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D A I L Y F R 1 E N P 

TRUMPAI 
L Sakalas 

Jau anksčiau buvo paskelb
ta spaudoje, kad Lietuvos 
44prezidentas*' Paleckis savo 
aktu įsakęs prašalinti iš mo
kyklų, knygynu ir skaityklų 
visas knygas paties Smetonos 
i r kitų apie jį parašytas. Da
bar Paleckio šaikos redaguo
jami laikraščiai skelbia, kad 
rusų kalba ir patys lietuviai 
lengvai gali išmokti. Tam ge
rui siūlo rusų kalba parašy
tus vadovėlius. 

Lietuviškam žodžiui Lietu
voj greit nebus vietos. 

Chicago, Illinois, Ketvirtadianis, Rugpiūčio-August 8 dv 1940 m. Kaina 3c 

VERŽIASI 
VOLJOV 

SUEZO KANALO 
RUMUNIJOS PASITARI 
MAI SU VENGRIJA 

Kauno dieraščiai (Lietuvos 
Aidas, XX Amžius ir Lietu
vos Žinios), Paleckio paskir-l 
tų redaktorių redaguojami 
taip ir mirga oficialiais pra 
nešimais atstatymu buvusių 
įvairių valstybes pareigūnų, 
pradedant generolais, apskri
čių viršininkais, baigiant kan 
celerijų psoriais. Kas skiria
mi į vietas? Tekalba pran*Ši
mai* Sveikatos ir Socialinės 
Apsaugos * * m i nistro' ' žydo 
Kogano: 

"Kauno savivaldybes svei-
katos skyriaus vedėjas dr. 
Milvydas atleistas. Jo vieton 
paskirtas dr. Bennan. 

"ValtitybirAV Psichiatrinės 
ligoninės Kalvarijoj vedėjas 
dr. Draugelis atleistas. Jo vie 
ton paskirtas dr. Zilbergas". 

Ir taip toliau. 

BUKAREŠTAS, rugpiūčio 7 
d. — Diplomatiniai stebėtojai 
sako, jog dėl Vokietijos ne
kantravimo, kad taip ilgai 
Romunija nesusitaria su Ven
grija teritorijos klausiniu, 
šiandie iš Romos Budapeštan 
išvyko Raoul Rassy, Romuni-
jos ministeris Italijai. Jh tar 
sis su Vengrija teritorijos 
perleidimo reikalais. 

Kontroliuojamoj spaudoj 
pranyko reikalavimai, kad 
būtų pasipriešinta bet ko
kiems teritorijos reikalavi
mams. 

Laikraščiai persispausdino 
Berlyno Boersen Zeitung ra
šinį, kuriame kritikuojami tie 
romunai, "kurie persiėmė ne 
teisingu herc.izmu sudarant 
santykius su Vengrija". 

Oficialieji sluogsniai M 
reiškia, jog Bossy vykstąs 
Vengrijon tik sužinoti Ven
grijos reikalavimus, bet jis 
neturįs įgaliojimų tartis net 
dėl preliminarinių susitarimų. 

ITALAI TREČIĄ KARTĄ 
BOMBARDUOJA HAIFĄ 

Žuvo 1 ,916 italų kareivių 
Laukiama atakos ant Egipto 

ROMA, rugpiūčio 7 d. - imos ios kariuomenes daliniai. 
[talijos vyriausioji karo va- Pasitvirtina praneiimai, jog 

I 
Berlyne žmonių minios sveikina pirmąjį vokiečių kariuomenes dalinį, grįžusį 

reikšmingų laimėjimų vakariniam fronte. Sveikinami lyg* karo la.imėtojai. 
(Acme telephoto.). 

£10 

ANGLAI NEPATENKINTI 
AMBASADORIŲ CUDAHY 
LONDONAS, rugpiūčio 7 d. žimtų blokadą perleidimui 

Šiandie Anglijos spauda į maisto i Vokietijos okupuotos 

Iki šiol žydams buvo rojus 
Lietuvoj. Dabar bus dar ge
riau. Žydas sveikatos minis-
traa, žydai visos 
sveikatos prižiūrėtojai. 

EUROPOJ ŽYDU NEBUS 
BERLYNAS, rugpiūčio 7 

d. — Das Schwarze Korpia, 
Hitlerio SS gvardijos orga
nas pareiškė, jog vienas iš 
reikalavimų " Vokietijos tai-

Sov. Rusijai užimant Lat
viją, Rygos gyventojai buvo 
sukilę ir, kaip AP žinių a-
gentūra pranešė, įsakius rau
donarmiečiams nuraminti su

kos' : būsiąs, kad Europa bū
tų apvalyta nuo žydų, kurie 
bus ištremti į tolimą uižkam-
JI} žemės rutulyj. 

Laikraštis įspėjo, jog žydai 
visur Europoj .busią išvyti iš 
jų "slėpynių", nežiūrint da
bar dar vykstančio susilaiky-

kilelius, nužudyta vire 30 m 0 , 

žmonių. O ką rašo komunis- Pirmiausia pažymėta Nar
tai? Nusiplovę nuo rankų V « « W Danija, Olandija, Bei 
latvių patriotų kraują, Kau- && i r duqnnto$ ir neoku 
nui taip'telegrafavo: puotoji Prancūzija. 

