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A irirliju- parlamente sukel
tas triukšmas prieš vyriausy
be, kuri pranešė, kad britų 
vaikų siuntimas į Amerika nu 
traukiamas. Pažymėta, kad vai 
kų transportus lydėti neturi
ma atliekamu karo laivų. Par 
lamento kairieji atstovai pa
reiškė, kad vyriausybes pas
tangomis turtuolių, ministrų 
ir kitų aukštųjų valdininkų 
vaikai nukeldinti į Kanada ir 
J . A. Valstybes. Kaip tas at
likta .vyriausybe nutraukia 
vaikų išvežimą, nes darbinin 
kų ir vargšų vaikais nėra rei 
kai o rūpintis. 

^SOVIETINIAI PARLAMENTAI PABALTYJ 
Parlamentai Susirinks 
Šeštadienį Ir Sekmadienį 

-

Lietuvoje panaikinta "ponas" 

dienj, kad pradėtų visų trijų 
valstybių sovietizaciją. 

Oficialiai iš Rygos prane
šama, jog rinkimuose Lietu-

Triukšmas prieš vyriausy- v o j i r į v i j o j dalyvavo 85 
bę teisingas. Nes į Kanadą' n u o ž įmr . į a į balsuotojų, o Esti-
supludo britų turtuolių ir, j 0 j 9 0 nuošimčių. 
e id in inkų žmonos su vai- Tačiau Stoekholmo laikraš-
kais. Apie kitų vaikų likimą t i s> S v e i l s k a Dagbladet rašo, 
tik buvo kalbama, bet nieko j 0 R ^vyzdžiui , Rygoje baisa 
neveikta. Bet ką čia ir k a l - ' v 0 t i k darbininkai, kuriems 
beti. Ponija yra vyriausybėj | i | a j 0 i e įdįm n ženklų. Tuo* 
viršūsėse. Tik ji turi privile-j ž e n h l s j i e gūl^0 g a u t į t ik 
gijas, Mužikų tuščia jų. Taipl ^ b u v i m o . Tie ženklai rel-

RYGA, liepos 17 d. — Nau-j RYGA, liepcJ3 17 d. — šiomis 
jai išrinktieji Lietuvos, Lat-| dienomis susirinkęs naujasis 
vijos ir Estijos parlamentai! ^ ^ ^ parlamentas pir-
susirinks šeštadien ir sekina- . . MM^maamm T«v«;^« «^A 

miausia išspręs La.Vijos pre-

yra visur. Taip buvo ir bus. kalin!gi darbo gavimui. 

RYGA, liepos 17 d. - I*ie-
Žiniomis is Rygos, Pabalti.- ^ ^ fcgfcfJW ^ E s t i j o j ^ 

jo valstybių komunistų " i š - n a i k i D t a < . p o n a a ^ - p o n i a " 
r ink t i " atstovai į seimus su- ^ < < p a M K , }auie b u v ę ^ 
sirinks ateinant] Šeštadienį ir ^ ^ ^ palikimas. Nuo da-
Setcmadienį ir prade* šių'tal-j ^ ^ y a d i n s i s -piliečiais", 
stysbių sovietinimą. Šių sei-Į ^ p r a d e d a m a ^ l e n f f Vo 
mų svarbiausia funkcija bus^ U e t a v 0 | | L a t v i j o s i r Estijos 
Pahaltįjį prijungti sov. Rusi- s o v i e t i l l i m a s 

jon. Po to seimai bus uždary
ti i r jų vietas užims raudonų 
jų padaužų sovietai. Tuo bū
du visos trys valstybes bus 
pavergtos. 

zidento Ulmanio likimą. Šiuo 
laiku Ulmanis, gyvena užda
rytas Rygos pilyje. 

Pranešimai sako, jog visose 
trijos Baltijos valstybes© iš
statytieji kandidatai į parla
mentus visuomenei nežinomi, 
bet Maskvos patvirtinti. Nau
jasis parlamentas, leis įstaty
mus pagal Rvjrijos nuslatytą 
programą. 

Vėliausieji pranešimai sakoj 
jog šiuo tarpu Lietuvoj rau-| 
donosios armijos garnizonus 
sudaro 10 pėstininkų divizijų, 
10 

Karui Prieš Angliją Viskas 
Galutinai Paruošta 

Vokietija nepatenkinta 
J u g o s l a v i j a 

BERLYNAS, liepos 117 d- — reiškia nepasitenkinimo Ju-
Autoritetingas* laikraštis, Die- goslavija, kuri leidusi Belgra 
nst Au s Deutąchland, kuris de jvykti proprancūziškom de 

Demokratų partijos suvažiavime delegatų demonstracijos 
oro regimentų, kuriuos1 už prez. Rooseveltą kalbant nuolatiniam pirmininkui sen. 

sudaro apie 1,000 kovos orlai-j A l b e n B a r k ^ i ž Kentucky. (Ac>me telephoto) 

v i , ir b o ^ e S i , , t a ^ W - ^ ^ ^ fį^įg^ 

vakar pareiškė, jog viskas pa 
ruošta masiniam karui prieš 
Angliją, pareiškė, jog tauta 
laukia Hitlerio įsakymo (smo
gti galutiną smūgį Anglijai. 

Pranešimai iš Romos cituo
ja vokiečių pranešimus, jog 
Hitleris galįs į kelias dienas 
paskelbti ultimatumą Angli
jai savo kalboje į Reichtagą. 
Žinios tebeskleidžiamos, jog 
Italijos užsienio reikalų minis 
teris Ciano gali vykti Berly
nan ketvirtadienį ar penkta
dienį tartis su Hitleriu dėl 
paskutiniojo taikos pasiūly
mo. 

Tuo pat laiku Vokietijos 
spaudai ir politiniai rateliai 

monstracijoms. 

Sąryšyj su tuo Dienst, Aus 
Deufschland rašo, jog: "Bal
kanų taikos reikalams ir Ju
goslavijos interesams menkai 
pasitarnauta, kai armijos ir 
viešojo gyvenimo aukšti ats
tovai elgiasi daugiau pranzū-
ziškai, negu patys prancū-
zai ". 

Hitlerio laikraštis Vol-
kischer Beobachter, tokiu pat 
aštrumu pasiuke apie pana
šias demonstracijas Lyone, 
Prancūzijoj, kur prancūzas 
kunigas maldoje pareiškė vil
čių apie prisikelsiančią nau
jai garbei Prancūzija. 

gada ir keturios kavalerijos 
divizijos viso apie 250,000 ka
reivių. 

SU HULL 

Stokholme gauta žinių, kad 
j seimus "rinflrimai" Pabalti-

ISPANIJA NUTRAUKĖ 
DIPLOMATINIUS 
SANTYKIUS 

Autorizuoti vokiečių sluogs-
SANTIAGO, Chile, liepos 1 7 | n i a i pareiškė, jog jei U. S. 

CHUNGKING, liepos 17 d. 
— Gen. Cliiang KainSbek šian 
dien įspėjo Angliją, jog Bur-

t n L M A O tOUl AA lmos kelio uždarymą jungiant 
su kalbomis apie kinų — ja^ 
ponų taiką yra žygis padėti 
Japonijai ir tuo Anglija nu-

BERLYNAS, liepos 17 d. — stosianti "Kinijos seno drau
giškumo". 

Tačiau jis pareiškė, jog An 
•iv ivvkdvti komunistu grasi- d- ~ P o m e t u Sinčo, kilusio sekretorius Cordell Hull tiki; g l i j a l a b a i k l y s t a m a nydania, 

* * T)* W ' k ' k- ta d f l I s P a I l i J o s «xUio karo, Is- tuo, ką jis kalba apie atvirus | k a d uždarydama paskutinį HONG KONG, liepos 17 d. ris vyriausybės perkėlimo 
umais. UarbiniiAams įsa > \^nų& t r a u k e dįpkmmti- pasaulio prekybos kelius, lo- s v a r b n k e l i a K i n i j ^ p a r a m a i -niraais 

eiti balsuoti. Jų pasuose tu
rėjo būti pažymėta ' l ink i 
muose" dalvvavimas. Jiems 

PRANCŪZIJOS VYRIAU
SYBĖ GALI BOTI 
PERKELTA PARYŽIUN 

NEW YORKAS, liepos, 17 d. 
— Laivas U. S. S. Wyoming 
išplaukė trisdešimt dienų ke
lionei. Juo vyksta pratimams 
610 laivyno atsarginių. Priešj BERLYNAS, liepos .17 d- — 
Wyoming išplaukė kiti trys Pagal pranešimus iš infor-
karo laivai — Te.raf», Arkan-
sas ir New York. Jais išplau
kė 1,000 jaunesniųjų Annapo-
lio jūreivių vasaros kelionei. 

muotų sluogsnių Petain vy
riausybė galinti persikraus
tyti iš Vichy į Paryžių. 

Sakoma, jog. Paryžiuj yra 
vokiečių-prancūzų taikos ko
misijos narys Leort Noel, ku-

NUGINKLAVIMO 

nius santykius su Chile. 
Santykių įtempimas tarp 

Chilės vyriausybės ir Ispani-: tiją if Italiją. 

giškai jis turėtų pasmerkti ir J sutrumpinto Tolimųjų Rytų 
Anglijos blokadą prieš Vokie- k a r ą J ( > k i a trečioji valstybė 

pasakyta, kad paskiau tik tie jos iškilo, kai Chile atsisakė Sąrvšyj su Anglijos pasiū-
gaus darbą, kurie bus baisa- išduoti Ispanijos respubliko-
vc. Tad darbininkai buvo pril n u * p a d ė l i u s , kurie pctii-

y.. .., I glaudė Chilės ambasadoj Ma-
versti nesti savo pasus pat ik-1 ® . J 

dride. rinti. Tai toki kacapiški "r in 
kimai". 

Chicago Tribūne Press Ser 
vice praneša, kad Lietuvoje 
yra iki 250,030 raudonarmie
čių. Šiame skaičiuje: 10 pės
tininkų divizijų, 10 orinių 
pulkų su 1,000 bombonešių 
i r kitų lėktuvų, viena tankų 
brigada ir 4 kavalerijos (rai
telių) divizijos. Sunku ir į-
sivaizduoti, kiek daug tauta 
turi kemtėti nuo to baisaus* 
Azijatų antplūdžio! 

ORAS 
Chicago j i r apylinkėj: — 

Dalinai debesuota ir šilčiau. 
Lengvi pietryčių vėjai. 

Kinijos kariniai sluogsniai klausimu tariasi su Vokietijos 
šiandien paskelbė, jog trijų karo komandantu Paryžiuj 
metų karas Japonijai kainavo gen. Kurt von Briesen. 

negali pailaužti Kinijos pasi- 11,644,988 karius, kurie užmuš 

lymu uždarvti Burmos kelią 

Po keliųt savaičių, kai Chile 
pripažino Franco vyr iausybę ' b ū t u atdari"... 
Ispanijoj 1939 m. balandžio g 
d., nacionalistų kariai norėjo 
išgauti iš hCilės ambasados 
17 respublikonų pabėgėlių, 
kurie buvo kaltinami krimina 
liniu nusikaltimu. 

Chile atsisakė pripažint 
juos kriminaliniais nusikaltė
liais ir atsisakė išduoti. 

ryžimo kovoti "kol bus pa
siekta Kinijos teritorinės ir 

Azijoj, Huli /pareiškė, jog I suvereniteto integracijos". 
Jungtinės Valstybės " tu r i tei Sakoma, jog Anglija pasiū- 3,000,000 kinu. 
sėtų interesų, kad prekybos 'lė uždaryti Burmos kelią "nu 
keliai visose pasaulio dalyse 'statytam laikui", jei Japoni

ja1 tuo laiku bandys susitai
kyti su Kinija. 

ti, sužeisti ar mirę nuo ligų 
Tokijo nesenai pripažino, jog 
kare žuvo 85,800 japonų ir 

Antot vokiečių, anglų bloką 
da yra priešinga jūrų laisvės 
principams. 

"Tačiau mes nedrįstame sa 
kyti, jog jis (Hull) tiek toli-
nueis (kad pasmerktų bloka
dą)" , pareiškė šie vokiečių 
sluogsniai. 

Taip pat jie pareiškė, jog 
ne visados Amerikos ir Angli
jos politika sutinka. SUĖMĖ GARSU 

MENININKĄ 
BAKIA, Brazilija, liepos 17 

d. — Keleiviai, atvykę iš Eu
ropos Brazilijos Mvu Pocone, 
pasakoja, jog Ispanijoj sua
reštuotas garsusis ispanų su-
rrealistas darbininkas Salva-
dor Dali. Jis kaltinimas nu-! Paskleista 6,000,000 pesų (a-
sistatymu prieš gen. Francis-
co Franco režimą. 

Kinijos vyriausybė parei
škė, jog uždarant Burmos ke 
lią būtų sulaužyta 19-tojo sim 
tmečio sudarytoji Kinijos ir 
Burmos įprekybos sutartis ir 
Tautų Lygos rezoliucijos. 

Artimi vokiečių karo vado
vybei sluogsniai sako, jog 
prancūzų vyriausybei, .kelian
tis Parvžiun iš ten bus ištrau 
kta didžiuma vokiečių ka
riuomenės. Paryžiuj pasiliktų 
tik mažas karininkų ir karių 
skaičius prie Vokietijos gu-

WINDS0R0 KUNIGAIKŠ
TIS ATVYKSTA 

BUENOS Aires, liepos 17 d. AHItnlMJIl 
— Sudarius tautinį komitete1. LONDONAS, liepos 17 d. -
mokymui 5,000 civiliniu la -{ š i ^ ^ ^ N e w Y o r k a n a H 

OTTAWA, liepos 17 d. — 
Šiandien brigadierius G. B. I bernatūroš. 
Pearkes pakeltas į maj. gene | 
rolą. Jam pavesta pirmosios! 
Kanados divizijos užjūryj ko| IŠVYKO Ui Si 
manda. Jis perėmė lt. gen. A. n A 011 i KITI M VO 
G. L. Me-Naughton pamgas. i AolUlH I IIM T 0 
KAIRO, Egiptas, liepos 17d m AMnilAI 

— Anglijos lakūnai atakavo UUUIUIJHI 
Italijos Libijos uostą TobrukJ BERNAS, Šveicarija, liepop 
Numesta daug bombų. M & — G i a atvyko Jungtinių 

Valstybių ministeris Olandi
jai George Gordon. Su juo at 

CARLISLE, Anglija, lieposj vyko pasiuntnybes štabas ir-
17 d. — Čia suareštuota prie, ministeriai su personalais se-
vyro kapo verkianti našlė, ptynių kitų pasiuntinybių. 
Mrs. Olive Wardle, kuri kai-' Jie išvyko iš Hagos vokie
tinama vyro užmušimu. . 

SHANGHAJUS, liepos 17 d. 
— Trys tūkstančiai japonų 
gyventojų priėmė rezoliuciją, 
kuria reikalaujama, kad Ja
ponijos militarinė vadovybė 
"pareikalautų Jungtinių Val
stybių jūrininkų (Shantgha-
juj) nuginklavimo, nebent jū
rininkai parodytų savo nuo
širdumą" atsiprašydami už į-
vykusį incidentą liepos 7 d., 
kai buvo areštuoti Japonijos 
žandarai. 

Japonijos ambasados kalbė 
tojas pareiškė nepasitenkini
mą dėl .pasiųstų šimto žymių
jų Amerikiečių Maniloj laiškų 
kap. Peck ir sekretoriui Hull, 
kuriais reikalaujama griež
čiau pasisakyti dėl incidento. 

"Manilos įvykis yra apgai
lėtinas", pareiškė kalbėtojas. 

"Mes bijomes, jog tai gali 
pasunkinti dalyko išsprendi
mą". 

ŽUVO VIENAS ITALUOS 
SUBMARINAS 

kūnų, grupė ate'JbvB nori pra 7 k s t a '̂indaoro kunigaikš-
.. . . . - , - A tis Edwardas su savo ameri-vesti jstatvmą, kuriuo b u t ų . . v TV _T x kiete žmona. Is Ney l o rko 

jie vyksta į Bahamų salas, 

ROMA, liepos 17 d. — Itali
jos vyriausioji karo vyriausy
bė prisipažino netekusi vieno 
submarino ir pranešė apie pa
ėmimą Kessan, Kurmuk regi-
jone, Anglijos Egipto Sudane. 

.fčiams patariant, kad visos pa 
siuntinybės uždarytų savoj Taip pat pranešama, apie 
biurus. paėmimą britų pasienio posto 

OTTAWA, liepos 17 d. s u Gardonu atvyko Brazili- j Kenyoj, Moyale ir atmušimą 
Kanados uoste suimtas I ta l i | jos , Urugvajaus, Venezuelos, hanarkios britų atakos ant Ita-

pie $1,800,000) bonų šiai pro kur jis paskirtas gubernato- J°s krovinių laivas Capo Noli J Colombijos ir Bolivijos minis lijos pozicijų į šiaurę nut 
gramai pravesti. rium. J o kroviniai konfiskuoti. I teriai. Fort Caupuzzo, Libijoj. 
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Prieš Maskvos Imperializme 

Lietuvių komunistų laikraščių redaktoriai 
savo skaitytojams vis dar mėgina įfcalbeti, 
kad Sovietų Kusija nėra okupavusi Lietuvą. 
Esą raudonarmiečiai buvę pr^iųsti, kad iš
vaduoti Lietuvos liaudį iš 'Kruvinosios Sme
tonos diktatūros" ir kad 'sustiprinti Lie
tuvos saugumą . 

