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Federalinis cenzo biuras iš
kelia aikštėn, kad dešimties 
metų laikotarpiu — nuo 1926 
iki 1930 metų, J . A. Valsty
bes** įsikūrė 57 naujos protes
tantų <lenominaeijos (religi
nės sektos) ir tą pat laikotar
pį devynios kitos visiškai su
iro ir išnyko. Tas reiškia,kad 
protestantai vis daugiau ir 
plačiau skaidosi ieškodami ti
krosios šviesos ir tiesos. Tai 
visa jie gali rasti ir ras tik 
Katalikų Bažnyčioje. 

LONDONE SIAUČIA 
Lietuves ministeriu 
protestai 

WASHIXGTON, D. C. rug
piūčio mėn. Čia -gauta žinia, 
kad p. Stasys Lozoraitis, Lie
tuvos Ministras Romoje, ir p. 
Stasys Girdvainis, Lietuvos 

\ Iš Anglijos atvežamais į J . j Ministras prie Šv. Sosto Va-
A. Valstybes katalikų paikais t ikan)e> ryšium su " liaudies 
(karo bėgliais) rūpinasi X. C. 
W. C. administracinio* boardo 

ii seimo 1940 m. liepos 21 d. 
rezoliucija, kuri, svetimiems 

sudarytas vyskupų komitetas, komisarams reikalaujant, p* . 
kurio raštinė yra Xe# Yorke,į laidojo Lietuvos rjepriklauso-
X. C. \V. C. imigracijos biure 
(61 \Vhitehall S t ) , Vyskupų 
komitetas darbuojasi katalikų 
vaikams rasti globų katalikų 
aplinkoje. Kol kas nežinoma, 
kiek daug katalikų vaikų bus 
atvežta. 

niybę, — yra pasiuntę į Kau
ną sekančio turinio protesto 
telegramas: 

TELEGRAMA I š ROMOS: 

Kai kurių prancūzų vysku
pai išleido laiškus tikintie-

I I T \X1 Del tariamojo seimo lie
pos dvidešimts pirmosios nu
tarimo įvesti Lietuvoje sovie
tų santvarka, įjungt Lietuvą 
Sovietų sąjungon pareiškiu, 
primo, sulaužusios sutarties 

GAISRAI 
P I R M A Amerikos Bazės 

T I E S I O G I N E Bermudoj 
ATAKA 

Londonas 
paskendęs 
dūmuose 

Baigiamas statyti didžiausias pasauly bombonešis, Douglas, 70 tonų, skinamas U. S. 
Kariuomenei. Jame bu® 10 vyrų įgulos. Darbas vykdomas Douglas fabrikuose, Santa Monica, 
California. (Acme telephoto). 

šiems. lTz Prancūzijos suzlu-
, . . .,. - tarptautines teises nuostatus, 

girna vvskupai kaltina prancu; v * 
., I užpuolusios Lietuvą svetimos 
1*£>Q f i i -i - i • - • 

PRANCŪZIJA! UŽTEKSIĄ 
MAISTO 

zų tautoje Įsigalėjusią 
, ., . * , XT valstvbes karine,] okupacijoj, TAMnnMAo 
laiką siautusią nedorovę. Ne-, . - \ LONDONAS. priespaudoj, terore sudarytas dorove tautoje iškeie vadai.,* . F . / jos uzsn 

- ^ . • .- . . *: .« -> •«^«f-ėariainasis seimas nėra l i e tu j . ^ , apsimetusieji patrijotais. Per . ris Paul .. . . . . . . vių tautos atstovvbe, bet o-
kupanto įrankis; secundo, jo 
nutarimai nereiškia lietuvių 
tautos valios, nėra privalomi 

60 metų jie atkakliai kovojo 
prieš Katalikų Bažnyčią. Ju , 
pastangomis sunedorovinta li
teratūra. Jie užsiėmė baltąja-

. . . . Z lietuvių tautai nei man, tei-
vergove ir papirkimais. Jų* . .. 

• z7\ i-- i setam nepriklausomos suvere-
tarpe skandalai lydėjo skan-. 

imties Lietuvos Valstybes at
stovui; tertio, ffa pasibaisėji-

, mu protestuoju prieš .išdaviniu šventimo. Xesskaityta su r \ . * . . - . . , kiška nutarimą, kuriuo kesi-Dievo įsakvmais. Štai, kas . v . _ * * .. mmasi panaikinti pasisventi-
„upuldė Prancūzu*. m u g M d u o t < > m i s k o v o m i s ^ 

(priklausomybė atstatyta. Kol 
plaka lietuvių širdys, bus ko
vojama už senos srarbinoros 

dalus. Tauta palaipsniui p r a 
dėjo užsisukti nuo sekmadie-j 

Raudonoji Maskva užgrobi-
si Pabaltįjį nurodė J . A.Val-

Prancūzi-
užsienio reikalų ministe-

Baudoin yra pareiš
kęs, jog Anglijos blokada yra 
karo žygis prieš Prancūzija, 
nes dėl blokados Prancūzijai 
trūksią maisto. Šiandie auto^ 
ritetingi Anglijos sluogsniai, 
komentuodami šį Baudoin pa
reiškimą, sako, jog nėra jo
kios priežasties kodėl ateinan
čią žiemą Prancūzijai turėtų 
trūkti maisto, nes Prancūzija 
yra agrikultūrinis kraštas, pa
sigaminąs sau užtektinai mai 
sto. 

Šie sluogsniai pridėjo, jog 

U. S. Karine Sutartis 
* 

Su Costa Rica 

SAN JOSE, Costa Rica. — 
Informuotieji sluogsniai pra
neša, jog pfieita karinio ben
dradarbiavimo Susitarimo 
tarp Costa Ricos ir Jungtinių 
Valstybių. Susitarimas pa
siektas pasikalbėjimuose tarp 
Prezidento Rafael Calderon 
Guardia ir Amerikos karo mi
sijos. 

Šios karo misijos nariai 
sekmadienį buvo Managua, 
Nicaragua ir vėliau lankosi 
kitose centrinės Amerikos sos
tinėse. 

ATSISTATYDINA 
BELGIJOS KABINETAS 

stybių vyriausybei kad ji i š J T ^ T l Z TZZ TITU * i e s m o ^ n m i ^ I m e j u > J u g 
i a J w . Q ™ b—JTl*. I 4 e t , w * Valstybes atstatymą.! p r a n e u z i j 0 j y r a milžiniškos tenai strauktų savo konsulus. ^ . . i d J J 

c , - Z Ll Z L - ^ „ ^ „ ^ « l N e P n k l a u s o m a Lietuva pnsi-| m a į s t o atsargos ir jei ši at
kels. 

Lietuvos min. Lozoraitis.' ' 

Sakė, kad tas būtų padaryta 
iki rugpiūčio 25 dienos. J . A. 
V. vyriausybe paniegė tą Ma
skvos nurodymą. Dabar Mas- TELEGRAMA IŠ 
kva konsulų ištraukimui nus VATIKANO: 

Tegyvuoja Lietuva, lais-
nepriklausoma, kurią vel

t o 

va 
t ui 
Daukanto, Basanavičiaus dar-

giesmės, visų 

tatė "galutinę*' rugsėjo 5 
dieną. Nežinia ką Maskva da-
rvs jei konsulai nebus ištrau-j '-7 

- *• i x w- tui laidoiat. Protėviu dvasia, 
kti. J . A. ^ alstybes nepripa- -
žįsta bolševikams Pabaltijo 
užgrobimo. Tik viena Anglija - ta i , Maironio 
pirmutinė gerindamosi Mas [tautiečių pastangos vėl prikels 
kvai ištraukė savo atstovus iš j a savarankišką ir didžią. J i 
Pabaltijo. Vadinasi, ji pripa % p i m ^ s d a r skaistesnė, neter-
Žino užgrobimą. v į a m a papirktų išdavikų bus, 

;dar grynesne, nuplauta naujų 
Prez. Rooseveltas atsisako' kankinių ir didvyrių kraujo. 

stoti į viešuosius politinius' 
debatus su respublikonų par
tijos kandidatu AVillkie Pre 
fcidento šalininkai pareiškia, 
kad toke debatai nesuderina
mi su aukštąją prezidento po
licija ir savigarba. Angliškoj 
spaudoj pasirodo balsų, kad 
prezidento pozicija yra visų 
gerbiama. Bet kandidatavimo 
pozicija yra paprasto piliečio 
pozicija. Sako, jei prezidentas 
yengia debatų, tai jo prieši 
įlinkas laimi. 

atsargos ir jei 
sargą negali būti padalinta 
Prancūzijos žmonėms tai jau 
esą ne Anglijos kaltė. 

f 

Protestuodamas prieš niekšin-
gą menkystę parduoti Lietu-
vą, žinau, kad mano balsui 
pritaria visas kraštas nuo 
Aušros Vartų ligi Birutės 
gimtines, nuo Vaižganto tėviš
kės li&i Kudirkos kapo, pri
taria visi žmonės, kuriems 
jūs svetimais durtuvais už-
gniaužėt žodį. 

Lietuvos min. prie Šv. Sosto 
Girdvainis. , , 

Vokiečiams Leista 
Daugiau Drabužių 

BERLYNAS. — Praneša
ma, jog rugsėjo 1 d. bus iš
leistos naujos korčiukės, ku
rios leis vokiečiams įsigyti 
daugiau drabužifų, nes šiuo 
laiku vokiečių tekstilės pra
monės įstengia pagaminti už
tenkamai medžiagų. Seniau 
buvo pranešta, jog suvaržy
mai dėl drabužių bus paleng
vinti lapkričio 1 d. 

Ypač gana daug bus lei
džiama suvartoti dirbtinio 
šilko, praneša DNB. 

Šiuo laiku Vokietijos rin
kai daug medžiagos patiekia 
Belgijos, Olandijos, Luksem-
burgo ir Prancūzijos teksti 
lės dirbtuvės. 

Lietuvos bėgliai 
Vokietijoje 

WASHINGTON, D. C. — 
Šalę nepriklausomybės va^ 

davimo uždavinių dygsta ir 
kitokių reikalų: štai čia per 
Pasiuntinybę telegrama krei
pėsi Vokietijon (pabėgę iš Lie
tuvos piliečiai prašydami pa
ramos: 

"Pabėgėlių skaičius kas-
dien didėja. Yra Berlyne su
sidariusi draugija pabėgė
liams šelpti; valdybą sudaro 
visų srovių lietuviai; reika
linga skubi pagalba; prašo
me kreiptas į Tarptautinį 
Raudonąjį Kryžių ir į ata
tinkamas lietuvių draugija? 
bei įstaigas; aukas siųsti dr-
jos pirmininko Stasio Kuz
minsko vardu ir adresu." 

Ši žinia rodo i r tai, kad ne
paisant to, kad Lietuvos-Vo
kietijos siena yra apgulta ka
riškomis sargybomis, betgi 
žmones kaip tai pasprunka 
nuo sovietizacijos malonumo 
ir keršto. 

VICHY, Prancūzija^ rugp 
25 d- — Pranešama, įo^.<lėl 
neįmanomo veikimo esamomis 
aplinkybėmis,, (piabėgusioji Bel
gijos vyriausybė, vadovauja
ma premjero Hubert Pierlot, 
planuoja atsistatydinti. 

Premjeras ir didžiuma kabi
neto, kuris po karaliaus Leo
poldo pasidavimo bandė veik
ti neokupuotoj Pranicūzijoj, 
jau ankščiau buvo pasiūlę re
zignuoti, bet karalius jų re
zignacijos nepriėmė. Dabar jie 
pasiryžę besąlyginiai rezignuo
ti. 

Ministeriu šeimos g*rįžo Bel-
gijon kartu su kitais pabėgė
liais, bet patys ministeriai, pa
leidę kabinetą, pasiliksią pie
tinėje Prancūzijoje. 

LONDONAS, rugpiūčio 25 
d. — Pereitą naktį vokiečių 
lakūnai pradėjo ipdrmą tiesio
ginę ataką ant aštriai sau
gomo Londono. Numesta di
delis skaičius padegaimjjų 
bombų, kurios gaisru nušvietė 
Anglijos sostinę. 

Per visą naktį tęsės aršus 
miesto bombardavimas ir 
daugelyj vietų kilo gaisrai 
Vokiečiams grįžus namo dau
guma gaisrų užgesinta, bet 
Londoną dengė tiršti dūmai. 

Anksti šį rytą vokiečiai 
bombardavo šiaurryčių pak
raščio miestą, kur padaryta, 
nemaža nuostolių ir yra gy
vybės aukų. 
8G0 VOKIEdIŲ ORLAUTIC „Atsakydamas gubernatorius 

HAMILTON, Bermuda, rug
piūčio 25 d. — Bermudos gu
bernatorius, maj. gen. Denis 
Bernhard pranešė, specialiai 
sušauktam šios Anglijos kolo
nijos atstovų posėdžiui, jog 
Jungtinės Valstybės gali gau
ti Bermudoj orlaivių ir gal 
laivyno bazių. Bazės būtų iš-
nuomuotos 99 metams. 

Pirmiausia Bermudos legis-
latūrai užtikrinta, jog šis žy
gis nepakeistų Bermudos pa
dėties Anglijos imperijoj, 
koncesija nepakeistų šios se
nos kolonijos kaipo nedalo
mos Anglijos imperijos dalies 
padėties". 

Toliau rašte tvirtinama "ne
palaužiamas lojalumas" Att-
glijai, pripažįstama, jog An
glijos vyriausybės svarstymas . 
apsaugos pasiūlymų vedamas 
" t ik geresniems imperijos inte
resams", ir pažadama visoke
riopa parama. 

ATAKOJE 
Prieš ataką ant Londono vo

kiečiai smarkiai puolė laivy
no bazę Portsmouthe ir iš di
džiųjų patrankų apšaudė Do 
verį ir Anglijos pietinį rytų 
pakraštį. 

Aviacijos ministerijos pra
nešimu vakar dienos atakoje 
ant Portsmoutho vokiečiai pa
naudojo 800 bombonešių ir ko 
vos orlaivių. Kiek vokiečių 
orlaivių puolė Londoną neap
skaičiuota. 
PAŠAUTA 45 VOKIEČIŲ 
ORLAIVIŲ 

Po dviejų valandų kovos a 
viacijos ministerija pranešė, 
jog pašauta keturiasdešimt 
penki vokiečių orlaiviai ir žu
vę dešimts anglų. (Berlynas 
sako, jog pašauta (penkiasde
šimts britų orlaivių ir žuvę 
aštuoniolika vokiečių. 

TURNU SEVERIN, Romu-Į Gaisrų skaičius Londone bu-
nija, rugpiūčio 21 d. — Sa j vo toks didelis, jog manoma, 
koma, jog dėl spaudimo iš kad vokiečiai vartoja didelį 
Berlyno bus vėl iš naujo pra- skaičių mažų bombų^ kaip kad 
dėti Vengrijos-Romunijos pa- panašiai darė Rusija kare su 
sitarimai dėl Transylvanijos, Suomija, 
kurie buvo nutukę ir Vengri- MASINĖS ATAKOS 
jos atstovai buvo besėdą ŠEŠTADIENĮ 
traukinin namo. Aviacijos ministerija šešta 

Nepaskelbta kur ir kadaTdienio atakas {pavadino masi-
pasitarimai bus vėl pradėti, j nėmis ir pareiškė, iog 

Romuni jos-Vengri jos 
Pasitarimai Tęsiami 

pasakė, jog Lordas Lloyd pa
reiškęs, kad nesą "klausimo a-
pie Bermudos ar jos dalies at-
skirimą nuo Anglijos ir apie 
Bermudos gyventojų praradi-
KOLONIJA SUSIRŪPINUSI 

Pasiųstam rašte gubernato
riui, kad jis jį persiųstų Lor
dui Lloyd, Anglijos valstybės 
sekretoriui, sakoma, jog "Ber
mudos gyventojai «giliai susi
rūpinę, kad kokia nauja Ame
rikos hemisferinės apsaugos 
mą Anglijos pilietybes". 
TARIAMASI DtL BAZIŲ 

Iki šiol, anot gubernato-
. riaus, Jungtinės Valstybės te-

(prašusios orlaiviams bazes, fcu-
rią Bermuda sutinkanti pa
tiekti. 

"Taip pat yra galima, kad 
Jungtinės Valstybės gali pa
prašyti bazių laivynui ir gu
bernatorius yra tikras, jog to
kiu atveju, priimdamas dėme
sin šį jų prašymą, jis veiktų 
pagal Bermudos žmonių troš
kimus". 

