvo labai skait
lingas susirinkimas, daug bu
vo svarstyta apie mūsų kuo
pos veikimų ir nutarta prisi
dėti prie .'Vyčių 25 metų Ju
biliejaus knygos su auka.

Mūsų kuopos išvažiavimo 
rugsėjo 18 dienos pelnas ski
riamas dėl nupirkimo vienos 
karvės mūšų naujam ūkiui, 
kuris vadinasi Holy Family 
Vilią.

Draugijos atstovai, lankė 
susirinkimus Apaštalystės 
Maldos draugijos J. Vaiče
kauskas, Šv. Kazimiero Ka
ralaičio J. Valskis. Sodalici- 
jos O. Ivnskatė, Tretinnkų M.
Balčiene, Širdinis J. Kulikau
skas ir G ribas,. Šv- 'Kazimiero 
Akademjos. Rėmėjų . Simana.- 
vičienėj Marijonų Rėmėjų T. 
Ątrošld'enė.

Labdarių 8 kuopos nariai 
Icviečiami dalyvauti susirinki
me, kuris įvyks i i  dienų rug- Į Į  estimates 

sėjo, 7.*30 vai vak., Dievo Ap- "

Phoiie DEA KSO ItN  8 4 4 4
-FREE — DEMONSJRATI.ON

K I O S

veizdos parapijos salėje. Bus 
kalbama apie senojo ūkio par 
davimų.

Peldžiai i r  Razvadaus- 
kai Chicago j

Šiomis dienomis Cbieagoj 
svečiuojasi atvykę iš Bostono 
Ant . Peldžius ir P. Razva- 
dauskas. Drauge su jais atvy
ko ir • judviejų žmonos. A. 
Peldžius yra ‘ ‘ Darbininko ’ ’ 
administratorius, o P. Raz- 
v ad aus kas žymus jaunimo 
tarpe veikėjas ir vadas.

Susirgo Br. Jonas
Sunegalėjo br. Jonas Pel

džius, “ Draugo” spaustuvės 
reikalų tvarkytojas. Gydosi 
Šv. Kryžiaus ligoninėj.

| Renkasi Dariaus— 
(Girėno Paminklo 
1 Komitetas

Rugpiūčio 14 d., S vai. va
kare, Margučio salėj, įvyksta 
Dariaus-Girėno paminklo ko
miteto labai svarbus susirin
kimas, į kurį kviečiami atvyk
ti visi nariai.

į A l  L M AKĖS -  NEW

i TYPEVVRITERS
■ • r; .  ■ . a m #  ’

Z A D D. I MG M'A C H t N BS
— SMALL MONTHLY PAYMENTS- 

A l l  MAKES

SOLD, RENTED 
AND REPAIRED
—MHAl TIADI-IN AIIO.AMCI —
OUr.lIBUILTS CAIIT ONI.TIAI NIW.UACHINI 0UAIANIII

TYPEWRITER
C O M P A N Y

ROBERT C. COLDBLATT, M onsg.r  

1S9 W. MADISON ST.

Senovės Lietuviški 
Sėjos Papročiai

(Tęsinys iš 6 pusi.) 
vadelės paliekama patiestas 
ištisai, kad javai didesni aug
tų-. Akėčios paliekamos taip, 
kap jomis akėjom, jeigu pa
liksi atžagariai atvertęs — 
javai nedigs.

Tikras senovės 'sėjėjas lai
kosi ir daugiau įvairių, kar
tais net ir labai juokingų 
prietarų. Ii* nesistebėk, jeigu 
sėjos metu pamatai sėjėjų ge
rokai barzda apžėlusį, ko ki
tu metu nepamatytumei. Neži
nodamas barzdos apželdinimo 
priežasties paklausiau;

— Kų jau, dėde, barzdų 
augini ?

— Kas čia augins, vargas 
ir nepatogumas, bet sėjos ine- 
tu  sėjėjai tyčia barzdas želdi
na, kad pasėliai geriau želtų.

Kartų eina ūkiningas sėti, 
trūkstant švarių maišų, ber
nas supylė sėklinius grūdus į 
miltuotų maišų. IJkininkas 
pastebėjęs liepė išpilti, nes 
iš miltuoto esą negalima sėti, 
kad nebūtų javai kūlėti, pai
šo ti.

Kišeninis
Lietuviškai—Angliškas 

ir
Angliškai—Lietuviškas

Ž O D Y N Ė L IS

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

tik 01.00

“ D R A U G A 
2334 South. Oakley Avė

Chicago, Illinois

H O L L Y W O O D  IN N
Svetaine renduojama susi
rinkimams, parems, vestu
vėms ir visokiems kitiems 
parengimams.
M ykolas ir  E lzb ieta  Itiu la iiskai 

(S av in in k ai)
2417-19 WEST 43rd ST. 