Bei toms pasakoms niekas netiki. 
Vakar /laikraščiai pramašė^ kad Sovietų 

Rusija prisiuntitsi į Lietuvą dvyliką pėsti
ninkų ir keturias raitelių divizijas, 10 regi-
mentų lakūnų su tūkstančiu lėktuvų, tan&ų 
brigadą — viso 250,000 nuo kojų iki galvos 
apginkluotų raudonarmiečių. 

Pasakykite, ponai komunistai, ar tai čia 
neokupacija? 

Kai buvo prisiųsta į Lietuvą šLokia mil
žiniška karo jėga, Maskvos komisarai, at
skridę į Kauną, įjjakė pasitraukti Lietuvos 
vyriausybei, kurios vietoje jie parinko ir pa
state savo žmones, kuriems buvo instruk 

»tuota vesti valstybę prie sujungimo su So
vietų Rusija. 

Niekam nepaslaptis, kad Paleckio vyriau
sybe Maskvos valią ištikimai pildo. Jis šali
na iš įvairių valdžios vie«.Jų ištikimus tautai 
ir valstybei žmones ir jų vietoje stato išda
vikus, kurių ne vienas jau ir Lietuvos pi
lietybės buvo išsiiadėjęs. Paleckis vykdo 
Maskvos besbožninkų valią, atskirdama; baž
nyčią nuo valstybės, nutraukdamas santy
kius su Vatikano, užsimodamas atimti iš 
bažnyčių nuosavybę ir likviduoti vienuoly
nus. Paleckio vyriausybė uždaro tautinin&ų 
partiją, uždraudžia kLbms partijoms veikti, 
jų nelegalizuoja, tačiau atgaivina komunistų 
partiją ir tik ją vienintelę padaro legale. 
Daroma Lietuvoje neva rinkimai ir tik prieš-
valstybiškai. Maskvai parsidavusiai partijai 
teleidžiama statyti savo kandidatus, liitiems 
nevalia nei kandidatų staJyti, nei žodį pa
sakyti prieš Maskvos smurtą. Oficialūs Pa
leckio kabineto žmonės gina ne savo krašto, 
bet svetimos valstybės reikalus, viešai iš
stato svetimos valstybės vėliavą (net balsa
vimo vietose/, iškabina svetimos- valstybės 
diktatoriaus atvaizdą, vietoj Lietuvos himno 
leidžia dainuoti Internacionalą. 

Šiuos visus MrĮskvos darbus, matyti, aky
lai sekė Jungtinių Amerikos Valstybių vy
riausybė per savo pasiuntinius ir dėl to, 
kaip vakar buvo paskelbta, užblokavo čia 
sudėtas Lietuvos, Latvijos ir Estijcf; pini
gines atsargas ir kitokį Vartą, kad Sovietų 
Rusija neužgrobtų. 

Ką tai reiškia? 
Tai reiškia, kad Jungtinių Valstybių vy

riausybė pripažįsta, jog Sovietų Rusija jėga 
^ra okupavusi Baltijos valstybeU ir kad tos 
okupacijos nepripažįsta, kaip nepripažino 
Vokietijai Čekoslovakijos, Lenkijos ir kitų 
jos užgrobtų valstybių. 

Lietuvių komunistų laikraščiai dar ir va
kar mėgino užginčyti, kad, girdi, praėjusį 
sekmadienį įvykusieji 'rinkimai ' Lietuvoj, 
Latvijoj ir Estijoj nebuvę darouii su tilislu 
tas valstybes aneksuoti. Bet šio krašto val
stybės departamentui šių -rinkimų" tiks
las buvo labai aiškus ir dėl to jų nepripa
žįsta. 

. Ne Kandidatas, Bet... 
Prezidenias Rooseveltas, ligi vakar dienos 

necafeakydamas, ar jis kandidatuos trečiam 
terminui, ar ne, demokratų partijos šulus 
laike keblioj pozicijoj. Aspirantai jo vieton 
nežinojo ką daryti, kaip orientuotis. 

Tik vakar tos partijos nacionalinėj kon
vencijoj senatoriaus Barkley lūpomis p. Roo-
seveltas pasakė nesąs kandidatas į preziden
tus ir konvencijas delegatai yra laisvi bal 
suoti už bet kokį kandidatą. 

Ši* pareiškimas, kaip daug kas mano, nė

ra kategoriškas ateijaakymas kandidratuoti. 
Juo tik atidaroma durys p. Rooseveltą no
minuoti aklamacijos būdu. Kai konvencija 
šitokį aktą atliks, nieks neabejoja, kad jisai 
duos savo sutikimą ir vėl būti renkamu pre
zidentu. % **,*% 

Berods, turėtų būti aišku, kad jei & Roose-
velJas nebūtų manęs kandidatuoti, jis ne 
paskutinėmis dienomis, bet jau seniau būtų 
davęs tokį pareiškimą. Jis ir jo adjutantai 
būt rengę ir populiarizavę prezidento vietai 
kitą kandidatą. 

Prez. Roosevelto pareis|ri£nas; .padarytas 
kandidato nominavimo išvakarėse, yra stra
tegiškas žygis, sukėlęs didesnę sensaciją, 
daugiau triukšmo ir, žinoma, duodąs dau
giau publikacijos. 

Priverstinas Kareiviavimas 
*£. 

Nedaug Jėra šio krašto piliečių, kurie prie
šintus krašto apsaugos sustiprinimui. Nieks 
neabejoja, kad reikalinga daugiau karo lai
vų, tankų, lėktuvų ir krtbkių karo pabūklų. 
Vi)>i taip pat gerai supranta, kad ir pačios 
kariuomenės skaičių reikia padidinti ir tai 
žymiai padidinti. 

Kariuomenės didinimo klausimu dabar ne
mažai yra ginčijamasi. Atsirado nemažai 
priverstino kareiviavimo /konskripcijos) ša
lininkų. Prievarta esą reikalinga, nes neat
siras pakankamai savanorių. 

Mūsų manymu, šitokia baimė yra bereikar 
linga. Amerikos jaunuoliai nėra, iteip vadi 
narni, slakeriai. Jei matys tikrą ir gyvą rei
kalą eiti ginti savo kraštą nuo priešų, prie
varta nebus reikalinga. Atsiras šimtai tūks
tančių jaunuolių, kurie savanoriai aukosis 
krašto saugumo ir gynimo reikalams. / 

RAGANOS IR PIKTOSIOS DVASIOS 

Ketvirtadienis, Hppos 18, 1940 

1926, t. II 1929, t. III 1931. 
Ką M. H. su "Lietuviška 

Enciklopedija'' prasimano 
apie Senąjį Įstatymą, kad ly
dai prieš Babilono vergija 
nežinoję apie velnią, tai taip 
rodo jo menką nusimanymą 
Šv. Kašte, Tiesa, pavadinimas 
"šėtonas" yra kilęs po Ba
bilono ištrėmimo, bet pati idė
ja užtinkama daug anksčiau 

ralip. 18, 

A P Ž V A L G A 
Ar Paleckis Komusnistas? 

Tik ką iš Lietuvos atvykęs asmuo "N-
nų" bendradarbiui pap«asakojęs, kad Justas 
Paleckis, Maskvos pastatytas Lietuvai "pre
zidentas" yra komunistas. Apie tai jis taip 
pasakęs: 

"Tik dabar paaiškėjo, kad, pavyzdžiui, 
Justas Paleckis jau kuris laikas buvo ko
munistų partijos narys. Toks Liudas Oira, 
kadaise buvęs Lietuvos žvalgybos virši
ninkas, peovekų, komunistų ir kitų Lietu
vos nepriklausomybes priešų kovotojas, sa
koma, taip pat buvęs komunistų (partijos 
naiys. Jo sūnus, Vytautas Sirijus Uirui, 
taip pat jau kuris laikas, kaip komunistų 
partijoje. Dabar Liudas Gira — Lietuvos 
švietimo viceministeris. Matote, laikai kei
čiasi, o su jais keičiasi ir žmones. Nesiste
bėkite, jeigu puse tautininkų sąjungos na
rių, didesnie puse jaunalietuvių vieną gra
žią dieną įstos į Lietuvos komunistų par
tiją ir, vietoje žalios spalvos, pasipuoš 
raudonomis kepuraitėmis... Žmogus yra 
silpnas padaras. Ypač tuo atveju, kai jo 
pilvas jaučia alkį... !Budinga dar ir tai, kad 
prieš mano išvykimą ties Vokietijos kon
sulatu Kaune pakaitomis dežuravo jauna
sis Gira ir Petras Cvlttta. Visiems saugu
mo dqpartamento valdininkams išbėgus į 
Vokietiją, OGPU pareigas tenka eiti rašy
tojams..." 
Aišku, kad Jk£askva žinojo, ką ji daro. Jei 

Paleckis nebūt buvęs komunistas, jam nebūt 
pasitikėta ir jis nebūt pastatytas "preziden
to" vietai. 

Kad nemažai tautininkų karjeristų pakeis 
savo spalvą ir puls į komunistų glėbį dėl 
pupų ibliudelio, tai irgi buvo galima numa
tyti. Bet ir jie savo sparnelius nusvils. Jei 
raudonarmiečiai jėga iš Lietuvos nebus pa
šalinti, jie bus tikrieji krašto šeimininkai ir 
lietuvių, kad ir prisitaikiusiųjų prie Mask
vos norų ir reikalavimų^ likimas nepavydė-į 

Viename dienrašty neseniai 
esu skaitęs, kad piktųjų dva
sių nesą ir tai esąs ne kas 
kita, kaip kenksmingą žmo
gaus gamtos jėgų sudvasini
mas, suasmeninimas. Ten sa
koma, kad ir raganos, kurios 
turėjusios santykius su pikto
mis dvasiomis, yra tik žmo
gaus vaizduotes padaras. Dėl 
to, be reikalo katalikių Baž
nyčia palaikinti tikėjimą į ra
ganas ir velnius. Tame dien
rašty išversta net ištisas kaž 
kokio Heningo veikalas,, įro-
dąs "Velnio Istorijoj" kaip 
nepagrįsta esąs toksai tikėji
mas. E. R.} Marijampole. 

ATSAKYMAS. Jei žmo
nes daug niekų sako, taip pat 
gali ir niekų parašyti. Kar
tais žmogus gali netiesą ne
sakyti visai be blogos valios, 
o kartais ir tyčiomis klaidina. 
Nežinia, ar Heningas tyčiom i 
klaidina, bet kad jis daug ne
tiesos yra pasakęs tai aišku. 
Tuo pačiu klausimu yra kal
bėjęs dr. K. Alšenas "Žemai 
čių Prietely" š. m. V. 22 d. 
Šį kartą užteks pakartoti čia 
tik tą, ką yra parašęs ten 
apie Heningą minėtas dr. Al
šenas. 

TiSk autorius, tiek vertėjas 
atrodo esą žmones, kurie tu
ri nuostabų sugebėjimą viską 
supainioti. Tokių žmonių yra 
visuose kraštuose ir luomuo
se. Kiekvieną dalyką jie ap
raizgo neaiškumais ir prieš
taravimais. Paprastas pilietis 
pažįsta tokius tipus ir jų sau-
gojasi kaip maro* Nes jie į 
paprasčiausius kasdieninius 
reikalus įneša daug kliūčių ir 
nesusipratimų. 

Moksliniuose dalykuose jie 
yra dar pavojingesni. Į daly
ką jie žiūri ne taip, kaip jis 
yra savyje ir kaip galvoja 
kiekvienas sveikas žmogus, | 
bet bando viską "kitaip" iš
aiškinti. Ta pačia liga serga 
ir Maksas Heningas su savo išleido ediktu, kuriame už-
lietuviškuoju vertėju. draudė užmušti raganas, ka-

Pagrindinis jų tvirtinimas, dangi "krikščionis neturi ti-
kad religija iš žemesnės for- keti, kad yra raganų, ir kad 
mos išsivysčiusi į aukštesnę, | moteris galinti praryti žmo-
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Keikėtų pasiskaityti tik 1 ' ^ E ^ v YORK, N. Y. — Čia p r a k a J b o s Kalbėjo Solomskas 
Sam, K6; 1 Karalių 22; 2 Pa-atbėgo turtingiausias Euro 

pos karo bėglis: Rotschildas 
• Taip pat ką M. H., kaltin-[su žmona ir dukterim. Lietu-

damas Kat. Bažnyčią, rašo viškų balšavikų laikraščiai 
apie siaubingo tikėjimo vel -' piktinasi, kad turtingieji pa-
niais prasiplatinimą, irgi ne- be^, o biednuomenė palieka 
išlaiko mokslinės kritikos. Šv. "°ver there" - vieni pakiši-
Rašto mokslas apie nupuolu- |«n* Po veleną, kiti badmiria-
sius angelus — piktąsias dva
sias susitiko su pirmkrikščio-
niškojo, senojo pasaulio popu 
liariais įsivaizdavimais apie 
demonus. Pagoniškojoj žmo
nijoj tikėjimas į demonų ga
lią buvo nepaprastai išsipla
tinęs. Dėl to nenuostabu, kad 
ir tuomet, kai stabmeldiškos 
tautos perėjo į krikščionybę, 
tie jų prietarai dar ilgai lai 
kėsi ir stengėsi krikščionišką
jį mokslą apie nupuolusias 
grynas dvasias visaip iškrai
pyti. Taigi ne krikščionybe su 
kėlė baimę velniais, bet ta 
baimė jau buvo pirm krikščio 
nybės. 

Priešingai, krikščionybe, 

vimui ir t. t. Daugelis balša
vikų dabar negali išTigeriuoti 

ir ragino užgirti dabartinę 
valdžią. Po prakalbų vienas 
klausytojas uždavė tokį klau
simą; 

"Prašau kalbėtoją paaiškin 
ti, ar dabartinę Lietuvos val
džią išsirinko patys Lietuvos 
žmonės, ar ją kas nors pa
skyrė?" 

tokios rokundos: draugas! '' dabartinė Lietuvos vai-
Stalinas visur biednuomeiicjdžla v_ra tik laikinė!" - at-

j kirto Solomskas. 
"Na," vėl įsikiša tas žmo

gus, "jeigu tik laikinė, tai 
kam ją reikia užgirti f" 

Solomskas visaip stenėjo ir 
niekaip nepajėgė atsakyt. 

liuosuoja iš kapitalistų neva
lios, tai kam tada, juos pa-1 
liuosavus, reikia vienus kišti 
po veleną, kitus badu marin
ti! Turtingiesiems pabėgus, 
biednuomenei turėtų būt ro
jus. . 

DAYTOK, Ohio. — Ir pas 
CHICAGO, 111. - Grįžęs iš m u s >Ta Piktosios kolumnos 

Kalifornijos dr. K. Drange-' n a r i * ~ nazh*. i r balšavikų. 
lis "Sandaroje" pasakoja 
apie gražų Los Angeles lietu
vių įsigyvenimą. Sako, kvietę 
ir jį ten pasilikti, arba persi
kelti, ale nenorėjęs, ba nei 

mokė šią baimę religiškai per! v i o n a Pa T i e l« 3° t e n nepamy 
galėti, pasitikint Kristumi. 
Žinoma, tai neįvyko taip 
greit ir taip sklandžiai, kaip 
mes norėtume matyti. 

Dėl tikėjimo raganomis M.̂  
H. taip pat be pagrindo kal
tina K. Bažnyčią. Tikėjimas 
raganų buvimu buvo plačiai 
pasklidęs pirm krikščionybės 
tiek Rytuose, tiek Vakaruose, 
ypač pas keltus ir senuosius 
germanus, apie kuriuos M. 11. 
beveik išimtinai ir terašo. 
Štai krikščionis karalius Lo-
taras (637-652) langobardams 

derinasi, tiesa, su atgyventa 
Hėgelio evoliucijos teorija, 
tačiau priešinas} religijos is-

lus. 
Tikrai iki £iol žmonių ne

žinota. Ieškant vietos biz
niui ar profesijos praktikai 
iki šiol visuomet žiūrėta ko
kia ta vieta ir apylinkė. O 
dabar pasirodo, nesvarbu vi e 
ta, tik kad merginos biznierių 
ar profesijonalą pamiltų. 

Ir vieni ir kiti, negalėdami 
atkelti čia parašutninkų, tai 
vieną naktį nulaužė porą gra
žių medžių, pasodintų Vytau
to 500 metų sukaktuvėms pa
minėti, ir išvartė tvoros stul
pus. y« 

Prašau Nesijuokti. 
— Kaip laikosi mano pa

cientė? — klausia daktaras 
vyro. 

— Taisosi. 
— Kokios yra to žymės! 
— Šiandie išgėrė stiklą pie

no i r stiklinę į mane paleido. 

