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J . Am. Valstybėse 55,807,-
366 žmones priklauso kuriai 
nors tikybinei organizacijai. 
Tai pranešė The Census Bu JAPONIJA ŪŽ 
reau. 1926 m. buvo 54,576,346 A Į J I | J A | | I I I I I A 
tikintieji 1936 m. Katalikų oHANbllAJAUo 

ORLAIVIŲ AUKOS ANGLIJOJ TEBEVYKSTA 
Bažnyčia J . A. V. buvo pati 
stambiausia narių skaičiumi. 
Turėjo 19,914,937 žmones. Ki 
ti žmonės, tikintieji Dievą, ir 
priklausą kuriai nors tikybi
nei vienetai, sudarė 255 skir
tingus tikėjimus. Žydų 4,-
641,184; juodųjų Baptistų 
3,782,464, Metodistų Episko
patų 3,509,763. Kitos "bažny 
čios" neturi nei trijų; milijo
nų tikinčiųjų, imant atskirai. 

Visi pripažįsta, jog Ameri
kos katalikai 'nuolat garsėja, 

KONTROLIAVIMĄ 
SHANG HA JUS, rugpiučio 

16 d. — Japonijos atstovas 
šiandie pareiškė, jog Japoni
ja* reikalausianti, kad buvusi 
Anglijos sekcija tarptautinėj 
Shanghajaus kolonijoj (būtų 
pavesta Japonijos kontrolei. 
Tarptautinė apsaugos komisi 
ja sekcijos kontrolę pavedė 
Jungtinių Valstybių jūrinin
kams. 

Artėjant rudeniui ir žie
mai, Europos valstybės susi
rūpino maistu. Ši vasara bu 
vo bloga. Javai neužderėjo. 
Karo veiksmai sunaikino di
delius plotus. Washingtone 
Ūkio Departamentas nurodo, 
jog turimomis žiniomis, ba
das gresia Vokietijos užim 
tiems kraštams. Pati Vokieti 

Atstovas pareiškė, jog Ja-
stiprėja, turi daug įtakos vie1 .ponija patieks reikalavimą 
sajam gyvenimui. Katalikų "(paprastu keliu" ir paiymė-
Bažnyčia yra didelė dvasinė jo, jog bet koks sekcijos kon-
jėga J. A. Valstybėse. . traliavimas be Japonijos su

tikimo būtų "nepraktiškas". 
Gali praplisti nesutikimas 

Japonijos priešingumas pl»a 
nui, kur j sudarė apsaugos ko j 
misija ir patvirtino Shangha-
jaus Municipalis Komitetas, 
gali dar labiau paaštrinti J > 
ponijos ir Amerikos ginčų, dėl 
taip vadinamos Kinijos "a t 
virų durų" politikos. 

Vakar tarptautinė apsaugos 
komisija nutarė, jog buvusią 

VOKIEČIAI 
PUOLĖ 
LONDONĄ 
Anglai laukia 
vokiečių 
invazijos 

KRITIŠKA ANGLU 
PADĖTIS AFRIKOJ 

Ugniagesiai kovoja su gaisrais, kuriuos tiacių lakūnai sukėlė Southamptone, Anglijoje 

BERLYNAS, rugpiučio 16 
d. — Vokietijos vyriausioji 
karo vadovybė praneša, jog 
vakar dienos kovose žuvo 143 
anglų orlaiviai. Tie patys šal 
tiniai sako, jog vakar dienos 
atakose ant Anglijos dalyvcu-
vo 520 orlaivių ir nepaskelb
tas skaičius ant Škotijos. 

Pereita naktį susprodinta 

LONDONAS, rugpiučio 16 
d. — Autoritetingi sluogs-
niai šiandie pripažino, jog ka 
rinė padėtis anglų Somali-
lande "yra gana kritiška ir 
atrodo, jog mes turėsim pasi 
traukti Berberon". 

Berberą yra anglų Somali-
lando sostinė ir vyriausias 
uostas. Anglai prisipažino, 
jog italų, kariuomenė, žy
giuodama Berberos linik, pa
kraščiu nuo Zeilos ir krašto 
vidujei nuo Hargeisos žengia 
pirmyn daug sparčiau, negu 
buvo laukiamai 

Autoritetingi sluogsniai pa
žymi, jog dvi Italijos divizi-

amunicijos dirbtuvės šiaurės1, M besiveržiančios Berberon, 

ja maisto turėsianti p a k a n - Į * ™ » < ™ > į ° * DU™S"? 
tan*?!** J. D, tti*T^^ . ^ » * " ""f*1, 

jurininkai. Sekcijoje yra skai-Į 
čius Amerikiečių namų ir įs 

vusis Federalės tarnų TarV-
bos vadas, rašo, jog Danai, 
masini.ii pjauna, gyvulius. 
Tuomi sutaupo grūdus, bet 
nustoja pieno, riebalų. Olan
dijai. Belgijai ir užimtai 
Prancūzijai bus sunkų per
gyventi žiemą. Vokietija vie
kai skelbia, esą. jai nerūpi Ii 

taigų, kuriems grasė Japoni
jos kontroliuojama "rJaciona-
lė Kinijos vyriausybė" Nan-
kinge. 
Susirinkimai bus tęsiami 

Sakoma, jog viee-admirolias 
Moriji Takeda, pagal savo 

k i * * * . k M k prieš j ^ k o v o l ^ " ' ™ šauks pasitarimam 
jo ir sunaikino savo ūkius. O 
Amerika tiek daug turi javų, 
jog nežino kur dėti. 

Vokietija karą veda be pi
nigų. Okupuotoj Prancūzi
joj visi bankai paimti vokie
čių priežiūrom. Kontrolė pa
vesta W, von Brauetschiui. 
Prancūzijos Em. Banko valdy 
t o jas yra Korolis Schaefer'is 
J i e surado .būdų. gausiai ap
mokėti žmonėms už paima
mus maisto gaminius ir dar
bų tam tyčia išleistais "oku
paciniais pinigais" Jų "pini
g ų " Vokietijos kariuomenė 
turi daug. I r jie nuolat 

kolonijos apsaugos komisijų, 
kol anglai ir amerikiečiai su 
pras "esamosios kolonijos [pa 
dėties realybę". 

Japonai pareiškė, jog ang
lams pasitraukus tik Japoni
jos pajėgos esančios užtenka
mai tvirtos, kad palaikytų 
tvarkų kolonijoj. 

Tuojau po japonų pareiški
mo Shanghajaus Municipalis 
Komitetas pranešė pravedęs 
rezoliucijų, kuria paremiamas 

apsaugos komisijos nutari
mas. Taip pat Komitetas pa 
reiškė sutinkąs svarstyti bet 
kokius Japonijos pasiūlymus.. 

KALTINA ANGLIJA DĖL 
GRAIKU KRUZERIO 
NUSKANDINIMO 

BOMA, rugpiučio 16 d. — 
Virginio Oayda, autoritetin
gas fašistų redaktorius, šian
die jpareiškė, jog "Graikijos 
kmzeTis Heile nuskandintas 
Anglijos įsakymu, tkiad tuo 
būdu dar labiau būtų įtemp
ti santykiai taip Italijos ir 
Graikijos. 

Anglija, esų, pasinaudoda
ma esamu Italijos Graikijos 
konfliktu, manė suversianti 
kaltę ant Italijos ir tuo iššau 
ksianti Graikijos reakcijų. 

G V A R D I J O S KOMUNIJA GAVO 
Š A U K I M A S ,VENCRIJ0S 

PRIIMTAS 

(Acme tep l io to ) . T A n g l i j ( > r 

Žuvę, 29 vokiečių orlaiviai. 

Londono priemiesčiai pavojuj 

Britai vėl bombardavo Italiją 

Siūloma bazes 
laivynui už 
naikintuvus 

WASHINGTONAS, rugpiu
čio 16 d. — Šiandie senatas 
342 balsais prieš 33 patvirti-j reštan pasitarimams su vy
no nacionfalės gvardijos įs-j riausybė apie naujuosius pa-

REIKALAVIMUS 
TURNU-SEVERIN, Romu-

ndja, rugpiučio f6 d. — Ven
grijos1—iRomunijos delegacija 
pasitarimuose Vengrijos dėle 
gacija patiekė "visai nau
j u s " planus išrišimui ginčo 
dėl Tranylviamijos. 

Pasitarimai nutraukti, kad 
romunai galėtų grįžti Buka 

žymiai viršija Anglijos kari
nes jėgas. 

Dėl kitų sąryšių ir pozi-u 

cijų Afrikoje po Prancūzijos 
pasidavimo, mūsų pagalbos 
siuntimas Somalilandui labai 
apibrėžtas", buvo pareikšta. 

siūlymus. tatymo projektą. Kad būtų 
pravesta mobilizacija, kuria 
apie 396,000 vyrų būtų pa
šaukti vieniems metams kari-
nes tarnybos, bereikia, kad d i k a l i a i k ir t ingas nuo bet 

Tuo tarpu Italijos k o m u n i - j s e n a t a s p u i tar tų dėl kai k u r i ų ' k u r i u k i t U l P i r m a P a * l ū l y t u 

katai skelbia, jog anglai, per m^ų pake[t[mų ip> k a d Prezį_' , — " " ^ 1 *" 1 " , 

skridę Alpius vėl bomban ia - ( d e n t a s R o o s e v e l t a s pasirašy-
vo šiaurinę Italijų ir jog Ita- '^ 
lijos ofensyva Afrikoj puikiai 
vyksta. I rugsėjo 15 dieną priimti pir-

jinuosius 55,000 ir pranešama, 
maža 

Šios dienos anglų ataka 

Tuo tarpu armija ruošias 

padariusi maža nuostolių'l- ^ d a b a r v y į s tančiuose 
dviejuose kaimuose netoli Tu m i i i c i j o s pratimuose šalinami 
rino. Turino priešorlaivinėsĮ y i g i f i z i n i a i n e t i k ę 
patrankos pašovę vienų ang 
lų orlaivį. 

Italija reikalaus teisingumo 

Informuoti sluogsniai parei-Būtų naudinga Lietuvių tau 
spaudžiami. Bet Berlyne ue, t a i > garbinga ir gera sudary- ^ ^ ^Aūrint šio, taria-
yfa be vertės. Tai tik liūdiji-Į t0jį Organizacijų Vyriausioji! yra 
mas, jog okupantų kariuome
nės naudai paimta ui tiek ir 
tiek frankų prekių. Šių (pini
gų " v e r t ę " nustatys Vokieti 
ja karui pasibaigus. Tuo tar
pu Vokietija reikalauja, kad 
Prancūzija grąžintų Reichui 
paleistąsias apyvarton mar
kes, išpirktų jas iš gyvento
jų. "Okupaciniai pinigai", 
kaip ano karo "Ostmarkės", 
aišku, paliks be jokios tikros 

toji Organizacijų Vyriausioji 
Tarybai sueitų j santykius su 
"The United States Commi-
t t ee" 215 Fourth Ave, New 
York City ir sujkškotų D. 
Britanijos lietuvių vaikams 
prieglaudą Amerikoje lietu
vių šeimose. Mūs nėra perį 
daug, kad galėtume leisti sa
vo tautos žmonėms žūti, iš-
tautėti. 

Šeimos, kurios sutiktų ka
ro metu globoti bent vieną 

mai anglų, manevro, Italija 

Bazes naikintuvams 
Baigiantis mobilizacijos 

klausimui, iškilo ' * Naikintu
vai Anglijai" klausimas. Ei
na pranešimai, jog Anglija 
pasiūliusi Jungtinėms Valsty-

nenustos "reikalavusi teisin-j bėms laivyno bazes už labai 
gumo albanams ir reparacijų; reikalingą .karo medžiagą. 
(atlyginimo) už jiems pada
rytus nuostolius". 

Sakoma, jog apie kalbamą 
šias pasiūlytas bazes Anglijos 

Iki šiol Italija nepatiekus( kolonijose už naikintuvas, 

Vengrijos atstovas pareiškė, 
jog naujasis planas yra "ra-

Transylvanijos reikalu' 
Smulkmenos nepaskelbta. v^ 

Berlyno šaltiniai pareiškė, 
jog milžiniška orlaivių flotila 
veržiasi prie militarinių tai
kinių Londono priemiies/*iuo-
se, bet paties miesto centro 
nebombarduosianti. *••-<#>' flKIIII CAklTRAIIVA 

Vakar garsieji Stuka bom- i ' N i y OAIlInAuRA 
banešiai atakavo garsųjį 
Craydon aerodromą, kuris y- MASKVA, ruigpiūčio 16 d. 
ra apie aštuonias mylias nuo — šiandie vieton buvusio Bu 
Londono centro. Žuvę apie gįjog kariuomenės vyriausiojo 
100 žmonių. štabo viršininko maršalo B. 

M. šapošnikovo paskirtas ge
nerolas K. A. Meretskovas. 
šapošnikovas prašėsi atlei
džiamas dėl sveikatos. 

Konferencijai pasibaigus, a-
biejų valstybių delegatai pa
reiškė, jog pasitarimų pasise 
kimas dabar priklauso nuo 
Bukarešto vyriausybės reak
cijos. 

LONDONAS, rugpiučio 16 
d. — Milžiniška oro armada 
— kai kurių karinių stebėto 
jų apskaičiavimu ajpae 2,500 
orlaivių — puolė Angliją, ma 
tomai tai buvo Hitlerio di- „ ^ _ 
,v. CALLANDER, Ont. rugpiu-

dŽLausiios pastangos sugniu- ^ 
v A. . Ai0 16 d Vakar Dionne 
zinti imperiją. B O -10 u# ¥•"M,t 

Pranešama, jog taukšti pže-, pienktukės, savo pirmosios ko 
tryčių miestuose vokiečių munijos proga, susilaukė iš 
bombanešiai padarė ž>Tn.ių Popiežiaus Pijaus XII palai-

ŠVEICARAI PROTESTUO
JA PRIEŠ ORLAIVIUS 

vertės. Tuo būdu Prancūzija' jy Britanijos Lietuvių vaikaj Italų oficialių apskaičiavimu' sutiko priimti senatoriau 

jokių formalių pasiūlymų 
Graikijai ir "Italijos — Grai 
kijos situacijoj nėra nieko 
naujo". 

ROMA, rugpiučio 16 d. —| 

varsto Baltieji Rūmai. 
Konskripcijos debatai . 

Senatas toliau tęsia ginčus 
dėl Burke-AVadsworth kons
kripcijos įstatymo projekto. 
Po sesijos senatorius Bttrke 

BERNAS, Šveicarija, rug
piučio 16 d. — Šiandie Švei
carijos vvriausvbė įsakė savo 
ministeriui Londone pareikš-! Amai sako, jog pašauta bent 

,_, -•• & • 112 vokiečių orlaivių. 

nuostolių ir yra nemažas skai 
j čius gyvybės aukų. 

Boiinbanešiai vidurinėj Angli-
joj 

Tuo pačiu laiku vokiečių 
bombanešiiai sėkmingai ataka 
vo vidurinę Angliją. Šiaurry
čių apylinkėj pastebėta dvi 
aršios orlaivių kovos. 

Dviejuose miestų priemies
čiuose buvo kilęs gaisras, bet 
skubiai užgesintas. Nuostolių, 
sakoma, padaryta nedaugiau-
sia, bet esų gyvybės aukų. 