"SSR kariuomenės vadovv-
0 

be visiškai patenkinta Rygoe 
gyventojų pu>ės parodyti šir
dingumu". 

Beje, ir Lietuva raudonar
miečius "pasitiko su gėlė
mis »> 

Didesnių už komunistus me 
lagių pasaulis, tur būt, neži
no. 

Stiprus tautininkas C. R 
Jurgela pagrasino " L y s v ė s ' ' 

i • Žydai šiose valstybėse'', 
rašo laikraštis, " j au išnyko 
iš viešojo gyvenimo, pasitrau 
kė iŠ viešųjų tarybų ir re
dakcijų kambarių." 

Laikraštis duoda suprasti, 
jog antisemitiniai žygiai įvai
riose Europos valstybėse yra 
peršvelnūs, kad patenkintų; 
Vokietiją. 

pasisakė prieš Jungtinių Val
stybių ambasadorių Belgijai 
dėl jo implikacijų, kad An
glija atidarytų savo blokadą 
maisto siuntimui Belgijon ir 
kitosna Vokietijos ckupuo-
tosna valstybėsna. 

Komentuodamas ambasado
riaus John Cudahy pareiški
mą, jog netrukus Belgijai pri 
seis badauti, jei Jungtinės 
Valstybės nepainius maisto, 
Londono Daily Express pa
reiškė, jog dėl to bus kalta 
Vokietija, o ne Anglijos blo
kada. 

Bet koks maistas siunčia-
ma$ Belgijon būsiąs panau
dotas Vokietijos kariuomenei, 
pridėjo laikraštis. 

Jau anksčiau informuotieji 

ŽINIŲ SANTRAUKA 

teritorijas. 
Daily Express, pareikšda

mas, jog Cudahy'' pažiūros 
turės daug- reikšmets" Jung
tinėse Valstybėse, reiškia su
sirūpinimo, kad "daugelis a-
merikiečių bus linkę kaltinti 
Anglijos blokadą dėl artėjan
čio bado", 

Londono News Chroniele 
pavadino Cudahy .pastabas 

BERLYNAS, rugpiūčio 7 d. 
— Vokietijos vyriausioji ka
ro vadovybe praneša, jog vo
kiečiai paskandinę 30,000 to
nų anglų laivyno. 

STOCKHOLMAS, rugpiūčio 
7 d. — Pirmasis trijų speci
alių traukinių šiandien išvy
ko į šiaurėj uostą Petsamo. 
Traukiniu vyksta 700 ameri
kiečių iš Skandinavijos ir Pa
baltijo. 

"sensacingomis" 
"Bendrai jaučiama", rašo 

Neytsi Chroniele, " k ad jau 
vien 

MONTE CARLO, Monaco, 
rugpiūčio 7 d. — Garsusis 
Monte Carlo pinigų lošimo ca, 

, vi. j«u _ liepos mėnesi žuvo i 
gero skonio išlaikymui, Sln<> ™> ™nesio P° Prancuzi- £ u a r e i v i - ; T u o b u 

vargu ar šiuo momentu pato- J ̂ -Vokietijos taikofc pasirasy l U l u k a r e m a u l u o 

gu užsienio diplomatui, kuris mo atidarytas. Biznis vykstąs yra Anglijoj aiškiai privačiu 
vizitu, viešai girti Vokiečių 
elgesį užimant neutralią val
stybę: ir duoti suprasti, jog 
dėl .bado Belgijoj ir kituose 

sluogsniai pareiškė, jog labai j vokiečių okupuotuose kraš-
abejotina, kad Anglija suma-1 tuose kalta yra Anglija". 

nepaprastai gerai. 

PRAHA, rugpiūčio 7 d . — 

dovybė ;piraneša, jog italų or 
laiviai tretį kartą bombarda
vo Palestinos uol-tą Haifa. A-
deno įlankoj sėkmingai bonir 
barduota Adeno ir Berberos 
laivyno bazės. 

Komunikatas praneša, jog 
atakoj ant Haifa padegta ga-
solino tankai i r padaryta nruo 
stolių uosto fortifikacijoms. 
Visi italų orlaiviai saugiai 
grįžę namo. 

Egipte italų lakūnai bom
bardavo britų stovyklą į pie
tus nuo Sollum, netoli Libi
jos padienio ir geležinkelio 
liniją, jungiančią Mersa Mat-
ruh su Aleksandrija. II Gior-
nale d'Italia praneša jog du 
orlaiviai sprogstamosiomis 
bombomis apmėtė Gibraltaro 
tvirtovę. 

Italų kovos orlaiviai netoli 
Tonruko pašovė anglų ketu
rių motorų orlaivį ir paėmė 
nelaisvėn aštuonis įgulos na
rius. 

Italai patvirtina praneši
mus, jog keliose vietose įsi
veržta į anglų Somaliland ir 
laikraštis II Meissagero pra
neša, jog italų orlaiviai bom
bardavo svarbias (britų forti
fikacijas. 