(Iki šiol Jungtinėms Valsty
bėms svetima valstybe tėra 
davusi bazių pagal sutartį tik 
Guantanamo ir Kuboj.) 

vie-
Nežiūrint, kad ipasitarimai 

gali būti vėl pradėti, Romu-
nam vokiečių orlaivių būriui 
išnvkus, kitas užimdavo jo vie-

nijos kariuomenėj atšaukti tą". 
leidimai ir pašaukti tarnybon! Oficialus anglų pranešima 
visi atsarginiai karininkai sako, jog vokiečių bombos pa-

Italai bombardavo tris 
miestus 

ROMA, rugpiūčio 25 d. — 
Italijos laivai vakar bombar
davo Aleksandrijos laivyno 
bazes, aerodromus Sidi Bar-
rani ir Khartoum ir anglų ka-

Taip pat ir Vengrijoj pa-i darė "žymių nuostolių" Man-j riuomenės stovyklas prie Mer-
iaukti karo atsarginiai ir su- ston aerodromui netoli Rams- sa Matruh. Italijos vyriausio-
stiprinta sargyba prie svar
biųjų geležinkelių. 

Romunai reiškia įsitikini
mo, jog juos remia Vokietija 

gute. Pačiam Ramsgate, ma
tomai, grįžtą iš Londono vo
kiečių bombonešiai numetė 
bombų centre, kur sugriauta 

ir jie patys esą pasiryžę gin-j namų" ir yra nežinomas skai-
tis. čius žuvusių gyventojų 

ji karo vadovybė pripažįsta 
praradus vieną submarinJą. 

Komunikatas sako, jog sub-
mariną paskandino anglų tor
pedinis orlaivis Bomba įlan
koj Libijoj. 
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SI nepralonia tai padaryti ir neprislunčiania. tam tikit-
i paeto i ena i u. Redakcija pasilaiko sau teise taisyti 

Ir trumpinti visus prisiųstus rastus ir ypač korespon
dencijas sulig savo nuojiuree. Korespondentu prašo ra-
lyt i trumpai ir aiškiai (jei gal ima rašomąja mašinėle), 
paliekant didelius tarpus pataisymams^ vengiant pole
mikos ar asmeniškumu. Pasenusi— kore«pondeaašjo* 
laikraftttn 

Nelengva ir Jam 
Hitleriui pirmieji žygiai į Angliją nepa 

vyko. Kito tokio didelio žygio, u±;uolimo 
daryti nesiskubina. Mat, jei ir tas nepavykta, 
tada jis aiškiai parodytų, kad Anglijos užka
riavimas yra sunkiai perkandamas riešutas 
ir, be to, šitoks reiškinys gaištų paskatinti 
4• draugą" Staliną prieš Vokietiją atsisukti. 
Hitlerio padėtis nėra taip jau lengva, kaip 
daugeliui išrodo. Ir juo toliam uiritęs ka
ras, juo sunkiau bus Hitleriui įvykdyti sa
vo planus. 

Bntered as 0eee*d-€las» Matter Mareli SI, 1910, at 
Cnicago. Illinois Under tne t * of Mareli B. 1*70. 

Stipri ir Sena Organizacija 

šiomis dienomis įvyksta konvencija vie
nos senos ir stiprios katalikų organizacijos, 
kirios vardas yra — Catholic Central Ve-
rein of America. Jos 85-toji metinė konven
cija įvyksta Hew Vha, Minn., mieste, ku-
riame 1862 m. buvo paskutine indi jonų ata-

Konvencijoj dalyvaus keli vyskupai. Vys- ] 
kupas Muench pasakys programinę kalbą. 
Daug laiko pašvenčiama gvildeimnui aktua
liųjų jaunimo problemų. 

Ai organizacija yra pionierė steigėja pa,-
i a pi jos 2 krsdito sąjungų. Svarstoma, kad tą ' 
naudingą sąjūdį dar labiau praplėsti. Cen-; 
tralinis Verein biuras leidžia mesesinį žur
nalą 'Sočiai Justioe Review", kuris nuo- i 
dugniai gvildena įvairius socialinius klausi 
mus, paduoda daug žinių iš kooperatyvinio 
judėjimo, informuoja 'Skaitytojus apie kredi
to sąjungos veikimą, 

National Catholic Verein suorganizuota 
1855 metais Baltimore, Md., mieste. Jos tiks
las pirmoj eilėj buvo sujungti lokalines pa-1 
šalpines draugijas, veikiančias Amerikos vo-
kiečių katalikų parapijose ir tuo pačiu kar- : 

tu vesti kovą su katalikybių priešininkais.* j 
Socialiniais klausimais pradėjo rūpintis 1908 
m., tuo būdu pasidarydama pirmąja sociali-
nių reformų katalikų organizacija šiame 
krašte. 

Catholic Verein jungia 1,034 atskiras drau
gijas, kuriose priklauso 67,000 katalikų. 

Catholic Verein yra stiprus šiame krašte 
gyvenančių vokiečių katalikų veikimo cent
ras. Jis panašiu mūsų Federacijai, suorga
nizuotai 1908 m. Mūsų Federacijai mažiau 
tenka rūpintis socialiniais žmonių reikalais, 
nes jai beveik nuo pat savo susiorganizavi-
mo reikėjo daug dirbti ir rūpintis Lietuvos 
reikalais. Pastaruoju lailgi į šią sritį buvo
me šiek tiek daugiau įsitraukę, tačiau Lie
tuvai ir vėl netekus nepriklausomybės, iš-
nauje lenką įsikinkyti į darbą gelbėti Lie
tuvai išsilaisvinti iš vergijos nasrų. Bet tai 
yra didelis akstinas ir reikalas mums dar 
stipriau susiorganizuoti, nes turime daugiau 
darbų ir rūpesčių negu kitų tautų katalikai. 

Skaudūs Balsai 
Iš tėvynės Lietuvei vis skaudesnės žinios 

ateina. Gaunama laiškų, kuriuose nors ir bi
joma rašyti, kas ištikrųjų dedasi šiandiei 
Lietuvoj, tačiau žmonės neiškenčia nepasi 
skunde savo likimu. 

'Dirva'' praneša, kad vieno kunigo laiš 
ke, išsiųstame iš Lietuvos birželio 25 d., 
taip atsiliepiama; 

„Melskitės už Lietuvą ir ui save. Laikai 
baisūs ir žmonių jegtki nebepajėgia išsigel
bėti". 

K U R I O N M O K Y K L O N ? 
(Catholic Chronicle redaktoriaus patiektos 

mintys. Pridėjau ir savo. A. V. M.) 
i 

Aeiū Dievui, 4is k laušimas, nors supažindinti, išmokyti a-
žimtams tūkstančių katalikų \ pie Dievą. Kitaip mūstj iš 
nesukelia ypatingo rūpesčio, prigimties menkas nuįauti-
Atsakymas šiam klausimui y-
ra taip aiškus, kaip jų tikę 

mas apie Aukščiausią Esybę 
pasilieka labai silpnas ir *u 

jimas. Jų vaikai turi eiti ka- j laiku gali visiškai išnykti, 
talikiškon mokyklon! Nei: ki-ĮKur Išmoksime 
tos išeities, nėr net mažiau-

Aišku. Lietuva yra suspausta žiauraus 
priešo rankos. Tuo tarpu ji pati ir pasiju
dinti nebegali. Ji laukia pagalbos iš kitur. 
Ji prašosi maldų savo išeivijoj, nes Lietu 
voj žmonėms ir melstis greit gali būti už
drausta. 

» 

Spaudos Reikalas 
Už kelių dienelių ir mūsų dienraščio tra

dicinis piknika)s, kuris, tikimės, sutrauks į 
Vytauto daržą (Darbininkų Dienoj) tūks
tantines mūsų bičiulių, rėmėjų ir bendradar
bių minias. Šių metų "Draugo7' piknikaa 
yra ypač svarbus, nes visas jo pelnas eis 
spaustuvės modernizavimui, naujų mašinų 
įs igi j imui. 

lietuvių visuomenė, be abejončii, supran 
ta ir tai, kad šiais laikais reikia ypatingu 
būdu stiprinti savąją spaudą Amerikoj, ne* 
Lietuvoj lietuviškoji spauda jau yra pa
smaugta. Juo stipresnė bus mūsų spauda, juo 

šios abejonės. 
Nors šimtai tūkstančių ka

talikų tėvų aiškiai supranta 
ir ibe mažiausios abejones sa
vo valkos siunčia katalikiš-
kon mokyklon, bei daug dar 
yra katalikų tėvų, kurie ne 
mato reikalo siųsti savo vai 
kus j katalikiškas mokyklas. 
Gaila tokių tėvų, nes jie už
miršta, kad ateis laikas, kuo
met turės prieš Dievo sostą 
aiškintis dėl tokio savo elge
sio. Jie užmiršta, kad jiems 
pavesta rųpintis ne tik savo 

Bet kur išmoksime apie 
Dievą! Aišku, pirmąsias ži
nias apie Dievą gauname iš 
savo mylimosios mamytes, 
prie jos kelių. Bet kur turi 
būti tęsiamas šis mokslini
mas f Aišku ne viešose mo
kyklose, kur dažniausia Die
vo vardas nėra minimas, kai 
po pasaulio Aukščiausia Esy-

&Q, kaipo Tas, nuo kurio pa 
eina pasaulio likimas. Lieka 
tad tik katalikiškos mokyklos 
katalikų vaikams! Katalikiš
kose mokyklose prigimties 
mokslai nestumia lauk Tiky 

puor. 

m i ^ l IMS >;MW 

Po Sviete Pasidairius Aidas rašo1, liepos 4 d. veik visą 
pusdienį šiauliečiai spoksojo už 

KAUNAS. — Lietuvoj dabar vnt+» »*i„. • »•« -• i. 
vertę gaivas ir žiurėjo, kaip so-

vaikų medžiaginiais reikalais, j ho& ymaoką, kuriose susipa-
bet, kas svarbiau, jiems pa-j žįstame su Dievu, su mūsų 
vesta rūpintis vaikų dvasi-' K ū r § j u i r Galutinu Tikslu! 
niais reikalais. 

Vaikams mokslas yra būti
nas. Tą dalyką valstybe aiš
kiai supranta ir dėl to įstei
gė tiek daug mokslinių įstai
gų ir pravedė tiek daug grie
žtų įstatymų liečiančių vaikų 
išsimokslinimą. Giliau gi pa
svarstę pamatysime, kad val
stybes dar neturėjo mokyklų 
bei visokių mokslinių įstaty
mų, o jau tėvai būvi Dievo 
įsakymu įpareigoti savo vai
kus mokyti, ypač tuose daly
kuose, kurie liečia vaikų dva-

daugiau skaitytojų ji turės, juo sėkmingiau .sios reikalus. 
eis mūsų darbai del atstatymo Lietuvos ne
priklausomybės. 

APŽVALGA 

Nepilieuu Registracija 
Rytoj pradedamas nepiliečių registravi xj>i. 
Misų dienraštyje šiuo reikalu jau daug 

buvo rašyta. Buvo nurodyta, kas ir kur turi 
registruotis. 

Sulyg kongreso išleisto įstatymo, turi re
gistruotis visi šiame krašte nepiliečiai. Ne
svarbu, ar jie čia seniai gyvena ar tik da
bar yra atvykę, visi turi eiti į artimiausią 
registracijos vietą ir išpildyti vkką, kas yra 
reikalaujama. t % 

Neužsiregistravusieji savo laiku nepiliečiai 
bus suimami ir baudžiami pinigine bausme 
ir kalėjimu. Del to, nenorint į tokią bėdą 
patekti, reikia užsiregistruoti. 

Sąryšy su šiuo registracijos įstatymo pra-
vediniu, atsirado išnaudotojų, kurie, įbaugi
nę nepiliečin, pasisiūlo jucn "gelbėti" ir 
žinoma, ui tai tokiems reikia uitnekėti. 

Tokiems išnaudotojams nereikia pasiduo
ti. Reikia žinoti, kad nepiliečiams registruo
tis nėra pavojinga. Reikia tik teisingai at
sakyti į visos registracijos blanko j paduo
tus klausimus. Registravimas bus daromas 
ui dyką. Mokėti niekam nereikia. 

Reikia suroti ir tai, kad užsiregistravimas 
ne tik kad neužkirs kelią nepiliečiams pa-

* tapti šio krašto piliečiais, bet dar gi padės. 
Ir, žinoma, galintiems apsirūpinti pilietybės 
dokumentais nėra ko delsti. 

Lietuviy Noveles Švedų Kalboj 
Švedų laikraštis "Nya Norrland" paskel

bė ilgoką recenziją apie neseniai švedų kal
ba išleistų lietuviškų novelių rinkinį, kurį 
paruošė i r noveles išvertė Lietuvos konsulai 
Helsinkyje p. Eagnar Oelleris ir žinoma." 
švedų rašytojas poetas Nils Bohmamas. Laik
raštis, trumpai papasakojęs apie lietuvių 
kultūros sunkius kelius, pareiškė džiaugsmą. 
kad, pagaliau, atsirado žmonių, kurie j>atie-
kė švedų skaitytoja.ms keletą lietuviškų no
velių susipažinti. Lyrika ir novelės, pasak 
recenzento, dominuojančios lietuvių literatū
roje, tuo tarpu kai romanas dar nėra pasie
kęs jų laipsnio. To priežasčių esą keletas, c 
svarbiausia — literatūrinės tradicijos ir ra
šytojų stoka. Išspausdintose novelėse recen
zentas mato atsispindint lietuvių ūkrndnkų 
senas tradicijas, jų būdą ir rūpesčius, kuru 
kyla iš neišspręstų socialinių probkimų. Be 
šių novelių bruožų, jose netrūksta ir tauti
nių jausmų, kurie buvo ilgai brandinti tau
tos praeityje. 

Mūsų Gyvenimo Tikslas 
Buvome sukurti pažinti, my 

lėti ,ir tarnauti Dievui šiame 
gyvenime ir su Juomi būti 
amžinai laimingais kitame. 
Negali būti kitos priežasties 
mūsų buvimo šiame pasauly
je-

Bet mes negalime pažinti 
Dievą, jeigu nieko mums apie 
Jį nemokina. Turi mus kas 

Pilnas Katalikiškas Mokslas 

Kadangi mokslas tęsiasi, o 
nesibaigia su pradžios moky
kla, tad geras katalikas tėvas 
ir motina žiūrės, kad jų vai
kai lankytų tik katalikiškas 
aukštesnes mokyklas, ir net 
kolegijas! Aišku, toks gerų 
kata l ikų tėvų pare igų išpil
dymas neįvyks be didelių ipa-
siaukojimų. Bet ateityje, su
brendę vaikai, gavę pilną ka
talikišką išauklėjimą bus di
delis džiaugsmas pilnas atly
ginimas tėvams už jų pergy 
ventus vargus ir sunkenybes 

Katalikai tėvai, kurie apsi
leidžia dėl savo Vaikų išmok
slinimo katalikiškose mokyk
lose, ne tik sunkiai nusideda 
Dievo akyse, bet parduoda sa
vo vaikių teisę pilnai pažinti 
Dievą ir su Juomi būti am
žinai laimingais! Kokia bus 
tokių tėvų atsakomybė prieš 
Dievą! 
Antanas V. Mažukna, MI.C. 

daroma "žemės reforma", o sy
kiu reforma ir visokių gyvulių. 
Kas, priklodui, turi dvi karves, 
tai lengva informatoriams ja« *u-
reformuoti: vieną palieka ūkinin
kui, o kitą atiduoda piliečiui. 

Eidami per kaimą reformato
riai užėjo ir pas kampininkų, 
kur rado tiktai vieną karvę. Vi
są valandą reformatoriai mįsliję, 
kaip reikia tą karvę sureformuo-
ti, tai yra padalinti tarp 
kampininko ir Stalino piliečio. 
Nieko geresnio neišmisliję refor
matoriai nutarė karvę papiauti ir 
pusiau padalinti. Bet, staiga, vie
nam reformatoriui atėjo į gaivą 
geniali mįslė ir jis tarė: 

— Žinote ką, piliečiai, paliki
me karvę gyvą ir ją padalinkime 
taip: karvės savininkui — kampi
ninkui tegul lieka galva ir jis ją 
šeria, o Stalino piliečiui atiduo
kime pasturgalį ir tegul jis ją 
melžia. 

