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TRUMPA 
Jon. Vaiva 

Kartais pasitaiko, kad žmo 
gus, norėdamas labai gudrų 
nihluoti, ima ir nušneka ne 
taip, kaip norėjo. Panašų 
meškos patarnavimą komu
nistams padare ir L. Jonikas 
savo raštu "Nieko neišmoko 
ir nieko neužmiršo". Jonikas 
tikrai nieko neišmoko, bet už 
miršo Labai daug-. Jis užmiršo 
esą# lietuvis ir tarnauja ru
sams. 

' S L A P T I GINKLAI KOVAI SU ANGLAIS 
NAUjI KOVOS 
PRIEŠ ANGLIJĄ 

Manydamas pateisinsiąs Ru
sijos gobšumą ir Lietuvos ir 
Amerikos lietuvių komunistų 

. išdaviškumą ir tuo būdu įsftj 
teiksiąs "draugui" Stalinui 
ir Cie., Jonikas imasi lyginti 
Texas valstijos istoriją su 
Lietuvos. Ir štai (prieina lis? 
vados: "Texas buvo <laK m 

• 

Meksikos, išsikovojo nepri
klausomybę, o vėliau prisidė
jo prie Jungtinių Valstijų". 
Tas pat įvykę ir su Pabaltijo 
valstybėm: "Jos visos pir
miau priklausė carų Rusijai; 
dėka Rusijos involiucijai at
gavo nepriklausomybę, o da
bar susijungė federatyviais 
ryšiais su Socialistiniu So
vietinių Respublikų Sąjun
ga". Na, ar negražu. 

BRUSELIS, Belgija, rugpiū-
čio 6 d. — Feldmaršalas gen 
Albert Kesserling užsienio 
spaudos atstovams pareiškė, 
jog kovai prieš Anglijąr jau 
yra paruošti slapti giinklai ir 
nauji kovos Ibūdai, kai kurie 
jų niekados neišmėginti. 

Jo pareiškimu atnaujinta 
pasakojimai, jog Vokietija 
jau beveik pasirengus pavar
toti priešą naujus pabūklus. 

Kokie tie ginklai yra, arba 
gal tai reiškia naujoviškais se 
nų ginklų vartojimo būdas, 
gen. Kesserling, Vokietijos 
oro pajėgų prieš Angliją va
das, nepasakė. 

Tačiau jis pažymėjo, jog 
jo žiniomis vierJas slaptųjų 

ginklų buvo pavartotas imant 
Eben Emael fortifikaciją. 

Anglijos karo kiti metodai 

Kesserlingas, kurio rankose 
glūdi 'Vokietijos oro atakos 
pasisekimas ar ne, su užsie
nio žurnalistais labai laisvai 
kalbėjos. Jis pareiškė, jog ne 
galima tikėtis, kad prieš An
glija būtų vartojami tie pa
tys ginklai ir metodai, kurie 
buvo vartojami Prancūzijoj, 
nes "Anglija yra sala". 

Paklaustas ką jis mano a-
pie Anglijos stiprėjimą ati-
dėliojant puolimą, generolas 
pareiškė, jog Anglija mažai 
tesustiprėjo, nes jai sunku 
gauti reikmenų. 

ITALAI ĮSIVER2E 
EGIPTAN i 

KAIRO, rugpiūčio 6 d. — 
Britų komunikatas praneša, 
jog trys Italijos kariuomenes 
kolonos pradėjo pulti Anglų 
Somaliland, kuri susisiekia 
su Abisinija. 

Darant demokratų viceprezidencinio. kandidato Wallace ir 
ir teisingumo* departamento sekretoriaus Jacksono nuotrau
ką sužeistas fotografas Byron Rollings (kairėje). AVallace 
(dešinėje) valo Rollings žaizdą, o Jackson tik stebi. (Acme 
telephoto) 

NUŠAUTAS KOMUNISTU | ŽUVO 20 ANGLIJOS 
SIMPATIZATORIUS 

Jonikas vžtfiiiuršta .ir» 
pažymi, jog. Texas nenorėjo 
prisidėti prie U. S. ir tik ga
lutinai "kovo 30 dieną, 1870, 
Texas atgal "priimU" į Jun
gtinių Valstijų, šeimą". Ačiū 
už atvirumą, draugas Joni
kai! Mes senai tvirtinom, jog 

, MASKVA, rugpiūčio 6 d . — 
Tass, Sovietų žinių agentūra, 
praneša iš Suomijos sostines, 
jog Helsininkyj nužudytas 
"Draugijos už Draugingumą 
ir Taiką su U.S.S.R" narys. 

Pranešimais sako, jog ad-
Lietuvą Rusija 'priima" at-! vokatorius už glaudesnius 
seit, varu privertė prisidėti santykius su Maskva pašau-
prie Sov. Sąjungos. Tik jūs ta s ir mirtinai sužeistas "Ka 
pirma tam atkakliai priešino- nados savanorio", t. y. vieno 
tės. kanadiečių, kurie rusų-suo-

mių kare stojo Suomijos tanp 
tautinent brigadon. 

Sakoma, jog kanadietis tai 
kęs į vieną draugjijos vadų, 
bet pataikęs į kitą narį. 

"Žmogžudis darbininkų su*-

LAIVU 

PAŠAUTA AŠTUONI 
ANGLŲ ORLAIVIAI 

ROMA, rugpiūčio 6 d- — I-
talijos vyriausioji karo vado
vybe praneša, jog Italijos ka>-
riuomene perėjo iš Libijos; 
Egiptan. 

Oficialieji žmones sako, jog 
pirmosios kariuomenes da
lys, perėję Egipto sieną iš Ci-
renaikos, privertė anglų ka
riuomenės dalinius trauktis. 

Paimta du tankai ir du su

naikinti. 
Komunikatas skelbia, jog 

Italijos kareiviai perėjo sie
ną šiaurinėj Afrikoj, bet ne
pažymi kur, kaip toli ir kiek 
kariuomenes. 

Jau pereitą penktadieni au
toritetingi sluogsniai Londo
ne skelbė, kad gauta praneši
mai, jog "žymios italų karo 
pajėgos sukoncentruotos Šiau 

j rinej Afrikoj ir žygiuoja" E-
gipto fronto linkui su lauko 
ir antitankine artilerija 

Komunikatas taip pat pra
neša, jog Afrikos oro kare 
žuvo vienas anglų ir vienas 
italų orlaivis. 

1 • 

BERLYNAS^ rugpiūčio 6 d. 
— Vokietijas vyriausios karo 
vadovybes pranešimu dažuo
se oro kovose virš Anglijos 

Re to, jei kartu su Joniku 
ir visi mūsų komunistai su
tinka, kad Lietuvos panaši 
(padėtis kaip Texasr tai jie tu 
retų su mumis sutikti, kad 
dabar nepriklausomos Lietu
vos nėra Tėra tik Rusijos 
dalis. Tikime, jog Jonikas ir 
jo liogerio žmones bent tiek 
nusimano, kad suprastų, jog 
Texas, ar kuri kita U. S. da
lis, nėra politiniai nepriklau
soma, savita ir suvereni vals 
tybe. Skirtumas tarp tikrųjų 
lietuvių ir Joniko kalibro lie 
tuvių tik toks — pirmieji no
ri laisvos ir suverenios Lietu
vos, o antrieji šaukia už Ru
sijos valdomą Lietuvą. 

LONDONAS, rugpiūeio 6 d. 
— Anglijos admiralitetas pra 
neša, per savaite, kuri baigės 
liepos 29 d. žuvo aštuonioli
ka Anglijos laivų, kurių to-, . . 
nažas siekė 65,601 tonos. Taip' ******* v a k a r Vokietijos la 
pat žuvo ir du sąjungininkų!kūnai. P a š o v g a š t l l 0 n i s a n ^ l u 

, . r . j orlaivius. 
Komunikate, kuris sako, 

jog anglų orlaiviai numetė 
bombų šiaurinėj Vokietijoj, 

Tačiau autoritetingi sluogS-
niai nuginčija vokiečių vy
riausios karo vadovybes ko
munikatą, kuriuo skelbiama, 
kad per paskutiniąsias tris 
savaites žuvę 657,674 tonos 
Anglijos laivyno. 

kurios padariusios maža nuo
stolių^ taip pat pažymima irj n į 0 laivyno. 

vadovybe apie žuvusius An
glijos laivus patiekia šiokias 
statistikas: 

Submarinai nuskandino — 
344,174 tonų laivyno. 

Laivai nuskandino — 98,-
500 tonų laivyno. 

Orlaiviai nuskandino — 
21,650 tonų karo laivų. 

Paigadinta: 32,000 tonų karo 
laivų ir 328,003 tonų prekyhi-

NAUJA KUNIGU 
VIENYBĖS VALDYBA 

ATLANTIC CITY, N. J"., 
rugpiūčio 6 d. (telegrama). 
— Kunigų Vienybės suvažia
vime išrinkta nauja valdyba, 
kurią sudaro — kun. P. Ju
ras, Lawrenoe, Mdįss. pirmi
ninkas; kun. J. Balkūnas., 
Maspeth, L. L, sekretorius ir 
kun. J. Karalius. Srenandoah, 
Pa. iždininkas. 

apie vokiečių naktines ata
kas ant "keletos Anglijos 
uostų". 

laikytas", pareiškė Tass. 
Prie žinios Tass pridėjo, 

jog Suomijos spauda nuolati
nai veda kampaniją prieš pro 
sovietinę organizaciją. 

Vokiečių oro atakos tetxv K i e k paskandintų laivų1 

tęsiamos. Oro ministerija pra, 

Keista mūsų "brolių" kp-
munistų logika. Kai suima-
ma ar sušaudomi keturi žmo
nes — baisiausias teroras, 
kai be žinios dingsta dešim
tys, kai gabenami Rusijon 
šimtai ir areštuojama tūkstan 
čiai — krašte viešpatauja 
švenčiausia ramybe ir broliš-
kiausia meile. Kaip skaudu, 
kad žmogus už svetimųjų 
trupinius taip begėdiškai ga
li šaipytis iš savosios tautos, 
savųjų brolių ir savo tikrųjų 
tėvų nelaimės. Ar ne tiesa, 
draugas Pruseikat 

IŠKRAUSTOMI 
KRAKOVOS ŽYDAI 

! neša, jog pašautas vienas vo 
kiečių bombanešis, o kitas bu 
vo priverstas savo bombas iš 
mesti jūroje. 

Bent paviršutinai anglų — 
japonų santykiai pagerėjo, 
kai paleistas Satoru Mahiha-
ra, kuris buvo suimtos jpierei 
tą penktadienį. 

— Cituodama Warschauer, PRANCŪZIJOS KOLONIJA 
Zeitung, DNB, voikiečių ofici 
alioji žinių agentūra, prane
ša, jog "į kelias dienas" vi
sa Krakovos žydija, apie 40,-
000 asmenų, pradės krausty
tis į rytus. 

Sakoma, jog kraustymos de 
taks nustatė vokiečių vyriau
sybė ir žydų atstovai. 

Laikraštis rašo, jog "iki 
rugpiūčio 15 d. visiems žy
dam duodama proga pasirin-

SU ANGLAIS 
VICHY, Prancūzija, rugpiū

čio 6 d. — Oficialus Prancū
zijos komunikatas (pripažįsta, 
jog Prancūzijos Naujoji Ca-
ledonija prisidėjo prie gen. 
Cbarles De Gaulle, "Laisvo
sios Prancūzijos vyriausy
bės" vado Londone. Koloni-! 
jų ministerija pažymi, jog 

Vokietijos vyriausioji karo 

Iš viso tarp liepos 9 d. ir 
liepos 31 d. vokiečiai sunai
kinę 679,324 tonų anglų lai
vyno. Nuo karo pradžios žu
vę 4,986,860 tonų anglų lai
vyno. 

INTERNUOTAS 
MONTREALIO 
BURMISTRAS 

MONTREAL, rugpiūčio 6 
d. — Royal Canadian Moun-
ted policija praneša, jog (pa
siremiant War Measures aktu 
internuotas Montrealio majo
ras, Camillien Haude, kuriis 

vaisvandenių dirbtuves irj viešai pasisakė prieš privers 
Feinbergų lentpiūvę, elektros! tina kariuomenėn ėmimą, 
stotį ir malūną, Apskaičiuo-( Manoma, jog jis internuo
ta, kad- ugnis sunaikino ne-; tas tik karo metui, 
judomo turto už 2,555,200 li
tų. Dar iki šiol neapskaičiuo 

SUDEGĖ JURBARKO 
MIESTAS 

JURBARKAS. — Liepos 7 
d., įvykęs Jurbarke gaisras 
sunaikino Jurbarko Katalikų 
bažnyčią, -ir žydų maldos na
mus, 108 gyvenamus ir 67 ne
gyvenamus namus, tarp ku
rių buvo keli sandėliai, 2 

U. S. AMBASADORIUS 
GINA LEOPOLDį 
LONDONAS, rugpiūčio 6 d. 

— Pasikalbėjime su spaudos 
atstovais Amerikos ambasa
dorius Belgijai, John Cudahy 
tvirtina, jog kapituliuodamas 
karalius Leopoldas pasirinko 
vienintelę išeiti, kad išjgelbė-
tų savo žmonių gyvybę. 

Nesutikdamas su ministeriu 
(pirmininku Churehill, Cuda
hy, pareiškė, jog Leopoldas 
pranešė Anglijai ir Prančūzi 
jai apie savo galvojimą pasi
duoti dar prieš kelias dienas 
prieš pasitarimus Ml vokie
čiais. Laiške prezidentui Roo-
seveltui Leopoldas patiekė 
pasidavimo priežastis, nors, 

m i f l m H M m A « t . f l . . a n o t ambasadoriaus, Leopol-WASHINGTONAS, rugpiu- , . v. ' * xi y» J TT -n , .V* i das atsakvmo i si laišką ne-
čio 6 d. — Henry Ford ir Col. * * * 
Charles A. Lindbergh, parei-i" 
škė (senatorius Smathers, tu-' * r a n a ž a u i a **** 

ŽINIŲ SANTRAUKA 

retų pasiimta savo geležinius 
kryžius, kuriuos jiems davė 
Hitleris ir grįžti Vokietijon. 

"Pagaliau", pareiškė, se
natorius, "aš esu*už tai, kad 
valstybe suteiktų jiemfe kelio
nę Vokietijon dykai. Aš suda 
ryčiau įstatymo projektą, ku
riuo vyriausybe apmokėtų jų 
kelionę ir persiųstų jų mažus 
geležies kryžius". 

! 

kti naujoji gyvenimo vieta". I ši situacija susidarė dėl "ne-

Daugiausia emigrantų turės 
priimti Varšuva, bet nemaža 
dalis teks ir kitiems dides-

Iniems provincijos miestams. Įgių stituacijai atitaisyti. 

užtenkamos informacijos apie 
tikrąją Prancūzijos padėtį" 
ir, jog imamasi tam tikrų sy

ta, kiek nuostolių nuo gaisro 
padaryta gyventojų judomam 
turtui. Žmonių aukų nebuvę. 
Gaisro išsipilėtiino priežastys 
buvo didelė sausra ir Fein
bergų įmones apsileidimas. 
Ryšium su gaisru buvo suim 
ti trys asmenys. 

Houde suimtas po trijų die 
nų, kai jis įteikė spaudai pa>-

] reiškimą, kuriuo atsišaukia į 
visuomenę nepaklausyti šau
kimo prievarta kariuomenėn. 

Anksčiau Haude atkreipė 
į save dėmesį pareikšdamas, 

BERNAS, Šveicarija, rugpiū 
čio 6 d. — šveicarijob vy
riausybė uždraudė visokį ko
munistų, trockistų ir anar
chistų veikimą ir propagan
dą. Už įsakymo laužymą gre
sia trijų metų kalėjimas ir 
sunkios piniginės baudos. 

DOORN, Olandija, rugpiū
čio 6 d. — Buv# Kaizeris 
Wilhelmas H šiandie paskel 
be savo anūko, 24 metų prin-

jog Kanados prancūzai yra] co Kari Franz von Preussen 
fašistai ir jei Anglija išeitų į Į ir savo podukros 22 metų 
karą prieš Italiją, jų simpa
tijos būtų Su italais. 

princesės Henriette Schoen-

Tačiau Cudahy daugiausia 
susirūpinęs artėjančių Belgi
jai bado pavojumi. Jis prane
ša, jog duonos belgai turi tik 
dviems mėnesiams. 
Nors pranešimai iš Washing-

tono sako, kad Jungtinės Vai 
stybės neteiks, maisto, kuris 
gali patekti vokiečių rankos-
na, bet Cudahy mano, jog 
belgai bus sušelpti. "Paga
liau, mes gi nagalim leist 
šiems žmonėms badauti", pa 
reiškė jis. 
Vokiečiai elgiasi žmoniškai 

Cudahy taip pat pabrėžė, 
jog vokiečiai Belgijoj elgiasi 
susilaikydami ir neplėšikau
ja, nenaikina ir bendrai ne
vykdo kokių nors baisenybių. 

Jis pareiškė planuojąs į ke 
lias dienas išvykti New Yor-
kan, kad patiektų prezidentui 
Rooseveltui asmenį praneši
mą apie esamą padėtį. 

