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Lietuvoje įvyko "gang.«te-
riški seimo rinkimai/• Sau
jele lietuvių komunistų sul 
ketvirčiu milijono Rusijos ka j 
riuom^nės paskyrė į seimą [ 
kandidatus ir privertė visus 
lietuvius už juos balsuoti. 

Balsuoti turėjo Kiekvienas 
galintis balsuoti. Už nebalsa-
vlmą gTęse skottdžios baus
mes — net iki nuosavvbės 
konfiskavimo. Kadangi nebu
vo kitų kandidatų, kaip tik 
komunistų, tai visiems prisi
ėjo balsuoti už komunistų 
žmones, - net ir ne Lietuvos 
piliečius. 

ZADEIKH) PAREIŠKIMAS VYRIAUSYBEI 
LIETUVOS MINISTERIO 
PROTESTAS 

'Stalino konstitucija'. Areštai 
Pa balty j . Dingo Latvijos 
užsienio ministeris. 

Komunistai iš rinkimų 
"cirko*' iškarto labai džiau-

WASHINGTON, D. C, lie- neaiškaus komunistinio ele-
pos 22 d. — Šiandie Lietu- mento. Jų pirmasis žygis bu-
vos ministeris Amerikai, | vo įkalti paskutinę vinį į 
pulk. Povilas Žadeikis, įteikė Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
merorandumą Amerikos vy
riausybei Sovietų akcijos de

gėsi, o dabar jau pradeda • lei. Prie pasiuntinybės kabo-
liūdėti, nes pamatė, kad dur-įjo Lietuvos vėliava tik per 
nystę padarė — perdaug aiS- pusę. 
kiai parodė visiems savo vil
kiškus dantis. Jų dantis pa
mate ir pajuto ne tik lietu
vių tauta, bet ir kitos šalys, 
neišskiriant Amerikos. 

Kartu su " rinkimais/* ku
riuose, komunistų praneši
mais,' ' dalyvavo virs 95% vi
sų balsuotojų, Amerika pa
matė tikrąjį komunistų veidą 
ir užšaldė (uždarė) visus Lie 
tuvos Atstovybės, konsulatų 
i r bankų pinigus šioje šalyje, 
kad komunistai jų nepagrieb
tų ir viliugingu būdu į savo 
kišenius ne supiltų. 

nepriklausomybių grabus — 
padaryti tas tris valstybes 
Rusijos provincijomis. Na, ži
noma, kurtu pareikalauta ir 
"Stalino konstitucijos,"* kuri 
visam civilizuotam (pasauliui 
geriau žinoma "raudonojo te
roro" vardu. . 

ANGLIJOS VALANDA 
JAU NETOLI 

Nuskandino penkis laivus 

BERLYNAS, liepos 22 d. 
— Autorizuoti vokiečių sluog 
sniai sako, jog paskutinioji 
Anglijos vanlanda išmuš, kai 
užsienio sekretorius Lordas 
Halifax ir ministeris pirmi
ninkes Churchill atsakys į 
Hitlerio "galutiną," taikos 
pasiūlymą. 

ir vieną krovinių laivą. 
Anglijos oro laivyno nuo

stoliai siekią aštuonių orlai
vių, vienas jų pašautas neto
li Trondbeim, Norvegijoj. Ne
grįžo keturi vokiečių orlai
viai. 

National Zeitung, nuaršalo 
Goernlingo laikraštis pareiš-

<> 
Šie tsluogsniai tvirtina, jog, kia, 

Hitleris laukia tik oficialaus 
anghj atsakymo, kad pradė
tų didįjį karą prieš Britų 

Taip, mūsų komunistai pa
vadins mus neišmanėliais, iš- autonmbilT 
gamomis, vargo žmonių prie
šais ir panašiai už pavadini
mą "Stalino konstitucijos" 
raudonuoju teroru. 

Tačiau suėmimai vidurnak
tyj, GPU veikimai-, žymesnių 
jų žmonių grobimas, dažnai 
net mėsinis ir priverstinas 
žmonių perkraūstymas, švie
suomenės eksterminacija yra 
būdinga "Stalino konstituci-

General Motors Kompanija praleido $250,000, kad padą- j 
rius stiklinį automobilį. Šis automobilis šiomis dienomis ran-| „ r v -v, • T:r4. 
dasi Golden Gate International Exposition, San Francisco,1 i : ^ i a i l > <'ia a l s k u> 3<>£ Hit 
Cal. Paveiksle matosi kaip merginos landžioja fo stiklinį le™s sutinkąs ir ilgiau lauk

ti, jei anglai atsisakytų 

3og 

$50,000,000 GHILĖS 
APSAUGAI 

Tik pagalvokite! 2% komu
nistuojančių žydelių ir parsi
davėlių lietuvių panoro pada
ryti stebuklą ir parodyti pa
sauliui, kad per vieną mene- s į j a > kuri okupavo Lietuvą. 

PULK. POV. ŽADEIKIS, 
Lietuvos ministeris U. S. 

Red prierašas. Tai reiš
kia, kad pulk. P. Žadeikis 
protestuoja prieš Sovietų Ru

jos" žymė. 
Žemiau patiekiamoji žinda 

kaip tik ir kalba apie pir
muosius tos "konstitucijos" 
požymius Pabaltėj. Red.) 

Visose trijose Pabaltes vai 
sį Lietuva sukomunistėjo ir 
lyg prisirpęs obuolys komu
nistams j sterblę įkrito — 
beveik 100* balsavo už ko
munistus. Tokią paikystę ga
lima parodyti tik vaikams ir 

- vergams, kurie daugiau ne-

SANTIAGO, Chile, liepos 
22 d. — pasekdama Pietų 
Amerikos i^lstybes Atlanto 
pajūryj, prezidento Pedro A-
guirrė Cerda vyriausybė pa
siūlė vieno bilijono peisų 
($50,000,000) išlaidas Chilo 
ginklavimosi programai. Tuo 
pat laiku pasiūlyta sudaryti 
ir tautinio apsigynimo vy
riausias komitetas. 

Toji $50,000,000 suma būtų 

ŽINIŲ SANTRAUKA 
Churcliill vadovavimo, kurio 

Anglijos žmonės, 
bombarduojami melais ir 

apgaule," neturi progos p&-
reikšti i?avo tikrosios nuomo

nes. 
Tačiau laikraštis pareiškė, 

jog Anglijai nebus duota 
daug laiko apsispręsti. 

Istorijos laikrodis bėga i . 

LONDONAS, liepos 22 d. 
— Švedijos sluogsnių prane
šimu iš Gotesborgo, buvęs 
Latvijos prezidentas Kari Ul
manis sunkiai sužeistas ir 
yra ligoninėj Rygoje. 

atsakymas į taikos pa si ūl y-1 pirmyn laibai greitai," rašo 
mą, laukiama, ibus neigiamais.1 laikraštis. " J i s išmuša valan-

Tuo tarpu vokiečių vyriau- dą, kurios laikosi Britų iru
sioji karo vadovybė praneša 
apie vokiečių orlaivių pada
rytuosius nuostolius aerodro
muose, uostuose ir aliejaus 
sankrovose. Orlaivių atakos 

perijos ir žmonių likimas." 
Tuo pačiu laiku vokiečių 

radio skelbė Anglijos imo-
nėms, kad paklustų Hitlerio 
"atsišaukimą į protingumą >> 

į Anglijos sąsiauryj nUskandi- j ir priimtų jo pasiūlymą, kol 
no keturis ipirekybinius laivus, dar nepervėlu. 

LONDONAS, liepos 22 d. 
— Apie 500 Anglijos piliečių 
iš Gibraltaro atvyko į Fun 
chal, Madeira. 

Kitaip ir negalėjo būti. Iš to ' s tyb^e įvestas raudonasis te-
taip pat aišku, kad šiuo mo-j roras. Iki šiol nukentėjusių mitetui, kuriam vadovautų 
rantu yra reikalinga Lietu- skaičius dar neperdidžiausiasJ 

apsaugos ministeris padedant 
vai vieniiUga lietuvių talka ir Priimta GPU (Rusijos slap-
finansiškas veikimas. ' toji policija/ metodai. Visus 

L | areštus vykdo vyrai užsirišę 
KAUNAS, liepos 20 d —! **& rankovių raudonus raikš 

ELIZABETHVILLE, Bel-
pavesta tam vyriausiajam ko- ^J0** K o n £ 0 ' ^epos ** d- ~ 

Gub. gen. Pierre Ryckmans 
kalbėdamas per radio pareis-

užsienio ir finaiteų ministe- k*> "nepatenkiamą nusistaty 
* n n " T? r>1 /v i i rw ̂  FtTl\n IMA Vk- i i+ i ls" 

žino ir žinoti negali — paimu! Liaudies Seimas šaukiamas &us. Areštai įvyksta dažniau 
lis ir Amerikos lietuviai tam liepos 21. Visame kraštą vyk-| sia tarp vidurnakčio ir 4 vai 

sta riiikimai į darbininkų; ryto. Suareštuotieji, vyrai, ir 
valstiečių, darbo inteligentų kartais moterys ir vaikai, 
tarybas. Reikalaujama Stali- prikeliami, susodinami į au-
no konstitucijos. Prašoma So- tomobilius ir išvežami. Gimi-
vietų Sąjungcį; aukščiausiąją nių ar draugų klausinėjimai 
tarybą priimti Lietuvą į apie juos būna be vaisių. Iš 

Tai štei tau, lietuvi, komu- SSSR narius. Su milžinišku1 vežtieji daugiau jau nebegrįž 
ndstišfeas pyragas — balsuok' pasisekimu Lietuvoje koncer-' ta. Kai kurie suimtųjų, sako 

netiki ir netikės,. Lietuvoje 
komunistai, laisvai balsuo
jant (Ai Caponio taktikos ne
vartojant), negautų ir 5 ^ vi
sų balsuotojų balsų. 

riams. Ši milžiniškai suma bū 
tų sudaryta iš namines ir už
sienio paskolų. 

Bet kuri biznio šaka, "bū
tina krašto apsaugai,, gali bū
ti perimta komiteto žinion. 

Joks užsienietis ar užsienio 
firma negaili valdyti ar tvar
kyti biznio 30 mylių nuo ki
tos valstybes pasienio ar 10 
mylių nuo jūros. 

mą Belgijos Kongo būti jsu 
Anglija, ' k o l bus pasiekta 
laimėjimo'; ir išliuosuota Bei 
gi jau 

už komunistą arba mirk. Ot 
tai komunistiška laisvė ir de
mokratija — balsuok pagal 
paliepimą, marsuok pagal ko
mandą, garbink savo priešus, 
būk vergu — kaskis sau duo
bę ir džiaukis. 

tucja SSSR žymūs artistai, ma, išvežti Rusijos gUumon 
Draugišku rungtynių išvyko Į Pereitą sekmadienį pas 
Maskvon Lietuvos sportinio Latvijos užsienio reikalų mi-
jaunimo atstovai. 

(Apie Lietuvos ir bendrai 
Pabaltes valstybių "liaudies 

[seimų" posėdžius ir jų "gar-
Komunistai lietuvių tautą Jbingus" žygius jau vakar ra-

žemina »* cajuokai stato — 
prieš tai turim visi protes
tuoti. 

Turim protestuot ne vien 
tik rezoliucijomis, bet viskuo: 
turime atsiskirti nuo komu
nistų ir organizacijose ir na
muose, turime išvalyti pelus 
iš lietuviškų grudų — komu
nistai tegul būna komunistų 
draugijose ir tegul gyvena 
komunistiškose šeimynose — 

DIDELI PRANCŪZIJOS 
NUOSTOLIAI 

BERLYNAS, liepos 22 d. 
Visi demobilizuotieji Prancū
zijos kareiviai, grįžę į vokie
čių okupuotąją Prancūzijos, 
dalį gali būti areštuojami ir 
laikomi karo belaisviais. 

MASKVA, liepos 22 d. — 
Ateistų sąjungos organas Bez 
božnik praneša, jog buvęs 
ka imo mokyklos nzokytojas< žiamo ginklo .broliškumo, ku 

HITLERIS DOVANOJO 
MUSSOLINI TRAUKINĮ 

KOMA, liepos 22 d. — 
Šiandie premjeras Mussoli-

ni gavo iš Hitlerio šarvuotą 
traukinį, kuris apsaugotų" jį 
nuo oro atakų kelionėj. 

Traukinį, susidedantį iš 
dviejų vagonų su vokiečiais 
aptarnautojais, įteikė geni. 
Ritter von Pohl. 

Įteikimo ceremonijose von 
Pohl pareiškė Mussolinui, 
jog Hitleris trokštąs, kad šis 
traukinys apsaugotų Mussoli-
ni gyvybę, "kur i yra brangi 
ne tik Italijos žmonėms, bet 
ir vokiečių tautai ." • 

"Už šią dovaną, kuri yra 
dar vienais ženklas nepalau-

SOV. RUSIJOS NOTA 

BUKAREŠTAS, liepos 22 
d. — Autoritetingi romunai 
sako, jog pereitą šeštadienį 
Maskva įteikė Komunijai no
tą, kuria pabrėžiama Rusijos 
troškinu**, kad Romunijoj su
sidarytų "populiari vyriausy
bė." Vakar Romunijos užsie
nio reikalų ministeris Manoi-
iescu turėjo pasitarimus su 
Vokietijos ir Italijos mini-
steriais. 

Čia įdomu pažymėti, jog 
Maskvos radio, kuris iki šiol 
nuolatos pasisakydavo prieš 
Rumuniją, staiga permainė 
savo toną ir pradėjo remti 
Rumuniją ginče su Vengrija 

' dėl Transylvanijos. 

VICHY, Prancūzija, liep. 22 
d. — Čia pasiekė žinios apie 
Prancūzijos karo nuostolius. 

nuteistas penkiems metams 
kalėjimo už "skleidimą reli
ginių pajsakų." 

šėm. Šiandie, gal būt, būtina 
priminti, jog tie "liaudies'OPU. 
seimai" sudaryti (ne rinkti, 
kaip " E l t a " ar mūsų komu
nistai nori įkalbėti) pagal 

nisteiį Wilhelm Munters sve
čiavosi Amerikos ministeris 
Latvijai John C. Wiley. Po 
kelių valandų išsigandęs tar-

2 £ T £ * 7 S Z s->«r.-"«". ĈHURCHILL GIRIA 
žus vaikus pagrobė Latvijos 

Munters buvo vienas ne
daugelio Europos užsienio 
ministerių. kuris asmeniai 

Maskvos direktvvas iš labai: kalbėjos su Stalinu. 

lietuvių tarp3 penkta kolum-
na nepageidaujama ir laukan 
šluotina, kad nesusidarytų 
nemalonumų ir draugijoms ir 
šeimvnoms iš valdžios arba 
policijos. 

ORAS 
Chicagoj ir apylinkėj: — 

Dalinai debesuota. Vasaros 
karštis. 

Abberville, Arras .ir Amiens. 
Sugriauta nemaža viešųjų pa\ 
Statų, geležinkelių stočių ir 
daug gyvenamųjų darbininkų 
kvartaluose. 

Ruoen sugriauta didžiulis 
akmens tiltas per Seinų ir 
nemaža namų. 

La Havre vienintelė sekei-

SYDNEY 
LONDONAS, liepos 22. d 

— Ministeris pirmininkas 
Churchill pasiuntė telegramą 
Australijos mindsteriųi (pirmi
ninkui Menzies ir laivvno ko-

ja, kuri ištiko nepaliesta yra mitetui nuoširdžiausiai svei-
prie turgavietės. Uostas visai kindamas dėl Australijos kru-
sunaikintas. Taip pat smar- zerio Sydney veiksmų nu-
kiai apgriautas ir Cherbour- skandinant Italijos kruzerį 
go uostas. įBartolomeo Colleoni. 

ris jungia didingą Vokietiją 
ir Italiją taikoje ir kare," 
Mussolini nuoširdžiai padė
kojo. 

ŽUVO ŽYMUS ANGLIJOS 
LAIVAS 

LONDONAS, liepas 22 d. 
— Admiralitetas praneša, jog 
žuvo naikintojas Brazen, Ad
miraliteto komunikatas rašo: 

1' Admiraliteto sekretorius 
aipgailesbaiudamas praneša 
apie žuvimą naikintojo 
H. M. S. Brazen. 

" H . M. S. Brazen pagadii*-
tas priešo oro atakoj ir nu
skendo bevežant uostan. Gy
vybės aukų nėra. , , 

Tai trečiasis britų laivyno 
laivas žuvęs į dvi dienas. 
Prieš kelias dienas admiraii-

kay ką mano sąžinė ir prin-| t e t a g p r a n e § e a p i e nuskandi-
ciyrai leidžia, kad sujungti, j ^ m ą submarino Salmon ii 
visus meksikiečius." 'minų gaudytojo Crestflower. 