Ankstesnieji anglų prane-

minimą. Plaiminimas joms 
perskaitytas prancūzų kalba. 

HAVANA, rugpiučio 16 d. 
— Policijos priežiūroj yra du 
studentai, kurių vienas sun
kiai bužeistas. Jie nužudę per 
eitą naktį dr. Ramiro Valdės 
Daussa, Havanos unversiteto 
profesorių ir revoliucionierių. 

dabar jau apmoka Vokietijos 
kariuomenės išlaikymą sa?vo 
žemėje, nelaukiant karo pa
baigos. 

malonės pranešti savo adresą' nuo karo pradžios su Anglija] Maloney priedą, kuriuo šau-
Vyriausios Tarybos pirminin-' (birželio 11 d. f žovo; 42 ita-Į kimas kariuomenėn nulvelia-
kui ir L. Šimučiui 2334 So. lų orlaiviai ir 250 anglų or- mas iki 1940 m. sausio 1 die-
Oakley Ave. Chioago, UI. 'laivių. nos. 

carijos sienos antradienį ir 
trečiadienį, kai virš 30 sveti
mų orlaivių iperskrido virš 
Šveicarijos du kartus. 

Orlaiviai perskrido Šveioa>-
rija skrisdami į pietus ir pa
skui, matomai, grįždami na-' 
mo. Tai įvyko tuo pačiu lai
ku, kai britų orlaiviai bom-] 
bardavo Italijos šiaurę. 

Vokiečių lakūnai skrenda 
Anglijoj laibai aukštai, apie 
20,000 pėdų nuo žemės. 

Anglai, sakoma, esų (pilnai 
pasiruošę vokiečių invazijai, 
kurios laukkma valandomis, 
neibe dienomis. 

Vyriausybė praneša, jog 
per vakar dienų pašauta 169 
vokiečių orlaiviai ir žuvę 27 
anglų kovos orlaiviai. 

NEW YORKAS, rugpiučio 
16 d. — Exchange Telegrapb 
(anglų agentūra) pranešimu 
Italija koncentruoja kariuo
menę Albanijoj prie Graiki
jos pasienio. 

ORAS 
Chicagoj ir apylinkSj: — 

Debesuota ir vėsiau. Protar

piais lietus. Saulė teka 5:59 

Saulė leidžias 7:49. 
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BM*f»4&rMams Ir iorenomlentams raitų neifažin*. 
Jei nepraloui* UU padaryti ir ru-prisiuučiauaa tam UK*-
lul paAlu žeuklij. Hcdakcija pasilaiko sau teisę taisyti 
tar trumpinti visus prisiųstus rastus ir ypač korespou-
dencijaa sulig savo nuožiūros. Korespondentu prašo ra-
syti trumpai ir aiškiai (jei galim* raaouiaja. uuuuneiej, 
paliekant didelius tarpas pataisymam^ vengiant pole
mikos ar asmeniškumu. nusenusios korespoadenoUos 
teUr»*ln nede<tomea 

Rimties Valandėlei 
' 

• 

ir kad stovėjo už laisva, ir nepriklausomą, \gfi 
Lietuva. Mat, tokio nusistatymo žmonėaui, 
ar jie bus redaktoriai, ar paprasti darbinin
kai, ar šiaip veikėjai, šiandien Lietuvoje ne 
vieta. Nebėra nei rašyto, nei gyvo žodžio 
laisvės, nevalia reikšti savo nuomonę viešai, • Šią savaitę atšventėme Zc- šiai imponuoja jaunuoliui, 
nevalia veikti. Ne be reikalo Maskva įsake ; line, arba Panelės švenčiau- j Vienas berniukas skaityda-
savo bernams Paleckiams uždaryti visas or- šios Paėmimą dangun, parisi- > mas apie Capcni sugavimą ir 
ganizacijas ir uždrausti leisti nekanunistiš- mindami, kaip stebuklingai pasmerkimą kalėjiman, gud-
kus laikraščius. TtevĄ atlygino jai už var- riai išsitarė, "Aš taip nelnV 

gus ir kentėjimus pašaukda- čiau padaręs. Mokėčiau išsi-
tis taip skaudžia Lietuvos nelaime ir tikrai ]mu t i e s J į o g dajigm m ] ^ u ^ ^ j j pStoj* net ją šau-

savo gyvenimu pasiliko ne- dydamas. Kiek kartų gatvėje 
paprastu dorybių paveikslu 

Prenumeratos Kaina: Junt. Amerikos Valstybėse: 
l u u i u — $6.00; Pusei Metui — IS.60; Trims M6ue-

— $2.00; Vienam Mėnesiui — .76c. Kitose vals-
preoumerata: Metams — $7.00; Pusei Metui 

— $4.06. Pavienis nussesis — So. 

Kniered as Seeond-Ciass Matu-r Marcn 61, 1616, at 
Clilcago, Illinois Under tne A«u of Marcn B. 1676. 

Taikos Klausimu 

liūdna jos spaudos darbininkų ir visos svie 
sūnijos būkle. 

Kad komunistų laikraščių redaktoriai yra' tikintiesiems, 
tikri begėdžiai, tai jau seniai yra žinoma., 
Bet pastaruoju laiku savo begėdiškais raš
tais jie taip žemai nupuolė, kad ir jų pačių 
akli pasekėjai tai pradeda pastebėti. 

f 

Milžiniška žmonių daugumas trokšta tai
kos. Karą smerkia ne vieno kurio krašto 
gyventojai, bet visų pasaulio kraštų. 

Kiekvienas sveikai mąstantis žmogik ge
rai supranta, kad karas tai yra prasčiausia 
priemonė išsprendimui tarptautinių ginčų ir 
pastovios taikos užtikrinimui. 

Nepaisant kuri kariaujančioji pusė laimi 
kar% pas ją kyla dideli apetitai. Nugalėtąjį 
nori nuskriaust, apijęlėšt, pavergt. Nugalėtieji, 
keršto lydimi, iš visų savo jėgų rengiasi 
naujam karui, kad atsilyginti ku savo prie
šais. Taip buvo seniau, taip buvo po Pasau
linio Karo, taip bus ir po šio kare. 

Sakysim, jei Vokietijos naciai su Rusijos 
bolševikų ir Italijos fašistų pagalba, šiom 
dienom nugalėję Didiiąją Britaniją, pasida
rytų Europos viešpačiais, nemanykim, kad 
Europai būtų užtikrinta pastovi taika. Visa 
eilė nugalėtų ir pavergtų tautų surastų ke
lius prisirengimui keršyti nugalėtojams ir 
išsilaisvinti iš jų vergijos. Po metų, kitų, 
Europa ir vėl užsiliepsnotų baisaus karo ug
nimi ir vėl pasikartotų ta pati kruvina is
torija. 

Taika taikai nelygi. 
Kokia čia, pagaliau, būtų taika Jei pa

saulį užvaldytų hitleriškas arba staliniškas 
gengsterizmas! Ko vertas tada būtų žmogus? 
Jisai pasiliktų diktatorių mašinos; dalele, ne
turįs balso, priverstas išsižadėti savo sąži
nės, elgtis prieš savo valią, jis būtų vergu. 

Tokios taikos nei Europos nei kitų kraštų 
žmonės nenori. Jie trokšta ne tik pastovios 
bet ir teisingos taikcįj. Jie nori tokios tai
kos, kad žmogus būtų žmogumi, kad jis tu
rėtų žmonišką laisvę, kad jo likimas nepri
klausytų nuo vieno žmogaus, nuo diktato
riaus, valdančio kardu, ugnimi, teroru. 

Suprantama, kad tol, kol Europoje šėls 
gengsteriški diktatoriai, pastovios ir teisin
gos taikos žmonija nesusilauks. 

Kai Berlyno, Maskvct* ir Romos valdžios 
priešaky stovės teisingi, sąžiningi, dori ir 
pilna ta žodžio prasme krikščionys, bet ne 
garbės ir kraujo trokštą diktatoriai; kai 
Londone, Paryžiuj ir kitur bus žmontls ne 
gobiai, bet rūpestingai 4i ibs savo kraitų ir 

• 

P r a d ž i a P a d a r y t a 

A.L.R.K. Federacijos Tarybos suvažiavi
mas, buvęs Pittsburghe, įjiteigė Lietuvai Gel 
bėti Fondą ir atsišaukė i lietuvių visuome
nę tą fondą remti. 

Pirmieji į šio fondo atsišaukimą atsilie
pė Brooklyn, N. Y., lietuviai katalikai. Fe
deracijos apskrities surengtose prakalbose 
tuoj po Tarybos suvažiavimo, suaukojo Lie
tuvai Gelbėti Fondui $103.00 ir šią sumą 
tuoj prisiuntė į centrą. 

Brooklyno lietuviai katalikai parodė gra
žų, patriotišką pavyzdį kitomis kolonijcuis, 
kurių veikėjai turėtų susirinkti, pasitarti ir 
pradėti dirbti. Reikia steigti Lietuvai Gel
bėti Fondo skyrius, reikia šaukti jų susirin
kimus, reikia rengti prakalbas. 

Šių svarbių darbų neatidėliokime, nes se
noji mūsų tėvynė Lietuva yra žiauraus prie
šo pavergta ir laukia iš mūsų paramos, 

Ligšicl rinkomės į susirinkimus protes
tams prieš okupantus, dabar rėkia pradėti 
intensyvų, konkretų darbą. Anot Lietuvos 
pasiuntinio p. Žadeikio, tuos protestų jaus
mus paverskime kūrybiniu Lietuvos nepri
klausomybei atvaduoti darbu. Jei mes visi 
dirbsime, kaip p. Pasiuntinys pareiškia, bi*,) 
prieita pergalės ir laimėjimo. 

Tad, tą darbą jau ir pradėkime. 

šv. Panelės veikimas žmo
nijos išganymo darbe buvo 
tylus, paslaptingas, užslėptas 
nuo žmonių akiu. šventas 
Raštas mažai tekalba apie šv. 
Panelę, nes pirmiaijua rūpė
jo aiškinti Kristaus asmenį, 
Jo gyvenimą, Jo mokslą 
Kiek Jos veikimas palietė 
tuos punktus, tiek Ji ten yra 
minima. 

išgirsi panašiai bekalbant vi
sai jaunus, vaikuįj. Kasgi pa
darys įtakos, kad jie pasida
rytų geresni, 

Mūsų laikais mažai ką pa
dės bendros pasninką ninimo 
vietos, jeigu p;irmiaa«ia neat
siras pasišventusių žmonių, 
kurie tyliai veikdami pasi
aukos kitų gerovei. Patsai 

_ gyvenime^ taip triukšmingas., 
kad net minutė tylos nepa
kenčiama. Rasti žmogų, ku-

MOSŲ VEIKLOS SVARBA 
A. Matulaitis 

savo tėvo žudiką 
.1 Ka* trnlu. 

Kun. Dr. K. 
Kas toliau? 

Mūsų laikraščiai p«skelbe*palaikytų ar*su juo drnutrau-
didek's is tor inį reikšmes tų! Lietuvos komunistai fatdo 
įvykį, — Pitfahnrfh, Pa. į\ y- mūsų tėvus, brolius ir įriini-
kusis rugp. 9 cL, 1940 m.' nes Lietuvoje. Lįeįdyftfl komu-
A.L.K.K. Federacijos Tarybos' nistais bjaurimės kaip pleši-
suvuziavimas aiškiausiu bū
du pasisakė, jog Amerikos 
organizuotieji lietuviai kata
likai visomis jėgomis padės 
Lietuvai atgauti laisvo ir ne
priklausomybę. 

Federacijos Tarybos suva
žiavimas su širdies skausmu 
prisiminė tūkstančius įkalin
tų lietuviu, mūsų brolių, žu
dikų, kurie pasivadinę komu
nistais, užgrobė ūkininku že
mes, namus, gyvulius, padar
gus, lauku javus, valdininkų 
santaupas bankuose, savinin-

Rasime tokių tyliųjų veikė- Panelė švenčiausia, retai kur 
jų čia ant žemės. Jie ir jos užtiksime. Krikščionių gyve 

ris arba kuri pasiaukotu kaip k u nulius, di-ju, bendrovių 
bei kooperatyvų įmones, fab
rikus, bankus, visas dirbt u-

c 

nors daug atsiekia, nori pa
silikti nežinomi. Jų veikimo 
dirva gana plati, reikalauja 
tikrojo pasišventimo, dažnai 
nepatiria jaė vieno žodžio dė
kingumo, tačiaus dėl kilnaus 
idealo viskas atiduodama. 

Laike vieno kunigo primi
cijų bažnyčioje laimingiau
siai jauteli viena sena mote
riškė; ji nors ne giminė, bet 
jos parama ir pastangomis 
tas jaunikaitis atsiekė kuni
gystę. Apie jos pagalbą ne
žinoma. Džiaugėsi, kad dabar 
netiesioginiai galėsianti pa
daryti daug gero per tą ku
nigą, kuris teiks dvasinę pa-j 
galbą nesuskaitomai ir neži
nomai eilei žnonių. 

Randasi kartu iriritokis ty 
lus veikim^;, kuris, labai 
kenksmingas. Patarimu, pa
gelbėjimu žmogus vedamas 
prie blogo. Laikraščiai labiau 

nime tylus pasišventimas yra 
gelbėjimo įrankis skęstan-
tiems. A.B.C.J. 

ves ir visus jų valdytus ben
drus turtus. 

kais ir žmogžudžiais. Bet jie 
turi apmokamus savo prita
rėjus Amerikoje ir net lietu
vių tarpe. Tiesa, Amerikos 
komunistai Lietuvoje neuž
mušė nė vieno mūsų brolio, 
bet jie džiaugiasi savo sėbrų 
darbais, žudynėmis, įvestu 
vargu, plintančiu badu. 

Mes nesiūlome Amerikos 
liet. komunistams vykti į Lie
tuvą, kaip švedų darbininkai 
pasiūlė saviems komunistams 
vykti į jų giriama Rusija. Nes 
vistiek, jie ten nevažiuos. 
Jiems čia daug geriau. Bet 
visi padorūs Jietuviai smer
kia Am. komunistų siekius ir 
jų beprotiškų džiaugsmą, kad 
Lietuvai atėjo tamsaus var-

Didkji amerikieėių lai*kraš-]go ir baudžiavos dienos. 
eiai rašo apie žuvusius ir su
šaudytus lietuvius šviesuo
lius, apie ne,pakeliaunų vergi
ją ir baudžiavą, kokių įvedė 
komunistai visai Lktuvai. 

Valstybės priešai paleidžia
mi ir pagarbiai priimami į 
komisarų- valdininkų vietas. 
Jie, mat, "politiniai kali
niai." Geras lietuvis paverg
tas, prispaustas parsidavėlių 
ir tautos išgamų, kurie dabar 
siauėįi su (JPU po visų Lie
tuvą, be teismo žudydami sau 
nepalankius žmones. 