Karo oficiozai praneša, jog 
337 

talų kareiviai. Tuo būdu 
nuo karo pradžios Italijos ka 
reivių žuvo 1,916. 

atakai ant anglų Somaliland 
italai sukoncentravo kariuo
menę trijose vietose. 

Taip pat laukiama atakos 
ant Egipto. Manoma, jog ita
lai puls iš Libijos šiaurinį 
Egiptą ir iš Etiopijos Anglo-
Egipto Sudaną. 

Vienintelis praktiškas ke
lias per Libiją yra pajūrio 
kelias, kuris, tačiau, atviras 
anglų laivyno bombardavi
mams. Į pietus nuo to kelio 
yra dykuma, be kelių ir 
be vandens. 

Anglijos kareivių skaičius 
daug mažesnis, negu puolan
čių italų ir visuomenė įspėja
ma, jog galima laukti nepa
sisekimų. Tačiau reiškiama 
vilties, jog geresnis britų 
kareivių išlavinimas padės 
jiems laimėti. 

LONDONAS, rugpiūčio 7 d. 
— Karo stebėtojai sako, jog 
netrukus Afrikos dykume tu 

WASHINGTONAS, rugpiū
čio 7 d. — Valstybes sekreto-

SUOMIJOJ IŠSKIRSTĖ 
PROSOVIETŲ MITINGĄ 

Suareštuotas čekų nacionales r e S prasidėti tikrasis karas, 
unijos vadas, dr. NestavalJ kuriame dalyvaus visi moder 
nes jo organizacija "buvo • 
vartojama priešingiems Rei- JAPONU LAIVYNAS 
chui tikslam^". 

Laukiama, jog izoliuotieji 
anglų kariuomenės garnizo-
njai britų Somaliland po ko
vos turės pasiduoti, bet an
glams kontroliuojant Adeno 
uostą įėjimas į Raudonąją jū
rą ir Suezo kanalą pasilieka 
britų dominacijoj. 

Kairo oficialieji sluogsniai 
už ginčija, kad italai perėjo 
Egipto sieną. Pusiau oficia
lus anglų pranešimas iš Egip 
to sako, jog šiuo laiku "Egip 
te tėra vienas italų generolas 
ir 818 karininkų — kalinių". 

Londono kariniai sluogsniai 
pareiškė, jog Bardia apylin
kėj, šalia Egipto yra sukon
centruota dvi Italijo'3 kariuo
menės divizijos. 

redaktoriui A. Bimbai už į- rius Cordell Hull kreipėsi į 
žeidimą per laikraštį. Tekdn 
damasis ir atsiprašydamas 
Bimba pastebi Jurgelai, ko
dėl jis nerašęs jam laiško lie
tuviškai. Būtų geriau susikal 
bėti ir dar todėl, kad "mudu 
abudu skaitomės pirmo nume 
rio lietuvininkais". 

Can you beat that! Pirmo 
numerio komunistas yra pir-
too numerio lietuvininkas! 

HELSINKIS, rugpiūčio 7 d. gumo ir Taikos su U.S.S.R. 
— Suomijos policija pereitą 
naktį išskirstė prie Helsinkio 

Amerikos žmones, kad išlaiky susirinkusius mitinguoti ko 
mui krašte taikos žmonės dau iis šimtus "Sovietų draugų", 
gia* pasiaukotų ir įdėtų "as - kuriems buvo uždrausta rink-
menės paramos". į 

ORAS 
Gbicagoj ir apylinkėj: ~ 

Giedra ir vėsu. Lengvi šiau
rryčių ir rytų vėjai. 

MASKVA, rugpiūčio 7 d. — 
Laikraščiai persispausdino 
Tass (Sov. žinų agentūra) 
pranešimą iš Helsinkio apie. 
tariamai tęsiamus " Draugiu-1 ti piaunami galvijai. 

Draugijos persekiojimus". 
Aprašymus apie policijos 

veiksmus prieš draugiją ir a-
pie nušovimą vieno jos narių 
sekė pranešimai, jog Suomi
jos autoritetai įsakė atleisti 
darbininkus, kurie priklausą 
šiai draugijai. 

Kiti pranešimai sako apie 
sumažinimą sviesto vartojimo 
Suomijoj, menka javų derlių 
Lr šieno 'stoka dėl ko turi bū-

VICHY, rugpiūčio 7 d. 
Kap. Jaoąjues Weygand, gen. 
Maxime Weygand sūnus, šian 
dien atvyko į Vichy. Ji,s pabė 
go iš vokiečių nelaisvės šiau
rinėj Prancūzijoj. 

PRIE F0RM0Z0S 

ROMA, rugpiūčio 7 d. — 
Virginjo Gayda, autoritetin
gas fašistų redaktorius, šian
die atsakė į IX. S. sekreto-

LONDONAS, rugpiūčio 7 d. 
- Exchange Telegraph, britų 

žinių agentūra praneša, iš 
Hongkongo, jog prekybinio 
laivyno jūreiviai pastebėjo 
daqg Japonijos karo ir trans 
porto laivų vykstančių į pie
tus nuo Japonijos valdomos 
Formozos salos. Jų kelionės 
tikslai nežinomas. 