CAMACHO UŽ 
VIENINGUMĄ 

MEXICO CITY, liepos 22 d. 
—• Vvriausvbės paskelbtas 
naujai išrinktuoju preziden
tu, geni. Manuel Avila Cama-
,cho pareiškė darysiąs t . 

vis-
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A. L. R. K. Federacijos Tarybos 
Suvažiavimas 

Baidos Dienos Karo Propaganda 
BIRŽELIO 15 D., kuomet per Lietuvos L O 

sieną perėjo šimtai tūkstančių nuo kojų iki j Karo propaganda ir toliai žinias į Kanadą ir J. A. Vai 
galvos apsiginklavusių raudonarmiečių ir nu-: visu smarkumu vykdoma J, \ stybes nutrauktas, nes noCuri-
vertė Lie.uvos vyriausybę, pastatydami į MA. Valstybėse, šiaan tikslui; nua atitinkamų laivų, visi lai-

OfrfiT 'sr. sod^ti ViueipBimy 

savus žmones, bus žinoma, kaipo skaudžiau
sia diena mūjių tautos istorijoj, nes tai bu
vo pradžia valstybės nepriklausomybes galo 

sudarytas nacionalinis 'komi-! vai užimti šalies saugumui, 
tetas. J jį įtraukti ir kai ku- Taip pat agituojama, kad 
rie žymieji amerikiečiai. ŠL? J. A. Valstybės nutrauktų di-

LIEPOS 14 D., kurioj Maskvos agentai j komitetą* pirmiau daug dir-Į plomatinius santykiui su \o-
larė Lietuvoj begėdiškai neteisėtus rinki- bo, kad J. A. Valstybės va-! kietija, nors ši pastaroji ne

duotų Britanija ir Prancūzi-j turi nesusipratimų su ameri-
jų. Šiai pastarajai sukniubus,! kiečiais. 

A. L. R. K. Federacijos Tarybos suvažia
vimas yra šaukiamas 1940 M. KUGIMUCIU 
MAN. 9 D., 10 V AL. RYTĄ, WILLiAM 
PifiNN VIEdBUTyjE, PITT&aUitGIį PA. 

I suvažiavimą yra kviečiami visi Tarybos 
nariai. Jais yra: Federacijos centro vaioy-
ba, centrabnių lietuvių katalikų, pirmininkai 
ir sekretoriai, kataliKiškųjų nuicraščių re
daktoriai ir Federacijos apskričių pirminin
kai ir sekretoriai. Atsižvelgiant j momento 
svarbą, į buvažiavLi4 yra kviečiami atvykti 
visi lietuvių katalikų veikėjai, kuriems rupi 
Lietuvos ir, apskritai, mūsų tautos likimas. 
Neužmirškime, kad šiame suvažiavime turė
sime nustatyti gaires veikimui ir* kovai ctei 
Lietuvos laisvės ir nepriklausomybei atsta
tymo. ^ , m 

Visi gerai žinome, kas šiomis dienomis į-
vyko su mūsų brangia Lietuva; birželio u 
dieną ji buvo oovietų KUSIJOS okupuota; lie
pos 21 d. susirinkęs M^ikvos ranka suuary-
tas "liaudies seimas pasiuntė prašymą Sta
linui, kad jisai prijungtų Lietuvą prie So
vietų Sąjungos. įa i reiškia galutiną Lietu
von suvereniteto likvidavimą. Skauuu, kad 
šiam baisiam, imp&rialistiškam žygiui pada
ryti Maskva surado mūsų tautoje tekių iš
sigimėlių, kurie sutiko įeiti į Lietuvos lais
ves laictotojų vyriausybę ir seimą , kuns 
mūsų tautą išdavė ir uetuvos nepriklauso
mybę palaidojo. 

Bet tau& tebėra gyva. Jos dvasios ntpa-
lauže ir nepalauš. Ivoėia gyva ir jos išeivi
ja. Gyvi esame ir mdi, mnerikos lietuviai, 
itugpiučio 9 dieną suvažiuosime i rįttso ar
gą, planuosime, dirbsime ir skeiosime kovą 
j-uetuve-s neprieteliams ir savo tautos ju-
doms, tautos pardavikams. Federacijos ia-
ryb^i suvažiavimui Pittsburge rupea, kad l 
DAKBĄ l& KOVĄ 1)2 LI^iuVĄ 4xxtAoK-
TI VISAS STIPRIAUSIAS MUag JĖGAS, 
KAD &UDA*¥l i VJu>V UttUJr'Itf Ois^iJttA-
LINĮ VEIKIMO KOMITETĄ, kad mooiii-
zuoti visus tauJos intelektuaiimus ir medžia
ginius bei dvasinius resursus šiam šventam 
tikslui siekti, 

KAS TUOJ DARYTINA? 

Federacijos Taryba nustatys planus atei
ties velkiai. Bet kas dabar, tuojau darytina'/ 

Protestavome prieš Lietuvos okupavimą; 
pasisakėme nepripažįstą Maskvos sudarytos 
Lietuvai vyriausybes; protestavome prieš tos 
pačios Maskvos pmurtiškai pravestus "liau
dies seimo ' rinkimus ir jau išanksto pasi
sakėme, kad nepripažinime to "seimo' dar
bų. Bet dabar, kada "formaliai'' jau eina
ma prie Lietuvos aneksavimo, dar*stipriau 
turime protestuoti, dar greičiau ir s^priaa 
veikti. Šiandien, rytoj ar poryt šaukime ma
sinius susirinkimus, protestuokime, siųskime 
rezoliucijas šio krašto vyriausybei, senato
riams, kongresmonams. Tą patį turi padary
ti visos mūsų ir centralinės organizacijos ir 
lokalinės draugijos. Protesto rezoliucijose 
aiškiai pabrėžiame Maskvcj; smurto begė
diškumą ir savo neatlaidų ryžtingumą iš vi
sų savo jėgų dirbti dėl Lietuvos išlaisvini
mo ii imperialistiskojo Rusijos bolševizmo 
baisios vergijos. 

Kad toliau nedelsti, organizuokime kolo
nijose Tautos Fondo skyritj; ir pradėkime 
auginti kapitalą kovai už Lietuvą vesti. Savo 
laiku kolonijų veikėjams buvo išsiuntinėtas 
Tauios Fondo statutas, Susiraskime jį ir pa
gal jį tvarkykimės. Kai jo neturėtų, kreip
kitės į Federacijos centrą. Redaktorių pra
šau jį laikraščiuose pakartoti. 

mus", mūsų tautos istorijoj bus žinoma, kai
po didžiojo smurto, svetimų rankų padary.to, 
diena. Taip mm, nes Maskvos agentai, pa
naikinę visas Lietuvos politines partijas, 
skaitė legale tik vieną komunistų partiją ir 
tik jai vienai teleido išstatyti savo kandida
tus į "seimą". Negana to, kad Lietuvos pi
liečiai, eidami balsuoti, neturėjo kandidatų 
pasirinkimo, bet rusiškomis nagaikonnu bu
vo verčiami balsuoti prieš savo norą, prieš 
savo valią ir prieš savo tautos ir valstybės 
nepriklausomybę. Žiauresnio elgesio savo 
mažesniam kaimynui Sovietų Rusija negalė
jo padaryti. Negalėjo padaryti ir didesnio 

dabar visa veikla nukreipta 
Britanijos vadavimui. Ar šie 

Ka.i kas gali manyti, kad 
tie vici karo propagandos 

veikėjai yra nuoširdūs, sunku reiškiniai yra nuoširdūs h 
pasakyti. Tik žinoma, kad jieį patrijotiniai. Tai ne. Tas dau 
propagandai turi pakankamai' giausia doleriniai motyvai, 
fondų. Retkarčiais laikraščiuo Reikia žinoti, kad p-opagan-
se pasirodo puslapiniai skel- dui vadovauja ne tik stambiai 
bimai. Niekas nepripažins, apmokami agentai, bet ir tur-
kad jie nebūtų apmokami. i tuoliai, kurių dideli kapitalai 

Propagandistai amerikie
čius bando įtikinti, kad Bri 
tanijos saugumas esąs tamp smurto už šį. 

LIEPOS 21 D., kurioj susirinko Stalino I ™ į surištas su J. A. Valsty-
prievarta neišrinktas, beJ paskirtas "liau- *>iiJ saugumu. Sako, kaip ii 
dies seimas", kurio sąstate — iš kalėjimų' gai Britanija bus apsaugota 
paleisti Lietuvos priešai, per daug metų km- nuo nacių eėlimo> taip ilgai 
susis po vaĮ/itybės pagrindais, parsidavėliai 
svetimai valstybei ir net nepiliečiai, bus ži
noma, kaipo liūdniausia diena mūsų tautos 
istorijoj. Kodėl \aip — ir aiškinti nereikia. 
Tą dieną padarytas didžiausias pasauly 
smurtas, nuU paties Stalino palinkti žmo
nės, mūsų tautos išdavikai, "paprašė'\ kad 
Sovietų Rusija priimtų Lietuvą J savo "glo-
NT- I fi . _ . _ . i i . 

šios dienos, tai baisiosios mūsų tautai die-
n o s - . ^ ^ ^ : ^ i A ; j J t 

Bet, reikia atvirai pasakyti, kad tose die-
ncise padaryti aktai nedaro garbės ir Sovie
tų Rusijai. Šie aktai žemina didžiąją rusų 
tautą, jai užtraukia didelę gėdą. Ir, aišku, 
tos daromos kruvinos skriaudos Lietuvai ir 
kitoms valstybėms neišeis Sovietų Rusijai 
ir jos valdovams į gerą. Ar anksčiau ar vė
liau ji užspringus kitų skriaudomis, ašaro
mis ir nekaltai pralietu krauju. Nė vienai 
pasauly valstybių nėra' išėję į sveikatą kai
mynams daromos skriaudos, neteisybės, smur 
tas. Teisybė visada laimi. Lietuvos puiieje 

ir J. A. Valstybenjs nebu* pa 
vojaus. Vadinasi, J. A. Vai 
styibes be mažiausio dvejoja 
nio visomis priemonėmis turi 
padėti Britanijai jos kare su 
Vokietija. Girdi, ta® turi 
glaudžių sąryšių su J. A. 
Valstybių likimu, 

-' Šiai propagandai pritaria 
šalies vyriausybes viršūnes. 
Ir dar padeda palaikyti šaly
je karinį įkarštį. Profpagandoi 
sumetimais iškeltas privalo
mojo kareiviavimo bilius, pa 
skelbtas planas pašaukti val
stybių sargybas kariniam ap
mokymui. 

ir pelninigi užsimojimai yra 
susipynę su britų kapitalais 
ir jiems yra pavojus. Nacių 
užimtuose kruštuose juk yra 
žlugę visi svetinių šalių ka
pitalai. 

Na, gal &nior.iiškumo sume-
tiniaiV? Jei tas būtų tiesa, tai 
J. A. Valstybes ir Britanija 
nepalaikytų jokių ryšių su 
(kruviniausiai Maskvos vyriau
sybe. 

Karo propaganda vaduoti 
Britanijų nieku būdu nepa-
teisAnaana. 

Prezidentų liooseveltų no
minavus trečiajam tarnybos 
terminui ši propaganda turės 
žymiai nuslūgti, jei demokra-

Po Sviete Pasižvalgius BROOKLYN, N. Y. - Ui* 
,T> . , , .. Jūs vasaros šilumai, Brooklv-
(Pastaba mano kampelio „„ , _ , , . . . * 

. w. . T T ! n o nelaisvės penktkoionietis-tavorsciams: visos dedamos! t / w % „ . . , . . : , , .'komunistas kad nuo vasaros ant mano delno naujienos iš . . . . 
T . . A u \ - i ^Mių jo taukine nepradėtų 
Lietuvos nuo dabar bus pažv- aL^i r J . 

-, r . LVr ( , X tirpti, sėdo savo naujos ma-
metos literomis 8TA, kas reis- , , , . , . -v , 
, • L .. n, , A

 d o s makabihun ir išvvko i kia: Malino lel^gramų x4gen- « M . . . . i r , „ , & v & siaurės miškus pavėsio ieško
ti. Čia jis, besi4)astydamas po 
miškus, rado vasarnamius. Iš
sirinko vieną nedidelį namu 
ką ir nusisamdę jį trijų mė
nesių laikotarpiui. Vėliau, ka
da jis visus savo čemodanus 
vidun sunešk, pastebėjo, kad 
viduj nėra maudynes su kar
štu vandeniu. Jis pasišaukęs 
užvaizdą paklausė: "O kur gi 
maudyne ir šiltas vanduo! 
Nėra! 

Užvaizdas, rodydamas pir
štu į langų, tarė: "Taip yra. 
Ten netoli nuo namuko yra 
didele maudyne, turinti apie 
kokių mylią pločio ir apie 
dvi myli ilgio, o vanduo joj, 
kai saulė gerai kaitina, yra 
labai šiltas. Gali ten maudy
tis kiek tik nori? tik nepri-
teršk vandens. • 8. K. L. 

Kaunas. (STA) "Preziden
to" Paleckio "valdžia" ant 
Lietuvos užvedė kuoplašiau-
sių demokratiją — net ponu, 
draugu nevali kitų pavadinti. 
Valug tos "valdžios" rokun-
dų, kokia gali būti demokra
tija, sakysim Amerike, kur 
žmones gali viens kitų vadin^ 
ti: ponu, ponia, panele, mis-
ter, misis, misiuke niiss, bro
liu, seserim (kaip Jurgelionis 
vadina SLA. narius), ir vi
saip, kaip tik kam patinka. 
Lietuvos demokartijoj — pi
lietis ar ne pilietis — bus va
dinamas tiktai piliečiu. Jei 
kam, kad ir per misteikų, iš 
truks iš burnos žodis "po
nas," ar "draugas," tas tuoj 

tų partija griežtai laikysis sa- atsidurs dželoj. Tokia turi 
vo užgirtob programos nacio
naliniam suvažiavime Cliica-
goj. Nėra pagrindo abejoti. 

T^ . . . • . . kad ji nesilaikytų programos. Kongrese o,pozicua smarkiai T . . . . _ 7 . _ Ir jei taip, tai nfra baimes, 
kovoja prieš kareiviavimo ki
lių. Žymi dalis «paudos bi-
žiama, kad privalomuoju ka
reiviavimu sųmoningai siekia 

A P Ž V A L G A 
Lietuviy Bičiulis 

yra teisybė, dėl to ji laimės. Visi ištikimi 
savo tautai lietuviai -iš visų savo jėffų ko-', m a Pakirsti Sfcįicą, demokrati-
vos ui šią teisybę ir, nėra abejonės, kovą; h V l a i ^ ę . Spauda nurodo, 
laimės. J ̂ at^ ^a^ai n^ r a jokio pavo

jaus, kad kariuomenes didi-
nimas nereikalingas, kad ka
riuomenę galimai visados len-
'gvai papildyti savanoriais.i 
Bet jei to ir nebūtų galima at 
likti, tai ir tokiam atsitikime 
privalomasis kareiviavimas 
nereikalingas, kaip nereika
lingas valstybių sargybų šau
kimas karinėms pratyboms. 
Spauda sako, kad ipastovios 
kariuomenes papildymui jau
nų vyrų nereikia kur toli ieš
koti. Jų pakankamai yra CCC 
organizacijoje ir tarp milijo
nų 'bedarbių. Šiandien vieni 
ir kiti vyriausybės šelpiami. 
Reikia juos pakviesti ir pa
raginti savanoriais kareiviau
ti. Retas kuris jų. atsisakytų. 

kad J. A. Valstybės įsiveltų 
karau kur nors už savo sie
nų. Ir Amerikos ginklavima-
sis bus vykdomas normaliai, 
be įkarščio. Nebus re.ikadin-
givs n6 privalomojo kareivia
vimo įvedimas, P. T. 

būt demokratija! 