Aių^rikos organizuotieji ka 
Kariuomenės manevruose tulikai |riasmerk/i tautos išya.-

AViseonsine geležinkelių san- mas, komunistus, 
kryžyje sargyba einantis ka- iš to pasmerkimo padarė 
reivis tinklelin pats save sau- tinkamas išvadas. Ir jas įgy-
goja nuo uodų. vendins. Kur kas matė, kad 

Vyriausioji Organizacijų 
Taryba 

Kugpiūčio 9 d. Federacijos 
Tarybos suvažiavimas, kuria
me dalyvavo 32 veikėjai, dau
giausiai mūsų Cent valinių Or 
ganizacijų vadai, pirmininkai, 
nutarė kurti Vyriausią Lie
tuvių Organizacijų Tarybų, į 
ją parinko tris pasižymėju
sius veikėjus: kun. J. Svag-
ždį, L. Simutį, p. Lauėka ir 
jiems pavedė kviesti į tautos 
gelbėjimo talkų visas lietuviš
kai galvojančias sroves, orga
nizacijas. Rytojaus dienų 10-
Vii i prie* Federacijos Tary
bos Suvažiavimo rinktinių 
Vyriausios Tarybos narių pri 
sidėjo Sandariečiai ir Tauti-

(Tęsinys 3 pusi.) 

Komunistine Laisve 
"Darbininko" bendradarbis p. T. apie 

komunistine laisve, tarp ko kito, toaip rašo:' 

" J e i sov.ietų Rusija ,yra laisvės ir gero-j 
vės kraštas, kodėl Stalinas neišleidžia dar
bininkų iš jos išvažiuoti ir laisvai pasaky
ti pasauliui apie komunizmo " r o j ų ? " Kada 
lietuviškieji komunistai kalba apie Rusijos 
žmonių laisvę, jie, žinodami ar nežinodami, j 
meluoja*. "Kurie nepalenkia galvų prieš ko-; 
munistų vyriausybę, tie jų netenka, arba! 

vienas paskui kitą ištareauami. Kada išvar-l 
gintas, prispaustas, išbadėjęs darbininkas 
negali savo balso pakelti prieš priespaudė-
jitf, ar r%ikia stebėtis, kad jis šaukiasi Die
vo ir maldoje ieško paguodos? Kalėdų šven
tėse žmonės grūdasi į likusias bažnyčias. 
Nereikia stebėtis. Prie kokio žmogaus jie 

jų žmonių gerovei, tada tik bus vilties su- gali šauktis?" (Audre (Jide: "After Thought 
sitarti, teisingai išrišti visas tarptautines ir of the U SSR/ ' pusi. 34-35). 
politimis ir ekonomines problemas ir tik ta . , , i „ • i 
•% M , . , . , ,\. Apsakymas yra, kad Rusuos komisarai su-
da galima tikėtis sulaukti pastovios pašau- - - • * , , ; »• • * • - •• - i •-j . . .. - ^ eme v.iena baltguuį ir nuteisė JJ susaiuivu. įyie tautos. — i ,, . „ . . . _ . . , . . ' * , ._A. . , ' Fries mirties bu usnies įvvkdvma komisarai Tuo tarpu sunku yra numatyti, kad r.3> . , , - -A ,* i , x.-- i - i . -. • ,lo paklausė ar jis nenorėtu ko nors paskubo karo, nežiūrint kuri puse laimėtų, su;u- į. . . . .v v .. T> ' .. ., ., _ .. 
lauksime teisingos ir paitovios taikos. Jis t m j s v k ' . l t f ™ V ^ - J ^ V ^ l t«ke J»em. 

. . . . . , savo prasvnni. Jis sake: 
ne tam buvo pradėtas ir ne tam yra žudo- r 

ma milijonai vyrų ir nailriTianni milžiniški i "Aš norėčiau būti komunistas.' Komisa-
turtai. ' rai kiek nustebę tarė: "Ir kodėl tu> norėtum 

Taikai labai daug dirba J+ Šventenybė būti komunistas?'' Baltgudis jicmP at^.kė: 

Laimėjimui DeSoto 
Dienraščio "Draugo 

DIDELIAME PIKNIKE 
L A B O R VYTAUTO 

popiežius Pijus XII. Brt visuose savo raš
tuose ir kalbose šventasis Tėvas pabrėžia 
reikalą ne laikinos, bet pastovios ir teisin
gos taikos, kokios žmonija jau seniai laukia. 

i Begėdžiai 

* Matote, ponai, jej aš būsiu komunistas ir 
jūs mane sušaudysite, tai nors vienu niekšu 
pasauly bus mažiau." 

44 Kaip Rusijos gyventojai neapkerjer.i ko-
• inunizmo .tvarkos apsako šitas anekdotas 

Sakoma, kad Kremlių užpuolė utelės, ir ku-
. ., . . ^ . , - . . -i -x- žin kas davė toki pasiūlvnm: Reikia j?3 ko-
Amenkos lirtuvių komumstų laikraščių . . Z. ' . l l. . *_ J' .. , J ° .. 
, ^ . , i i _ lektivisuotL tai puse įu is bado išnyks, o h-

redaktonai šaiposi gavę zimu, kad buvo , . . ^.i *r~ J.T J ' 
.̂ .̂  » . i •*• -• .. • .,_ , kusios buiJ išnaikinta. 

pnversU iš Lietuvos išvaziuoU viisa eilė ka- (
 &UJ"ua UWJ u*i*i*iu«>. 

talikų ir net nekatalikų spaudos darbininkų, i Amžiams istorija liudys, kad milijonai 
Jie išvažiavo iš savo mylimo* tėvynės ne nekaltų žmonių Eusijoje buvo išžudyti ir 

iš gerovės. Buvo priversti. Jiems grėsė ištrė- milijonai kenėia kalėjimuose. Nuo tokios 
mimas j Rusijos gilumą ir kalėjimas. Ir ui komunistinės laisvės, Dieve, apsaugok niū-, 
ką? Vien tik dėl to, kad jis nekomunistai sų tėvynę Lietuva." 

Rugs.-Sept. 2, 
1940 m. -

ĮDOMI PROGRAMA: 

Muzika, Dainos ir t. L 

Pradžia 10 vai. ryto 

115th Street, 
arti Pulaski Rd. 

Nuoširdžiai prašome visu rezervuoti tą dieną mūsų dienraščiui ir dalyvaut piknike. 
DIENRAŠČIO "DRAUGO" LEIDĖJAI. 

f 
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Šeštadienis, ru^p. 17 d., 1940 n w x u o i s \SŠ 

Mūsų Veiklos Svarba I 
(Tęsinys iš 2 pusi.) 

ninkai. Jie pasiūlė! j Vyriau 
814 Taryba tris savo veikė
jas; Karpių, Vaidilą, Pivarū-
n a- | Vi ,w 
VyriansioB Tarybos Užduotis 

Tikslas, kuris suveda Ame 
rikos lietuvius j vieningą dar
bą, — tai padėti Lietuvai at
gauti laisvę ir nepriklauso
mybę. 

V. Taryba turės teisės kal
bėti visų organizuotų lietuvių 
nekomunistų vardu. Ji teiks 
per savo grupių atstovus sa, 
voms organizacijoms patari
mų, ką daryti tinkamu momen 
tu, kad padėjus Lietuvai lai
mėti kovą už gyvybę ir lais
ve V Tarvba Dasistemrs rm ( B " t ų k a r e i v i a i s a ugoja tris j:\mi\a nacių lakūnus, kurie sugrauti Anglijoje jiems 
dėt* V t" . . g p ." sileidus sugadintais savo lėktuvas. Britai sako, naciai lakūnai pjauni berniukai." 

! 

Kidneys Mušt 
CleanOuIAcids 

Excess acids. poisons and wastes in your 
blood are removed chiefly by your kidneys. 
Getting up Nlghts, Burnlng Passages. Back-
ache. SwoUen Ankles, Nervousness. Rheu-
matic Pains, Dizziness, Circles Under Eyes, 
and feeling worn out. often are caused by 
non-organic and non-systemlc Kidney and 
Bladder troubles. Usually in such cases. the 
very first dose of Cy»tex goes right to work 
helping the Kidneya flush out excess ącids 
and wastes. And this cleansing. purifylng 
Kidney action, in just a day or so, may eas-
ily make you feel younger, stronger and 
bettef than in years. A-printed guarantee 
wrapped around each package oi cyaiex in-
sures an immediate refund of the full cost 
unless you are completely satisfled. You have 
everything to gain and nothing to lose under 
this positive money back guarantee so get 
Cyatez f rom your druggist today for only 35c. 

•a - -

Mes esame sukurti, kad 
būtumėm laimingi. 

nu
dėti Lietuvos vyriausybei, 
esančiai už Lietuvos ribų, 
vesti diplomatinę kovą už 
Lietuvos teises j laisvę. Ji, 
kiek galėdama, neš gerą žodį 
i Amerikos plačią visuomenę 
ir išties pagalbos ranką, kai 
tik galės, Lietuvos žmonėms, 
kuriuos komunistai pavertė 
skurdžiais, vargšais, bena
miais klajūnais po Busijos 
nualintus plotus. 

Mes tikime j Lietuvos •pri
sikėlimą. Ji buvo prikryžiuo-
ta ir, kaip komunistai sako, 
palaidota rugp. 3 d. Busijos 
komunistų jūroje. Ji dabar 
esanti Busijos "keturiolikto
ji Sovietų komunistinė res
publika. " 

V. Taryba turės savo veik
loje suartėti su ukrainiečiais, 
čekoslovakais, suomiais ir ki
tomis tautinėmis grupėmis, 
kad bendromis jėgomis ištrū
kus iš komunistinio vargo ir 
vergijos, kad atkovojus lais
vę ir nepriklausomybę. 
Vietos veikla 

Kolonijose organizacijos 
veikia, kaip veikusios. Kur y-
ra liet. katalikų parapija, ten 

i (Acme teilepluoito). 

visos draugijos veikia kunigo 
klebono pritariamos. Į savo 
tarpą nejneškime neaiškunvų. 
V. Taryba atstovauja mūs n 
organizacijas, bet ji nevado
vauja joms, nekuria skyrių. 

Kur bus patogu padaryti j va i 
rių srovių parengimus ar mi
tingus, — tą klausimą spręs 
vietos klebonas su savo kat. 
organizacijomis. Nei vieni? 
pusė neįsipareigoja atsižadėti 
savo veiklos ir draugijos sie
kių. 

Pirmoji valdyba 

Vyriausios Tarybos pirmi
ninku išrinktas "Draugo" re
daktorius L. Šimutis, sekreto
rium p. Karpius. 

,Visose kolonijose vertėtų 
padaryti platesni Federacijos 
susirinkimai patiekti žinių 
apie Vyr. Tarybą ir numaty
ti priemones, kaip daugiau su
kėlus pinigų Lietuvai gelbėti 
ir jai varge padėti. Veikime. 

Kiekviena diena yra svarbi. 

RHEUMATISM 
Pain—Agony Starts To Leave in 

24 Hours 
Happy Days Ahead for Yoa 
Think of it—how this old wor1d 

do«s make progresą—now comes a 
prescriptlon which i s known to phar-
macists as Allenru and within 48 
bours after you start to take this 
bwlft acting for mula pain, agony and 
Infiammation caused by excess urio 
a ei d haa started to depart. 
•A l l enru does just what this irotlca 
Bays it will do—it is guaranteed. You 
can get one grenerous bottle at lead-
Ing drugstores everywhere for 85 
cents and if it doesn't bring the joy-
•us results you expect—your money 
whole heartedly returnad. 

AKIŲ GYDYTOJAS 

I N N 
Svetainė renduojama susi-
rinlimams, parems, vestu
vėms ir visokiems kitiems 
parengimams. 
Mykolas ir Elzbieta RudauskaJ 

(Savininkai) 
2417-19 WEST 43rd ST. 

Phone Virginia 9780 

DR. VAITUSH, OPT. 

PRANEŠIMAS 
Savo pacientams ir drau
gams pranešu, kad perke
liu savo dentiteterijos ofi
są į naują vietą ir kartu 
su Dr. V. E. Siedlinsku 
priimsime pacientus šiuo 
adresu: 

4631 S. Ashland Ave. 
Cliicago, Illinois 

Telefonas Yards 0994 
DR. B. F. NAUSĖDA 

RFF.CTAORTA8 
OPTOMFTRTCAT/TiY AKIŲ 

LTKTFVTR 
SuTlrS 90 niem iirakf ikavlmo 

Mano Rsranta»lm&<i 
Palengvins aklu Įtempimą, kas es 

M priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių įtempimo, narvuotu 
mo. skaudamą akiu karStl. atitaiso 
trumpareirvstę Ir toliresryste. Priren 
oria tetsinpa) akinius. Visuose atsiti 
kimiose etrzaralnavitnaa daromas »r 

•Mektra, parodančia mažiausia* klaf 
las, Speciali atyia atkreipiant* ' 
Ttokvklos valkus Kreivos akyv at* 
taisome*. 

Valandos: nuo I i lkl 3 vai. rak 
Nedaliomis pagal sutarti 

Daugely ataitfklmu akv*- atitaiso 
mo» be akiniu. Kainos pigios kali 
pirmiau. 

4712 SO. ASHLAND AVE 
Telefonas VARda W » 

NAUJAS APARATAS 
AKINIAMS PRITAIKINT 

&Š3g$ 

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

CHICAGO'S MOST RELIABLE. NEW CAR DEALER 
Trade-ins on New Plymouths and De Sotos are swamping us! 

Therefore We Are Offering Our Tremendous Used Gar 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: 
Ali have Heaters and Trinks — some with Radios $ 3 9 5 . 0 0 
CHEVHOLETS — 1939-38-37-36, Sedans. 
AU have Heaters and Trunks — some with Radios $ 1 8 5 . 0 0 
CHRYSLERS — 1939-38-37, Sedans. These look likę new.. $ 2 9 5 . 0 0 
DE SOTOS — 1938-37-36, in perfect condition. 
With Heaters, Radio and Trunk. 

D0D6ES — 1939 38-37- Best Buys in Chicago. 
With Heaters and Ramo. Ali have Trunks 

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

$5.00 Machineless Permanont 
Wave. SPECIAL TIKTAI $2 .75 

Skambinkit: REPublic 9202 
Užtikrintas darbas visu pagražini

mo darbų! 
Patyrusios L'etuvaitės! 

šią Savaite Pemtato 2 Naujas 
Darbininkes: Anette Stoškus ir 
Etose Tassella. 

Marty's Beauty 
Shop 

| 6321 S. WESTERN AVE. 
Tel.: REPublic 9202 

M a r t y Suci l la , s a v i n i n k e 

FORDS — 1939-38-37, with Heater; some have Radios. 

#275.00 

#295.00 
#195.00 

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

1941 Metų Radios iškrautos 
ant parodos. $95,000 vertės 
gerų rakandų stakas. Klek-
trikines Ledaunes, Pečiai, 
Karpetos. Teisingos Kaiųos. 

Lengvi Išmokėjimai. 

Del teisingo radio patarna
vimo šaukite: YARds 3088. 

JOSEPH F. BUDRIK 
FURNITURE HOUSE 

3409-11 Ir 3417-21 South 
Halsted Street 

B U D R I K O P R O G R A M A I : 
W C F L — 970 kil . S e k m a d i e n i o 
v a k a r e 9 vai . 
W H F C — 1420 kil . . K e t v i r t a 
d i en io v a k 7 v*' 

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

PLYMOUTHS — 1940-39^38-38-36, with Heaters. 
Radios and Trunks. Ali these cars are likę Brand New $ 2 9 5 . 0 0 
918 cars to choose f rom. E very car reconditioned by our factory 
trained mechanies and guaranteed to be perfect throturhout. 