NUSKANDINO LAIVĄ 
SU VAIKAIS 

TOKIO, rugpiūčio 7 d . -
Atsisakydamas paaiškinti a-

riaiįs Hull įspėjimą apie ga- P i e k a r o l a i v l* įdėjimus, Ja-
mi •• ««,,^„ n~ ±J ponijos admiralitetas nė už-
limą agresijos pavojų. Gayda 1 . v:\ _ . r . 

_ -_ , . _ f ginei jo, ne patvirtino Londo-
pareiškė, jog ne Vokietija * p r a n e S i m ą > -og J a p o m > s 

Italija negalvoja apie perkė- ! k a r o i r transporto laivai pa-
limą karo į vakarinį pusrutu stebėti plaukią į pietus nuo 
U Formozos. 

NEW YORKAS, rugpiūčio 
7 d. — Nepatvirtinti praneši
mai sako, jog netoli Airijos 
pakraščių paskandintas Angli 
jos motorinis keleivių laivas 
Accra (9,337 tonų), kuriuo 
vyko daug vaikų New Yor-
kan ir Kanadon. 

NEW YORKAS, rugpiūčio 7 
d. — British Broadeasting 
Co. praneša, jog Rusijos flo-
tila, susidedanti iš lengvųjų 
i r sunkiųjų laivyno dalinių, 

submarinų ir orlaivių išplau
kė į Ramųjį vandenyną "di -
deLio masto manevrams". 
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BeodntdarMams Ir koresionclenUms raitų negadina. 
Jai nci»ra*oiiia tai padaryti ir aepiiaiunčiama tam tikė
tut pusto senki ų. utua&ci^ puaiuihu auu leisy i*"»yu 
Ir trumpinti viaua prisiųstus rakius ir ypač koreapou-
dencijaa gung savo nuuzurus. Kua spoau<. utų prašo ra
šyti U-uiapai ir aiškiai ijei galima, rašomąja uiaainoie;. 
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mikos ar asiueuiAkumu- l'aseuuaios korespondencijo* 
sslfcrnfr*!" n^rdamfia 

Prenumeratos Kaina: Junt. Amerikos Valstybėse: 
Mbjuna — *6.UQ; Pusei Metui — $3.60; Trims Mėne
siams — 12.00; Vienam Mėnesiui — .7»c. Kitose vals
tybėse prenumerata: Metama — $7.00; Pusei Metui 
— $4.00. Pavienis numeris — to. 

Vien iš to aiškiai galima suprasti, kad. 
Paleckiai, Mickevičiai ir kit i neturėjo Jokio B 
balso, jokios reikšūLc.s, kad jų rolė, tai pa- į. . 
stumdėlių, parsidavėlių role. fYra l i e t u v 1 ^ norinčių paiinaugt Lietuvą. — 

Beje delegacijai vadovavusi kažin kokia ! T a i parsidavėliai, aklieji savanaudžiai: — 
šautuvą, 

mūšy tiaudžiai. 
U, L , T l i r e r U i 4 o £ S '££?•'' £"***?£? - J £ Meškauskiene, kurios vardas masų tautos"Ji* atkivipe į mus maskoliško. 
vau upe —— KJU9 z e a r — t f uu, sce Montns — j e . e e k ' . * i : ^ ^ ^ . ..,*--.v;-iv<«. * . • * , ; • 
• y * <*y - r • « « ' * . ; . . w _ gyvenime ligšiol visai nebuvo žinomas ir ne- . J ie noi suteikt mirtim smūgį 

Ad^rtMnc JI "DRAUOAJ3" brlnga bent results, ^^ _ buvo girdėtas. 

Cntered aa Second-Claas Matter Mareli 81, 1010, ai 
CUicago, llhuoia Unuei the A«U of Mareli a, l*7f. 

Brazilijos Lietuviu Balsas 

L. VyciŲ Seimas 
6ią savaitę įvyksta mūsų jaunimo orga

nizacijos — Lietuvos Vyčių seimas Hart
ford, Conn. mieste. 

L. Vyčių seimai kasmet įvykuta ir jie vi
si tur i savo svarbą ir reikšmę. Bet šių me
tų seimas, atsižvelgiant į šių laikų pasau
lio įvykius, ypatingai yra s v a r b a . 

Ši organizacija yra suvaidinusi labai svar
bų vaidmenį darbuose ir kovose dėl Lietu
vos nepriklausomybes. Amerikos lietuvių 

' 

Sūriai jie rusiško deguto pasigenda, 
J i e . s u skausmu stebėj ' lietuvių atgimimą, 
J i e į nelaisvės saitą lenkia klaikių sprandą 
I r pareigas vergų didžiausiu noru ima. 

Ilgoku liežuviu dvi užduotis atl ieka: 
Ir šmeilia saviškius, ,ir laižo ponų batų, 
>r bolševikiško kabliuko ryja slieką, 
i r savo artimams pinkles vylingas stato. 