Reformos komisija su tuo su
tiko ir genialų sumanytoją žadė
jo perstatyti carui Stalinui, kad 
jis jį apdovanotų Lenino ordinu. 

vtetu? kaliesdešimtys lėktuvų vik
riai ir nepaliaujamai raiže padan 
ges. Ir nuostabus supuolimas: va 
kare taip gražiai ėmė .lyti. 

KAUNAS (Iš "Lietuvos Ai
d o " ) . — "Kriokdamas ir stenė
damas vilko smėtoninklu uždėtą 
jungą mūsų kaimo darbininkas ir 
valstietis. Jis keikė savo vergiš
ką likimą ir laukė, troško, Saukė
si tos valandos, kada grius sos
tai, kada žemdirbys išsilaisvins iš 
grobuoniškų ir tyroniškų plėšrių 
parsidavėlio Smetonos ir jo kru
vinosios gaujos nagų". 

Taigi, taigi, prie Smetonos Lie-
buvoj buvo tikras Sibiras. 

DVI ATMINTINOS DIENOS ŠV. 
KAZIMIERO SESERŲ VIENUOLYNE 

Švenčiausios Panelės Dan- klebonui kun. A. Briškai už 
gxm Ėmimo šventėje Šv. Ka- vadovavimą iškilmingoms a-
amiero Seserų vienuolynb ko- peigoms ir už pasakytą tai 
plyčioje, po šv. Mišių įvyko dienai pritaikintą pamokslą; 

Meksikos 
Revoliucionierit; 
Vadas Grįžo 
Prie Kristaus 

Raudonojo Kryžiaus Sukaktis 
Nuo Raudonojo Kryžiaus įsteigime, kaip 

praneša "Osa. Romano^, sueina 75 metai. 
Įsteigti šią artimo meilės organizaciją davė 
mintį kruvinas Soli'erino mūšis, kurio me
tu buvo sužeista apie 40,003 žmonių. Šiur- veiksmų, mačiau tokias gyvu-

Advokatas Antanas Drazas 
Sotoy Gama, vienas svarbes
niųjų Meksikos revoliucionie-

tim-ti Krietų iš jaunimo sązi-
| n$g reiškia ruošti žmonių kar 
I tą> kuri bus vergais pik 
čiausių aistrų, nevaldomų po
linkių, gyvuliškumo, kurie 
bus linkę pareikšti savo am
bicijas ir žiaurumą, tai reikš
tų sukurti materialistų ir pa 

KAUNAS. (Lietuvos Aido") . 
— Paleckio "valdžios" liaudis 
dėkoja Stalinui už atsiuntimą 
lėktuvų ant Lietuve*, kurie pri
traukę lietų. Priklodui. Lietuvos 

—Įsivaizduok, buse radau 25 dol. 
— Sveikinu. O ką su jais pada-

darei ? 

— Apklausinėjau visus ktlehius, 
bet nei vienas neprisipažino pa
metęs. Tuomet tuos pinigus pasi
dalinau su šoferiu. 

— Visai teisingai. 

— Taigi, kada išlipau iš buso 
ir čiuptelėjau už savo kišenes, pa 
jutau, kad tie 25 dol, kuriuos 
buvau radęs buse, buvo mano pa
ties. 

Su ku# 45?utapsi, tokiu pats' 
tapsi. 

iškilmingos apžadų padarymo 
ir į naujokyną priėmimo apei
gos. 

Pirmuosius apžadus sudė
jo naujokės: sesuo M. Lourda 
iš PhiladelpJiia, Pa.; sesuo 
M. Petrita iš Philadelphia, 
Pa.; sesuo M. Korintija iš 
Norwood, Mass.; sesuo M. 
Pauleta iš Omaha, Nebr.; se
suo M. Viana iš Kenosha, 

taipgi dėkojame už atsilanky
mą į apeigas kunigams: — 
J. Mačiulioniui, MIC, A. Ja
gminui, MIC, J. Paškauskui, 
K. Bičkauskui, A. Linkui, M. 
Švarliui> A. Brigmanud, R 
Lukošiui, S. Petrauskui, V. 
Urbai, S. Gaučui, A. Valan
čiui, P. Gasiūnui, S. Valuc-
kiui, J. Grrrtiui, E. Abroma^ 
vičiui, I. Vaičiuliui, M. Vai-

Wisc; sesuo M. Kristofera iš čiuliui, J. Barrett, P. H. Ke-

goniu generaciją, Didžiausia 
nų vadų, buves parlamento ^ ^ Mtų (statant kLiū-

tis Kristaus dorovei ir moks-nariu Kalesui prezidentau
jant, laikrašty "Universal" 
rašo: "Esu grįžęs į krikščio
nių tikėjimą, nuo kurio mante 
laikiniai buvo atskyręs mano 
pirmųjų ja.unystės metų atša
limas. Revoliucijos metu bu
vau liudininku tokių baisių 

paus \T.:zdo sujaudintas šveicarietis H. Du-
nant kreipėsi į kariaujančių šalių gydytojus 
organizuodamas sutartinę pagalbą sužeistie
siems. Vėliau globojimas nukentėjusių nuo 
karo ir kitų nelaimių dar labiau išsiplėU" .ii 
šiuo metu Raudonasis Krvžius \\ikia 62-st 
valstybėse ir turi 40 mil. narių. Nukentėjr. 
siu nuo karo globojimas buvo žinomas ir se 
niau, ij:«v., viduramžiais veikė specialus vie 

liškas scenas ir tokią prie
vartą, kad buvau priverstas 
ieškoti^ priežasčių šitokių ne
gerovių. Tas palenkė mane 
laisvai viską apsvarstyti ir 
tas man atvėrė akis; Tie bru
talūs gyvuliški veikimai bu
vo daugiausia vaisius atme
timo Kristaus dorovė* ir Jo 

lui) atimti iš žmonijos, ypač 
iš moterų, taip reikšmingą 
apgynimą prieš gyvuliškos 
aistros pasireiškimus". 

Chicago, 111.; sesuo M. Ama
ta iš Scranton, Pa. 

nuolynai, pav., šv. Jcno riteriai, kurie rūpi
nosi globoti sužeistuosius. Taip pat visa ei- mokslą Vien tik Kristaus do-
lė teologų kėlė balsą apie reikalų nepamirš-, r o v § i r J o mokslas gali sek
ti žmoniškumo nė kare. Ta kryptimi, įav. j mingai kontroliuoti ir vado- Upsalos arkivyskupas Dr. E 
ra*ė San Tommaso savo veikale 'D? bello 
jubto". 

švedų Bažnyčia 
Prašo Maldos 

Ryšium su įvykiais Skan
dinavijoje, švedų bažnyčios 
vadovai ir krikše. organiza
cijos, kaip praneša "Kipa", 
p;r spaudą ir radiją kreipė
si į tikinčiuosius, kad kiek
vieną dieną 12 vai. skirtų ke
letą minučių susikaupimui ir 
tuo metu savo maldose atsi
mintų Švediją ir kitns kai 
mynfus. Taip pat protestantų 

I M 

hoe ir H. Wierman. 
Rugpiūčio 16 dieną devy-

Vienuolyno abitą priėmė:!nių seserų jubiliačių intenci-
Julė Vaičiulytė — sesuo M. I ja iškilmingas šv. Mišias au-
Evelina iš Gary, Ind.; Irena kojo kun. S. Rakauskas, O.S. 
Jenčiūte — sesuo M. Marisa B., jam asistavo kunigai: J. 
iš Chicago, 111.; Kazimiera Mačiulionis, Tėvų Marijonų 
Kazlauskaitė — sesuo M. Ve- viceprovincijolas, P. Lukošius 
roneta iš Chicago, 111.; Stasė ir S. Petrauskas. 
Cibulskytė — sesuo M. Euge- p 0 £>. Mišių, sidabriniais 
nija iš Aurora, 111.; Pranė vainikais buvo apvainikuotos 

jubiliatės; sesuo M. Gabrie-Naudžiūmitė — sesuo M. An-

vauti žmonių elgesiui. Dėl toįįįidenas ragina visus prie at-jNew Philadelphia, Pa. 
neturiu jokios abejonės. A- gailos ir pasitaisymo. į Nuoširdžiai dėkojame gerb. 

dreata iš S. Boston, Mass.; įe, sesuo M. Dominika, sesuo 
Barbora Daniscvičiūtė — se- M. Joanna, sesuo M. Bronis-
suo M. Kristela iš PhiladeI- .lova, sesuo M. Domicei J, se-
phia, Pa.; Ona Bulovaitė —[guo M. Kresecncija, sesuo M. 
sesuo M. Consumata iš New BorJaventūra, sesuo Anna Ma-
York, N. Y.; Evelina Papšy-rįa. 
te — sesuo M. Cecilija iš Cbi-r v. 

TI1 a , _ ,t. ,.-] Tvuosirdus dėkui apeigose cago, 111.; fcalome Stugiyte . . 7 6 
to ' ' l f . v ,>,»• I dalyvavusiems dvasininkams, —- sesuo M. Maneta is U11-, ;. . . _ ,,., . T -v .svečiams, seserų giminėms ir cago, III.; Viktorija Jovaišai- _ * b 
0 • , , , , . -v mūsų geradariams, savo atsi-

te — sesuo M. Maneta as * ' m - «.' •*••- lankvmu suteikėt šventei ma-Chicago, IH.; Albina Kubilių- • 6 , , .„-loma nuotaiką ir padidinai 
t̂  — sesuo M. Alberta is _ ^ . 7. 

mūsų visų džiaugsmą. •_ 

f k -
Šv. Kazimiero Seserys 
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Moterų 

n n x i 7 R i R 

Skyrius 

Pirmadieniais Veda A. Lapinskienė 

MOTERIŠKUMAS IR KARAS 
Ka da ypatingas šio pa šau - jbys . " J o piutis begaline; J o 

lio tikslas savalingai ignoruo- , sutvėrimo darbas begalinis, 
jainas, Dievas imasi naujo i Del to tik pasaulis sutvertas. 
įrankio, kad J o ir mūsų su
tvėrimo tikslą atsiekti. Vy
skupas \Vm. J . Hafey, metai 
atgal, sake, kad vyskupai ypa 
tingai susirūpinę baisiais bū
dais, kurie vartojami gimdy
mui trukdyti . 

Rodos, pirmą syk istorijo
je , kad moteris tokia liuosa, 
tokia dyka, taip išlepinta, tiek 
tur i prirengimų šeimynai au
ginti be didelio vargo, kaip 
dabar. 0 kada buvo taip ma
žai moterų su normaliu skai
čiumi vaikų? Ar ne šiandien \ 
Didžiuma moterų pataikauja 
savo tinginystei, savo puiky
bei? J i nepaiso savo dieviškos 
galimybes. 

Dievas y r a aukščiausias Kū 
rėjas, Ugdytojas. Kris tus sa
ke: " M a n o Tėvas Žemdir-

Žmogaus aukšta privilegija 
būti įrankiu Kūrėjo rankose, 
dauginti piutį nemarių sielų. 

Deja, daugelis moter'ų ri
boja piuties skaičių. Liuosą 
valią vartoja trukdyti Dievo 
nustatytą tikslą. Bet Dievas 
nebus išjuoktas. Ki ta ip gi, 
žmogus l)ievą sėkmingai pri
gaudinėtų. 

Ypatingai šiais laikais dau
giau pinigų praleidžiama ant 
visokių specialistų, negu rei
kalinga išauginimui didelių 
šeimų. Šv. Povilas sako: " M o 
teris bus išganyta per savo 
va is ių / ' o šv. Rašte randame, 
kad "Dirbančio žmogaus mie
gas sa ldus ." Vienok šiandien, 
daugelis moterų vaikštinėja 
lyg karalienes. Tarnai reika
lingi net ten, kur ištekliaus 

ner. Tinginyste viešpatauja. 
Skaičius šilkais puošiančių di
dėja ir visos tvirtina, būk 
"esą kultūringos.'> Lyg kul
tūra reiškia tinginystę, stoką 
atsakomybes. 

Šiaip, neviena tampa vyro 
žmona, bet ne motina. I r ap-
sivilime lanko dažnai bažnv-
čią, o, saugok Dieve, jeigu ir 
dažnai eina prie šv. Komuni
jos ! Gerasis Atpirkėjas ne
kartą priima panašų Judo 
pabučiavimą. 

Oklahoma City, Okla., areštuoti penki iš dvylikos komunistai, kaltinami kurstymais su
kelti revoLiucija J . A. Valstybėse (Aeme telephoto) • j . 

f 
S T E B U K L A I 

Žemaites. 

Gardūs Gaminiai 
Rašo £ . Kleveckaite 

Balta Duona 

\ Du puodukus karšto pieno, 
vieną šaukštą taukų arba 
sviesto, vieną plytele mielių, 
šešius puodukus kvietinių 
miltų, vieną šaukštą cukraus. 

Sudek sviestą, cukrų ir 
druską j bliudą ir da-dek kar
štą pieną. Mieles ištrink šil
tame vandenyj? ir supilk 

: ^ , pusberniai kemša \ mašiną prie mišinio. Dadek miltus ir 
javus, kitas arklius plaka, paminkyk, kad tešla būtų ly-

'.iV>:::>:,:\- --:-:-i-:ii 

J 
(Tęsinys) 

Varvalių Kovas nusipirko 
kuliamąją mašiną ir, pasisam
dęs darbininkų, išsikūlė rude
nį savo javus. Vienas kitas 
kaimynas norėjo nuo jo pasi
samdyti mašiną, bet Kovas 
neturėjo žmogaus, su kuriuo 
galėtų leisti mašiną pas kitą. 
Neturėdamas berno, pats ne
galėjo išvažiuoti iš namlų. 

Sekmadienį, po pamaldų 

mynai ūkininkai prašė: 

TAVO VAIKAI 
Sakysim, kad J ^ t H ^ P e r g y - jaunesniu, to plačiau abiejų 

venai jaunystes dienas ir tu-
I r i brolį a r sesę keliolika me

tų už save jaunesnius. Kaip 
tau patiktų, jeigu jie tave vi
sur sekiotų, norėtų, kad tu su 
ja is visu kuo pasidalintum? 

Gal tavo tėvai įsakytų ves
tis šį brolį ar sesę, k u r ' t a ei
ni. Dar blogiau, jeigu įsakytų 
jaunesniam tave saugoti ir 
pranešti jiems, ką jie girdėjo 
ir mate. 

Tėvų dalykas 
Ne dyvai, kad nekartą no-

rejai jog brolytis a r sesyte 
būtų visai negimę. Ne dyvai, 
kad tu jo neapkenti ir esi jam 
nemaloni. Tiesą pasakius, 
mažytis nei nesupranta, kodėl 
tu taip apie jį manai. 

Kad apsaugoti tave i r jį 
4 nuo rereikalingų nesmagumų 

ir nusiminimo, tėvai tur i iš
aiškinti jaunesniam, kad vy
resnio užsiėmimai neturi su 
juo nieko bendro. Tur i patar
ti, knd jaunesnieji rastų drau
gu. Ivgių jų metams. Tėvai tu
ri žinoti, kad įsakymas dalin
ti? visu kuo ne ugdys drau
giškumo. Priešingai, kuo gries 
# a u vers vyresnį dalintis su 

keliai skirsis. 
Išmintingi tėvai peršneka 

jaunesnį, kad jis dalintųsi su 
vyresniu ir tame randa pamė
gimą. J ie gerbia vyresnio sa
vastį ir pa tar ia jaunesniam 
neliesti vyresnio dalykų be jo 
leidimo. J ie sergsti vyresnio 
teises ir šiaip mokina jaunes
nį būti vyresniam nuolankiu. 

Keis ta , bet daugelis tėvų 
vis verčia vyresnį nusilenkti 
mažesniam ir retai saugoja jį 
nuo mažveio barbariškumo. 
Pavydas 

Ši problema ar tymai riša si 
su pavydu. Daug yra priežas
čių, kurios sukelia vyresnyje 
pavydą jaunesniam, bet šis 
pavydas didėja, jeigu iš vy
resnio vaiko dar reikalauja
ma mažesniam nusilenkti. 

Je igu norite barnį t a rp vai
kų panaikinti, išaiškinkite 
kiekvienam vaikui, kokios jo 
teises ir prižiūrėkite, kad tos 
teises būtų kitų pagerbtos ir 
apsaugotos. 