LEONARDAS ŠIMUTIS, 
ALRKT Sekretorius, 

2354 S. Oakley Ave., Chicago 

Mūsų spauda su džiaugsmu pranešė, kad 
žinomas tarptautinės teises specialistas Įproi*. 
JJQ Furais prancūzų žurnale "Revue Politi-
que" paskelbė straipsnį, kuriame pasisako 
prieš Lietuvai darytųsias skriaudas del Vil
niaus. Įdomu a>rčiau pažinti tų Lietuvos drau
gų, tarptautinio teisingumo gynėjų. Le Fu-
ras yra pasaulinio garso teisininką^, Pary
žiaus valstybinio universiteto profesorius, 
Tarptautinės teisės instituto narys. Ne taip 
seniai jis ynai išleidęts knygų apie tarptau
tinę teisę, kurioje jis ir tada Vilniaus klau
simą sprendė Lietuvai palankia prasme. Sa
vo minėtoje knygoje jis gina įgimtųjų teisę, 
pabrčžia, kad- krikščionybė atnešė aukštesne N e / į u n i vyrai v e r ž l i į ka-
dorovę, pasmerkdama prievartos vartojimų. 
Le Furas iškelia popiežiaus vertę — vidur
amžiais popiežiai ibuvo lyg tarptautiniai tei
sėjai, jų įtakoje būdavo įvedami tam tikri 
laikotarpiai, kuriais buvo draudžiama ka
riauti. Kaip toliau rašo Le Furas — Krikš
čionybė davė pagrindą daugeliui svarbių 
tarptautinės teises dėsnių. Apie dabartinę 
Bažnyčios padėtį jis rašo: "Katalikų Baž
nyčia yra tikrai pati gausioji savo narių 
skaičiumi, didesnė už pačių didžiausiųjų val
stybę, daug senesnė ir tobulesnė už daugelį 
valstybių". Le Furas atkreipiui domesį į Baž
nyčios reikšmę tarptautinėje plotmėje, apie 
kų galima spręsti jau kad ir iš to fakto, jog 
Vatikano nuncijai, nors jie vra mažiausios 

kuri gyvena didelj pavojų. 

< Turėtumėm nepaisydami 
kovoti su kiekviena: įtaka, 
kuri stengiami pavergti mūsų 
protų. Pavergtas protas ne
leidžia laisvai veikti pilvo 
plėvei ir krūtinei. Jfe sulai
ko mūsų kūno išgaras, blo
gai veikia kraujo bėgimų, 
trukdo visas organizmo funk
cijas. 0. S, Marden 

Kaunan. (S1TA). Susirinkę 
montoriai, inžinieriai, mūri
ninkai, plytų nešiotojai, tin
kuotojai, penteriai pareišfcė 
didelio džiaugsmo, kad nuo 
caro Stalino užviešpatavimo 
Lietuvoj jiems nevalia bus 
streikuoti. Esų, mes dirb
sim, dirbsim ir dirbsim . . . 
Kelti savo reikalavimų paten
kinimo siekiant dabar neva
lia. 

Daugelis piliečių negali su
prasti tų piliečių. Kai jie 
buvo laisvi, tai galėjo ir strei
kuoti ir reikalavimus statyti 
ir nesidžiaugė. O kai juos 
pačiupo caras Stalinas, tai 
tuojau "nudžiugo," kad neva-
lie bus streikuoti. 

Prašau Nesijuokti. 
• 

Pereitame pasauliniame ka
re Prancijoje mūsų Amerikos 
karius užpuolt vokiškos utė
lės ir jie nabagai labai daug 
vargo turėjo, kol tuos gyvius 
nuo savęs nusikratė, o dabar 
Pabaltijos valstybes užpuolė 
komunistiškos utėlės-parazitai. 
Jos, atrodo, irgi daug vargo 
turėSj kol nuo savo kūno tuos 
gyvius nuvalys. 

S. K. Lukas 

MOKYTOJAS: Vaikai, pa
rašykit rašinį apie taip labai 
gerai jau mums žinomą de 
presiją; 

VYTIS paraše: "Depresi
ja yra laikotarpis, kuriame 
mes apsieiname be visų tų da
lykų, kurių mūsų tėvai niekad 
neturėjo." S. K~ Lukas 

HEALTHY, WEALTHY AND WISE! 

riuomenę. Nelaime tik tą 
kad jie neturi polinkio ka
riauti už svetimas valstybes 
svetimose šalyse. Jie pasiryžę 
tik už savo šalį kovoti su 
priešu ir aukotis už savo te-
vynėk? Laisvę ir demokratijų 

Spauda tad ir klausia vy
riausybės, kokiais sumetimais 
subrusta taip plačiai užsimo
ta ypač privalomojo kareivia
vimo žygiais, Ir atsako, kad 
karinės propagandos sumeti-

j mais, kad vaduoti Britanijų, 

NEVER 

O J O T H I N G - !U 
T H g y AJRE 

OFTENTHECAUSE 
OF DISTORTION 
OFTHE INTERNAU 
ORGAMS NA/KĮCH 
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valstybės atstovai, būna paprastai diploma
tinio korpuso dekanai, tuo būdu labiau iš
keliami už didžiųjų vabtybių atstovus. Prof. 
Le Furas prieš tvejetą metų lankėsi Lietu
voje, ir mūsų universitete skaitė paskaitą. 
Nors tik keletą dienų jis buvo Lietuvoje, 
tačiau lankėsi pamaldose ir ėjo prie Komu 
nijos. 

Karo propagandai panaudo-
j)sma k^Įkvikna priemone, 
kiekviena proga, šiandien a-
gituojama, kad J. A. Valsty
bės savo laivus pasiųstų į 

Britaniją iš tenai vaduoti bri
tų vaikus. Girdi, vaikų išve 
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Sekmadienj, Liepos 28-tę, Marijonu Ūkyje 
šv. Kryžiaus (Town of Lake) Marijonų Bendradarbiu Dr-jos 8 Skyrius 

Kas Tai Yra "Štukas" Arba 
"Štukas"? 

Tai vokiečių lėktuvo tipo' greitos, nei labai judrios, bet 

serijos gaminamos pasakiška
me skaičiuje. Šių lėktuvų ga
minimo metodai nepaprastai 

pavadinimas. J is laikomas technikos stebuklų sudaro ta ginkluoti baz/.ų laivai, anglai 
nauju vokiečių ginklu, nes aplinkybe, kad tos mcSincs? 
jis vokiečių ofenzyvoje irrieš 
Prancūziją suvaidino labai 
svarbų vaidmenį. Pat> žodis 
' 4 Š t u k a s " nėra koks tikrinis 
vardas, bet vokiečių lėktuvo 
.paskirties sutrumpintas pa
vadinimas, būtent, Starzkamf-
bomber (puolantis bombone-

ipajėguma. davinių neturima, 'bombonešiai negali ilgiau iš-
Paskutiniu laiku Anglija būti ore, negu naikintuvai, 

suskato padaryti tai, ko ji i Dabar, kada vokiečių aerodro-
anksčiau nebuvo padariusi, j mai priartėjo iki 200-250 km., 
Be Bacbbur Skua (jcu gana] padėtis pasidarė daug gras-
pasenusi mašina), kuriais ap- ( mingesnė. 

ttfri visai moderniškas du pi-
kiruojančių lėktuvų tipu-. 
Tai Fairey Ha,wkir Henlev. 
Pastarasis yra žymiai prana-

suprastini. l ėk tuvo Hparnai,1 šesnis už vokiečių Štuka. nes 
liemuo ir pryšakio dalys m\ j 0 keliamoj,! galia yra žymiai 
motoru gaminami kiekvienas 
skyrium. J ie jau gatavai pa
gaminti ir tik tada sumon-

šis). Tai žinomi J u n k e r s! tuojami į krūvą. Ypatinga,! 
87 viensparniai lėktuvai, ku
rie gausiai dalyvavo Lenkijos 

smarkiai Vokietija pradėjusi 
tuos lėktuvus gaminti po ka-

kare ir vėliau Norvegijoje, ro Lenkijoje. 

Žiūrint iš kaires į dešinę — Elena Gedviliene, Mcrijona Sudeikienė, kun. Valuckis, Pet
ronėle TurskierJė, Kl. Turskis, Jo brolis Turskis, Veronika Katauskiene, S. Šimkiene, p-
nios — Mickūnieniė, Ragauskiene ir Petras Dorša. 

Žiūrint į šį Marijonų Ren-i tai maža pastangų įdėta p- nors ir netrokšta, bet j o s gra 

Trečia taipgi žymi ir dide
les garbės užsipelno, tai Ele
na Gedviliene, kuri per dau
gelį metų darbuojasi Marijo-

dradarbių 8-to skyriaus at-< nios Turskienės 
vaizdą, matosi t iktai apie de
šimts nariu tau savo dvasios 
vadu kun. Valuckiu. Ckal kai 
kas manys, kad tik tiek ir y-
ra viso Marijonų Bendradar
bių G-tam skvrini. Labai klv-
stų. Jų yra labai daug, airie 
netoli šimtas. Labai apgaites-
taujama, kad nedalyvavo. 

Mažas būrelis, bet neklysiu 
pasakęs, — kad darbščiausios 
ir darbščiausi ne vien sky
riuje, bet ir visoje parapijos 
v«kloje , nes priklauso veik j g . ^ a t v a j z d e m a t o s i y e 

ronika Katauskiene, tai kun. 

zūs ir 
kal^a. 

kilnūs darbai tiž jų 

Atvaizde matosi stambus 
vyriškis su ne mažais žemai-
tiškais ūsais, tai žymus reme-

mų Bendradarbių skyriuje,1 jtas .ir uolus darbuotojas veik 
kiek jinai garbės ir amžinų visose parapijoj d raug i jos . 
narių yra įrašiusi ir š.iaip į-
vairių darbų atlikusi, tawn-
oflakiečiams gerai žinoma, ir 
dabar p-nia Gedviliene su sa
vo vyru p-nu Gedvi 'a irgi 
rengiasi ir dirba, kiek jų ap-
linkvbes leidžia. 

visoins draugijoms, kokios tik 
•gyvuoja Šv. Kryžiaus parapi
joje ir daug joms dirba. 

- Aš manau, kad daugelis 
pažįsta skyriaus pirm., p-nią 
Sudeikienė, tai nepaprastos 
energijos moteris, kur jų ne-
niatysi veikiant, visur. 

Ki ta begalo žymi ir darbšti 
veikėja, tai Petronėlė Turs-
kienė su savo dviem sūnais, 
ku r jinai nedirba ir kaip dir-i b a r d b * * V l u * j o s s i l P n o s > 

1 "os teleidžia 
ba. Kiek teko nugirsti, kad| 

Katausko, Šv. Jurgio para,p. 
vikaro, motinėlė. Daug kų a-
pie jų irgi būtų galimai pri
rašyti, nes norg man ir ma-. 
ža.i težinoma, bet per ki tas 
veikėjus teko nugirsti, kad 
p ( n a KoitauskierJė, įUgsrcpte' 

Tai visai itedideles, labai iš
tvermingos dvivietės mašinos. 

Jos labai gražiai atrodo: smai 
! las snukis, sparnai nuo lie-
1 mens leidžiasi žemyn; kai pa

kyla aukštyn, sudaro gražų 
išlinkimų. Pati mašina sveria 
4240 klg. krovio gali paimti 
1500 klg., o 940 arklių jėgų 
motoras įgalina skristi iki 
386 klm. per valandų, užkop
ti į 4000 m. ankštį per 9 mi
nutes* ix veikti aukštumoje 
iki 7650 m. Apginkluotas tri
mis paprasto kalibro kulko
svaidžiais, iš kurių du neju
damai įtaisyti sparnuose, o 
vienas ant judomo pastovio 
įtaisytas liemenyje, kurio tik
slas apsaugoti lėktuvo nuga
ros 'sritį. Štukas turi radijo 
aparatą. Šios miaširJos labai 

Štuko veiklos rajonas yra 

didesnė, greitumas 482 km 
per valandą, pakyla lig 8,8001 
m. ir geresni manevravimo 
galimumai. Deja, anglai tų 
lėktuvų turi nedaug. Anglai 
visą dėmesį sukaupę į maši
nos kokybes 'gerinimą. Hen
lev turi įtraukiamą važiuok 

Kidneys Mušt 
CleanOuIAcids 

Escess aclds, polsons and wutes in your 
Mood are removed chiefly by your kidneys. 
Getting up Nights, Burning Passages, Back-
ache, Swollen Ankles. Nervousness. Rheu-
ir.atic Pains, Dizziness, Circles Under Kyes, 
and feeling worn out, often are eaused by 
non-organlc and non-systemic Kidney and 
Bladder troubles. Usually in such cases. the 
very flrst dose of Cyatea goes right to work 
helping the Kidneys flush out excess aclds 
rnd wastes. And ihls cleansing, purtfylng 
Kidney action. in just a day or so, may eas-
ily make you leel younger, stronger and 
better than in years. A printed jruarantee 
wrapped around each package of Cystea in-
sures an lmmediate refund of the full cost 
unless you are completely satisfled. You have 
everything to gain and nothlng to lose under 
this positlve money back guarantee so cet 
Cyatea f rom your druggist today f or only 35c. 

palyginti mažas. J is negali ię< Bombos, kad būtų mažės 

tai didelės parapijos veikėjos. 
Be jų piršto pridėjimo veik 
nei joks darbas, koks jis ne
būtų, didelis a r mažas, neaip-
sieinama. 

Taigi, mes labai {vertiniame 
visų šių asmenij darbus, ku
rie čia randasi šiame atvaiz
de, bet ta ip pat didelei ap
gailestaudami ir tuos, kurių 
čia nėra, nuoširdžiai sveiki
name bendrai visus ir linki-

Šv. Kryžiaus parapijonka, be-; me, kad jūsų gražus paisiryži-
galo daug darbavosi, kaip! mas ir sumanymai, sulaukus 
buvo jaunesnė, bet dar ir da-| liepos 28 d- būtų kuo sėkmin

giausi. Telaimina Aukščiau
sias jus visus, kurie esate ant 

Čia tai pat matosi pora mo
terėlių, būtent — Ragauskie
ne ir M/iekūnienė, kurios man 
kiek mažiau pažįstamos, bet,į išgarsėjo, tačiau pačios savi

mi nesudaro jokio technikos 

leistis tolimon kelionėn į prie
šo teritoriją. Tai būdingas 
puolamasis lėktuvas. J i s tam 
tikrame laipsnyje atlieka: ar
tilerijos uždavinį; jis griau
na priešo sustiprinimus, pra
laužia kelią, kariuomenės da
lims, kovoja su šarvuočių vo
romis ir grasina prkšo art i
mam užnugariui. Bombas jis 
meta ipiikiruodamas: Skrenda 
jis, pavyzdžiui, dideliame 
aukštyje, o lakūnas ieško tin
kamų taikinių. Kai tik taiki
nys pastebėtas, lėktuvas 45 
laipsnių ar dar didesniu kam
pu puola stačiai ant taikinio. 
Kai lėktuvas būna maždaug 
300-400 m. aukštyje nuo tai
kinio, paleidžiama bomba, o 
pats lėktuvas traukiamas į 
viršų. Pikiruojant galima tik-

nis oro pasipriešinimas, pa-j 
slėptos liemens viduje ir iš-' 
metamos sudėtingo aparato 
pagalba. Kad bomba būtų tik
sliau nlumesti, pikiravimo 
greitis sumažinamas tam tik
rais stabdžiais. Tuo tarpu vo
kiečiai, siekdami kiekybės 
persvaros, savo Štuką supras
tino iki paskutinių ribų, pav., 
pikiravimo stabdžius jiems 
atstoja neįtraukta važiuoklė 
ir t.t. Didelės kovos Flandri
joje Įrodė, kad kokybei sun
ku kovoti su kiekybe. 

Anglija.i Štakai nebuvo pa
vojingi, kol priedo aerodro 
mai buvo už 6C0-700 km. nuo 
Anglijos pakraščių, nes tie 

EABAR LAIKAS ANGLIS 

UŽSISAKYTI ATEINAN

ČIAI ŽIEMAI. 

Raseland Ccal Co. 
343 W. 107th Street 

TEL. PULLMAN 6776 
A. Tumonis, Sav. 

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

<F ^ 

, v , , T - - i i . • sliausiai pataikyti į taikinį ir, 
stebuklo. Jos nėra nei labai' , „f J.. ,. . . . , 

be to, cia nereikalingi labai 

šiam Tėvų Marijonų išvažia
vimui, liepos 28 d. jinai iš-

Ant šio atvaizdo matosi ir-: šio atvaizdo ir visuis tuos, kū
gi S. Šimkienė, ne jauno am-! rių čia nėra, kad ta graži lie-
žiaus moterėlė, bet p-nia Šim- \ tuviška vienybė žydėtų jūsų 

plastino apie 30 knygučių, ar kienė mažai kiailba ir garbės tarpe dar našesniais darbtvs. 

draugijų naudai, bet visų pir
ma savo parapijai. Ir, ištik-
rųjų, reikia p&lymėti, kad Gi
mimo Švč. Panelės parapijoj 
ir yra daug draugijų ir jos 
visos gražiai gyvuoja ir dar
buojasi, ir dėlto parapijos 
skola smarkiai nyksta, o tai 
didelė garbė priklauso para
pijos šeimininkui, gerb. kle
bonai kun. Baltučiui, kuris 
moka gabiai vadovauti savo 
parapijai ir draugijoms. 