YOUR CAR DOWN — BALANCE 18 MONTHS. 

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

6445 So. Westem Ave. Chicago, III. 
O P B N E V B N I N G S 

Padėti Pinigai kas Mėnesi iki 11 Dienos, Nei Nuošimti Nuo 1 Dienos j 

TURTAS VIRŠ #5,500,000.00 
ATSARGOS KAPITALAS #360,000.00 
Dabar mokam 3y2% už pa 

dėtus pinigus. Duodam pa 
skolas ant namu l iki 20 n. 

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

LOAIf ASSOGIATIOH 
OP CHICAGO 

Jl'STIN MACKIEWICH, 

Gtaartered bj U. S. Oorenunem* 
S A V I N O S F E D E R A L L Y 

I N 8 U R E D 
• 

4192 ARCHER AVENT7K 
TEL. VIRGINIA 1141 

V AL.: 9 iki 4 p. p. Trečiad.: 9 iki 12:00 p. šešta*!.: 9 iki 8:00 v. T. 

Remkite Lietuvišką 
Žyduką 

NATHAN 
KANTER 

MUTUAL 
LIQUOR 

CO. 
Wnolesale 

4707 So. 

Halsted St. 
Tel. Blvd. 

0014 

LIETUVIAI DAKTARAI 
b* CANal 5969 " 1 

OR. WALTER PHILLIPS 
GYDYTOJAS IR CHTHUROAS 

2155 West Cermak Road 
OFISO VALANDOS 

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakarą 
_-. ir pairai sutarti 

LIETUVIAI DAKTARAI 
TeL YARds 8146 

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

Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9 

S^šta^ipniaia: 11 ik? 1° 

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRTJRGA8 

Taipen akiniu? pritaikau. 
3343 S. HalstcJ Street 

Telefonas: Hemlock 5849 

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

Ofiso Valandos: 
Po piet — 1 iki 3 ; Vakarais 7 iki 9 

Sekmadieniais sulvtr sutarties 

I 

DR. F. C. WINSKUNAS 
PHYSICIAN — SURGEON 

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

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

Tel HEMlock 3150 

DR. V. E. SIEDLINSKI 
DANTTSTAS 

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAPayettn 8650 

Antradieniais. Ketvirtadieniais ir 
Penktadioniaio , 

4631 So. Ashland Ave* 
TeL YARds 0994. 

Pirmadieniais. Trečiadieniais ir 
A*ftt*d 

Phone Cicero 4276 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

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

ir Penktadieniais 
Valandos: 10-12 rvtp 2-6. 7-Q P. M. 
3147 S. Halsted St, Chicago 

Pirmadieniais. Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet. 
Telefonas O A Na I 7329 

OR. PETER J. BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2202 West Cermak Road 

OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 
ir pagal sutarti. 

Sekmadiesiai* taipei natral sutartį. 
Res. telefonas SEUley 0434. 

OR. GHAR1FS SEGAL 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Ave. 

(2-tms lubo^ 
TeL MIDway 2880 Chicago, 11L 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. rvto. nuo V iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki R:30 vai. vak. 

Sekma d nno 10 iki 12 vai rvto. 

Tel Cicero 1484 

OR. S. R. PALUTSIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tcs Gat. ir 49th Ct 
OFTSO VALANDOS: 

Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak. 
ir paeral sntartį. 

Res. 1625 So. 50th Avenue 
T«l. Oie«ro 1 4 8 4 

GYDYTOJAS IR CHIPURGAS 
4631 So. Ashland Avenue 

TeL YARds 0994 
Rez. tel. PLAza 3200 

VALANDOS: 
Kuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
NWlf»liomiu nno 10 iki 12 vai dion* 
T«l YARds 55^^ 

OR, :. KVVINN 

OR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street 

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

Taineri pasral nutarti. 
Ofiso telefonas PROspect 6737 
Vamn tolefnnaa VTRarini* ^491 

(Kvierinskas) 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

1651 VVest 47th Street 
OFISO VALANDOS: 

2—4 ir 7—8:30 v. vakare 
ir pagal sutarti. 

DR. P. J. 8E!NAR 
(Beinarauskas) 

aVTTVTOJAS XP CHIRTTRGAR 

6900 So. Halsted Street 
TELEFONAI: 

Ofiso — WENtworth 1612. 
Res. — YARds S955 

OFISO VALANDOS: 
2 iki 4 popiet. 7 iki 9 vakare. 

T r e č i a d i e n i a i * ir S e k m a d i e n i a i s 
paea l snt»T+i 

Tel. YARds 2246 

DR.C.VEZELIS 
DANTTSTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street 

vai.: nno 9 vai. ryto iki 8 vai. vak 
Ąprpdoi oae^ l «n<"«rti 

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI 
Res. 6958 So. Talman Ave. 
Ras. Tai. GROvehill 0617 
Office tel. HEMlock 4848 

OR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2423 W. Marąuette Road 

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

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

Office teL YARds 4787 
Namų teL PROspect 1930 

Tel. CANal 6122 

DR. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

REZIDENCIJA! 
6631 S. California Ave. 

Office Phone Res. and Office 
PROspect 1028 2359 S. Leavitt S t 
V a i : 2-4 pp. ir 7-9 vak.. Canal 0706 

DR. J. J. KOVVAR 
(Kowarskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 VV. 63rd St, Chicago 

Trečiadieniaia ir Sekmadieniais 
pagal autarti. 

TeL YARds 5921. 
Res • KENwood 5107. 

DR. A. J. BERTASH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai.: nuo 1-3: nno 6:30-8:30 
756 VVest 35th Street 

Ofiso teL VIRginia 0036 
Re*idenciins tel.: BEVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

N^dpliomia paeal Rntarti. 
TeL CANal 0257 

Res. tel.: PROspect 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRIIKGA8 
1821 So. Halsted Street 

Retidendja: 6600 So. Arteeian Ava 
VALANDOS: 11 v ryto iki S om^et 

.... 

' 

. ' 

. 

Ii kur anglis pdrksite ir kiek 
mokėsite, geresnių anglių ne
gausite kaip pas:— 

CRANECOAL - Tel. PORtsmouth 9022 
POCAHONTAS MINE RUN. iš Kė
liausių mainu. Daug dulkiu išim
ta. Perkant 5 Tonus ar daugiau — 
$7.35; Black Ben — $9.50. 

Sales Tax Extra. 

file://j:/mi/a
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Šeštadienis, rugp. IT d., 1940 

Metinė Lietuvių Diena 
Sekmadienį, Rugpjūčio-August 18 Dieną, 1940 Met 
Dalyvaus švento Baltramiejaus Parapijos Choras, Bus Populiariausios Lietuvaites Komtestas. Los Basebolutinkai iš Chicagos, Bus ir miksų vietinis turnamentas. 

•f 

LIETUVIŲ DIENOS v. skyrių*, p. Bujanau*-
PROGRAMA *•* F* **&*** F- x***^ 

kas; Clerymy — A. Jankaus
kas ir V. Buksas; yįrtuvis -
8. Rajūnienė, Ona Rumšiene 
ir Ona Račiene; Parado — 
A. J. Sutkus ir V, Jakaitis; 
Būdų statymo — J. Leskys ii 
T. Karašauskas; Transportą 
cijos — P. Bagdonas; (Jarsi-
nimų — A. Sutkus, P, Dan 
kus ir G. P. Bukantis: Im 
Cream ir Pop — J. Matule 
nas; Ūkininkų lankymo — P, 
Navardauskąs; Policijos — 
V. Jakaitis, M. SasuJy** ir P 
Dąpkue. Programos ved<:jas 
J. Matulenas, koncesijos — 
Pranas Bankus. 

Lietuvių Dieną organizuo 
jančios draugijos: 

Šv. Baltramiejaus (yirmin, 
A. J. Sutkus), Šv. Juozapu 

j (pirui, A. Jankauskas), Sv. 
Antano (pinu. Jonas J. Jaku
tis), Šv. Onos (pirm, Ona 
Daujotienė), šv. Baltramie
jaus choras (Vytais Rajūnas) 
Šv. Paneles Nekalto Prasidė
jimo (pirm. Brone Stune\i-
čiūtė). Enrikas 

.1 vai. (popiet) — paradas. 
Einama iš Lietuvių svetaines 
iki parko. Dalyvauja Ameri
can Ltgion (Junior) Bugle ir 
Druni Oo*ixs benas, visų drau
gijų valdybos ir nariai. Kvie
timų negavusieji taip pat 
kviečiami dalyvauti. 

2 vai. — Lietuvių Dienos 
atidarymas. Pirmininko Vla
do Skyriaus, kleb. kun, J. J. 
Čužausko ir draugijų pirmi
ninkų kalbos. 

2:30 vai. — Indoor ha*e-
ball lošimas. Dalyvauja ko
mandos (ėlunination tourna-
menl) iš Čikagos: Brigįton 
Park Perrys team, Dievą Ap
vaizdas K of U, Marųuette 
Pk. K of L, du tymai; iš 
Wauk>iganQ: Frankie ir Jobu 
nies — Joes Tavern. 

4 vaL — Muzikaline* pro
grama. 

v. Baltramiejaus parai-. 
choras (veda Stasys Žylius) 
gieda Lietuvos ir Amerikos 
himnus. 

Kalba \Vaukegano majoras 
Mancvll Talcott ir No. Chica-
go majoras J. Dromey, 

Šv. Baltramiejaus par. cho
ras dainuoja: 

1) "Sven&ų OUfT*" .(Z.I 
Z.); 2) "VejužėU" (Vana-[ 
gas); 3) "Berneli Mūsų" 
(Akkai»). 

Mergaičių Antiphonalis 
Choras dainuoja: 

1) "Ausk, Močiutė, Drobe
les*' (Pocius); 2) "Oi, Kas 
Sodai , , (Pocius); 3) "Gale 
Sodo Rymojo" (Pocius). 

Menginų oktetas dainuoja: 
1) "Teka skaisti saulute," 

2) t4Kam Šerai žirgelį" (Pet
rauskas). 

P-le A. Vaitekūnaite dai
nuoja solo: 

1) "Vakaras" (Sarpalius), 
2) "A Kiss in the Dark" 
(Her-bert). 

5:30 vai. Vaikų lenktynes, 
storų moterų bėgimas, virves 
traukimas ištekėjusių ir neiš
tekėjusių moterų bei vedusiu 
ir nevedusių vyrų. 

6 vai. Dviejų geriausių ty
mų lošimas del taurės (cup). 

7 vai. Taures įteikimas lai-Į Padaryta Operacija 
mėjusįai komandai. ^ ^ ^ ^ I I L ^ ^ — _ , 

9-30 vai. Parinkimą* pcpu- Rugpiūeip U d, Antanui 
liariaoeios lietuvaite ir jo* J- S u t k u i virtimam veikėjui, 
apdovanojimas. ' >Pftdar& • * e r a e W rankai- **' 

10:30 vai. Piiiisiuių dovanų , m* dieną nesijautė gerai, bet 
traukimas (kurie turi U U e - l 1 * * * k a d L i e t u v i » * * • » 
tu*), i sustiprės. 

• 

Compliments of 

ROYAL BLUE STORE 
STANLEY KUNDROT 

Proprietor 

SPECIALISTAS LIETUVIŠKŲ DEŠRŲ 

907 - lOth St., No. Chicago, 111. 
* PH0NE N. C. 2560 

•*~-ww*~m'^—•^'mrmmrmm 

Ii 

THE MOST COMPLETE STORE IN LAKE COUNTY FOR MEN*S AND BOY'S NEEDS 
mm^s^3^^mm DURKIN 8C DURKIN 

TBE INSIDE STORY OF HOW WE CAN AFF0RD 
TO SELL A $35.00 SUIT F0R $25.00. 

They say it can't happen, men, ibut it has happened! 
Thanks to a sensationally new a-d'an, we can secure clothes 
of superb ąuality — styled in the newest models — beauti-
fully styled in the i m t s t models — .beautifuHy tailored of 
lux'urious fabrics — everything you would expect in a $35.00 
suit, for only $25.00. That's the proud achievement of 
Clipper Craft. 

Here, and no where else in Lake County, you will see 
tliis one outstandii% suit for $25.00. 

ALL SIZES ALL MODELS ALL NEVV FALL SHADES 

II 
fisg 

1 MILUOS 
CMPPBR 
CRAFT 

mina 
! 

i 

t**. 

Waukegano Zinutės 
Grįžo iš atostogų. 

Ponia ir dr. Jonas S Žekas 
jau grįžo iš atostogų. 3 sa 
vaites jnodu keliavo Kana
dos kalnais, aplankė Bauff ir 
Lake Louise ežerus. Iš savo 
kelionės papasakojo daug gra 
•žiausių įspūdžių. 

^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — 

Kazimieras Burba Sr., Šv. 
Antano dimiigijes finansų rasi 
tininkas, grįžo aš jo poros sa
vaičių atostogų. Buvojo Mi-
chigan valstijoj. Aplanke gi
mines Detroite, Royal Oaks 
ir kitas žymesnes vktas. 

COMPLIMENTS OF 

CHICAGO 
MARKET 

OLDEST MARKET 
in 

LAKE COUNTY 

Joe Darkin 
PROP. 

34 NO. GENESEE ST. 
Waukegan 

COMPLIMENTS OF 

C GORDON 
Dept. Sto*e 

QUALITY FURNITURE 

MODERATELY PRICED 

Home of 

ZENITH RADIOS 

SIMMON'S BEDDING 
• LEONABD 

REFRIGERATORS 

10TH AND LINCOLN 
* • • " 

COMPLIMENTS AND BEST WISHES 

LINCOLN DRUG STORE 
Visit Our Liąuor Departmest 

COMPLETE STOC?K OF WHISKIES, WINES, BEERS 
P. J. ŠEŠTOKAS, R, Ph. G., prop. 

"The Home of L#ow Priees'' 
831 — 8TH STREET VVAUKEGAN, ILL. 

ONTARIO 2929 

Compliments and Best Wishes of 

QTY FOOD STORES 

* 

COMPLIMENTS 

of the 

North Chicago Waukegan 

COMPLIMENTS OF 

10TH STREET 
MARDWARE 

•Complete Hardware, 
Household Goods, 
Paints and Glass. 

620 — 10TH STREET 
Waukegan, IU 
Phone Maj. 1986 

0 

Mikolas Gustas, Lietuvių 
jB«davxjimo ir Paskolos Ben 
drovės sekreterius, su šeima, 
ir Tarnas Karašauskas su po-
ria por^ savaičių praleido 
žuvaudanu prie Eagle River, 

(Wisconsine. Pasakoja, kad 
ten žuveles pačios j krantų 
ateina, tik reikia jas paimti. 

Globė Department Store 

Waukegan, Illinois 

Šokiai bus ant speeialiai 
parinktos platformos per vi
są programos laika. 

Generaline Lietuvių Dieno* 
Waukegane valdyba. 

Pirmininkas — Vladas Skv-
rius, vice pinu. — A. J. Sut
kus, rast. — G. P. Bukantis, 
ižd. — J. J Jakutis. 