ORAS 
Chicagoj ir apylinkėj: — 

Giedra ir šilčiau. Lengvi šiau 
nach-Carolath sužieduotuves.' rės ir šiaurryčių vėjai. 
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tteaaraaferbiama Ir tora** oortantama raiti* nagazma, 
jei aepraaoaia tai padaryti tr aepriaiunčiaiua tam tils*-
luft paAfo taukių. Kedakc*(ja paklaiko amu tatse . taiayu 
Ir trumpiau viaua pruuuatua nufctus ir ypač aore»ix>u-
deadjaa WMĘ •ava aaoluuroa Koretfpondeutii prato ra
ly U trumpai Ir a liktai (Jei galima rudooiaja ruaSineie), 
paliekant didelius tarpua pataisymama, vengiant pole-
mikoe ar aauianlakumu. Faaenuaioa koreapondoafiljoe 

sia padėtį pateko LietuTO įmonės ir kaip 
didelis pavojus gresia Hetuvią tautai. 
. Aiškiau negali būti, kad Mktidanmas visu 
lietuvišką organizacijų ir į»t*MPI, pettKfa-
nizavimas visą mokyklą, ją pervedimas 
Maskvos žinion, yra u^Vimojimas na tik 
Lietuvos valstybę, kaipo tokia, amžiams pa
laidoti, bet ir tautai užduoti mirtiną smūgį. 

To viso akivaizdoje, mes, laisvame krašte 
gyvenantieji lietuviai, turime stipriai susi 
organizuoti ir iš visą savo pajėgą dirbti, 
kad ir Lietuvai padėti ir, aoskritai, saro 
tauk& gyvybę išlaikyti. 

s 
Trečiadienis, ru*rp. 7 d., IM) 

Mes ir MŪSŲ Vaikai 
i rytaiiiem jokio skirtumo savo 

vaiką auklėjime. i 

Ar vaikams geriau yra pa 
sUikti ę i tevhj tautės žmoni Europa prakeikta visokia 

PrcaumeraUM Kaina: Jum. Amerikos Valstybėse: 
Mt-ain* — $6.00: Pusei Matui — fl.ftO; Trims Mena-
tfania — $2.00; Vienam Mėnesiui — .?5c. Kltosa vals-
tybeat prenumerata: Metams — $7.00; Pusei Metui 
— $4.00 Pavieniu numeris — ta. 
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Mntered as Secona-Class Matter March 11, l t l f , at 
Calcaco. Illinois Undei the Act of March a. lITt. 

Stalinas Viskę Pasiima 

Vakar paskelbime pačios Paleckio "vy
riausybes'' per Elta prisiųstas žinias apie 
likvidavime v|są nekomunistinių organiza-

To buvo galima laukti. 
Lietuva, mat, jau nebeturi nepriklausomy

bes. Ji skaitoma Sovietą Rusijos dalimi. 
Sovietų Rusijoj žmones neturi laisves. 

Jiems nevalia organizuotis, nevalia savo 
nuomonę skelbti, nei gyvu nei spausdintu 
žodžiu, nevalia net galvoti, nes už jutti gal
voja tik viena galva — .Stalinas. 

Sovietą Rusijoj yra tik viena politinė 
partija — komunistą partija; ten yra tik 
viena organizacija — komunistą organizaci
ja; yra tik viena mokykla — komunistą 
mokykla; yra tik viena spauda — komunis
tą spauda. Visos komunistą organizacijos, 
partija, mokykla ir spauda turi tik vieną 
vada, viena pirmininką, vieną mokytoją — 
diktatorių Staliną. 

Taip ir Lietuvoje žmones nieko nuosavo 
nebeturi Ją turkis: žemė, namai, įmonės, 
pinigai, jau ne be ją, bet Stalino, kuris su 
žmonią turtu, su ją buvusia nuosavybe ga
li elgtis taip, kaip jam patinka. Žmogus 
paverstas Stalino pragariškos,,mašinos dale
le. 

Mes ne tik nujautėm, bet ir žinojom, kad, 
kaip greit raudonarmiečiai peržengs Lietu 
703 sieną, taip greit žmonės nete!4> visko, 
ką Jie turėjo. Taip ir yra. 

Lietuvos katalikų vadai dar prie rusų ca
ro valdžios pradėjo organizuoti ir mokslus 
einanti ir kaimo jaunimą, kad jį ruošti gy
venimui, kovai už Lietuvos laisvę, už'žmo
nią gerovę, kad kelti krašto kultūrą. Prieš 
tris dešimti metą Lietuvoje atsirado Ateiti
ninkai ir Pavasarininkai, kurie patys pir
mieji stojo į koVą su Lietuvos neprieteliais 
ir patys pirmieji praliejo savo kraują už 
Lietuves laisvę ir nepriklausomybę. Nepri
klausomos Lietuvos gyvenimo laikotarpiu 
šios dvi organizacijos milžiniškus darbus nu 
dirbo. Ret kad jos nebuvo komunistiškos. 
bet gryniausia lietuviškos ir dar gi katali
kiškos, Stalino ranka jas užsmaugė. Lietu
vos jaunimas negali taip galvoti ir taip 
dirbti, kaip jis nori, kaip jam sąžinė dik
tuoja, kaip jo siela ir tautos gerovė reika
lauja, bet taip kaip galvoja Stalinas. 

Lietuvos Kataliką Veikimo Centras, Ka
taliką Moterą Draugija \m visomis savo 
mokyklomis, knygynais, skaityklomis, laikv 
rasčiaia Stalinui taip pat nepakeliui. Jos 
per daug lietuviškos, per daug katalikiškos, 
dėl to ir jas reikėjo pasmaugti, pavedant jų 
turtą Maskvos kca-unistą partijai. 

Prie Lietuvos Universiteto veiks TeolcgL-
jos-Tikiiofijos fakultetas, kuriame buvo 
ruošiami šviesūs, gerai išmokslinti mūsą 
tautai vadai. Ret kad ten buvo dėstoma re
ligijos dalykai, kad auklėjimas buvo veda
mas tikybine dvasia^ o tai visu griežtumu 
priešinga Stalino nusistatymui, jo progra
mai, dėl ta tą gražiausią, kraštui reikalin
giausią mokslo įstaigą Stalino ranka už
dari. 
Bet nemanykim, kad tik katalikiškos orga

nizacijos ir Įstaigos su visu savo turtu pa
kliuvo į ateistinio komunizmo rankas, bet ir 
visos kitos Lietuvos įstaiget* ir organizaci
jos tokio pat skaudaus likimo susilaukė. 
Stalinas, mat, nepakenčia nieko, kas nepri
klauso Trečiajam Internacionalui, kas nesu
tinka su jo iaaperiabįstiska, kraageringa po
litika. * 

I i sią paskutiniąją Staliną lygią Lietu
voj dar aiškiau galime matyti, į kokią bai-

Judų Džiaugsmai 
RinVoa, Pruseika, Mizara ir Andrulis sa

vo komunistiškuose šlaaištuose paskelbė di
delį džiaugsmą: Sovietą Sąjunga padidėjo! 

Koks vardas tinka šiems Maskvos agen
tams — ir rašyti nereikia. 

Jie džiaugiasi, kad auga svetima, impe-
rialičtiška valstybė, tiek daug skriaudą mū
są tautai pridariusi! Jie džiaugiasi, kad ta 
valstybė padidėjo ją tėvą krašto sąskaitom, 
Lietuvos pavergimu! Jie džiaugiasi savo 
broliu krauju, ašaromis ir vergija, kurion 
jie pateko ją garbinamo gengsterio, tautą 
žudiko Stalino kruvinos politikos dėka! 

Lietuvos ir Amerikcfc lietuvią istorija 
šiems mūsą tautos judoms suras tinkamą 
vietą ir duos jiems užpelnytą vardą. 

mis, ar draugauti su šio* šs 
lies ir kitų tautybių vaikais* 

neapykanta. Aišku, kad kiek 
nors tos neapykantos ir ne 

Ši problema dažnai atsikarto j susipratimų čia atgabenta. 

I 

ja visų gyvenime. 
• 

Kai mes atvažiavome 
Ameriką, mus stebino naujus 
šalies visokios progos, jos lai
sve, jo įvairumai. Nepažįs
tami svetimoj šaly, kur visk** 

'visai kitaip buvoj daroma, ne
gu mūsą sename krašte. Mus 
trauke tos vietos, kur mus 
tautiečiai gyveno, mes norėjo
me tik tarpe savąją ir apsi 

Bet čia tam nėr vietos. Pra) 
tinkime savo vaikus su visais 
draugiškai gyventi ir nesusi
pratimai išnyks. Mūšių vai
kai čia gimė ir augo, jie, gal, 
ir čia mirs, todėl mūsų pir
mų pareiga jiems, jeigu nori
me, kad jie butų geri ame
rikiečiai, pagelbėti geriau 
suprasti visus kitus šios ša
lies žmones — savuosius, kl-

Musų visuomenės vadai ir veikėjai tene-
užmiršta, kad penktadienį rugpiūčio 9 d., 
PitJsburgh, Pa., įvyksta labai svarbus 
A. L. R. K. Federacijds Tarybos susirinki
mas, kuriame jų dalyvavimas yra būtinas. 
Rusą bolševiką pavergta Lietuva laukia 
mūsą pagalbos. Susirinkime, susitarkime, 
susiorganizuokime ir pradėkime dirbti. 

gyventi. Nesuprasdami šios t u tautybių ir amerikiečius, 
dalies kalbos mums geriau bu- Mokinkime juos su jais visais 
vo vartoti savo kalbą. Neži «ra^lH*ai apsieiti. Negale-
nodami šios šalies papročių.. s i l » ****** Amerikos proble-
mes įsteigėm ir ekait&n savof mu> J e i S u t i k svarstysime 

APŽVALGA 
i — i . " • — 

kalba laikraščius. Išsirašėme 
į savo organizacijas. Lankė
me savo krautuves ir visais 
būdais norėjom čia gyventi 
kaip gyvenome sename krašte. 

Supraskime, kad amerikie
čiai kitose šalyse ir gi pana 
šiai daro. Jie turi savo klū 
bus ir organizacijas Ir dažnai 
susirenka pasidalinti minti 
mis su kitais amerikiečiais. 
.Tas nėra nauja. 

Bet sugrįžę prie savo orga
nizacijų ir gyvenimo būdų 
naujoj šalyj, svarbu mums su 
prasti, kad daug amerikiečių, 
kurių giminės per'amžius gy^ 

P o S v i e t e P a s i ž v a l g i u s v e nancio savo pažįstamo Ši-

K k U o l i , Naikintoju " * * * * • * • * * M * " 

(Pabaiga) 
Apravėjęs artimesnių savo 

kaimynų laukus, biaurias 
piktžoles iš pat aaknų išro
vę* ir sunaikinęs, jis nuta
rė viso kaimo laukuose joms 
galų padaryti, bet tam suma
nymui labiausiai pasiprieši
no kaimynas Jūras ir griebė 
Adą už krūtų. Pastarajam 
Ipagelbon atbėgo, taip pat la-

savo reikalus. Kreipkime dė-| bai piktžolių nekenčiąs, kitas 

Tiesos Žodis 
"Lietuvių Žinios," rašydamos apie skau

džiąją Lietuvos tragedijų, daro šitokių pa-
s t a b * : . ' Įgyvena, kodėl• įm'ilėnori pri-

-Europos tragedijos vėr^etan= pastumta t * ^ r f t g t i ^ i į ^ į j į tik g* 
inusu tvolėvm kraštas —- Lietuva. , -\ . . . .. . •, . ,-..... 

72, zl i.- v *T L • v riausia Amerike. 
"Šimtmetinę kova Vytauto ainių už savo 

mesio į kitas tautybes, o gal; kaimynas Banys, bet Jūras, 
mes ir nuo kitų ką nors išsi- turėdamas daugiau ibernų ir 
mokinsime. Negyvename ant 
salos. Kiekviena mūsų prob
lema sykiu liečia visus kitus 
žmones. > 

Jeigu skaitytojas sutinka 
su tuo, kas čia rašoma, jis, 
gal, norės žinoti kas daryti. 
Čia paduosime kelis patari
mus. Ar žinoti, kad čia prie 
mokyklų yra "tėvų-mokyto* 
j ų " draugijos. Jos dažnai 
laiko susirinkimus ir visos 
pageidauja, kad tėvai prie jų 

dar &avo pusėje ūkininką Juo
zą, saugojo visas savo laukų 
ežes ir neleido Adui su savo 
darbininkais į jo laukų jedti, 
nes jis, del piktžolių augimo 
tarp javų ir šių mustelbimo, 
nieko blog*o nemato. Jis, tie
siog, dar galima: sakyti, gė
risi jų didumu ir buinumu, o 
ypač dagylių raudonais žie
dais. Ar pasiseks Adui Juro 
lauke piktžoles išrauti, dar 
nežinia. 

Taip piat ir kito didelir 
tinginio, pasileidėlio ir nusku
rusio kaimyno Juozo laukai 

krašto laisvę paspyrė į Salį mūsų Maskvon 
bernai lietuviai komunistai. Lietuva ir jos 
nepriklausomybė parduota. Judos rolę at
lošė išrinkti vadinami tautas atstovai. Jie 
netik kad pardavė tautos laisvę, bet kartu 
pardavė ir tautos garbę. 

"Gal būtų galima rasti šiokią takių pa
teisinimų Lietuvoj gyvenantiems tautas par
davėjams, kurie, turėjo taip eiti kaip Mask
vos Stalinas diktavo. Bet kaiipi galima patei 
sinti Amerikos lietuvius komunistus, kurie 
gyvendami laisvame krašte, kvėpuodami 
laisvu oru su didžiausiu entuziazmu užgiria 
pardavimo aktą, 

"Dar netaip būtą skaudu, jeigu j&u jie 
no!*3 apie kokį tai patrijotiškumą, ir tautos 
meilę nesigirtų. Kam ta ironija. Geriau, kad 
būtumėte atviri ir nusiplėStumėte nuo savo 
veidą kaukę, kuri slepia jūsų tikrą veidą. 
Jūs nebuvote ir nebūsite Lietuvos jputrijo-
tai. Nebuvote ir nebūsite ištikimi Amerikos 
piliečiai. Jūs buvote ir būsite Rusų ir Sta
lino paklusnūs agentai ir bernai. Kaip par
davėte Lietuva, jeigu prbga pasitaikytų, ne-1 

tFidrovėtut parduoti i r Dėd^s Šamo laisvą 
pastogę. Jums; rūpi rJe laisvė, bet kitų pa
vergimas ir engimas. 

Visa Amerikos lietuvių išeivija su di
džiausiu pažeminimu fcūri į tokį išgamiška 

Su pasauliniu' karu ame-
rikanizavimo judėjimas ap 
supo mūs šalį. Tas judėji
mas stengėsi ant-syk suame-
rikonizuoti visus Čia gyvenan
čius žmones. Jis ignoravo 
viską pastangomis suameri-
konizuoti ateivius; ignorava 
visus puikius daiktus, kuriuos 

Pinigu Klastojimai Amerikoje 

kreiptųsi dėl geresnių santy 
vena čia, negali suprasti, ko- kių tarpe mokinių ir mokyto 
dėl tiek daug žmonių šioj šaly i jų. Prie tų draugijų pri 
neprisideda prie jų gyvenimo klauso įvairių tautų žmonės, negana kad labai piktžolėmis 
būdo, kodėl jie tik su savais| Tėvai gali su jais pasidaUn* apžėlė, bet dar jis iš toli gy 

ti mintis. Kartais duodami 
tėvams patarimai, kaip geriau 
suprasti savo vaikus, jie su 
sipažįsta sU visu, ką vaikai 
veikia mokyklose, o, kas dai 
svarbiau, jie sueina su kitų 
tautų žmonėmis. 

Kiekvienas žmogus mano, 
kad jo tautos papročiai, jo 
tikėjimas yra pasaulyje ge
riausi. Tas gerai, jeigu tuo 
pačiu laiku gerbsime ir su-

tyčiomis savo lauke pasėjo ir 
augina veislei, kad jomis vėl 
galelių užveisti savo kVunynų 
laukus, 

Kadangi Juozo ūkis labai 
apleistas, nugyventas ir pikt
žolėmis apaugęs ir jis pats 
su savo šeimyna vis pusba-
džiau gyveria, tad iš pavydo 
labai nori, kad ir jo kaimynų 
ūkiai tokie pat, būtų, kad 
jam nebūtų gėdos, jog jis ne
moka ūkininkauti. 
. Par tais būtų buvę pusė bė

dos, jei, pabūtą Juozo namuo
se duonos (pristigę. Kai Adas, 
feanys ir Jūras, susikibę viens 
kitą už krūtų tampė, tai Juo
zas, tuo pasinaudodamas, kaip 
visi kaimynai tas peštynes 
įstebėjo, tylomis įslinko į savo 
kaimynų: Švino, Kosta, Ulmo 
ir Ato namus, jų tarnus su
mušė ir viską, ką tik jų na
muose rado su savo bermis 
išvogė ir nusinešė į savo na
mus. 

Kuo tas kaime įvykęs skan
dalas dėl piktžolių tarp ūki
ninkų ir kilęs tarp jų tos 
peštynės pasibaigs, sunku pa
sakyti. 

H. K, Lmkos. 

naujai atvykę atvežė į Ame- f prasime ką kiti žmonės daro 
riką; ignoravo ją prisidėjimą 
prie šios šalies išsivystymo. 
Laimė, kad pastaraisiais me 
tais žmonės pradėjo įvertinti 
ir gerbti imigrantą puikų pri' 
sidėjimą prie šalies išsivysty

mo. Senesnieji amerikiečiai 
to nesuprato. Bet augantis 
skaičius suprantančių yra di
delis ir jie nori, kad mes visi 
pilnai prisidėtume prie jų gy
venimo būdo, kad mes neda ! VhA'\INKiTE " D R A U G E 

ir tiki. Lai mūsų vaikai tą 
supranta* Jie pilnai jausis, 
kodėl Amerika yra progų I * 
lis. Žiūrėkime į augančią ii 
puikesnę Ameriką ir imkime 
praeities tik tuos daiktus, ku
rie mūsų ateičiai yra reika
lingi. Mes ir mūsą vaikai, 
esame amerikiešiai. 