Moteris religijos perdavėja 
ir šeimos gyvybe. Šiandien 
kiekvienas kunigas, kiekvie
nas daktaras, kiekvienas vais
tininkas žino, kad moteris 
skraudžia Dievą. Atsižvel
giant į visa tai, ko, jei ne ka
ro iš Dievo sulauksime. Ka
ras , Dievo šluota apvalymui. 

K.L.D. 

Susipažinkime Su 
o.L.K.Iv. A. 

Delko Prisirašiau Prie 
Susivienijimo 

Ilgus metus priklausiau 
prie svetimtaučių apdraudos 
organizacijų. Nors nekartą 
girdėjau apie Susivienijimą ir 
jos nuveiktus darbus, vis vien, v. , . * \ ~ 
d , . . • . . . šiaudai nesuvalyti 
nekreipiau dėmesio, nesiteira-
vau nei kokios apdraudos, nei 
kokios už jas mokestys. 

Štai, viena drauge pradėjo 
kalbėti apie Susivienijimą, 
pradėjo raginti įsirašyti. Iš 
žingeidumo paprašiau aplika
cijos blankų ir pradėjau tik
rinti ir lyginti vienas ir kitas 
mokestis. Na, ir ką jūs mano
t e ! Suradau, kad visos mo
kestys, už lygią apdraudos 
sumą, mažesnes, saugumas 

Kitas, suradęs Kuprį, atve
dė Kovui: 

— Šit aš tau ir žmogų su
radau, — tarė, — žmogus iš
tikimas. J i s sykį ranką įda
vęs mašinai, žinos, kaip su ja 
apseiti. 

Kovas su Kupriu susiderė
jo po pusę rublio už dieną 
mokėti ir nusivežė namo. Ki
tą dieną ėmė kulti namie. 
Kuprys nors maža tegali dirb 

miestelyje apstoję Kovą kai- ti, bet apseiti moka puikiai: 
mašiną nustatė gerai, eina ir, 

Ar girdi, žmogeli atva-j nors viena ranka, bet paspe-
ziuok prie mūsų su savo ma
šina! Kad mes tau ir pamo
kėsime už tat, bet greit išsi-
kulsime. Šit mes susidėję su 
R i m k ū n u . . . . 

— I r aš nouįu mašinos kul
ti — atsiliepė kitas. 

— I r aš kulsiu, ir aš. Tik 
atvažiuok! už vienas kito šau
kė apstoję Kovą vyrai. 

— Negaliu, negaliu! — šau
kia Kovas, — neturiu laiko, 
bulbės mano nekastos. daržai, 

savo 
dar kulti yra. 

— Pasisamdyk žmogų ir 
leisk mašiną. Išsimokės tau 
už viską, ir gerą pelną turė
si 

Kovui patiko toksai patari
mas, ėmė derėtis už mašiną. 
Suderėjo po tris rublius už 
dieną. 

sos moterys į talką, kad nebe
liktų nei viena katalikiška šei-

net tvirtesnis, o dar prie to. m » be Susivienijimo. Kam 

Kas skaito katalikiškus lai
kraščius, tas platina Dievo 
karalyste čia ant žemes. 

pati organizacija katalikiška. 
Viską apsvarsčius, nebeliko 

kas daryti , kaip tik prie Su
sivienijimo prisirašyti ir ki
tus kalbinti prisirašyti. Nes 
moteris gali daug nuveikti 
raginimu turint , aiškius pri
rodymus. 

Dabar, kuomet Susivieniji
mas pradeda naujų narių va
jų — rugsėjo 1-mą d, - vi-

duoti paramą svetimtaučiams, 
nekatalikams ir dar prie to 
brangiau už savo apdraudas 
mokėti ? Pasiklausinėkite, pa
siteiraukite, o pamatysite kad 
mano žodžiai yra teisingi. 

Aš iš savo pusės prižadu 
keturis naujus narius. Kas 
mane aplenks? -Į lenktynes 
moterys, merginos! 

Nauja nare 

ja kišti ir lygiai varo. Maty
ti, jog tikrai prie mašinos 
pripratęs . 

Pabaigus Kovo kūlę, atva
žiavo kaimynai mašinos. Is-
leizdamas mašiną Kovas kal
bėjo Kupriui . , 

— Atmink, Povil, kad ma
šina man kaštuoja du šimtu 
rublių; dabok. 1 sip akį kak
toje. Sugadinus, kas už tave 
atsakys ? , 

— Mano atsakymu, — drą
sino Kuprys, niekas nesuga-
dįs, nebijok! 

Keletą dienų iš pradžios 
Kuprys, prisistojęs prie ma
šinos, kūlė gera i ; paskui, pa
likęs kitam kišti, pradėjo kar-
čiamas lankyti. Ūkininkas, 
pas kurį kūle, matydamas, 
kad Kuprys degtinės ieško, 
pradėjo jį girdyti, kad grei
čiau kultų. Kuprys, jei ne iš 
savo kišenės, tai iš ūkininko, 
vis kaip pasigėręs, taip pa
sigėręs. Mašiną valdo, kas tik 
nori, kiekvienas pusbernis ar 
piemuo turi valią kišti į ma
šiną ar arklius varinėti, kaip 
kuriam patinka. Kuprys, kad 
ir mato kartais, bet netuščia 
galva juokiasi, jog mašina ne 
savu balsu kaukia. 

Po kelių dienų Kovas, ga
vęs laiko, eina pasižiūrėti mn-
šinos, ištolo girdi keistą jos 
kaukimą. Priėjęs arti , žiūri: 

Kuomet užkimšta, kuomet tuš 
čia birbia. Kuprys miega sau 
šiauduose girtas. Kovas, pri
žadinęs jį, ėmė bart is : 

— Ar tu, Povil, taip žiūri 
mano mašiną? O pusę rublio 
imi! K a s man sumokės, kaip 
sudraskysite?. Vežuos namo, 
nebeduosiu niekam! 

Sužinoję ūkininkai supuolė 
vėl prašyti melsti, prižadėjo 
degtinės nė stiklelio Kupriui 
nebeduoti ir mašiną geriau 
žiūrėti. 

— Nė į burną nebeimsiu 
tos smarvės, — užsižadėjo 
Kuprys ; — juk ir dabar ne
buvau girtas, taip sau snau
dulys paėmė. 

Nuvaianėjęs piemenis šalin, 
pats ėmė į mašiną kišti. Ko
vas tą sykį paliko dar , bet, 
kitą dieną atėjęs, rado Kup
rį vėl girtą. 

— Dabar, Povil, man jau 
tavęs nebereikia, — t a rė : — 
kulbes nusikasiau, aš pats 
prižiūrėsiu mašiną. 

Sumokėjęs Kupriui už tą 
laiką kiek kūlė, atstatė. Pat
sai Kovas nebeatstojo nuo 
mašinos, Kuprys, gavęs kiek 
pinige, iš to apmaudo nuėjęs 
gėrė, kol visus pragėrė. Pas
kui virtuliuodamas, šlitiniuo
damas atėjo prie mašinos, at
sistojo ir svyruoja. Šeiminin
kė atėjusi nusivedė Kovą pie
tų. Kuprys , paregėjęs, jog 
Kovo nebėra, pripuolęs prie 
mašinos, ėmė maišyties. 

— Tu, kvaily, nemoki ki 
ti, — įlindo, stumdamas ber 
ną. 

(Bus daugiau.) 

gi. Uždengk ir leisk gerai iš
kilti. Geriausia palaikyti šil
toje vietoje per naktj varto
jant tik pusę plytelės mielių. 
Vėl perminkyk ir sudėjus į 
ištaukuotas blekes leisk iškilti. 
Kepk karštame pečiuje vieną 
valandą. Galima, vietoje pie
no, vartoti vandenį, arba pu
sę vandens ir pusę pieno. 

"Brown Bread" 
»» 

• v 

s-

1 puoduką "eornmeal.1 

2 puodukus rugių " m e n i . " 
2-3 puoduko "molasses. ' ' 
1 šaukštuką sodos. 
1 šaukštuką druskos. 
2 puodukus verdančio van

dens. 

Sudėk kornus, rugius ir 
<iruską į bliūdą. įmaišyk kar
štą vandenį. Ištirpink sodą 
"molas se" ir įmaišyk pirmą 
mišinį. Galima pridėti trupu
tis razinkų, jeigu norima. 

Reikia turėti keletą blėtų 
nuo "baking powder" su 
dangčiais dėl sėkmingo iške-
pimo šios duonos. Gerai iš-
taukuok tokias blėtas ir įpilk 
mišinį į jas. Uždengk ištau. 
kuotais dangčiais. Pripildyk 
tik <iu trečdalius pilnumo. Su
dėk ant mažos lentelės į dide
lį puodą. (Lentynėlę galima 
padaryti iš kelių lentukių su
kaltų skersai viena kitos). 
Vanduo turi siekti ir apačias 
klėtį. Pridėk verdančio van
dens, kad siektų iki pusei blė
tų. Neturi būti aukščiau. Šiaip 
virk tris valančias. Jei van
duo nusenka, dapildyk ver
dančiu vandeniu. 

SOCKO THE SFADOfi By Teddy^ 

ANGLYSir KOKSAI 
Pil ių Pasinaudokite Žemomis Vasaros Kainomis. Nusipirkto 

ATLAS ANGLIS Ateinančiai Žiemai. 
Illinois Sales Tax Priskaityta Prie Žemiau Paduotu Kainu. 

Sekančios kainos yra už 'cash' 
4 a.r d a u g i a u t o n ų kiekyje . 

POCAHONTAS — Third Vein 
ar Ncw River. Ne- f " » . 7 5 
rūksta . . . N a m a m s . . . . 

WEST VIRG1NIA MINE $' 
R U N — Ekstra rupios 

135 

PETIOLEUM CARBON 
Pi lė R u n $ # * ? ! 8 
PETROLEUM SCREENINGS 
3-inch Screenings S #•»(>< 8 
MTLLER'S CREEK — Dideli 
šmotai, Genuine *^%65 
ConsolUIation *9 
ATLAS BLOCK — $( 
Puikios Pečiui Anglys ' 

,50 

Visos mueu anglys stokertams 
yra dust trrated. 

TtOVAT, RTiACK R A N D 
Dideli šmotai — Tikrai $ 
patenkins jus 8 45 

ACE STOKER NUT — 1-tneh 
oil treated, atsargiai ir t iks la i 
nustatyto d*<Hio anglys — tin
ka visiems stokerių $ ^ ^ . 0 5 
įrengimams ^ ^ 

ROVAL STOKER NUT — M Ū 
SŲ Vadas. Puiki Štoke- > f » ° 5 

riam Anglis w 

BLACK MAGIC SCRFF™1"** 
— 1-ineh $ ^ - 2 « 
rupumo * 

BLACK MAGIC STOKER NUT 
1-inrh Nut. Geresni* kuras. 

su m*»jfiškom pasėkom. Geriau
sias ką pinigai f«"»65 
gali pirkti 

Kainos Gali Būt Pakeistos Be {spėjimo. 

ATLAS FUEL COMPANY 
JSTEIGTA 1»15 M E T A I S . 

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



t> R xiLja x s Šeštadieni*. rn"r> <H H 1<M^ 

= ^ 

LIETUVIŠKOJI TAUTINĖ INDIVIDUALYBĖ 
IR AMERIKOS LIETUVIS 

rašo P. B. 

(Tęsinys) 
Amerikoje gimusio lietuviš

kojo žmogaus charakterio 
"aš," kiek ten yra gerų pro
gų *'good time'ui." Vedamo
sios organizacijų klejos, gy- . 
venamojo momento aktualijos 
bei visokeriopas vidujinis •tu
riningumas susirinkimų bei su 
važiavimų programose, pra
mogose ir įvairiuose minėji
muose dažnai yra užmiršta
mas. Senosios kartos organi
zacijų susirinkimai jaunimą 
vargina. Šioje laisves šalyje 
užaugės jaunimas negali tik
sliai sprąsti, kad jų tėvus bei 
lietuvių tautą nuo aukštesnio 
išsilavinimo bei pilnutines kul 
tūros lygio sutrukdė žiauri 
kultūrine ir tautine žemos kul
tūros rusų priespauda. Lietu
viškasis nuoširdumas, kuris 
yra labai ryškus daugiau tė
viškes pasiilgusiuose senosios 
kartos atstovuose pas čiagi-
mį jaunimą jau mažesnis. Jau 
nimas yra atskilęs nuo seno
sios kartos. Dažnas Ameriko
je gimfs ir mokslus baigės 
lietuvis, ieškąs darbo valdiš
kose įstaigose, yra priverstas 
užsiginti savo lietuviškos kil
mes tose Amerikos oficialiose 
įstaigose, kurių valdininkai į 
lietuvius dar vis žiūri per se
nuosius "polander'iškus" 
akinius. Vistiek ir šioks jau 
svarbesnieji bruožai aiškėja, 
pripažįstant didesnį jų su 
amerikonejimą ir žinant jų 
šeimyninio auklėjimo aplinką 
Jų gyvenimo centre stovi ame 
rikoniškai suprastas 4'good 
tinie," ekonomines geroves ir 
technines pažangos idealizavi
mas, sporto malonumai. Apie 
neribotas protinio ir morali
nio tobulinimosi galimybes 
bei meniškosios kūrvbos auk-
štybes jie mažiau turi supra
timo ir mažai galvoja. Ame
rikiečių gyvenimą jie laiko 
pilnut i niausi u ir visais atžvil
giais geriausiu, nes, patys ki
tokio gyvenimo nematę ir net 
nenorį matyti, viską tegali ly 
ginti tik su tejų pasakoji
mais apie "senąjį krajų." Jų 
nuomone, visų pasaulio val
stybių ir tautų egzistencija 
tėra galima tik dėka Ameri
kos. Jei ne Amerika tai visas 
pasaulis turėtų pražūti. Ame
rikoje gimusiems lietuviams 
charakteringas išorinis link-

I smunias ir judrumas, praktiš
kumas kasdieniniame gyveni 
me, vidujinis susmulkėjimas 
ir kitos tipiško amerikiečio 
bei tevių geros ir blogos ypa
tybes. Idealizmas, kūrybišku
mas, susirūpinimas lietuvybe 
tik tiek pasireiškia, kiek ten 
galima pasirodyti su savo 
kiek pažeisto vidujinio gyve
nimo Amerikos lietuviškasis 
žmogus su savo tautiškosios 
prigimties ypatybėmis bei 
pradais yra labai reikšmin
gas Amerikoje. Tikslingas tau 
tinis auklėjimas tą reikšmę 
dar padidintų. Tai liudija lie
tuviškųjų jaunimo organizaci
jų, lietuvių parapijų, mokyk- ' 
lų ir susipratusių inteligentiš
kesnių lietuvi'ų šeimų išlavin
ta bei išauklėta jaunuomene. 

rimą dar bent šį tą atsiekti 
bei senas klaidas pataisyti. 
Tas auklėjimas bei išsiauklė
jimas yra kiekvieno lietuvio 
ir visos lietuvių tautos bei 
Lietuvos garbes reikalas. Tai 
didžioji tautiečių ir tautinės 
valstybes (kurios " faktiškai 
jau nebeturime) pareiga. 

(Bus daugiau) 

Amerikoje gimusios kartos 
lankymasis Lietuvoje palieka 
jiems įspūdį, atatinkamą kiek
vieno išsilavinimui bei išsi
auklėjimui lietuviškoje dva
sioje. ; j 

e) Amerikos lietuvių tauti
nio auklėjimo aktualizmas. 

Iš trumpai peržvelgtų xVme-
rikos lietuvių pergyvenimų ir 
jų veikimo ypatybių jau aiš
kėja tikslingo tautinio auklė
jimo aktualumas. Tik tikslin
gu tautiniu auklėjimu galima 
sušvelninti išeivio lietuvio 
buities tragiškumą, tik tuo 
auklėjimu galima užtikrinti 
amerikiečiui didesnį asmeny-
.bės pilnutinumą. Besiformuo
jančios amerikiečių tautos ir 
kultūros didybė priklauso 
slaugiausia nuo įvairių tautų 
sugebėjimų kurti savo gyve
nimą naujoje tėvynėje ant 
tinkanai įvertintų praeities 
pagrindų. Savo kilmės bvi as
meniškos praeities paminime 
ir tinkamame jos įvertinime 
glūdi kiekvieno amerikiečiu 
ir visos Amerikos tokia ar ki
tokia ateitis. Amerikos lietu
vis turi būti taip auklėjamas, j 
kad jis su savo lietuvybės' 
pradais bei vertybėmis pra
turtintų Amerikos gyvenimą, 
o su įgytomis amerikoniško
mis bei anglo-saksiškomis 
ypatybėmis duotų naudingų 
įnašų lietuviškajai kultūrai. 