• 

Kas jiems tėvai, tėvyne, broliai ,ir 'sesutės! 
Kas jiems kalba gimtoji, pasakos ir dainos! 
J ų išdavikiška mintis, tarytum šuo pasiutęs, 
Se.ilioja saviškius, pagarbina vien Kainas. 

Dabar mūs Lietuva sudaro klaitkų vaizdą: 

. 

APŽVALGA 

Paskutinieji įvykiai Lietuvoje tekaudiiai 
sukrėtė visą mūsų tautą. Visuose p a k u l i o 
kraštuose gyveną lietuviai gyvai atjaučia į 
kruviną bolševikų veigiją p a t e k t i e m s bro
liams. 

Štai, A.L.&.K. Federacijos valdyba šiomis 
diencoiis gavo laišką nuo vieno žymaus 
Braal i jos lietuvių katalikų v^uomenes va
do, kuriame tarp kitko rašo: 

•L ie tuves prijungijLą prie Sovietų Rusi
jos skai jdaai peigyveaa ir Pietų Amerikos 
lietuviai. Ypač, kad laisvą Lietuvą yra ma
tę ir ją labai gerai prisimena dauguma lie
tuvių išeivių. Lidelis nuošimtis vyrų y ra 
jau laisvoje Lietuvoje atlikę karinę prievolę, 
suaugę su visu jos gyvenimu. Todėl rusų 
imperiaListinJ3 smūgis, suduotas paskutiniu 
me;u Lietuvai, giliai sujaudino visą patrio
tinę Brazilijos lietuvių visuomenę, tfors ap
link visur tamsu, nors nežinia Kada Lietu
vos padangę praskaidrins laisves spinduliai, 
tačiau kiekvieni*i išeivis instinktyviai klau
sia: ka& toliau ir kaip kovosime \± brangios 
tėvynės laisvę. Kai išKyla 313 klausimas, 
šiuo metu savaime akys nukivj)3ta į laisvoj 
Vašingtono žemėje gyvenančius lietuviUi, o 
piraioj eilėj į lietuvius katalikus, kurie kiek
vienu reikšmingesniu mcoientu energingai 
reaguoja Lietuvos gyvenimo reikLlais. Prie 
bendro susipratusių lietuvių išeivių žygio 
prisideda ir Brazilijos lietuviai katankai , 
ypač organizuotoji jų dalis. Kiek aplinky
bes ir galimybes leidžia, šį klai^imą kelsi
me vietinėj Bi azalijos spaudoj ir ki tais bū
dais. Atrodo, kad ta ip sunkiam darbui dirb
t i šiaurės Amerikoj susidarys koks nors 
centrinis komitetas bendram veikimui koor
dinuoti ir iniormuoti apie okupantų elgesį 
Lietuvoj, šiuo reikalu iš Federacijos lauk
sime infoimacijų.' | įe, juo jie darėsi ištikimesni religijos ;i*irei-

Iš šio laiško galima suprasti, kad Pietų j g0ms, Galų gale, po ilgos kovos, bolševikų 
Amerikos lietuvių visuomenės vaa~i, taip vadai numicjo ranka į suaugusius žmonas, 
ka ip ir kituoaa kraštuose gyveną liet aviai, | « Įsisenėjusių prietarų ne.beišnaikinsi, — 
vienodai jaučia skausmą dėl didžiosios aai- j taip jie sake. — Keikia kantriai palaukti 
sų tautos tragedijos ir tokiu pat i'yžtinguj.nu j \^0\ senieji išmirs, gi tuo ta rpa mes savotiš-
y ra pasirengę dirbti ir kovoti dėl Lietuvos,' kai jų vaikus išauklėsim." Iš vaikų jie ma-j 
laisvės ir neprikUusomybes. | ne susilauksią ištikimų komunistų, nes juos 

Šio krašto lietuviai katalikai per savo I atėmė nuo tėvų, nedavė jiems progos nė žo-
Federaciją pirmieji atsiliepė į tactUj bal- džio išgirst apie Dievą ir tikėjimą ir auk-j 
są, pirmieji padarė žygių ir džiaugusi , kad i^Jo juos griežtai bedieviškoj dvasioj iki Į 

visuomenes gyvenime jos vaidmuo taip, pat j 0 į . g e r k } ę k[etm a z i j a t ų r e a , l g s s n m u g i a ) 

yra labai ryškus. [ (jį iš vidaus jai nor suduot mirtiną žaizdų 
Neabejojame, kad Vyčiai, laikydamies sa

vo organizacijoj ^įgyvenusių tradicijų, tin
kamai įvertins dabartinę savo tėvų krašto 
padėtį ir jaunatvišku užsidegimu stos į dar
bų, kad padėti Lietuvai išsilaisvinti iš azia-
tų vergijos, kurion j i ne iš savo kaltes pa
teko. 