(Monum. German. Leg. II, l , i m Mittelalter l l2 . Paderborn, 

gų," kaip tai tikėjo stabmel
džiai langobardai (Monum. 
German. Leg. IV, ed. Pertz, 

torijos faktamš:*Nes naujau- j p. 87). 
šieji tyrinėjimai, parodo, kadį Kas dėjosi pa s stabmel-
kiekviena religija labiau iš| džius saksus, galime suprasti j roikia tikėti, kadangi tai pa-
tobulesnės formos nuslinkda 

p. 68). Taigi stabmeldžiai sak 
sai ne tiktai gyvai tikėjo į ra
ganas, bet dar jas kartais de
gino ir valgė. ' 

Kat. Bažnyčia su pagirtinu 
uolumu kovojo prieš tikėjimą 
raganomis. Štai ką sako vie
nas pamokslininkas iš 8 ar 9 
amžiaus: "Daugelis žmonių 
tiki, kad yra raganių ir sako, 
kad jos valgančios vaikus 
jaučius, arklius ir darančios 
kitokias piktybes. Bet to nc-

vo į žemesnę, ir kad polidemo 
nizmas nebuvo pirmasis po
pierių su Makso H. istorija. 

iš Karolio Didžiojo rašto neigia išmintingieji. Niekuo-
"Capitulatio de partibus Saxjm et nėra buvę jokios raganos 

ir niekuomet nebus. Tik vel
nias sako tokius žodžius per P a v o j a u s valat*£o.je 

oniae" 6 straipsnio: "Jeikas, 
velnio apgautas, tikėtų, kaip 

"L. Žinios" verčiau atspaus-1 stabmeldžiai, kad kuris nors I nepalaimintus žmones'' (O. 
dintų, radusios vertėją, šiuo vyras ar moteris esanti ragą-1 Morin. Textes inedits relatifs 
klausimu kai kurias ištraukas' na (striga) ir ėdanti žmones 
iš nuodugnaus W. Sclimidlo , ir dėl to ją sudeginti ir jos 
veikalo: "Der Ursprimg der mėsą suvalgytai, — tai turi 
Gottesid.ee," Munster, t. I- būti mirtimi nubaustas.' 

1929, p. 62). 
Taigi raganų mitas yra 

stabmeldiškųjų tautų kūrinys, 
kuriam Bažnyčia pasiprieši 
no. Jei kartais Romoj vienas 
kitas teologas ir neatmetė vi
suotinai paplitusios pažiūros 
apie galimybę velnio sutarties 
su raganom daryti pikta, ta
čiau šita pažiūra teorijoj ir 
praktikoj buvo tik su didžiau
siu atsargumu tepriimama, 
nekalbant jau apie tai, kad 
ji niekuomet nebuvo Bažny
čios paskelbta kaip tikėjimo 
dogma. Dr. K. Alšėna.s. r(š.) 

au Symbole et a la vie ohre-
tienne, Revue benedictinne 
XXII, 1905, 518; plg. G 
Schnurer, Kirche und Kultur 

tinas. 
. • ; . . *afeti*ia\ 

Prisiuntė "Laisvei" Redaktorių 
Gaunamos žanios, kad Maskva yra prisiun

tusi keletą savo ištikimų žmonių, knrie dirb
tų lietuvių tarpe. Tuo reikalu "Darbinin
kas" įdėjo tokią koresponderJciją iš New 
Yorko: 

"Bolševikams okupuojant Lietuvą kilo 
čia lietuvių tarpe didelė neapykanta prieš \ 
komunistus. Daug susipratusių lietuvių 
pradėjo kreivai žiūrėti į p. Ginkaus veda
mą nadio programą, kuri garsina bolševi
kų pramogas ir laikraštį "Laisvę". 

"Stalinas nepasitiki lietuviais komunis-j 
tais, kurie beveik visi buvo krikštyti Lie-| 

tuvoje kaipo tikinčiųjų kaimiečių vaikai, 
ir todėl pasiuntė Kauno žydą komur.;stą, 
tūlą Rubiną Matusevičių redaguoti komu
nistų dienraštį "Laisvę". Po atvykimo 
Stalino agento tuojaus buvo pašalinti iš 
"Laisvės" laikraščio patalpų iStalinb, Le
nino ir kitų bolševikų paveikslai. Vietiniai 

(komunistų internaciorJalio) sekcijos, viduo
se pasaulio kraštuose, buvo ir yra svariau
siais Maskvos šnip'ijadots centrais. Komunis
tų partijų vyriausia užduotis silpninti kraš 
tą politiška propaganda, streikais, ir rinkti 
Maskvai reikalingas militarines žinias. Šį iš-

Jei lėktuvų puolimas įvyk
tų pamaldų metu, tai, kaįp 
praneša '' Kipd'', popiežius 
yra suteikęs dvasininkams 
plačiausias teises, kokios tu-
rimots tik mirties atvėjuje, 
duoti absoLiuciją. Jei nebūtų 
galima spėti atskirai visų no
rinčių išklausyti išpažinties, 
galima duoti bendrą absoliu
ciją, reikia tik pirma suža
dinti tobulą gailestį. Po to
kios bendros absoliucijos, bū-davikišką darbą Lietuvoj varė Maskvai par-| 

komunistai negali 'suprasti, kodėl taip bu- j sidavęs Sniečkus, prisidengęs organizavimu j darni gresiančiame mirties pa-
vo padaryta". j darbininkų kovai prieš išnaudotojus ir neva j vojuje, tikintieji gali eiti prie 

už darbininkų būvio pagerinimą. Šis sveti- Komunijos, su sąlyga, kad, 
mos valstybės šnipas operavo visą (paigrindi-| k a į g a J -^ a t H k s 'pl\ną i5pa_ 

Mat, vietos agitatorių — Prūseikų, Bimbų 
ir, jiems panašių ponų nebeužtenka, kad A-
merikos lietuvius pakreipti Maskvos Link. 
Bet, aišku, kad ir jų pastangos bus tuščios. 

Maskvos ŽvaJgybos Naguose 
"Su paskyrimu Sniečkaus galva visos Lie

tuvos policijos pasitvirtina kuo aiškiausiri 
neužginčijamas faktas, kad visos kominterno 

nį ""darbininkų" sąjūdį Lietuvoje. Vėliau 
grįžęs į Maskvą visą laiką dirbo kair vv-j if . x . . . _ 

T • . , i • v ! , . • , * mes atleistas bendrąja abso-nausias Lietuvos skyriaus zvalijrvbininkas I ,. 
prie rusų OGPU. Tokiam parsidavėliui už
sėdus ant Lietuvps sprando, liaudis bus re-
gimentuojama rusišku durklu; rusinimas ir 
žudymas ištikimiausių Lietuvos ^ūnų ir duk-

žintį, pasisakydami ir rJuodė-
mes atleistas bendrąja abso
liucija. Atsižvelgiant į mir
ties pavojų, popiežius visiems 
kunigams davė teisę lėktuvų 
puolimo metu teikti tikintie-

rų bus dienom klausimu" — rašo "V-bė'\j šiems popiežišką palaiminimą. 
* '.-•> 
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KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI 
p R i u n i s — 

Pilietybės certifikatas gali 
būti panaikintas, 

KLAUSIMAS, Ar teisybė, 
p kad kuomet ateivis įgija Ame 

rikos pilietybe, ję negalima 
nuo jo atimti, tik jeigu jis 
nubaustas rimtu prasižengi 
mu? 

ATSAKYMAS. Neteisybė. 
Pilietybes certifikatas gali 
būti panaikintas už prasižen
gimą, bet tas prasižengimas 
turi būti sąryšyje su natūra
li žavimu. 

Pa v., pilietybės certifikata 
negalima panaikinti, jeigu na-
turalizuotas pilietis, po natu-
ralizavimo, papildė žmogžu
dystę, ir t. t , bet jeigu ras
ta, kad jis davė neteisingas 
informacijas saryšyja su jo 
naturalizavimu pav., jeigu jis 
sakė, kad išgyvenęs Jung. 

ATSAKYMAS. Kadangi 
tamsta neatsakei į 1923 m. 
cenzo klausimus, tas reiškia, 
kad prieš tą laiką atvažiavai 
ir gali legalizuoti savo buvi
me žioj šalyj užsiregistravi
mo aktu, kuris dabar inima 
visus nelegaliai atvažiavusius 
prieš liepos 1 d., 1924 m. 

Gali gauti ^užsiregistravi
mo certifikata " užmokėda
mas $10 valdžiai. Po to galė
si prašyti pilietybes. 

Apsivedimo stovis. 

KLAUSIMAS. 1913 m. aš 
sutikau savo dabartinę žmo
ną Europoj ir mes. pradėjo
me drauge gyventi. Negalė
jom apsivesti, nes jos vyras 
gyvena Rusijoj ir nuo jo ne
turėjo persiskyrimo. Atvy
kom į Jung. Valstybes atski
rais laivais ir pasportais 

A aistrose penkis metus, kuo- m 4 A - , a d a p a s i d a v i a u k a d 

met, . s t i k l ų , tik keturis - - n e v e < j . M e s v § 1 p ^ j o n , 
certif.kata gal, panaikinti. j d r a u g e gywn<& i r d a b a r t u . 

Naturalizuotas pilietis, ku- rime tris vaikus. Kada aš 
ris išsikrausto iš Jung. Vai-1 prašiau pirmų popierių 1913 
stijų ir gyvena svetimoj šaly, m. sakiau, kad vedęs žmogus, 
neprisilaiko patvarkimų, būti Ar man sunku bus gauti pi-
nuolatiniu Jung. Valstybių lietybę, kadangi esu čia užsi-j 
piliečiu ir todėl laikoma, kad registravęs kaipo nevedęs 
jis atidavė Amerikos piliety- I žmogus 1914 m. Ką galiu da-
bę, bet negalima jo certifika- ryt i ! %\\% 
to dėl tos priežasties panai- ATSAKYMAS. Tamsta ne-
kinti, kad nors jam Amerikos'galėsi tapti Am?rikos pilie-
pasportas ir Amerikos vai- čiu kol nesutvarkysi savo na-

* 

džios apsauga, jam būnanti už minio gyvenimo. Kadangi 
sienyje, yra atsakyta. Ameri- žmona neturi persiskyrimo 
kos pilietis, gimimu ar natų- tamstos apsivedimas nelega-
ralizavimu, pameta pilietybę lis. Jeigu dabar prašysi pi-
jeigu .tampa naturalizuotu ki- lietybės, p ra š iną atmes, nes 
toj šaly, arba jeigu jis prisie- Į gyveni su kito vyro žmona. 

pestingai laistomi. Ragrai <kq, liausi bedieviai ir kovodami 
gumoje atrodo neblogi, tik dėl liaudies išsivadavimo nuo 
daga, rodos, bus negausi. Bul- tikybinių prietarų, mes prriež-
vės visur gražiai sudygusios, tai smerkiame tuos, kurie ba-
bet be lietaus netarpsta. So-1 ndytų prievarta versti t.ikin-
dai atrodo lyg po gaisro: žy-' ei uosius atsikratyti savo tiki
mi dalis geresniųjų atmainų' jinio ar tyčiotųsi iš jų tiky-
per žiemos speigus .išš:lusi,' hinių jausmų", 
retas medis viena kita žaliai 
šakele byloja, kad jis dar, te-! N a u j a s Ž u r n a l a s 
bėra gyvas, tačiau didžioji jų V i l n i a u s Istorijai 
dauguma keršo tamsiomis be
lapėmis šakomis. Senieji žmo
nės tvirtina, kad visuomet po 
nepaprastai šaltų žiemų bū
davusios karštas vasaros. 

Wesdell Willkie (dešinėje), respublikonų kandidatas į J. A. Valstybių prezidentą (de
šinėje) ir Dwight H. Green, respublikonų kandidatas į Illinois gubernatorių, kalbasi Chi-
eagos airporte. Willkie airporte trumpai sustojo iš Washinigtono vykdamas į Colorado. 

ji turi šeimą. Ar aš galiu gau i ^ 
ti fecleralę ar valstybinę pen 
siją! 

ATSAKYMAS. Darbinin
kas, kuris nedirba nuo pri
ėmimo Apdraudos Akto, nėra 

IS TĖVŲ KRAŠTO 
^ : # 

Nuo Pavasario Visoje 
apdraustas federalės apdrau- L i e t u v o j e S a u s r a 
dos. Nebūdamas piliečiu, n^-

kia k<tikimumą kam kitam. 

Ištekijhnas už ateivio. 

KLAUSIMAS. Mano duktė 
gimė Jung. Valstijose prieš 
dvidešimts tris metus. Keti
na apsivesti su ateiviu. Jeigu 
ji ištekės už šio vy r o , ar pa
mes pilietybę? 

ATSAKYMAS. Ne. Nuo 
mgsėjo 22 d., 1922 m. Ameri
kos pilietė, gimimu ar natūra-Į 
lizavimu, kuri išteka už atei
vio nepameta pilietybės, tik 
jeigu formaliai iš savo noro 
išsižada. 

Sociale apdraudą ir 
pilietybe. 

KLAUSIMAS. Uždirbu $25 
į savaitę fabrike. Turiu 64 
m. amžiaus ir ketinu atsista-

( tyti nuo darbo sulaukęs r»3 
m. 1930 m. tapau Amerikos 
piliečiu, bet mano žmona, tų 
pačių metų, vis Švedijos pi
lietė. Ar ji galės gauti ,socia-
lės apdraudos pensiją? Kiek 
mes abu gausime? 

ATSAKYMAS. Kad gauti 
apdraudą, sulig Socialės Ap
draudos Akto, darbininkas ir 
jo žmona neprivalo būti Ame 
rikos piliečiai. Jei alga nuo 
1937 m. buvo $25 per savai
tę, mėnesinė apdraudą bus 
$39 į mėnesį. 

•m 

J 

Cenzo klausimu. 

[ KLAUSIMAS. Nelegaliai 
atvažiavau į Jung. Valstybes. 
Išsisukau iš 1920 m. ir 1930 

\ m. cenJų, jokių žinių apie sa
ve nedaviau. Bet šiuo metu 
padaviau informacijas apie 
save, bet ne apie nelegalį įva
žiavimą. Ar man gali būti 
bloga? 

Visių pirma, legalizuok tavo 
apsivedimą. Tegul žmona krei 
piasi prie teisingo advokato 

gali prašyti nei valstybinės 
pensijos, kokios yra mokamos 
tos valstybės piliečiams su
laukus senatvės. Toks darbi
ninkas, jei galėtų išdirbti 
dar nors pusantrų metų ko
kiame nors fabrike ir kas trys 
mėnesiai uždirbtų po 50 dol., 
būtų kvalifikuotas federalei 
apdraudai. Toks darbininkas, 
gaudamas darbą, sykiu turi 

išgavimui persiskyrimo nuo' prašyti ir Socialės Apdraudos 
jos pirmo vyro. FLI8. kortelės. 

Ūkiai Ame r. Jungtinėse 
Valstybėse. 

KLAUSIMAS. Kiek Ame
rikos Jungtinėse Valstybėse 
yra ūkių ir kiek žmonių juose 
gyvena! 

ATSAKYMAS. Pastarasis 

KAUNAS (E). — Sausros 
ir kaitros visoje Lietuvoje 
nuo ankstybo pavasario tebe
sitęsia. Per Jonines vienur 
kitur smarkiau palijo, kitur 
tik pei^kūnija pasitrankė, po 

pievų plotai saulės spindulių 
išdeginti, parudę. Šieno buvo 
tik drėgnose vietose; dobilai 
rytą nupiauti, pavakariais jau 
vežami namo. Jie sausi, kaip 
parakats, todėl ne tik lapeliai 
virsta, bet ir stiebeliai tiufi-

Emigracija Sustojus 
KAUNAS (E). — Emigra

cija iš Lietuvos šiemet yra 
visiškai nežymi. Per pirmuo
sius 4 mėnesius Šiemet iš Lie
tuvos išvyko tik ill6 asmenų, 
kurių tarpe 5 lietuviai ir 111 
žydų, — i Palestiną ir Jungt. 
Valstybes. Peniai per tą pa
tį laiką emigravo 275 žmonės 
ir 1938 m. — 311 žmogus. 

Lietuvos Komunistų 
Partijos Pareiškimas 

KAUNAS (E). — Lietuvos 
Komunistų Partijos Centro 
K-to organas * 'Tiesa" Nr. 12 
ryšium su nutraukimu algų 
mokėjimo dvasininkams rašo: 
" Pritardami tam vyriausybės 
žygiui ir reikalaudami galu
tinio bažnyčios atskyrimo nuo 
valstybėls, mes, komunistai, 
kategoriškai pasisakome už 
visišką tikėjimo ar netikėji 

Tirti 
VILNIOS (E). — Vidaus 

reik. ministeris davė leidimą 
Vilniaus miesto savivaldybei 
leisti žurnalą "Vilnius", ku
ris bus skiriamas Vilniaus 
miesto istorijai, kultūrai ir 
dabarties gyvenimui nagrinė
ti. Žurnalas eis k>2« 3-4 mėne
siai. Jo redaktorius bus Vil
niaus miesto burmistras Kru
tulys. 

Komunistu s 
KAUNAS (E). — Vidaus 

reik. ministeris davė leidimą 
Lietuvos komunistinio jauni
mo sąjungos centro valdybai 
leisti laikraštį "Komjaunimo 
T^esaį'^ Laikraštį* eis p-8 
kartus savaitėje, redaktorium 
paskirtas Feliksas Bieliaus
kas, į 

Socialės apdraudos 
reikalu. 

KLAUSIMAS. Dirbau fab
rikuose Illinois valstybėj per 
suvirs 30 metų. Kelis syk ke
tinau grįžti į Europį, ir dėl 
to neįstengiau tapti šio kraš
to piliečiu. Dabar esu jau 65 
metų ir per pastaruosius pen
kerius metus negalėjau dirb
ti. Mane užlaiko duktė, bet ir 

žemdirbių cenzas, darytas 
1935 metais, rodo, kad Amer. 
J . V. buvo 6,812,350 ūkių. Tie 
ūkiai apima 1,054,000,000 ak
rų žemės. Gyventojų tuose 
ūkiuose buvo 31,800,907. Sulig 
darytų cenzų 1930 ir 1925 
metais, tai rodo padidėjimą. 