F.L.I.S.—Cammon Caunv;L 

Negalima afcastebėti kai 
kurių žmonių prigimtimi kad 
ir, štai, pinigų klastojimo 
klausimu. Pinigus klastoti 
yra didelis valstybei nusikal
timas. Už tai Įstatymais nu
matytos aštrios bausmės. Iš
sisukinėjimai ir slapstymasis 
beveik neįmanomas. Nepai
sant to, visados atsiranda 
drąsuolių klastoti pinligus. Su 
šiuo užsiėmimu jie tikisi su
sirinkti, įsigyti turtus, turėti 
lengvą gyvenimą. Taip pat 
jie tiki'M išsisukti iš valsty
bės slaptų agentų budėjimo1. 
Tas gi fcbbai retam atsitikime 
ir retai kam pavyksta. Ar 
anksčiau, ar vėliau klastoto
jai susekami, suimami ir 
baudžiami kalėjimu. 

U. S. Secret Servi.ce agen

tų direktorius kap. Thomas 
J. Callaghan pareiškia, kad 
dėka agentų veiklai platina
mų klastotų pinigų sumos 
kas metai vžs mažinamos ir 
visuomenei nuostoliai žvmiai 

w 

apkarpomi. Penkerių metų 
laikotarpiu klastotojai visuo
menei padarę daugiau kaip 
vieną milijoną dol. nuostolių. 
Nuo jų labiausia nukentėję 
mažieji parduotuvimnkai, ku
rie be apdairumo dažnai kei
čia klastotus pinigus — mo
netas, arba banknotes. 

(1939 metais visoj šaly nu
bausta 2,897 asmenys ryftum 
su pinigų klastojimu. 893 pa
traukti tie&on ir laukia bylų. 
Kiti klastotojai agentą sieka-
mi. • » 

*Tgį-
• 

GIUŠŲ Darbas 

nugąsdinti, grasindamas " turto konfiska
v imu"! • • 

< i 

Paleckio "kabinetas^ p Žadeikiui, Lie
tuvos pasiuntiniui Vašingtone ir B. Balu
čiui, pasiuntiniui bando**, atėmė pilietybę, 
Sąryšyj su tai "JK-am" rašo: 

"Atimti pilietybę. Kokią — Lietuvos! Bet 
Lietuvos pilietybe yra atimta visiams Lietu
vos žzionėm>. Maskva panaikino Lietuvos 
vaMybę, taigi- Maskvos komisarų arba ju 
pastumdėlių akyse jokių Lietuvos piUečių 
nebėra, 

Paleckio "kabinetas'! nutarė sukonfiskuo-
\] Lietuvos pasiuntinių užsienyje turtą. Bet 

4'Jisai nutarė Lietuvos pasiuntinius An
glijai ir Jungtinėmis Valstijoms ištremti iš 
Lietuvoj ir tai "visam mikui." Bet jie į 
Lietuvą ir neketina važiuoti, kol Lietuva 
yra "keturioliktįoįji sovietų respublika.^ | 
tokią Lietuvą niekas nenorės grįžti, kas iš 
jos yra pasprukęs. 

" A r taip bus "visą, laika," tai jau kitas 
klausimas* Pats Paleckis ir jo "ministeriai'' 
gali, neilgai trukuis, atsidurti tokioje vie
toje, apie kurią jie ir nesapnavo. Purviną 
Lietuvos pardavimo darbą jie jau atliko, 
tai kam ją dabar reikia f į 

"O betgi jie atimiaėja "pilietybę,'' kon
fiskuoja turtus ir tremia. Tikri glušai." 

Sovietai Remiasi Mongolais 
" Darbininkas/' vaizdžiai apibudinę^ stur-

jisai jau sukonfbkavo visų LietuvosTimonių I pūlingus įvykius* Lietuvoje, daro tokią pa-
turtą. Ūkininku^ žemės yra paskelbtos vai stabą: 
diios savastim; bankai jr pramonės yra pa
imti į komisarų rankas. Sovietų komisarai 
Lietuvoje rekvizuoja privatinių. žmonių, bu
tus ir.rakandus. Tai ką d#bar Paleckis noui 

"Bet, iš viso, kam*gi Maskva atsiuntė ne 
rusus, o mongolus Lietuvai pavergti? Ar 
tam, kad lietuviai pasigerėtų komunistine 
azijatų "kultūre>l,,- Tur būt ne. Bolševikai, 

nors ir doriškai visai suymįkę, bet protiš 
kai dar nėra tiek atbukę, kad nesuprastų, 
jog partašia kultūra" lietuviai tik biaurėti* 
tegali. Tad jie atsiuntė mongolus, nes ne
turėjo daugiau ką siųsti. Su savaisiais ko
munistais jau buvo darę bandymų ir susi
laukė fiaseo. Pirmieji garnizonai, iš komu 
nistinią udamikų susidarą, pradėjo krikti, 
nes veikiai užsikrėtė prkškomunistine dva
sia. Net patys uoliausieji kom^oniolocai, 
Lietuvoj pabuvoję, pradėjo galvoti, kad ko
munistinė tvarka tai gryna nesąmonė ir 
melas, ir greit užsikrėtė nekomunistinėmis 
pažiūromis. Buvo tiesiog pavojinga didžia
me skaičiuje į Lietuvą juos siųsti, nes ten 
galėjo išsiperėti kontr-revoliucija. Tad te
ko ipanaudoti mongolus. Jie žiaurūs, tam
sūs, akli komisarų įrankiai. Kad ir fcc*mi-
ftizmo vardą jie sugadys (komunizmas vis 
irien vardo jau nebeturi), bet kent nesukels 
kontr-rėvfrHuoijos* 

• * . 

"Nepagirtina susidaro sovietams išvada: 
"ją tvarjwt ir kultūra vien laukiniams azi
jatams te$>riimtina. Mongolai stipriausias 
sovietų ramstis." 

Frank J. Wilson, secret 
service agentų vyriausias na
cionalinis viršininkas, iškėlė 
kampaniją krutomaisiais vaiz 
dak> teatruose visuomenę su-
pažiEdinti, kaip nustatyti kla 
stotus pinigus, kaip padėti 
agentams kovoti su klastoto
jais. Visur įplačiai skleidžia
mi aplinkraščiai . . antrašte 
"Pažinkime savo pinigus." 
Apie tai aiškinama mokyklo
se ir susirinkimuose. Ypač 
parduotuvininkamb yra svar
bu* pažinti klastotus pinigus 
ir įspėti pirkikus, kad jie ne
nukentėtų nuo tų piktos pri
gimties -žmonių. 

Taįp yra ne tik Amerikoje, 
bet, ir kituose- kraštuose. Vi
sur yra klastotojų ir visur su 
jais b* atodairos vykdoma 
griežta kova. Amerikoje jų 
skaičius didesnis, nes čia dau 
giau laisvės. 

--

_-J* * * 
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Rusiškasis komunizmas ir laisve 
! religija; teisę auklėti vaikus; įsigavę j valdžią tuojau panai 
teise/ darbininkams dėtis į sa
vąsias unijas, -kad pagerinus 
gyvenimo būklę.' Visas šias 
demokratines teises komuniz
mas ne tik paeigia , bet jas 

(Tęsinys) 

Tautos Išdavikai 

Kad žydai, kurie neturi te-
vynes^ yra komunizmui atsi
davę dar nėįa taip šlykštu. 
Bet, kad lietuviškieji komuni-panaikina. Prie komunizmo 
štai, kurie gimė, augo ir nau-j režimo žmogus neturi jokios 
dojosi tėvynes turtu, jos ap- vertes, jis, kaip sako Pijns 
švieta ir kultūra, pardavė sa- ;YJ: "bėra- tik paprastas ar-
vo tauta ir tėvynę Stalino telis didžiulėje mašinoje." ,Vi-
vergijai, tikrai yra šlykštu ir sa galinga yra partija, o par-
begėdiška. jei mes susijaudi.- tijos kryptį nustato diktato 
name išgirdę, kad vaikai nie
kina savo gimdytojus, lygiai 
taip pat jaudinamės, kad Lie
tuvos tėvynės vaikai, už pel- jam sutinka duoti. 
ningas valdiškas vietas, ne tiki T̂ , . TTV , . 

. . . I nuosavybių užgrobimas 
savo tautą ir tėvynę, paneigė, 
bet ją Rusijai pardavė. 

rius. Prie komunizmo rėžimo 
žmogus negauna ką jis nori, 

kino privatinę žemės nuosa
vybę, štai kaip jie pasakė: 
"Yra amžinai panaikinta tei
se nuosaviai turėti žemę. Že
mė negali būti nei parduoda
ma, nei perkama, nei išnuo-
muojama, nei užstatoma, î ei 
nei kokiu kitu būdu pasisavi
nama. " (Dr. A. Maliauskis: 
Bolševizmas ,pusl. 66). 

Laisves Panaikinimas 

Bet žmogaus teisė turėti 
nuosavybę yra jo prigimties 

Yra istorinis atsitikimas: 
"Ką norite man douti, ir aš 
Jį jums šiduosiu? Šie gi 
jam paskyrė trisdešimtis si
dabrinių. Ir nuo to meto jis 
ieškojo progos Jį išduoti. Pas
kiau Judas, kuris buvo Jį iš-
<lavę8, nunešė atgal vyrin il
siems kunigams ir vyresnie
siems trisdešimts sidabrilnių 
ir tarė: Nusidėjau, išduoda
mas nekaltą kraują. Bet jie 
tarė: Kas mums darbo! Tu 
žinokis. Ir numetęs sidabri
nius šventykloje, jis išėjo ir 
nuėjęs pasikorė.'' (Mat. 26, 
15; 27, 3—ū). šių dienų iš
davikai seka Judą Iskarijotą 
ir jų likimas bus panašus. 

Teis\į Paneigimas 

Komunistai gražiais žo
džiais kalba apie demokratiją. 
BeF jei komunizmas reiškia 
demokratiją j e i Jkbmiinisiaj 

bet ką partija ir diktatorius Į neliečiamoji teisė, jo teisė į 
pragyvenimą. Žmogus turi 
teisę gyventi, taigi ir teisę į 
tai, kas yra pragyvenimui 
reikalinga, maistas, drabu-| 
žiai, namai. Nuosavybę duo
da žmogui laisvę. Neturėti 
nuosavybės reiškia atsiduoti 
kitam; kas visą valdo nuosa-

Vos Lietuva lietuviškų ko
munistų ir žydų tapo par
duota Rusijai ,kaip jau skel
biama, kad ūkininkų žemės 
bus suvalstybintos. Nuosavy
bės iš žmonių bus atimtos be 
jokių atlyginimų. Prie ko
munizmo, nuosavybes valdys 
ne žmonės - savininkai, bet 
komunistų partija. Prie ko
munizmo kitaip ir negalima, 
nes Leninas pasakė: "Privati-
nė žemės nuosavybė šiuo 
yra panaikinama.'' Selected 
\Vorks of Lenin, pusi. 452, 
vol. VI). Savo brošiūroje: 
"Stand and Itevoliution," 

RAUDONOJI VĖLIAVA 
Vaizdeliai Iš Bolševikų Rojaus 

^ 

Sulietuvino St. Tautietis 

(Pabaiga.) 

XXIV, PASKUTINĖ 
NELAIMĖ. 

Pergyvenau smarkiausią 
dieną! . . . Aplankęs savąją 
žmonelę, radau jau mirusią... 
Oi vargas man, vargas! . . . 

Dieve! Kaip-gi reikėtų 
žmogui ištverti, jei Tu nesu-
teiktumei jėgų? . . . 

;Taip . . . Jau mirė mano 
žmona, suįrusio gyvenimo pa
kirsta, mirė ta, su kuria dvi
dešimts penkis metus drauge 
kenčiau gyvenimo audras, 
drauge dirbau, džiaugiaus, 
tikėdamasis šviesesnės atei-

Ir štai nūn tas suvargęs, 
išblyškęs veidas,, tos plonutės 
pamėlynavusios rankos liudi
ja kartų apsivylimą . . . Šį 

nors žino dėl ko jis badau- Vargšės vištelės, komunistai g y v e n į m ą > jį j a u užbaigė . . . 
ja. Ir dar jis balsuos už pa- ir joms laisvę atėmė. Dėk x , a į m į n g a jį nesulaukusi blo-
minklų pastatymą. Pamatž- j kiaušinius, arba būk uždary
site! 
suos. 

^ 

Sukilimai vis dar nepasi
baigia: žmonėms laisvė už 
už viską brangesnė! . . . Kas-
kart atsiranda daugiau socia
lizmo priešių iš pačių, pirmiau 
buvusių socializmo prietelių, 
savo vėliavoj išrašiusių krikš
čionybei vardą. Ant suįrusios 
valstybės griuvėsių jie stato 
naują valstybės rūmą, parem-

] tą meile, tikrąja liuosybe. 
Vietoj BebePio Markse ir 
Engels'o ir kitų socializmo 
tėvų, jie remiasi dieviškuoju 
Kristaus mokslu! . . . 

Parašiutininkas George >Waltz iš Cincinnatti, O., nusi
leidžia iš dausų į vieną šalia Chicagos airportą. Jis pada
rė rekordą — vieną dieną 38 kartus nusileido parašiutu iš ties. 

vybę, tas valdo ir žmones.1 lėktuvų. Seniau jo rekordas buvo 30 kartų. 
(Acme telephoto). 

Už tad Rusijoje, kadangi visa 
nuosavybė yra komunistų par
tijos valdžioje, žmonės turi 
teisę rinkimuose balsuoti, bet 
neturi teisės laisvai balsuoti. 
Panaikinimas privatinės nuo
savybės yra vergijos pradžia. 

Visi vienbalsiai bei-Į ta "kalėjime.'' Diktatorius 
gesnio galo . . . 

Kada nuosavybės yra valdo
mos vienos kokios partijos ar 
diktatoriaus, tada visi žmo-

ar tarnautojais.'' 
Prie nuosavybių suvalsty-

binimo komunistai eina dviem 
keliais. Stambieji ūkininkai 
yra per prievartą pavergia
mi, jų nuosavybės užgrobia
mos, o smuŲdęji žemės, ajr pra-

demokratijąfgHNbia/taijfldo^mote^ savininkai 4ar iš* pra-
pabueiavimas buvo nuoširdus. I džių paliekami, nes komunis-

Leninas sako: "Visi piliečiai nės yra vergai. Kada nuo-
virsta valstybės samdininkais savybė yra valstybės esą pri

versti dirbti pagal valstybės 
diktatorių įsakymus, kai da
bar yra Rusijoje, kur darbi
ninkams net yra uždrausta 
streikuoti. Jei valstybe ir 

"Darbininke," liepos 18 d. 
1940 m. buvo įrodyta, kad ko
munizmas yra griežtai prie 
šingas demokratijai. Tie įro
dymai buvo pagrįsti pačių ko
munistų žodžiais; buvo pasta
tyti komunistams klausimai, 
bet lietuviškieji komunistai, 
negalėdami savo veidmainiškų 
kalbų uždengti, or nemato tų 
klausimų. 

Demokratija garantuoja 
žmonėms teises, kurios yra 
būtinos jų gerovei, kaip tai, 
teisę turėti nuosavybę, žmo
niškai pragyventi; teisę į a s 
meninę laisvę, kalbos ir spau
dos laisvę; teisę praktikuoti 

Jų bus paklausta, ko 
jie labiau norėtų; geresnio 

taip nori. "Kiek toliau nuo 
gyvulių kūtės mes matėme 

pragyvenimo ar komunistam?' visą eilę pristatytų lūšnelių, 
paminklo. Ir neatsiras jų4. Keturi žmonės gyvena viena-
nė vieno, kuris neatsakykime kambaryje, kuris tėra aš-
kuris nesijaus, kad turi atsa-!tuonių pėdų įlgumo ir šešių 
kyti: "Pirma paminklo.'' pėdų platumo. Už tokius 
Kiekviepas pastatytas pa
minklas Maskvoje man prime
na krašto žmones gyvenančius 
dklžiausime varge, lūšnose.'' 

kambarius jų kiekvienas moka 
po du rubliu į mėnesį. Val
stybės ūkio restorane sykį pa
valgyti kainuoja du rubliu, 

duotų žmonėms užtektinai Į (Afterthougjits. of the USSRį I tie darbininkai negali ten 

tai teigia, kad jie pamatę ko
munizmo naudingumą patys 
savo nuosavybę atiduosią val
stybei. Visos Rusijos sovie
tų kongresas, liepos 18 d. 
1918 m. paskelbė suvalstybini-
mo įsakymus. Tais įsaky
mais 'panaikinama "privatinė 
žemės nuosavybė, miškų, fab-Įj0 S vyriausybė sumano ką 
rileų, dirbtuvių, kasyklų, van- n o r s weikį{ ar statyti, tai 
denų, geležinkelių ir t t " Visa n u o darbininkų algų atimama 
tai pareina į komunizmo vals- t a m t i k r a s ^ošimtis tam tik-

maisto, drabužių,, jie vistiek 
nebūta .laisvių nes nieko ne
turi savo, negali prieš vals 
tybės diktatorių žodžio ištar
ti, neturi teisės laisvai savo 
minčių pareikšti. 