Linkime Vyčių seimui nofitatyti t inkamus 
planus dar (stipresniam susiorganizavimui 
dirbti tiems, darbams, kurių laukia tauta, 
laukia Bažnyčia. , ; , ̂ ,J _, 

P o S v i e t e P a s i ž v a l g i u s S a v a u i š Lietuvos," nors ja u 
r l • ni n . . 'antras, mėnuo kai tą supuvusį 
Chtcaf/o, UI — Gerbiamoj i '«* . „ . • , 1V * 

amu u A , ^ I dokumentų" visuose balša-
" L l t a " nuo Olstrycio garsi- .. , . 

, . , . .. T3 , vikų mitmguosa skaito, 
na, buk jų mitinge Roselande! 

Lietuvoj jau tikras paža
dėtas raudonųjų rojus. \ įsur 
lygybe. Nebus ten nei vieno 
skurdžiaus. Bet daugelis ne

buvo tiek daug žmonių, jog 
net į salę netilpo; būrys klau
sėsi įdomių spyčių ant stryto. 
Gaila, kad nepatlumocijo, kas 

• 

Jaumimas Prieš Komunizme 
Rusų rašytojas N. Zarin New Yorke lei

džiamam rusų žurnale rašo, kad Rusijos ko-
numistų organizacija *4 Komsomolcai" pa-
feuko į priešingą komusistams krj-ptį. "Dar 
bininkas ' ' dėl to daro tokią pastabą: 

u K o m u n L t ų vadai yra užsibrėžę urmu 
panaikinti religiją ir uždarė bažnyčias, cerk 
ves ir kitų tikėjimų maldos namus; žudė, 
kalino ir ištrėmė milžinišką didžiuma, dva
siškių, gi likusiems atėmė pilietybės teises, 
nedavė jiems jokio darbo .ir paliko- l M 
.badu. Pilie&ams draudė eiti bet kokias ti
kėjimo pareigas, gi jei kuris slaptai ėjo į 
bažnyčią a r cerkvę pasimelstų, tam atimda
vo ir duonos kortelę. Tokiomis priemonėmis 
bolševikai manė greitu laiku užsmaugsią re
liginį pojūtį visoj sovietų valstybėj. Be to, 
jie smarkiai rėmė bedievybę ir organizavo 
"hezbcžnikų" partiją, kurią gausiai rėmė 
i r teberemia valstybės lėšomis. Žodžiu, iš 
vierjos pusės smaugė tikėjimą, gi .iš kitos — 
plėtė bedievybę, kuri buvo ir teibėra kiek, 
vienam komunistui privaloma. 

"Tač iau tos visos pastangos neatnešė pa 
geidaujamų vaisių. Juo labiau žmones vai 

Įžūlūs išdavikai, jos globoj išaugę. 

Bet lietuvių tauta, jau laisvėj sustiprėjus, 
Nebepakęs kacapiškos " k u l t ū r o s " varžtų. 
Paneigs ji skmrdo, bado ir tamsos kūrė ja i : — 
Gi išdavikai susilauks teisingo keršto. 

Udarnikas (Darb.) 

Maskvos agentų sąrašas 
Liepos 14 ir 15 dd. Lietu-, Kurynės. km., Jankų valsč., 

vos gyventojai buvo privers-j Šakių apskr. ; 6. Jonas Pleč-
ti atlikti rinkimų komedijas Įkaitis, 45 m., valstietis, Sla-
ir neva balsuoti už Maskvos 
paskirtą kandidatų sąrašą į 
"Liaudies seimą." Maskvos 
komisarai parinko 79 asme
nis, kaip savo pakalikus ir už 
juos Lietuvos žmonės turėjo 
balsuoti. J a u gautas sąrašas 
tų vadinamų liaudies atsto-

badų km., Bubelių valsč., Ša* 
kių apskr. ; 7. Pe t ras Dauk-
šys, 32 m., stalius, Biržų 
vienk., Gižų valsč., Marijam
polės apskr. ; 8. .Viktoras Dit-
<kevičius, 22 m., kareivis, Ma
rijampole. 

klausimus atsakinėjo, pripa-. daunus, magiškus akulio 
žindanias, kad sunku atsakyti 

Ukmergės apygarda: 1. 
vų, kurie liepos 21" d. "v i sa i s ' s t a g y s P u p e i k i s > 35 m> 1 ; a i m o 

balsa i s" nutarė ir formaliai! ^ ^ a S j Susisiekimo mini - , . . M . - ^ 
panaikinti Lietuvos n e P ^ - 1 s t e r i s • 2 J — ^ T v : - ^ — ' l V M t o 8 k l a u s m m s » n e s z i m u h 

klausomybę, prašydami So 
vietų Rusijos koinisarų vai 

spyčių ant stryto sakė: gal , | sa l i išfigeruoti, dėl ko balša-
clr. Stalnionis, kurį entuzias- v i k a i sav(> mitinguose renka 
tiškoji publika nuginė nuo a u k a s Lietuvai pagelbėti ? Ma-
steidžiaus! įno nuoširdus patarimas: už-

Vienas iš Roselando b u v u - i u o t L i s t uva i gelbėti, nupirkti 
sių mitinge (rodos, pirminin
kavo) žymią asmenybių taij) 
jau "entuzias t i škai" nusitei
kusio feisą parodė, kuomet iš 
publikos paprašė atsakyti į 
vieną klausimą, dr. Andriu
liui, kad šis tikrai pasigailėjo 
neišdogto spyčiaus, prašyda
mas atleisti dr. Stalnionua, 
ne _ 
tas, susijaudinęs, leiskite 
man, tai yra Andriuliui, atsa
kyti. Na, ir atsakė: stiklą 
vandens išgėrė ir apgarsino, 
kad prakalbos pabaigtos. 