^W 

Demokratų suvažiavime kai 
ba Mrs. Thomas A. McAllis-
ter, demokratų nacionalinio 
komiteto moterų skyriaus di-i 

I rektorė. (Acme telqphoto) 

Skaitykite Ir Platinkite Sekančius Mūsų 

Katalikiškus Laikraščius; 

"DRAUGAS" — vienintelis A-
m^rikos lietuvių katalikų dien 
rastis. Metams $6.00. 2334 Soutb 
Oakley Ave., Chicago, TU. 

" L A I V A S " — tikybinis savaitraštis. Metams $2.00. 
2334 So. Oakley Ave., Cbicago, Tllinois. 
"DARBININKAS" — Šv. Juozapo Darbininkų Sa-
juneros organas, išeina du kartu savaitėje. Metame 
$4.00. 366 West Broadway. So. Boston, Mass. 
"AMERIKA" — savaitraštis. Metam* $2.. 423 Grand 
Street.. Brooklvn, New York. 
"GARSAS" — A.L.K. Snsivieniiimo organas. Me
tams $2.00. 73 East Soutb S t , Wilkes-Barre, Pa. 
"MOTERŲ DIRVA" — A.L.R.K. Moterų Saiungos 
organas. Metams $2.00. 2317 So. Hoyne Ave., Chicago, 
Illinois. 
"STUDENTŲ ŽODIS" — A.L.K. Studentu ir Pro
fesionalų žurnalas. Jame bendradarbiauja visos ge
riausios Amerikos pajėgos. Metams $2.00. Mariana-
polis College, Thompson, Conn. 
" V Y T I S " — lietuvių Vyčių organizacijos mėnesi
nis žurnalas. Metams $2.00. 4736 South Wood Street, 
Chicago, Tllinois. 
"MUZIKOS ŽTNTOS" — mėnesinis muzikos žurna
las. Leidžia Vargonininkų Sąjunga. Metams $1.50. 
1850 Wabansia Avenue, Chicago, UI. 
"UETUVTŲ 2 I N I O S " — savaitraštis. Leidžia Lie
tuvių R. K. Literatūros Draugija. Metams $1.50. 6802 
Supenor Ave., Cleveland, Ohio. 

kedami lūžta. Daržai tarpsta 
to vėl, kaip ir prieš ted tę-| tik ten, kur jie ypatingai rū-1 mo laisvę. Būdami nuosek- ir kt.). 
siasi stačiai tropikiniai karš
čiai. Žemė plačiais plyšia.is 
supleišėjusi, rįai kur šuliriai 
taip išdžiūvo, kad galima juo
se bulves pilti. Vasarojus tik 
sudygęs pradėjo gelsti. Ištisi 

KAUNAS (E). — Dailinin
ko St. Žuko iniciatyva įsistei
gė agitpropagandinG brigadai, 
kurioje spiečiasi į vienų bran
duolį žymiausios jaunosios 
meno jėgos (rašytojai, kom
pozitoriai, muzikai, aktoriai 

T 
D £ L J U M S 

blizganti, lengvai valomi apdaryma., kurie P1"1' 

nauoai TpUlK^S' — - . _ , v\rtuvei 
duoda t*ra g r « > « » . * » * * « - • 

* * " * ^ u ž l a i ko vesuu* virtuve* 

dirbti 

degintojai kur 
uUuoti kakaliai, * * * kakalyje lai-

super-vnsuiluul* — temperatūrą 

k0 *»«** —::; u i u M *̂am; 
6 t a i r daugyn * * » d & u g u m n a u « 

Gesiniame Pečiuje. Ate.k.te 
„odelių dabartiniu laiku. 
(Žemos Kainos 

. Lengvi Išmokėjimai) 

JOSŲ GESINII) PEČIŲ PARDAVĖJAI 
* 

(ŠĮ apgarsinimą Gesintų Pečių pardavėjų apmoka 
Public Service Company o f Northern Illinois) 
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Atsnirifiiniai Iš Bolševiko Nelaisvės 
Rašo kun. V. Grašis 

(Tęsinys) tik dėl nuraminimo visnome 

ūpas visų buvo pakilęs ir ( Kitas malkaudamas buvo rėme. Badavimą paskelbi* lat-
lengvino sunkumą. ' įlipęs j medį, kad pasilaužns viai, estai, lenkai ir rusu 

Pusiaukely pavijo mus trau sausų šakų, bet iš aukšto nu- anarkistai. Jie surašė savo 
kinys, kuriuo grįžo Trockis krito ir gerokai susitrenkė, 
taip pat iš Ekaterinburgo. Joj Chanas buvo pasižadėjęs, 

AKIŲ GYDYTOJAS 

Visai kitaip apseidavo su nes, nes tikrai žinoma, kad traukinys buvo netoksai, kaip sugrįžus Chivon mums atsių-

Ekaterinburge ' i r ten pat jų 
kūnai sudeginti. 

Vieną dieną mūsų sargyba 

mumis bolševikai. Jie mokė
davo visaip apsunkinti mūs 
padėtį. 

PapraŠčme paruošti mums 
pirtį. Komendantas prižadė
jo, bet paskirta dk'na praėjo, 
o mus pirtin nevedė. Tad pa
dejavę sugulėme. Tuomet vi
durnaktį, įgjo komendantas su 
partija kareivių ir liepė tuo-
jaus visiems eiti pirtin. Ka
dangi buvo pervėlu, be to 
smarkiai šalo ir puste^ o su
žinojome, kad pirtis kitame 
gale nuėsto atstu už 6 kilo
metrų, tai dauguma atsisakė 
eiti. Bet komendantas §me 
stumdyti, mušti nenorinčius reivis; jis kratydamas ginklą, 
ir privertė eiti. Tokiu savo ei-! pasakė: " Jeigu kas nors pri-

visa caro šeimyna draug su i I l l u s i ž k i s : t e n „^tėsi du gar- sti laišką, bet iš laikraščių su 
juo pačiu buvo sušaudyta v e ž i u „ a ^ konstrukcijos,'žinojau, kad jis ten pat Mask 

vagonai buvo tik 1 ir 11 kla- vos koncentracinėje stovyklo-
sės; buvo kalbama, kad esan- je mirė. 
ti vežiojama ir karvė, kad Kiekvienos tautos belais-

labai karščiavosi ir buvo ne- J komisaras visados turėtų vius globojo tų valstybių at-
paprastai sujudinta. Mums šviežio pieno. Mes iš Ekate-1 stovai, taigi ir mus greitu lai-
paklausus, kas atsitiko, jie at 'r inhurgo Maskvon važiavome ku aplankė Lietuvos atstovas, kai sausainių^ cukraus; visa 
sakė, jog gavę žinią, kad jų 2 1-2 savaitės, o Trockio trau per Raudonąjį Kryžių suteikė -tai atėmė, taigi prisiėjo iš tik 

reikalavimus ir paskyrė di*>-
ną, ligi kurios jų neiipildžius, 
pradėsią badauti Iš kalno bu
vo numatyti, kad tuom bolše
vikų nenugasdins; taip ir at
sitiko. Prasidėjus badavimui, 
komendantas visus badaujan
čius uždarė cerkvėje ^r pada
rė smulkią kratą jų daiktų. 
Pas kai kuriuos atrasta irero-

valsčiuje bolševikai paskelbę 
"meilės savaitę," laike kurios 
visos mergaitės ir jaunos mo
terys turinčios jiems atsiduo
t i ; pasipriešinusioms esą pa
skirta didelė bausmė ir bū-

kinys tą kelią perbėgo per 5 pašalpą ir rūpestingai užsie-
dienas . 

Maskvoje Andronovsko 
vienuolyne. 

1 dieną kovo pasiekėme 
sianti pavartota prievarta. Maskvą kur mus patalpino 
Ypač karščiavosi vienas ka- buvusiame * Andronovsko vie-

gesiu ir labai pageidaujama 
pirtis virto tik sunkenybe. 

Tarp belaisvių buvo iš Min
sko šventikas Zdanovičius. 

lįs prie mano žmonos, tasai 
negyvens/ ' Kitas jam tarė: 
"Taip , prie bolševikų val
džios turėti jauną, gražią 

Jis mums pasisakė, kad su- žmoną nepatogu.'' Sekančią 
manęs g r e i t i į katalikų tikė- naktį dviejfų kareivių buvo pa 
jimą. Vienok tas jo troškimas bėgta iš sargybos, už ką 
neišsipildė. Vieną vakarą ko
mendantas liepė visiems be
laisviams giedoti bolševikų 
himną, kuriame randasi pikt
žodžiaujantis sakinys: "Die
vas mums nepadės." Todėl 
kai kurie negiedojo. Komen
dantas paklausė Zdanovičių. 
kodėl jis negiedąs. Šis atsa
kė, kad priverstas neturi bū
ti — kas nenori, tas ir negie-

mė mūsų reikalais. 

Iš vieno man prielankaus 
asmens, per Lietuvos liaudo 
nąjį Kryžių, gavau dėžę, pil
ną valgomųjų daiktų. 

Turėjau pasirašyti, kad esu 

nuolvne! Ši stovykla buvo sk i - ,« a v ? s v i sa> k a s b u y o s i u n C i a -
rianm svetimtaučiams, tad (m m a - Patikrines pagal pridėti} 
radosi belaisvių beveik visų | s a r a š a a t r a d a u > k a d v i s k t , s 

Europos tautų, o net ir Azi-'>"ra ' t l k t r ū k o k e , e t o s s v a n ' 
jos. Čion liko atvežta ir Chi- j sausainių. Jdavėjas aiškino, 
vos chanas su sūnum, broliu kad> n e i k e lyJe- n e i s a n d ( i l>' 
ir aukščiausiais valdininkais. I n i e k a s *"& negalėjęs, ta. 
Jų padėtis buvo be galo sun- S a l P e l § s J u o š " f a ™ * Ap-

jiems grėsė sunki bausmė, bet 
noras ginti dorą brangių as 
menų paėmė viršų. 

ki. Ligšiol buvę valdovais, ku 
rių visus reikalus aprūpinda
vo tarnai, dabar dažnai neži-

žiūrėjęs smulkiai dėžę pama
čiau dugne daug trupinių, su
simaišiusių su liekanomis 
nuo pelių; taigi nebuvo abe-nodavo ką daryti. V ienas iš 

jų skundėsi, kad juos apipuo-' Jon§s> ^ ™ i š * * W Vehų 

Ten esant, prisiėjo skaityti; ^ r a u d o n o s i o s u t e l ^ P a a i S . šeimininkauta. 
vietiniame laikrašty statistiką: ^ k a d u t § 1_g n e m u d o n o s ; K a d a a p i e t a i s u ž i m ) j o 

tos gubernijos gyventojų, r ma- < 
paklausėme, kaip jos atrodo, no nelaisvės sandraugai t a i ' p a ž a ( I ^ ° trunn/iausiu 

kurios matėsi, kokius p r a - , P a a i š k i n o kad HoR •*»*•« ****»*«»*«; »*** "K-****™*'!*1**1** ™ b>'^ i r P r i k a l -
gaištingus vaisius atnešė ei 

tųjų visiems badauti; Kai ku
rie gėrė vandeni, kiti ir nuo 
to susilaikė. Po dviejų dienų 
atvažiavo latvių atstovas ir 
patarė saviesiems tuojau per
traukti badavimą. Šie jo pa
klausė. Juos pasekė estai; 
lenkai ir toliaus badavo, bet 
kasdien po keletą nusilpnė j il
sių pernešdavo į ligoninę, kur 
jau jie priiminėjo maistą. Jų 
pirmininkas nuliūdęs atsilie-
pė, jog tie esą nusirpnėję ne 
tiek kūnu, kiek dvasia ir tik 
nuduoda nusilpnėję esą. Po 
6 dienų ir lenkai, nieko neat
siekę, perstojo badauti. Už vi 
sus ilgiau badavo anarkistai. 

Dešimtą dieną gydytojas pra
nešė čekai, kad badaujantieji 
neužilgo turėsią mirti. Tada I Po piet 1 iki 3; Vakarais 7 iki 9 
atvažiavo pas juo s čekistas, 

laiku 

Dfi. VAITUSH, OPT. 
SPECIALISTAS 

OPTOMETRICALLY AKIį 
LlbvH VIS 

SuvtrS 20 melų praktikavimo 
Mano Garantavimas 

Palengvina akiy įtempimą, kas ea 
l priežastimi galvos skaudėjimo 

svaigimo, akių Įtempimo, r. ervuotu 
no. skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumpaiegystę ir toliregystę. Priren
gia teisinga} akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas so 
elektra, parodančia mažiausias klal-
laa. Speciali atyda atkreipiama J 
mokykioi* vaikus Kreivos akys ati
taisomos. 

Valandos: nuo 11 iki 8 vai. rak. 
Nedėliomis pagal sutartį 

Daugely ateltikimų akv.s atitaiso 
mos be akinio. CLainos tiUrfos kaip 
ittruUan. 
4712 SO. ASHLAND A VE. 

TolafAna* ' A R j į i 1873 

LIETUVIS ADVOKATAS 

CHARLES E. ZEKAS 
ATTORNEY AT LAW 

Mieste Olisas: 
11 South La Salle Street 
Suiite 1701 Tel. Randolph 0331 
Naujas nanuj adresas: 
7019 So. Artesian Ave. 

Tel. Hemlock 1940 

LIETUVIAI DAKTARAI 
TeL YARds 3146 

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

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

DR. U . ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
- j -£*PC akinius pritaikau. 

_3343 S. Halsted Street 
feL CANal 5969 

DR. WALTER PHILLIPS 
r?7ilYT?,JAS m CHIRURGAS 
<*155 VVest Cermak Road 

OFISO VALANDOS 
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare 

«. ir pa^ai sutartį. 

DR. F. C. ttINSKUNAS 
PHYSICIAN AND SURGEON 
2158 VVest Cermak Road 

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

2305 So. Leavitt St 
Res. tel. CANal 0402 

LIETUVIAI DAKTARAI 
Telefonas: Hemlock 5849 

DR, PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6757 So. VVestern Ave. 

Ofiso Valandos: 

Sekmadieniais sulyg sutarties 

DR. V. E. SIEDLINSKI 
DANTISTAS 

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LATayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais. 

4631 So. Ashland Ave. 
TeL YARds 0994. 

Pirmadieniais, Tnviaditniais ir 
______^__ Šeštadieniais. 

s a k y d a m a s n u s i g r į ž o i r n u č -
jo. Kita diena Zdanovičių iš
vedė į čeką ir jis iš ten ne
begrįžo. Po kiek laiko komen
dantas gavo valdišką prane
šimą, kad Zdanovičiaus daik
tai jam jau nereikalingi ir 
gali būti atiduoti kam kitam. 
Neliko abejones, jog jį n* 
žudo. 

Teko praeiti pro tą namą, 
kuriam« buvo laikomas caras 
prieš nužudymą. Del jo šei-
mvnos, laikraštis "Izviesti-
j a " buvo paskelbęs žinią, būk 
Popiežius prašęs Sovietų val
džią leisti carienei su vaikais 
išvažuoti Romon, pasižadėda
mas savo ir jų vardu, jog 
Rusijon jie negrįš ir į poli 
tiką nesikiš. Tą prašyimj bol
ševikai sutikę išpildyti; bet 
ta žinia pasirodė melaginga, 
prasimanyta, paleista vien 

kad jos veisiasi juokdamiesi sake: "Kaipmes 
tarp lovos lentų; užgesinus _ rusai dabar esame išbadė-j b 5 j 0 a t s i s a k y t į ™° badavimo, 

ropinėja sienomis ir jo, taip ir mūsų pelės. Taigi 'Per keletą dien'ų gydytojas 
Lietuvos duonelės, juos pastate ant kojų. Kadan 

kad chiviečius vargina blakės, jos ir sutaisė tau pokilį." | gi čeką ir dabar nesiskubino, 
tad patarėme šutinti jas ver j Kai kurie belaisviai, kad tad vienas anarkistas pabo

to ardymo šeimynos, celaisviU| ^ ^ y a m l o i l i l l L a b a i apsi-. privertus bolševikus jų bylųjgo. Daržo buvo laiptai, ku-

vilinės moterystes. Šeimyninis; g 
*. i šviesoj., 

gyvenimas iširo ir skaičius; s k a u d ž j a i k a n d a 8 u p r a t o n l 0 ) s u l a u k 
gimimų buvo mažesnis 

da. Komendantas, nieko neat- sk&i^lų m i r i m ų . Nedorumas 

buvo tuo skaudižiau atjaučia-; 
mas, kad mes 

džiaugė, sužinoję gynimosi 
savo vagone i . _, .. s | būdą nuo tų parazitų, 

zdziu lol-turėjome du pav} 
nios šeimyninės meilės, bū
tent, sūnus dėl tėvo, vyras 
dėl žmonos savanoriai pasi
davė į nelaisvę ir drauge su savo 
jais kentė visus kalėjimo var 
gus. 