Rusijos Darbininkai 
• 

Atėmę nuo žmonių privati
nes nuosavybes ar Rusijos 
komunistai rūpinasi darbo 
žmonių gerove? "Jei Rusi-

tybės nuosavybę. Valstybė 
pasidaro tas didžiulis kapita
listas, kuris visus išnaudoja, 
prieš kurį negali pasiprie
šinti. • 

"Rusijoje komunistai vos 

slui. Ką reikia manyti, kada 
didžiausio vargo metu, nu
traukiama nuo darbininkų al
gų sumą pinigų statymui 
mirusiems komunistams pa
minklų ? Na, darbininkas 

"THAT UTTLE GAfflE"i.*r.Mnc.rt~.co.?N.T.-B,v B. Link 

0»am,Bif*c> TMOH'T SHOU> OP S O -fine G o e s r s Fiu.Et> o\xr 
-tfce v*KrH "e* C O A ^ I N G -CHE H o s t ' s U H F B IN — 

pusi. 5-55; Andrę Gide). 
O, taip, komunistai užgro

bę žmonių turtus, visą j į 
teisėtą nuosavybę, daug pa
minklų pristatė Leninui ii 
kitiems, daug naujų fabrikų 
ir dirbtuvių įrengė, gražiau
siai įrengė kai kur valstybi
nius ūkius. "Aš stebėjausi 
Sochi valstybės ūkio įrengir 

mu: pavyzdingos gyvuliams 
kūtės įtaisytos; jei nori į jas 
įeiti tai turi pįrma nusivalyti 
savo batus. Labiausia mane 
imponavo pastatytas didelis 
vištoms namas. Viskas pui
kiausia įrengta. Kiekviena 
višta ant kojos turi žiedą su 
numeriu; yra vedamas skai
čius, kiek kiekviena padeda 

eiti valgyta nes ije i menesj 
tegauna septyniasdešimta pen
kis rublius. Jie turi bū
ti pasitenkinę duona ir džio
vinta žuvimi." (Andre Gide: 
Retour de l'U.S.R.S.S.) 

Komunistų Melagystės 

Įleikia čia pasakyti, kad 
Andre Gide buvo karštas 
prancūzas - komunistas. Jis 
važiavo į Rusiją pasidžiaugti 
komunizmo gyvenimu, bet pa
matęs tą baisią vergiją komu
nizmo atsižadėjo. Jis sako: 

Atsimenu . . . Dar buvau 
jaunas, gyvenimo nepataręs, 
kad į socialistų spąstus įkiu-
vau. Nūn-gi kad pats para
gavau socialiste "rojaus" 
vaisių ir, kad paliovęs tikėti 
vyliugėmis svajonėmis, išvy
dau tikrąją tiesą, susipratau, 
bet pervėlai . . . Gerai pažįs
tu, brangiai kainavusią, sa
vąją klaidą. Kaiį seniau 
Kristaus mokslas išgydė su-

j puvusį stabmeldijos gyveni 
savybes bus valstybės nuosa
vybės." Žmonės bus vals 
tybės vergai, be jokių teisiu,' mą, taip ir nūn tik Kristaus 
be jokios laisvės. "Aš kai- mokslu persiėmusį visuomenė 
tinu komunistus, kurie neži- ga}§8 išnaujo sustiprėti! . . . 
nodami Rusijos gyvenimo, ar 
žinodami, dėl politinių sume
timų, melavo darbininkams.,f 

(Andre Gide). 

Koks bus Lietuvos žmonių 
gyvenimas galima spėti iš to,, 
koks yra dabartinėje Rusijo
je. Ar lietuviškieji komunis
tai nemeluoja sakydami 
kad Lietuvoje bus laisvė ir 
demakartija? Kaip galima 
sakyti, kad Lietuva bus lai s 
va, demokratinė respublik, 
jei ją kontroliuos ir valdys 
Maskvos, diktatorius! Mūsų 
lietuviškieji komunistai par
davė savo tautą ir tėvynę į 
komunizmo vergiją, ir taip at-

"Kada valstybei reikia pini
gų, tai darbininkams uždeda 
mokesčius, jei dar trūksta, 
tai pakelio daiktų kainas; nie
kas nesipriešina, nes valsty-

liko šlykštų,, istorinį, išdavys- . 
tės dafbįj,. 
\ • • - . (D.) 

T7 

• • • • ; : -

• 

Jilk meilę, liuosybe ir lygy
bę Kristus pasauliui paskelbė. 

Taip pažinau tiesą, — ji 
mane išliuosavo! . . . Išsiliuo-
Buotų ir visuomenė, jei pažin
tų žmonės tikrąją tiesą. Ir 
jei tik gyvenimo senystė ir 
spėkos dar leistų, eičiau į 
Žmones skelbti tos tiesos. Nūn-
gi palieka tos laimės vien ki
tiems linkėti. Man-gi — mie
sto gatves valyti . . . 

Kibiausias troškimas, kur 
gali jausti ir pasiekti žrao 
gus — tai atlikti visas savo 
Daareigas. Lubbock 

Netikęs pasitikėjimas sa
vim veda prie pražūties. 

i . > i 

kiaušinių; kiekviena višta tu- be viską valdo." Sovietų Ru-
ri savo atskirą mažą dėžę pa
dėti kiaušinius ir iš jos ne
įleidžiama iki jų nepadeda.''' 

sijos naujoji konstitucija, 
skyrius 5-9 pabrėžia, "kad 
visos panaikintos žmonių nuo 
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ANGLYS ir KOKSAI 
Pilnai Pasinaudokite žemomis Vasaros Kainomis. Nusipirkite 

ATLAS ANGLIS Ateinančiai Žiemai. 
&% Illinois Sales T a s Priskaityta Prie žemiau Paduotu Kainų. 

— g 
Sekančios kainos yra už 'cash' 

4 ar daug-iau tonų kiekyje. 

POCAHONTAS — Third Veto 
ar New lUveft Ne- $—».7S 
r ū k s t a . . . Namams. '7 
WEST VIRGIN JA M I N E $ - « S 5 
R U N — Ekstra rupios m 

CHICAGO SOLVAY arba GHI-
CAGO K O P P E R S —• $*% 35 
Pea Coke 

ANTHRACITE — 
Chestnut ar Range 
Hard Ooal 

'13 ii 

MILLER'S GREEK — Didrli 
Šmotai, Genuiae $f% 35 
ConsoUdation %# 

ATLAS BliOCK — 
Puikios Pečiui Anglys *9 15 

• A 

\ - K 

k ^ . 

Visos mūsų anglys atokeriams 
yra dust treated. 

R O Y A I J BLACK BAND 
Dideli šmotai — Tikrai $£%95 
patenkins jus 

ACE STOKER NUT — 1-ineh 
oil treated, atsargiai ir tiksliai 
nustatyto dydžio anglys — t in
ka visiems stokerių $ £ * . 0 5 
irengtmams ^ ^ 

ROYAL STOKER NUT — Mū
sų Vadas. Puiki Štoko* $ f « . 0 5 
riani Anglis . \J 

BLACK MAGIC SCREENINGS 
— 1-inoli * ^ 2 0 
rupumo •>» • 

BLACK MAGIC STOKER NUT 
— l-inch Nnt. Geresnis kuras, 
su magiškom pasėkom. Geriau
sias ką pinigai $ " ^ 6 5 
gali pirkti 

Kainos Gali B ū t Pakeistos B e įspėjimo. 

ATLAS FUEL COMPANY 
{STEIGTA 1915 METAIS. 

4919-21 S. Paulina St. Prospect 7960^1 

^? Efl 
Skaitykite Ir Platinkite SekanSus Mūšy 
Katalikiškus Laikraščius: 

< 'DBAUaAS , , — vienintelis A-
merikos lietuvių katalikų dien
raštis. Metams $6.00. 2334 Sooth. 
Oakley Ave., Chicago, IU. 

" 

l 

"LAJVAS" - - tikybinis savaitraštis. Metams $2.00. 
2334 So. Oakley Ave., Chica^o, Illinois. 
"DARBININKAS" — Sv. Juozapo Darbininku Sa-
juneros orjranas, išeina du kartu savaitėje. Metams 
$4.00. 366 West Broadway, So. Boston, Mass. 
"AMERIKA" — savaitraštis. Metams $2.. 423 Grand 
Street., Brooklyn, New York. 
"GARSAS" — A.L.K. Susivienijimo organas. Me
tams $2.00. 73 East Soutb St , Wilkes-Barre, Pa. 
"MOTERŲ DIRVA" — A.L.R.K. Moterų Sąjungos 
organas. Metams $2.00. 2317 So. Hoyne Ave., Chica^o, 
Illinois. 
"STUDENTŲ ŽODIS" - A.L.K. Studentu ir Pro
fesionalų žurnalas. Jame bendradarbiauja visos neo
riausios Amerikos pajėgos. Metams $2.00. Mariana-
polis College, Thompson, Conn. 
"VYTIS" — lietuvių Vyžių organizacijos mSneai-
nis žurnalas. Metams $2.00. 4736 South Wood Street, 
Chicago, Ulinois. 

* 

"MUZIKOS ŽINIOS" —- mėnesinis muzikos žurna
las. Leidžia Vargonininkų Sąjunga. Metams $1.50. 
1850 Wabansia Avenue, Chieago, UI. 

^•UETUVTŲ 2INI0S" — aavaitraštis. Leidžia Lie
tuvių R. K. Literatūros Draugija. Metama $1.50. 6802 
Supenor Ave., Clevelaad, Ohio. 
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Kaip Gyvena Lenku ūkMMcai Vokiečiu 
Valdžioje 

Karas Atnešė Nepaprastai Didelius Nuostolius 
Hitlerio pašiurtas generali- Jie dabar priklauso vokiečių 

n:»^ Krokuvos gubernijos ūki- vadovaujamiems žemes ūkio 
ninku vadas Koernfcris vie- rūmams. Likęs dirbamos že-
name pasikalbėjime padare mes plotas apie 1.5 mil. ha 
vokiečių spaudai keletą įsi- ' priklauso 2,500 didžiųjų dva-
dėmetinų pareiškimų, kurie'rų. Tuos dvaru s valdo vokie-
ypac įdomūs Lietuvos ūkinin-
kijaL 

Pirmiausia ūkininkų vadas 
duoda mums skaičių. Mes 

čaų įgaliotiniai. Gyvulių ir 
grūdų ūkį jte» tvarko pagal 
iš anksto jiems nustatyta, 

'planą. 

niekada neabejojome, sftko Daugiau negu du trečdaliu 
Koerneris, kad Lenkijos val
stybe neišsilaikys. Būdaatta 
žemes ūkio kraštas ir n pada-
rydama pąs save griežtos že-
mto refonnos, kaip kad buvo 
padaryta Lktuvoje, Latvijoje 
ir Estijoje, Lenkija viduje 
buvo tuklia ir suirusi. Dėl 
to ji ir buvusi taip greit nu
šluota. K$ gi turėję ūkininkai 
ginti f (Jai savo skurdą! Ka 
turėję giuti ukrainiečiai ir 
Vilniaus. lietuviai f Gal savo 
pavergėjus! O Lenkija, kuri 
gan tankiai buvo apgyventa, 
dabar, virto visame pasaulyj 
tirščiausiai apgyventu kraš
tu. 

Viename dirbamos žemės 
ha tenka 180 gyventojų. 
Lygiai tiek, kiek Japonijo

je, sako Koerneris. Ir jis ne
perdeda, nes tirštai apgyven
tos žemes ūkio sritys Kulisas, 
Lodze, Čenstakavą ir Pama
rys prijungti prie Vokietijos. 
Į s jų tik Lodzės gyventojai 
užsiima (pramone. Be to, Liub' 

tų dvarų savininkų yra išbė
gę. Ar jiux» nusavins, kaip 
prieš Didįjį karų Poznanėje 
ir Pamarėje dar nežinoma. 

1 mil. 100 tūkst. ha esų 
apsodinta bulvėmis. Cukri
niais runkeliais esą dabar ap-
sodimta 25 nuoš. daugiau. 

Okupuotoje Lenkijoje yra 
1 mil. 300 tūkst. kiaulių ir 
2,7-45,000 raguočių, iš kurių 

toks didelis, kad ixxios, net mį seniau Trejybės ir šv. Jo-
visa žeme sujudėjusi. Tačiau no dienomis; čia ateidavo daug 
po to vėl Ibuvę ramu, kaip žmonių. 
niekur nieko. O rytų, kai jis1 Smardionės kraterio van-
išėjęs į laukų apsižvalgyti, duo turi sieros priemaišų, 
nebedaręs augančios vieri-| Vėliau, čia įsteigus kuror-
šios aukštos pušies. Priėję* ta, nesunku kiekvienam šių 
arčiau, pamatęs tyvuliuojantį gana keistų ir įdomių vietų 
vandenį ir tik mažų viršūnėle ištirti. 
pušies, išsinėrusios iš van-] Iš kur tie paslaptingieji že-
dens. Atesit jų buvo prari- mes "drebėjimai" Biržų apy-
si atsivėrusi žemė. i linkėję kyla. Mat, tenai po 

Seniau atsitikdavę kartais dirbamuoju žemės klodu yra 
ir nuostabesnių dalykų, kuo-'dideli kreidos, klinties klo-
niet į tokį kraterį nugriūdavę dai, kurie vandens išpiauna-
ir trobesiai, o toje vietoje,] mi ir taip susidaro po žeme 
kur yra vadin. Gaspadines tuštuma. Toji tuštuma vėliau 
krateris, anuomet esųs nu- dar prasiveržusios vietoje 
grimzdęs į gelmes didžiulis pradeda griūti iš paviršiaus 

žemė. Nuo to įvyksta trenks
mas ir atsiveria pats krate
ris. Tai, žinoma, atsitinka ne 
dažnai, praeinia, po keletą ar 

UETUVIAI DAKTARAI 
TeL YARds 3146 

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

•Vmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9 
Šeštadieniais: U iki 12 

OR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Taipgi akinius pritaikau. 
_ 3343 S. H a i t i s 9Ar**\ 
teL CANal 59€9 

DR. IKALTER PRILUPS 
9 G 1 Y « ^ ? / A ! J? CHIRURGAS 
^155 VVest Cermak Road 

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

ir Paęal sutarti 

dvaras. 
Kai kur matyti dar nuosta

besnių vaizdų, kai atbėga 
sriaunus iš laukų upelis ir 

Treasure Island karnivale meno parodoje iš molio dir
bami įvairūs meniniai daiktai. Žmonės nepaprastai domisi 
meniniais darbais. 

l,933rC00 melžiamų karvių. 
Dešimčiai gyventoju; tenka 
viena kiaule. 
(Pagal 1933 metų lenkų 

statistikų viena kiaulė teko 
3 gyventojams. Karas atnešė 
nepaprastai didelių nuosto
lių). Tas pats ir su vištų 
ūkiu. Iš 15 mil. vištų 1938 
metais liko vos 8,700,000. 

Miežių derlius turėsiųs pa
kilti nuo 11.7 vienetų iki 22 
(kaip Vokietijoj), rugių — 
nuo 11 iki 17.3, avižų — nuo 
12 iki 20, bulvių — nuo 125 
iki 1$8. Žinoma, naudojant 
gerų sėklų galima daug pa-

linas tarėjo priglausti prie. siekti. DirbtinGs trųsos taip nų, galvijus ir kiaušinius, 
save 800,000 Vokietijos žydų* pat svarbus gero derliaus pa-' Už produktils mokama Vo

čių ir 11,000 plūgų. Be to, vadovas prisipažįsta^ kaid len 
įvežta įvairių mašinų dalių 
už 24 mil. litų. Šitomis ma
sintomis aprūpinti ūkininkai 
ne per kooperatyvus ar kitas 
vietos ekon. organizacijas, 
bet tiesiog per Vokietijos Že
mės ūkio centrinę įstaigų. 
Lenkų ūkininkui tenka užsta
tyti savo derlių. » 

staiga, pribėgęs kraterį, krint- keliolika metų nuo vieno iki 
ta putodamas ir pradingsta' kito žemės įgriuvimo. 
požemyje. Kur jis beišbėga į m v. , . . . . 

. v: . . * -. • , Tačiau kai lankai vasaros 
metu tas vietas, kai gaivi 
saulė žvelgia iš gitdro dan
gaus, kai siūbuoja beplaukiu 

(Tęsinys G pusi.) 

Tas pats daroma ir pieno 
ūkio srityje. Iš 80 ten esa
mų pieninių 78 aprūpintos 
naujomis, iš Vokietijos atvež
tomis, mašinomis. Ūkininkai 
priverstinai turi statyti pie-

(pavirsių ir kur nugrimzdo, 
taip nieks ir nežino. 

Dar nuostabesnė yra vadi
nama Šventoji skylė. 

Čia, kai žmogus pačios 
gamtos padarytais laiptais kų ūkininkai yra netekę vi 

su praĄj. metų ž. *ū. produk-»{ "7".° TTT T ' * ^ ° ; . . j nusileidi kelius metrus j po-tu atsargu. "Gaminius rekvi-- v . . ,,. _ , . v. 

L.1E.1UV1A1 U A K 1 A K A 1 

zavo vokiečių kariuomenė — 
be atlvuinimo. 

žemį, pamatai didelę tuštu> 

Telefonas: Hemlock 5849 

OR. PETER T. BRAZIS 
mų. Prieš akis tyvuliuoja ne-J GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

I didelis vandens ežerėlis. Krin 6757 So. VVestern Ave. 
Lenkijos žemės ūkis buvo j tų nuo olų vandens lašai s u - j ^ J ^ k i 3 ; Vakarais 7 iki 9 

ir kelfe šimtus tūkstančių lerJ-1 gelbininkas. Tačiau pagrin-
kų amatininkų ir ūkininkų, • dine sąlyga yra geras žemės 
kurie vokiečių buvo išvary- išdirbimas. Pirmiausia reikia 
ti iš užimtų sričių. Ten buvo pažinti dirvos sud«tį, kokių 
įkurdinti ne tik Volynijos, trųšų ir kokiais kiekiais jai 
Ukrainos, Latvijos bei Esti- reikia. O reikalauja ilgame-
jos vokiečiai, bet dar, kaip čių pasiruošimų. 
praneša spauda, 129?C00 vai- Aprūpinti mašinomis žemės 
dytoju apleistiems ūkiams ir| ukį yra paskirtas prof. Ite-
pramones įmonėms tvarkyti. [nertas. Jo darbo rezultatas: 

Statistika toliau sako: 20 įsteigta 9 fabrikai žemes ūkio 
nuoš. dirbamo ploto apdirba mašinoms gaminUi ir kiek-
nt- /wv v v . i • , . . . . v ... (XX) Biržai, siaurės ^v-21^000 mažažemių, kurie tu- vienoje apskntyje ižemės ūkio , . . ' , , 

rt . T. - "^ J0 . ituvos miestas, antoomet buvęs n vos tpo 2 ha. Jie patys ne- mašinų remonto centrai. Iš: . . ^ , ., , ^ . r , , , , , . , . . ., . v. , i I garsiųjų Vokietijos iki šiol atgabenta: 
80 traktorių, 53" kuliamųjų 

kietijos valstybes kredito 
kasos ženklais. 
Naujasis lenkų žemės ūkio 

netvarka ir atsilikimas 
naujoji tvarka ar 
pašalins ir patenkins pačius 
ūkininkus ir jų reikalus, pa
rodys ateitis. 