Phone Virginia* 9780

DABAR LAIKAS ANGLIS 
UŽSISAKYTI ATEINAN

ČIAI ŽIEMAI.

R o s e U  Coal Co.
343 W . 107th Place 

TEL. PULLMAN 6776 
A. Tumonis, Sav.

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

UNIVERSAL
RESTAURANT

V estuvėm , K rikštynom - ir  k ito 
k iem  B an k ic lan i Suteik iam  P a 

tarnavim ą.
L in k sm as Patarnavim as V isiem s

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

Kitas ūldninkas lietui - ly
jant nieko nesėja, nes tiki, kad 
lietui lyjant sėta javų sėkla 
piktžolėmis pavirsta.

B. Buračas. 

(•M, L.)

Padėti Pinigai kas Mėnesi iki 11 Dienos, Neš Nuošimtį Nuo 1 Dienos.

TURTAS V I R Š ----------- 05,500,000.00
ATSARGOS KAPITALAS 0360,000.00

Dabar mokam 3^ %  už pa
dėtus pinigus. Duodam pa- 
skolas ant namų 1 iki 20 m.

STANDARD!, 
FEDERAL g H

Ohartered b y  U . S . G overnm ent 
BAVINGS F E D E R A L L T

INSURED
•

4192 ARCHER AVENUI
TEL. VIRGINIA 1141

SAVINOS
and

LOAJT ASSOCIATIOH 
OP CHICAGO

JUSTI N MACK1EVV1CH, Pres.

VAL.: 0 iki 4  p. p. Ti-ceiad.: 9 iki 12:00 p. šeštad.: 9 Iki. 8:00 v. v.

Silpnam* visados tenka dvi
gubų naštų nešti.

Dievas visados duoda mums 
jėgos ir galimumo padaryti 
tai, kų, liepia mums padary
ti.

Ruskin



K o n s k r i p c i j a  y r a  p i r m a s i s  
ž i n g s n i s  f a š i z m a n

Christian Century redak-lmokratų partija iškėlė galin 
daktorius dr. Charles Clayton gą savo politikę mašiną, lai 
Morrįson kalbėjo National
AVomen’s Christian Temper-
ance Union suvažiavime. 
Stevens viešbutyje.
■ Jis pareiškė, kad. šiandien 
didžiausias pavojus Amerikai 
yra fašizmas ne iš užsienio, 
bet naminis. Nurodė, kad J. 
A. Valstybėms gresia vienos 
partijos valdžios sistema. Tas 
gi ir yra fašizmas.

Per aštuonerius metus de-

M ICHIGAN N E T U - Vos išliko gyvas ir 
RI REIKALIN- sveikas 
GIAUSIO ĮSTA
TYM O

Visose atskirose valstybėse, 
išėmus Micliigano valstybę, 
gyvuoja įstatymai, kuriais 
galima kaikuriems piliečiams 
užginti balsavimo privilegi
ja. Nurodyta iki ŽO įvairiu 
priežasčių. Vienose valstybė
se tų priežai=čių mažiau, kito
se daugiau. Plėšikavimai, 
vagystės ir pamišimas užima 
pirmąją vietą. Devyniolikoj 
valstybių analfabetai neturi 
privilegijos dalyvauti balsa
vimuose. Penkiose valstybėse 
individo moralumas yra viena 
priežasčių.

Bet Micliigano valstybė ne
turi jokių varžančių įstaty
mų. Ten visi iki vieno pilie
čiai turi privilegiją balsuoti.

Pagrobė ir dar apmušė
AValter Monger, 25 m. amž., 

automobiliu namo lydėjo vie
ną jauną moterį — taverno 
šeimininkę. Trys plėšikai 
Mongerio automobilį sulaikė 
ir pagrobė moterį. Paskui 
ją apmušė ir paliko ties Wa- 
shington bulv. ir Western avė.

Pašovė taksi šoferį
Policija ieško dviejų pikta

darių, kurie pašovė taksi - šo
ferį Franką Zasadzinski, 36 
m. amž., iš jo atėmė 4 dol. ir, 
paspruko.

Piktadariai taksi nusisam
dę ties 22 gat. ir Western 
avė. Kiek pavažiavus vaka
rų link jie privertė šoferį pe
reiti į užpakalinę sėdynę ir jų 
vienas ėniiėsi taksi valdyti.

Ties 25 gat. ir Artesian 
avė. šoferis gavo progos iš
šokti iš taksi ir leidosi bėgti. 
Piktadariai jį sunkiai pašovė 
ii*, palikę taksi, pabėgo.