12 dieną vasario atsisveiki
nome su Ekaterinburgu. Iš
leidžiant iš stovyklos komen
dantas pasakė prakalbą, kuria 
ragino mus, sugrjžus į savo 
šalį, pasakyti saviemsiems, 
kaip bolševikai valdo Rusiją. 
Mes pažadėjome tą* padaryti, 
taigi pildydamas aną pažadė
jimą ir surašiau šiuos atsimi
nimus. 

Dabar kelionė buvo vargin
gesnė už pirmykštę, bet užtai 
grįžtant arčiau prie tėvynes, 

išsprendimą pagreitinti, sū riuos jų prisistatė prie niuro 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Ct., Cicero, 111. 
Antradieiiiais, Ketvirtadieniais 

ir J/euktudieniais 
Valandom: 10-12 ryte. 2-6, 7-9 F. Al. 
314/ S. haisted St., Chxago 

Jfii uiadiuuiaia, Treciadieuiuis 
ir Šeštadieniais 

Valandos: b — 8 popiet, 
ir 6:3U—8:30 vakare 

manė badauti. „Mes lietuviai Į ir perlipęs nušoko kiton pu- Telefonas CAJSai 7329 

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

(2-tro* lubos) 
TeL MIDway 2880 Chicago, HL 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 0 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 

Sekniad. nuo 10 iki 12 vai, ryto. 

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

TeL lARds 0994 
Rez. tel. PLAza 3200 

VALANDOS: 
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai.' dienu 

Vi< chano artimiau- *° n e^arėme ir mūsų atstovas sėn. Nors labai rūpestingai jo 
ieškojo, bet nesugavo; turbūt! 
draugai padėjo pasislėpti. 

siu asmenų dejavo kad labai! S * * ^ k a d ^ ^ t i n g a i pacla-
sunku esų eia gyventi; parodė 

prakiurusių alkūnę ir 
ašarodamas tarė: "L ehlieba 
niet, i rublia niet." 

_ 

KĮP5 

R h e u m a t i c Happy; 
Relieves Pain Quick 

Thousands who suffered from the tortnring 
pains of rhcumatism. sekttica, lumbago, neu-
ralgia and neuritis—are oertainly happy over 
their discovery of NURITO. Now tney have 
found a quick-acting formula which spcedily 
relieves those exhausting muscular aches and 
pains. NURITO is trustworthy and dependable 
—contains no opiates. If you want to feel again 
the joy of relief from pain—so you can work in 
peace and sleep in comfort—be wise and try 
NURITO under this ironclad guarantee. If the 
very first three doses do not relieve that cruel 
pain to your satisfaction—your money will be 
refunded. Don't suffer. Ask your druggist today 
for NURITO on thia guarantee. (T.N.C ) 

MAKE THIS SIMPLE TĘST TODAY 
SOOTHE * & EYES! 
MAKE THIS f ^2s 

-^ i 

IYIS OVTRWORKED? D o they smart 
and bum? Murinębrings quick relief. 
Try two drops of Murinę night and 
morning and whenever your Eyes are 
irritated and reddened or feel tired. 

h 

Murinę is alkaline—pure and gentie, 
cconomical, tpo. Try Murinę today. 

~*IL— -]S} 

VOUR EVES , 
ES . gLEAHSES • REFRESHES Į 

(Bus daugiau.) 

NAUJAS APARATAS 
AKINIAMS PRITAIKINT 

$Lt*. 

" 

PIRKITE ANGLIS DABAR - KAINOS NUKRITO 
ALESAUSKAS 8č SONS 

7100 So. Talman Ave. 
TEL. PROSPECT 8742 

Mes iškraustome moderniu būdu. 

Pardavinėjame tiktai geriausios kokybes 
(best quality) anglis. 

A K T N A M Ų 
Dėl Pirkimo — Pataisymo 

Ax Seno Morgičio Atmokejimo 
Cioeroj, Chicagoj ir Apylinkėse 

NSURED 

C ^ H » ' « « T wrry<M*>r«»Mi>J**^#i»»T^»V c* M,y 

D U O D A M £ 

i% P A S K O L A S 

- J S ^ 1 S T . A N T H O N Y ' S 
B U I L D I N G & L O A N A S S O C I A T I O N 

1500 South 49th Court, Cicero 
teL CICero 412 Jos. F. Gribauskas, Sec. 
VU.: Pirm., Ketvlr., Sedtad. S iki 8 T. T.; ADU-., Treči»d. » iki 5 pp. 

TAUPYKIT PER 
P A Š T Ą 

DR. PETER J. BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIIlURiJAS 

2ZVZ VVest Cermak Road 
UVLSO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 

ir pagal sutartį. 
Sekmadiet-ims taipgi pagal sutartį. 

ixes. telefonu b££iey 04č»4. 

DABAR MOKAME 3 į ^ U Ž P A D £ 1 rUS PINIGUI 
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI $5,000. j 
per Fedt-ml Savinas and Lota Insurance Goro., Wasliington, D. GL 

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

1941 Meni Radios iškrautos 
ant parodos. $95,000 vertes 
gerų rakandų stakas. Elek-
trikines Ledaunes, Pečiai, 
Karpetos. Teisingos Kainos. 

Lengvi Išmokėjimai. 

Del teisingo radio patarna
vimo šaukite: YARds 30S3. 

JOSEPH F. BUDRIU 
FURNITURE HOUSE 

3409-11 ir 3417-21 South 
Halsted Street 

Tel. Cicero 1484 

DR. S. R. PALUTSIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. lDtcs Uat. ir 49th Ct 
OFISO VALANDOS: 

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

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

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

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

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

TeL YARds 5557 

K FRANK C. KVVINN 
(Kvierinskas) 

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street 

OFISO VALANDOS: 
2—4 ir 7—8:JO v. vakare 

ir pagal sutartį. 

DR. P. J. BEiNAR 
(Beinarauskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street 

TELLFONAl: 
Ofiso — WENtworth 1612. 

Res. — YARds 3955. 
OFISO VALANDOS: 

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

pagal sutartį. 
Tai. YARds 2246 

DR. C. VEZELIS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 
Res. 6958 So. Talman Ave. 
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office teL HEMlock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai.: 2 - 4 ir 7—9 vak. " 
Ketvirtad. ir Nedčlioinis susitarus. 

2423 W. Marąuette Road 

B U D R I K O P R O G R A M A I : 
\VCFL. — 9 V0 kil. S e k m a d i e n i o 
v a k a r e 9 vai. 
W H F C — 1420 kil. , K e t v i r t a 
d ien io vak . 7 vak 

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak. 
Nedčlioinis pagal sutartį. 

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 v. v. 

REZJJDENCUA: 
6631 S. California Ave. 

Office Phone Res. and Office 
PROspect 1028 2359 S. Leavitt St. 
VaL: 2-4 pp. ir 7-9 vak., Canal 0706 

DR. J. J. KQWAR 
(Kowarskas) 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
2403 VV. 63rd St., Chicago 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pa<;al sutartį. 

TeL YARds 5921. 
Res.: KENwood 5107. 

DR. A. J. BERTASH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso teL VLRginia 0036 
Rezidencijos teL: BEVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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 Ave. 
VALANDOS: U v. ryto iki 3 fioni4 

i iki U įsi. u k a » . , 

file:///VCFL
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liepos 18, 1M0 D R X Ū 8 I S 
S<? 

5 

<f 
PinSBURGH LIETUVIŲ ŽINIOS 

^ 

y> r 
North Side West End 

Sį sykį Jū*ų nužeminta* ži-Į Liejos 11 d., šv. Vincento 
niu. rinkėjas pritrūko žinių.' Moterų klubas laike nienesi-
North Side užviešpatavo mir- nį susirinkimą, kuriame vun-
tinat tyla. balsiai sutarė suruošti pikni-

. A . . ... ka parapijos labui. Moterp-
Musų komunistai, apsidzmu * \ , ., w , 

. . les pikniką zaib suruošti su gę Lietuvos nelaime, taip a p- *,. w
v 

. . . . kuirehu, saltanosiais, zuikio rimo, kad, regis, jų eia nei . . . _ . . . . ... m ausukėmis, sūriais .ir visoke-pedsakio neliko. Tuo tarpu . T v. A . , . . riopu skvstimeliu. Piknikas į-ju. eia yra pora tuzinų. l)e- * . . . . nm , , . vyks rugpiūčio 25 d., Kwa-, 
i liek Park. 

des -Šamo jie visgi dikeiai pri
sibijo. Būtų tikrai "gttdnta 
diena", jei reikėtų važiuoti Klūbietės taipgi turėjo 
į dabartinį rojų. derinu Ame- draugiška vakarėlį, kurį tvar-
r.ikoj gatves šluoti, arba iš kiai suruošė Apol. Sherman 
44 r e ik i ' ' gyventi negu Rusi
joj komisaru tapti. Girdėjau 
Lietuvoje trūksta kandidatų į 
seimą, o, gal, net kokio mi-
nistirio kėde tuščia. Važiuo
kite draugužiai — nesibijoki
te. Jūsų svarjortes išsipildo — 
Lietuva netenka laisves. Tam 
tikslui uoliai dirbote — vyki
te atsiimti "zaplqto" — pa
sidžiaugti savo giminių asa-

ir Ona Sherman. I 

mybių, kurių visų negalima j taipgi yra ruošiama turinin-
čia suminėti. Atsilankę nesi-'ga ir graži programa, kurio-
gailesite, ne s čia pamatysite je dainas išpildys apylinkių 
ir paslaptyje dar laikomų da-| kolonijų chorai, bus įvairių 

i lvku ir atskraivin-ite gražio- sporto pramogų bei lenktynių 
je gamtoje ir pasimaudysit?! ir žaidimų. Yra užkviesta iš 
mėlyno ežero bangoje. Pikni-| apylinkių kolonijų žymių sve

čių dalyvauti Šioje gegužinė
je. Vienu žodžiu komisija yra 
pasiryžus padaryti būsimų 

ke dalyvaus iš įvairių kolo
nijų daug lietuvių, todėl sa
vieji turėtų dalyvauti visi be į 
jokio skirtumo. Jaunieji ža-j gegužinę sėkmingų, 
da čia gražiai pasirodyti. To-į 
dėl iš anksto visi, ruoškitės j Meniškas Lietuvio 
į šį išvažiavimą. 

A 

Kemešiui iš Jersey City, N. 
J. ir kun, Masini i ui pašven
tino tą kryžių. Dalyvavo ir 
daugiau kunigų tose iškilmė
se, bet jų neteko visų vardų 
sužinoti. 

M. J. 

"l P. Krikščiūnas! Padirbtas Kryžius 

Liepos 13 d įvyko laidotu-' Sen. Alben Barklev, demokratų suvažiavimo pirmininkai, 
ves a, "a. Pranciškaus Joco. P™*** .suvažiavimui, ksd ,prez. Rooseveltas nėra kandida-
„„ . . t a s nominacijai. Šis pareiškimas šukele naujas delegatų de
r l i o m s per daug metų sir- m o n s t r a c i j a s ^ p r e z . Ro0seveltą. (Acme teleplioto) 
guliavo. Palaidotas Šv. Kaži-, , . 
miero kapinėse. ^ 

Liepos 14 d. &v. Vardo (Ir
gi jos nariai e jo bendrai prie 
Šv. Komunijos. Šv. Sakramen-

romis ir vergija. Tačiau 4 'Lai-! tas buvo išstatytas viešai a-
sves" ir "Vilnies" argumen-i doracijai, kuri baigėsi palai-
tai stipresni už sveika protų.' minimiL 

D. Ž. parapijos komiteto 
narys Juozas Bučnis žuvauja 
ir maudosi Erie ežere. Kol 
kas dar nreko nepagavo — 
tuščiomis nenori grįžti namo. 

Mūsų apylinkes piknikai 

LRKSA 85 kuopa laike mė
nesinį susirinkimų. 

. KAS GIRDĖT KITUR 
^ 

\ S? 

Bendr&s Trijų 
Apskričių 
Išvažiavimas 

Conn. valstybes trijų kata
likiškų organizacijų apskri
čiai, būtent: Moterų Sąjun
gos, Susivienijimo Lietuvių 
Romos Katalikų ir Darbinin
kų Sąjungos, rengia metinę liaus kryžių. Kryžius 
Dainų Šventę arba* šios vai- gražiai atrodo ir puošia baž 
stybes lietuvių sąskrydį. Į-nyčios eenJtrų. Atrodo labai 
vyks liepos 21 d., Sea Cliff, skoningai visas altorius. Per 
darže, Morris Cove, Conn. 

Elizabeth, N. J. — Mūsų 
bažnyčios sanktuarijų puošia 
naujas meniškas kryžius. Kle
bono rūpesčiu surasta auko
toja medžiagos ir už darbų 
a reikalingos sumos, o choro 
narys, skaptuotojas, Lietuvo
je baigęs tos rūšies specialią 
mokyklą, St. Valadka, išskap
tavo grynai lietuviško sti-

labai 

šv. Petro ir Povilo šventę, 
prieš mišparus, kun. J. Bal-

Liepos 15 d. įvyko laido
tuves jaunikaičio a. a. Juozo] 
Seiliaus. Velionis staiga mi
rė palikdamas dideliame nu-

LRKSA Conn. Apskr. d>'ba deda visas pastanga*, 
1 kad parengimas būtų sėk
mingas. Programą sudarys 
dainos, muzika, kalbos, žaidi
mai. Dalyvaus miesto majo
ras, filmininlkas Januškevi
čius ir bus daug kitokių įdo-

Jubiliejinis Piknikas 
LRKSA Conn. apskritys re

ngia 25 metų sidabrinį jubi
liejaus paminėjimą — pikni
ką, rugpiūčio men. 4 d., Lake 
AVood parke, Waterbury. Vai-1 

Kiekvieno kataliko yra prie
derme skaityti vien ka
talikiškus laikraščius. 

CONRAD 
Fotografas 

studija įrengta Ptr 
mos rūšies «u mo
derniškomis užlaido
mis Ir Hollywood 
Šviesomis. D a r b a s 
G a r a n t u o t a s 

420 West 63rd Street 
TeL: Bisnio — ENGhrwood 6883., 

Ras. - ENGlewood 6840., 

H0LLYVV00D INN 
Svetaine renduojama susi
rinkimams, parems, vestu
vėms ir visokiems kitiemsl 
parengimams. 
Mykolas Ir Elzbieta Rudauskal 

(Savininkai) 
2417-19 VVEST 43rd ST. 

Phone Virginla 9780 
Gegužines rengimo komisi-j 

ja, kurios priešakyje stovi kūnas, Maspetho parap. kle-
darbšfūs nariai bei veikėjai:, bonas, asistuojant kleb. kun. 
V. Norkūnas, J. Matulsatiis, — 
F. Rumskas, S. Tamulevičie-'. C L A S S I F I E D 
nė ir kiti, stengiasi, kad vis-

_ • • • 
ką priruošus kuo geriausiai w w w w w w w w v w w w w q ; 

pakeitė j^avo veidą — tapo| liūdime našlę motinų, brolį ir 
beveik sausi. Bausros dėlei' sesutes. Laidotuvėse dalyvu-
pora jų visct neįvyksta. Pik- vo labai daug žmonių. Palai-
nikų sausumo dėlei nereikėtų dotas šv. Marijos kapinėse. 
labai nusiminti. Norinjt gali
ma sušlapti kur kitur1 

Liepos 14 d. vakare įvyko 
moterų klubo mitingėlis. Ma
žai kas į jį atvyko. Vasaros 
laiku parapijos reikalai ma-

Vyrai ruošia antrą parapi-

mokyklos svetainėje. Parengi
mai čionai viens po kito, bet 
žmones juose skaitlingai da
lyvauja Gerai ir daro, nes 
parapijos reikalai kiekvienam 
turi rūpėti. 

Girdėjau, kad inž. A. Ma
jos pikniką. Visi darbuojasi, žeika išvažiavo į Brooklyn 

CHARLES P. SUROMSKIS 
REAL ESTATE INVESTMENTS & INSURANCE 

We Buy, Sell And Exchange City Property And Farm ^ands 

6921 So. Western Ave., Chicago, 111. 
PHONE REPUBLIC 3713 

ir tinkamai pavaišinus visus, Į "DRAUGO". LABOR DAY 
kurie atsilankys į gegužinę, P I K N I K A S 

Rugsėjo 2 d., 1940 m. 
VYTAUTO PARKE 

V W W W V W W W W W V W V 9 W 

Namai, Farmos Eina Brangyn. Pasiskubinkite 
nusi})irkti arba pasistatyti . Turimo namų po visa; 
Chicagsį. Taipgi mažų ir didelių i'armij. Galima, pigiai pirkt, mainytį. 

: IK! JOT. 

kad piknikas būtų sėkmingas. 
Įvyks liepos 21 d., Eup-reclit 
darže. Turintieji autom^bi-

žai kam rupi. Atrodo, kad liūs žada daug žmonių nu-
parapijos svetainės priseis ii- vežti į daržą, 
gai, ilgai laukti. Claila, nes 
parapijos amžius be nuosavos Jaunimas Vyčių kuopos tai-
svetainės ir be seserų vienno-j pgi jzv pradėjo ruošti^ prie 
lių už>il>aigs su senąja karta, ^b ingo" vakari) parapijos la-
Kodėl niūsų žmonės nepagal-[ bui. Pirmas tolcs vakaras j -
vojat vyks liepos 26 d., 8:30 vai., 

aplankyti savo mylimą žmo
ni} ir sūnelį. 