Iš viso tenka pastebėti, 
kad Lenkijos ūkininkai ;savo 
ūkio pakėlimu turi (prisidėti 
prie Vokietijos karo vedinio 
reikalų, todėl rjaCiuo.se fiki-
ninkuose nepastebimas darb
štumas ir sumanumas tvar
kant ūkio reikalus. 

A. R. 

, o i daro keistų garsų, panašų į 
varpelio skambėjimų. 

Į šį gamtos padarytų pože-

fcickmadieuiaid suiyg sutarties 

IŠ TĖVŲ KRAŠTO 
S, 

CONRAD 
Fotografas 

Studija įrengta pu
mos rūšies su m o 
dernlškomis užlaido
mis ir Hoilvvvood 
šviesomis. D . .• b a t-
G a r a n t u o t a s . 

Dfi. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446So.4ythCt, Cicero, M. 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Jr*euktadieniais 
Valandos: 10-12 ryte, 2-o, 7-9 P.M-

OR. F. C. NINSKUNAS 
PHYSICIAN AND SURGEON 
2158 VVest Cermak Road 

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

2305 So. Leavitt S t 
&es. tel. CANal 0402 

OR. V. E. SIEDLINSKI 
DANTISTAS 

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAFayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniai! ir 
Penktadieniai*. 

4631 So. Ashland Ave, 
TeL YARds 0994. 

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
_ Šeštadieniais. 

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

(2-1 ros lubos) 
Tel MIDway 2880 Chicago, 11L 

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

Sekniad. nuo 10 iki 12 vai. ryto. 

314/ b. haisted St., Ckcago I VALANDOS 

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

TeL \Aftds 0994 
Rez. teL PLAza 3200 

Piiuiadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

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

420 VVest 63rd Street 
TeL: Biznio — ENGlewood 5883., 

Ros. — £NGlewood 5840., 

Kur Dreba ir Griūva 
Lietuvos Žeme 

Lie-

įsfeaigia iš tos ugnies išsimai-
tint.i, ir nždarbranja, kaip 
mezoniniai darbininkai. 401 mašinų, 700 manežų 
nuoš. ūkių, turi apie 100 ha.' pjaunamų mašinų, 2,000 akė-

THINGS THAT NEVER HAPPEK 
lntej»-nat 1 ('artoon Co.. N. X. 

vyksta žemes udrebėjimų" 
ir atsiveria naujų gilių šuli
nių, mažų, savo 'gilumu nepa
siekiamų ežerėlių. 

Užtat čia daug kalbama 
Radvilų sostapili*.;, apie Sinardone, kur dabar yra 

(paskendęs gražiose lygumose.* kurortas, Zamku, Karietas, 
(Jaspadines1 ir Mitos įžymias 
vietas. Prieš atsiveriant to
kioms "paslaptingoms a-
kims", čia vyksta dažnai iš 

7(X)i Tačiau tos lygumos biržie 
čiams ne visuomet suteikia 
džiaugsmo. Biržiečiai yra iš
gyvenę šiurpių valandų. Ii 
ne tik tada, kada švedai ir ki
ti šį mieste užpuldavo ir su 
didtžiausiu įniršimu griauda
vo pilį bei niūrus. 

l-r. pati gamta čia kartais 
sukelia gyventojams baimin-
gų ir neramių valandų. Mat, 
tas didžiulių lygumų lankasįį i s įšgįrdes sunkius smūgius 
slepia vieną, kitą gamtos pa-" dunksant, o po kurie laiko 

pradžių vos girdimi sunkūs 
požeminiai smūgiai, o vėliau 
pasigirsta trenksmas, griuvi
mais, kur toje vietoje išsiver
žia vanduo ir pasidaro nau
jas krateris. 

Kaip pasakoja vienas bir
žietis ūkininkas, vieną naktį 

slaptį, tcdel čia IK> kartą į- trenksimj. Trenksmą*7 buvc& 

NAUJAS APARATAS 
AKINIAMS PRITAIKINT 

D U O D A M E 

P A S K O L A S 
A N T N A M Ų 

• w rjįl* Del Pirkimo — Pataisymo 
< ^ T ~ ^ r ^ e n o Morgičio Atmokejimo 

SY> r Ciooroj, Chieagoj ir Apylinkėse 

^ s ^ 1 ST. ANTHONY'S^p^H 
B01LDIN6&L0ANASS0CIATI0NI 

1500 South 49th Court, Cicero 
TeL CICero 412 Jos. F. aribanskas, Sec. 
V U . : Pirm., Krtrir.. fieštad. • Iki 8 T. • . ; Antr., Treč*»*l. » iki 5 ppi | 

DABAR MOKAME 3 \ ? VZ P A D £ T ^ S PINIGUJ 
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPBOAI APDRAUSTI IEI |5,000. 
P » Federal Stitoga and Loaa Insurance OOID., ICasUn^ton, D. a 

Budriko Rakando Krautu
vėse rasite patyrusį akių 
daktarą (optometristą), ku
ris pritaikins jums akinius. 
Teisingas ir geras patarna
vimas. Akią egzaminavimas 
dvkai. 

1941 Menj Radios iškrautos 
ant parodos. $95,000 vertčs 
gerą rakandą stakas. Elek-
trikinės Ledaunes, Pečiai, 
Karpetos. Teisingos Kainos. 

Lengvi Išmokėjimai. 

Del teisingo radio patarna
vimo šaukite: YARds 3088. 

JOSEPH F. BUDRIK 
FURNITURE HOUSE 

3409-11 ir 3417-21 South 
Haisted Street 

BUDRIKO PROGRAMAI: 
WCFLi — 9W kil. Sekmadienio 
vakare 9 vai. 
WHFC — 1420 kiL, Ketvirta
dienio vak. 7 v*-' 

Telefonas CANal 7329 

DR. PETER J . BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2202 VVest Cermak Road 
OiUKO VALANDOS: 2-4 ix 7-8 

ir pagal sutartį. 
Sekmadieniais taipgi pagal sutartį. 

Res. telefonas SEiliey 0434, 

Tel Cicero 1484 

DR. S. R. PALUTSIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tos Uat. ir 49th Ct-
OFISO VALANDOS: 

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

Res. 1625 So. 50 th Avenue 
TeL Cicero 1484 

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedūliomis nuo 10 iki 12 vai. dion| 
TeL YARds 5557 

DR. FRANK C. KWiNN 
(Kviecinskas) 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street 

OFISO VALANDOS: 
2—4 ir 7—8:30 v. vakare 

ir pagal sutartį. 

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

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

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

DR. P. J. BEINAR 
(Beinarauskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Haisted Street 

TELEFONAI: 
Ofiso — WENtworth 1612. 

Ros. — YARds 3955, 
OFISO VALANDOS: 

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

pagal sutarti 
TeL YARds 2246 

DR. C. VEZELIS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street 

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

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

DR. J. J. K0WAR 
(Kowarskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 VV. 63rd St., Chfcago 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį. 

Res. 6958 So. Talman Ave. 
Ros. Tel. GROvehill 0617 
Office teL HEMlock 4848 

DR. J. J . SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

.4 t* m M r —_ < • • « • ~ M • _* • <* m M. i 

VaL: 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedūliomis 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. 
Nedūliomis pagal sutartį. 

Office teL YARds 4787 
Namų teL PROspect 1930 

TeL YARds 5921. 
Res.: KENwood 5107. 

DR. A. J . BERTASH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL CANal 6122 

DR.BIEZIS 
GYDYTOJAS LB CHIRURGAS 
2201 W. Cennak Road 

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 T. T. 
REZIDENCIJAS 

6631 S. CaJJfornia Ave. 
ZsL &£fBaU* 7MI 

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. 

Nedeliomi3 pagal sutartį. 

« — . — , 

TeL CANal 0257 
Rez. teL: PROspect 6659 

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

Residencija: 6600 So. Artesun Aft. 
VALANDOS: U v. ryto iki 3 poeisl 

f iki 9 įsi, 

< 

/ 
/ 
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KAS GIRDĖT KITUR 
5,000 Lietuvių 
Protestas Del 
Lietuvos Pavergimo 

SLA kuopų piknike priim
ta rezoliucija žada remti 
kovą u'z Lietuvos Imsrę. 

Prie Oiauneey ežero, neto
li nuo Westboro, Mass., liepos 
28 įvyko didelis SLA 2-rojo 
apskričio piknikas, kuriamo 
dalyvavo apie 5,(KX) žmonių, 
o gal ir daugiau. 

Piknike vienbalsiai priimta' 
tokia rezoliucija: 

užsidarė liepos 25-ta. Per pa
staruosius 15 metų užsidarė 
11 kasyklų, neskaitant viršmi-
netij. 

The Lynwood Supply Co., 
kuris samčio 50 darbininkų, 
painformavo \\'ilkes-Barre 

Chamber of Coimueree, kad 
ji savo dirbtuvę perkels į 
Berwick, Pa. \Tad dabar Ply-
inouthV liks tik viena šilko 
dirbtuvėle. 

Xuo 1939 metų 15 krautu
vių užsidarė. Miestas šiemet 
surinko tik vieną procentą 

m 
asmeniškų taksų. 

Susivienijimo Lietuvių' imo ^ l n i e s t e l i s turėjo 
Amerikoje 2-rojo Apskričio j g j ^ g g y Wntojų. Šių m. cen-
išvažiavinie, kuris įvyko 1940 ^ ^ ^ k a d gyventojų 
metų liepos 28 dieną, \Vest-
boroje, Mass., 5,000 Amerikos 
piliečių, lietuvių kilmes ir tau 
tybes, visais balsais prieš 5 
nutarė pareikšti gilų apgailes
tavimą, kad lietuvių tautos 
nepriklausomybe liko galingo 
kaimyno, USSR, sutrempta ir 
mūslj tautos troškimas kurti 

Įima būtų išlaikyti savo kul
tūrines įstaigos, butiniai rei
kia kolonijai nusikratyti to
kių "veikėjų", nepai'.̂ ant, kad 
jiios iš visų pusių jėga remia 
Aurelianas, jei jokios radika
lios reformos greitai nebus 
padaryta, katalikai ieškos ki
tų būdų savo reikalams ap
ginti. 

Su tokiomis reformomis, 
kokias padare **Lietuvyje4M 

nieko gero negalima pasiekti 
nė kolonijos sukonsoliduoti: 
vienas šuo pakeistas kitu, dar 
labiau rizgiu ir purvinu. 

Plvmouth'e liko 15,550. 
Ne kokia ateitis Plymouth-

ui, seniausiai lietuvių kolo
nijai. 

Darbai Pagerės 
WYOMING KLONIS. — Ka

dangi čia nėra kariškų reik-
savo ateitį bei kultūrą buvo j menfų dirbtuvių tai ir plieno 
sutrukdytas, kartu paneigiant darbų nėra. Anglies kasyklc* 
demokratiją ir tantų apsi-' dirba pusę laiko. Kalbama 
sprendimo principą. ! kad bus paleista dirbti ke-' 

"Konstatuodami šitą įvykį Uos plieno išdirbystes kurios a t o s t o g a v o 

Wendell Willkie, respublikonų kandidatas į prezidentą, konferencijoje su žemes ūkių valstybių gubernatoriais ii 
kandidatais į gubernatorius Des Moines mieste, Iowac Sėdi (iš kaires): Iowa gub. (J. Wil>on, W. AVillkie, IrJdianos 
kandidatas (J. R. H.;llis; stovi (iš kaires): So. Dakotos gub. H. J. Bushfield, Colorado gub. E. Carr, Missouri buvęs gub. 
H. S. Caulfield, Illinoiso kandidatas Dwight Green, No. Dakotos kandidatas J. Patterson, Minnesotos gub. H. S. 
Stassen, Nebraskos kand. Dwiglit Griswold ir Wisconsino gub. atstovas Cr. M,cK>own. (Acme teleplioto). 

112 East River St., Plymoutb. J 
Nelaime įvyko 5 P. M., prie 
Carey Ave. tilto. Policija ir I Iš Pietų Amerikos Lietuviu Gyveninio 
savanoriai ieškotojai ilgai dar [L ^ ^ 
bavosi iki jos kūną surado. 

^ , Vis gi keista, kad lietuvių 
švietimo įstaigų organas, ku
ris yra tiesioginėje konsulato 
priežiūroje, varo tokį piktą <? 

Paliko liūdesy tėvą, motiną, VmfA^m 
4 brolius ir 2 seseris. Į V a n c e v i č i ų 

Palaidota liepos 29 iš Šv.| ^ P a u l o Brazilija. — 
Kazimiero bažnyčiose Mflh^ g o i i l l o j o l n e j k a d konsulatui 
lenburg kapuose. reikalaujant, Lietuvių Sąjun-

su dideliu skausmu savo šir- neveikia jau 20 metų. Tuomet 
dyse, mes pasižadant remti tūkstančiui vietos darbininkų 
kiekvieną teisėtą pastangą,! bus darbo, 
kad šitas sunkus lietuvių tau
tai smūgis būtų atitaisytas. 

"Šito pareiškimo kopijos 
turi būt pasiųstos Jungtinių 
Valstijų vyriausybei \Vasb-
ingtone, dabartinei Lietuvos 
vyriausybei '-Kaujie *-įr ^pa
skelbtos spaudoje.'* 

A. Krimuialis, pirm., 
K. Mereškevičius, sekr.f 
K. Dvareckas, izd." 

Prigėrė Alicija 
Kapociūte 

\V1LKES KAKBE, Pa. -
Liepos 25-tą bežaisdama iš
krito iš valties į Susąuehanna 
upę ir prigėrė T metų am
žiaus Alicija Kapociūte, gyv. 

Liepos 23 d. čia buvo atvy
kęs ato-stogoms dr. Petras 
Montvilas su žmona Cecilija' 
ir dukterim Almira-Patricija.' 
Buvo apsistoję pas savo uoš-' 
vę, našlę Bronę Rairfmienę. 

Dr. P. Montvilas jau nuo 
keliolikos metų gyvena New 
Yorke ir praktikuoja Ameri-[ 
kos j!""Tt "karių sanatorijoj. 

Jurgietis 

ga Brazilijoje pašalink) Van
cevičių iš ''Lietuvio" redak
toriaus pareigų. Skelbiama,! žnyčią ir t.t. 

, griovimo darbą. Dar keisčiau, 
kad "Lietuvi'' redaguos re-M , . •, , +„ 

. f .. .°v. i kad tai daroma tuojau ipo to, dakeme komisija. Tačiau ia- , . . . , , • v , . •„ _ J
 £_, kai visais balsais saukiama 

ktai rodo, kad "Lietuvio",, , .. . • •.. ,-, 
. v . . . . ' kolonija prie vienytas, lietui-

vvnausiu šeimininku liks Ba- -v, 3 u T> / -i -* 
* . . . . \ , visko darbo. Rodos, reikėtų 

ksvs, kuris jau pereitam nu- ... , ,. .,_ , , 
- ' . itin suglausti eiles kvnį ga-

mery vel paleido savo ntšva- .. • i * „,+• U~A 
. \ , ,. , , Įima įau kartą suprasti, kad 

na burną, koliodainas ka- v _ . , • , • „,--« 
\ i su žmonėmis be jokios mora-

talikus, seseles, mokykla, ba- ._ 
l i les 

negalima*? jok: 
o ; , 

CHARLES P. SUROMSKIS 
EEAL ESTATE INVESTMENTS & INSURANCE 

We Buy, Sell And Excnange City Property And Farm Lands 

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

darbas, 
i Šiais slinkiais laikais, kai lie 
: tuviams reikia itin suglausti 
i 

savo kultūrinės eiles, kad ga-

NEUifilTIS PainlnFe* 

RheumatismX£ 
To relieve tbrturing pain of Rheumatism, 
Neimtis, Neuralgia, or Lumbago in a few 
minutes, get NURITO, the splendid formula. 
u?ed by thousands. Dependable—no opiates. 
Doe8 the work quickly. Mušt relieve crueV 
pain, to your satisfaction, in few minutes or 
your money bacU. Don't suffer. Ask your 
druggist today for NURITO on this guarantee. 

Remkite Lietuvišką 
Žydukę 

N A T H A N 
K A N T E R 

MUTUAL 
LIQUOR 

CO. 
Wholesale 

4707 So. 

Halsted St. 
Tel. Blvd. 

0014 

C L A S S I F l E D 

. 
Namai, Farmos Eina Brangyn. Pasiskubinkite 4 r ^ W ~ ^ | 

nusipirkti arba pasistatyti. Turimo namų po visą; ^ĮJfflĘįžfį 
Chicagiį. Taipgi mažų ir didelių iarmų. Galima pigiai pirkt, mainytį. 