Komisijų {pįriuininkai. Mu-
zikales — St. Žylius, Bingo 
— Vytas Rajūnas, PuMikaci 
jos — J. Matulenas, Sporto) 

Lithuanian Buildmg ČC Loan Association 
OF WAUKEGAN 

901 Lincoln Avenue Waukegan, Illinois 
Savings Accountg S>olįeited 

Money Loaned on First Moi%tgage 
OFPK5E HOl'lt.s _ EVERV TVE8DAY PROM T P. M. TO 9 P. M. 

FOR INFORMATION: 
John J. Jackett, president • Michael E. Gust, Secretary 
1025 Yictoria Street 833 South Vįetory Street 
North Chicago, Illinois Waukegan, Illinois 

FEINSTEIN FURNITURE COMPANY 
141 So. Genesee Street 

Waukegan, Illinois 
« 

AUTHORIZED BE.VLER FOR: . 
Kroclilcr Living Ricom, Bed Room and Dinin^ Room 
Suites; Simmon's and Geneiul Electric Products. 

Shop at Feinstein's and Save. 

COMPLIMENTS 

of 

GOLDSTEINS 
Home of Kuppenheimer 

Good Clothes. 

11TH GENESEE STREET 
Waukeg;an, UI. 

COMPLIMENTS AND BEST WISHES 

STEIMONT'S STUDIO 

Two Twenty Washitigton Street 

Personality Portraits 
Telephone Maje^tic 1017 Wauke«an, Illinois 

INSURANCE IS OUR 
BUSINESS 

West's Insurance 
Agency 

220 N. GENESEE ST. 
Waukegan, Jll. 

• • • ^ ^ - ^ 

Lietuvių Diena \r Dainų1 

Švente jau rytoj. Kuri bus| 
populiariausia lietuvaite Wau; 
keganel Kuri holininkų ka-j 
maudą laimes turnamentų! 
Kas laimes ^inigiškas dova
nas! 

Ta visą, ir daug kitų daly
kų sužinosim ir matysim ry
toj ruįfp 18 d Ketvirtoje iš 
eil£s mūsų kolonijos metine-f 
je Lietuvių dienoj ant Mk-hi 
gano ežero kranto senais ii 

(Tęsinys o pusi.) 

COMPLIMENTS 
for the 

UTHUANIAN PAY 

Oscar Soderquist 
&0 WASHINOTON ST. 

SU LINKĖJIMAIS 
Vladas Skyrius 

Lietuvių Dienos pirmininkas 

COMPLIMENTS 
Mr. & Mrs. Joseph 

C Matulenas 

COMPLIMENTS OF 
MR. & MRS. A. J. SUTKUS 

COMPLIMENTS AND BEST WISHES c 

LITHUANIAN CaOPERATIVE 
TRADING CORPORATION 

901 Eight St. Waukegan, IH-

COMPLIMENTS OF 
S. EISENBERG 
DEPT. STORE 

804 — iOTH STREET 
AVaukegan, 111. 

PhorJe Maj. 508 

Geriausio Pasisekimo 

Lietuvių Dienai 

Joseph A. Jadrick 
ADVOKATAS 

r 

General Apdraudos Agentūra 
1007 — 8th Stv Waujtegan 

Phone Ontario 2766 
j 

Compliments and best wishes 
PHONE MAJESTIC 22 "Everytlung to Bnild a Home" 1215 BELVIDERE ST. 

SACKMAN LUMBER &, COAL CO. 
GOOD COAL 

Leo Sackman, manager 

Waukcgan, IlKnois 

GOOD LUMBER 

f*+m. 

file:///Vaukegano
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ir Dainų Šventė Waukegane 
ajame Foss Parke, North Chicago, Illinois 
žaidimų ir lenktynių, ir penkiasdešimts doleriy (#50.00) pinigais dovanų. Visi apielin'.es ir vietiniai lietuviai esate nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 

Compiiments and best wishes 

- o f -

MATT 
JEWELERS 

8 So. Genesee St. Waukegan, 111. 

Compiiments and Best Wishes o£ 

FETZEL 8c TURNER 
GOOD USED 

CARS 

JENESEE at BELVIDERE GENESEE at McKINLEY 

WAUKEGAN. 11AASOIS 
* 1 

Dalis .iš lietuviu Dienai rengti komisijos: Iš kaires į dešinę sėdi: A. J. Sutkus (vice-
pirm.), Vladas Skyrius (pirui.) ir G. P. Bukantis (raštininkas). Stovi: Stan. Žylius, Pr. 
Dapkus, Vincas Buksas, Ona Rumsienė" ir Juozas Matulenas. 

COMPLIMENTS AND BEST W1SHES 

GEORGE MELTIMORE 

200 South Avenue 

TAVERN 

COMPLIMENTS AND BEST WISHES v 

MARKIZ PAINT & WALLPAPER CO. 
S. C. Utman, manager 

203-205 So. Genėsi St. Waukegan, 111. 
MAJ.662 

L I E T U V I Ų D I E N A įi^tnm -Mike Novak kuris 

WAUKEGANE, ^J.J^J ir
t
9 < ? ! i , , '^** 

t i ir Wibs krautz. Abu yra pa-

(Tęsinys iš 4 pusi.) 
gamwiais ąžuolais papuošta
me Foss Parke, North Chica-
goj. Čionai susirinks tūkstan
tine minia lietuvių, iš viso 
Lake County, čionai akyvaiz-
doj svetimtaučių, kurie su 
mumis dalyvaus, kaip užuo
jauta imims del priešo užgro
bimo mūsų brangio* tm-ynes 
Lietuvos. Mes savo skaitlin
gu atsilankymu, parodysim, 
nors ir toli nuo tėvyne* ir 
geri Amerikos piliečiai, kad'dalyvauti. 

sižyineję loščjai Loyola Uni
versitete. Verta pamatyti. 
Na, o ką kalbėti apie $50.00 
pinigais, kurie bus išdalinti 
turintiems tikietus. Ka jau 
čia rašyti, apie storų bobų 
lenktynes, vaikų ir vyrų į-
vairius kontestus, žaidimus 
ir laimėjimus, šokius, gyvus 
paukščius ir kitką. 

Didžiulis paradas prasidės 
nuo lietuvių Auditorijos pir 
nuj. valandų po pietų. Visi tu 
rintieji automobilius prašomi 

savo tėvų ir protėvių kalbos 
neužmiršim. Mes ten išgirsi 

Draugijų nariai, kurie daar 
buojasi platindami pinįriškų 

me, lietuviškas dainas, k * dovanų tikietus: Stanislovas 
riog mūsų širdžiai yra tapeną Ona. Rumšiene, Vin-
mielos ir brangios ir k u r i ų ! ^ Buksas, Pranas Dapkus, 
mūsų broliai Lietuvoj jau ne
turi laimes girdėti. Mes ten 
susirinkę išnešime protestų 
prieš užgrobikus. 

Tad, brangūs lietuviai, ei
kim, važiuokim, visi j šių me
tų mūsų šventes iškilmes. 
Komisija praneša, kad viskas 
jau prirengta visus gražiai 
priimti, programa labai įvai
ri, dalyvauja mūsų garsusis 
Šv. Baltramiejaus choras, so
listai, solistes, po vadovyst? 
vargonininko Stas. Žyliaus ir 
svečių dainininkų iš apylin
kes ir Chicagos. Puinatysit, 

Vincas Lulis, Vincas Jakai
tis, Povilas Leonaitis Teo. 
Staniulis, Juoaapas Leškys, 
A. Sutkus, Jonas Žekas, Sr., 
Juoz. Matulenas ir V. Sky
rius. 

Svarbus Susirinkimas 
Visų Katalikiškų draugijų 

valdybų ir išrinktų darbinin
kų del Lietuvių dienos pas
kutinis susirinkimas šeštadie
nio vakare rugpiūčio 17 d. 
Lietuvių Auditorijoj 7-ta vai. 
vakare. 

• j 

Waukegano lietuvaičių grupe, kurios dalyvaus Populiariausios Lietuvaites Konteste 
per Lietuvių Dieną rugp. 18 d., Foss Park, North Chicago. Iš kairės: Fannie Pipčiūte, 
Jean Šidlauskaitė, Joanne Šimulynute, Helen Bakšiutė ir (iime Liutvinaite. 
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COMPLIMENTS AND BEST WISHES 

HENDERSON 
Jewelers 

12 No, Genesee St, Waukegan, 111. 

COMPLIMENTS 0 F 

LEO DAILEY 
Real Estate, Insurance, 

Appraisals. 

tel. Ontario 6767 

217 WASHINGTON ST. 
Waukegan, 111 

COMPLIMENTS OF 

CHAS. NOlX 
Deniocratic Candidate 

9TATE ATT01HBY 
of LAKE COUNTT 

Compiiments and best wishes of 

ACME COAL & BLDG. MATERIAL CO. 
JONAS LUKAS. Savininkas 

Waukegan, Illinois 

Su Linkėjimais 
Povilas Bagdonas 
Geriausio Pasisekimo 

Lietuvių Dienai 

. Compiiments and Best Wishes 

Trade at 

Goodman1 

kuri yra populiariausia lietu 
vaite Waukegane. Jos sum B u s * * " * W l * t t l 
kiai dirba dėl šių iškilmių. Netur int i^ kaip nuvažiuo-
Išgirsit pasekmes atsilankę. t į i P a r k * Uetm'^ D l e n o J ' 
Pamatysime šešių komandų b u * v * ž i a m i v e l t u i t r o k ų l s 

rungtynes Indoor boles. Lai-'Lietuvių Auditorijos (IMU 
mojimui taurė (cup), kuria] kžLS v a l a n d 4 ) -
aukojo mūsų biznierius P.. Enrikais 
Stasys Kundrotas. Be kitų 
dalyvaus ir Joe Perry's ko
manda iš Chicagos ir su jais 

Silpnam visados tenka dvi
gubų naštų nešti. 

Skaitykite Katalikišką Spaudą 

PHONE MAJ. 783 

602-604 Tenth St. Waukegan, 111. 

T H 1 WME OF TAIL0R MADE FURNITURE 

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

TEL. PR0SPECT 8742 
Mes iškraustome moderniu bodo. 

Pardavinėjame tiktai geriausios kokybės 
(best ąuality) anglis. 

Skaitykite Katalikišką Spaudą 

JONAS J. RAILA 
Linki Pasisekimą 

Lietuvių Dienai 

Good Luck on Your Lithiu 

J. BLUMBERG 
AT THE BRIDC.E 

. • 

• 

» 

Lak« County's Largest and Oldest Furniture Store 

NORKUS 
DISTRIBUTOR 

0 F 

osia&Nectar 
B E E R S 

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria 
ir mėgsta AMBR0SIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nu
sprendę padirbti dar geresnį alų, kurį užvardino KKCr 
TAR. to Alus yra pagamintas ii importuotų pirmos rū
šies produktų. 

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės nas NORKŲ, kur gausite 
greitą ir teisinga patarnavimą. 

2423 West 64th St. Tel. Hemlock 6240 J 

k l 
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B TĖVŲ KRAŠTO 
KAUNAS. — Tautos pa.si-| niaus krašto ūkininkai, lygin-

aukojimo Jėzaos Širdžiai ak-jdamitkf |j p r i e laisvosios Lietu
vos ūkininkų, apgailestauja tas, įvykęs 1934 m. kasmet 

iškilmingai, minimas • iao»e! g a v o atai]įkimą. Nuoširdžiai 
bažnyčiose. Šiemet toks mi
nėjimas įvyko birželio 2 d. 
Tas aktas buvo skaitomas vi
sose bažnyčiose. Kaune, Ka
ro Muziejaus patalpose įvyko 
iškilminga aktas, dalyvau
jant Respublikos Preziden
tui, nuncijui Centozui ir ki
tiems aukštiems svečiams. 

jie laukę Lietuvos, nes iš jos 
tikis daugiau teisybe*, negu 
turėjo. 

KAUNAS.—Šių metų pra
džios Lietuvoje veikė 137 ak
cines bendroves su 205,4 mil. 
Lt. akcinio kapitalo. Dau
giausia veikia pramones ben
drovių. Palyginus su perei
tais metais prekybos bendro
vių skaičius padidėjo trim 
benrovėm, o kapitalas 1,8 mil 
Lt. arba 22%, gi pramones 

KAUNAS. — Seimo pa
tvirtintoji šių metų Žemes 
Ūkio Rūmų sąmata yra žy
miai didesne už pernykštę. 
Paprastoji šių metų sąmata 
7,525*503 Lt., nepaprastoji -
650,000 Lt. ir ypatingoji są
mata 360 Lt. Šių metų Že
mės Ūkio Rūmų sąmata dides
ne už pereitųjų metų apie 
pusantro milijono litų. Ūki
ninkai šiais metais iš Žemes 
Ūkio Riitnų gaus apie pusant
ro milijono litų daugiau nei 
pereitais metais. Daugiau lė
šų skiriama švietimo ir žemes 
ūkio mokslo reikalams, pie. 

Paskutinėmis dienomis šiurpus viesulas (hurikanas) ištiko kai kurias South Carolina t . ;tront5 \A*T m; i 
ir Oeorgia valstybių dalis. 35 asmenys žuvo. (Acme telephoto)., " * • i r l ™ u k e A d v - . . U1l i 

Chairman šios komisijos. 

Iš Politikos Laiko 
Iš Lietuviu Republi-
k c nu Veikimo 

Šiomis dienomis Adv. An
tanas A. Olis liko išrinktas 
ir paskirtas Chaiinnonu Lie
tuvių Republikonų Illinojaus 
Valstijoj komisijoje dėl kant 
didato į prezidentus W. L. 
Willkie. 

įvadangi Adv. Olis buvo 
vienintelis lietuvis kandida
tas į teisėjus praeitą balan
džio mėnesį gaudamas erti 
50,030 balsų, tai politikai 
pripažino kaip lietuvių ats 

1 

iM «Sn 

b-vių skaičius padidėjo dviem 
b-vem, o kapitalas 0,75 mil. Lt. voms ir ganykloms kultūrinti, 
sumažėjo. Kapitalas sumažėjo) žemdirbystei, gyvulininkystei, 
metalų, mašinų 
pramonėj. 

ir elektros 

KAUNAS. — (Katalikų 
Spaudos Biuro žinia). Prieš 
10 metų, t. y. birželio 12 d. 
mirė žymus Lietuvos istorikas 
kun. Ant. Alekna. Jis yra 
parašęs "Lietuvos Istoriją," 
"Bažnyčios Istoriją," "Lie
tuvos Bažnyčios Istoriją" ir 
eilę kitų knygų. 

smulkiosioms žemės ūkio ša
koms — bitininkystei, sodi
ninkystei, paukštininkystei ir 
kt., žemės ūkio statyboms, ir 
namų pramonei remti. Iš vi
so žemės akio kultūrai kelti 
yra paskirta apie 1,942,000 
Lt. Visai nauja pozicija Že
mės Ūkio Rūmų sąmatoje — 
tai akmenims iš laukų paša-

KAUNAS. — Vilniaus tų Lietuvos) 1940 m. sausio j i ^ i i . v | i i f i | i | 0 
Kraštui Remti Draugijos vy- 1 d. žemės reformos- fonde, ISVAZIA VIIVIAo 
riausias komitetas šiemet nesunaudotos žemfe buvoi Ii 
rengia pradinių mokyklų mo- kę tik 466 ha. Per 21 žemės 
kiniams stovyklą arti Kauno, reformos vykdymo metus bu-
Kleboniškių miške. Stovykla vo atiduota nuosavybėn 458,-
prasidės birželio 12 d. ir baig- 987 ha žemės, iš kurios 96,-
sis birželio 22 &. Joje daly- 1369 ha duota mažažemiams ?r 
vaus 300 Vilniaus miesto ir 362,118 ha naujakuriams. 
krašto pradiniių mokyklų mo- VykdiisnJt žemės reformą bu
kimų ir 400 Kauno miesto ir,yo sukurti 38,747 nauji ūk-
artimųjų apskričių. iai. Daugiausia sukurta ūkių 

nuo 8 iki 20 ha, iš v,i)̂ o 
" a KAUNAS. - Prieš kurį.2 3 '9 6 7 flkiai! n u o 2 i k i 8 h 

laiką buvo svarstomas projek- s u k u r t a 9 ' 5 3 7 ū k l a i - Spar,?,ian 
tas Panemunės miške steigti'Sla d v a r , J ž e m l l> Parceliacija, 
Tėviškės muziejų, bet paskui i l b u v o vJ*d<>n» MM * 1925 
tas klausimas buvo atidėtas. m e t a l s - D V I S 0 " ž w l f e refor-
Dabar jau galutinai nusista- m ? f ° n d l } b U V° P^mt& 7 2 5 , 

tyta tėviškės muziejų įsteigti. 