Svarbu net, kad ir tie, kurk 
artimiausioje ateityje HI lie-
tuwbe realiai nieko bendro 
nebeturės, patektų į garbin-

>Yxndėll L. Willkie Memorial parke, Rushville, Intl., kur 
jį sveikina tūkstančiai to miestelio ir apylinkes gyventojų. 
Kushville yra jo žmonos tėviškė. (Acme telephoto) 

gfejų bei pirmųjų amerikiečių vadovauja lietuviškajam vei 

NAUJAS APARATAS 
AKINIAMS PRITAIKANT 

Remkite Lietuvišką 
Žyduką 

NATHAN 
KANTER 

MUTUAL 
LIQUOR 

CO. 
VVholesale 

4707 So. 

Halsted St. 
Tel. Blvd. 

0014 

LIETUVIAI DAKTARAI 
M. CAHai 5969 

DR. WALTER PHILLIPS 
S7SF&?** ** CHIRURGAS 
2155 West Cennak Road 

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

ir pagal sutartį. 

^iles, nes tuo pačiu bus pa 
didintas lietuviškosios kilmės 
garbingumas. Iš tautiškai są
moningos bei susipratusios iš
eivijos Lietuva gali tikėtis 
įvairiuose reikaluose didesnės 
materialinės ir moralinės pa 
ramos. Su didesniu išeivijot 
tautiniu išsiauklėjimu bei jot 
išauklėjimu bus greičiau pa 
šalinti visokie nesusipratimai, 
trukdą, pasiekti lietuviškosios 
kultūros ir kiekvieno lietuvio 
buities ir veikimo pilnutinu-
tno ir didybės. Pirmoje eilėje 
didesnės lietuviškosios ir, ap 
skritai, kultūrinės orientacijos 
bei tautinio išsiauklėjimo yra 
reikalingi tie, kurie grįžta į 
Lietuvą įsikurti arba keliau
ja kaip turistai, ir iš kitos pu
sės, tie, kurie ilgesniam ar', 

i 

trumpesniam laikui išvyksti, i 
iš Lietuvos į Amerika, kurie1 

kiniui. Dėl įvairių trumpa? 
minėtų aplinkybių (netikslin
ga emigracija ir k.) Ameri
kos lietuvių asmeninis ir jų 
gyvenamosios aplinkos įvairu 
mas yra susidaręs toks dide
lis, kad jų tautinis auklėji
mas turi būti nepaprastai j 
lankstus ir intensyvus, jei r.o-

Būkite Malones 
SAVO AKIMS 

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

gali suteikti. 
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
vi-n akiu j:ein|>inia. 

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos 
Telefonas CANAL 0323 — Cliieago 

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

Treč. ir Šešt: 9100 a. m. iki 
7:30 p. m. 

^ - J 

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

1941 Metg Radios iškrautos 
ant parodos. $95,000 vertes 
geru rakandų stakas. Klek-
trikines Ledaunes, Pečiai, 
Karpetos. Teisingos Kainos. 

Lengvi Išmokėjimai. 

Del teisingo radio patarna
vimo šaukite: YARds 3088. 

JOSEPH F. BUDRIK 
FURNITURE HOUSE 

3409-11 ir 3417-21 South 
Halsted Street 

DR. F. C. WINSKUNAS 
PHYSIOIAH - SURGEON 

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

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

Tel HEMloclt 3150 
LILTUVIAI DAKTARAI 

BUDK1KO PROGRAMAI; 
WCFL 
vakare 
\VHFC 
dionio 

— 970 
9 vai. 

kil. St. 

— 1420 kil., 
vak 7 va ' 

:kmadienio 

Ketvirta-

Padėti Pinigai kas Menes; iki 11 Dianos, Neš Nuošimti Nao 1 Dieno*. 
! TURTAS VIRŠ #5,500,000.00 

ATSARGOS KAPITALAS #360,000.00 
Dabar Bakam 31/2% oi pa-

dStns pinigas. Duodam pa 
akolaa ant narna 1 Iki 20 Ilk. 

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

LOAH AKSOOIATiOH 
OF CHICAGO 

JtJSTIN MACSJEWK H. 

bf U. B. 
SAVINOS FETDERJLLLY 

INSURED 
• 

4192 ARCHER A VENŲ* 
T E U VIRGINIA 1141 

VAL.: • iki 4 p. p. Trctiad.: t Iki 12:00 p. šestad.: 9 iki 8:00 v. T. 
i .'. •,'• _ : 

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

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

Therelore We Are Ofiering Our Tremeudous Used Gar Stock At 
fi£AL B A E G A I N F K I C E S . 

BUICKS — 1939-38-37-36, Sedans. Prices as Low as: 
Ali have Heaters and Trunks — some with Radios # 3 9 5 . 0 0 

CHEVROLETS - 1939-38-37-36, Sedans. 
Ali have Heaters and Trunka — some with R a d i o s . . . . . . . . $ 1 8 5 . 0 0 
CHRYSLERS — 1939-38-37, Sedans. These look likę new.. . $ 2 9 5 . 0 0 
DE SOTOS — 1938-37-36, in perfect condition. 
With Heaters, Radio and Trunk $ 2 7 5 . 0 0 

DODGUS — 1939-38-37. Best Buys in Chicago. 
With Heaters and Radio. AU Jiave Trunks $ 2 9 5 . 0 0 

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

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

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

YOUR CAR D0WN — BALANCE 18 MONTHS. 

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

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

TeL YARds 3146 
VALANDOS: Nuo 11 iki 12. 

2 iki 4 ir 7 iki 9 
l'irmadieninis: 2 iki 4 ir 7 iki 9 

Šeštadieniais: II iki 12 

OR, V, A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Taipgi akinius pritaikau. 
3343 S. Halst.^ Street 

DR. V. E. SIEDLINSKI 
DANTISTAS 

4143 South Archer Avenue 
Telefoną* LAFayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniai* ir 
Penktadieniais. 

4631 So. Ashland Ave. 
TeL YARds 0994. 

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais. 

Telefonas: Hemlock 5849 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais suiyg sutarties 

Phone Cicero 4276 

DR. F. AIKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 S. 49ih et., Cicero, 111. 
Antradieniais, rvtamiauiemuia 

ir Penktadieniais 
Valandos: H)-iz ryte, 2-0, 7-9 P. M. 

314/ b. Haisied St., Chicago 
fiiinadiemais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais 
Valandos: 3 — 8 popiet, 

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

(2-tros lubos) 
TeL MIDway 2880 Chicago, UL 

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vaL ryto. 

Telefonas CANal 7329 

U l i . l t I tH J. BARTKUS 
G* D * 1 0 JAS IR CHIRURGU* 

2202 YVest Cermak Road 
UiJltoO V AliANUUb: 2-4 u 1-4 

ir pagal sutartį. 
Sekmadie&iais unpgi pagal sutartį. 

lwes. teieionas £>iix.iey 04^4. 
TeL Cicero 1484 

UK. & K. PALU) SIS 
G* U * TO J A S I R CHIRUlUiAS 

Kanip. lotos Oat. u* 4ytn Ct-
OnbO VALANDOS: 

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

Res. 1625 bo. 5Uth Avenue 
TeL Cicero 1484 

DR. A. JENKINS 
• (Lietuvis; 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2300 vvest 63ru btreet 

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

Taipgi pagal sutartį. 
Ofiso telefonas FROspect 6737 
Namų telefonas VlRguna 2421 

DR. MAUfilufc KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4031 bo. Asuland Avenue 

TeL lARas 0994 
Rez. tel. PLAza 3200 

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

DR. f KANU C. KWINN 
(Kviecinskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
16D1 West 4Vth Street 

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

ir_ pagal_*utar tj. ^^ 

DR. P. J. BEINAR 
(Beinaraoskaa) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street 

TKLETONAl: 
Ofiso — WENtworth 1612. 

Res. — YARds 3955. 
OFISO VALANDOS: 

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

~ Pagai sutartj. 
Tel YARds 2246 

DR. G. VEZELIS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. , 
arti 47tn Street 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 
BieB. 6958 So. Talman Ave. 
Res. TeL GROvenill 0617 
Office teL HHMlock 4848 

DR, J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VaL V 2^4 ir" 7—9 v a £ " 
Ketvirtad. ir Nedėliomis susitarus. 

2423 W. Marąuette Road 

D B . S T H 0 L 1 S 
PHYS1CIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak. 
Nedėliomis pagal s u tarų. 

Office teL YARds 4787 
Namų teL PROspect 1930 

TeL CANal 6122 

DR. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

REZIDENCIJA) 
6631 S. California Ave. 

• •1 IfEPiifclU 78A» 

Office Phone Res. and Office 
PROspect 1028 2359 S. Leavitt St. 
VaL: 2-4 pp. ir 7-9 rak., Canal 0701 

DR. J. J. HUWAR 
(Kowarskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 VV. 63rd St^ Chicago 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį. 

TeL YARds 5921. 
Res.: K£Nwood 5107. 

DR. A. J. BERTASH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso teL VIRginia 0036 
Rezidencijos teL: BEVerly 8244 

OR. T. ŪUNOULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomis pagal sutartį. 
TeL CANal 0257 

Rez. teL: PROspect 6659 

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

Rezidencija: 6600 So. ArtesiAn Ava 
VALANDOS: U T. ryto iki S oopsl 

Iš kur anglis pirksite ir kiek 
mokėsite, geresniu anglių ne
gausite kaip pas:— CRANE COAL CO., 5332 S. Long Ave., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022 į 

POCAHONTAS MINE ROT, iš Kė
liausių mainų. Daug dulkia išim-

Perkant 5 Tonus ar daugiau — 
35; Blaok Baod — $850. 

Sales Tax £xtra. • 

; \ 

\ 

* 

file:///VHFC
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K TĖVŲ KRAŠTO 
Tikrieji Lietuvos 
Vaizdai 

Jau pradetla ateiti iš Lie
tuvos laiškai, kuriuose atpa
sakojama, kaip Sov. Rusijos 
kariuomene užeme Lietuvą ir 
kaip pasikeitė vis:is krašto 
gyvenimas. Žmones naktimis 
nemiega nežinodami navo ry
tojaus (o komunistų laikraš
čiai rašo, kad žmones dainuo
ja, geks raudona rmieeiai m 
barsto). Štai, žemiau dedame 

chuliganų, kurie nenori dirb
ti. Jie sako, komunistai nuo 
kitų viską atims ir jiems ati
duos. 

"Įvesta cenzūra susisiekti 
su Sv. Tėvu Romoje. Įvesta 
civiline metrikacija. Dabar 
šiiūbą galima bus imti ir pas 
žydą. Kunigams algų nemo
ka, vienuoliams įsako eiti 
dirbti. 

" P y tas dienas žmones la
bai daug nervų sugadino ir 
Dievas žino, kuomet paai-

laišką, kurį gavo 18 Radvi-j baigs tasai įtempimas. Nesu 
liškio apylinkės viena ehiea- prantama, kam tos kariuomo-
giete. Tarp kitko rašoma: 

"Oyvename ir nežinome, 
kas ibos rytoj. Visokių gan
dų ratas sukas. Daug rusų 
kariuomenes prigabenta į Lie
tuvą, Latviją ir Estiją. Kam 
ji čia, dėl ko f Visi tie klau
simai žmones begalo kanki
na. Per Radviliškį rusų ka-j 
riuomene ejo ištisą savaitę., LietUVOj J^U 

nes čia tiek prigrūdo. Spelio-
jam, kad bus karas su vokie-| 
čiais, bet vokiečiai tvirtina,! 
kad jų santykiai su rusais esą 
g m . Laiškai, sako, į Ameri
ką dabar eisią per Rusiją ir 
Japoniją. Tai labai ilgai iš
bus kelionėje". 

NAUJOS MAŠINOS FONDAS 

. . . .-.'..'.•. -.-.-.•.-.-.»v..'v;- •••:->.•-•. v.v. 

Sužeistas buvęs sov. Rusijos karo komisaias Leon Trotzky mirė Mexico City ligoninėje. 
Vaizduojama, kaip jis guli mirties patale. (Aeroa telephoto) 

Nuo pėstininkų, tankų ir vi
sokių kariškų įrankių neit; 
žeme drebėjo. Ore skraidė di
deli lėktuvai, .birzgė, ūže. Va
žiavo nemažai ir su arkliais. 
Arkliai vidutiniai. Yra ir me
nkų, prastų. Kariuomene sto
vi miškuose. Pažeriu miškas 
pilnas. Aplink Radviliškį iš
mindė, nuede visą žolę, me
delius arkliai nugraužė (O 
Lietuvos komunistų laikraš
čiai rašo, kad rusų kariuome
nė, žygiuodama per Lietuvą 
nei vienos rugių varpeles ne
numanė, višteles nesuvažine-
jo). Vandens nėra kur pasi
girdyti, tai kiukais- jojo^į Pa
žeriu ežerėlį. Javus išmindė. 

'* Miestuose ru**ai labai per 

Planuota Autobusų 
Dirbtuves 

KAUNAS. — Prieš bolše
vikų okupaciją, buvo planuo-
ta autobusų statybos dirbtu
ves. Jos būtų kaštavusios a-
pie 270,000 lt. Savose įmonė
se pastatyti autobusai būt pi
gesni ir geriau [pritaikyti mie
sto susisiekimo reikalams. Iš 
užsienio gaunamos tik reika
lingiausios dalys ir medžia
gos. 1939 metais Kauno mie
sto autobusai prava&iavo 3,-
200,000 km. kelio ir pervežė 

mpes) kainuoja 30 liti). Gi 35,550,000 keleivių. 413-55 au-
už amerikonišką vieną dolerį j tonusai nuolat kursavo mies'-
mokama po 40 litų, bet ir taij te. Žaliakalnio keltuve kelei-

Prasideda Komunistų 
"Rojus" 

Iš Lietuvos jau pradedama 
gauti žinios, kuriose žmones 
nusiskundžia gyvenimu, ypa
tingai ekonomine padėtim. Li
to verte visiškai nusmukus, 
dabar sovietinėj Lietuvoje už 
garnitorių reikia mokėt 180 li
tų, paprasti batukai (gal klu-

nčra kas juos parduotų. vių skaičius 2,291,477 per 
1939 metus. Aleksoto keltuvas 
pervežė 531,482 keleivius. 

£-% % . mm m 
~ 

Butų Grjzc 
15,000 Lietuvių 

KAUNAS. - Pagal Lietu- s u s i r ū p i n i m a s 
vos (ne Paleckio) vyriausy-1 N u o s a v a S a l e 

ka drabužiams medžiagą, če- be s susitarimą su Sovietų Są-
verykus, laikrckielius, kojines.'junga, iš Sovietų Sąjungos 
Rusai nustebę, kad Lietuvoje: valdomų sričių būt buvę re~ į i į ų . Iš kiir jos gautiit Taip 
krautuves pilnos visokių pre- patrijuojanii ten gyvenę lie- p r i e k į t ų dfah% \ū[p h . .,ia 

lietuviškos visuomenes para
ma yra būtina. Ir tai nebus 

"Draugo" Piknike Tikimės Susilaukti 
Daug Garbingų Svečių! 
SU AUTOMOBILIO LAIMĖJIMU BUS IR DAUG KITŲ 
ĮVAIRUMŲ BEI PRAMOGŲ! 

Skambės dainos, orkestros j taras tikrai painformuos susi-
muzika, aidės Vytauto Daržo 
miškelis lietuviškomis daino-

niis? prieteliai sveikins viens 
kitų (prie baro), ir visos Chi-
cagos ir apielinkes lietuvai su
važiuos į puikųjį lietuvių dar-
ža paremti savo dienrašlį. 
Kugsėjo 2-tra diena tikrai bus 
reikšminga Amerikos lietuvių 
gyvenime. 

Sao Paulo, Br?^ilija. — 
Sales statyba reikalaus daug 

kių, o pas juos, matyt, visko 
trūksta. Mokėjo rubliais ir 
červoncais. Rublio vertė apie 
15 amerikoniškų centų, o Čer
vonco kaip ir doleris. 13 kar
to visi biznieriai džiaugėsi 
geru bizniu. Bet ne.ilgam. Ra
dvilišky viena krautuve par
davė laikrodėlių už 6,000 rub
lių. Nuvežė rusų pinigus į 
Šiaulius ir bankas jų neėmė. 
Valdžia paskelbė bausianti 
visus, kurie ima rusiškus {pi
nigu*, JCeista. Kariuomenė už 
prekes moka rusiškais pini
gais, o valdžia jų neima. Biz
nieriams nei pivkių, nei pi
nigų. Rojus. 