Šioje parapijos veikloje ne
mažai padeda ir Marijonų 
Bendradarbių 5-tas skyrius, 
kuris kas met surengia savo 
parapijos naudai (parengimą, 
i r nemažai padaro pelno ir į-
neša į parapijos iždą. Prie 
šio skyriaus priklauso daug 
žymių ir veiklių narių, kurie 
labai sutartinai ir gražiai 
darbuojasi. Skyriui priklauso 

sudėtingi ir labai brangūs op-
tiški prietaisai, kurie lėktu
vui reikalingi metant bombą 
laisvame skridime. 

• 

didžiųjų av racijos bombų 
Sprogstamoji galia yra žy
miai didesne negu pačių di
džiųjų artilerijos sviedinių. 
Pav., pat»es didžiausio kalib
ro (40,6 rm.) karo laivo pa
trankų sviedinys sveria 993 
kg., o lėktuvo " t o r p e d a " 
sveria visą toną (1CO0 kg.) ir 
dar daugiau. Be to, lėktuvo 
bombos apvalkalas yra pada
rytas iš plonesnio metalo 
sluogsr.io, negu tai yra grana
toje, todėl lėktuvo bomboje 
yra daugiau sprogstamosios 
medžiagos. 

Štuko " t o r p e d a " yra pa
pras ta 1000 kg. sunkumo lėk
tuvinė1 bomba. Praktika paro-j 
džiusi, kad lengvo ir viduti
nio kalibro lėktuvų bombos 

Klausykite 'Draugo' Rado Prograimi 
Antradieniais 
WGES (1J60 kil.) 
7:30 valandę vak. 

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

Kviečiame visus mūsų gerbiamus skaityto-
jus pasiklausyti šių radio programų, nes bus 
dedamos pastangos padaryti jas kuopuikiau-
sias ir vertas jūsų pasiklausymo. 
WGES - Kiekvieną Antradienį - 7:30 v. vak. 

*V ^ 

THINGS THAT NEVER HAPFEtf 
biznierių, kurie žymiai prisi- ,v, . . . , -. • . 

15 J f gelžbetoniniams sustiprini 
deda savo parama. , ., • , ,. 

*^ mams beveik nieko negali pa 
Mes, Marijonų Bendradar

bių apskritis ir* centras labai 
nuoširdžiai įvertiname Mari
jonų Bendradarbių 5-to sky
rių, kurie matosi ant šio at
vaizdo, ir visus tuos, kurių 
eia niėra, nes dėlei nekuriu ' m. duobę. Paskutinėse kovo 
aplinkybių negalėjo dalyvau-Į se Belgijoje ir Prancūzijoje 
ti, už tat sveikiname visais ir, Štukas imasi sunkiausio kali 

daryti. Atsitrenkimo metu 
bombos greitis 300 m. per se
kundę. 50 kg. bomba . betone 
išrausia tik 45 cm. gilumo 
duobę, 300 kg, — 80 cm., o 
1.000 kg. — išrausia jau 1,25 

Žiūrint iš kairės į de?.inc — Petras Gailius, Elzbieta Andreliūniene, Aleksandra Jonaitie
nė, Aleki^andra Pukelienė, B. Nenartonis, A. Raštntienė; antroj eilėj stovi — V. Vileikienė, 
P. Vaitkienė, S. Kancpeckienė, J . Stoškienė, S. Ruplienė, E. Benevieienė, B. Lazdauskieeė; 
trečioj eilėj — Kazragietie, P . Dubinskienė, Jonas Žalanda, T. Petrosevičienė, Rapolas 
Andreliūnas, P. Vaišvilienė. \ \ 

Žiūrint į šį Marijonų Ben-| dinti. Nen^ažas būrelis ant šio 
dradarbių 5-to skyriaus at
vaizde, iš tikrųjų, kiek čia 
gražių ir kilnių darbų nuveik-

atvaizdo matosi brangių Tė
vų Marijonų prietelių, bet to
li gražu ne visi, jų yra neto-

ta, sunku būtų visus apibu-( Ii šimtas, tai nuopelnas, didž. 

g e r k klebono kun. A. Baltu
čio, kuris ragina savo para-
cdjiečius organizuotis į drau
gijas, kad tuo būdu būtų ga-
4ima darbuotis ne vien tik 

visus, ir gerai suprantame, 
kad kaip praeityje ta ip ir a-
teinantį sekmadienį, liepos 28 
dienų Marijos Kalneliuose su 
savo įgaliotu būriu darbinin
kų ir darbininkių atvyksite 
i r pasidarbuosite. 

Nuoširdžiai dėkodami visų 
(pirma didž. gerb. klebonui 
kun. A. Baltučiui nž visoke
riopų paramų ir podraug vi 

bro bombas, kurių gali pa
imti tik vieną, p r ikab ina 
mas jų po liemeniu. Bomba 
išstumiama su tam tikru apa
ratu, kad ji krisdama nepa
liestų lėktuvo propelerio. Ko-

į voje su priešo laivynu Štukas 
naudoja ypatingas bomba.-
šarvams pramušti. 500 kg. su 
nkumo bomba, numesta iš 30C 
m. aukščio, pramuša 12,5 cm. 

dies, kad jūsų našūs ir kil-
sam skyriui, .ir linkime iš šir-J storumo šarvų, o ta pati bom

ba, išmesta iš 5000 m. aukš-
nūs darbai ateityje būtų dar čio pramuštai 17 cm. storumo 

l sekmingesni. J . K. šarvų. Apie sunkesnių bombų 
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RAUDONOJI VĖLIAVA 
Vaizdeliai Bolševikų Rojaus 

Sulietuvino St. Tautietis 

/ 

I. FKOALĖ , niain*, kad jie galėti] Lran-
6t*i susilaukėme, senai giaus įkahiuot ir labiau puiuy-

svajnjftuiŲ, laimingiausi u die- lėti kilniąją socializmo |dėja. 
nų! iauoaybe, l)gybe ir Valio raudonoji socializmo 
brolybe įvyko!... vėliava! . . . 

Kaip-g^t gražiai šiądien se
noji sostinė atrotio! . . . Visur, • * * 
kur tik pažvelgi, raudono ji Taip svarbi socializmo 
socializmo vėliava plevona, pergalės diena mano šjimy 
nerimus savo idealus skelbda- niniaius džiaugsinams atitiko: 
mu. 

per-l'ergalė, pilniausioji 
gale! . . . 

Tįk vienas dalykėlis . . . 
Vai, kodėl-gi šios brangios 
dienos, socializmo pergalės, 
nelemta buvo mūsų brangiem^ 
kovotojams sulaukti! . . . O, 
kad velionis BebeFis šią kil
niąją dieną regjėtų! Deja, jis 
nesulaukė savo darbo vaisią, 
bet nūn jau regime: puikiau
si vainiką jam pina žmoni
ja! . . . 

I r kaip-gi jis mėgino ramin
tis viltimi:: "Katastrofa, sa
kydavo kibo virš mūsą, — 
tuo jaus bus audra* * . . . Atsi
menu gerai ir šiuos 1891 me
tais jo ištartus žodžius: "Ka-
kuže pirm sugrius, negu kam 

i 

singos valdžios neva ydas sa
vuose laikraščiuose išmetinė-

žengia pirmynš kas kart la
biau u/kertamas kapitalizmui 

ti, — tai jau "draugužis" . . . 0UXim VAJI^VAO odių 
jis žino pats, kas jo laukia... 

/Taip mūsų idėja per mies-

UJUOrf 
kelias. 

Mokesčiai panaikinti, — 

AVemiell L. \Viilkie, respublikonų kandidatas į prezidentus, 
tariasi ^u George N. r V k , kuris buvo prezidento Koosevelt 
patarėjas pirmuose metuose. (Acme ielephoto) 

šiądien mano sūnaus Jono su-
žiedutuvės su Birute. Tai jau
ni, bet geri darbininkai. Jo
nas tarnauja spautstuvėj, 
kaipo raidžią rinkėjas ir, ačiū B e t ^ j a m n e t i k g j o m e . . g i t j y i s a s nejudinamasis 
savo darbštumui, nemažai uz- M e s s a v i š k a i svajojome apie turtas, namai, mašįnos, darbo 
dirba. Birutė gera modistė, j keities g erovę # Tuo jaus,' įrankiai perėjo į valstybės 
darbšti siuvėja. Gera, manau, k a i p t i k b u s gahni.^ n u t a r e iu nuosavybe, Bet ką tai pasa-
bus tokiems ir apsivedus gy- a p i e i s t i šiuos namelius ir įeiti kiau: " j valstybės nuosavy-
venti, ypač naujoj socialistiš-j j g e r e s n i u s > patogesnius. 0 bę ," — ne į valstybės, bot į 
ko j tvarkoj. Į tuoim įeisime ir į naują gy-! visuoanenės. Taip. Viskam 

I 

' venhną, pilną socializmo lai- nūn yra jau visuomenės nuo-

tus, per kaimus pasekmingai papildo socialistiskos produk-
skleisis, apšviesdama ir įtikin-

j dama žmonių portus, patrauk-
I dama širdis . . . 

Tik mūsų Jonelis niekaip 
1 iškarto negalėjo suprasti, kaip 
! čia bus su darbu, bet už va-
! landėlės viskas paaiškėjo nau-
! ju valdžios įsakymu: "kiek-
vienas pilietis nuo 21 lik 65 m. 
amžiaus, be išimties, Įpareigo
jamas, įmi tikrų organizacijų 
tvarkomam, bendram darbui. 
Bendras darbas — visuonic 
nes labui. Įvairūs darbai 
privatiškiems reikalams smar
kiai draudžiami. •' 

Bet kame aš galėsiu dirbti, 
— dejuoja Jonelis, — nes 
spaustuvė, kurioj aš dirbau, 
uždaryta. 

Po pietą visi išėjome į mie
stą pasivaikščioti ir nauju 
gyvenimu pasidžiaugti. 

Kaip visur puiku! . . Seno
sios valdžios nebėra, — visur 

t tvarkos prižiūrėtojai socializ-

p n sapnuos >> Atsimenu, 

mo žmones. Ypač daug žmo- J v a į s į a į s 

mes, atsikratysime vargų ii 
kraugerių — išnaudotojų . 

Bus liuosybė, mes patys bt 
sime sau ponais, patys naudo 
simės socialistiskos tvarkom 

nių liūliuoja apie senosios val
džios rūmus, kame nūn apsi
gyveno vyriausias viso krašto 
komisarijatas. Balkone tan-

Or koki taį bu* 

buvau dar tada jaunas, kud; kiai pasirodo naujos valdžios 
tuos žodžias skaičiau ir plakė atstovą ir miniai kalba taip 
man tad širduže, vai plakė. . . puikiai, teisingai, patraukian-

Antrasis mūsą tėvas Frid- į:^ kad nejučia žmogus su
rikas Engels'as būre socializ-j sunki; tegyvuoja raudonoji 

vėliava! , . . tegyvuoja socia
lizmas ! . . . 

Vakare iliuminacija. Mies 

mūsų laimė! . . . 
Tegyvuoja raudonoji socia

lizmo vėliava! . . . 

i no pergalę įvyksiant 181)8 m., 
tik biškelį apsiriko: pranašy
stė pavėlavo, bGt nūn, — nūn 
pilniausioji pergalė! . . . . Siu 
trešusi kapitalistines visuo
menės tvarka suįro ir sugriu
vo. » ' 

Šią valandą laimingiausiu 
jaučiuos, imu plunksną ir, 
nors negabia ranka, bandau 
rašyti naujai tveriančiosios 
valstybes vaizdelius. 

Ypač malonu tai daryti, nes 
jaučiuos socializmo pergalei 
esąs prisidėjęs, visad savo 
partijai ištikimas išlikas. Už 
tai geriausiai tapau apdova
notas: pats savomis akimis 
liuosybes, lygybės ir brolybės 
pergalę regiu. 

Šiuos, socializmo valdymo 
vaizdelius ir skiriu ainių ai-

II. NAUJOS TEISĖS 
Nauja valdžia, — naujos ir 

teisės, nes ar-^j galima nūn 
senoji buržuazinė tvarka pa
kęsti t 

Pastebėkite: o, kaįg-gį bėga 
visi buržujai, mūsų naujųjų 
teisių pabūgę, būriais bėga, 

tas skęsta šviesoje, iš kurios b e t km1 _ M a t j y r a ^ ke_ 
slaptingai žvelgia senosios j l i o s kvailutės šalys, sociaU/.-
valdžios didvyriai. Bet nuo < mo k i l n u m o į įerųnio n e su 
šoil jiems gana bus tos garjprantančios ir tėviškai glo
bęs: nūn juos pakeis liuosy-j bįančios mūsų buvusius iš-
bės, lygybės ir brolybės apaš-i n a ų a o t o j u s B e t tevažiuoja 
talai, garbingieji socializmo i s a u s v e i k i i r t e a ? v a l o m ū s u 

vadai. j šalį, nes kitaip turėtume vi-
Piuniie namo ilgai .gėrėjo-'sus buržujus ar iššaudyti ar 

savybė. Kvailiems buržu
jams tai negalimu išrodo. Bet 
viskas taip paprastai: — val
džia įsakė, — ir dalykas baig
tas . . . 

Spaustuvės taip-pat jau vi
suomenes rankose todėl vi-
sur spausdinama bus tik 
mums palankūs raštai, alik-
raščiai. Svarbiausias — gi, 
valdžios laikraštis,—tai ' 'Ko
munistas," kurs visus mus 
" draugusM maloniai jungs po 
kilniąja raudona vėliava. Te 
užsimano — gi kas mūsų tei-

cijos Į eigos. 

Senoji kariuomenė paleista, 
— jos vietoj "raudonoji gy
vuoja" pasekmingai '. 'valo" 
šalį nuo buržuazinių likučių. 

Gydytojus, advokatus ir ki
tus mokslo vyrus išlaiko val
džia, visiems lygiai mokėda
ma; visuomenė — gi naudoja
si jais veltui. 

(Bus daugiau.) 

LIETUVIAI DAKTARAI 

mės socializmo pergab Ma- išskandint, kaip yr išsitaręs 
žmona buvo vienodų nuo- Y^uas mūsų "lygybės' kovo-

nroniii su manimi. BebeUio! tojų. Valdžia juos išleidžia, 
veikalas "Apie 'moteriške"! jųjų turtų pasilikdama, nes 
brangios Barbutės. Tik vie
nas mano žmonos tėvukas bu
vo tylus, užsimuštas ir tankiai 
kartodavo: "vaikeliai, pažin
site jūs socialistų rojaus vai
s ius" . . i 

tai visuomenės nauda. 

Naujos teisės? . . . O, kaip 
jos kilnios, gražios, parem
tos lygybe, brolybe ir visuo
tina meile! . . . 

Kišeninis 
Lietuviškai—Angliškas 

ir 
Angliškai—Lietuviškas 

ŽODYNĖLIS 
Jame yra 18,000 reikalin
giausių žodžių. Dabar ge
riausia proga pirkti, nes 
parduodamas nupiginta kai
na, Galima gauti 'Draugo1 

knygyne dabar; kaina —-

tik #1.00 
" D E A Ų Q A S " 

2334 South Oakley Ave,, 
Chicago* Illinois 

Tik vis reikiama daugiau 
kantrybės ir 'viskas greit pa.-1 

aiškėja, išleidžiant naujus 
Įstatymus. 

Nauju įsakymu šiądien gar
sinama įteikti valdžiai visų 
daiktų sąrašus, k. a.: namu 
rakandų, drabužių ir tt. Taip-
pat auksiniai pinigai ir daik
tai privaloma valdžiai sunešti, 
už kuriuos gaunami tam tikri 
ženklai. 

Ką! Sakote nemalonu! — 
Juk to reikalauja komunisti
nė tvarka! . . . 

Taip, a^iu sumaniems mūsų 
vadams, viskas didvyriškai 

LIETUVIS ADVOKATAS 

CHARLES E. ZEKAS 
ATTORNEY AT LAW 

Mieste Otisas: 
11 South La Salle Street 
Suiite 1701 Tel. Randolpk- 0331 
Naujas namų adresas: 
7019 So. Artesian A ve. 

Tel Hemlock 1940 

UNIVERSAL 
RESTĄURANT 

Vestuvėm, Krikštynom Ir kito
kiem Uaukietam suteikiam Pa

tarnavimą. 
LinkMiias Patarnavimas Visiems 

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

LIETUVIAI DAKTARAI 
Telefonas: Hemlock 5849 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6757 So. VVestem Ave. 

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

Sekmadieniais suiyg sutarties 

OR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446So.49thCt., Cicero, 111. 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
Valandos: 20-12 ryte. 2-ti, 7-9 P. M. 
314/ S. Haisted St., Chxago VALANDOS 

*«L YARds 3146 
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 

2 iki 4 ir 7 iki 9 
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9 

Šeštadieniais: 11 iki 12 

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

_a343 S. Haisted Street 
1*1 CANal 59C9 " 

OR. VVALTER PHILIPS 
£SF&?*1 9 CHIRURGAS 
^155 VVest Cermak Road 

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

ir panai sutarti. 