Taipgi ir vietinis Kores
pondentas žada kur noi's iš
važiuoti ir aplankyti savo! 
"krajavus". 

Girdėtis, darMi eionai žy
miai pagerėjo. Džiaugiasi žmo 
nes ir klebonas, kad dėlto ir 
parapijos reikalai bus leng
viau tvarkyti. Vietinis 

BARGENAI MARQUETTE PARK APYLINKĖJ 
7 cottagįai, nuo $2300 ir aukščiauf 
12 bungaliiį, nuo $4300 ir aukščiau 
17 2-tletiį, nuo $6,500 ir aukščiau. 
3 3-fletų, nuo $7,500 ir aukščiau. 

14 4- i letų, nuo $9,500 ir aukščiau. 
8 6-f lotu, nuo $15000 ir aukščiau. 
L5 10-11* nuo $18,500 ir aukščiau. 
3 15-fl., nuo $25,500 ir aukščiau. 

C5S>V ;%-;-,;-?g^g»^ 

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

Turime daug bizmavu; namų, didelių ir mažų. Taipgi statom 
naujus namus ir taiaom senus. Ant jūsų loto pastatysim mūrinį 
bungalow ui; $4,950.; 2 f lėtų mūrinį, po 4 kambarius, už $0,500. 

Jeigu jūs turite semj namą., priimsim \ mainus. Statyti naują 
arba taisyti seną namą nereikia pinigų niokoti pakol nebus dar
bas pihiai užbaigtas. Pastorojame paskolas ant lengvų išmokėjimų 
ir mažų nuošimčių. Apkainavimas veltui. Taipgi inšifirinam na
mus, automobilius ir rakandus. Visi mokesčiai namų arba inšiū-
rinių ant lengvų išmokėjimų. Kas nori pigiai pirkti, greitai par
duoti arba išmainyti, naują namą pastatyti, seną pataisyti, kreip
kitės pas C. P. SUROMSKIS CO., 6921 S. WESTERN AVE. 
f ei. Repnblic 3713; vakarais Prospect 0176. Ofisas atdaras nuo 
9 vai. ryto iki 9 vai. vak. Nedėliom nuo 10 vai. iki 3 vai. popiet. 

DIDELIS BARGENAS 

Pardavimui bučerne ir groserne. Vis
kas | rengta pagal naujausios mados. 
Biznis išdirbtas per 20 metų. Atsi
šaukite: 4530 Somli Honore Street, 
Chicago, m . L 

PARDAVIMUI A R MAINYMUI 
Norime parduoti 94 akerų ūkį ar

ba išmainyti ant namo Chicagoje. 
Geri budininkai ir gera žemė, ūkis 
randasi Miehigan valstybėje ir arti 
upes. Atsišaukite: 3831 Archer Ave., 
Chicago.^Tel.: L,AJ<"aye.tte 5 i* 7 3. 

Atnaujinkite Ir l'agrazinklte 
S\mų Grindis 

"DUSTLESS FLOOR SANDOTO" 
Apkainavimas Dykai — 

1S Metų Patyrimo 
Darbas G arantnotaj. 

D61 Specialių Są'ygų 
Šaukite Dabar 

COMPI>ETE PLOOR SERVICE 
Telefonas Normai 4799 

PARDAVIMUI NAMAS 
4 f lėtų mūrinis namas, 2 po 4 

kamb. ir 2 po 3 kamb.; dideli kam
bariai, shovvers, garu apšildomi, ge-
ainiai pečiai. 3 karų mūrinis gara-
džius. 1 blokas nuo Marąuette par
ko. Atsišaukite: 

7210 So. Mozart St. 

PARDAVLMU1 
26 apart mentų namas — su steam 
heat. Neša mėnesinės rendos $980. 
Parduodame už $35,000., arba mai-
nysim ant mažesnio. Atsišaukite: 

AV. PAUL, 3553- Sotitli Halsted Su, 
tcl. VARdfl 5118. 

i 
C) 

UHICAGO'S MOST E±XIABLE NEW CAK DEALEH 
Trade-ins on New Plymouths and De Sotos are swamping us! 

Therelore We Are Ofiering Our Tremendous Usėd Car btock At 
K E A L B A R G A I N P K I C E S . 

BUICKS — 1939-38-37-36, Sedans. Prices as Low as: 
Ali nave Heaters and TrunKs — šame with fcadios 0 3 9 5 . 0 0 

CHEVROLETS — 1939-38-37-36, Sedans. 
Ali have Heaters and Trnnks — tsome with Eadios 
CHBYELERS — 1939-38-37, Sedans. These look likę new. 

0185.00 
0295,00 

DE SOTOS — 1938-37-36, in perfeet oondition. 
W įth Heaters, Radio and Trunk. 

DODGES — 1939 38-37. Best Bnys in Chicago. 
With Heaters and Radio. Ali have Trnnks. . . 

• • • • • • ' 

i 

0275.00 

0295.00 
F0KD3 — 1939-38-37, with Heater; scme have Radios, 0 1 9 5 . 0 0 

PONT1ACS —1939-38-37 36, with Heaters, RacB(ą3, Trunks, 0 1 8 5 . 0 0 

PLYMOUTHS — 1940-39^8 38-36, with Heaters, 
Radios and Tmnks. Ali these cars are likę Brand New 0295%OO 
218 cars to choose from, Every car reconditioned by onr factory 
trained mechanics and gnaranteed to be perfeet throughout. 

I YOUR CAR DOWN - BALANCE 18 MONTHS. 

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

Chicago, IU. 
D E S O T O 

6445 So. Western Ave. 
a H H I ^ B . O P E N E V E N J N G S 

m 
DUODAM PASKOLAS 

A N T 

PIRMŲ MORGIČIŲ 
Cliieagoj ir Apielinkej. Lengvais Išmokėjimais: Pir

kimui, Pataisymui ir Statymui Naujų Namų. 

MOKAME o\% 
Dividendų Už Padėtus Pinigus. \ J ~ / 

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

AV^ashington, D. C. 

TURTAS VIRŠ £ 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
Dei informacijų kreipkitės į: 

20 akerių farma netoli Chicagos, 
ant vieškelio (hig-h\vay) — su ge
rais namais ir geru stocku — par
davimui arba mainymui. Atsišaukit: 
W. PA l L, 3553- South Halstetl St., 
Clik-a^o, Illinois. 

| RADIO PATARNAVIMAS 
1 Automobilo Radio, Namų Radio. 
1 Mes taisome visas išdirbystes ir 

modelius. Patarnavimas dieną ir Į 
i naktį. Kreipkitės į:— 

3562 SOUTH HALSTED STREET 
i Greitam patarnavimui šaukite: 

YARDS 2793 

H«l|AND LOAN ASSOCIATION 
* Of CHICAGO 

2202 West Cermak Rd. Chicago, IU. 
Tel. Canal 8887 Ben. J. Kazanauskas, sec'y 

RAŠTINĖS VALANDOS: 
Kasdien nuo 9 ryto iki 5 v. v. 
Ketverge nuo 9 ryto iki 7 v. v. 
Seredoj nuo 9 ryto iki 12 dieną. 

v\ 
\ 

Girtuoklis nuolat kėsinasi į 
savo gyvybę. 

Girtuoklį pažinsi iš jo vy
no gerbimo. 

PARDAVIMUI MAMAS IR BIZNIS 
faruavunui namas, 6 Kambariai vir
šuj; tavernas ir 4 pagyvenimui kam
bariai pirmame aukšle. Mūrinis gu-
radzius. Tavexnd fiksčeriai vtei nau
ji. Parduosim pigiai. Kandasi ant 
63-čios gatvės. Atsišaukite: Telefo-
aas PROspect »07K. 

PARDAVIMUI ARBA MA IN Y MU 
Bizniavus namas Brighton Park a-
pelinkėj, saiiunas, 6 ir 4 kamba
riai mainysiu ant privatiško namo. 

Atsišaukite: Nevada 8039. 
LABAI PIGIAI 

Storas ir 3 fletai — mūro namas. 
Karštu vandeniu apšildomas. Ren
dos $50. į įnėnesj. 18-tos gatvės a-
pylinkėje. Mainysiu ant lotu ar kei 
lių akerų žemės ar mažos farmos, 
netoli Chicagos. Rašykite arba at
silankykite: 4044 So. Paulina St. 
(antrame aukšte). 

PARDAVIMUI AR MAINYMUI 
Norime išmainyti 2 fletu po 6 

kambarius namą Brighton Parke 
ant mažesnio. Atsišaukite: 

3t44 So. Artesian A v e 

PARDAVIMUI AUTOMOBILIUS 

Pardavimui naujas 1940 metu Ply-
mouth 4 durių sedan, kuris buvo iš-
laimetas Vyčių Piknike. Atsišaukite: 
Kazimieras Ballauskas, 246U Alcst 
4(ith St., Chicago, 111. 

PARDAVIMUI N A f c \ S 
Pardavimui *-fietų namas Brldf«-
purte. Atsišaukite: Ka/initeras l^m*-
rtua, 2hAo tsouiti VVaHHce bti-eet. 

PARDAVIMUI NAMAS 
Pardavimui moderniškas 2 fleta, 

po 4 kambarius mūrinis namas. 
Karštu vandeniu apšildomas. Atsi
šaukite vakarais po 6 vai. 

6825 So. Washtenaw Ave. 
(pirmas aukštas.) 

RENDON KAMBARYS 
Rendon didelis kambarys, aukštai. 
Visi įrengimai. Tinkamas pavieniui 
arba vedueiema Atsišaukite: 4432 
South Wasfatenaw Ave., Chfcago. 

RENDON KRAUTUVE 
Bridgeporte, krautuve ir rietas, 

renda $20.00. Labai gera vieta gro
žio salionui arba saldainių krautu
vėj. Atsišaukite telef. Yards 5426 
iki 7 vai. vak., po to šaukite Yards 
7063. 

PARDAVIMUI BKAUTY SHOP 
Pilnai įrengta. Trys kambariai užpa
kalyje. Steam heat apšildoma. 
Atsišaukite: YARds 542S. 

Pastovumas-
—•- i . , • - ' n> 

Tą liudija įstaigos 44-rių metu gyvavimas. 

(Ęjį-
M bendrovė, kaip mūsų tauta, yra {Steigta ant 
•aamu, kurie yra savininkų apgyventa. Nerasit! 
aaugesnea vietob taupyti savo pinigus. 

ĮSIGYKITE NAH4 PER MC8Ų LENGVO 
IŠMOKĖJIMO PLAN^, ANT ILGŲ METŲ! 

KEISTUTO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
3236 South Halsted Street 

TeL Calnmet 4118 Jot. M. Monrii, Sec'y. 

v 
Ind&>lal klckrleno taupytojo apdraosd 

ild a*,^0d.0e FederalinDe įptmUtoįe. 

a£ 
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Ketvirtadienis, liep.->5 18, 1940 

LABDARIŲ DIRVA 
Veda Dr. Jonas P. Poška 

^s 

ė 
Skriauda bangose. Istorija rodo, kad 

I žmonija kariavo per amžius, 
Šių dienų triukšmingas ir het tok[ų Griaudi) ramhme 

labai rjpteisiingas žmonių K>-} tiktai senuose istorijos lapuo-
venimas išbraukė Žodį skriau- s e j ^ h a r neutralumas, arba 
da iš savo žodyno. Dabur iš- t a u t o s r a m u n u u s n i e k o n e r e į 5 -
rodo taip, jog kai kurie fano- k i a . j e i g u jį k a t u r i > t r ; 
nes gyvena tik tam, kad ki
tus skriausti savo naudai. .Ji 
visai užmiršo, kad skriauda, 
ar ji būtų ssociale, moraline i v ^» 
ar me«lžiaginė, niekam neiš
eina j naudą ir skriaudikas 

skriaudikai ateina ir ima kiek 
tik nori. Tai tikra skriaudikų 
gadyiv\ Tai laikai, U:\ mora-

nus, išrandant radiją, pripa-
žino ir Marconis. Jis buvo 
re l igingas žmogus. Branl io 
gyvenimo šūkis buvo: "Gam
ta riša su kūriniais, religija 
— su Kūrėju". 

Šie trys angliakasiai išsivadavę iš Koppers anglių kasyk
los, Sonman, Pa., kur įvyko sprogimas. (Aeme telephoto) Jeigu labdarybe taip smar 

niekur neras ramybės, pakol k»ai plėtotųsi ir ra*tų tiek p:> 
neatlygins padarytų skriaudų. * * M W J kaip skriauda, tai š i s | n į mėgsta. Vieta gerai išdirb- laimi menkas, labai ramus 

Kaip kiekvienas blogas, vargingas, ašarose ir krau- į.d p e r daug metų. Čia pat Bolės lošimas ir gi buvo su-
taip ir skriauda, turi mažų'Juose paplūdęs pasaulis virs- teatras, svetainė ir kiti hi» trukdytas. Lošę kitur, vėlai 
pradžių. Pirmiausia mažos ^ l tikrų rojų. Jeigu t.: e bi- n j a į Kaunietis sako: parduo- atvažiavo Optimistų koman-
grupelės pradeda užsiiminėti lijonų bilijonai, kurie pralei- s j u v į s k a Atėjęs žmogus ras da. Dėl įdomumo suorgani-

džiami žudynėms nekaltų žmo viskų tvarkoj. Įrengimai pir- 'zuoti vietos ženoti prieš sin-

KAT. VALSTYBĖ NEGALI 
NEPAISYTI BAŽNYČIOS 
NUOSTATŲ — SAKO 
ISPANŲ VYRIAUSYBĖ 

(KSB) Ispanijos vyriausy
be paskelbė valstybės šventes 
ir nedarbo dienas. £avo dek
rete vyriausybe sako, kad, 
parenkant dienas, turėjo įta
kos ir "dvasiniai motyvai bei 
Bažnyčios įsakymai, ižurių ka
talikiška valstybė negali ne 
paisyti". Tarp švenčių įškai 
tytos visos Bažnyčios šventės. 

tuo negarbingu darbu, kurios 
veržiasi į draugijas ir paga
lios j dideles organizacijas, o 
iš ten jau persikelia į pačias 
vablžios įstaigas. Žinoma, ne 
visiems tas darbas pasiseka 
ir tik maža dalis skriaudikų 
pasiekia aukštų laipsnį; kiti 
pasitenkina tuomi, kad jie iš 
to padaro pragyvenimą. 

Šiaiis laika.is skriaudimas 

mos rusies. nių ir skriaudai būtų suvar
toti pagerinimui varguolio 
gyvenimo, tai ant žemės ne- Kareivių Draugija sparčiai 
būtų nei vierJo varguolio. Iš-' ruošiasi prie metinio pikniko, 
tikrųjų, taip turėtų būti ir 2 8 & Liepos, I iberty daržo, j 
taip galėtų būti. Bet t o k i o ' m i t ( ) n a r i a i ^ k i a i » i Pas i". 
darbo negali padaryti ir to- tarimui penktadienio vakare, 
kios sistemos negali įvesti to- Liuosybės svetainėj. Kurie 
žie žmonės, kurie nepažįsta turi paėmę tikietų, gražįnkit 
tiesos, nesupranta, ar nenori sykiu ir pinigus. Tas reika-

taip išsiplatino ir išsivvstėj suprasti To, Kuris skelbia li"ga pačių gerovei. 
kad jis virto tarptautiniu ban-| tietsų žmonijai būdamas ant", Čia plačiai žinomų muzikan 
ditizmn. Skriaudikai, pasiga-j žemės ir mirdamas ant kry-|tų Jono ir Pranuko Barnu. 
vę valdžias į savo rankas ir, žiaus dėl žmonijos išganymo, j 1333 S. 48 Ct , mylima mainy-
guorganizavę milijonines gan- Nežiūrint ką kas išgalvos, ko- te turėjo pasiduoti oporaoi 
jas ir militariškai išsilavinę,1 kius izmus nukals, kokių sis-j jai ir gabi cbirurgo dr. E 
išeina ir skriaudžia mažas,1 temų įves, pasauly nebus ra-, Geri joto ranka sėkmingai, dar 
bejėges tautas, atimdami iš mybės nei teisybes pakol pa-jbų atliko praeitų pirmadienį 

gelius ir vadinami ženočiais 

PI.AIINK1TK "DRAUGE* 

išėjo laimėtojais. D. Remkite Lietuvišką 
Žydukę 

MOKSLININKAS 
ALEKSANDRAS 
BRANLIS 

Šiemet mirė sulaukęs 96 
metų. J is buvo profesorius 
"Institut Catholique" Pary
žiuje. Šiame institute turėjo 
fizikos laboratorijų, kur pasi
sekė Mareoniui radijo apara
to išradimas. Branlio nuopel-

NATHAN 
KANTER 

MUTUAL 
LIQUOR 

CO. 
Wbolesale 

4707 So. 

Halsted St 
Tel. Blvd. 

0014 

jų vitską, kų tik gali. Šių lai- . saulis nepriims tų principų, I Womens' and Childrens' I loš 
kų kultūringa Europa pasken- tos sistemos, kurių Pasaulio 
dusi plėšrumo ir skriaudos' Sutvėrėjas yra palikęs. 

r ^ ^ 1 

CICEROS LIETUVIU NAUJIENOS 
Biznio permainos, 
ligoniai ir kit kas. 