Prieš suktybes 
balsavimuose

Respublikonų partijos kandi
datas į Illinois valstybės pro
kurorą (attorney general) 
George F. Barrett vakar va
karą per radiją ragino pilie-, 
cius bartis ir atkakliai kovo
ti prieš suktybes balsavimu o-i 
se lapkričio mėnesį. Jis sa
kė, kad šiuo tikslu sudarytas 
komitetas. Sakė, visi pilie
čiai turi dėtis prie komiteto.

rios nugarkaulį sudaro gau
singa valdžios tarnautoji! ar
mija. Prie jos jungiasi dar 
ir milijonai bedarbiu, kuriuos 
vyriausybė šelpia.

Pagaliau konskripcijos pla
nai. Kai konskripcija bus 
pripažinta, tada taikos laiko 
dvasia bus pakeista karine 
dvasia ir tuo būdu bus nu
žengtas pirmasis žingsnis fa
šizman. r

Casiinir Saivalski, 4 m 
amž., 2025 AVebster avė. gat
vėje automobilio pervažiuo
tas, bet išliko gyvas ir nesu
žeistas dėka berniuko parkri- 
timui ir autoisto greitam susi- 
orientavimui. Pamatęs pavo
jų vaikas staiga išsitiesė ant 
gatvės grendinio, o autoistas 
pasuko automobilį taip. kad 
ratai perėjo abiem pusėm gu
linčio vaiko. Vaikas atsikėlė 
ir nubėgo.

Berniukas' atvyko 
ieškoti tetos

Žmonių pavėžinamas atvy
ko į Chicagą Josepli Clifton,

Į Miller, 16 m. amž., iš McCarr, 
Ky. Turėjo tik 15 centų ir 
šiuos paskutinius išleido vie
nam teatrėly. Paskui atsidavė 
policijos globai.

Jis policijai pranešė, kad 
jo tėvai mirę ir atvykęs į 
Chicagą rasti savo tetą. Mar- 
tlia Miller, kuri Chicagoj iš-! 
tekėjusi, bet jos vyro pavar-| 
dė jam nežinoma.

Policija sutiko ją surasti, 
jei ji yra Chicagoje.

Prigėrė Fox upėje
Fox upėje maudantis prigė

rė Alfred Prokopovič, 20 m. 
amž., vaduodamas savo drau
gę Ireną Pienazek.

K ID 5

L A B O R
D A Y

Rugs.-Sept. 2, 
1940 m.

are

ĮD O M I PROGRAMA:

Muzika, Dainos ir t. t.
■ •

Pradžia 10 vai. ryto

Panelė Harrite Lukas, kuri 
šį vakar išpildys muzikalę 
dalį dienraščio “ Draugo” fa- 
dio programos 7:30 vai. vak. 
iš stoties WGES (1360 kilo).

13 Įšventins' Kunigais

J. E. Arkivyjskupas S. A. 
Stritch ateinantį ketvirtadie
nį įšventins kunigais tryliką 
Dieviškojo Žodžio Draugijos 
auklėtinių. Šventinimo iškil
mės įvykis šios misionierių 
kongregacijos koplyčioje, 
Tecliny, III.

Po gaisro sulaikytas 
žmogus

Sudegė privatus garažas, 
6535 So. Ashland avė. Gara
žo griuvėsiuose policija rado 
didelį katilą alkoholį gaminti 
ir be to dar keletą skardinių 
su alkoholiu.

Suėmė garažo savininką Į 
Maurice Mansfield, 56 m. 
amž. Sakoma, jis pasisakęs, 
kad rastas*katilas ir visi įtai
symai jam priklausę. Vadi
nasi, jis gaminęs alkoholį. •'

Mirė buvęs policijos 
viršininkas

Mirė buvęs Cliicagos polici
jos viršininkas brig. gen. John 
J. Garritv, 71 m. aiųž. Polici
jos viršininku buvo 1918-20 
metais.

Laidotuvės įvyks trečiadie
nį po gedulo Mišių švč. Sa
kramento bažnyčioje, 2153 
Millard avė.

P R g P g  g '8

R A D I O
Gražios dainos, 'Gimnazis

čių'” veizdelis, Įsmagi muzika, 
įvairenybės ir t. t.

Peoples Baldų Krautuvės Į 

pastangom yra neigiama gra-, 
ži ir įdomi reguliari -antradie
nio programai, kuri įvyks šiam 
dien, antradienį, 7-tą valandą 
vakare iš stoties WGES. Tarp 
žymių talentų dainuos A. An- 
čiutė, harmoningas merginų 
duetas. Bus “ Gimnazisčių” 
veizdelis, smagi muzika bei 
svarbūs ir įdomūs praneši
mai. Peoipies Krautuvė praneš 
daug gerų žinių, vjpač apie 
pirkimą namų reikmenų. Čia 
šiomis dienomis eina didis ir 
nepaprastas Rugpiūčio mėne
sio išpardavimas, ir todėl ga
lima pirkti visokius namų 
reikmenis už didžiai sumažin
tas kainas. Svarbu pasiklau
syti. Nepamirškite.