" H kalėjimo paleido apie( "J 
141 politinį kalinį ir buvo BU- I S b o 

tuviai. Paaiškėjo, kad iš ten 
būt grįžę apie 15,030 lietu
vių, kurių tarp.* apie 5,C00 
ja unuomenės. A t vykstantieji 
būt galėję atsigabenti savo 
mantoe. Atvykusieji būt lai
kinai apgyvendini įvairiose 
Rytų Lietuvos vietose. Ko 
mažiausiai (pačiame V.ilniuje, 
nes tai būt buvęs naujas mie
sto apsunkinimas. Vėliau re
patrijuotieji būt buvę apgy
vendinti įvairiose Lietuvos 
vietose. Daugelis jų ūkinin 
kai. 

Tarnaites 
Atleidinejamos 

rengę jiems balių. Šūkavo, 
džiaugėsi. 

"Smetona pabėgo su savo 
draugais, tai dabar jį smer
kia: jis šioks, jis toks. Jo pa
veikslus plėšo, kojomis min
do. Pinigus ir pašto ženklus 
su Smetonos paveikslu už
draudė. Visiems darbininkams 
įsakoma gatvėmis vaikščioti 
ir diiaugtis, kad nebėra Sme
tonos Valdininkai pakeičia
mi aaujais, kairiais, daugiau
siai iš kalėjimų paleistais 
Žmones nuliūdę, nusiminę, net 
keikia, kad neteko nepriklau
somybės. Žinoma, visokie kai
rieji, žydai džiaugiasi sulau
kę valdžios, kokios jie norė
jo. Kaip bus toliau neži-

KAUNAS. — Paskutiniu 
laiku daug tarnaičių skun
džiasi, kad šeimininkai labai 
abejingi tarnaičių ckirbo sa-
lygų įj.iagerinimo ir atlygini
mų normų pakelinio reikalu. 
Dauguma tarnaičių tebedirba 
po 16-18 vai. poroje ir "mv 
na po &M0 lt. už daibo me 

sunkus darbas, jei prie jo pri
sidės visi tie, kurie turi gali
mybės .prisidėti. Nėra negali
mas dalvkas kas mėnuo sta-
tybos darbams aukoti po vie
nų ar kelis milreisus. Nuo to 
nieks nepavargs, bet atliks 
gražų kultūrinį darbų. 

0 jei tokių atsirastų vienas 
kitas tūkstantis, tai greitu 
laiku turėtume: puikia- salę. 
Yra projektuojama suorgani
zuoti salės statybos fondas ir 
tuo reikalu sudaryti atatin
kamas komitetas, kuris rū
pintųsi aukų rinkimu. Yra 
nusistatyta rugpiūeio m. bū
tinai jau pradėti statybos 
darbus. 

Tas pats faktas, kad yra lei
džiama 1940 m. Be Soto auto
mobilius laimėjimui per šį di
delį Labor Day piknikų, ženk
lina svarbumų šio įvykio dien
raščiui Draugui. Šio automo
bilio laknė^imas ims- tik vienų 
trumpų valandėlę, nes laimė 
ateis vienam žmogui labai stai
giai, lyg žaibas, ir viskas bus 
įvykę. Bet tos dideles dienos 
pamarginimui dienraštis Drau" 
gas turi prirengęs ir kitų pra
mogų. 

Šiuo laiku atvyksta keletas 
garbingų svečių į Chieago. ir 
tikimės, kad šie dalyvaus mū-
sų šiauniame Labor Dav Pik-
nike. Šiuo laiku atvažiuoja į 
Chicagų p. Vileišis ir kun. K. 
Rėklaitis, M.I.C. Ponas Vilei
šis, beabėjo, turės daug svar
bių ir reikšmingų žinių iš to
limos Lietuvos, iš kur jam teko 
laimingai pasprukti. Kun/dak-

rinkusius lietuviškos visuome
nės prietelius apie kaikurias 
svarbias išvadas iš šio keblaus 
Lietuvos padėjimo. Kun. Rė
klaitis yra didelių mokslų žmo
gus su plačiomis pažintėmis. 
Jis per praeitus mėnesius su 
visais žymesniais Amerikos 
lietuviais yra diskusiavęs Lie
tuvos vargingų padėtį. Tr dar 
sale tų kalbėtojų bus ir mūsų 
dienraščio Draugo redakto
riai: Šimutis, Sakalas, ir t. t. 

Kalbos neužims visų progra
mos laikų, nes jau yra pakvies
ta visa eilė chorų: Šakar-Ma-

•kar, Surum-Burum, ir kiti. Bus 
taiposgi ir įvairūs maži laimė
jimai ir apdovanojimai. 

Taigi, rezervuokite Labor 
Day, rugsėjo 2 d., 1940, Drau
go Piknikui, Vytauto Darže. 

Sudegė 40 Tonų 
Plungė. — Akc. b-vės "Ku-

einskis ir Pabedinskis" san
dėly kilo gaisras, kuriame 
sudegė 40 tonų linų ir medi
nis sandėlis. Sudegusių linų 
vertė apie 38,000 lt., o san
dėlio — 2,000 lt. Benklrai nuo 
stoliij apskaičiuojama per 40,-
000 lt. Fabriko įrengimai ir 
pastatas buvo apdraustas. 

Tankus Tinklas 
Akciniu Bendrovių 

KAUNAS. — Šių metų pra
džioje visoje Lietuvoje veikė 
137 akcinės bendrovės su 

nesį. Taip pat girdėti, kad 205,4 mil. lt. kapitalo. Is jų 

PIRKITE ANGLIS DABAR -- KAINOS NUKRITO 
ALESAUSKAS 8C SONS 

7100 So. Talman Ave. 

TEL. PROSPECT 8742 
1 Mes išlyaustome modernia būda. 

Pardavinėjame tiktai geriausios kokybes 
(best ąuality) anglis. 

MAŠINŲ FONDE BUVO 3,004.70 
Ben Navickas, Chieago, Illinois $4.00 
M. Morosky, Pittsburgh, Pa 2.00 
Matas Druktenis, Kenosha, AViseonsin 2.00 
6. Blunkienė, Ashley, Pa 2.00 
Mrs. D. Stoniene, Athol, Mass 2.00 
K. Merkelis, East Chieago, Illinois 2.00 
S. Linauskas, Chieago, Illinois 2.00 
Mrs. P. Mažoniene, Chieago, Illinois 2.00 
Mrs. K. Vaitkus, Chieago, Illinois 2.00 
Mrs. A. Antanaitis, Luzerne, Pa 2.00 
Mrs. O. Aksomaitis, Detroit, Miehigan 2.00 
P. P. Kisielius, Philadelphia, Pa 2.00 
P. Duoba, South Boston, Mass 2.00 
M. Martinkus, Maywood, Illinois 2.00 
J. Valaitis, Cicero, Illinois 2.00 
A. Radzevičius, Chieago, Illinois 4.00 
P. Kundrotas, AVorcester, Mass 2.00 
J. Bulotas, Forest City, Pa 2,00 
A. Stankus, Detroit, Mieli 2.00 
F. Petrauskas, Sykesville, Pa 2.00 
P. P. Petrauskas, Binghamton, N. Y 2.00 
K. Norkus, Chieago, Illinois 2.00 
Mrs. A. Sokelis, Racine, AVisc i 2.00 
P. Gedvilas, Chieago, Illinois 2.00 
A. Marcinkiene, South Boston, Mass 2.00 
Mrs. B. Ashmont, Linden, N. J 2.00 
Mrs. J. Miecuna, 4Bayside, N. Y 2.00 
F. Chiginski, Sheboygan, Wisconsin 2.00 
S. Gužauskas, Kenosha Wisconsin 2.00 
J. Degutis, Haintrack, Mich 4.00 
B. Thomas, Raeine, Wisconsin 2.00 
A. Zizniinskaite, Racne, \Visc 2.00 
J. Tumsha, Detroit, Mich 2.00 
J. Zakarevich, Spring Valley, 111 2.00 
F. Kiskunos, Broad Brook, Conn 2.00 
Mrs. M.* Moruszis, Brooklyn, N. Y 2.00 
E. Skirius, Waukegan, Illinois 2.00 
L. Chepulis, Rockford, 111. 4.00 
B. Šeputis, Cicero, Illinois 2.00 

F. Kaskas, AVilson, Conn * 2.00 
J. Višniaukis, Kenosha, AVisconsin 2.00 
Mrs. A. Neverdauskis, Westville, Illinois 2.00 
Mrs. Višniauskis, Baltmore, Maryland 2.00 
Mrs. E. Gricius, Irons, Mich 2.00 
V. Sukis, Dorchester, Mass 2.00 
A. Majauskaite, South Boston, Mass 2.00 

IŠ VISO $3,164.70 

kai knrie šeimininkai, suži
noję apie tarnaičių reikalavi
mus tarnaites atleidžia iš dai
bo. 

Sov. Rusijai okupavus Lie
tuva tarnaitės sus: rinkusios 
pareiškė didelio džiaugsmo, 
kad pasibaigė jon * "smeto
niški vargai "\ kad dabar bus 

pramonėje veikė 84 su 98,4 
mil. lt. kapitalo, kredito — 
8 b-ves su 89 mil. lt. kapita
lo prekyboje — 35 b-vės su 
1,1 mil. lt. kapitalo. Iš atski
rų pramones šakų bendrovių 
skaičiumi ir kapitalo didumu 
pirmų vietų užima maisto pirą 
mone, kurioje veikė 20 ben-

rojus: mažiau dirbs, daugiau drovių, toliau elektros pra-
nia, bet geriau nebus, ypk~ algo* gaus ir pomVkai gy-jmone, metalų ir mašinų pra-
tingai katalikams. Dabar Ua-ivens. Tikrove bet gi prie ko-į mone, chemijos pramonė, tek-
tuvoje daug visokių peštukų; mtmistų bus kitokia. Įstil7s pramone. 

I Pastovumas— 
i • i I I • • i 

Tf liudija įstaigos 4^-nu metų gyvavimas. 

^p 
M bendroTė, kaip mūaų tauta, yra įsteigta amt 
aanro, karie yra savininkų apgyventa. Nerasit* 
saugesnės vietos taupyti savo pinigus. 

ĮSIGYKITE NAMĄ PER MOŠŲ LENGVO 
IŠMOKĖJIMO PLANĄ. 4NT ILGŲ METŲ» 

KEISTUTO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
3236 South Halsted Street 

TeL Calnmet 4118 Jos. M. Moteris, S*c y. 
IndVtal kJckTteiio taupytojo apdrausti 

tkl S5.000.09 Federailneję |stalcoje. 

Nuoširdžiai ačiū visiems kurie prisidėjo prie M Draugo 
Spaustuves Mašinų Fondo. 

»» 

11 s y i j . 1 . ! ^ ^ 
Skaitykite Katalikišką Spaudą 

i 
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KAS GIRDĖT KITUR 
^ 

»v 

šluoja Komunistus i lAbai gražų ?CHH t a ™ Kin-
'bo pirmininkas V. PesLikas ir 

Worc*ter, Mass. — Wor- n a r v s z i)ze(1ulionis. 
cester Lietuvių Piliečių Klu
bas atšaukė savo atstovus iš 'Visų narių širdyje tarytum 
Draugijų Politinio Sąryšio,' gedulą reiškėsi. Kiekvienas 
kurį pasiglemžė komunistai ir prisidėjo prie protesto, kuris 
atsakė komiinistiniam sąry-'.P«*Ml*ta* j Lietuvą. Ta s pa
sini vietą savo salėje. I r o d o » k a t l l l l f l s u lietuviai dar 

neužmiršo savo tautos. 
Klubas atsake salę ne tik 

Politiniam Sąryšiui, bet ir vi- * pirmas pavyzdis tepa-
soms toms draugijoms, arba duoda visoms organizacijoms 
organizacijoms, kuriose vy- pavyzdį ir būtų gerai, kad 
rauja komunistinis elementas vi*os pasektų šio klubo pa-
i r varoma komunistine prepa-' vyzdį ir kad pasiustų pro-
ganda. I testo rezoliucijas Lietuves 

Komunistai Worcestery va- užgrobikams rusams ir kartu ^. P a k a l n i s Paulkmis 
romi ten, iš kur jie atėjo ir J08 •pardavikams. 
kur priklauso; jie tarnauja^ j ^ V y t Ramunėlis 
svetimai šaliai ir tarptauti
niams banditams, tad tegul ir 

ANTROJ! KELIONE | KALIFORNIJA 
Rašo prelatais J. Macijauskas 

^ I Tiesioginis 
Susisiekimas 
Šiauliai-Vilnius 

JĮ Kaikiadorių/Ciaisiūnų ruo-
Los Angeles, Oalifornia. - litornijos valstvbės kvotimai, ž * ^tvarkius , bus paleisti 

gauti šoferio liudyma, yra 
sunkicsni negu Lietuvoje ir 

Jan#pragyvenau gelių mieste 
šešias savaiteg ir, rodos, nie
ko ypatingo ^nuveikiau, \+et j Colorado valstybėje, nes Lie-
visgi viso laiko ne>;.iramiego- j tuvoje ir Colorado valstybėje 
jau ir šį ta, dirbau. Jau ra-j išlaikiati kvotimus ibė patai

sų, o čia gavau pataisų ir tusiau, kad pamaldas laikau lie ' 

Kun. Jonas Baltrušaitis, 
M. L C. 

ir 

eina pas juos. Mums rusiškų I š k i l m i n g o s 
kaeapų ir lietuviškų išgamų P r i m i c i j o s 
nereikia J « j X . ' Maspethe 

Von, komunistai, iš lietuvių 
tarpo. S. W. 

Taip ir Pritinką 
Vytauto Vardo 
Klubui 

Lowell. Mass. — Rugpiiičio 
10 d. įvyko D. L. K. Vytau
to Klubo susirinkimas <lel 
pasiuntimo protesto prieš Lie
tuvos pavergėjus. 

Nors iš anksto buvo many
ta, kad atsiras .prkšingų, bet 
pasirodė atvirkščiai. Susirin
kime griežtai užprotestuoja 
prieš Rusiją, kuri pirmiau 
Žadėjo visai neliesti mažųjų 
žemių, o šiandien jau kitaip 
daro, jau turi pavergusi ta
me skaičiuje ir mūsų tėvyne 
Lietuvą. 

Lekešis. 
Per šv. Mišias parapijos 

choras, muziko Vismino va
dovybėj, tikrai gražiai atliko 

i muzikaline dalį. Altorius be
galo gražiai buvo papuoštas 
dėka seselėms iš Elizabeth, N. 
J. Praeitą sekmadienį, rug-j 

piūčio 18 d., Persimainymo! Primicijų bankietas, kun. J, 
bažnyčioje, Maspetbe, L. 1.,'Balkūno vadovybėj, pasižy-
nbujai įšventintas kun. Jonas^mejo įvairumu ir kalbų nuo-
Baltrušaitis, MIC, laike pri- širdumu. Žymesnieji banikieto 
micijas. Tai tikrai buvo isto-j kalbėtojai buvo: kun. Valan-
rinė diena Maspetbo parapi-j tiejus,, Paulonis ir kun. Alek-
jai ir kun. Jonas Balkūnas,'sūnlas. Buvo taipgi ir visa 
parapijos klebonas, nepąpras-1 eilė sveikinimų ,ir dovanų pa
tai daug uolumo ir darbštų-( rapiįos draugijų vardu Pats 
mo įdėjo į šių primicijų ir primicijantas labai nuošir-

tuviams šv. Povilo bažnyčios 
rūsyje 9 vai. 30 min. Bažny
tinis choras daro giedojime 
pažangą. Čia yra didelis nuo
pelnas Bronės Starkienės, kū

rėjau antrą kartą vykti į p>-
licijos departamentą, kad gau 
ti šoferio diplomą. 