OR. F. 0. « U N A S 
PHYSICIAN AND SURGEON 
2158 VVest Cennak Road 

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

2305 So. Leavitt St , 
Ras, tel. CANal 0402 

DR. V. E. SIEOUNSKI 
AI A * o DANTISTAS 
4143 South Archer Avenue 

Telefonas LATayette 3650 
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 

Penktadieniais. 
4631 So. Ashland Ave* 

Tel. YARds 0994. 
Pirmadieniais, Trcf-iadicuiais ir 

Šeštadieniais. 

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

(2-troj* lubos) 
TeL MIDway 2380 Ohicago, 111. 

OF1J50 VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki (I 
vai popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 

Sekmad. nuu 10 iki J2 vai, ryto. 

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

TeL lArtds 0994 
Rez. tek PLAza 3200 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: b — 8 popiet, 
1—4 ir 6:30—8:30 vakare 

Nuo 10-12 v. rytoj 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėlioinis nuo lu iki 12 vai, diena. 

NAUJAS APARATAS 
AKINIAMS PRITAIKINI 

——^~ ——— 

THINGS THAT NEVER HAPPEN 

6y 
NE* 

^OT3 OF ^5W0KTrR 
' 1TH*H VOKX_J 

T«ey REFUSFC 
Vbu, T n e y 

/ HrITE T O 

TfMTEL Y O O -
FO& DETTCK 
OR VVOR^e. 

• l ' l " M ' . l > = z z = 

PIRKITE ANGLIS DABAR - KAINOS NUKRITO 
ALESAUSKAS 8c SONS 
7100 So, Talman Ave, 

TEL. PROSPECT .8742 

1 Mes iškraustome moderniu būdu. 

Pardavinėjame tiktai geriausios kokybes 
(best quality) anglis. 

i U . . = ' = 

JjOtfe D U O D A M E 

M r M BE R fe P A S K O L A S 
A N T N A M U 

Del Pirkimo — Pataisymo 
Ar Seno Morgičio Atmokejimo 
Ciceroj, Chicagoj ir Apylinkėse 

INSORE01 

TAUPYKIT PER 
PAŽTĄ H f c ST. 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., Ketvir.. šeštAd. t Iki 8 T. T.; Antr., TreOad. 9 iki 5 pp. 

DABAR MOKAME &%% UZ PADĖJUS P!NIGUS| 

KTEKVIENO TAUPYTOJO TĄUPINĮAI APDRAUSTA IKI $5,000. 
per Ped*T*l SATIDSS and Loaa Insurance Corp., Wr>flhtnglfr". D. C 

Telefonas CANal 7329 

DR. PETER J. BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2202 VVest Cermak Road 
OFLSO VALANDOS: 2 4 ir 7-9 

ir pagal sutartį. 
Sekmadieniais taipgi pagal sutartį. 

Res. telefonas S£xliey 013i. 

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

• 

1941 Metų Eadios 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 3038. 

JOSEPH F. BUDRIK 
FURNITURE HOUSE 

3409-11 Ir 3417-21 South 
Haisted Street 

BUDltlKO PROGRAMAI: 
VVCF.L — 970 kil. Sekmadienio 
vakare 9 vai. 
WHFC — 14.*o kil., Ketvirta
dienio vak. 7 vaL 

TeL Cicero 1484 

DR. S. R. PALUTSiS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tcs Oat. ir 49th Ct 
OFISO VALANDOS: 

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

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

DR. A. JENKINS 
(lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

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

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

TeL YARds 5557 

DR. FRANK C. KMflNN 
(Kviecinskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street 

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

ir pagal sutartį. 

DR. P. J. BEINAR 
(Beinarauskas) 

GYDYTOJAS IR CIURURGAS 
6900 So. haisted Street 

TELEFONAI: 
Ofiso — WENtworth 1612. 

Res. — YARds 3955. 
OFISO VALANDOS: 

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

pagal sutartį. 
Tel. YARds 2246 

DR. C. VEZELiS 
DANTISTAS • j 

4645 So. Ashland Ave. ,' 
arti 47tn 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. GROvelull 0617 
Office teL HEMlock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHHtURGAS 

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

2423 W. Marquette Road 

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

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

Office teL YARds 4787 
Namų teL PROspect 1930 

Office Phone Res. and Office 
PROspect 1028 2S59 S. Leavitt St. 
VaL: 2-4 pp. ir 7-9 vak., Canal 0706 

DR. J. J. kOWAR 
(Kowarskas) 

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį. 

TeL YARds 5921. 
Res.: K£Nwood 5107. 

DR. A. J. BERTASH 
GYDYTOJAS IR CfflRURGAS 

Oiiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 
756 VVest 35th Street 

TeL CANal 6122 

DR. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

REZDDENCIJA: 
6631 S. CaUfornia Ave. 

iiL samuli im 

Ofiso teL VIRginia 0036 
Rezidencijos teL: BEVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedeliomis pagal sutartį. 
TeL CANal 0257 

Rez. tel. PROspect 6659 

DR. P. 2. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHUtURGAS 
1821 So. Haisted Street 

Rezidencija: 6600 So. Artesian Ava. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 BOfiUft 

I iki a vi. akut , 
^ 

file:///Viilkie
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KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI 
Atvyko 1914 m. Kitu Verdu. Syti viz$ nuolatiniam apsUo 

. . . , m < , venimui Junu. Valstybėse! 
Klausimas. 1914 m. buvau 

legaliai įleistas į Jungt . Vais- Atsukimas. Bennuda turi 
tybes. Negalė-Uuuas tuo lai- įstatymą, draudžianti Į>UHI.LĮ 
ku gauti pasporta, iš vaitu- asmens, kuris ten vyksta m-
jau draugo p a š e r t u . Ar tas tencija prašyti amerikoniška 
faktas gali sulaikvti mano pi- imigracijos viza. Asmenys, 
litvbv? Kat ra vardą pataria- ***?* I ' , u n ^ A * * * « kaip 
te man vartot i prašant pilie- ***** * « » važiuoja į Ka 
t v b ^ t na*!a ieškoti viau, paprastai , 

Kanados imigracijos insp.k-
Atsakymas. Kadangi atva- tQrių a t g a l s į u m . į a m į . Kana 

žiavai čia prieš 11)18 m., todėl d o j J a u t u r į t e t a į ( h U u išėmimą 
vartojimas kito vardo nesu-; t i k a t s i t ikimuose nekvotinių 
laikys pilietvU-s. (Jali prašy- į r p į m e l l y b ė s kvotos giminių 
ti pirmu popierų. p a d u o d a m a s j ^ ^ į ^ * piliečiu, (tas reiš-
savo tikrą vardą ir pravardV , | k į f t ^ ^ v v r ^ v a i k . } a r te 
kuriuo atvažiavai, kad butų' y a ) T o w į e s t i a s m e i l y s Įleisti, 
galima patikrinti legalį į l e i d o L ^ s p e e i a l i a i aprūpinami 
mą nolatiniam apsigyvenimui. t f t r p e į m ig r a c i jos viršininku 
Liudininkai Sąryšyje su 
Vzsireyisira vimo 
Aplikacijomis 

Klausimas. Atvvkau iš 
^Meksikos l'J23 m.» nelegaliai. 
Išgyvenau metus ir pusę Los 
Angeles mieste, Caltf'ornijoj, 
ir išvykau į Pensyluavią, kur 
išgyvenau net 8 metus. Nuo 

Kanadoj ir Jung . Valstyl>ėse 

\ kur teismai nepriima bylų po Daugumas natūralizacijos tei- ir darbdaviai. Po 1939 metą, 
\ darbininko ir darbdavio snti- simi dabar *as privilegijas vi- taksų rato* bus sekančios: 
\ kimu prisilaikyti pramonės šiems ateiviams, kurie apsive- 1940-41-42 metais l i r pusė 
'kompensacijos įstatymo. Tam- |dė su Amerikos pilietėmis nuo nuošhnėio. 
^stos dalykas turės eiti per rugsėjo 22 d., W2'2 m. Tams-
' vietini kompensacijos biurą. tai leis prašyti antrų popierų 

_ . _ , , . . . ; be pirmųjų, bet turėsi įro-
hanada ir Junti. Valstybes i , .. , .. , 

: dyti trijų metų apsigyvenimą 
Atsakymas. Jung. Vąlaty-1 Jung . Valstybėse. 

bes, su teritorijomis, apima ., 
> . .,. r.L.I.S. — Vommon Council. 

3,738,395* ketvirtaines mylias Pagal 1930 m. gyventojų su-į 
skaitymą buvo 137,(XX)8,438! S o c i a l e s A p d r a u d o s 
gyventojai. Kanada apima j f a k s a i 

1943-44-43 metais 2 nuo-
y . v» « smičiai. 

1946-47-48 metais 2 ir puse 
nuošimčio. 

3,694,863 ketvirtaines mylias 
su 24,500 mylių pakraščio li
nija, ir 3,000 mylių sienos su 

į Jung . Valstybėmis. Kanada 
j 1931 m. gvventojų turėjo 
i 1,376,786. 

Amerikos Pilietes Vyro 
Pilietybe. 

Klausimas. Prieš aštuonis 
padaryti po "pre-exanuna- g ^ k į t a i d o m v b e iš 1940 Uolden Gate International Ex- metus apsivedžiau 8 » J ^ r ^ 
tiem" Amerikos Inmiigration p o s į t į 0 n . Matom, kaip panelės 'arbatėlę geria stikliniame na- K o b P111™. Aies^ g>\ 
Tarnvstės. Kiti ateiviai, gy- L m a n o s e n a m e k r a s t e p e r k e l l 8 < 

Sociales Ap^Iraucos įstaty
mas aprūpina augančiu^ tak
sus u i senatvės apdraudę. 
1939 metais darbinlinkai tu
rėjo mokėti u i apdraudę 1 
nuošimtį nuo algos, kurios 
neviršijo $3,000 į metus. Už
dėtus taksus kas link senoj 
amžiaus apdraudos iprogra-'į 
moy moku lygiai darbininką.! 

1949 .ir toliau 3 nuošimčiai. 
feitie mokesčiai užtikrina 

darbininkams, kuomet jie su 
laukia 65 metų amžiaus, se
natvės pensija. 

" • • -

H0LLYW00D INN 
Svetainė renduojama susi
rinkimams, parems, vestu
vėms ir visokiems kitiems 
parengimams. 
Mykolas ir Elzbieta liudauskai 

(Savininkai) 

2417-19 WEST 43rd ST, 
Phone Virginia 9780 

Yendami pietų Calik'(tf*nij'\j, 
| paprastai , važiuoja į l e k s i k a 
pamainyti stovio. Gyvenan
tieji prie Atlanto pakraš
čių vyksta, paprastai , tani tik
slui' į Kubį . 

kurie pažino per tuos metus, kompesacijos įstatymų, yra 
metus, bet dabar Jung. YaJs-

C L A S S I F I E D 
tybėse. Noriu tapti Amen-j 

PARDAVIAU I ICE CREAM 
PARLOR 

. I Pardavimui Liberty Ice Cream Par-

1933 ui. gyvenu Xew Yorko 
mieste. Noriu prašyti užsi- Apsivedimo CertifikataiSrar 
registravimo eertifikatų. Ar būs Sociales Apdarutlos 
reikalinga turėti liudininku Reikalais 

~ kiekvienoje vietoje.' 

v . . . .. labai maža. Man sako, kad kos piliečiu. Arturiu prašyti i lor. Pilnai įrengiąs. Gera vieta. Tei
tai Pl'ašvk įportaCUU ' s111^3^ pasiulijiinas nuperku. Sau-

. « • i a u daugiau galiu gauti, jeigu pa- pirmų popierų ? gte: ci<e,*> iu74_ w. nay i r A i n 
•įaUSlO Sočia i SeCUnty ® * , ? , , J . \ . F Kaunietis 14U9 S. 49tli Court, Ci-

Apie 
iš are 
Boardo vietinio ofiso. 

Mokiniai Po Al y u ir Valandą 
Įstatymų. 

Klausimas. Mano sGnus be
simokina amato didelėj kom
panijoj, kuri veda tarptautiš-
k$ biznį. J a m mokama ma-

Kfausimas. Mano vyrąs 
Atsukimas. Tamsta p r i v a - b u v o apdraustas Sociales Ap-

lai įrodyti viską nuo atvažia- drautlos Aktu, J i s pereitų! - ^ k a į į t e i g t a minimo alga 
vimo į Jungt . Valstybes, 19$) mėnesį mirė. Aš p a d a v i a U j A r t a s yk a į t0ma įstatymo per 
m.: bankų knygas, nuouių našlės apdraudos aplikacija ir e n g i m u ? 
kvitas, darbo rekordus, vi*kų. manVs prašė pristatyti apsi-

vesčiau teismui bylų. Ar tai 
teisybė! 

Atsakymas. Kuomet žnuA 
gus pradeda dirbti, automa
tiškai priima kompensacijos 
įstatymo parūpininm ir Illi
nois yra viena iš 15 valstijų. 

Atsakymas. Gegužės 24 d., 
ku 

eero, Illinois. 

W V W 9 W W W W W W W W W W Į 
įstatymas tapo priimtas, " ' 1 " D R A U G O * . L A K * DAV 

P I K N I K A S 
Rugsėjo 2 d., 1940 m, 

V Y T A U T O P A R K E 

ris duoda Amerikos pilietės, 
vyrui panašias natūralizacijos! 
privilegijas kokios duodamos 
Amerikos piliečio žmonai. 

Atnaujinti! te Ir l'agra įnikite 
X\mu Grindis 

"DUSTLESS FLOOR SANU1NG" 
Apkainavimaa Dykai — 

. 1S Metų Putyruno 
Darbas G Tarantuotai» 

D61 Specialių Sąvygų 
Saukite Dabar 

COMPLETE FLOOR SFJIVIC^ 
Telefonas Nonnal 471M» 

— 

(jalimas daiktas, kad reika- vedimo certit'ikaUj. Mes ap-
laus padouti vardus liūdinin- sivedėme Europoj prieš 30 m. 
kų, kurie pažino Xew Yorke j i r aš jokių dokumentų n e t * 
Pennsylvanijoj ir CalitWui-, riu. Kų turiu daryti . 

Atsakymas. Biznio kompo-
nijos, kurios samdo moki
nius, gali mokėti mažiau, ne
gu nustatytų minimumo al
ga, jeigu jie turi rašytų su-

jo j . New Yorko liudininkai Atsakimas. Visu pirma t a r t į s u darbininku, kurį jie 
turės su tavim vykti išklau-j s v a i . D U g a u t į apsivedimo c e r z

!
a p s į į m a i įmokint i kokio ama-

symui Elhs Islande. Kitus t įnkatų. Tų daryk pasrųsda-Į t o Sutart is tur i aprūpinti 
liudininkus išegzaminuos jų m a iaįjkų tinkamam žmogui | n e m a ž i a u kai 4,0000 vaalndij 
miestuose. miestelyje, a r mieste, kur ap-j n u o l a t i n i o darbo ir 144 valan-

sivedi'i. Laikyk kopija to lai-1 ^as per metus mokslo klesoj 
ško parodyti , kad, ištikrųjų, a p į e dalykus, kurie liečia jo 

CHARLES P. S U R O M S K I S 
REAL ESTATE INVESTMENTS & INSURANCE 

We Buy, Sell And Exchange City Property And Farm Lands 
6921 So. Westem Ave., Chicago, 111. 

PHONE REPUBLIC 3713 

Namai, Farmos Eina Brangyn. Pasiskubinkite 
nusipirkti arba pasistatyti. Turime namų po visa/ 
Chicagiį. Taipgi mažų ir didelių i'armų. Galima pigiai pirkt, mainytį. 

BARGENAI Mx\RQUETTE PARK APYLINKĖJ 

Kanada ir Bennuda Neįlei
džia Ne Pirmenybes Kvotos 

Aplikantus 

Atsakymas. Ar žmogus, at-

baudei gauti certit'ikatų. Jei- ( už s įėm inių. 
<ni sulauksi netinkamų atsaky
mą, arba visai atsakymo u*'-1 Bylos I>el Sus įžeidimo. 

vykęs čia pasąuiines parodos gausi, tada galėsi pris tatyt i ' .Klausima*. Dirbdamas nia-
reikalais, gali vykti į Kana- at'ideivitų su paiiūdijiiuu' žoj įstaigoj Chicagoje susižei-
dų arba Bermudų ir ten pra- ; dviejų arba daugiau asmenų, džiau. Kompensacija, po 

7 cottagiai, nuo $2300 ir aukščiau. 
12 bungalių, nuo $4;*00 ir aukščiau 
17 2-fletų, nuo $6,500 ir aukščiau. 
3 3-i'letii, nuo $7,500 ir aukščiau. 