BĄRGENAI MARQUETTE PARK APYLINIvĖJ 

PIRKITE ANGLIS DABAR - KAINOS NUKRITO 
ALESAUSKAS 8C SONS 

7100 So. Talman Ave. 
TEL. PROSPECT 8742 

4 Mes iškraustome modernia būda. 

Pardavinėjame tiktai geriausios kokybes 
(best ąuality) anglis. 

Blogai Su Darbais 
PLYMOUTH, Pa. — Pa

skutines dvr anglies kasyklos 
— Nottinghain (kurioj dabar
tinis Penu, valstijos guberna
torius James dirbo kaip *'bra 
ker boyM) ir \Vashington — 

I 

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

CHICAGO'S MOST BKLIABLE NKW CAR DEALEfi 
Trade-ins on New Plymouths and Be Sotos are swaniping us! 

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

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

' 
CHEVROLETS — 1939-38-37-36, Sedans. 
AU have Heaters and Trunks — some with Radios $ 1 8 5 . 0 0 
CHRYSLERS — 1939-38-37, Sedans. These look likę new.. . $ 2 9 5 . 0 0 
DB SOTOS — 1938-37-36, in perfect condition. 
With Heaters, Radio and Trunk. $ 2 7 5 . 0 0 

DODGES — 1939-38-37. Best Buys in Chicago. 
With Heaters and Radio. Ali have Trunks $ 2 9 5 . 0 0 

FORD3 — 1939-38-37, with Heater; some have Radios $ 1 9 5 . 0 0 

PONTIACS —1939-38-37-36, with Heaters, Radiefe, Trunks, $ l g 5 . 0 0 
PLYMOUTHS — 1940-39-38-38-36, with Heaters, 
Radios and Trunks. Ali these cars are likę Brand New $ 2 9 5 . 0 0 
218 cars to choose from. Every car reconditioned by our factory 
trained mechanies and guaranteed to be perfect throughout. 

YOUR CAR DOWH — BALANCE 18 MONTHS. 

7 cottagįai, nuo $2300 ir aukščiau. 
12 bungaliij, nuo $4300 ir aukščiau 
17 2-1'letų, nuo-$0,500 ir aukščiau. 
3 3-±'ietų, nuo $7,500 ir aukščiau. 

14 4-fletų, nuo $9,500 ir aukščiau. 
8 6-i'leti), nuo $15000 ir aukščiau. 
15 10-fL, nuo $18,500 ir aukščiau. 
3 15-fl., nuo $25,500 ir aukščiau. 

Turime daug bizniavų namij, dideliij ir mažų. Taipgi statom 
naujus namus ir taLsom senus. Ant jūsų loto pastatysim mūrinį 
bungalow už $4,950.; 2 f lėtų mūrinį, po 4 kambarius, už $0,500. 

Jeigu jūs turite seną namą, priimsim į mainus. Statyti naują 
arba «taisyti seną namą nereikia pinigų mokėti pakol nebus dar
bas pilnai užbaigtas. Pastorojame paskolas ant lengvų išmokėjimų 
ir mažų nuošimčių. Apkainavimas veltui. Taipgi inšiūrinam na
mus, automobilius ir rakandus. Visi mokesčiai namų arba inšiū-
rinių ant lengvų išmokėjimų. Kas nori pigiai pirkti, greitai par
duoti arba išmainyti, naują namą pastatyti, seną pataisyti, kreip
kitės pas 0. P. SUROMSKIS CO., 6921 S. V7ESTERN AVE. 
TeL Republic 3713; vakarais Prospect 0176. Ofisas atdaras nuo 
9 vai. ryto iki 9 vai. vak. Nedėliom nuo 10 vai. iki 3 vai. popiet. 

P A R D A V I M U I NAMAS 

ANT CA^MPBELL GATVES, A R T I 
44-TOS GATVĖS. Mūrinis 2 fletų 
namas , 4 ir 5 k a m b a r i a i ; ga ru ap 
ši ldomas. Lotas y ra 2 6x2 5 pėdų. 
K a i n a $4.80(1. 
G E Y E K . 6341 S. ASHLAND AVE. 

Telefonas R E P u b l i e 2030. 

P A R D A V I M U I NAUC^S 
P a r d a v i m u i 8-fietų n a m a s Bridge 
porte. Ats i šauk i te : Kazimieras, Lau 
ilua, 2M30 boutU Wallac*e bii-eet. 

P A R D A V I M U I 

7 k a m b . Brtck bung-ulow ( k a m 
pinis) su garadžiu . Ka ina $7900. 
į s i š a u k i t e : 

7201 So. Rockwel l Street 
P rospec t 5280 

Atnauj inki te ir Pagraž inki te 
K \nių Grindis 

"DUSTUESS ELOOR SANDING" 
Apkainavimas Dykai — 

IS Metų Pa tyr imo 
Darbas G a ran tuo tas 

D€l Specialių Są'ygų 
Šaukite Dabar 

COMPIvETE FIX)OR SERVICE 
Telefonas Normai 4799 « 

*£ 

H 

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

DUODAM PASKOLAS 
PIRMŲ MORGIČIŲ 

T| Chicagoj ir Apielinkej. Lengvais Išmokėjimais: Pir« 
k i m u i , P a t a i s y m u i i r S t a t y m u i N a u j ų N a m ų . 

MOKAME 0\% 
Dividendų Už Padėtus Pinigus. %J ~ / ^ ^ 

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

Wasliington, D. C. 

TURTAS VIRŠ 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
1 

Del informacijų kreipkitės į: 

RADIO PATARNAVIMAS ] 
h Automobi lo Radio , Namų Radio. 
I1 Mes ta isome visas išdirbystes ir 
I j model ius . P a t a r n a v i m a s dieną ir 
I naktį . Kre ipk i tės j : — 
jį 3562 SOUTH HALSTED STREET 
I Gre i t am pa i a rnav imui šauki te : , 

YARDS 2793 

SHE LOŠT 20 
POSNDS OF FAT 

T" 

' ' 

' 

5445 So. Western Av€. 
O P E X E V E N I N G S 

Chicago, III. 

Feel full of pep and possess tha 
Blender form you erave—you can' t 
If you listen to gossipers. 

o t a k e off e.:ce38 fat g© llght on 
fatty m*>ats, but ter , e ream and sug-
a i y sweets — eat more fruit and 
^€:getab)es and t a k e a half teaspoon-
tvl of Kruschen Sal ts in a glass o! 
hot v/ater evei*\- morn ing to elimi-
na te excess waste . : 

Mrs. E l m a Verille of Havre de 
Grace, Md., \vri tes: "I took off 20 
Ibs.—my clothes fit me fine now." 

No dras t ic cathar t ies—no consti-
pation—but blissful daily bowel ac-
tion when you t ake yoi^r little dailv 
dose of Kruschen 

PARDAVIMUI NAMAS IR BIZNIS 

Pardav imui namas , 6 kambar ia i vir
šu j ; t avernas ir 4 pagyvenimui k a m 
bar ia i p i rmame aukšte . Mūrinis ga-
radžius. Taverno fiksčeriai visi nau
ji. Pa rduos im pigiai. Randasi an t 
63-čios gatvės. Ats išauki te : TeleTo* 
o a s P.ROspect 3078. 

P A R D A V Ė M I I AR MAINYMUI 

Norime išmainyti 2 fletu. po C 
kambar iu s narna Brighton P a r k e 
a n t mažesnio. Atsišaukite: 

3944 So. Artesian Ave. 

PARDAVIMUI NAMAS 
Medinis namas, apka l tas su asbes-
tes, cementinis pamatas . 3 fletai 
po 5 kambar ius ir krautuve . P a r 
duosiu a rba mainysiu ant dviejų 
fletų namo. Atsišaukite: 4213 So. 
Campbel l Ave., 2ras aukš tas pr iekyj . 

REIKALINGAS DARBININKAS 
Reikal ingas vilnų skirstytojas, p a s 
tovus darbas. Atsišaukite: 1500 N. 
SheMield Avenne. 

Read About This " I M P R O V E D " 

FEMININE 
HYGIENE 

"Cleanliness" should be the watchword 
of every giri and woman afflicted by 
di«*charge. And thousands have dlscov-
ered daily douching wlth Lydla E. 
Pinkham's SANATIVE WA6H most 
EFFECTTVE. Unlike many produets, 
Pinkham's Sanative Wash is NOT a 
harmful, burnine germteide. Instead 
It's an excellent BACTERIOSTATIC 
(the modern trend) which delightfully 
cleanses, deodorizes. inhibits bacterial 
growth and discourages inlection. Very 
soothing to delicate membranes. Espe-
ciaUy pleasing for marriage hygienc 

Jr 

A 

SUVIAKO mmmmĮĮ 
IrEDERAL SAVINGS 
[AND L O A N A S S O C I A T I O N 

Of CHICAGO 
2202 West Cermak Rd. Chicago, IU. 
Tel Canal 8887 Ben. J. Kazanauskas, sec'y 
RAŠTESTfiS VALANDOS: 

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

^ I 

Pastovumas— 
Tą liudija įstaigos 44-riij metų gyvavimas. 

M bendrovė, kaip mūsų tauta, yra įsteigta amt 
lamu, kurie yra savininkų apgyventa. Nerasite 
saugesnės vietot> taupyti aavo pinigus. 

ĮSIGYKITE NAM£ PEE MŪSŲ LENGVO 
IŠMOKĖJIMO P L A N ^ ANT ILGŲ METŲ! 

KEISTUTO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
3236 South Halsted Street 

TeL Oalumet 4118 Jos. M. Moferia, Sec'y. 
Ln«1ft»UI kiekvieno taupytojo apdrausti 

tki a6,ooo.oo FsdenOlnBJe |sia%njn. 

SfSSSSSSSSSSSSSSSSSSff^S^SSSSSSS f*~m 
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D R Z Ū B Z S 

Iš Tevii Krašto 
(Tęsinys iš 4 pusi.) 

žali vasarojai, kai skamba 
šienpiiivių dainos, — bet ko
kia baime biržiečiui iš širdies 
išnyksta. Juk tada taip ^ra
žu. 

Dabar čia gymmumm dar 
vis labiau atgyja. Mat, 
prie Smardones vel ifra&dejo 
darytis "nuostabūs daiktai". 
Vel žmonės atgauna jr-gas, iš
gyja ir sustiprėja, 

£ati garsioji pilis jau bai
gia griūti. 

Trečiadienis, rugp. 7 d., 1940 

Ant kai kurių jog griūve 
sių matyti jau išaugę žaliuo 
ja medeliai. Toliau gražus 
sodas, kuriame įrengtos gra
i k ą dvi teniso aikštelės, va-
earos teatras kraatai apaugę ^ ^ ^ ffl ^ 
alyvomis, o ten pat tyvuliuo-i 

Des Moineis Iowa, gyventojai sveikina nuvykusj ten i 
r.iais ir karAlidatais respublikonų kandidatą į prezidentą W. 
mobily. 

/konferenciją su gubernato-
Willkie, kurs stovi auto-

Įvairu - įdomu 
Kada neregys, buvęs 

j tuvais, nuvažiavęs vieną sek-
• madieni į užmiesčio aerodro-
mą pamatyti Philadelphijos 
oro sporto klubų šventę. Jį 
labai stebino ir garsine filmą. 

atgauna regėjime ja ir pats Biržų ežeras. T'ž 
jo atsirado dvaras, kuriame 
yra įsteigti fabrikai. Tad gar 
šiame, anuomet buvusiame 
grafų Tiškevičių parke, da
bar šalia paukščių skamban
čių dainų, kaukia fabrikų si
renos, ir girdėti jų duslu's 
dundėjimas. Čia taiu uat pra
bėgančiame upės vandenyje 
kai kur veržiasi sieros šalti-
niai — versmės. Nors akimis 
žiūrint, iš gelmės veržiasi į 
viršų vos maža verdančio 
vandens srovelė, tačiau ji e-
santi tokia stįpri, kad jei bū
tų padarytas rezervuaras, tai 
galėti} dešimtis tūkstančių li
trų pripildyti per vieną va
landą. 

Biržuose ir šiandien matyti 
net keliolika .bažnyčių bokšt^Mf? i* visai skirtingu stilium. 

(A. č.) 

Visą savo laisvalaikį Fosteris 
(praleido skaitvdamas dienraš-

Kad pasaulis jam turi at- •;. . v , « 
, A. * . .. čius ir žurnalus, nors prad-

rodvti nepaprastai pasikei- „ A_ . , . 
^ _ . IŽIOJ jis jautėsi gerokai pa-tes — visai suprantama. Toks. * . .. .. T J T , . . * . ^ imiršęs skaitvti. Įdomus bu-laimmgasis yrą S. A. Foste- • . . *. . . ,. . „ a . 

vo ir jo "akivaizdinis ' susi-. 
ris, naftos kondensavimo ir 
tepalų gaminimo fabriko dar
bininkas, gyv. Philadęlphijoj, 
Pennsylvanijos valst. (Ame
rikoj). Jis yra 51 m. amž., 
regėjimo nustojęs 1908 me
tais,, būdamas 19 metų. Maž 
daug prieš metus laiko jam 
luivo padaryta akių operaci
ja, po kurios jis atgavo veik 
visišką regėjimą. Jau grįž
damas iš ligoninžs, Fosteris 
stebėjosi gatvių grindiniu, 

pažinimas ŝ i artimais. Kiek 
vienas jų turėjo pasakyti; 
Fosteriui keletą žodžių, kad 
šis iš kalbos galėtų spręsti, 
jog kalbantysis tikrai yra pa
žįstamas. Net ir fabrike, 
dirbdamas, jis turėjo pirmiau 
kekvieną mašinos rankenėlę 
paliesti, kad įsitikintų, ar tei
singai dirbąs. Pirmą kartą, 
regėjimui grįžus, jį atvežus į 
dirbtuves, jis nesusivokė kur 

kupinas džiaugsmo nuo tos 
minutės, kada antrą kartą sa
vo gyvenime išvydo dienos 
šviesą. Regėjimo netekus, 
kaip jis sakosi, pagerėjo at Į 
mintis ir padidėjo klausos ir \ 
jautimo organių jautrumas 

(Tačiau matymui grįžus, tie | 
jautrumai vėl susilpnėjo, j 
" J e i kam pasaulyje labai nu
sibodo g,yventi, — sako Fos
teris, — jei kas sugalvojo sa
vižudybę, jei gyvenimą pas
merkė dėl jo liūdnumo — to
kiam atimkite regėjimą ir po 
ilgo laiko vėl grąžinkite — 
tikėkite manim, kad jis jausis 
nepaprastai laimingas, (ad). 

jų profesorių nuomonės pri 
ėjo atskirų išvadų. 

Fizikos profesorius tvirti
na, kad vanduo ir koklių sie
nų maudynės teikia puikų re
zonansą — skambėjimą. Dėl 
to balsas skamba, geriau ir 
švariau, kas ir sudaro norą 
dainiuoti. 

Muzikos (profesorius tvirti
na, kad imdamas maudynę 
dainuojantis girdi 'savo balsą 
"vidujine klausa", teikiančia 
ypatingo malonumo savo as
meniniam dainavimui. 

Psichologijos pnofesorius 
priėjo išvados, kad sijtas van
duo ir jaukus maudynės kam
barys suteikia, žavinga nuo-
taiką, verčiančią dainuoti iri 
mažai muzikalius žmones. 

Jonė Ž. 

GpeciaU*\t6, ivAormaJce, 
•noį/usvę Au6 jSa/unq 

for ECONOMY and 
SATISFACTION use 

Double Tėsted/DoubleAction? 
t£^ BAKING 
I V V POWDER 
, Ssmt firke Today* 45 >eanAco 

25 ounces for 254 v 

Full Pack •-• NoSlack Fillind 
MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 

USED BYOUR GOVERNMENT 

Kiekvienam įdomu tai, kas 
jam suprantama. 

moderniais automobiliais,1 esąs; net ir atvežtas prie sa 
krautuvių reklamom "s, mote
rų madomis, namų aukštumu 

vo mašinos, žiūrėdamas į ją, 
jos nepažino. 

Klaus in ia i apie savijautą, ' 
Jis negalėjo atsižaveti lek- Fosteris noriai kalba, jog esąs1 

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

MAUDYN&3 TEIKIA 
PALANKUMO 
DAINAVIMUI 

Trys profesoriai pietų Ka
lifornijos Universitete nese
niai išrišo svarbų klausimą, 
kodėl asmenys, paprastai ne
pasižymį -mėginiu ;dainavimo, 
mielai dainuoja imdami imu-
dynes. 

Kaip visados .būna, šių tri-

i 
STANISLOVAS 
KRIŽEVIČTUS 

gyveno num. 2247 S. Oakley av. 
Mirė rugp. 4, 1940, U:30 v. vak. 
sulaukęs 41 metu amžiaus. 

Gimė Lietuvoje, Kauno aps.. 
Telšiy Paviet. ir miestelio. A-
merikoje išgyveno 35 metus. 

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Zofija PO tėvais Grzy-
bovvska. tęva Ignacą, motina 
Agota. 2 brolius: Kazimiera ir 
jo šeima ir Bronislova ir jo 
šeima, 2 dedos: Kazimiera Nor
kų ir Pranciškų Brencių, pus
brolius: Bronislova Šventeckj ir 
Dominika Brencių. uošvienę 
Paulina Grzybovvska ir daug 
kitu giminiu, draugu ir pa
žystamu. 

Kūnas pašarvotas Lachawtea 
koplyčioje. 2314 W. 23rd PI. 
la idotuves j vyks ketvirtadieni, 
rugp. 8, iš koplyčios 9:30 vai. 
ryto bus atlydėtas i Aušros 
Vartų parap. bažnyčia, kurioj 
jvyks gedulingos pamaldos už 
velionio siela. Po pamaldų bus 
nulydėtas j iv. Kazimiero ka
pines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažysta
mus dalyvauti laidotuvSse. 