Dabar esu " diplomuotas •" 
šoferis, bet tas neapsaugo nuo 

ri savo inuzikal inius gabumus I automobil io nelaimės. Atsi-
pašvenčia Dievo garbei ir pa
mokina kitus giedoti. Jau 
choras pagieda netiktai ' 'Pul
kim ant kelių", bet "Garbin
kime Švenčiausį Sakramen
tą", "Jėzau, prie manlęs a-
teiki", "Marija, Marija" etc. 
Pastebėjau labai gražų pa-

tiesioginio susisiekimo trau 
kiniai tarp Vilniaus ir Šiau
lių. Jau šį mėnesį Vilnius tu
rės tiesioginį susisiekimą su*-
Žemaitija ir pajūriu. Darbė-
nų-Šventosios geležinkelio sta
tyba bus baigta liepos mėne
sį, o Trakų geležinkelis bus 
baigtas ne vėliau kaip liepos 
pabaigoje. Ta šaka senoji Kę
stučio sostinė Trakai bus su
jungti su Vilniumi. 

30 pary už neatsargų 
važinėjime 

r ž neatsargų automobiliu 
važiavimą James Mitcbell, 
negras, teismo nuteistas 30 
parų kalėti. Pripažintas kaliu 
už per greitą važiavimą ir 
trat'iko šviesų nepaisymą. 

menu tokį įvykį iš 1930 me
tų: Chicagos lietuviai man Girtuoklį pažinsi iš jo vy-
dovanojo automobilį 'Buick', no gerbimo, 
kurį aš parsive/.iau į Lietuvą 
ir laimingai važinėjau, net tu
rėjau garbę 6v. Tėvo atstovą 
nuvežti iš Telšių į Mažeikius. 
Grįždamas iš Mažeikių per 

sireiškimą? būtent, kad ir tie( Kretingą, norėjau atkalbėti 
ateina pamaldų klausyti, ku- brevijorių (kunigo maldakny-
rie sakydavo, kad jiems nei gę). Padaviau diplomuotam 
kunigo nei bažnyčios nerei- savo šoferiui vairą, o pats 
kia. skaičiau brevijorių, tik staiga 

Nekask kitam duobės, nes 
pats į ją įkrisi. 

Sužeistas, Mirė 
Ligoninėje 

Little Company of Mary ligo
ninėje mirė Norman Sunnoek, 20 
m. amž. Važiavęs motoriniu dvi
račiu jis susidaužė su automobi
liu. Nelaimė įvyko ties 111 gat. 
ir Cicero ave. 

Policija sulaikė autoistą \Val-
ter Piepul iš Melrose Park. 

Kas geria; degtinę, geria 
drauge su ja būsimos kartos 
laime ir sveikatą. 

Atsiranda ir tokių, kurie 
dar iki šiol nežinojo, kad Los 

pajutau, kad mano mašina 
griovyje o šone skausmas. 

Angeles yra lietuvių kunigas. I Diplomuotas šoferis sudaužė 
Mat, lietuviškų laikraščių ne- m a n automobilį, už kurio pa. 

bankieto prirengimą. džiai reiškė savo dėkingumą 
kun. J . Balkūnui, savo tetai Primiciianto iškilmingose . „.*. I . . . . i r dėdei, ir visiems susinnku-sv. Mišiose buvo visa eile . . ,. . , _ T xr l šiems bankiete ir tiems, ku-visuomenes vadų. Kun, J Va- . ._. . . . ' n e sveikino telegramomis ir 

lantiejus buvo primicijų arki
diakonas, kun. Aleksūnas, di- paštu. 

akonas, kun. Morkūnas, MIC.,1 Kunigui Jonui linkime ii-
subdiakonas ir Brolis Bulovas gai darbuotis lietuvių tarpe, turėjau trečią kartą savo gy-
eereanonijų magistras. Primi- Lai Dievas lydi visame savo 
cijose taipgi dalyvavo kuhi- malonėmis. Rap-

skaito, o anglų kalba leidžia
mi laikraščiai tokių žinių ne
garsina, jei jiems gerai ne
užmoka. Tai dabar manau niu-
važiuoti į populiaraus laik
raščio redakciją ir įdėti savo 
atvaizdą. O ai kas, pamatęs 
"pikčerį", norės perskaityti 
žinutę, kad Los Angeles yra 
lietuvių kunigas ir laiko pa
maldas lietuviams. 

Turėjau didelį rūpestį, mat, 

A. A. Kun. Jono M o s Paminklo Fondas 

Atvaizduojamas paminklas buvo pastatytas 8v. Kazimiero kapinėse prie a. a. 
Kun. J . Juškos kapo. Iškilmingos dedikacijos ceremonijos įvyko sekmad., Liepos-
July 7 d., 1940 metais. Norime padėkoti tiems, kurie jau prisidėjo, ir iš anksto dė
kojame tiems, kurie padės šį užsimojimą įvykinti. 

AUKOTOJAI PAMINKLO FONDUI 

Paminklo Fonde buvo $338.50 Mr. and Mrs. Orant 5.00 
Mr. and Mrs. J . Z 10.00 M r " a n d M r s * H a t h a w a > ' - • 4-°° 

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

PRANEŠIMAS: Kadangi J . p . Kavai (Kavaliauskas) nebe bendradarbiauja su 
mūsų įstaiga ir nieko bendro su ja neturi, prašome visų aukotojų siųsti aukas šiam 
a. a. Kun. Jono Juškos Paminklo Fondui tiesiai į: — 

VENETIAN MONUMENTCO. 

venime išlaikyti šoferio kvo-
timus, ir pasakysiu, kad Ka-

taisymą užmokėjau 600 litų, 
o man įlenkė du šonkaulius, 
kuriuos turėjo sutvarkyti gar
siausias Lietuvoje chirurgas 
profesorius Kuzma. 

Tuo būdu ir mano trys šo
ferio diplomai neduoda man 
užtikrinimą, kad būsiu ap
saugotas nuo nelaimės, jei 
ne iš manio kaltės, tai iš ki
tų, ke.ip patyriau Craige, Co
lorado valstybėje ir Los An
geles mieste, kur įvažiavo ki
tas į mano mašiną* 

(Bus daugiau) 

JUOZAPAS PANKAUSKAS 
Mirė rugrp. 23 d., 1940 m., 5 vai. ryto, sulaukęs 62 m. amž. 
Gimęs Lietuvoje, Tauragės apskrityje, Kvėdarnos parapi

joje, Kuliškių kaime. Amerikoje išgyveno 42 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime: moterį Barborą, po tėvais 

Krušaitė, iš Gorainilu kaimo1; dukterį Zofiją, žentą Antaną 
Lorencą, anūkes: Oną, Ireną ir Virginiją, augintinį Juozą 
ir jo šeimyną, švogerį Pralotą M. Kruszą, švogerj Joną Krus-
zą ir jo šeimyną!, švogerkas Uršulę Vystartienę ir jos šeimy
ną, švogerką Marijoną Raezkienę ir jos šeimyną, pusbrolį 
Vladą Pankauską ir jo šeimyną. Lietuvoje paliko sūnų Jo
ną ir marčią Filę, anūką ir anūkę, dvi seseris: Mareijoną 
Grikszienę ir Oną Murelienę, švogerius: Kunigą Antaną 
Krušą, ir Vincentą Krušą, 3 švogerkas ir daug kitų giminių. 

Kūnas pašarvotas namuose 2021 Canalport Avenue. Lai
dotuvės įvyks antradienį, rugpiūčio 27 d., 1940. Iš namų 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Dievo Apveizdos* parap. baž
nyčią ,kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus, ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Moteris, Sūnus, Duktė, Žentas, Anūkai ir Giminės. 
Laidotuvių direktorius J . F . Radžius, tel. CAJNal 6174. 

5 2 7 N. VVestern Ave. Chicago, III. 
TEL. SEELEY 6103, ABBA SAUKITE TELEFONU REPUBLIC 6590 

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

I R A Š T I N E 
H912 So. VVestern -Avenue 

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

Phone 9000 620 W. 15th Ave. 

10:00 VALANDĄ RYTO 
1480 KU* 

PROspect 4050 

VVOLK S T I I D I O 
1945 VVesf 35** Street 

fy 
*& 

URBA Gėlės Mylintiems,. 
Vestuvėms, Bankle-
tams. Laitlutuvėins 
ir Puošlmaiiis. . 

COMPLETE 
ADVANCED PHOTOiiRAPJa 
LOWEST POSSįBLK PRICES 
PHONI LAFAYSTTE 2xi.t 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800 
w 

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 Ave. 

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South Fairfield Avenue 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

Klausykite mfis« nulio programo Antradienio ir 
Šeštadienio rytais 10:00 valandą, 15 WHTP stoties (1480 k.) 

So Povilo saltimiero. 

NAEIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

AMD III A II O C PATARNAVIMAS 
A m D U L A I l U t DIENĄ IR NAKTĮ 

D V IT A T KOPLYČIOS VISOSE 
I IV A l MIESTO DALYSE 

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

Ai iony B. Petkos 
6812 So. Western Ave. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109 
3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419 

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

2314 West 23rd Place 

Lachawicz ir Simai B a t i & t b * 
J. Linlevičins 

Phone PULlman 1270 
4348 So. Calif ornia Ąve. 
Phone LAFayette 3572 

S. P. Mažeika 3319 Litnanica Avenne 
Phone YABds 1138-1139 

Antanas M. Phillips 3307 litnanica Ave. 
Phone YARds 4908 

• 
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Pirmadienis, rugp. 26 d., 1940 D H l ū B t H m 
*t| Dainavimo Pamokos Rūpinasi zmoniy . Vaikiukas — auto 

Įspūdinga 40 Valandų i*** * aukttr i8 P***"^1* 
" r ' prie katalikiškos lietuviškos Procesija 

Brifhton Park. — IŠ lietu
vių parapijų Cliicagoj įsfii-
dingiausi, tur būt, 40 valan
dų atlaidai esti Nekalto Pra
sidėjimo Paneles Šv. bažny
čioje, nes (paskutinį vakarę 
procesija su Šv. Sakramentu 
esti lauke. Apeinama visas 
blokas: išojus iš bažnyčios j 
44 gatvę pasukama \ Fair-
fiekUAve. iki 45 gatves, šia 
gatve einama iki California 
BlvcL, kuria einama atgal iki 
44 gatves ir tąja grįžtama į 
bažnyčių. 

Šiemet, rugpiūšio 20 d., to
ji procesija darė ypatingai 
didelio įspūdžio: vakaras pa
sitaikė gražus, žvaigždėtas. 

ęTo atkalbėtos litanijos gatvėj 
su degančiomis žvakėmis išsi
rikiavo šimtai narių Marijos 
(Vaikelių, mjiistrantų draugi
jų, taip pat didelis būrys gė
lių aešTjų ir įbarstytojų, dide»-
lis choras, kuriuos sjekę skait
lingai suvažiavus lietuvių 
dvasiškija, paskui po balda
kimu buvo nesamas šv. Sa
kramentas ir paskui minios 
žmonių užtvenkė gatves. Per 
kelis blokus girdėjosi choro 
sutartinas giedojimas * ' (J ai
be ir šlove". Net *uit<wuobir 
liai California bulvaru buvo 
sustoję p a g a r b i a i p r a k i š t i 
Šv. Sakramentų ir pasigerėti 
didinga procesija. 

Cliorui į talkų ,buvo^ atvykę 

jaunimo organizacijos — Lie
tuvos (Vyčių* &i°° momentu 
stipresnis lietuvių susiorga-
n i žavimas ir gyvesnis veiki
mas yra būtinas. 

Spalio 6 d. nutarta sušauk
ti Chicagos apskrities Vyčių 
seimų. Tam paruosti išrinkta 
komisija: Stankus, Kvaetkiū-
tė ir Klimas. 

Susirinkimas nutarė pasių
sti atitinkamus laiškus kon
greso nariui J. Dingell ir val
stybės sekretoriui lietuvių tau 
tos ir Lietuvos reikalais. 

Jaunimui i saugumu 
Jaunimui graži naujiena — j Brighton Park moterų klu-

nuo rudens pradedamos dai- J bas, 2302 W. 35 place, imasi 
navimo ir vaidybos pamokcs. 
Lietuvos Vyeių choras šį ru
denį, lapkričio men. ruošiasi 
statyti gražia operetę. Atitin
kama operetė komp. J. Saurio 
jau verčiama iš anglų kalbos, 
komponuojama jai tinkamom 
dainos. 

Dainavimo ir vaidybos pa
mokų (pradžia — rugsėjo 12 
d. West Sid-ėje, Aušros IVar-
tų parapijos salėje. 

Į šias pamokas kviečiami 

rūpintis mažinti savo koloni
joje nelaimes nuo automobi
lių. 

Kengiamam penktadienį, 
rugp. 23 d., susirinkime klu
bas pakvietęs kalbėti mayoio 
Kelly's Keep Chicago Šate 
komiteto generalinį sekretorių 
G. W. Fleming. Jis aiškins, 
kaip praeiviai gatvėse turi 
saugotis automobilių. Nes 
randama, kad už suvažinėji
mus ne tiek daug kalti auto-

Kitas Chicagos apskrities 
Vyčių susirinkimas šaukia
mas rugsėjo 11 d. Marąuette 
Parke, lietuvių parapijos pa-! Lietuviai, per lietuviška 

4 .^B-/"' ' j * ' * * 1 . 1 . * 

visi: vyčiai ir ne vyčiai, jau-! istai> kiek patys praeiviai 
ni ir suaugę, kurie tik mėgs
tate lietuvių dainas, muzikų, 
vaidybų, kurie; tik turite trrt-
kamų balsų ir norų išmokti 
dainavimo ir vaidybos. 

Susirinkimas įvyks po pie
tų. Pirmininkaus Mrs. Theo 
dore Johnston. 

talpose. A,. Dlv. 

Kum. E. Abromavičiui 
Padaryta Operacija 

Loretto ligoninėj rugpiūčio 
22 d. kun. E. Abromavičiui 
padaryta apendiko operacia. 
Giminės, draugai ir pažįsta
mieji prašomi ligonį aplanky-

Kun. E. Abromavičius yra 
vikaras Šv. Antano parapijoj, 
Cicero. 

Susirūpinę-, tėvel iai —r 

Jonas ir Julija Abromavičiai 

dainų pirmyn prie aktinges-
nio ir nuoširdesnio veikimo. 

( A. Sk. 

Žuvo antroje auto
mobilio nelaimėje 

Oran C. Payne 55 m. amž., 
automobilis susidaužė su ki
tu automobiliu ties 134-a ir 
Halsied. Apdaužytas jo auto
mobilis užblokavo kelio dalį. 
Nuvyko policistas įspėti va
žiuojančius saugotis iki suga
dintas automobilis bus nu 
t r a u k t a s į šalį. 

keli va rgonin inka i V buvę 

Kandidatas kviečia 
į debatus 

Vadinama National Wo-

jo i ame Payne žuvo., Ml(, 
vežimiu važiavo Paul 

man's partija i politinius Tte-
c h o r i s t a i s parapijos. Pw-pas- ^ ^ c h i c a g o j e pakvietf 
maldų svečiu, pųNkneto va; ^ I { o o s « v e U ^ į,. resp0bU-
rgo.. J. Kud.rka p « >**e » ^ p r e a i U e n c . i n į kandidatę, Boseli iš Kerscy, Ind. 
žurnalisto ir Chicago Eveiung ™-į|lkįe 
Amtrioan reporterio but$ pa
vaišinti. Svečiams patarnavo,^ . .„^ ^ ^ ^ ^ j 

Didesniam saugumui Pay • 
ne įsilipo į sugadin tą auto
mobilį a t i d a r y t i j o šviosas. 
Tuo m o m e n t u a n t automobi-

kas)^. Automobil is užsil iepsno- j Policija yra nuomones, 

Chicagos miestui — 
nieko 

Cooko apskrities komisio-
nierių boardas pripažino 15-ai 
metų plentų tiesimo progra
mą su 109,335,000 dol. išlai
dų. Plentai bus tiesiami Chi 
cagos apylinkėse, o pačiam 
Chicagos miestui — nieko. 

Nurodyta, kad Chicagos 
mieste gatvių gerinimais pir
miausia turi rūpintis pats 
miestas ir valstybė. Kai tas 
bus daroma, tada ir apskritis 
galės pagelbėti. 

auka 
Southtown ligoninėje mirė 

Theodore persilia, 11 m. amž., 
4&47 S. VYinehester avo. 

Ashland gatvėje ties 41) gat 
ve, jis lanke gatvėkario. Pra
važiuojantis autovcžinris jį 
nutrenkė nuo "safety island' 
ir sunkiai sužeklė. 

Policija sulaikė autovežimį 
valdžiusį J. A. Zelnis, 51)21 
So. Damen ave. 