Balšavikų redaktorius tik
rai vykusiai ir faktiškai į 

Rabinui Matusevičiui lietuviš
ką gramatiką taisyklingos kal
bos pasimokyti. 

ATiena bobelė užsilipus ant 
steidžiaus padainavo A. Sme
tonai "Sudiev, kvietkeli." 
Gaila, tikrai matyt nuvytę 
jos kvietkeliai ir (70 m. am
žiaus) pasibaigusios dienelės. 

T. ..T-, • v,! „ Jų nepriimtų ne tik Smetona, )s, girdi, netikėtai uzkiup- v »" • 
ale net ir dabartinis Lietuvos 
4 'preziedentas," net ir talkuč-
koj. 

Tur būt, Lenino "šventoji 
dvasia" atskrido iš Maskvos 
raudonosios aikštės pagelbėt 
jiems cūdus pro vyti. Per cū. 

džios pavergti 'Lietuvą visiš-
kon Sovietų Sąjūnjfbs nelais
vėn. Lietuviams" privalu ži
noti, kokie asmenys sutiko 
atlikti judošišką Tėvynės par
davimo darbą. Gal daugeliui 
bus pažįstami, tad ir skelbia
me jų vardus. Paduodamas 
sąrašas sudarytas pagal apy
gardas , į kurias Lietuva buvo 
padalyta " s e i m o " rinkimams. 

Kauno ay y garbios: 1. Juo
zas Banaitis, 32 metų, peda
gogas, muzikas, Valst. Radi-
jofono direktorius; Juozas 
Glotnis, 43 m^ valstietis, 
Daržbalių km., Krakių vals., 
Kėdainių apskr.; Antanas 
Garmus, 60 m., med. gydyto-

onas Malasinskas,: 
41 m., valstietis, Kavolių km., 
Dusetų valsč., Zarasų apskr. ; 
Vladas Gudauskas, 41 m., val
stietis, Taugaičių km., Kovar-
sko valsč., Utenos apskr. ; 4. 
Jonas Abakonis, 30 m., žemės 
ūkio darbininkas, Siesikų 
valsč., Ukmergės apskr.; 6. 
Adomas Dambrauskas, 48 m., 
žemės ūkio darbininkas, Gu
žų km., Siesikų valsč.; 7. 
Liudas Gira, 54 m., rašytojas, 
Švietimo viceministeris; 8. 
Alfonsas Česnaitis, 32 m., 
darbininkas, Ukmergė; 9. 
Aleksas Guzevičius, 32 m., 
žurnalistas, Vidaus reikalui 
min-jos generalinis sekreto
rius. 

P&uevččlo apygardos: 1. 
Matas Mickis, 42 m., Žemės 

vienpusiškos. Esą, palaukit, 
greitoj ateity turėsim tikres
nių žini'ų. Tiesa, tavoršjiai, 
via išlindo iš maišo. 

Balšavikų "žva igždes" Ra-1 
bino Matusevičiaus atvežtas 

f Paleckio sveikinimas toks jau 
melas, lig čainains kiaušinis: 
juo daugiau supuvęs, tuo ska
nesnis. Džiaugiasi: " t i k ką I 

rus balšavikų redaktoriai vie
toj šimto, mato tūkstantį mi-
zernoj vietelėj, kurioj sardi-
niškai supakuotų žmonių ne
tilptų nei 203. Ta jjaeia cū-
dauna magiška žmonės stovi 
ant saidvoko,' gircli inspiruo
tas kalbas, kurios pajėgė 
prasimušti per saliuno, per 
koridoriaus ir per ypatin
giems reikalams kabineto 
sienas. Koresp. 

' 

valstietė, Salantai; 5. Jonas 

jas , Kauno burmistras; A n-J Ūkio ministeris; 2. Kazys 
tanas .Venclovas, 43 m., lašy- Petrauskas, 25 m., darbinin-
tojas, pedagogas, Švietimo kas, Panevėžys; 3. Icikas 
ministeris; 5. (Pranas P e t r a i - Dembo, 3 m., technikas, Ra
škąs, 42 m. ,valstietis, Jokū-j guvos m.; 4. Ignas Laučys, 

i r kituose kraštuose gyveną lietuviai jų žy-
gii jns pri tar ia i r pasižada benarai dirbti. 
Kytoj įvykstantis A L.ii.K. Federacijos 'I*ar 

18 metų. Paskui varyte juos varė į bedie
višką jaunimo organizaciją, kurią ir pava
dino * Komsomolcais. J ie buvo • skaitomi uo 

įybos suvažiavima3, turėdamas tart, palankų Hausiais fconmrizmo rėniėįais. fengė bedie-
Pietų Amerikcb lietuvių katalikų pritarimą yybės kursus ir paskaitas ir ypačiai pasižy-
ir nuoširdų pasitiKėjimą, naadugmai aptai;i m ^ j8 pašiepimu tikybinių apeigų; ruošdavo 
pasaulio lietuvių bendradarbiavimo reikalus o-ramozdiškas gatvines procesijas, išjuokda-
kovoje už Ia t u vos išlaisvinimą. 