Nuliūdę Mot^f's. T e v s 'Mo
tina, Broliai, Ded6s, Pusbro
liai ir <Vrafnflw 

Laidotuvių Direktorius La-
chawicz ir Sūnai. Tel. Canal 
2515. i .t.ftiJkl 

Kidneys Mušt 
CleanOulAcids 

Excess Acids and polsonous wastes in your 
blood are removed chiefly thru 9 mlllion tiny 
delicate Kidney tubes or fllters. And non-
organic and non-systemic disorders of the 
Kidneys or Bladder may cause Getting Up 
Nights, Nervousness, Leg Pains, C reles Un-
der Eyes, Dlzziness, Backache. Swollen 
Ankles. or Burning Passages. In many such 
cases the dluretic action oi the Doctor's pre-
seription Cya(ex helps the Kidneys cleanlut 
Excess Acids. This plūs the palliative work o:' 
Cystez may easily make you feel likę a new 
l>erson in just a few days. Try Cy>tex under 
the guarantee of money back unless com-
pletely satisfled. Cystes cos»s only 3c a dose 
at druggists and the guarantee proteets you. 

• r 

JONAS DRAZDAUSKAS 
gyveno num.: 
vitt St. Namu 
nswick 4770. 

1535 No. I^a-
telefonas BKU-

MirC Kugp. 5 d.. 1940 m.. 
8:30 va!, vakaro, sulaukės 34 
metu amžiaus. 

Gim« Hanvood. Pa. 
Paliko dideliame nuliūdime 

4 seseris: Marijona. Elena 
Gregory ir jos šeima. Ona ir 
Agnieška Sloane ir jos šeima, 
du brolius: Juozapa ir jo mo-
terj Eleanora ir ju šeima ir 
Edvardą, dėde Dominika Re-
ku ir daug kitu giminiu. 

Kūnas pašarvotas koplyčio
je, 1735 Wabansia A ve. 

Laidotuves jvyks Penktadie
ni. Rugp. 9 d. iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas i 
»v. Mykolo parap. bažnyčia, 
kurioj Jvyks gedulingos pa
maldos už velionio siela. Po 
pamaldų bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažysta
mus dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę Seserys, Broliui. 
Bode Ir G'.mines. 

Laidotuvių Direktorius S P 
Mažeika. Tel. Yards 1138. 

Biblioteka — vbų žmonijos 
dvasios brangenybių lobynas 

G. Leibnit 
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«E L I SIMPLY...(uri AsYou Comb 
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H e r e t !»»• lo*» «»Ofd ,»f •Olf C»rt»f»« 
m«lhod» lf» rh« «•» Auiomo»i« 
t o l l o c o r l , «rit»> o r«gu lo i comb o i o n . 
•nd and O «nogu di»appeO'<og cO"» 
a« th» oth«f Vow *impl» cw<-' o« »*»• 
t o m b wi th on« «od »o*» <o>nb «"•• 
••>• oth«f to*> rvr* • o * i l » • f « * * H " " ' 
».»» beoMty ihop p « r f * t Omty 
.oi Oi M>I* f $0yr loto p~ r-. , 

Atvaizduojamas paminklas buvo pastatytas šv. Kazimiero kapinėse prie a. a Kun. J. Juškos kapo. 
Iškilmingos dedikacijos ceremonijos įvyko sekmadieni, Liepos-July 7 d., 1940 metais. 
Norėdami pagerbti įsteigėją ir parodyti meJę jų geraširdžiui vadui, Švento Kryžiaus C. Y. O. 
Jaunų Vyrų kliubo nariai nutarė pastatyti paminklą jo atminčiai Kadangi neturi gana lesų tą 
sumanymą įvykdinti, jie kreipiasi į vi uomenę pagalbos; prašo visų prisidėti prie steigiamo fon
do. Visos aukos, taip didelės taip ir mažos, bas priimtos su dėkingumu. 
Norime padėkoti tiems, kurie jau prisidėjo ir iš anksto dėkojame tiems kurie padės šį užsimojimą 
įvykdinti. 

AUKOTOJAI PAMINKLO FONDUI 
Paminklo Fonde buvo $315.00 Mrs. Kondratas . 
Mr. & Mrs. P. \Venglinskis 
Mrs. Norbutiene 
Mr. & Mrs. Bistras 
Mrs. Tručinski ir sunirs . 
Mrs. R. Telenie 
Mrs. A. Yucus 
Mrs. Dombrou 
Mrs. Grananta 

• • • • • « . 

5.00 
5.00 
2.0fl 
2.00 
1.00 
1.00 
r.oo 
1.00 

Mr. J . Kavaliūnas . 
Mrs. E. Dnbrock . . . 
Mrs. Shulis 
Mrs. Gregait 
Mr. A. Dambrauskas 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

.50 

Viso $338.50 

INTORMACI^ ŠAUKITE: AL. STOEIKIS, YARDS 6952; J. P. KAVALAUSKAS, REP. 6590 
• » 

VENETIAN MONUMENTCO. 
5 2 7 N. Westenn Ave. Chicago, I I I . 

TEL. SEELEY 6103, A M A SAUKITE TELEFONU REPUBLIC 6590 

Gėlės Mylintiems,. 
Vestuvėms. BttftkJe-
tanus. Laidotuvėms 
Ir Puošimams. 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800 

MODKKN 

COMPLETE 

V V O I K S T U D I O 
1 9 4 5 VVest 1 ^ S t ree t 

7t,e7Ufc</ WeJ*6~f 

JO., «i 

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

Phone 9000 620 W. 15t!h Avt. 

ADVANCED PHOTOGRAPMY 
LOWE8T POSHIBLE l'RK KS 
l'HONE LAKAYE'ITE 2H13 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

• Eudeikis 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTJ 

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

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South Fairfield Avenue 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

Klausykite mušu radio programo Antradienio Ir 
fieStadlenlo rytais 10:00 valanda, iŠ \VHIP stoties (1480 k.) 

Su Povilu fialtlmleru. 

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

R A Š T I N E 

NAEIAI CHICAGOS, CICEEOS UBTUVIŲ; 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS | 

n II D III h M P C PATARNAVIMAS 
rllYlDULMIlUt DIENĄ IR NAKTĮ 

D v l r I T KOPLYČIOS VISOSE 
I K A I MIESTO DALYSE 

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

Antliony B. Petkus 
6812 So. Western Ave. 
UKOvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
ClCero 2TL09 
3354 So. Halsted S t 
Telefonas YARds 1419 

Albert V. Petkus 4704 S. Westem Avenue 
Phone LAFayette 8024 

»»» 
2314 West 23rd Place 

10:00 VALANDĄ EYTO 
1480 KIL. 

6912 So. VVestern Avenue PROspect 4050 

Ladiamicz ir Simai S K S £ « L * Phone PULlman 1270 I 

4348 So. Califomia A m 
Phone LAFayette 3572 

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

Antanas M. Phillips 3307 Lituanica Ave. 
Phone YARds 4908 

file:///Venglinskis
file:///VHIP
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[LABDARIŲ DIRVA 
Veda Dt. Jonas F. Poška 

^ 

Prieglaudos Fondas 
Auga 

SeneLU} prieglaudų* namu 
statymo fondui aukojo sekan
čioji: 

Ant. Leščinskiene . . . . $1.00 
Ona Kalėda 1.00 

Benetta Cicienenž surinko 
už knygas i i 

B. Jankausko 1.00 
A. Kultmitz'o 1.00 
M. Undraieio 1.00 
B. Cicieno 2.00 
Petras ir Marijona Dor-

šai», Garbes Nariai, au
kojo antrą $50.00 . . . . 50.00 

Juozapas Motekaitis, Gar, 
bes Narys, dalį aukojo 20.00 
Joanna Puekoriene (West 

P u U man) surinko už 
knygas i i : 

Jonas ir Barbora Kapo. 
čiai 15.00 

Antanas ir Joanna PIK-
koriai 10.00 

Juos. Zube 1.00 
Adom Stažas 1.00! 
Mot. Povilionis (Roseland) 

pridavė už knygas iš 
Knn. J, Paškausko 1.00 
S. Rakausko 1.00 
Dr. A. W. Jacobs 1.00 
Agn. Viršilienes 1.00 

keturias 

ir taisymo. Atvyksta, ypač 
Šeštadieniais, labdarių ir kitų 
geradarių, kurie, daug gelbsti 
ūkio darbuose ir trobų re-
montavime. 

Ukyj jau turime 
melžiamas karves ir dvi tely
čaites. 3-eioji Labdarių kuo
pa iš Cicero nupirko ir pa
dovanojo vieną karvę. Gir
dėjome, ir kita Labd. kp. ža
da nupirkti karvę. Jau nu
pirkta keletas paršų. Apie 
tusinas yra padovanotų vištų. 

Daug ko reikia tuojau pirk
ti, pav. ūkiui reikalingi pa 
dargų, kaip t rokas, žemei 

ARBATŽOLIŲ sis visais pikniko reikalais., dolerį, gaus tą knygą. 
Visos kuopos žadėjo rengtis j Namo pastatymas kainuof j VARTOJIMAS 
prie to didelio rudeninio pik- apie $30,000. Senelių jau yrc . Anglijoje, palyginti 
niko ir, be abejo, jos kaip apie 50. 
visuomet, taip ir iLkartf ge
rai prisirengs ir atsilanku-
sius svečius bei labdarių rė
mėjus pavaišins skaniais val
giais bei gėrimais. Visa Chi 
cagos plačioji visuomene nuo 
širdžiai kviečiama įsidėmėti 
ir skaitlingai dalyvauti lab
darių centro piknike, sekma
dienį, rugsėjo 1 d., nanjam 
ūky, ir linksmai laiką praleis 
ti ir pasigėrėti fbei pareniti 
labdarių darbus. 

Naujas ūkis yra labai gra
žioj vietoj — 21 niM:,ės nuo 
Cicero. -

Taigi visi prašomi ateiti į 
3 kuopos susirinkimą, kuria 
me išgirsit daugiau įdomių 
pranešimų apie būsimą sene 
lių prieglaudą ir apie naują 
ūkį. A. Valančius. 

su 
prieškariniais laikais, žymiai 
padidėjo arbatžolių suvarto
jimas. Vyriausybe* ėmėsi prie
monių padaryti dideles arliat-
žolių atsargas. Žinovai tvir
tina, kad arbatžolių suvarto
jimas padidėjo tovlėl, kad 
šiais neramiais laikais -gyven
tojai kško būdų sustiprinti 
savo nervus. 

Pranešimas Labdarin
gas Sęjungos 3 Kuopai 

Labai svarbus susirinkimas 

Holiness kulto dvasininkais A. T. Lipham (dešinėje) ir Al-
bert Rovvan iš Hajfpy Hill, Ga. skaito Biblijas uždaryti Adei, 
G a., kalėjime. Šis kultas savo ritualui vartoja nuodingąsias 
angis. Anądien angis įgėlė į Kovvano dukrytės, 6 m. amž., ,DUs H d. rugjp., Šv. Antano 

dirbti traktorius, vežimas ir rankų. Motina paslėpė mergaitę apsisaugoti gydytojo pagal- parapijos patalpose, 1 valan-
daug kitokių reikmenų. Jei kas 
turi ka nors tinkamo prie 
ūkio, ar namų, ir galėtų pa
dovanoti, prašome tų padary
ti tuojau. Už visokias dova
nas, suteiktas senelių prie
glaudos įstaigai, būsime dė
kingi. 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

. • 

1.00 

Al. Ambroziuno . . . . . 
Elz. Klimavičienės .. 

Anelės Daukšienės . . 
Elz. Urbonienės 
Al. Tumėnienės . . . . . 
Mag. Pilipavičienės . 
Kun. Vik. Černaųsfco 
A. Chutrienės 
Laubienės 
10 kuopos (West Pull-

man) išvykos pelnas 25.00 
Benetta Cicienenė auko

jo 5.00 
Antanas Šalčius iš Dievo Ap-

Teizdos parap. surinko už 
knygas iš: 

A. Zdanavičiūtės 1.0 
Petras Varakulio . , 
Emelia Rudytės 2.00 
M. Jereminaitės 1.00 
Mag. Kavaliūnaitės 
Korta Navickienės . 

Del namo statymo. 
Kodėl dar nepradėta statyti 

namas? Taip, kaip pirmiau 
buvome mano daryti, tai jau 
turėjo būti ne tik pradėtas 
statyti, bet baigiamas įrengti, 
jgi būtumėm remontavę se
nąjį ūkio namų ir prie jo pri
statę dalį naujo. Betyrinė
jant, pasirodė seno namo re-
montavimas ir pritaikymas 
prie įstaigos netinka; prisei-
na visai išardyti ir niekas 

1-W i nesutaupoma, bet dar daugiau 
1-**JJ pasidaro išlaidų. O naujų, 
* ^ ' kad ir laikinų narna, -pastatyti, 

kad būtų tinkamas įstaigai, 
jau atseina daugiau kaip dvi
dešimts tūkstančių dolerių. 
Buvo ir planai padaryti sta
tyti seneliams laikinų narna 
prie ūkio namų. 

Dar daugiau patyrinėjus 
dalyką, pasirodė, kad ir lai
kina įstaiga nėra gerai ir ne 

sfi praktiška krūvoje su ūkio tro
bomis maišyti. Prie to, per 
daug atseina kad ir laikino 
namo pastatymas. Būtų di-

0fw)[de!i nuostoliai, jeigu namas 

bois. Autoritetai tad areštavo dvasininkų ir tėvų. Jei mergai 
tė nuo įgėlimo mirtų, jie ibūtų teisiami žmogžudyste. (Acine 
telepkoto) 

t H k M Jum 

matomos 
darbų. 

kliūtys sulaikyti/ 

Taigi, rengiamės statyti se
neliams namą. 3?okio namo 
pastatymui dar neturime už 
tektinai fonde. Prašome vi 
sų geradarių prisidėti auko
mis ir pasidarbavimu! Pagel-
bėkite greičiau pastatyti lie
tuvių senelių namų ! Kas tu
rite surinkę aukų, arba kuri 
Labd. kuopa turi savo ižde. 
sutaupų, prašomos tuojau sių
sti Senelių Namo Statymo 
Fondan. 

Šiuo laiku remontuojama 
ūkio trobos. Ir čia susidaro 
nemažai išlaidų, o taisyti rei 

fkia, nes jau dabar ūkio dar
bininkai juose turi gyventi, 
ypa$ juos reikia įrengti, kad 
žiemų būtų galima gyventi. 

Senelių Prieglaudos Namo 
Statymo vedėjas. 

Kun. A. M. Linkus, 
12259 So. Emerald Ave., 

€hicago, 111. 

dų. Visi 3 kuopos pilnai už
simokėję nariai būtinai pra
šomi ateiti. Susirinkime visi 
3 kuopos nariai turės pasira
šyti ant laiškų reikale ūkio 
pardavimo. Laiškus visi gaus 
susirinkime. Pardaivus senų-
jį ūkį, tuoj bus pradėtas nau
jam ūky statyti sentelįams 
prieglaudom namas. 

Kurie norėtų prisidėti prie 
statybos kokia nors auka, vi
si prašomi: kaip draugijos, 
taip ir pavieniai, kad ir ma
ža auka, bus priimta su dide
le padėka. 

Yra iškišta Labdairingos 
Sųjungos knyga. Kas aukos 

Labdarių Rudeninis 
Piknikas 

Anna Augaitės 1.00 
M. Cernavtfio 50 
Ona Zdanavičiūtės 1.00 
A. t . Šalčiaus ^ ^ u r e j u . ^ 
B. Vagienes 1.00 
Smulkiomis aukomis . . . . .75 
Vko per tų laikų pri

duota 107..23 
Geg. m. 30 d. aukų kapi-

leae ir pikniko pel-
»a« $2,300.00 

Pirmiau Fonde bu
vo $10,417.15 

Dabar Senelių Prie
glaudos Namo Staty
mo Fonde yra . . $llį884.40 
iVisiems aukojusiems ir pa

sidarbavusiems širdingai dė
kojame ! 

Apie prieglaudą ir namo 
statymą. 

Prieglaudos namas dar ne
pastatytas, bet prieglauda 
taip kaipir pradėta. Jau ke
turi įnamiai gyvena ūkio na-
imsose. Tie įnamiai nėra pa
liegę seneliai, bet ūkio vedė
jai ir darbininkai ir vietos 
prižiūrėtojai. Ypač dabar, 
vasaros metu, yra daug akio 
darbo; prie to, ir vieta buvo 
apleista; reikia daug valymo 

pastatytas netinkamoje arba 
netikroje vietoje. Šitie ir dar 
kiti dalykai, o gal ir laiku ap 

sutrukdė laikino > v * — *™ ' 

prieglaudai namo statymų. 
Jau yra nuspręsta statyti 

tikrų Senelių Prieglaudos na-
0 

mų, išsyk tik dalį kad su lai
ku būtų galima dadurti, bei; 

Labdarių centro susirinki
mas įvyko liepom 31 d., Die
vo Ajpveizdos parapijos pa
stogėj. Susirinkimų atidarė ir 
vedė pirmininkas - Antanas 
Bacevičius. Raštininkas P. 
Fabijonaitis perskaitė proto
kolų iš praeito susirinkimo, 
kuris liko priimtas kaip skai
tytas, Susirinikime dalyvavo 
atstovai iš visų kuopų. Jos 

visos gražiai, gyvuoja ir dar
buojasi labdarybės labui. 