14 4-flctų, nuo $9,500 ir aukščiau. 
8 6-fletų, nuo $15000 ir aukščiau. 
L5 10-i'l., nuo $18,500 ir aukščiau. 
3 15-i'l., nuo $25,500 ir aukščiau. 

Turime daug bizniavų namų, didelių ir mažų. Taipgi statom 
naujus namus ir taisom senus. Ant jūsų loto pastatysim mūrinį 
bungalovv už $4,950.; 2 f lėtų mūrinį, po 4 kambarius, už $6,500. 

Jeigu jūs turite senų namų, priimsim j mainus. Statyti naujų 
arba taisyti senų namų nereikia pinigų niokoti pakol nebus dar
bas pilnai užbaigtas. Pastorojainc paskolas ant lengvų išmokėjimų 
ir mažų nuošimčių. Apkainavimaa veltui. Taipgi inšiūiinam na
mus, automobilius ir rakandus. Visi mokesčiai namų arba inšiū-
riuių ant lengvų išmokėjimų. Kas nori pigiai pirkti, greitai par
duoti arba išmainyti, naujų namą pastatyti, senų pataisyti, kreip
kitės pas C. P. SUROMSKIS CO., 6921 S. WESTERN AVE. 
Tel. Republic 3713; vakarais Prospect 0176. Otisas atdaras nuo 
9 vai. ryto iki 9 vai. vak. Nedėliom nuo 10 vai. iki 3 vai. popiet. 

DIDELIS RARGENAS 
Pardavimui bučerne ir groserne. Vis-

l kas |rengta ^pagal naujausios mados. 
Biznis išdirbtas per 20 metų. Atsi- j 

j šaukite: 45:$0 South Honorc Sireet, 
Cliicftgo, 111. 

PARDAVIMUI AR MAINYMUI 
Norime parduoti !)4 akorų ūkį ar

ba išmainyti ant namo Chicagoje. 
Geri būdininkai ir gera žemė, ūkis 
randasi Miehigan valstybėje ir arti 
upės. Atsišaukite: 3831 Areher Ave., 
Chicago. Tel.: LAFayette 5H73. 

PAltDAVIMl I NAMAS 
4 fletų mūrinis namas, 2 po 4 

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

7210 So. M ozai t St. 

PARDAVlML'l IS AM ̂ S 
Pardavimui S-fietų namas Brldge 
porte. Atsišaukite; Kazimiera^ L&u 

PARDAVIMU 
26 apartmentų namas — su steam i 

PARDAVIMUI NAMAS IR BIZNIS 
Pardavimui namas, 6 Kambariai vir
šuj; tavernas ir 4 pagyvenimui kam
bariai pirmame aukšte. Mūrinis ga-
radzius. Taverno fiksceriai visi nau
ji. Parduosim pigiai. Randasi aul 
«3-cios gatvės. Atsišaukite: Telefo-
nag_p<RQ.spect $»?*. w ^ 

PARDAVIMUI ARBA MAINYMLT 
Bianiavas namas Brighton Park a-
pelinkėj, saliunas, 5 ir 4 kamba
riai mainysiu ant privatiško namo. 

Atsišaukite: Nevaiim ttOa». 

LABAI PIGIAI 
Storas ir 3 f lėtai — mūro namas. 
Karštu vandeniu apšildomas. Ren-
dos |50. į mėnesį. 18-tos gatves a-
pyiinkėje. Mainysiu ant lotų ar kei 
lių akerų žemės ar mažos farmos, 
netoli Chicagos. Rašykite arba at
silankykite: 4044 So. Pauliua St. 
(antrame aukšte). 

PARDAVIMUI AR MAINYMUI 
Norime išmainyti 2 t'letu po < 

kambarius narna Brighton Parke 
ąnt mažesnio. Atsišaukite: 

3044 So. Artesian Ava 

CĄSH UŽ MORaiClUS 
Aš moku "cash." už morgiOius — 
apmokamus aroa nemokamus, (de-
taulted). Mokame aukščiausias kai
nas, šaukite: MK. HKSS. TeL 
Si.Vte 7 U53. 

PARDAVIMUI BLČKRNfi 
heat Neša nu n esi nes rendos $9So. j T u r i u d v i buėernes ir noriu viena 
Parduodame uz ^o,000. arba mąi- ; parduoti. Biznis gerai išdirbtas. At-
w £AiUi . S S * 6 ^ ? ^ ^ t S ^ k 5 f : «i«aukite: »5M \Vtet *ėnl Sircci, 
tei. YAS L -Tl8 Hakietl ««., ^„.cago, UUaois. 

20 akerių farma netoli Chicagos, 
Į ant vieškelio (highvvay) — su ge-
I rais namais ir geru stocku — par
davimui arba mainymui. Atsišaukit: 

! \V. PAUL, :{.*>.-):{ South Halsted St., 
Į Chicago, Ullnois. 

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

I 

» 

CHICAUO'S MOST EKLIABLE N E W C Al i UKAU^H 
Trade-ins on New PJymouths and De Sotas are swamping usl 

Therefore We Are Oftering Our Tremeridous Ųsed Car fctock At 
R E A L B A R G A I N P R I C T E S . 

BUICKS — 1939-38-37-36, Sedans. Prices as Low as: 
AH have Heaters and Trunits — some with Radios 0 9 5 . 0 0 

• 

CHEVROLĖTS — 1939-38-37-36, Sedans. 
AU have Heaters and Trunka — some witto Raaios ^185.00 
CHRYSLERS — 1939-38-37, Sedans. These look likę new.. .^295.00 
DE SOTOS — 1938-37-36, in perfect condition. 
With Heaters, Radio and Trunk. ^275.00 
DODGES — 1939-38-37. Best Buvs in Chicago. 
With Heaters and Radio. AU have Truniis. #295 .00 
F0RD3 — 1939-38-37, with Heater; some have Radios, . . . $195 .00 

JT 

PONTIACS —1939-38-37-36, with Heaters, Radi«te, Trunks, #185 .00 
PLYMOUTHS — 1940-39-38-38-36, with Heaters, 
Radios and Trunks. AU these cars are Uke'Brand New #295 ,00 
J18 cars to choose from. Every car reconditioned by our factory 
trained mechanies and guaranteed to be perfect throughout. 

YOUR CAR DOWN — BALANCE 18 MONTHS. 

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

6445 So. Westem Ave. Chicago, IU. 
O P E N E V E N I X G S 

111 

-

DUODAM PASKOLAS 
PIRMŲ MORGIČIŲ 

Chicagoj ir Apielinkej. Lengvais Išmokėjimais: Pir
kimui, Pataisymui ir Statymui Naujų Namų. 

MOKAME *{\% 
Dividendų Už Padėtus Pinigus. %f « / 

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

# Washington, D. C. 

TURTAS VIRŠ # 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
Del informacijų kreipkitės į: 

RABIO PATARNAVIMAS 
| Automobilo Radio, Namų Radio. |j 
ji Mes taisome visas išdirbystes ir | 
J modelius. Patarnavimas dieną ir 
I naktį. Kreipkitės į:— 
3562 SOUTH HALSTED STREET i| 

[ Greitam patarnavimui šaukite: ji 
I j yAltDS 2793 
4 - - - — — > ^ — ^ - — — ^ , > ^ ^ > ^ - ^ — o - > ^ 

PARDAVIMUI AR MAKNYMVI 
Parduosim arba išmainysim ant 

namo Marąuette Parke pinku ūkį. 
kuris randasi labai geroj vietoj 
Massachuselts valst., arti miesto, 
dirbtuvių ir lietuviu kolonijos. Su
virs 200 akerų žemės, didelis namas, 
miškas, šaltinio vanduo', labai svei
kas oras. Prieinama kaina. Dol pa-
tesnių informacijų atsišaukite: 

M. Kalniem". 
0230 S. Roekwell St. 

Prospect 9131 Chicago. 111. 

mm® mmfmĘĮ 
ERALSAVINGS 
LOAN ASSOCIATION 

OP CNICAGO 

2202 West Cermak Rd. Chicago, IU. 
Tel. Canal 8867 Ben. J. Kazanauskas, sec'y 
RAŠTINĖS VALANDOS: 

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

PARDAVIMUI NAMAM 
Pardavimui moderniškas 2 fletų, 

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

0825 So. \Vashten»w Ave. 
(pirmas aukštas.) 

llt.MH)X KAMUARVs 
Rendon didelis kambarys, aukštai. 
Visi įrengimai. Tinkamas pavieniui 
arba vedusiems. Atsišaukite: 4432 
.•Mjuth \Vashteaąw Ave., CUkaKo. 

- ' . . . i • " • • • 

RENDON KRAUTVVt 

Bridgeporte, krautuve ir fletas, 
renda Î O.Od. Labai gera vieta gro
žio salionui arba saldainių krautu
vėj. Atsišaukite telel. Yards 6426 
iki 7 vai. vak., po to šaukite Yards 
7063, 

, i P — • — » — — ^ m n i — * ^ r ~ — — — 
PARDAVIMU BKAUTV SHOP 

Pilnai įrengta. Trys kambariai užpa
kalyje. Steam heat apšildoma. 
Atsišaukite: — YARtki M23, 

PARDAVIMUI AR MAINYMUI 

PARDAVIMUI MAMAS 
Puiki (i kambarių rezidencija, tile 

bath; audeklines sienos, virtuves ka
binetas. Randasi 7236 S. Francisco j e , Cicero. DJ 

Ave. Atsišaukite pas savininką: 
Petcr Ma:r. 

5955 S. Caiiipbell Ave., — — 
Clileago. 111. 

Parduosiu axba išinainyjam gerai 
pastatyta 5 fletų narna su krautuve 
Ciceroje. Atsišaukite: 
2245 S. 5«Ui Ąve„ 2 aukštas prteky-

~^-B~^^V^^n ' » 1 

Pastovumas-

X»£^ £ 

i . •' 

Tą liudija įstaigos 44-riy mėty g^avitna .̂ 

2 S A 
M bendrovė, kaip mūsų tauta, yra įsteigta ant 
aamu, kurie yra savininkų 'apgyventa. Neraaiti 
•augesnės vietofc taupyti savo pinigus. 

ĮSIGYKITE NAM4 PEE MŪ8Ų LENGVO 
IŠMOKĖJIMO PLAN^, ANT ILGŲ METŲ! 

KEISTUTO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
3236 South Halsted Street 

TeL Calumet 4118 Jos. M. Moieria, S a o y 
Iod6>ial kJekrleoo trnipytoto 

lkl 45,000.00 FederaUngje |rta<go)e. 

file:///Vtet
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Skaitytojo Balsai. 
Kada ir Kas Ja 
Išlaisvins? 

Bažnyčiose bus kariamas 
kra.:.ja«rt»rio, kruv.inojo Stali
no "f ikHeris" , taip pat ir 

Vergija! Tai baisus žodis, kitu kruvinųjų, komisarų. (Šia 
Turi sudrebet kiekvienas Ii - BcBe ctejęs pas mane draugas 
tuvis, iĄrirdęs, kad Lietuva pasakė, girdėjęs lenkiška ra-
vergijoje, kad ja }>avergė kru-
vinjait-ics bolševizmas. 

Palyginus caro vergija, k u 
rioj Lietuva išbuvo šimtui,-
eius, su dabartine vergija, tai 
viskas nublanks, kaip miru
sio veidas kad nublanksta. 
Caro vergijoj buvo galima 
melstis, garbinti savo Sutvė
rėją, kaip kas norėjo, nes ir 
imperatori?is, jo šeima ir visi 
valdininkai, buvo tikinti žmo
nes. Kariuomenėj buvo griež
ta prievolė atlikti tikėjimo 
priedermes. Nebuvo jokių ci
viliniu metrikacijų. Ir MAu 
viai, atgavę nepriklausomybe, 
buvo sveiki kūnu ir siela. At-

dio, būk Vilniuje Aušros Var
tų stebuklingų ttv. Panelės t] a-
veikslų išėmė, o jo vieton pa
korė kruv.inojo Stalino). Tai
gi, dabar lieka tik prijungt 
Lietuvų i'iie "matučkos" liu 
sijos, kas neužilgo ir bus pa-
\laryta. Iš šventos Lietuvos 
bus p daryta ateistinis, bedie
vybės kraštas. Misijonieriai 
tuojau jų atitr.isytų, jei tik 
būtų kunigams ir misijonie-
riams laisvė. Nebūtų tokio 
pavojaus iš komunistų pusės. 
Juos misijonieriai, kuniigai ar-
gumtntais sumuštų į miltus. 
U& ta.i tie tamsūrj.i' ir bijo' vynainiams ir eiti į pagalbą kiama, temai turi būt giria-
dvasįškijos, kaip velnias kry- Lietuvai šiame kritiškame m i. Tokiu būdu sužinosim 

I"\U1K)S valstybės sekretorius, dr. Mi'guel Campa, sveikina' 
Cordell Hull, kuris stovi ,;š kairės, prieš einant į Kubos kon-(' 
gresinius rūmus, pasiklausyti Kubos prezidento, Federico 
L .rėdo Bru, sveikinaneiv.. kalbos. (Acme telephoto) 

virai kalbant, caro vergijoj žiaus ir laiko vergijoj apšvie- momente. Pirmiausiai, žinant, padėtį patekusiu, kruvinojo h 

smurtininkų, komunistų 
Sijoj-

Vv r-

za-vienbalsiai. Priešingai, 
utrielet"! 

Bus uždarvtos bažnveios, 
kunigai ir kitų tikėjimų dva
siškiai bus žudomi. Bus už
daryti vienuolynai (jau yra), 
vienuoliai ir misijonieriai iš
tremti. Bus įvesta prostituci
ja (civilinė metrikacija). Bus 
iššaudyta geriausi lietuviai 

• buvo ne šimte, bet tūkstantį tą ir pažangų, bruka vien ko- kad Lietimai tuojau bus su 
kartų geriau, negu kruvinų munizmą. vienyta su Sov. Rusija, už-

_ _ « _ ' , - , - , pilt protestais Vašingtone vi-Dahar k via klausimas, ka- , VA _ , . . , . . V • - v , . . a sų kraštų ambasadorius, kad 
du ir kas Lietuva išlaisvins! . . . T . 

. . . . ,_ i ncipr.ipažintų priskyrimo Lie 
Komunistu vergia bus la- Lietuvos laitsv.mimo procedu- . .. . XT , . . 
ivoiuuiuhių vergija uu* m , . . , , . tuvos prie Rusijos; Nutraukt 

bai skirtinga. Par lamenta ra bos d £ sunk! , , laba, d r a n j t a v i m Q s u , ietnviS-
atstovai bus renkami, «»..ok- žiauri. Lietuva irfaiKVint 18 ^ j ^ ^ _ k o m u n i s t a L s ne_ 
5rw i3tvirk£lini vien tik iš kruvinojo rusų bolševizmo ga- _ .. ,. 
sos, iM\irx*uai, \ i e n TIK m w * e gfrajtyt nei prenumeruoti jų 
komunistu partijos ir tai dar les tik Amerikos ir kiti uz- • 

. . . . «*• , • • f • S IAX 111S t II . 

s:emo susipratę lietuviai. Lie
tuvos lietuviai dabar nieko Kada ateis Komunistų laik-
negali. Jtet gali vien tik bal- rašeiai iš Lietuvos, ten bus 
suot, vienbalsiai už komunis- giriamas pirmiausiai kruvina
te kandidatus. Kitokių ir nė- sis Stalinas, Lietuvos komu-
ra. Ot, tai kacapiška laisvė! ifstų "ministrai" ir visa jų 

Kaip ir kokias priemones tvarka. Reikia, suprast iš at-
reiks panaudoti? | bulos pusele atžagariai. Ga-

—. . v v , ' vus laišką nuo savųjų taip 
Visų pirma šiam šventam » . . 

darbui reik susiviemt kotal i - 'P a t r e i k suprasti atzaganai, 
tėvynainiai. Paliks vien tik! kams, socialistams, tautinin- t. y. kur bus giriama, tenai 
brudas, vadinami komunistai! kams ir kitiems geriems tė- tur būti peikiama, o kur pei-

Lietuviškas Pasauli! 
Būsim! Dalyvausimi Nepra 

leisim neuždainavę, pasišokę,] 
pasijuokę ''Lietuvių Dienoj",' 
rugp. 25. Susitikę uliavosim' 
nuo atvykimo iki sutemos ir] 
dar nepasibaigs viskas. Radio 
artistai, dainininkai, šokėjai, 
juokdariai, pranešt jai, muzi
kantai ir šimtes kitų links
mins atsilankusius. Kur ti 
pasisuksit, bus muzikantai 
padėti jums lietuviškas dai
neles dainuoti, palkeles šokti. 
Piknikas buts išmargintas kai 
kurių biznierhi ibūdukėmis. 
Pamaitvsit, išklausvsit sma-
giausius moterų chorus. 