J . Baleaitis naujoj vietoj: 
49 Ave. ir 14 St., . velionio 

Grove. Sako, tas reikalinga 
jo sveikatai. Suprantama, ty
ras oras kiekvienam naudin
gas. 

pital, Asbland Blvd. ir Map-
le. Bareienė yra narė kelių 
draugij*ų ir veikli moteris. 
/Visi linki jai greit pasveikti 
ir vėl darbuotis. 

Sudėtinis piknikas Weąt 
Suburban Progressive orga
nizacijos bus sekmadienį, 21 
d. liepos, White Eagle "VVoods 
41 St. N. Haas Ave., Lyons, 
111. Bus gera programa ir 3 
dovanos pinigais. 

Eaudonos Rožės Klubo pik 
nikas įvyko praeitų sekmadie-

Ray ir Anna Kaunietis, sa-
Žilvičio. Vieta "Working c i n k a i Libertv Iee Cream 
Mens' Friend" neprasta už- p a r i o r , 1409 S. 49 Ct., nūta- nį. Oras pasitaikė gražus. Su
eiga. Atrodo^ J. Baleaitis su- ^ą Cicero apleisti. Nusipirko važiavę gėrėjosi puikia diena, 
gebės jų vesti. Jisai turi d a u g | n a m ą s u bizniu Chicagoj. Ge Sulig klubo didumo ir per-
draugų, priklauso prie vietos r a p r 0 g a pirkti kas tokį bi z-nykščio pikniko, šis atrodė 
draugijų. t 

Albertas * Matas liko vienas 
bizny. Nenusimina. Sako, 
" J e i du pragyvenome, tai 
vienam bus dar lengviau.'* 
Suprantama, kad taip. Saulis 
su Mikulium ir gi buvo pra
dėję kalbėti apie skirybas, 
bet susilaikė. Jų 12 metų ben
dras darbas skirtis n?leido. 
Labai protingai padarė. 

Liberty valgykla perėjo į 
naujas rankas — M. Oksų 
čikagiečrų. Žmogus, manda
gus, dar nevedęs; atrodo,jog 
sugebės biznį tinkamai vesti. 
Jonas Pilkis galutinai persi
kelia j laukus — Liberty 

KLAUSYKIME 
Saltimiero 
W. H. I. P.: 

Rytmetiniu 

JOSEPH GAIDAUSKAS* JR. 
Mirė liepos 15 d., 1940 m., 8:50 vai. ryto, sulaukęs 

25 metų amžiaus. 
Velionis Gimęs Ohicago, Illinois. 
Paliko dideliame nuliūdime: mylimą motiną Marijo

ną, po tėvais Kuchinskaite, dvi seseris: Marthą ir Phyllis, 
cioeę Julijaną Pocienę ir dėdę Stanislovą ir jų šeimą, ciocę 
Č>tellą Juškevičienę, dėdę Bruno ir jų šeimą, dėdę Juozapą 
Kuchinską ir dėdienę Helen, cioeę Petronėlę Bartush ir dė
dę ir j|ų šeimą, dėdes Pranciškų ir Petrą Tverijonus ir jų 
šeimą, dėdę Petrą Gaidauską, dėdienę Gaidauskienę ir jų 
šeimą ir gimines, draugus ir pažįstamus. 

Kūnas pašarvotas namuose: 4403 South Mozart St. 
Laidotuves įvyks šeštadienį, liepos 20 d. Iš namų 8:00 va
landą ryto bus atlydėtas į Nekalto Prasidėjimo Švenčiausios 
Panelės parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines. 

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Motina, Seserys, Ciocės, Dėdės, ir Giminės. 

Laidotuvių direktorius J. F . Eudeikis, tel. Yards 1741. 

LIETUVIŠKI) RADIO PROGRAMŲ 
R A S T I N E 

6912 So. Wer'ern A venų e 

10:00 VALANDĄ RYTO 
1480 KIL. 

PROspect 4050 

DON'T 
NEGLECT 
ACOLD 

• rftttaės atofttfcN k . i m « gali 
»>styti | ot-Uiiiik • ti>r*>taf pa 
teiunfeja p* vartoju raminančia. 
i l i d a n i M a M u s t e r o i - -••• G e r u l e IK-
ra t ik ta i a»o>t& *»••... v ra " U m i -
ter- i r r i tn . i t ." M H 1 > » M U yra varto
ję ja per 25 m. Dak ta ra i refcomon 
dactja. 

m m u 5 m m W*;VI;K imrr«,n 
By GENE BYRNES 

URBA Gėlės Mylintiems. 
Vestuvėms, Bankte-
tams. Laidotuvėm* 
Ir Puošimams. 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800 

MODKRN 
COMPLPfc 

VVOLK S T L D I O 
1 9 4 5 VVcsf 3 5 * Street 

aw 

ADVANCED PHOTOGRAI'HY 
l.OHKST POSS1BLK PV1CES 
l'HONE LAFAYETTE 2K13 ' % 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTJ 

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

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South Fairfield Avenue 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

Klausykite mflsų rmdlo programo Antradienio Ir 
Šeštadienio rytais 10:00 valandą, 18 WHIP stoties (1480 k.) 

Sn Povilu Saltimieru. 

JUOZAPAS BUDGINAS 
Mirė lieix\s 16 d.. 1940 m., sulaukus pusės amžiaus. 
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskrities, Upynai 

parapijos; Pa-upynos senižiaus. 
Paliko dideliame nuliūdime: moterę Barborą, (po tė

vais Gestautaitę) 4 dukteris: Julijoną Slazas, Oną Simmons, 
Brigytą Martinek, Elzbietą Carmen, 5 anūkus: Riiynvrnd, .le-
rome, Jeannine, Marilyn ir Diane, seserę Barborą M&zutienę 
ir šeimyną, du brolius: Pilypą ir Joną ir kitas gimines. 

Kūnas pašarvotas 3231 South Lituaniea Avenue. 
Laidotuvės jvyks šeštadienj, liepos 20 d., 1940. Iš na

mų 8:30 valandą ryto bus atlydėtas j $v. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje jvyks gedulingcs pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas j Sv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Moteris, Dukterys, Sesuo, Br.oluii ir Anūkai. 

Laidotuvių direktorius Ant. M. Phillips, tel. Yards 4908. 

Sow'lT'S EASY to • • ! • 

CD1LS 
ttw "IMIUTIC 

'VUMUJM *td.MO.VHJii 

SIMPLY...Curi AsYou Comb 

V 
€m* 

H«r«'» th« loti word hi toiy curlin* 
wethodi. W% lh« ntw ••Automotie-
lollocurl, with o r«Qulor comb oi oni 
•nd ond e MOgic dijoppeanno comb 
ot th« Oth«r Yow (imply cvrl o» yo« 
comb . . . with ofl« end yow comb, witb 
Iho other you curl oasily. qoickly ond 
with beauty shop pertec- Only 
tioa. On tol* ot your locol 
doportmont. variety ot 

« chain storo. 

v n i y 

25« 

Skaitykite Katalikišką Spaudą 
GABY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

Phone 9000 , 680 W. 15th Ave. 

LAIDOTUVIŲ 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOGIACIJOS 

AMD III AMnC PATARNAVIMAS 
H m D U L M I l U t DIENĄ IR NAKTĮ 

KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE D Y K A I 

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

Anthony B. Petkos 
6834 So. Western Ave. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109 

Albert V. Petkus 

3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419 

4704 S. Western Avenue 
Phone LAFayette 8024 

2314 West 23rd Place 

Lachavvicz ir Simai & s a a 
Phone PULlman 1270 
4348 So. Califomia Ąve. 
Phone LAFayette 3572 

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

Antanas M. Phillips 3307 Lituaniea Ave. 
Phone YARds 4908 

http://ter-irritn.it
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

vh : 

tf 
šv. Onos Novena 

Ketvirtadienio vakare, lie
j a s 18 <l Dievo Apvaizdos 
bažnyčioje prasidės iškilmin
ga novena prie šv. Onos, ku
ri užsibaigs liepos 36 d., šv. 
Onos šventėje. Pamaldos bus 
laikomos rytais 8 vai. ir va
karais 7:30 vai. Novenai va
dovaus ir sakys pamokslus 
kun. Dr. Jonas Starkus, Ma-
rianapolio Kolegijos profeso
rius. Tai jau keturiolikta me
tine novena, kuri kasmet su
traukdavo vis didesnį skaičių 
šv. Onos garbintojų. I r šiais 
motais nuoširdžiai kviečiame 
pasinaudoti šiomis brangio 
mis dienomis Dievo Malone- f 
mis gausingomis per šv. Onos 
užtarymą. 

Kun. I g. Albaii&ius, kleb. 

Dievo Apvaizdos Par. 
Zinutės 

Aštuoniolikiečiai pradėjo 
ruoštis prie savo parapijos 
pikniko, kuris įvyks sekmad., 
rugpiūeio 4 d., /Vytauto dar 
že. Šitas piknikas bus jubi-
HejiniSj nes su juo norima 
pradėti minėjimą 40 metų 
parapijos sukakties. Svarbiau 
šios minėj imo iškilmes bus 
daromos vėliaus. Pikniko šei-
mininkių pareigas prisiėmė 
ŠV. Onos draug. nares, ku
rioms vadovauja darbšti pir
mininke U. Juciene. Lauksime 
nepaprastų vaišių, į kurias 
ypatingai kviečiami buvusie
j i aštuoniolikieeiai, šios para
pijos nariai. 

Naujas Tevy Marijonų 
Įsipareigojimas 
MISIJOS: 

Kun. Juozas Dambrauskas. 
Kun. Juozas Kuprevičius. 

ŠVIETIMAS: 

Mariauapolio Kolegijoje: 
Kun. Jonas Jaučius — 

kolegijos rektoriaus pava
duotojas ir tikybos profe
sorius. 

Kun. Antanas Ignotas — 
anglų kalba. 
TT. Marijonų Seminarijoje 

Kun. dr, J . Vaškas — 
Bažnyčios istorija. 

Kun. Petras Barauskas 
— Liturgika. 

Atleisti aukštesnioms stu-'1 

dijoms: 

Kun. Adomas Morkūnas 
(istorija) — AVashington, 
D. C. 

Kun. Vincas Andriuška 
(teologija) — Lavai. 

Kun. Andrius Naudžiū
nas (filosofija) — Lavai. 

Kun. Mikas šniigelskis 
(filosofija) — Lavai. / 

Kun. Pranas Aukštakal
nis (matematika) — Mar-
ąuette. 

Kun. Vincas Černis (gam
tos mokslai) — De Paul. 

Žmonių susi l iet imas ties Koppers anglių kasykla, Sonman, Pa., kur įvyko sprogimas ir 
žuvo daugiau kaip 60 angliakasių. (Acme telephoto) 

Čia Pat Ir Parapijos 
Piknikas 

North Oide. — štai, lkpos 
21 d. čia pat. Toji diena 
mums, northsaidiečiams, yra 
labai svarbi, ules parapijos 
metinis piknikas, Vytauto pa^ 
rke. 

kitų kolonijų. Mūsų klebonas ty ligoninleje. ' Ligonis 
kun. J . Šiaulinskas turi gerų .sveiksta, 
draugų po visų Chicagų. Aiš
ku, jie norės su juo pasima
tyti parapijos piknike. Visi 
ten pasimatysime, tik nepa
mirškite visi būti liepos 21 

Garbė priklauso mūsų gerb. I š t e k ė k ) 
klebonui k m A ivr T;™b„; kun. A. M. Linkui, 
už sumanų parapijos tvarky
mą, ir vienybes parapijoje pa
laikymų. Rap. 

{ Piknike 
Bridgeport. — Sekmadieni, 

liepos 21 d. 10:30 vai. ryto 
išeis trolcas į Sv- Kazimiero 
vienuolyno rėmėjų dr-jos ren
giamų piknikų, kurs įvyks 
naujam Labdarių ūkyje. Eė-
mėjų 2 skyrius uoliai rengia
si prie to pikniko, kad kuo 
labiausia pasidarbavus tų die
nų vienuolyno naudai. Kelio
ne troku piknikierianis 35e. 
Troka s išeis nuo Gudų krau
tuvės, 901 W. 33rd 8 t Visi 
žadėjusieji piknikui dovanas 

Žinoma artiste Pala Ten-
džiulytė šiomis dienomis iš
tekėjo už Jurgio Luko, u Mar
gučio' ' agento ir dabar lan
kosi Michigan valstybėj. 

SUIMTAS i MAJORAS 
BERLYNAS,, liepos 11 d. — 

Berlyno radio praneša, jog 
Pragos burmistras, Dr. Klap-
ka suareštuotas už aktinga 
palaikymą, nelegalių ir prie
šinga valstybei grupių. 

Pagal pranešimų tos gru
pes padarkiusios išdavikiškus 
ryšius su užsieniu. Dr. Klap-
kos veiksmai buvę "nepagei 
dautini valstybei me tik dėl 
nesuderinamų su jo pareigu-

prašomi sunkti į (Judų krau-j m i s veiksmų, ,bet ir įrodo, jog 
tuvę penktadienį ar šeštadie- j i s neatsakingai dirbęs savo 
nio ryte. Valdyba, žmonėms". 

jau ~ ~ — 

d., Vytauto parke. Pr. 

Praeito sekmadienio ekskur 
sija į naujų labdarių ūkį gra
žiai pavyko. Dalyvavo keli 
šimtai žmonių, kurių tik retas 
buvo pirmiaus lankęs # šia 
vietų. Visi džiaugėsi, kad lie
tuviai katalikai įsigijo tokią 
gražių nuosavybe, kur netru
kus išaugs nauja įstaiga. 
Linksmai praleidus gražiųjų 
dienelę, visi patenkinti sugrį
žo namo. Šita pramoga buvo 
surengta vietinių draugijų 
pastangomis parapijos nau
dai. Atliks gražaus pelno. 
Draugijoms, ypač rengimo ko 
misijai, kuriai vadovavo U. 
Grišienė ir O. Jucevičienė, už 
tai garbe ir padėka. 

Atostogauja 
Town of Lake. — Tarpe iš

važiavusių atostogų iš mū&ų 
kolonijos yra ir dr. F. Kvie-

j činskas (Kwinn) su žmona 
Sofija ir brolėnu Antanu Me
trikų. * Važiuoja pamatyti 
Yellowstone National purk ir 
toliau Kalifomijon. Dr. Kvie-
činsko draugai ir pažįstamieji 
linki linksmos ir sėkmingos 
kelionės ir sveikiems sugrįžti 
namo. 

Mes esame neskaitlingi, tuo 
labiau, kad išsiskirstę gyve
name, net ir į bažnyčių ne 
visuomet susirenkam. O su ki
tais parengimais dar blogiau. 
Bet parapijos reikalus reikia 
aprūpinti. Iki šiol mes tų* ir 
padarėme. Padarysime ir to 

West Pulimamo 
Naujienos 

ŠŠ. Petro ir Povilo parapi
jos metinis piknikas įvyks 
liepos 2$ d., Vytauto parke. 

Viši imtsų draugai' ir prie-
teliai bei rėmėjai širdingai 

liau. tik reikia vieningai dar-
, ^ ** u* Mxxxbax u** prašomi nepamiršti tos die-

buotis. 

Gėrėjomės Gražiu 
Giedojimu 

NORTH SIDE. — Pasitai
kė ir man dalyvauti Ramoškų 
25 metų vedybinio gyvenimo 
iškilmėse bažnyčioje, kur teko 
išgirsti giedant dainininkę 
Stefaniją Mickevičienę. Ne 
tik man, bet ir visiems daly
vavusiems iškilmėse begalo 
patiko jos giedojimas, ypa
tingai "Rožančius. ' ' Norėtum 
dažniau išgirsti S. Mickevi
čienę giedant. 

Missouri demokratai 
turi 30 balsų 

Missouri valstybės dele
gatai demokratų nacionali
niam suvažiavime Chicagoje 
turi išviso 30 balsų. Iš jų 
29 1-2 balsų numatyta paduo
ti už prez. Hooseveltų. 

• 

nos ir dalyvauti mūsų pikni
ke. Piknikas bus gražus ir 
daug visokio įvairumelio. Or
kestrą šokiams gera — Phil 
Palmers. -

Parapijos vikaras kun. P.' 
Gasiūnas jau trečia savaitė, 
kaip atostogauja Michigan vi
kyje pas savo seserį. Parapi
jos piknikui jau bus namie, i 

Štai, pirmutinė ir svarbi 
mūsų užduotis: kuo skaitlin
giausiai patiems dalyvauti 
/pikfljke ir kitus kalbinti. To 
kiu ibūdu atliksime gražų dar
bų: pasimatysime tsu savo se
nais draugais, praleisime gra 
žiai dienų ir paremsime pa
rapijos reikalus. 

Piknike grieš orkestrą ve
dama Leonardo Šimučio, Jr.; 

kurią labai mėgsta visas Clii 
cago jaunimas. Tat, kaip ma
tote, mūsų piknike jaunimui 
linksmybės jau užtikrintos 
Tik lai atsilanko visas Cbicar 
gos jaunimas, o įbus paten
kintas. 

Senesniems irgi bus visko 
kas tik ko norės. Tikimės,! rapijos dženitor.iui padaryta 
kad daug bus svetelių ir iš| operacija Roseland Communi-

Prieš porų savaičių ŠŠ. Pe
tro ir Povilo parapija turėjo 
šeimynišką, išvažiavimų į nau
jų Labdarių ūkį. Pasilinksmi 
nta ir {padaryta parapijai 
$118.75 pelno. Buvo keletas 
ir svečių. Ypač dėkojame Kin-
činams. 

r-—~~~-

• ! 