Rep. XXX

Iškrito iš sunkvežimio, 
mirė

Šeštadienį vakare iš sunk
vežimio iškrito Theodore 
Dombrowski, 36 m. amž., 667 
West 18 gt.

Po įvykio atrodė lengvai 
sužeistas. Sekmadienį pajuto 
galvoje skausmus. Vežamas 
į apskrities ligoninę mirė.

i °

Greitas Grįžimas
(XX) Iš Bukarešto kalėji-l

mo neseniai pabėgo trys ka-Į 
liniai. Jų tuop pasigedo ir 
ėmė vytis, ir nuo persekioto
jų jie išsmuko tik tada, kai*

Duodama Laimėjimui Naujas 1 9 4 0  DeSoto Karas
Dienraščio “Draugo”

DIDELIAME?

Nuoširdžiai prašome visų rezervuoti tų dienų mūsų dienraščiui ir dalyvaut piknike.
DIENRAŠČIO “DRAUGO” LEIDĖJAI.

American Deųpiy Wash.ington Parke pirmąjį vietą ir 62,150 dolerių laimėjo Charles 
Howardo arklys Miolaud. Antrąją vietą laimėjo Sirocco, trečiąją Weigh Anchor.

(Acme telephoto).

pasiekė geležinkelio stotį ir 
įsmuko į vieną tuščią preki
nį vagoną. Pabėgėliai nepa
prastai pradžiugo pajutę, 
kad vagonas pradeda judėti.
Jis, tiesa, netrukus sustojo, 
bet bėgliai jau -tarėsi būsią 
išvežti iš pavojaus zonos ir 
atidarę duris iššoko laukan.
Koks buvo jų nustebimas, 
kai apsidairę jie pasijuto esą 
ne kur kitur, kaip to paties 
kalėjimo kieme, iš kurio jie 
buvo pabėgę. Pasirodė, kad 
geležinkelio stotis buvo su
jungta su kalėjimu bėgiais, ir 
vagonas jais buvo nugaben
tas į kalėjimą kartu su pa
bėgėliais, kurie po tokios fa
tališkos nesėkmės iš nusimi
nimo pasidavė.

Ateivių Registravimas
(Tęsinys iš 2 pusi.)

Naturalization Service, De
partment of Justice, Wash 
ington, D. C., bėgiu 5 dienų 
nuo persikėlimo dienota. Vei

kiausiai šias1 adresų permai
nymui blankas bus galima 

įgauti nuo laiškanešio. Vienok 
j tą dalyką reikia atsargiai 
sekti.

Mano patarimas: kiekvie
nas nepilietis lai .išsikerpa 
šiuos patarimus ir įseka juos 
taip, kaip parašyta.

Mano raštinė visados jums 
atsakys per telefoną dėl in
formacijos registracijos rei
kale. Ši registracija nepada
rys nei vienam “ gyvenimo 
pabaigos.” Tik visiems rei

kės prisitaikyti prie naujo 
įstatymo. Turime didžiuotis, 
kad liko tik viena šalis pa
saulyje, kaipi Su v. Valst., kur 
tebėra demokratija. Mes tu
rime ją  'ginti, gerbti ir  di
džiuotis, kad šiandie gyvena
me taikoje1, ramybėje ir  lais
vėje. Adv. C. P. Kai

Motinos meilė, kaip dangiš
kos ugnys,

Knyga — kultūros pagrin 
das: be jos žmogus — ne žmo 
gus. J. Rockefeller

Iš dviejų juodų nepadary
si balto.

Biblioteka — visų žmonijo? 
dvasios brangenybių lobynas 

G. Leibnits
Netikęs juokavimas visai 

nėra juokingas.

VYTAUTO
PARKE

115th Street, 
arti Pulaski Rd<

mokėsite, geresnių anglių ne- C R A N E  C O A L  C O . ,  5332  S .  L o n g  A v ė . ,  C h i c a g o  “ T e l .  P O R t s m o u t h  90 2 2
gausite kaip pas:— O  7 o

PO CAHO NTAS M I N E  R V N . iš  g e 
riausiu  m ain u . D a u g  d u lk iu  iš im 
ta . P e rk a n t 5 T on u s a r  d augiau  —  
$7.85; B la ck  B c n  —  $9.50.
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