KAUNAS. — Lietuvos Bal
tijos Lloydas Kaune steigia 
upių laivams statyti įmonę, 
kurioj dirbs daugiau negu 50 
darbininkų. Vėliau tas pats 
Lloy<!as yra numatęs Švento-
tosios uoste steigti jūros lai
vams dirbtuvę. 

linti, kelmams bei brūzgy- M u z i e j u i s t e i g t i M i S k l | ( l e p a r . 
» • • 1 * A • 1 A—,. ™ nams rauti ir kitiems plotams 

išarti pašalpos. Šiemet nu
matoma nuo akmenų, brūzgy
nų nuvalyti apie 4,000 ha 

.žemės plotą. 

tamentas paskyrė 10 ha gra
žaus miško Panemunėje, prie 
Kauno, kur bus atkelti įvai
rūs charakteringi senoviški 
trobesiai iš provincijos. 

315 ha dvarų žemės, kuri .be
veik jau visa išparceliuota. 

Red. prierašas: šios visos 
žinios išsiųstos iš Lietuvos 
dar prieš birželio 15tą die
nų. 

KAUNAS. — Akc. B-ve) VILNIUS. — 1919 metais 

KAUNAS. — Kaune ir kai
muose birželio 8 ir 9 dd. lan
kėsi Vilniaus ūkininkų ekskur
sija, kurią sudarė 35 žmonės 
iš visų Vilniaus apskrities val
sčių po kelis ūkininkus, įvai
rių tautybių ir tikybų. Tai 
-daugiausia mažažemiai, turį 
5 ha žemės ar kiek daugiau. 
Kai kurie yra buvę Kaune ir 
N. Lietuvos kaimuose prieš 
Didįjį karą. Jie visi konstata
vo didžiulę žemės ūkio pažan
ga, ypač domisi žemės refor
ma, be kurios, jų manymu, 
Vilniaus krašto mažažemiai ne 
gali gauti normalaus gyveni
mo ir jo pagerėjimo. Vil-

REMKITE, PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ. 

"Medvilnės Audiniai" prade-j pradėtoji žemės reforma jau 
jo statyti Ukmergėje tekstiles, beveik baigta, iš\<kyrus Vil-
fabriką. Mašinos jau užpirk- niaus sritį, kurioje žemės re-

Kas nenori dirbti, ta. 
privalo ir valgyti. 

ne-

Rugp. 18 d. Visų Šventų pa 
rapija rengia išvažiavimą į 
naują lietuvių katalikų Vilią, 
prie Labdarių Šv. Šeimynos 
įstaigos. 

Minėta vieta randasi prie 
Palos Park, vakarų šone, ir 
123-čios gatvės arba McCar 

'thy Road, viena mylia į va
karus nuo Wolf Road. 

Šiltoje dienoje prie ežero 
gražiame miške yra malonu 
praleisti laiką. Visi Chicagos 
lietuviai katalikai privalo su
sipažinti su savo nuosavybe, 
nes Šv. Kazimiero kapinės tą 
vietą nupirko, o minėtos ka
pines yra Chicagos lietuvių 
katalikų nuosavybė. Visus Chi 
cagos katalikus lietuvius šir- N e t i k ę g pas i tįkėjimas 
dingai kviečiu atsilankyti. y i m y e d a p r i e p r a ž ū t i e s . 

Kun. J. Pąškauskas, Kiekvienam įdomu tai, kas 
jam suprantama. 

Neverta pulti to, kas mūsų 
puolimo nejaučia. 

>ijos 

Kiek žinoma, Adv. Olis, ir 
Adv. Joseph J. tJrish ir poli
tikai, Vincas Duoba ir Juozas 
Misewiczi vyksta traukiniu į 
Elwood, Indiana, šeštadieno 
rytą, rugpiūčio 17 tą d- Cio-
nais atstovaus Lietuvių dele
gaciją ceremonijoje, kurioje 
kandidatas AVillkie darys 
officialų pranešimą apie jo 
išrinkimą į Jungt. Valst. pre
zidentus. 

Visos delegacijos mano grį
žti šeštadienio vakare. 

KRAFT FRENCH 
DRESSING 

Girtuoklį pažinsi iš jo vy
no gerbimo. 

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

B. Būrams. 

sa-

Visų Šventų par. kleb. 

Nesiimk ne savo darbo. 

NEW TOOTH PAŠTE 
CLEANS DANGER 

AREAS EVEN VVATER 
MAY N0T ENTER 

Imagine a deligbtfully dlfferent tooth pašte 
tuat foams into a "bubble ba tb" fine enougb 
to clean pits and eraeks so tiny even water 
uiay no t euter tbemt 

That'8 exactly what happens the instant 
saliva and brush touch the NEW formula 
Listerine Tootli Pašte, supercharged witb 
amazing Lus t e r -Foam de t e rgen t . You 
uouldn't believe how it cleans, brtghtens. 
polishes . . . leaves the entire mouth so 
much fresher and cleaner. 

Ask for the blg 25* tubeor, better still, the 
double size 40* tube containing more than 
H poundof tooth pašte. Atany drugeounter. 
Lambert Pharmacal Co., St. Louis, Mo. 

THI NEW FORMULA 

LISTERINE TOOTH PAŠTE 

Aslhma Mucus 
(oughing, Gasping 

Thanks to a Doctor's prescrlptlon called 
Mendaco. thousands now palliate terrible re-
eurring attaeks of choklng. gasping. cougn-
ing. vheezing Bronchial Asthma bv helplng 
nature remove thiek excess mucus. No dopes, 
no smokes. no injections. Just tasteless. 
pleasant tabkts . The rapid. delightful pal-
fiative action commonly helps nature brlng 
velcome sleep—a "Ood-send." A printea 
guarantee wrapped around each package or 
Mendaco insures an lmmediate refund or 
the full cost unless you are completely sat-
isfled. You have everything to gain ana 
nothing to lose under this positive monef 
back guarantee so get Menoaco Irom your 
druggist today for only 60c. 

tos. Darbą fabrike numato
ma pradėti dar šiais metais. 

forma pradėta vykdyti tik 
šių metų pavasarį. Bu nsaos 
Lietuvos teritorijoje (be Ey-

I Pastovumas— 
Ta liudija įstaigos 44-riy metų gyvavimas. 

^P 
*i bendrovė, kaip mūaų tania, yr» įateųfta aat 
uunn, kurte jra savininkų apgyveata. Neraaiti 
««t«te«nea vietos taupyti savo pinigo*. 

IRHTYKTTB NAM± PEB MŪSŲ LENGVO 
TftMOK*.»TMO PLAN±, AĴ T ILGŲ METTTf 

KEISTUTO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
3236 South Hakted Street 

Tel Oatumet 4118 Jos. M. Mozeris Sec'y 
badPtat kJekvMso tampytojo apttraastl 

•ai ss.ooo.oa I 

KLAUSYKIME 
Rytmetiniai 

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTOEIAI 

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

Phone 9000 620 W. 15th Ava 

W. H. I. P. 
LIETUVIŠKU RADIO PROGRAMįĮ 

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

10:00 VALANDĄ RYTO 
1480 KIL. 

PROspect 4050 

MODERN 

COMPLETE 

VVOLK S T U D I O 
^ 1945 VVe t̂ a S * Street 

fr>A<rA?y'Laf>Ae,'i 

'JO 

ADVANCED PifOTOGRAPHY 
LOWB8T POSSIBLE HRKES 
PHONI LAFAYETTE 2X13 

Ckėlės M y l i n t i e m s , . 
V e s t u v ė m s , Ba i ik i e -
t a m s . l>alilotuvėui> 
Ir 1 t o š i n i a m s . 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENITE 

Phone LAFayette 5800 

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

nebe bendradarbiauja su mūsų Įstaiga ir nieko bendro su ja 

neturi. 

VENETIAN MONUMENTCO. 
5 2 7 N. VVestern A ve. Chicago, III. 

TEL. SEELEY 6103, ABBA SAUKITE TELEFONU REPUBLIC 6590 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermltage A ve. 

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South Falrfleld Avenue 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

K l a u s y k i t e mUsv radlo p r o g r a m o A n t r a d i e n i o tr 
g e S t a d t e n l o ry ta i s 10 :00 v a l a n d ą , iš W H I P s t o t i e s ( 1 4 8 0 k . ) 

Su P o v i l o Sa l t lmleru . 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

A M D III * M O C PATARNAVIMAS 
A m D U L A W b t DIENĄ IR NAKTĮ 

D "V V A T KOPLYČIOS VISOSE 
1 i \ A l MIESTO DALYSE 

I. J. Zoip J646 West 46th Street 
Phone YARds 0781 

Anthony B. Petkus 
6812 So. Western Ave. 
UKOvehill 0142 
1410 S. 49th Oourt 
Cicero 2109 
3354 So. Halsted St. 
Telefonas YABds 1419 

Į e i t V. Petkus 
Lactaicz ir Šonai 

4704 S. Western Avenue 
Phone LAFayette 8024 

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 25a5 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270 

4348 So. California Ąve. 
Phone LAFayette 3572 

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

Antanas M. Phillips 3307 Lituanica Ave. 
Phone YABds 4908 

4 



Seštadirnis. ru«t>. 17 d., 1940 D H I TT S X S 
Ii 

Šis-Tas iš "F. F." 
Panelių Veikimo 

ĮFancies" Day. Visos vyksta 
į didžiuosius smiltynus, Sami 
Dunes. Visos darosi savo de-

LJetuviij R. K. Susi vieny- žutę užkandžiu — pasikvies 
mo mria i nedaug girdi apie savo draugus ir žatki ko sma 
LRKSA. *Peminin^ Fancios' gausiai dima. praleisti. Kuri 
panelių kuopi) dol to, kad be naro negales dalyvauti, turės 

I veik visos panelės šiomis die
nomis gengosi savo linksmo
mis vakacijų dienelėmis. 

S, rodo* vak., rug]x 14 d., 
pas Korte Sūri laite susi
rinko visos nares, iš tikrųjų 
buvo 'ĮUO^' attendance. Be
tai kurioje kuopoje galima 
sakyti, kad visi nariai susi
rinkime dalyvauja. " F . F . " 
paneles nevyksta į susirinki-
mų, vien del to, kad \AIK. 
Susi vieny anus iišasi 

užsimokėti kasoje $2.00. 

Baigiant susirinkimą, p-lė 
Bernioe Kramp, būdama šio 
susirinkimo "hostess" pa
kvietė prie gražaus stalo ir 
visas nares vaišino su vege-
table chop-suey, arbatėle ir 
skaniais "ice-box" pyragai-

* 
eiais. v 

Laike vaišiu nares dalinosi 
įspūdžiais iš gražių vaka^ijų 

I dienelių. Mat, p-lė Bernice Susivienvnnus risasi su ap- Į„ * .v .v * .... 
. . k.Y i • • [Kramp grjzo iš Kalifornijos; drauda ir tik atvykus \ susi-; „ , , . • , . . . . . ! . . . 'p-le Uelen Kadzewick apva-riiiiAiiiiu, tuoj reik uzsimoke-,". , . . . .... ziavo diiug HIOIIMU vietų XIIi -

ti savo mėnesine duokle, kad 
nebūtų išbraukta iš narystes 
ir gautų pomirtinės duoklv-
Šioji panelių kuopa visai tuo 
atžvilgiu nedalyvauja susi

r ink ime . Niekuomet! Visos 
nares laukia šių susirinki
mų. Laukia pranešimų iš raš
tininkės, plės S. Malinaus
kaitės, ir narės, gavusios jos 
atvirutę, kur pranešama kad 
susirinkimo <<hostrss , , bus 
toji ir toji panelė. Visos kuo 
puikiausiai apsirengusios, su 
šypsena atvyksta; į susirinki
mų, ne tik užsimokėti savo 
duokles, ne v.ien išgirsti į-
vairiausių skundų, bet vien 

nois valstijoje; pirm. Ieva 
Lukošiūtė grįžo iš Hot Sprin
gs Ark.; p l ė Estelle Luko
šiūte grįžo iš Out\vood, Ky.; 
p-lė Malinauskaitė — iš YVis-
consino; Žogaitė, MikSaite, 
čtacilaite, Budrikaate ir kitos 
išvyksta vakacijoms pabaigoj 
rugjpiūeio mėnesio. 

"Feiuinine Fanciesv pane
lės yra gražios, smagios, dar
bščios ir žada nepasiduoti ki
toms kuopoms. 

Aš. 

R A D I O 
amas 

tik Huo linksmiausią s.U#tlfc, 0 ._*_>=,„« .•• x w i V W*^**^ * B.udrifeg|!»iUidijo £*!>gr ti vienai su kita: pasidalinti T.v 1 1 V 1 L 7 ^ , .. 
,. . . . . . . . . . iš \VCFL., 970 kiL sekma 

savo kasdieniniais Įgūdžiais, . 
. ,w. „ . v. . dnnio vakare, 9 vai. Daly 

pasidžiaugti, išsireikšti Įvairiais klausimais. Jeigu kar
tais svečiai atvyktų į panelių 
susirinkimą, tikrai stebėtųsi 
jų nuoširdžiais išsireiškimais. 
Visos kalba, visos juokiasi, 
visos sudaro vien^ gražiį'"se-

*sučiu būrelį. 