Šiame susirinkime vėl daug 
kalbėta ir svarstyta tomelių 
prieglaudos ntamo klausimas. 
Pirmiau buvo manoma staty
ti medinį prieglaudos namų, 
bet .iš planų paaiškėjo, kad 
medinis namas nedaug ma
žiau tekainuos už mūrinį, be 
to, mūrinis naanas yra daug 
saugcisnis ir ilgiau laikys ir 
mažiau jį tereikės dažyti bei 
prižiūrėti. Taigi, galutinai 
nutarta statyti mūrinį namų, j 
kuris talpintų mažiausia 50 | 
(penkiasdešimts) asmienų. 
Namas privalo būti taip sta-j 
tomas, kad paskui, reikalui1 

priėjus, būtų galima be jokių 
keNumų padidinti. Naujam 
nia<mui skiriama graži, rami 
vieta toliau nuo kelio prie 
gražaus ąžuolyno. Bus graži 
(poilsio ir ramumo vieta. 

Susirinkime nutarta nupirk 
ti mažų trokų ir traktorių 
naujam ūkui, nes tie įrankiai I IST.MATES-FREE-PIMONST^ATTOH Į 
yra būtinai reikalingi. Ūky 
yra begalės darbo, bet darbi
ninkų labai mažai tesiranda. 
Būtų labai gera, kad atsiras
tų žmonių ir ateitų talkon 
labdariams, nes samdyti nėra 
is ko; pinigai taupomi' sene
lių prieglaudos ,namo reika-
lam?s. . 

Galutinai šiame susirinki
me nutarta ir diena paskirta 
labdarių centA j rudeniniam 
piknikui. Jis įvyks sekmadie
nį, rugsėjo 1 d-, naujam ūky. 
Išrinkta komisija, kuri rūpm 

Padėti Pinigai kas Mėnesį iki 11 Dienos, Nei Nuošimti Nuo 1 Dieno*. 

TURTAS VIRS #5,500,000.00 
ATSARGOS KAPITALAS #360,000.00 
Dabar mokam 3Vį% už pa

dėtus pinigus. Duodam pa- $ į 
skolas ant namų 1 iki 20 m 

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

and 
LOAH ASSOOIATIOH 

OP OHICAGO 
JUSTIN MACK1EW1CH, Prea. 

dMtrtered by U. 8. Government 
SAVINGS FSDERALLY 

INSURED 

4193 ARCHER AVENU1 
TEL. VIRGINIA 1141 

VAL..: 0 ik i 4 p . p . Treč iad . : 9 iki 12:00 p . soštad.: 9 iki 8:00 T . V. 

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

— S M A U M O N T H I Y P A Y M I N T S — 

AU MAKES 

SOLD, RENTED 
AND REPAIRED 
— I — I I TtAM-M MitmANCI — 
OUt I I IO IUJ CAIIT ONI-TIAt MIW-MACMI«I OU AtAMTII 

+ C T A D TYPEWRITER 
* ^ I M I X C O M P A N Y 

ROMRT C OOlDiLATT, Wni l | i c 
119 W. MAPISON ST. 

Phone D E A R 3 0 R N 8 4 4 4 

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

(Savininkai) 
2417-19 WEST 43rd ST. 

Phone Virginia 9780 

ta namą didinti. Jau daromi 
naujam mūriniam namui pla 
nai. Iki žiemos manoma na
mą pastatyti, nebent neper-

i Kišeninis 
Lietuviškai—Angliškas 

* 

Angliškai—Lietuviškas 

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

tik £1.00 

" D R A U G A S * * 
2334 South Oakley Ave„ 

Chicagp, Illinois 

Klausykite 'Draugo' Radio Programų 
Antradieniais 

n 
WGES (1360 kU.) 
7:30 valandę vale 

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-
šias ir vertas jūsų pasiklausymo. 
WGES - Kiekviena Antradienį - 7:30 v. vak. 

r_ 

DABAR LAIKAS ANGLIS 

UŽSISAKYTI ATEINAN

ČIAI ŽIEMAI. 

Roseland Coal Co. 
343 W. 107th Place 

TEL. PULLMAN 6776 
A. Tumonis, Sav. 

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

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO 

REAL ESTATfa 
INSURANCE AND LOANS 

Statau visokios rūšies naujus na
mus ant lengvu, itičue^iiiių Išmo
kėjimu. Darau vlsokj taisymo dar
bą be jokio cash jmokčjimo, axf 
lengvų mėnesinių Išmokėjime 
(lsgaunu geriausi atlyginimą Ii 
Ftre Insurance Kompanijų dėl tai
symo apdegusių jnamų). Darau 
paskolas ant naujų Ir senų namų, 
ant lengvų mėnesinių Išmokėjime 

nuo 5 iki 30 metų, Ueikaie kreip
kitės prie: 

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

K I D S 
AJ0 I MVT 

Ttoęuet - IMTS 
JUST A MAS/T 
I 60TOF eeew 
MS UANDS e&mo 

M* SAC/C! 

UNIVERSAL 
JRJESTAURANT 

Vestuvėm, Krikštynom tr kito-
kieiu Bankletani Suteikiam P a 

tarnavimą. 
l inksmas Patarnavimas Visiems 

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

• 
• 
• 
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KAS GIRDĖT CHICAGOJ 
Aušros VartŲ Parap. 
Piknikas 

WEST SIDE. — Kitę sek
madienį, rugpjūčio 11" <L, Vy
tauto darže, prie 115-tos gat
ves arti Crawford Ave^ įvy
ks Aušros Vartų parapijos 
didžiulis piknikai. VISOR ko
misijos darbuojasi, fcad pir
mas piknikas po vadovybe 
naujo klebono, kun. dr. Juo
zo Vaško, būtu. pilniausias! 
pasisekimas. 

Be pakrautu (pikniko įvy
kiu; ruošiama daug įvairumų. 
Ypač sporto komisija rengia 
plačią programą. Bus įvairių 
lenktynių, kurios bus pritai
kintos prie visų pikniko da
lyvių. Pirmiausia bus triko
jis bėgimas, kuriame daly
vaus poros su viena koja 
prie kitas pririšta. Bus taip-
pat bėgimas atgal (back-
ward raee), ir maišo lenkty
nes, kur dalyvaujantieji įstos 
į maišą ir, jį laikydami ran
kose, bandys bėgti. Šios lenk
tynes žada būti juokingiausia 
sporto programos dalis. Šio
se visose lenktynėise bu« da-
lyvumo jauniems ir seniems, 
vyrams ir moterims. Visi lai
mėtojai gaus po dovaną. Spor 

to programoje visos lenkty
nes prasidės 5 vai. po pietų, 
daržo sporto aikštėje. 

Visi Aušros Vartų jparapi-
jonai ir plačioji visuomene 
kviečiami ateinantį sekma
dienį skirti Aušros Vartų pik 
nikui, kuris žada būti labai 
linksmas ir įdomus. 

J. ir M. 

B ARD. 2 Skyr. 
Susirinkimo 

BRIDGEPOET. — ARD. 2 
skyrius turėjo skaitlingą su
sirinkimą rugp. 2 d. Sus-mą 
vedė pirm- Ant. Vaišvilienė. 

Pasidžiaugus ARD. Cen
tro išvažiavimu ir TT. Mari
jonų bendradarbių išvažiavi
me bei gražiomis sėkmėmis 
kultūrinėmis įstaigoms, sky
rius vienbalsiai pasiryžo pasi
darbuoti ir parapijos pikniko 
restorane, rugp. 25 d., Vytau
to parke. 

Nutarta 'surengti "pantry 
par ty" vietos seserų moky
tojų naudai, joms sugrįžus 
čia mokytojaut. 

Todėl ARD. 2 skyrius nuo
širdžiai atsišaukia į visus ge
raširdžius parapijomis prašy
damas paremti "pantry par-

Mes ketinam 2 prieš 1, jums patiks 

NAUJI 
FLAVOR RICH 

OLD GOLDS 
Puikiausi cigaretai kokius esat rūke — 
arba dvigubi pinigai jums grąžinami 

MES darome šį pasiūlymą, kad perstačius jums 
puikesnius negu kada nors Old Oolds Ciga

re tus — naujus Flavor Rich Old Golds. 
Prie Old Golds ir dabar gero mišinio naminio ir 

Turkiško tabako, dar yra dadeta specialiai impor
tuoto tabako, kuris yra žymus savo kvapsniu ir geru 
skoniu. * 

Jei jūs nepripaJinsit, kad l is naujas ir skirtingas 
milinys tabako nepadaro geresnius cigaretus, ko
kius esat rūkę —DVIGUBI PINIGAI JUMS GRA
ŽINAMI, be klausymo. Pabandykit naujus Flavor* 
Rich Old Golds — mūsų sąskaitoti. 

PASIŪLYMAS DVIGUBO PINIGŲ GRĄŽINIMO 
Iirūkykit pusę pakelio—tik dešimti—nauju Flavor-Rich 
Old Golds. Jei jūs neįsitikinsite, kad tai yra puikiausi 
cigaretai, gražinkite likusius dešimti cigaretu ir pakeli 
mums — ir mes grąžinsime antratiek, kiek mokėjote ir 
pašto ženkleli. (Pasiūlymas baigsis rugsėjo 30, 1940.) 

P. LORILLARD COMPANY 
119 W. 40th Street, N«w York City 

Trečiadienis, rugp. 7 d., 19?fl 

Krašto Vyriausybė Siūlo 
Gerus Darbus 
Kongresmonas J . Sabath (Applications mušt be on 

praneša, kad šio krašto vy- file not later than August 
riausybei reikalingi darbinin- 29th, 1940). 
kai šios specialybes: Senior Stenographer $1,620 

Kai suaugusieji žmones skundžiasi nepaprastais karš-' 
čiais, Tconmy Kane, 3 metij amž., randa priemonę, kaip iš
sivaduoti nuo karščio. (Acme telephoto). 

Junior Graduate Nurse 
$1,620 į metus. 

(Receipt of applications 
will elose on August 3, 1940). 

Senior Illustrator (Air-
Brush) $2,300 į metus. 

Illustrator (Air Brush) 
$2,000 j metus. 

Assistant Illustrator (Air-
Brush) $1,800 į metus. 

Junior Illustrator (Air-
Brush) $1,620 i metus. 

Senior Civil Engineer 
$4,600 į metus 

Civil Engineer $3,j8O0 į me
tus. 

Associate Civil Engineer 
$3,200 į metus. 

Assistant Civil Engineer 
$2,600 į metus. 

į metus. 
Junior Stenqgrapher $1,440 

į metus. , 
Senior Typist $1,440 į me

tus. , 
Junior Typist $1,260 į me

tus. 
(Applications mušt be on 

file not later than August 
15th, 1940). 

Aplikacijų tiems darbams 
galima gauti iš U. S. Civil 
Service Commission, Wash-
inton, D. C, Aplikacijos turi 
būt išpildytos ne vėliau rūg
pienio 26 d. Platesnių infor
macijų apie tuos darbus ga
lima gauti pas: Manager, 
Seventh U. S. Civil Service 
District, Post Office Build-
ing, Chicago, 111. 1 

2 Žuvo, 3 
Sužeista 

Armitage ir Honore san-
kryžyje automobilis susidaužė 
su sunkvežimiu. 

Automobiliu važiavo penki 
vyrai. Du žuvo ir trys kiti 
sužeista. 

Žuvusieji: Louis Marek, 24 
m., ir William Gorniak, 52 
m. amž. 

Sunkvežimio vežėjas išliko 
sveikas. 

• 

t y " įvairiausiais produktais, 
arba pinigine auka, 

Tai vaisiai ARD. 2 sky
riaus vieningo sutartino vei
kimo. 
Dvasios vado žodis 

Ant galo pirm. Ant. Vaiš
viliene ;poikviete tarti žodį 
nauja, pirmą syk atsilankusį, 
dvasios vada, kun. S. Katras 
ką, kuris, tarp kitko, pasa
kė: 

"Moze buvo menkai vyras 
— paprastas žmogus. Bet bu
vo jam Dievo duota didvyrio 
jėga. Per Mozę žydams ir 
mums Dievas davė ūO įsaky
mų. Per Mozę Dievas padare 
daug stebuklų žydams klai 

Šaltimiero Lietuvių 
Diena 

Šaltimiero lietuvių diena 
įvyks sekm., rugp. 25 d., 
Oaks darže, prie 119-tos ir 
Archer Ave. 

Kaip ir kitais metate, ren
giama jdomi programa. Bus 
našlykių, polkų ir moterų 
chorų kontestai. Laimėto
jams skiriamos brangios do
vanos. 

Programoj dalyvaus daini-
ninkų-ių, juokdarių ir muzi
kantų. Prograima. .prasidės 12 
vai. ir tęsis ikj,. vėlumos. Buf 
daug ' ir kitų . pamarginimų. 

džiojant dykydSse. Kada ant Vfei raginami nepraleisti 
žydų užpuolė žmonės, vadina- šios didžiules lietuvių die-
mi amelecitais, žydai pradėjo! n o g 

su jais karą, Mozė gi melde j _ 
Dievo pagelbos žydams. I r 
kol Mozė meldėsi ipakeles ran 
kas į dangų, pergalė buvo 
žydų pusėje. Kaip tik Mozė 
nuleisdavo rtfnkas, imdavo 
viršų amelecitai. Matydami 
tai Aronas ir kiti žydai, pri
laikė Mozei rankas, kol žy
dai nugalėjo savo priešus1. 

"Šiandien seselės mokyto
jos, kaip tik; užima Mozės 
vietą. Mozė vienais nieko ne
būtų galėjęs nuveikti. Be jū
sų paramos ir seselės nieko 
negalėtų nuveikti Katalikų 
Akcijoje. 

" J o s mokytojauja — auk
lėja mūsų jaunąją kartą ir 
meldžiasi. O jūs, jų rėmėjos-
jai, savo sutartina ir nuošir
džia darbuote prilaikote jų 
rankas pakeltas į dangų jų 
maldote." . J- Š-

Pašovė 
Parduotuvininkę; 
Suimtas 

Plėšikas užpuolė parduotu
vėlę, 6105 University ave., ir 
pašovė jos savininką Oskarą 
Kibortą. 

Policija suėmė piktadarį, 
kurs pasisakė esąs Toni Mo-
sters iš Des Moines, Ga. 

Televizijos Stotis 
Chicagoj 

(Federalinė susisiekimu ko-
misija Balaban & Katz teatrų 
korporacijai pripažino leidi
mą pastatyti eksperimentinę 
televizijos stotį Chicagoj. 

Dar nėra parinkta stočiai 
vieta. Bet korporacija prane
ša, kad televizijos progra
mos bus vykdomos po atei-

Rap. nančio sausio 1 d. 

Daug Savanorių 
Atsišaukia 

Pirmadienį apie 200 jaunų 
vyrų stovėjo eilėje ties fede-
raliniais rūmais Chicagoj, 
kur savanoriai priimami ka
riuomenėn. 

Savanorių priėmimo leite
nantas pulk. E. F . Shalfer 
pareiškia, kad kaskart vis di
desnis jaunų vyrų skaičius 
atsišaukia savanoriais patekti 
kariuomenėn. 

Tad Washingtone klaidin
gai tvirtinama, kad savanorių 
negalima gauti, kad dėlto rei
kalingas privalomojo karei
viavimo aktas. 

Kariuomenės manevrai 
įvyks ateinančią, savaitę Wis-
consino valstybės plotuose. 
Dalyvaus apie 65,000 karių— 
regulinės armijos ir milicijos. 

Organizuojasi 
Respublikones 

Kiekvienam Chicagos war-
de ir Cooko apskrityje pra
dėjo organizuotis respubliko
nės moterys -šios partijos po
litinei kampanijai. 

Demokratės moterys jau se
niai susiorganizavusios. 

Gaisras Padare 
25,000 Dol. 
Nuostolių 

Gaisras ištiko Liberty Smel-
ting and Kefining Co,, dviejų 
aukštų pastatą, 1925 Elston 
ave. Apie 25,000 dol. nuosto
lių padaryta. Tiriama gais
ro priežastis. 

Policija suėmė John Tur
kus, 18 m., ir Edward Zim-
man, 17 m. amž., kurie pieti
nėj mįesto daly ties Pulaski 
gatve apiplėšinėjo ten susto
jusius autoistus. 

Susirinkimai 
Šį ketvirtadienį, rugp. 8 d. 

Lietuvos Vyčių choras šaukia 
labai svarbų susirinkimą. Pra 
šomi visi choristai ir choris
tės susirinkti Aušros Vartų 
parapijos salėje, prie 23rd 
Place ir Oakley Ave., 8 vai. 

vakare. 
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Duodama Laimėjimui Naujas 1940 DeSoto Karas 
Dienraščio "Draugo 

DIDELIAME PIKNIKE 
QS 

NAUJAS ZIP-TOP PAULIS 
Tik patraukit virvutę 

Gausite Šviežių cigaretu 
"TURTINGO SKONIO 

žaibo greitumu 

Žaibas Užmušė 
Žmogų 

Šiaurvakarinę Chicagos da
lį ir kai kuriuos ten priemies
čius pirmadienio vakarą išti
ko nepaprastai smarkus lietus 
su perkūnijomis. 

Ant Milwaukee kelio, ties 
Lehigh ir Touhy avės., žaibas 
trenkė į motorinį karuką, ku
riame buvo trys darbininkai. 
Vienas įą, Alėja Motlina, 38 
m. amž., užmuštas, kitas su
žeistas, o trečiasis smarkiai 
sukrėstas, bet išliko sveikas. 

Niles Center ir apylinkėse 
buvo kilęs viesulas. Daug 
medžių išlaužyta. 

L A B O R 

f ^ \ \ * V* 

Rugs.-Sept. 2, 
m. 

115th Street, 
arti Pulaski Rd. 

ĮDOMI PROGRAMA: 
Muzika, Dainos ir t. t. 

Pradžia 10 vai. ryto 

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