Chicagos Kompanija 
Išdirbo Naują "Self-
Feeding" Automatinį 
Stokerį 

Link-Belt kompanija, lai
kydamasi savo užsibrėžto tik
slo patiekti visuomenei ge
riausius patogumu žemiausio
mis kainomis, šiuo laiku pra
deda garsinti naujai išdirbtą 
"self-feedr%"» stokerį (bin 
fed) už negirdėtą žemą kainą, 
$189.50. Šis stokeris yra pil
nai įrengtas (instalaeija yra 
ekstra jei fabriko ekspertai 
atlieka darbą) su elektrikinė-
mis kontrolėmis ir yra finan
suojamas FHA sąlygomis 

ma už pigesnę kainą, negu Link-Belt kompanija laiko 
rankomis kūrenamo pečio, ai "parodymo salę" prie 17-tos 
kitomis automatiškomis prie- gatvės ir Western Ave., kur 
nionCiinis- visokiausi stokeriai, visų rū-

Chieagos namuose Jau yra &ų dėl visų namų ar biznių 
Įvesta keletas tūkstančių 
Link-Bk-lt stokeriu 

yra rodomi, svečiai bus ma-
bis sto- loniai priimami. Link-B.lt 

keris yra įvestas ir net tuose Pokeriai Cliu-agos. apylinkėje 
namuose, kuriu savininkai ica-
lėtų užsimoki ii už geriausią 
Šildymo sistemą. 

parduodami virš 50 agentūro
se. (Skelb.) 

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

Bizniavus namas 22x80; krautuvS _, 
22x50. Karšto vandenio ši luma ap- Pardavimui namas, 2 augšty, medi-
•ildor.ias; pragyvenimui kambariai m_s_, ( c o t t a g e ) su garadžiu Brighton 
užpakalyje. Pilnas beismontas. 2 ka
ru gai adžius. Kaina $7,&U0. Neno
rime mainyti. Savininkas: 2435 W. 
71st Street, tei. Ri:i*iiblic 8342. 

,; RADIO PATARNAVIMAS 
ii Automobilo Kadio, Namų liadio. 

Mes taisome visas i.šJirbystes ir i 
11 modelius, l 'atainavimas dienų, ir 
11 naktį. Kreipkitės j : — 

3562 SOUTH H A L S T E D S T R E E 1 
Greitam patarnavimui saukite: 

YAKDS 2793 | 

Parke, prie 41st Ir So. Maplewood 
Ave. Dėl tolimesnių informacijų, 
šaukite; South OUicago U251. 

Atnaujinkite ir l 'agiazmkiie 
N VIUIĮ Grindis 

"DUSTLESS FLOOll SANDlNO" 
Apkainavimas Uykai — 

1S Metų Patyrimo 
Darbas G a• aniuoUta 

D61 Specialių Sų'ygų 
Saukite Dabar 

OOMPLETE FLOOR SERVICE 
Telefonas Normai 47VV 

REIKALINGAS DARBININKAS 
Reikalingas jaunas vaikinas vairuoti 
gydytojo automobilį, taipgi t u r ė s 
truputi dirbti apie namus. Alga, 
kambarys, ir užlaikymas. Atsišau
kite: 4'<44> Drexei ttivU, nuo 11 vai. 
ryto iki 1 vai, popiet. 

PARDAVIMUI RIZMS 
Pardavimui krautuve: Cigarų, ci-
garetų, saldainių, šaltos košės, žur
nalų ir valgomųjų daiktų, i a r d u o -
sim su namu ar be namo. Biznis iš
dirbtas per daug melų. Parduoda
me iš priežasties ligos. AtsišauKi-
te- 100U S. Hi iLb ' lMi ST. 

malonioji St. Piežo* žmona O-
na. Vakarėly dalyvavo ir na
mų savininke Rudakieaie. Po 
vaižių pasikalbėta aktualiais 
tautos ir chorų reikalais, pa
dainuota ir pasilinksminta. 

Nauji Chicagos VySy 
Veikimo Planai 

Rugpiūčio 22 d. Aušros Va
rtų parapijos salėje įvyko Lie 
tuvos Vyeių Chicagos apskri
ties suskinkimas, koris buvo 
ilgas i* labai karštas. Vyčiai 

*po seimo labai užsidegi vei
kimo entuziazmu. 

Ii seimo pranešimus pada
re Stankus, Kvietkiūtė, Vyš
niauskas ir Juozaitis. Taip 
pat buvo padaryti pranešimai 
apskrities valdybos nario ir 
padiskutuota praėjusio pus
mečio veikimo reikalu. 

Vyeių choras nutarta pali
kti Chicagos apskrities val
dybos žinioje ir kontrolėje, 
bet taip pat ir finansuojamas 
iš apskrities kasos. Tas nuta-

Rooseveltui viešuosius deba
tus turėti įvairiose šalies da 
lyse šios politinės kampani
jos laiku. Willkie lauke pre
zidento , atsakymo. 

Pirmadienio vakare vidaus 
reikalų departamento sekre
torius H. I. lekes per radiją 
atsake kandidatui "VVillkie j 
jo kvietimą. 

Iekes pareiškė, kad niekas 
negalįs įšaukti prezidento . į 
jokius debatus praeito šimt
mečio papročiu, kai dar ne
būta radijo, kad leistis po 
šalį pigiesiems ir prezidento 
asmenį žeminantiems argu-

. raentavhnams. 

U ž s i m u š ė I škr i tęs 
Iš Automobilio 

Charles I>ubowski, 51> m. amž., 
9601 Avenue L. užsimušė iškri
tęs iš važiuojančio automobilio 

lio užterejo autovežinųs (tro- netoli Laporte, Ind. 
kad 

Bubovvski, ma ty \ važiuodamas 
atidarė autpmobilio auTeles' gau
ti daugiau oro ir, per daug nusi
lenkęs, iškrito antakėlio. 

3,000 dol. žiurkes 
naikinti 

Chicago aldermonų tarybos 
finansinis komitetas paskyrė 
3,000 dol. įgyti nuodų žiurkių 
naikinimui mieste. 

25-ojo wardo aldermanas J. 
B. Bowler pareiškia, kad ta
me warde yra žiurkių šunų 
didumui. 

REMKITE, PĮiATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ. 

Policija Prieš 
Raketininkus 

Praneša, kad > Chįcagoj susi
metama kovoti prieš raketininkus 
darbininkų unijose^ Šioje kovoje 
vadovauja Chicago Crime komi 
sija. J i reikalinga visuomenes iv 

IVadiniasi, prezidentas at- Į Ponijos paramos, be ko kova 
meta \Villkieso pasiūrymą; ir 

PARDAVIMUI 
l ioad-house, visy. arba pusę. Labai 

j prieinama kaina, l'aruavimo priužus-
Pirkėjui reik įnešti tik $8.00. paura** ant vietos. 

Matosi, kad šiomis dieno
mis autoniatiškos šilumos pa
togumai jau yra ne vien tur
tingųjų, bet ir paprastų žmo
nių gyvenimo palengvinimas. 
Turint Link-Belt stokerį visi 
namo savin inkai i^ali užmiršti c-> 

ti apie .anglių metimų, ugnies 
prižiūrėjimų ir kitus kuivni-
mo nemalonumus. Namų sa
vininkams jau nebereik atsi
kelti ipiusvalandį anksčiau, 
kad užkūrus boilerį, ramiai 
gali ilsėtis ar svečiuotis ne-
sirūpindainas pečio kūrenimu. 
Ir, kas daugiau, namų savi
ninkai gali pasidžiaugti šva,-' ĮĮįjįj^ p ^ 0 i 
ria, saugia, autoiikatiška šilu-

Atbiaaukite:_S200 K ^ A N A V I I M T 

PAKDAVI31LI B1ZMS 
Gerai išdirbtas biznis. $50. uždar

bio i savaitę. Saldainis, šalta Koše, 
Gėrimai. Cigaretai, Cigarai. Taba
kas, Užkandžiai ir Mokyklos l tcik-
niunys. Mera kompeticijos. 

Atsišaukite: 
2758 \ V . 2 4 t l i Street. 

PARDAVIMUI DELlCATKSSIitf 
* Pardavimui delieatesscn. randa
si skersai nuo katalikiškos moky
klos. Valgomi daiktai. "notions" 
ir saldainės. 4 pagyvenimui kam
bariai užpakalyje. 

Atsišaukite: 
3050 GįL'oi-Ke Street 

Pamatykite gražia Delavan Lake. 
Wisconsin, važiuodami laiveliu Pi-
ruta. ekskursi jos sekmadieniais, 
kas valandą ir kasdien popiet. Sto
ja visur. 

PARDAVIMUI NAMAS 
4 f lot u mūrinis namas, 2 po 3 

kamb. ir 2 po 4 kambarius. 3 ka-

PARDAVIML'I NAMAS IR BIZNIS 
Pardavimui namas, 6 kambariai vir
šuj; tavernas ir 4 pagyvenimui kam
bariai pirmame aukšte. Mūrinis ga-
radžius. Taverno fiksčeriai visi nau
ji. Parduosim pigiai. Randasi ant 
63-čios gatvės. Atsišaukite: Telefo
nas PllOspect 3078. 

PARDAVIMUI AR MAINYMUI 

Norime išmainyti 2 f lėtu po C 
kambarius namą Brighton Parke 
HUt mažesnio. Atsišaukite: 

3944 So. Arlesiau A\e . 

PARDAVIMUI NAMAS 

Medinis namas, apkaltas su asbes-
tos, cementinis pamatas. 3 fletai 
po 5 kambarius ir krautuve. Par
duosiu arba mainysiu aut dviejų 
lietą namo. Atsišaukite: 4213 So. 
t aiupbell Ave., 2ras aukštas priekyj. 

SIUVIM1S U i VALYMAS 

Siuvu pagal materijos kainą. Kai
na siūtų su dviem porom kelnių 
$35—$40—$50—$75. 

Valymas paprastų suknių 55c; 
Siūtų 55c. 

Darbas garantuojamas. 
ANTANAS ŽILINSKAS, Siuvėjas, 
2U19 Caualpurt Ave.. Ciucago. 

CX>NRAD 
Fotografas 

Studija Įrengta plr 
mos rūšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hoilvvvood 
šviesomis. D i / b a t 
G a r a n t u o t a s . 

420 VVest 63rd Street 
Tei: Bisnio — ENCUewood §883., 

Bei, — EN(Hewood 6840., 

f •• 

minėtos moterų orgaDiaacijos 
neįmanoma. Tačiau svarbiausiąją 
paramą turi teikti patys ištiaudo-

kvietiniag yra tuščias flaly-į i*1"1 darbiniiikų organizacijų na-

Aną dieną policistas Rich-
ard Nelson turėjo kovą su 

rin»s p r a s t a s balsų i la :^a> d v i e m plėšikais. Vieną įu, DA 
ma (tik susilaikant vienam 
asmeniui). Vy.̂ ių choras nuo 
rugsėjo 12 d. pradės naujas 
dainavimo pamokas. 

J. Juozaiti^ pasiūlė tuoj po 
seimo .pradėti naujų narių va
jų ir sustiprinti Chicagos ap
skrities veikimą. Vajaus ko-
misijon išrinkta: J. Juozaitis, 
D. Varnas, A Skirius, Stan
kus ir vyte iš Cicero. 

Tėvai prašomi paraginti su

kas. na i . 

SUIMTI DU PAŠAUTOJO 
PLĖŠIKO SĖBRAI 

Miller, pašovė ir sueme, o ki
ti du paspruko. Policistui su
žeisti rankos pirštai. 

Dabar policija susekė h 
surme tuos dn paliegusius 
pJišikus, Albertą Jarai. 27 
m., *r Janies Eyre, 21 m. 
aml Be to su jais suimtos ir 
trys mergiščios. 

Anot policijos, ši gauja at
likusi apie 25 apiplėšimus. j 

DABAR LAIKAS ANGLIS 

UŽSISAKYTI ATEINAN

ČIAI ŽIEMAI 

Roseland Coal Co. 
343 W. 107th Place 

TEL. PULLMAN €776 
A. Tumonis, Sav. 

H 0 L L Y W 0 0 D INN 
Svetaine renduojama susi
rinkimams, parems, vestu
vėms ir visokiems kitiems 
parengimams. 
Mykolas Ir Elzbieta Rudauskal 

(Savininkai) 
2417-19 VVEST 43rd ST. 

Phone Virginia 9780 
m*m 

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

— SMAll MONTHIY PAYMINTS— 

AU MAKES 
SOLD, RENTED 
AND REPAIRED 

7210 S. Mozart St. 

"DRAUGO". LABOR DAY 
PIKNIKAS 

Rugsėjo 2 d., 1940 m. 
VYTAUTO PARKE 

PAKDAVIMLI REZIDENCIJA 
Nauja, gražiai j rengta 6 kamba

rių rezidencija Marųuette Parke. 
Kaina nebrangi už cash arba išmo
kėjimais, l'irin ka perkant pamaty
kite šį namą. Kasykite ar matyki
te J. \ ll.l.M v.s. U800 bo. Maplewood 
Ave. Tei. UEAlloek 2323. 

PARDAVIMUI M A K \ S 
Pardavimui S-fietų namas Brld^e-
porte. Ataisaukile; Kazimieras, L^u-
clua, 2830 bouth Wallttce btreec 

PARDAVOIUI • 

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

7201 So. Roekwell Street 
Frospect 5260 

T1AM-M *U0WAMO— 
©Ui l l lUHTt CAIIT O N I . l i M MIW-M*CNINI •VA1ANTII 

> C T A D TYPEVVRITER X 3 I M I \ COMPANY 
ROBOtT C OOlOilATT, Mono9»r 

189 W. MADISON ST. 
Phcne DEAR30RN 8 4 4 4 

ISTIMATiS-FREE-DEMONSTRATION 

UNTVERSAL 
RESTAURANT 

Vestuvėm, Krikštynom Ir kito
k iem Baakietam Suteikiam P a 

tarnavimą. 
Linksmas Patarnavimas Visiems 

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

D U O D A M E 

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

0k. PASKOLAS 
* l l t f11r * A N T N A M Ų 

Del Pirkimo — Pataisymo 
INSURED 

Ui Wrp Ar Seno Morgičio Atniokčjimo 

SAVE B T 
MAIL 

TAUPTKIT PER 
PAŠTĄ 

Ciceroj, Chicagoj ii Apylinkėse 

ST, A N T H O N Y ' S 
8 U I L D I N G & L 0 A N A S S 0 C I A T I 0 N 

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

'V*l.: Pirm., Ketvir.. fiečtad. t Iki 8 T. • . ; Antr., Trečiad. » U U 5 pp, 

DABAR MOKAME 3\% UŽ PADĖTUS PINIGUs| 
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDEAUSTI IKI $5,000. 
per Fedeiml Savlngs and Loaa Insurance Corp., Washlntfton, D . C 

KONTRAKTORIUS 
N A M Ų STATYMO 

REAL ESTATb 
INSURANCE AND L0ANS 

Statau Tlsokioe ruSLcs naujus na
mus ant lengvų mėnesiniu; išmo* 
kejiiuu. Darau visokį taisymo dar* 
ba be jokio cash {inukijinio, aa* 
lengvų mėnesinių Išmokėjimų 
( lšgaunu gerlausj atlyginimų U 
Fire Insurance Kompanijų dėl tai> 
symo apdegusių namų)* Darą* 
paskolas ant naujų ir senų namų, 
ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie: 

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

http://Link-B.lt
file:///Villkieso
file:///V.24tli


SU ĮDOMIA MUZIKOS DAINŲ PROGRAMA 

— ĮVYKS — 

LABOR DAY 
Rugs.-Sept. 2, 

1 9 4 0 METAIS 

ŠAKAR MAKAR Choras iš Roselando, kuris links 
mins publika dainelėmis DT/ Labor Day Piknike. 

' THE TOPPERS' ORKESTRĄ, 

po vadovyste 

L. ŠIMUČIO, Jr. 

•r 

Šiani Piknikui Yra Surengta Įdomi Programa, 
Ą 

Kuriamf Dalyvaus Žymieji Chorai, Kalbėtojai ir t. t. 

Bus- E^inų, Šokiij, Kalbų, ir Kitų Pasilinksminimy. 

Smagus Laikas Yra Užtikrintas Visiems Dalyviams. 

Piknikas Prasidės 11:00 Valandą Ryto. 

Vytauto Darže 
11 S-ta Gatve, 

ARTI PULASKI ROAD 

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

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

DIENRAŠČIO "DRAUGO" LEIDĖJAI 