Pereitame susirinkime, bu 
vo daug kalbėta ir daug dis-
kusuota. Panelės daug svars
tė pasirinkti savo kuopos pa
trone. Pasižadėjo visos atei
nančiam susirinkimui apra
šyti savo mylimų patrone, jos 
istorijų ir priežastis, dėl ko 
tų o ne kitų pasirinko patro
ne LKKSA. panelių kuopai. 
Taipgi visos rašo ir daro 

Kadio klausytojam ir vėl 
bus malonu užsistatyti radio 
ir pasiklausyti gražaus ir įdo 
maus programo, kurio išpil
dyme dalyviaiUs žymūs talen
tai, kurie patieks gražių dai
nelių ir muzikos. Be to, radio 
klausytojams bus naudinga 
žinoti, kad šiomis dienomis 

tarp savęs -Kūles and J f cgu - Ip r a g r e ^ K r a u t u v ė turi nepap 
lations pf tbe F e m i m i * * * * * * * % K u k u č i o inčnesio iš-
c ies ' \ kaip tai, vi,n A i pa- ^ ^ v i s 0 8 k ( , , i n o s y r a 

laikymo susirinkimus skaitlm ^ m { m [ , l l u , l ž į n t o S ,įr da
giausius ir draugiškiausius. ^ ^ . ^ ^ 
Turi "Setftft Pa l . " n e ^ p ^ ^ . ^ mmų r e i k m e 

>avo " F . F." spilkutį kiek
viename susirinkime, nepamir 

vauja žymus duetas. Dainuos 
Lietuviškas liaudies Dainas 
pritariar.it 15 muzikantų or
kestrai. Programas yra lei
džiamas Budriko Rakandu 
Krautuvės, 3401) S. llalsted 
Street, CUieago. 

Pranešėjas 

Ieškomi 
"Lietuvos Konsulatas la

ibai skubiai ieško Petrų Jasai
tį ir jo žmonų Auna Frankai-
tę-Jasaitiene, kurie turi ište
kėjusių dukterį rVrnioe ir 
sūnų Petrų. 

"Prieš kiek laiko Čikagoje 
jie laike saliūnų. 

Lietuvos Konsulatas 
100 E. Bellevue Place 

Chicago, Illinois5' 

Meilė — burtininke, kuri 
puošia ir keičia viską, kų tik 
paliečia. 
TIKIU BARGEKAI — A F Z U R f i K 

2 fl. po 5 kamb. ir 3 kamb. 
beismente, gražus mūrinis namas. 
Randasi Chicago Lawn. Hendos 
neSa $108.00 j mėnesį. 
$7,000. 

CONRAD 
Fotografas 

Studija jrtneta plr 
mos rQSi< s HU mo 
demiskomis užlaido 
mis Ir HoiIvwooo 
šviesomis. D . / b a* 
G a r a n t u o t a s . 

420 West 63rd Street 
TaL: Biznio — ENGlewood 588S., 

Ree. — ENGlewood 584a, 

— $MAU MONTHtY F A Y M I N T S -

Daryk, Kaip regi, ne kaip 

nori. 

SOID, RENTED 
AND REPAIRED •••* _v —•••Al « M M U M U M -
©»t I I M I l t l U I M ONI-YIM M V . I M M I H H B S M I I I 

4 C T A B TYPEWRITER 
^ • l 1 * ! * C O M P A N Y 

ROMU c OOIMIATT. 
I I? W. MADISON ST. 

Phone DEAR30RN 8444 
ISTIMATES-I •-DIMOMSTRATION 

C L A S S I F I E D 

Vaizdai iš kariuomenes manevrų "YVisconsino valstybėje. 
Kariuomenes judėjime autogyro lėktuvai turi svarbų vaid
menį. . (Acnie tekphoto). 

nis sumažintomis kainomis. 
""! I Malonėkite rytoj, sekmadienį 

^š ta vienai kitai .birUidą^ ^ n ^ v a l a n d ^ p r i e g p i e t u ž 

kinimu, -Membersbip P^/^{ix{yū ^ r a d i o a I l t . to 
tmį litunolunančiŲ skaithavi- t i ^ w c ; E 8 Rep# j . z 
mų iKinelių skyriuos ir U . 

Taipgi visos v.ienbahjwį nu 
tarė sekmadienį, rugp. 25 d., 

Kas skaito katalikiškirs lai
kraščius, tas platina Dievo 

padaryti tikrą "Feminine, karalyste eia ant žemės. 

D U O D A M E 

fe P A S K O L A S 
1 ? A N T N A M Ų 

Dėl Pirkimo — Pataisymo 
Ar Seno Morgičio Atmokčiimo 
Ciceroj, Chieagoj ir Apylinkėse 

INSHRFD 

BJLVB B T TAUPTKIT PER 
PASTĄ S T. A N T H O N Y ' S 

B U I L D I N 6 & L 0 A N A S S 0 G I A T I 0 N 
1500 South 49th Court, Cicero 

TeL CICero 412 Jos. F. Gribauskas, Sec. 
V y . ; Ptom^ Ketrlr^ taM»± t Iki S T . T . ; Aatr. , Trečlad. t a d a ~ p p ^ 

DABAR MOKAME $1% U2 PADĖTUS PINIGUs| 
KUUCVIENO TAUPYTOJO TAUPIHIAI APDRAUSTI IKI $5,000 
prr Fedt-ml Bmriaga and L O M I i M u t a c e Ooov, WaHhlngton, D. a 

B U D R I K O 
RUGPIŪČIO MĖNESIO 

IŠPARDAVIMAS 
Zenith Radijų, Pečių, Ir Kitų Rakandų 

Nuolaidos iki 4 0 % 

RADIO 

fefe._ 

domiam 1 

LL 

t (II._ 

SM^ii 

> 

m M ^ ^ 

1941 — 582 Zenith lxadio ir Fpiuografas, automatiškai 
maino iki 10 rekordų; stebėtinai gražiai s roja radio 
IF taipgi rekordai. $150.00 vertes, su didelę nuo
laida tiktai 68995 

12 rekordų dykai. 
Zenith Portable Uadio, groja, su elektra ar su "Bat-
tery", verta $^J.i)D. Nuolaida $10.00. Ka.ina tik — 

£19.95 
Tiktai Zenith turi "Radiorgan". ' . . ' • • 

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE HOUSE 

3409 So. Halsted St. Chicago 
TEL YAEDS 30S8. 

Budriko žymus radio proirnuiias iš W C F L Stoties , 970 k., Nedė
lios vakare 9-tq. valaudiį. 

2 fl. mūrinis namas. 6 ir 7 
kamb., apšildomas; garažas; prlo 
geros transportacijos — 03rd St. 

— Mar ( fuettc Manor. Našlė pri
versta parduoti greitai tik už 
$B,9(M». Jmoket $2.500. 

Biznio kampas. 4 storai ir 4 
fletai. Randasi Mamuette apielin-
k€je. Kaina nuo receiverio $20,000. 
įmokėti $s,ooo. 

Biznio namus, 2 storai ir 3 fle
tai. Randasi Marnuettc apielinkėje. 
Kaina tik $12.000. Jmokėt $5.000. 

Medinis namelis, 4 ir' 2 kamb. 
Lotas 40x125. Randasi Chicago 
La\vn. Kaina $2,950. 

4 fl. moderniškas ir mūrinis ga- \ 
ražas. Randasi Mar<(ui'tte Parke. Į 
Kaina tik $13,500. Jmokėti $0,000. 

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

Platesniu informacijų kreipkitės 
pas įgaliotini. 

K. J. Macke-Mačiuka.s 
2346 W. 6!)th St.. 2 lubos 

Tel. Prospect 3140 

PARDAVIMUI NAMAS 
Bizniavus namas 22x80; krautuvo 
22x50. Karšto vandenio šiluma ap-

+ mMWfi ' šildomas; pragyvenimui kambariai 
užpakalyje. Pilnas tnismontas. 2 ka
ru garadžius. Kaina $7,500. Neno
rime mainyti. Savininkas: 2435 \V. 
71st Street, tel. lUJPublie 8242. 

AiuaujinViic ir l'agraxiukilo 
\ \mų Grindis 

"DUSTLliSS FLOOH KANDIMO" 
Apkaiuavimaa Dykai — 

1S Metų Patyrimo 
Darbas (. u ra n luotas 

D61 Specialių Sų'ygų 
baukite Dabar 

COMl'LETE FIXK>H SKHVICK 
leiriunas N urmai 47»U 

Greitam patarnavimui saukite; 
YAltDS 2793 

uas l*.Ro.>pect SU 7 a. 

Ashen Motor Sales 
7405 Stany Island 

Avenue 
Jei ieškote gero, vartotg 
automobilio, ateikite ir pa
matykite mūsų pasirinki
me,. Mes turime 150 geriau
sių automobilių Chicagoje, 
visų metų ir išdirbysčių. 
Turime tokiu bargenu: 
v>( o(J LaSalle; Conv. Coupe 
liadio, lleater, W. W., $845. 
'39 Pontiac Conv. Coupe 
Eadio, lleater, W. W., $895. 
'39 Piymouth 4-durių Tr. 
Sėdau, Radio-Heater $395. 
'39 Dodgv, 5 Passenger Se-
dan : $495. 
Nieko nereikia įmokėti, jei 
turite pastovų darbą. 10 die
nų bandymas. 24 men. išmo
kėjimui. Vieta atdara iki 10 
vai. ir Sekmadieniais. 

7405 Stany Island 
Avenue 

Tel. DORchester 2505-2506. 

KEIKALIMJAS DARBININKAS 
Reikalhigu.s jaunas vaikinas vairuoti 
gydytojo automobilį, taipgi t u r ė s 
truputį dirbti apie namus. Alga, 
kambarys, ir užlaikymas. Atsišau
kite: 4*40 l>rcxel Jiiyd, nuo 11 vul/ 
ryto iki 1 vai. popiet. 

PARDAVIMUI BIZNIS 
Pardavimui krautuve: Cigaru/, ci-
garetų, saldainiu, šaltos košės, žur
nalų ir valgomųjų daiktų. Parduo
sim su namu ar be namo. Biznis iš
dirbtas per daug metų. Parduoda
me iš priežasties ligos. Atsišauki
te: lttM S. UALKTKD ST. 

P A R D A V I M U m / M S 
Gerai išdirbtas biznis. $50. uždar

bio i savaite. Saldainės, šaltu Koše, 
Gėrimai. Cigaretai, Cigarai. Taba
kas, Užkandžiai ir Mokyklos Reik
menys. Nėra kompetieijos. 

Atsišaukite: 
2758 W. 24 Ui Street. _ _ _ _ _ 

1 »A RD A VIM L' I DKIJ C ATISSSliN 
Pardavimui delica.tcssen. randa

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

Atsišaukite: 
3050 Georjrc Strt'et 

FARDAVU1UI AR 31A1AVMU1 
M orime išmainyti 2 f lėtu po 6 

kambarius narna Jirightou Parko 
iiK mazusnio. AtsišauKite: 

3944 So. Arlesiau Ave. 

PARDAVIMUI NAMAS 
Medinis namas, apkaltas su asbes
tus, cenuntims pamatas. 3 fletai 
po 5 kambarius ir krautuvė. Par
duosiu arba mainysiu ant dviejų 
lietų namo. Atsišaukite: 4213 So. 
Campbell Ave., 2raj» aukštas prieky j . 

SIUVIMAS I l t VALYMAS 
Siuvu pagal materijos kaina. Kai
na siūtų su dviem porom kelnių 
$35—$40—$50—$75. 

Valymas paprastų suknių 55c; 
Siūtų 55c. 

Darbas garantuojamas. 
A M A N A S i lLINSKAS, Siuvėjas, 
2019 Canaipoit Ave.. Cliicago. 

Pamatykite gražia Bolavau Bake. 
YVisconsin, važiuodami laiveliu Bi-
ruta. Ekskursijos sekmadieniais, 
kas valandų ir kasdien popiet. Sto
ja visur. 

PARDAVIMUI NAMAS 
4 f lėtų mūrinis namas, 2 po 3 

kamb. ir '2 po 4 kambarius. 3 ka
rų mūrinis garadžius; shovvers, ge-
sinis peėius. 1 blokas nuo Mar
ti uette Parko. , 

7210 S. M o/.ar t St. 

PARDAVIMUI REZIDENCIJA 
Nauja, gražiai įrengta ti kamba

rių rezidencija Marųuettc l'arke. 
Kaina nebrangi už cash arba išmo
kėjimais. Pirm kų perkant pamaty
kite šj namų. Rašykite ar matyki
te J. VILIMAS, 6800 So. Manlcuood 
Ave. Tel. HEMlock 2323. 

PARDAVIMUI NAJIC4S 
Pardavimui 3-fietų namas Brldg-o-
porte. Atsišaukite; Kazimieras Lmu» 
clus, 2830 MouUi VVallace btreei. 

PARDAVIMUI 

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

7201 So. Roektvcll Street 
Prospect 5200 

DABAR LAIKAS ANGLIS 

UŽSISAKYTI ATEINAN

ČIAI ŽIEMAI. 

Roseland Coal Co. 
343 W. 107th Place 

TEL. PULLMAN 6776 
A. Tumonįs, Sav. 

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

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Vestuvėm, Krikštynom ir kito
kiem liauki, tam Suteikiam P a 

tarnavimą. 
Linksmas Patarnavimas Visiems 

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

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO 

REAL ESTATB 
INSURANCE AND LOANS 

Statau Tlsokloa ru»i<*s naujas na
mus ant lengvų menesmlų išmo
kėjimų. Darau \ i sok | taisymo dar
bą be Jokio cash {mokėjimo, an* 
lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgauna geriausi atlyginimą Ii 
Fire Insurance Kompanijų dėl tai
symo apdegusių namų)* Darau 
paskolas ant naujų ir senų namų, 
ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
nuo 6 iki 20 metų. Reikale k n i p - j 
kitės prie: ' 

J O H N P A K E L 
6816 S. Western Ave. Phone Grovehill 0306 

I i 
• 

i 
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Šeštadienis, rugp. 17 d., 1940 

TA 

ŠVENTO KRYŽIAUS PARAP. LINKSMAS PIKNIKAS 
Įvyks Sekmadienį, Rugpiučio-August 18 Diena, 1940 Metais 
Vytauto Panke, 1 1 5 Gatvė, arti Pulaski Road 

PRADŽIA 11-tą VALANDĄ RYTO 

WM< ^'l^\i?H* 

Nuoširdžiai kvieaame visus mūšy parapijomis, dabartinius ir buvusius ir 
visus Chicagos ir apylinkes Ketuvius atvykti į mūsų piknike. Visi susirinkę 
galėsime pasisvečiuoti, pasikalbėti ir pasilinksminti tyrame ore. Bus skaniu 
va%"J> gardžių gėrimų, gera muzika. KLEBONAS IR KOMITETAS 

IR MIRUSIEJI VIS irasta 2>175 netikri tekuoto-
jai. Tad visam warde, anot 
Mrs. Robertson, gali būti 
iki 5,000 suktybių. 

DAR BALSUOJA 
"VVomen's Civic Council of 

Chicago Area nusprendi iš
tirti piliečių pereitų balsavi
mų tikrumą ir šiam žygiui pa
sirinko 42 wardą, turinčią 66 
preeinktus. Iš šių preeinktų 
pakako nuodugniai ištirti tik 
29 ir to užteko. Toliau neno
rėta gilintis, nes ir šiuose 
preeinktuose rasta galybes ne
pakenčiam^ suktybių. Minė
tos moterų organizacijos pre
zidente Mrs. Harriet M. 
Robertson jteike spaudai kai 
kuriuos t)ų balsavimų davi
nius. 

Tyrimai vykdyti ilgiau kaip 

Pasalinta Gary 
cenzo viršininke 

Federalinio cenzo chicagos 
srities direktorius G. W. 
Schreech pašalino iš užima
mos vietos* Gary ir Lake aps
krities cenzo rajono viršinin
kę Miss Mary Ferrar del jos 
kišimosi į politiką ir del su
sektų cenzo fonde neaiškumų. 