Birželio mėnesyje atmokėta 
parapijos skojos $1,000.00. 
Dabar skolos beliko tiktai 
$3,000.00. 

Reikia didžiuotis ir dėkoti 
Dievui, kad parapija yra ge
ram stovyje ir kad su mažu 
žmonių būreliu nuveikiami 
dideli darbai. 

Padėti Pinigai kas Menes; iki 11 Dienos, Neš Nnošimti Nno 1 Dieno* 
TURTAS VIRŠ #5,500,000.00 

ATSARGOS KAPITALAS #360,000.00 
Dabar mokam 31/2% °^ P*~ 

dėtus pinigus. Duodam pa- jįį 
skolas ant namų 1 iki 20 m. ^^T^^^k^f 

i STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

i 

LOAN ASSOOIATIOH 
OP CHIOAGO 

JCSTIN MACKIEVVICH, 

Chartered by U. 8. 
SAVINOS F E D E R A L L I 

INSURED 

4192 ARCHER AVENIU 
TEL. VERGINIA 1141 

V AL.: g iki 4 IK p. Treeiad.: 9 iki 12:00 p. šcštad.: 9 iki 8:00 v. v. 

i 

Jonas Andruška jau grižo 
iš liigtminės ir gerai jaučiasi. 
J i s yra parapijos komitete ir 
parapijos metiniam pifknike, i ESTIMATES-FRI E-DEMONSTKATION 
kuris bus liepos 28 d., žada ' 
pasidarbuoti. * 

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

— SMAIL MONTHLY PAYMENTS — 

AU MAKIS 
SOLD, RENTED 
A N D REPAIRED 
— LltMAl TIAN4M AUOtrANCI — 
OUI I I IUIIT1 CMtT ONI-TIAI NIW.»»CHIMI OUAIAMtII 

TYPEVVRITER 
O M P A N Y 

ROHRT C. OOIDILATT, Monagtr 
119 W. MADISON ST. 

Phone D E A R B O R N 8 4 4 4 

*STAR V 

Stanislovui Pa&akarniui pa-

• • 

" T H A T LiTTLECAIVIE"i»"r.0«tnc.rto.»c^!i.T.-By B. 

Tą pačią dainininkę teko 
girdėti ir Ciceroje Šv. Antano 
bažnyčioje per Elzbietos Si-
revičius dukters laidotuvių 
direktoriaus Sirevičio, vestu-
^ke. Dainininke S. Mickevičie
ne giedojo "Ave Maria*• ir 
" I love you t roly ." Balsas 
6kambejo puikiai ir visus su
sirinkusius žavėjo. 

Buvęs. 

io» SHOFFUEO 
"THepA "THoao06HLY, 

-faE TOP OF THE 
p*CU A^D "TELU^OO 
OJHAY THEV Att^ 
unfrvooT w.oo*une 
Ar -CHENft.— 
KmG o* HEAmrsr 
FVMC o * spAt>ES,-
Acfe C* SPA&ES 

"CHAT u)vt,ARt> % 
AHT Gotu' "To ' 

\ OJtSH ^ou \ 1F* \ V̂ LAV, -, 

VAOOCVILLE 
1KSTEAC>0F 
HEQE, 

Pavasariniai 
Puošnus Drabužiai 
VYRAMS IR JAUNIEMS 

Nendrines Skrybėlės 
95c — $1.45 — $1.95 
Pilnas Pasirinkimas Visokių 

Drabužių Pasipuošimui 
ir Darbui 

KAINA NEDIDELĖ 

P A U L L E A S E S 
MEN'S WEAA 

3427 So. Halstedf Street 

Chicago, Il l inois 

Tel. Willow Springs 1067 
ŠVARI, JAUKI, LIETUVIŠKA UŽEIGA 

FRAN & EDDIE S 
Archer 8C Keane Avės., Justice, III. 

Blatz Pilsener ir Blatz Old Heidelbcrg 
Chop Suey Trečiadieniais — Fish Fry Penktadieniaia 
Eduardas J. Kubaitis — Frances Kubaitis 

jfi 

j 
NAUJUOSIUS LIETUVOS 

ŽEMLAPIUS 
Galima gauti: 

"Draugo" Raštinėje 
Kaina tik 40 centų. 
Per pašt$ 50 centų. 

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO 

REAL ESTATb 
INSURANCE AND LOANS 

Statau Tlsokioa rųšit-n naujua na
mus ant lengvų menesinlą) Išmo
kėjimų. Darau visokį taisymo dar
bą be Jokio casb {mokėjimo, aarf 
lengvų mėnesinių Išmokėjimo 
(Išgauna gcriaus} atlyginimą II 
Fire Insurance Kompaniją dėl tai
symo apdegusių namų) , Darau 
paskolas ant nauju ir seną namą, 
ant lengvą mėnesini ą išmokėjimą 
nuo B iki 20 metą. Reikale krdp-
kitės prie: 

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

t* 

y-



P R g ū O T B 

PREZ. ROOSEVELTAS 
BUS NOMINUOTAS 

triukšmingiausios demonstra
cijos už prez. Roosevelta. Tik 
po pusiaunakties nutraukti 
raliavimai ir sesija. 

Demokratų suvažiavime va
kar plačiai kalbėta, kad, ne
paisant prezidento Roosevel-
to "nenoro" būti kandidatu 
trečiajam tarnybos terminui,, 
suvažiavimas jį tikrai nomi- Demokratų suvažiavimas 
nuos. Šiam žygiui užtaisyta su maža išimtimi nustatytas 
visa politine suvažiavimo ma-Įuž prez. Roosevelta. Prezi-
Sina. (dento šalininkai tvirtina, kad 

90 nuošimčių delegatų balsų 
Demokratų partijos suva- užtikrinta paduoti už prez. 

žiavimo antradienio vakarine- Roosevelta nominuojant kan-
je sesijoje sukeltos nepapras
tai triukšmingos demonstra
cijos ir raliavimai už prezi
dento Boosevelto įtraukimą 
trečiajam tarnybos terminui. 

Nepaprasti raliavimai įvy
ko suvažiavimo nuolatiniam 
pirmininkui senatoriui Bark-
ley (Ky.) kalbant prezidento 
Boosevelto naudai. Jam ne-
jpusejus kalbėti jis paminėjo 
prezidento vardą. Visi suva
žiavimo delegatai ir svečiai 
galerijose pašoko ir kilo 
griausmingi raliavimai. Pa
skirų valstybių delegatai su
sirikiavo ir prasidėjo eisenos. 
Daugiausia tik ir girdėjosi 
šauksmai "Mes norime Boo
sevelto I " 

Apie pusvalandį tęsėsi šie 
raliavimai už prezident4 Roo
sevelta ir nerasta priemonių 
tai visa veikiau sustabdyti. 

Apsimalšinus sen. Barkley 
toliau tęsė kalbą. Jam baigus 
kalbėti, o buvau jau 11:30 
naktį, kiti raliavimai kilo, 
kai šis senatorius paskelbė 
pareiškimą, kad prezidentas 
Booseveltas nenori būti kan
didatu ir kad jis suvažiavi
mui nevaržo laisvo veikimo 
nominuoti sau tinkamą kau 
didatą. 

I š karto šis pareiškimas 
pritrenkė suvažiavimą. Bet 

'tuojau atsipeikėta ir iš naujo 
imta šaukti už prez. Roose-
veltą. Kai kilo raliavimai ir 
eisenos su prez. Boosevelto 
paveikslais, senatorius Bark-

"ley staiga nuo estrados sušu
ko: " W e want Roosevelt! We 
irant Roosevelt!" (Mes nori
me Boosevelto!) Tas dar 
smarkiau užkaitino tūkstanti
nę audienciją. 

I r vel apie pusvalandį vyko 

didatą į prezidentą. 

Pats prezidentas per sena
torių Barkley pareiškia, kad 
jis, prezidentas, nesąs kandi
datas. Prezidentas pageidau
jąs, kad suvažiavimas nomi
nuotų sau atitinkamą kandi
datą. Bet jis nepasako, kad 
atsisakysiąs, jei jis pats bū
tų ir vel nominuotas. 

Reikia tad spėti, kad prez. 
Booseveltas trečiadienio va
karinėje sesijoje bus nomi
nuotas kandidatu ir bus išaiš
kintas šis svarbus klausimas, 
kuriuo tiek daug rūpintasi 
prezidentui tylint. Šį kartą 
suvažiavimui nurodyta, kad 
jis gali nominuoti sau tinka
miausią vyrą. Šis gi tinka
miausias ir yra prez. Boose
veltas. 

Nominacijai bus iškelti ir 
kiti kandidatai. Bet, kiek ži
noma, jie bus nustelbti pir
muoju suvažiavimo balsavi
mu. 

Bytoj apie tai žinosime. 

Ketvirtadienis, liepos 18, 1940 

Chicaigo Stadium vidus per demokratų partijos suvažiavimą. Matoma kalbėtojų estrada 
ir galerijos. (Acme telephoto) 

Demokratų suvažiavimo 
nuolatinis pirmininkas sen. 
Barkley kalbėdamas pašiepė 
respublikonų partiją ir jos 
nominuotą kandidatą "VVill-
kie. Sake, kad tas kandidatas 
mažai kam žinomas. Kas kita 
yra prez. Booseveltas. 

Sen. Barkley daug pasako
jo apie demokratų adminis
tracijos nuopelnus šaliai, 
ypač ūkininkų ir darbininkų 
gerovei atliktus. 

J is plačiai aiškino, kaip 
demokratų vadovaujamas kon 
gresas ir administracija rūpi
nasi šalies saugumu, kaip di
deles sumas skyrė ir skiria 
ginklavimuisi. Bet nutylėjo 
apie nacionalinių skolų išug

dymą ir kas metai nepritek
liaus ižde didėjimą. Nieko ne
sakė apie didelius ir dar dau
giau didinamus mokesčius. 
Pasitenkino tik įvertinti de
mokratų- administracijos ge
ruosius darbus, atliktus per 
septynerius metus. 

Remejij Piknikas • 
Town of Lake. — Sekma

dienį, liepos 21 d., įvyks ABD 
centro išvažiavimas į "Holy 
Family Villa" (Labdarių nan 
jam ūkyje). 

Rėmėjų 1 skyrius stropiai 
rengiasi prie to išvažiavimo; 
daug darbuojasi, kad išvažia
vimas pavyktų, vice pirm. O-
na Sriubienė, rast. S. Bart-

Užpraeitą naktį policijai į kaitė, M. Sudeikienė, ižd. 8 

Suimtas krautuvėlių 
bombuotojas* 

pavyko nutverti piktadarį, 
kurs bombomis, sprogdino pie
no krautuvėles. 

Jis yra Edmund C. Pvvan-
ski, 35 m. amž., vienos stam
bios pieno kompanijos pieno 
išvežiotojas. Vedęs ir turįs 
tris vaikus. 

J is sviedė juodojo parako 
bombą pro langą J Edgebrook 
Farm krautuvėlę, 5718 felfc 
ton ave. Tai pastebėjo poli
cija. Kadangi šaukiamas su
stoti jis neklausė ir bėgo, tad 
pašautas į petį ir suimtas. 
Anot policijos, jis išpažino, 
kad ir kitas penkias krautu
vėles bombavęs. 

Šimkienlė, B. Alužienė, E. Ge
dvilienė ir kitos. Žada pri
kepti visokių gardumynų sve
čiams pavaišinti. Kurie town 
of lakiem] neturi automobilių, 
galės važiuoji troku; išteis 
nuo bažnyčios 11 vai. ryto. 

Nauja vieta labai puiki. 
Mūsų visų priedermė vat-

žiuoti į tą pikniką ir paremti 
seseles, kurios Jabai reikalin
gos tos paramos. 

Patikrinamos cenzo 
duomenys 

Patikrinami padaryto cen
zo (gyventojų surašymo) visi 
plotai, pradėjus Evanstonu 
ir baigus Gary, kadangi gau
ta nusiskundimų, kad enume-
ratoriai daug žmonių neįtrau 
kę į sąrašus. 

Enumeratoriai radę, kad 
Evanstonas turi apie 64,000 
gyventojų. Bet mokyklų cen
zas rodo, kad turi būti iki 
69,000. Tas pat yra su Gary, 
kur padaryta klaidų. 

Nuteistas 30 pary 
kalėti 

Louis Melicliar teismo nu
teistas 30-iai parų kalėti. 

Pereitą penktadienį jis va
žiuodamas automobiliu Ash
land ir 16-os skersgatvy smo-

Lietuvis -
Rekrutavimo 
Seržantas 

Bridgeport. — Albertas 
Vaitekūnas, 942 W. 34(h St., 
nuo savo sūnaus Felikso ga
vo laišką, kur rašo apie savo 
darbuote .Dėdės Šamo armi
joj. Iki šiol Feliksas Vaitekū
nas veikė aviacijoj. Dabar 
priskirtas p.riė rekrutavimo. 
Kadangi j i s yra aukšto išsi
lavinimo, tai jis skirtas pro-
įgai pasitaikius sakyti prakal
bas aipie Amerikos karinį pri
sirengimą. Jisai darbuojasi 
Michigano valstijoj. Laikraš- C n l c a g O t r a n s p o r t a c i -
tis "The Manistique Pioneer 
— Tribūne" aprašo apie jo 
laikytas prakalibas Manisti-
que Lions klube. Po jo pra
kalbos keturi jauni vyrai i-
stojo į armiją. Seržantas Vai
tekūnas panašiomis prakalbo
mis važinėja po visą Michi
gano valstiją. Tą darbą atli
kęs, grįš į Selfrklge Field. 

Paruošti prezidentui 
kambariai 

Stevens viešbučio korido
riuose kalbama^ kad šiame 
viešbutyje esą paruošti pre
zidentui Rooseveltui kamba
riai. Sakoma, kaip prez. Boo
seveltas bus nominuotas kan
didatu, jis lėktuvu atvyks į 
Chicagą ir sakys kalbą demo
kratų suvažiavime. 

Pirmiau buvo pranešta, 
kad kitam viešbuty paruošti 
prezidentui kambariai. 

Beikia priminti, kad 'seržan
to Vaitekūno tėvas Albertas 
yra nuolatinis "Draugo" 
skaitytojas ir dirba didžiojo 
Chicsgos laikraščio 'Tribūne' 
spaustuvėje. Rap. 

jos klausimas 
Chicago miesto transporta-

cijos sujungimo planas apdo
rojamas ir ateinančią savaitę 
bus įteiktas federaliniam teis
mui patikrinti ir paskiau ga
lutinai patvirtinti. 

gė į kitą automobilį, kurs 
Lauksime visij atvažiuojant n l K ) sutrenkimo užsidegė. Bet 

Kelly nenori būti 
viceprezidentu 

Yra sumanymas, kad demo 
kratų partijos suvažiavime 
iškelti Chicagos mayoro Ke
lly kandidatūrą į viceprezi
dentą. Sakoma, jam tas būtų 
tinkamas atpildymas už jo 
uolų darbavimosi dėl trečiojo 
tarnybos termino. 

Bet mayoras nenori tos 
garbės ir jis stengiasi, kad jo 
kandidatūra nebūtų iškelia
ma. 

liepos 21 į "Holy Family Vil
ią". , Rėmėja 

Melichar sau sveikas nuvažia Į REMKITE, PLATINKITE 
vo. Jis susektas ir areštuotas, f KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ. 

Išsikraustė Į 
Naują Koloniją 

Bridgeport. — Senas šios 
kolonijos gyventojas Pranas 
Jakaitis su šeimyna apleido 
Bridgeportą ir išsikėlė į Mar-
ąuette Panžą, kur apsigyveno 
neseniai nusipirktame name, 
7017 So. Campbell iave. P. Ja
kaitis per ilgus metus buvo 
Šv. Jurgio parap. komifcetto 
narys ir uoliai ėjo savo ;pa-
reigas. Jisai yra senas " Drau
go' ' skaitytojas. Rap. 

UNTVERSAL 
RESTAURANT 

Vestuvėm, Krikštynom tr kito
kiem Bankietam Suteikiam Pa

tarnavimą. 
linksmas Patarnavimas Visiems 

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

i\ 
Šį kartą jo mesta bomba ; 

sprogdama išardė krautuvėles 
priešakį. Duodama Laimėjimui Naujas 1940 DeSoto Karas 
Girtas valde 
automobili 

Frank Bandiasz būdamas 
girtas valde automobilį. Teis
mo nubaustas 100 dol. baudos. 

i 

PHILADELPHIA Ę 
*TWE CITY OF 

BflOfHERLY LOV6 * 

/ 

Du v v • LLW^ MĘ 

lenrascio "Draugo" 

DIDELIAME PIKNIKE 

CHICAGO 
*YWE WINOY CITY* 

. fi^y-ž;;" Jaia. I.>nrnl» fcUT*»DAatx.i>A;u.rt>. Imu 

• 

L A B O R VYTAUTO 
PARKE 

Rugs.-Sept. 2, 
1940 m. 

ĮDOMI PROGRAMA: 
Muzika, Dainos ir t. t. 

Pradžia 10 vai. ryto 

115th Street, 
arti Pulaski Rd. 

• 

a dien§ mūsų dienraščiui ir dalyvaut piknike. 
DIENRAŠČIO "DRAUGO" LEIDĖJAI. 