Bus brangių dovanų. Visa tai 
bus Oaks darže, 119 ir Ar-, 
cher ave. 

Dėl platesniu informacijų 
pasiklausykite lietuvių radio 
vedamos Pov.ilo Šaltimiero. 
kuri lankosi pas jus iš galin
gos WNIP stoties, nuo 10 iki 

valandos ryto, siekiant. 

m/0 *&BTi 

Kiekvieno kataliko yra prie
dermė skaityti vien ka-1 

talikiškus laikraščius. 

AIA 

JONAS PAULAUSKIS 
Persiskyrė su S uo p s a u i u 

liepos 21 d., 15*40 m., 5:30 vai 
• • to . s u a u k ę s 46 m. amžiaus. 

Otaffl Lietuvoj. Kauno mies
te. 

Paliko didel iame nul iūdime: 
g imnes , draugrus ir pažįstamus. 

Kūnas pašarvotas A. M. 
Phillips koplvčioj. 3307 Litu-
anioa A'-p. l a i d o t u v ė s i w k s 
t r t ė a d , liepos ?4, 8 vai. r y o 
M koplyčios j Sv. Juririo uar. 
bažnyč'ą, kurioje a t s 'bus «redu-
lingos pamuld r s už velionio sie
la, n ig ten bus nulydėtas J 
•sv. Kazimiero kan. inei 

Visi a. a. Joną Pau'nusiMo 
Riminės, draugui ir ni?.istami 
esat nuoš i r^ža i k v i - ė n m l da-
lyvauti laidotuvėse Ir PiitriAti 
jam paskutini pa tarnavimą ir 
atsisveikinimą. 

Nu' iūde ' i e ' a : Giminės. 
Draussai ir Pažįs tami . 

Laidotuvių direktor ius A n*. 
M. Pl.Mips, tel. YARds 4f(»8. 

komunizmo vergijon. 
j sveikinant ir smaginant visu* 

Taigi, kovoti už Lietuvos j lietuvius. 
nepriklausomybę ir išlaisvint 
Lietuvą iš komunistų krūvi 

A. A. Kun. Jono Juškos Paminklo Fondas 

nosios vergijos gali vien tik 
užsienio lietuviai, susivieniję 
į krūvų. 

Mes, katalikai, turim dar 
i 

ir maldų, kuri yra galingas, 
kovoje su priešu. A. P 

CONRAD 
Fotografas 

Studija į rengta plr 
mos rūšies «*u mo
dern iškomis užlaido
mis ir Hollywood 
Šviesomis. D a r b a r 
G a r a n t u o t a s 

420 West 63rd Street 
TeL: Biznio — ENGlewood 6883. ( 

Bes. — ENGlewood 6840., 

Nemokyti žmones visuomet 
visu smarkumu demonstruoja 
savo žinias. SJevens 

Remkite Lietuvišką 
Žydukę 

N A T H A N 
KANTER 

MUTUAL 
LlQUOR 

CO. 
Wholesale 

4707 So. 

Halsted St. 
Tel. Blvd. 

0014 

fffv'IT'S EASY !• • • ! • 
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SIMPLY...CuriAsYouComb 
M#f«'» th« lo»» word IB «o»y cvrlln* 
«»ethod». Il'» lh« ««w "A»»t©mot»c" 
tollocurl. with o r*gulor comb ot on« 
•nd ond o mogic di»opp«oring comb 
oi Iho o*h«f YOM timply cvrl ot yo* 
comb . . . with ono o«d yow comb. wll» 
Iho othor yo« curl •otily. qoickly ond 
wi»h booufy »hop porfoc* On/y 
tioo. On solo oi your locol 
doportmoot. vorioty or 
cHolo storo. 25« 

Atvaizduojamai paminklą: buvo pastatytas Šv. Kazimiero kapmtve prie a. a. Kun. J. Juškos kapo. 
Iškilmingos dedikacijos ceremonijos įvyko sekmadienį, Liepos-July 7 d., 1940 metais. 
Norėdami pagerbti įsteigėją ir \ aredyti meilę jn geraiirdžiui vadui, Švento Kryžiaus C. Y. O. 
Jaunų Vyrų kliubo nariai nutarė pastatyti paminklą jo atminčiai Kadangi neturi gana lėšų tą 
sumanymą įvykdinti, jie kreipiasi j vi uomenę pagalbos; prašo visų prisidėti prie steigiamo fon
do. Visos aukos, taip didelės taip ir mažos, bru priimtos su dėkingumu. 
Norime padėkoti tiems, kurie jau prisidėjo ir ii anksto dėkojame tiems kurie padės šį užsimojimą 
įvykdinti 

AUKOTOJAI PAMINKLO FONDUI 
Paminklo Fonde buvo $315.00 
M r. & Mrs. P. Wenglinskis 
Mrs. Norbutiene 
Mr. & Mrs. Bistras 
Mrs. Tmeinski ir sunirs . 
Mrs, R. Telenie 
Mrs. A. Yucus 
Mrs. Dombrou «. 
Mrs. Grananta , 
INTORMACI'V ŠAUKITE: 

5.00 
5.00 
2.0(1 
2.00 
1.00 
1.00 
l'.OO 
1.00 

Mrs. Kondratas 
Mr. J . Kavaliūnas . 
Mrs. E. Dubrock . . . 
Mrs. Shulis 
Mrs. Gregait 
M r. A. Dambrauskas 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

.50 

AL. 

Viso $338.50 
KIS, YARDS 6952; J. P. KAVALATJSKAS, REP. 6590 

VENETIAN MONUMENTCOe 
5 2 7 N. VVestern Ave. Chicago, III 

TEL. SEBLEY 6103, ARBA SAUKITE TELEFONU REPUBLIC 6590 

Gėlės Mylint iems. . 
Vestuvėms, Buiikie-1 
tams. liul<l(>tu\ėuis| 
Ir Puoš imams . 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800 

MODEKN 

COMPLBTE 

VVOLK S T L D I O 
^ 1945 West 15*SUett 

30 
ADVANCED I'HOTOGKAI'HV 

LOVVEST J'OSSIBJ.E PKK ES 

PHONE LAFAYE1TE 2SI3 % 

GART, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

Phone 9000 620 W. 15£h Ava. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO JSTAIGA 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

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

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South Fatrfleld Avenue 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

Klausykite moau radio pmgramo Antradienio ir 
fiedtadfenlo rytais tO:OG valanda, Iš W H i P s tot ies <14H0 k.) 

Su Povilu fialttmleru. 

LAIDOTUVIŲ 

NARIAI CHICAGOS, CIOEROS LIETUVIŲ ^gf 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

A U D III » M O C PATARNAVIMAS 
HmDULHIiuLDIENĄ IR NAKTĮ 

D y y r i y KOPLYČIOS VISOSE 
I IV A 1 MIESTO DALYSE 

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

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

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

10:00 VALANDĄ EYTO 
1480 KIL. 

PROspect 4050 

Antfaooy B. Petkus 
PJ 
Albert V. Petkos 

6834 So. Western Ave. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CTCero 2109 . 
3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419 

4704 S. Western Avenue 
Phone LAFayette 8024 

Lactaicz ir Sunai 
2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PTTLlman 1270 
4348 So. California Ave. 
Phone LAFayette 3572 

S. P. Mažeika 3319 Litnanica Avenue 
Phone YARds 1138-1139 

Antanas M. Phillips 3307 Lituanica Ave. 
Phone YARds 4908 

file:///laryta
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PHILA, PA., LIETUVIU KRONIKA 
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Lietuviai Nusiminė 
* Išgirdę apie tėvynes Lietu

vos nelaime, kad Rusijos ka
riuomene okupavo Lietuva, 
vietiniai lietuviai labai nuliu 
do. Nore aakoma, kad užimta 
be karo žiaurumu, bet viv-
vien Lietuvos kaipo savisto-
ves valstybes jau nebėra. Lie-

ma*. Priespaudos pančius su
trankė, linksmai dainavom: 
Valio! Laisva Lietuva. Kaip 
tėmijome per tuos 22 nepri
klausomos Lietuvoj inetus, la
bai gražiai lietuviai susitve
rė ir pavyzdingai atsistatė. 
Ir Idabar jau buvo ne ta su
vargusi Lietuva, kurią prie
varta atgavom iš Rusijos. Su-

tuviai vėl priversti vergauti' rfnkti T_ietuvoje mokesčiai — 
maskoliams. Lietuva neteko p į ^ g ^ neidavo, kaiįp pirmiau 
laisvės ir nepriklausomybes, 
dėl kurios tiek daug triūso 
ir pinigo padėjo, ašarų ir 
kraujo praliejo. 

Dar pamename gerai mas
kolių valdžią Lietuvoje, kuo
met lietuviai buvo baisiai 
ąpeudžiami rusų vergijoje ir 
be pasigailėjimo žemiausiai 
niekinami. Tik iš to (ilgų me-

9 tų vergijos) ir kilo sumany 
mat pasiliuosuoti nuo rusiš
kos visokeriopos žiaurios prie 
spaudo* Per daugelį metų 
lietuviai nerimavo, i>e palio
vos giliai galvojo, sunkiai dir-
jbo, kentėjo ir dėjo paskuti
nius skatikus dėl pasiliuosa-
vimo. 

Per didelį pasišventimų ir 
darbų lietuviai iškovoo lais
vę ir nepriklausomybę Lietu-

į Rusija, bet buvo praleisti 
toje pačioje Jjetuvos {žemelė

je: statymui erdvių mokyklų, 
įvairių gražių įstaigų, ūkių 
pagerinimų, kelių taisymui, 
tilfį ir geležinkelių statymui, 
pramonės plėtimui ir t.t. 
Kaip visi žinome, ir dauge^ 
Hu! teko laimės savo akimis 
'matyti, Lietuva padarė di
džiausių pažangą visame kra 

•Št(I 
Po dabartinio rusų kariuo

menės užėnrimo Lietuvos te 
ritorijos, sakoma, kad dar y-
ra lietuvių valdininkų, ir ku
rie žinoma pasiliks iki guiu-
tinai ,bu& pamainyti rusais, 
kaip kad buvo prieš 22 me
tus. O jei ir bus palikta lie
tuviai valdininkai, tai tik 
rinktiniai sovietų agentai, lie-

Demokratų partijos kandidatai lapkričio rinkiniams: prez. Rooseveltr.s .ir žemes ūkio departamento sekretorius VVallace. 
Ši nuotrauka padaryta pereito kovo mėnesį Baltuose Rūmuose. (A<mie telėphoto) 

# 

KAS GIRDĖT KITUR 

vai Koks tada buvo neapsa- tuvių aršia/usi persekiotojai, 
komas visų lietuvių džiarugs-l išdavikai. F. P. 

, • , . a i -• • , " 

ATGARSIS I š BRONĖS BRUNDZIĖNES 
PAGERBTUVIŲ VAKARO 

Pastaruoju kuku teko suži- Nors gal ir nematė \ 
noti, kad vienas vietinių dar-1 JĮ manės senyvi*, v 
buotojg, sužinojęs apie Ven-1 *•.**' * b i l i a * • v i- r. , • v i Kaip ir mūsų diva. cevuiutes - Brundziem*, zmo- T a i r e i š k i a : d i e v ^ 
nios muziko Jono Brundzo pa- M Ū ^ apoteozė, 
genbtuvių vakarų, įvykusį Ji priims, lyg kraitį, 
Brooklyne, N. Y., jos 25-kių T% laurų ir rožę. 
metų visuomeninio veikimo Ir: 
sukakties proga, suposmavo 
sekančio turinio eilutes: 
Del ponios Brundsienės 
(Hes verta to yra), 
Dainų karalienės 
Ir mano skamb* lyra. 
Bei dėl jos, dratųruti!.. 
Ui jos balfco grožę 
Siunčiu, taip tur būti, 
Labai puikia rožę. 
Ir lauro lapuži 
ą jos, brol!.. vainikų, 
Kad čiulb', kaip lakštuže 
Ir tai dar ui dykų. 
Ir kad liaupsin' Dievą 
Jį savąja giesme, 
Kaip kad dukra tėvą, 
Arba motes esmę. 

Ad astrą!!!*' šauksmų 
Bei: "Ad multuį; annos!!!". 
Išgirs, tartum griausmų, 
Kaip jai šauks 'litvanus...' * 
Ir; Valio!!!, gTiausmingą, 
Ir: "Lomj l i v e r , ir.- Ura!!... 
Kad ji... išmintinga! 
Diriin mūs' kultūrų. 

Pranešėjas 

Ruošia Pagerbime 
So. Boston, Mass. — Pra

nui Galiniui gavus iš Harvar
do Universiteto Filosofijos 
Daktaratų už parašytų moks
linį veikalą^ liečiantį lietuvių 
tautų, jos kalbų ir istorija, 
tai {pajusta būtinas reikalas 
Sį kuklųjį mokslininką ir lie
tuvį patrijotų kokiu nors bū
du pagerbti. 

Ino tikslu tsusirinko būre
lis darbuotojų ir nutarė su-
riiošiiJ«Vie£ų p ^ ^ t ^ i ^ f c a n -
kietų naujajam Filosofijos 
Daktarui. Bankjetas įvyks 
liepos 24 d. Hotel Minerva, 
214 
JMass. 

Į ruošinio komitetų įeina 
šie: Costono miesto lVisin 
Departamento narys, adv. Jo-

Ivaškiene — raštininke, 
nas L. Petrauskas — ižd. 
nariai: F. (Jrendelytė, S. 

Jo-
, ir 
K. 

(Jriganavieius, A. Ivcvška, J. 
Kumpa, P. Kupraitis, A. P. 
Neviera, Pr. Sasvadauskas ir 
adv. A. Jankauskas — Young. 

- Norinjtieji fį|ger!bimo ban-
kiete dalyvauti, vietas sau 
galite rezervuoti pas komite
to narius. Rap. 

Įdomaujant 
Ž i n i a i gjjį 

Lob Angeles, rCal. — Daug 
klausia, ar galima ir kaip gu-

dafba šio miesto 

^ | bos. Ir geriausi inžinieriai ži
no tik tam tikros rūšies dar
bus. Jei kas nori gauti dar
bų lėktuvų dirbtuvėje, turi 
pasirinkti vienų darbo šaka 
ir joje lavinitis. 

Čia yra atitinkamos moky
klos, kurios priima jaunuo
lius ir suaugusius, Amerikos 
piliečius; mokyklose kursas 
tęsiasi 8 ar 9 savaites; moks
las kaštuoja nuo (JO iki ICO 
doleriu. Iš mokyklų nurodo-
mos Įstaigos, kur galima gau
ti darbų. Lėktuvų gamyklo
se labai gerai apmokamas 
darbas, tad jaunuoliai turėtų 
pasinaudoti. J. K. Mikas j 

Aštuoniolika 
Protesto 
RezoIiucijŲ 

VVaterbury, Conn. — B&-
juodejant Lietuvos skliau
tams, kada gesta laisves ži
bintas mūsų tautai, kun. J. 

Valantiejaus ir K<at. Federa
cijos kuopos pirm. komp. A. 
Aleksio iniciatyva skubiai su
šauktas 18 katalikiškųjų ir 
visų lietuvių prijaučiančių sa
vo tautos bei valstybes reika
lams, susirinkimas, įvykęs 
liepom 12 d. šv. Juozapo sa-
fcėje. , 

Valdybų sudarė: pirm. ko-
mpoz. Al. Aleksis, sekr. kun. 
Ad. (Jradeckis, vicepirni. Ja
nulaitiene. 

Rezoliucijų komisijoje buvo 
kun. dr. Bružas, A. Kateiva, 
kun. B. (Jauronskas, kun. Ce-
batorius ir J. Baugalis. 

Susirinkusiems pareiškė sa>-
vo nuomones be minėtų a^ 
menų dar kun. Lunskis, P. 
Jokubauskas, J. Bernotą, A. 
Šambaris. 

Vienas nepaprasčiausių pa
sireiškimų bene bus visiems 
labai įdomus, kad šis susirin
kimas buvo sušauktas per 4 
valandas, panaudojant šių 
dienų susisiekimo priemones. 