Miss Ferrar, demokrate po-
litikiere, vadovavo cenzo ofi
sui su trimis tarnautojais, 
11-ai vadinamų cenzo field ka
pitonų ir 231 enumeratorių. 

Jos rajono kai kuriose ben
druomenėse atlikti gyventojų 
surašymo patikrinimai, nes 
gauta nusiskundimų, kad ne 
visi žmones buvo apklausinėti 
ir surašyti. 

Per dešimtį metų Miss Fer
rar , kurt yra 40 m. amž., buvo I fmtl' P a n * u d o h slfmet fa" ma moterystės sakramentą 

lavavusių "pr imary ir tei- M r F A šik>ikis ir Miss L. 

^ 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
= ^ 

• ^ # 

Susirinkimai 
MARQUETTE PARK. -

Marijonų Rėmėjų 5-to sky
riaus susirinkimas įvyks sek
madienį, rugpiūčio 18 d. 1940 
m., parapijos svetainėje 2-rą 
valandą po pietų. Visi sky
riaus nariai ir Marijonų dar
buotojai kviečiami laiku pri
būti. Bus svarstomi svarbūs 
reikalai. Valdyba 

CICERO, 111. — Šį Šešta
dienį, 4:30 v. po pietų Šveu-

dvi savaites. Visi 29 p r e - ' t o A n t a n o parapijos bažny 
cinktai buvę du kartu patik- & 0 j e 1 5 s t i r ^ A [{_ 

Važiuojam į Labdarių w &imet » vėl Margutis tu 
»-vi • r ės savo vasarišką parengi-

r * mą toj didelėj vietoj. Tas pa-
Sekmadienį, rugpiūčio 18 rengimas bus kitą sekmadie-

d., Chicagos Lietuvos (Vyčių nį, rugpiūčio 25 d. Sakoma, 
choras rengia pikniką n&ujiai- kad šis Margučio vasariš-
me Labdarių ūkyje. Chic. Fe- kas parengimas bus dar įdo

mesnis negu praeitą metą, 
neis bus specialiai pastatyta 
scena su šviesomis ir uždan
ga, kur didelė orkestrą ir dai 
nininkai išpildys koncertinę 
programos dailį, o vaidinto
jai prijuokins publiką su nau
jomis komedijomis. Įžanga 
tik 35 c. 

nepaprastai veikli demokratų 
politikoje. 

Mažiau nelaimių 
trafike 

* Chicago parkų distrikto 
prezidentas R. J . Dunham 
praneša, kad šiemet šiame dis-
trikte automobilių trafike įvy
kę mažiau nelaimių, palyginus 
tai su pereitų metų įvykusio
mis nelaimėmis. 

Per 1940 metų pirmąjį pus
metį parkų distrikte 34 asme
nys užmušta ir 1,463 sužeista. 
Per 1939 metų pirmąjį pus
metį gi 48 asmenys žuvę ir 

sėjų rinkimuose balsuotojų M p u i ^ Jų v e s tuvių puo 
tai atsibus Ciceros Communi-
ty Hali 18 St. ir 51 Ave. Ti-

sąrašai. 
Moterys tyrėjos sąrašuose 

pažymėtų daugybės balsuoto
jų visiškai nerado. Kai kurie 
rasti seniai prieš balsavimus 
nusikėlė kitur gyventi. Kitų 
paduoti adresai pasirodė 
pramanyti: parduotuvės, vie
nas uždarytas tavernas ir tuš
ti žemės sklypai. Vienas bal
savęs asmuo jau kelinti me
tai miręs. Nepaisant to, jo 
pastovaus įsiregistravimo kor 
telė nepanaikinta. Kai ku
riuose nužymėtuose namuose 
balsuotojai negyvena, tik bal
savimo dieną jie nežinia iš 

der. apskr., nenorėdamas jau
nimui konkuruoti, bet dar 
jam padėti, nutarė savo pik
niko atskirai neruošti, bet da 
lyvauti Vyčių piknike ir tuo 
jiems duoti daugiaui pelnp. 
Visi Federacijos skyriai ir at 
skiri nariai kviečiami sekma
dieni atvykti į Labdarių ūkį 
ir dalyvauti Vyčių choro pik 
nike. Choras turi paruošęs 
smagią programą, bus muzi
kos, dainų ir šokių. 

gėles ir San Francisco, Cali-
fornia, Mexico, Lake Louise 
ir Banaff, Canada. 

Rita buvo paklausta, ką j i 
labiausiai jramėgo per šias a-
tostogas. J i atsakė, kad "Va
žiuoti lėktuvu.'' 

Rita lanko 8-tą skyrių Mo
kykloje. Rita yra duktė Advo 
kato ir ponios Joseph J. 
Grish, 6515 S. Rockwell St. 
Chicago, Illinois. 

kiši turėti daug svečių, nes 
jaunojo tėvai Simonas Šilei
kis daug veikia draugijose ir 
(parapijos komitete. Jaunoji 

Margučio Metinis 
Parengimas 

Grįžo Iš Atostogų 
Rita Grišaitė šiandien grį 

žo lėktuvu iš New Yonko, kur 
praleido atostogas su dėdė ir 
tetule, Jurgis Kaminski, Jr . 

Rita aplankė Pasaulinę Pa 
rodą, Empire State Building, 
Coney Island ir įvairias vie
tas aplink Ne;w Yorką. 

J i taip pat aplankė savo 

Margutis šįmei ir vėH renV 
giai lietuvių dieną Riverview 

p. Puikis čia taip pat ne nau P a r k e RįVerview " Parke, 
jokė. Nors tėvų čia neturi, k a i ( p ž i n o m f l . y r f t . didžiausias teta S e s e r * M ' AlUNl lLa ~ K a ' 
bet turi duug gimimų. Jaume p i k n i k ų daržas, • kuriame di- z i m i e ' n e t e ( P o m o s Grušienės 
ji apsigyvens tėvų namuose d ž į u l i u , t a u t ų g n j p § s k a s m e . sesuo), kuri dabar yra apsis 

1,375 sužeista. 
Jei žmonių užmušimai ma- ^ ^ h d a l y v a ū j a b a l s a . 

žėja, tas reiškia pagerėjimą v i m T l o s e 

trafike. 

Bombų sprogdintojas 
įkalintas 

Cooko apskrities "grand 
j u r y " įkalino bombų sprog
dintoją pieno vežiotoją Ed
mundą Ivanskį, kurs bombo
mis kovojo prieš pigiau pieną 
parduodančias krautuvėles. 

Policija jį nutvėrė jam pa
metus bombą ties viena krau
tuvėle. J is išpažino daugiau 
bombų susprogdinęs. 

Mrs. Robertson norėjo pa
tikrinti "lodging house" ra
portus rinkimų komisionierių 
ofise. Komisionierių viršinin
kas Lipsky jai davė leidimą. 
Bet atsisakė tuos raportus 
jai rodyti k i t i ' to boardo du 
komisionieriai. 

42 warde pažymėta 27,782 
įsiregistravusieji piliečiai. Pe
reitą pavasarį iš jų 19,427 
balsavo, 29-iuose preeinktuose 

1525 S. 49 Ave. Iš visko at
rodo, kad jiems seksis gyven
ti, nes abu yra gero nusista
tymo, turi darbus. Visi linki
me jums geriausios sėkmės. 

CICERO, III . — Draugys
tė Lietuvos Kareivių turės 
savo mėnesinį susirinkimą šį 
sekmadienį pirmą valandą po 
pietų, Liuosybės svetainėje. 
Nariai ateikite. Išgirsite ra
portą iš buvusio pikniko. 
Kurie dar nesat atsiteisę už 
tikietus, padarykite tai tuo-
jaus. Uniformos skyriaus pik 
nikas 24 d. šio mėnesio, Li
berty darže. Visi renkitės 
prie gerų laikų, nes piknikai 
tuojaus užsibaigs. D. 

Nemokyti žmonės visuomet 
visu smarkumu demonstruoja 
savo žinias. Sfievens 

tą surengia savcr< tautos die
ną. Pirmas lietu|iškiais paren
gimas tame darie- buvot pra
eitą vasarą, kurį surengė 
Margučio organizacija, ir su 
traukė skaitlingą minią žmo-

tojusi: Villa Joseph Maria, 
Newtown, Pennsylvania. 

Rita, būdama 13 metų am-
žfaus, jau apvažiavę skersai 
Amerikos. Pereitais mietais 
buvo Grand Canyon, Los An-

f 

4 jaunuolai sužeisti 
Du berniukai su dviem mer

gaitėm automobiliu važiuo-
<Jami iš IibertyviUe į Chica-
gą sunkiai sužeisti Wheelinge 
automobiliui smogus į medį 
pakelėje. > 

Nukentėję: AVarren Smith, 
Paul Brown, Marccella Kunke 
ir Helen Meyers. Trys pir
mieji yra 18 metų, o* pasta
roji 17 metų amžiaus. 

Tūkstančiai chieagiechj 
į Elwood, Ind. 

Dešimtys tūkstančių chica-
giečių šiandien rytą trauki-
niais, busais ir automobiliais 
išvyksta į Elwood, Ind., kur 
popiet respublikonų preziden-
cinis kandidatas TVillkie for
maliai priims šią kandidatū
rą ir pasakys reikšmingą kal
ba. 

ANGLYS ir KOKSAI 
Pilnai Pasinaudokite žemomis Vasaros Kainomis. Nusipirkite 

ATLAS ANGLIS Ateinančiai žiemai. 
S% IUmois Sales Tax Prtskaityta Prie Žemiau Paduotu Kainu. 

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

POCAMONTAS — Third Vein 
ar New River. Ne- I — . 7 5 
rūks ta . . . N a m a m s . . . . m 

WEST VIRGINIA MINE $ * * S 5 
RUN — Ekstra rupios af 

PETH 
Run *a 7 5 

Visos mūsų anglys stokeriams 
yra dust treated. 

ROYATi BLACK BAND 
Dideli Šmotai — Tikrai $ « * 4 5 
patenkins jus 

ACE STOKER N I T — 1-lnch 
oM treated, atsargiai Ir tiksliai 
nustatyto dydžio anglys —tin
ka visiems stokerių $ ^ . 0 5 
Įrengimams »6 

PETROLJErM SCREENJNGS 
3-inch Screenings ) Q O O 

MILLER'S CREEK Dideli 
Šmotai, Genuine *f%65 
ConsoUdation 5 # 

ATLAS BLOCK 
Puikios Pečiui Anglys *9 50 

ROVAL STOKER NUT. — Mfl-
s« Vadas. Puiki Štoke- $ £ * . 0 5 

••a^a^awaua«a«a^aaa^a^Baai^aiawa«a«a«^BBa^^aiaia^a^BBMaia^aa^ 

BLACK MAGIC SCREFTNrN«S 
— 1-inch f " V 2 0 
rupumo « 
BLACK MAGIC STOKER NUT 
— 1-inch Nut. Geresnis kuras, 
su magiškom pasėkom. Geriau
sias ką pinigai $^p65 
gaU pirkti • 

INTERNATIONAL LIŪUOR CO. 
Savininkas: FRA^TK VIZGARD 

Reikalaukite Jūsų Tavernoj 
"Sunny BoyM 4 Metų Senu
mo Kentucky Degtinės. Tur
tinga, Švelni ir Puiki Degtinė. 

— o — 

Taipgi reikalaukite geriausio 
Lietuviško Krupniko. 

— o — 

Parduodame vien tik Taver
noms. 

— o — 

Mūsų Valandos: nuo 9 
iki 5 kasdien. 

Užsakymai išvežiojami 
sekančią dieną. 

— o 

6246-48 S. California Av. 
Chicago, Ulinois 

TeL KBPublic 1538-9 

= ^ 

Kainos Gali Būt Pakeistos Be įspėjimo. 

ATLAS FUEL COMPANY 
ĮSTEIGTA 1915 METAIS. 

4919-21 S. Paulina S t Prospect 7960^1 Į 

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

Apsidruutakite nuo Ugnies. , . naimis, 
(baldus, automobilius. . . su ataakomin-
goms kompanijoms, per mūsų, Ąpdrau-
dos Agentūrą. Nelaimei ištikus, netu
rėsite jokiu nemalonumų. 

JOS. F. GRIBAUSKAS 
INSURANCE 

• 

1500 South 49th Court Tel. Goero 412 
WE WRITE UP AND RENEW INSURANCE OF ALL KINDS. 

* Automobile • Pire * Tornado * Furniture * Plate Glass * 

• • • 

• 

NELAIMINGA MIRTIS 
Treeiaidenio vakare Cook 

apskr. ligoninėje mirė Jonas 
Suse, 54 m. amžiaus. Velionis 
buvo automobilio sužeistas 
prie Madison ir Halsted 
g-vių, pirmadienio rytą. 

Kūnas bus pašarvotas La-
chawicz koplyčioje, 2314 W. 
23rd Place, penktadienį, rug
piūčio 23 d. Laidotuves įvyks 
šeštadienį, rugp. 24 d., 8:30 
vai. ryto. 

Šiandien vakare 
muzikos festivalas 

Šiądien vakare Soldiers* 
fielde, Grant parke, įvyksta 
muzikos ir dainų festivalas, 
surengtas dienraščio Tribūne 
pastangomis. 

Numatytas gausingas žmo
nių suplūdimas. Už įžangą 
gautas pelnas skiriamas lab
darybės reikalams; 

Šis festivalas jau vTenuoIik-
ti metai kai vykdomas ir turi 
didelį pasisekimą. . * 

Nuteistas 199 metus 
kalėti 

Policisto žudikas Henry 
Hapue, 23 m. amž. negris, 
teismo nuteistas 199 metus 
kalėti. 

1938 m. vasarą jis nušau
damas nužudė policistą P. K 
O'Malley. 

r— — — — — — — — — — — — 
NAUJAUSI 1941 METŲ MADOS 

Zenith, Philco Ir Kitų Išdirbysčiy 

RADIOS 
Už Mažiausias Kainas Mieste Dabar Siūloma 

Progress Furniture Co. 

PROGRESS KRAUTUVE aplaikė didį staką 1941 me
tų mados naujus modelius Zenith, PhiLco ir kitų ge
riausių iMirbysčių radios, kuriuos dabar per Rugpiū
čio Mėnesio IŠĮpardavimą siūlo jums už nepaprastai 

MAŽAS KAINAS. 
Ateikite pamatyti ir pasiteirauti pirma negu pirksite 
kitur. PROGRESS KRAUTOVttJ rasite mažiausias 

kainas, geriausias išlygas. 
Midget radios, nuo 

Console radios, nuo 

•Kombinacijos radios, nuo 

Portable radios, nuo 

$5.00 
*19.50 
$29.59 
*1975 

Lengvi Išmokėjimai 
Didi nuolaida už senus dalykus mainant ant nauju. 

3222-24-26 So. Halsted Street 
Prie 32-ros Gatves 

JURGIS NAKROšIS. Vedėjas 

VEDĖJAI IR PARDAVĖJA*: 
J. Nakrošas, D. Žemaitis, J. Mackis, visi maloniai 
patarnaus. 

-— -
. . * . .mm — . -