Trumpai pasitarus, rezoliu
cijos buvo priimtos ir po su
sirinkimo tuojau pasiųstos 
valstybes sekretoriui Cordell 
liuli ir senatoriui Pittman, 
senato užsienių komisijos pi
ni įin. Viso pasiųsta. 18 rezo
liucijų nuo kiekvienos organi

zacijos kuopos. 

gauti Huutin^ton ave. B o e t o n , ! ^ ^ ^ b t n * * * , k u r i „ gia 

y r a j>er 40. Vienas asmuo ra-
šo iš Brooklyno, taikydamas 
viskų" žinąs apie lėktuvų dar
bą .ir galįs dirbti bet kokį 

l iepos 10 d, Onai Šlioge
rienei ir jos vyrui inžinieriui 
Feliksui Šliogeriui, kuris y-
ra vietinės lietuvių orkestros 
muziko> mokytojas, giairnys 
padovanojo pinnųjį kūdikį — 

[ mergaite. 
Congratulations! K. V. 

nas Grigalius pirm., dr. Pau- darbų, prie lėktuvų. Reikia, 
liną Lužackas ir stud. Jonas žinoti, kad niekas nežino vi-
Bematonis — vįce pinu., O. sų darbų prie lėktuvų gamy-

SE 
Skaitykite Ir Platinkite Sekančius MŪSŲ 

Katalikiškus Laikraščius; 

"DBAUaAS" — vienintelis A- i ~ % > įgt l 
merikos lietuvių katalikų dien
raštis. Metams $6.00. 2334 South 
Oakley Ave., Chicago, I1L 

" LAIVAS" — tikybinis savaitraštis. Metams $2.00. 
2334 So. Oakley Ave., Chicago, Illinois. 
"DARBININKAS" — fiv. Juozapo Darbininkų Są
jungos organas, išeina du kartu savaitėje. Metam'3 
$4.00. 366 West Broadway. So. Boston, Mass. 
"AMERIKA" — savaitraštis. Metams $2.. 423 Grand 
Street., Brooklyn, Nęw York. 
"GARSAS" — A.L.K. Susivienijimo organas. Me- fį 
tams $2.00. 73 East South St , Wilkes-Barre, Pa. 
"MOTERŲ DIRVA" — A.L.R.K. Moterų Sųjungos 
organas. Metams $2.00. 2317 So. Hoyne Ave., Chicago, 
Illinois. 
"STUDENTŲ ŽODIS" — A.L.K. Studentų i r Pro-
fesionalų žurnalas. Jame bendradarbiauja visos ge
riausios Amerikos pajėgos. Metams $2.00. Mariana-
polis College, Thompson, Conn. 
"VYTIS" — lietuvių Vyčių organizacijos mėnesi
nis žurnalas. Metams $2.00. 4736 South Wood Street, U 
Chicago, Illinois. 
"MUZIKOS ŽINIOS" — mėnesinis muzikos žurna
las. Leidžia Vargonininkų Sąjunga. Metams $1.50. 
1850 Wabansia Avenue, Chicago, 111. 

"LIETUVIŲ ŽINIOS" — savaitraštis. Leidžia Lie
tuvių R. K. Literatūros Draugija. Metams $1.50. 6802 
Supenor Ave., Cleveland, Ohio. 

TYPEVVRITERS 
AND 

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

—SMALL M O N T H l 

ALI M AK ES 

SOLD, RENTED 

Padėti Pinigai kas Mėnesį iki 11 Dienos, Nei Nuošimtį Nno 1 Dieno*. J 

TURTAS VIRŠ #5,500,000.00 
ATSARGOS KAPITALAS #360,000.00 
Dabar mokam 31/2% •& P*-

dėtus pinigus. Duodam pa
skolas aut namų 1 iki 20 m. 

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

A N D REPAIRED 
— I M U ! nAH-M AUOWAHCI — 

•STAR T
c 

1 

OIM I I IUUIS CAIIY ONI l i t i NIW-MACHINI OUAtANtII 

TYPEWRITER 
O M P A N Y 

ROBERT C. GOIDUATT, Monagir 
189 W, MADISON ST. 

Phone D E A R B O R N 8 4 4 4 
ESTIMATES—FREE —DEMONSTRATION 

LOAIT ASSOOIATIOII 
OP CHICAGO 

JUSTIN MACKI£WICH, Pres . 

Chartcred by U. 8. 
SAVINOS FEDERAT.T.T 

INSURED 

4192 ARCHER AVENUS 
TEL. VDIGINIA 1141 

VAL.: 9 iki 4 p. p. Trečiad.: 9 iki 12:00 p. ScšUid.: 9 iki 8:00 v. v. 

^W 
Pavasariniai 

Puošnys Drabužiai 
VYRAMS IR JAUNIEMS 

Nendrines Skrybėles 
95c — $1.45 — $1.95 

Pilnas Pasirinkimas Visokių 
Drabužių Pasipuošimui 

ir Darbui 
KAINA NEDIDELĖ 

PAUL LEASES 
MEN'S WEAH 

3427 So. Halsted Street 
Chicago, Illinois J 

ES i i b 

NAUJUOSIUS LIETUVOS 

Ž E M L A P I U S 
Galima gauti: 

"Draugo" Rastinėje 
Kaina tik 40 centų. 
Per paštą 50 centų. 

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO 

REAL ESTATb 
INSURANCE AND LOANS 

Statau Tisokioa rutics naujus na* 
mus ant lengvų mėnesinių tfmo> 
kėlimų. Darau visokį taisymo dar
bų be Jokio cash įmokejimo, ant 
lengvų mėnebuilų Išmokėjimų 
(l£gaunu geriausi atlyginmių M 
Fire Insurance Kompanijų dėl tai
symo apdegusių namų), Darao 
paskolas ant naujų ir senų namų, 
ant lengvų mėnesinių Isniokėjimų 
nuo & iki 20 metų, Reikale kn^p-
kiies prie: 

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

. • 
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
B r i d g e p o r t O L i e t U V i a ! ! I r nereikia stovėti žmogui po 

Demokratei Veikia 
Liepos 11 d. jvyko Wardos 

Lietuviu Demokratų orguaii-
zacijos mėnesinis - ssirinki-
mas, Lietuvių Auditorium. 

Susirinkimą fiitidarė pirm. 
V. M. Stulpinai*. Kast. P . Nau 
jokas (perskaitė protokolą iš 
praeito |susirinkimo, kur is 
vienbalsiai priimtas. 

Apsvarsčius bėgamus orga
nizacijos reikalus, eita prie 

valandą ir daugiau. O Chica 
goję padėtis yra tiek bloga, 
kad jau nebegalima ilgiau 
p a k ę r i . 

Suprantama, jei žmones r ie 
ko nesakys, tai tpati kompa
nija nepasiūlys daugiau gat-
vekarų. Ja i yra geriau ir pi
giau apseiti su mažiau gat-
vekarų, nes tokiu būdu jai 
lieka daugiau pelno. 

Todėl tam reikalui i rgi iš
rinkta komisija iš : Antano 

tų, kurie liečia visą Bridge-| Gudaičio, Bruno Jakaičio ir 
portą. Iškeltas sumanymas 
kreiptis į Chicago miesto tra

g i k o tvarkytoją, kad sulaiky
t i pergreitą važiavimą auto
mobilių ir trokų mūsų svar
biausia gatve — Lituaniea 
A ve. Kaip žinoma, Lituaniea 
Ave. eina nuo 31 iki 39 gat
vės. Nors neilga, bet automo
biliai lekia taip greitai, kad 
jam buvo užmušta i r sužeista 
keletas žmonių. Susirinkimas 
išreiškė pageidavimą, kad bū-
Xą miesto valdžias prikaltos 
lentos prie stulpų, jog t a gat
ve nevalia greičiau važiuoti 
ka ip 20 mylių per valandą. 
Išr inkta komisijai iš Antano 
(ludaičio, Vietor Balandos ir 
Bruno Jakaičio. J ų pareiga 
bus kreiptis prie W a r d al-
dermano H. B. Connelly, kad 
j is padėtų išreikalauti iš mie
sto tokio trafiko patvarkymą 
Lituaniea Ave. 

V. M. Stulpino. 
JGfalop įduotas vieno o rg> 

nizaeijos mario nusiskundi
mas, kad Mark White Square 
parke vasarą neduodama šil
to vandens, nei muilo einan
tiems į pirtį. 0 reikia žinoti, 
kad šiuo laiku daug žmonių 
yra "VV.P.A. darbuose i r daug 
ant pašalpos. J i e neturi pini
gų eiti į privatines pirtis. Sa
vo vanų namuose irgi netu
ri. Nesuprantama, kodėl mie 
stas sustojo teikti šilto van
dens ir muilo tokiose viešose 
pirtyse, kur psr meti}, motom 
vis teikdavo. Nutar ta para
šyti laišką South Park komi-
sijonierių pagelbininkui Al. 
G. K u m p i u i . J is , būdamas 
tokiose pareigose, turėtų nors 
tiek gero lietuviams padary
ti, kad išreikalauti iš parkų 
valdybos šilto vandens ir mui
lo tuose parkuose opie ku-

Ciceroj 
Serga r* 

parapijos salėj, Cicero, 8 v a i m o k r a t u p a r t i j o g ^ ^ 

platforma ir prez. Roosevelto 

Juozas Stankevičia, 1636 So. 
49 Ave. Dabar randasi apskri
ties ligoninėj ant 4 aukšto 
AVardus 44. 

Rimtai 
sunegalėjo V. Kemtienė, 1801 
So. 51 Ave. Gydosi Lorettos 
ligonirJėj. 

Abu yra geri " D r a u g o " 
rėmėjai. Dieve, duok jiems 
greit pasveikti. 

J a u 
sugrįžo iš ligoninės J . Petrai
tis,- 1528 So. 50 Ave. Atrodo 
labai gera.i. Sakė, kad jau 
dabar pradės pardavinėti se
rijų tikietus " D r a u g o " Ma-I « T h e Mothers of American 
šinų Fondui. Sako, reikia pa- S o n s »» inkorporuota organiza-

Kadatngi turime daug svar
bių reikalų: prieglaudos sta
tymą naujam ūky, senojo ū-
kio pardavimą, nes atsirado 
pirkėjas, ta ip (rat apie naują 
ūkį svarstyti, dėl to visi di
rektoriai prašomi laiku susi
rinkti. Labai pageidautina, 
kad tame susirinkime daly
vautų ir Statybos Komisijos 
pirmininkas, kum A. Linkus. 

A. Valančius, 
direktorių pinu. 

tvirtinimu, kad jauni vyrai 
nebus panaudoti kurios nors 
svetimos šalies karui. 

Ši organizacija dirba prieš 
J . A. Valstybių įsikišimą \ 
kur nor svetur vykdomą ka
rą. J i nurodo, kad ir prez. 
AVilsonas kituomet žadėjo ne
sikišti karan. Savo žadėjimą 
sulaužė. 

N 

NEPASITIKI DEMOKRATU 
Ž A D Ė J I M A I S 

sidarbupti labui katalikiško 
dienraščio. 

Labai puiku! Rap. 

cija reiškia nepasitikėjimo de-

Vamdens kiekio per
kasui klausimas 

Šalies vyriausiojo teismo 
atstovas Chicagoj vykdo ap
klausinėjimus tikslu padidin
ti iš Michigan ežero vandens 
kiekį sanitariniam perkasui. 
Nes šiandien vandens mažas 
kiekis grasina miesto sveika
tingumui. 

Elena Kandrotaitė, k u r i " D r a u g o " radijo programoje 
išpildvs muzikalę programos dali šį vakarą 7:30 vai. vak., iš 
stoties WC|6S (1360 kilo.). 

R A D I O 

rektoriai deda pastangų, kad ruošiasi prie to išvažiavimo 

vi* « ,v™«^«- M„n ,vn t ,! riuos daugiausiai- lietuvių dar-Kitas nemažesnes svarbos ° " 
sumanvmas buvo, kad Chica 
got* gatvekarių kompanija 
j asiru pintų leisti daugiau ga
tvekarių Halsted gatve. Da
bar is ryto ir vakare darbi-
r inkams valiuojant reikia po 
valandą i r ilgiau stovėti ne
galinant atsisėsti gatvėka-
riuose. O juk Chicago Sur-
face Lines Co. iš to daro mi-
lijonus pelno per metus. Sa
vo įvairiems valdininkams 
moka algas po keletą desėtkų 
tūkstančių per metus, išmoka 
didelius dividendus bondhol-
deriams, o žmonės turi va
žiuoti prisigrikhisiuose gatvė-
karuose. Tai daroma, kad tik 
daugiau sutaupyti pinigų sa
vo nepasotinamam pelnui. 

bininkų gyvena. 

Kas iš to išeis 
me vėliau. 

pamatysi-

ši ekskursija būtų dar l inks 
mesno ir draugiškesne. 

Laivas išplauks iš Chica-
gos 9:30 vai. ryto, o sugrįš 
10 vai. vakare. Kelionėj antt 
tyro oro galima bus pasilsėti, 
o norintieji galės prie geros 
muzikos pašokti. Nuplaukus į 
Mihvaukee visi bus pavaišin
ti dykai alum ir užkandžiu 

Tikietas $2. suaugusiems, o 
vaikams iki 12 metų tiktai 
$1.00. 

Tikietus reikia nusipirkti 
Tai tiek šiuo tarpu iš mū- iš anksto. Vėliau bus paskel-

ir lauks įsavo draugų bei priei-
telių atsilankant, kad ji pa
darius sėkmingu. Be visokių 
valgių, gardumynų bei ska
numynų grieš ir muzika, kad 
paLinksminus atsilankiusius. 

Prašome kitu kuopų sąjura-
giečių, kiek laikas leis atva
žiuoti ir su mumis draugiškai 
valandą, kitą praleisti. Taip
gi prašome ir mūsų gerbiamų 
prietelių šį kvietimą (priimti 
ir atsilankyti. Įžangos nėra. 

Aušrinė 

sų politiško veikimo. 
Reporteris 

Laivu į Mihvaukee 
Chicago Lithuanian Cham-

ber of Commerce of Illinois 
rengia ekskursiją k i v u City 
of Grand Rapids į Mihvau
kee rugp. 4 d. 

Dauguma dar atsimena pi
rmą tos organizacijos ekskur
siją į Milwaukee 1938 metais. 
Buvo tada girdėt daug gra- Marąuette Park. — Mote-
žių atsiliepimų i r prisižadėji- rų Sąjungos 67 kuopa rengia j 

bta, kur bus galima tikietų 
nusipirkti. Tuo tarpu, dėl ti
kietų ir kitų informacijų, 
kreipkitės prie organizacijos 
sekretoriaus John Pakele 6816 
So. Western Ave. Tel. Croves-
hill 0306. Ofisas a tda ra i kas
dien iki 5 vai. vakaro. Tre
čiadieniais iki 12 vidurdienio. 

John Pakel, sekr. 

Nesigailėk aukos varguoli! 
sušelpimui, j i tau šimteriopai 
sugrįš. 

Nors ir vasara, bet Peoples 
radio programos limkism.ina 

klausytojus. Štai, ir šios die
nos programoj dalyvaus har
moningas Granadierių trio. 
J ie padainuos gražių daine
lių. Be to, bus smagios mu
zikos i r kitokių įvairenybių. 
Radio klausytojam bus nau
dinga išgirsti apie Peoples 
Furniture Co. krautuvės di
delį stako sumažinimo išpar
davimą. Patar t ina užsistatyti 
savo radio ant stoties W<iES, 
šiandie, 7-tą valandą vakare 
ir pasiklausyti. Rap. XXX 

r m N G S THAT NEVER ITAPPER 
By GENE BYRNES 

Susirinjumai 
Labdarių Sąjungos direkto 

rių svarbus susirinkimas į-
j vyk s liepos 23 d. Šv. Antano 

Rengia Išvažiavime 

Kiek žinoma, New Yorko 
gatvėkarai i r požeminiai trau 
kiniai veža už penkis centus 
į kokią tik nori miesto d:dį. 

mų dalyvaut kitoj ekskursi
joj. 

Tad visi lietuviai nuošir
džiai kviečiami dalyvauti šioj 
ekskursijoj. Komitetas ir di-

pirmą išvažiavimą ateinatr&į 
sekmadienį, liepos 28 d., 1 va
landą popiet, Liepos darže, 
priešais tautiškas kapines. 

Visos narės uoliai dirba be'! 

Duodama Laimėjimui Naujas 1940 DeSoto Karas 
Dienraščio "Draugo 

DIDELIAME PIKNIKE 
. . 

• 

Fisher greitasis arklys, laimėjęs $50,000 lenktynėse Arlington Park, 111. Garsusis ar
klys Gallanadion laimėjo tik antrą vietą, o visų žinomas arklys vardu Rimejach laimėjo 
trečią vietą. (Acme telejahoto) 

L A B O R VYTAUTO 

Rugs.-Sept. 2, 
1940 m. 

ĮDOMI PROGRAMA: 
Muzika, Dainos ir t. t. 

Pradžia 10 vai. ryto 

115th Street, 
arti Pulaski Rd. 

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