Vergiškas Parsidavimas 
Sovietų Rusijos spaudos agentūra ' T a s -

sa praneša, kad kuomet liepos 25 d. į 
Maskvą atvyko Stalino agentų sudaryto Lie
tuvos " s e i m o " delegacija iš 40 žmonių, j i 
b tvus labai iškilmingai pasitikta. Kai tie 
"Lie tuvos delegatai ' išlipę iš traukinio 
Maskvos stotyje: " J ų rankose — įaudona 
vėliava, portretai draugų Stalino, Molotovo 
i r Kalinino " 

Koks šlykštus, baisus ir vergiškrfc Mask-

mi šventųjų paveikslus, religines vėliavas, 
dvasiškius ir t. t. Atrodė, kad Komsomol-
eai tai komunizmo ramstis ir ateitis. Bet 
štai jie pradėjo atšalti ir sarmatytis tų, Jankelis Vinicku; 33 m., dar 

baičių km., Gudžiūnų valsč., 
Kėdainių apskr. ; 6. Aleksand 
ra Staskevičiūtė, 40 m., ope
ros solistė, Kaunas ; 7. Vytau
tas Bieliauskas, $3 m., karei
vis, Mariampolė; 8. Antanas 
Sniečkus, 37 m. Saugumo De
partamento direktorius,- 9. 
Motiejus Šumauskas, 35 m., 
Darbo Rūmų pirmininkas; 10. 

Taurinskas, 50 111., valstietis. 
Mažeikiai; 6. Antanas Butkus, 
31 111., ūkininkas, Pulų km., 
Kretingos apskr.; 7. Antanas] 
Bauža, 39 m., ūkininkas ma
žažemis, {Tverai; 8. Domas 
Ročius, žemės ūkio darbinin
kas, Telšiai. 

Vilniaus apygardos: 1. Ste- I 
ponas Jendrikovskis, 30 m 
teisininkas; 2. Stasys Volko 
vičius, 45 in., darbininkas, 
3. I rena Dzviecka-Stachelska 

Simno valsč.; 5. Povilas Pa-
karklis, 38 m., teisingumo mi
nisteris; 6. Petras Cvirka, 31 
m. rašytojas; 7. Petrė Milan-
čiūtė, 27 m., vaistininkė, Vie
vis ; 8. Petras Ramanauskas, 
26 m., darbininkas, Seirijai; 9. 
Aleksas Ražanskas, 25 m., 
darbininkas, Alytus. 

Šiaulių apygardos: 1. Ge
novaitė Paleckienė, 38 m., mo
kytoja, Kaunas ; %. Jonas 
Tverkus, 35 m., mažažemis, 
Bobiri'ių, Šimkaičių valsč.; 3. 

52 m., valstietis, Obelių 
valsč., Rokiškio apskr.; 5. 
Liudas Dovydėnas, 33 m . / j e ; 5. Marijonas Miceika, 2? 
rašytojas : 0. Marija Kutraitė, m., darbininkas; 6. Jonas Pas-
29 m., darbininkė, Biržų ap. , ' kevičius, 49 m., valstietis, Ru-
7. Stepas Murauskas, 50 in.,: kainių km., Vilniaus kr.; 
valstietis, Žaidelių km., Ku- Romualdas Juknevičius, g* 
piškio valsč.; 8. Antanas Mi- męs 1906 m. artistas, re. 

kvailų procesijų, nes jie ne religiją, o save 
ant jucko pastatydavo. Komunistų jaunimas 
juo daugiau švietėsi, juo labiau nuo komu
nizmo pradėjo nutolti, ne* jame įžiūrėjo 
vieni m sąmonę, melagystę i r ištvirkimą. I r 
— kas . udarė ' didžiąu^a jų vadams* šir
dies skausmą — kom^omolcai pradėjo grįž
ti prie tikėjimo, gal daugiausiai dėlto, kad 
ta i įiems buvo draudžiama. Jaunimas varž
tų nemėii>ta, ir valstybinė " k a z i o n a " bedie-

vai parsidavimas! Ne Lietuvos vėliavą de- v y b ė sukelia jame pasibiaurėjimo. Bedievy 
legatai laikė s-vo rankose, ne, pagaliaa, bės vadai šėlsta, verkšlena, desperuoja, nes 
Paleckio i r Krėvės-Mickevičiaus, bet sveti
mos, Lietuvos va&tybę paaxaagusios Sovie
tų Rusijos diktatorių portretus. 

bininkas, Kaunas : 
Marijampolės apygarda: 1. 

Mikalina Meškauskienė, 33 
m., Žemės Reformos Departa
mento direktorė; 2. P ranas 
Mickus, 38 m., agronomas, 
Dotnuva; 3. Pranas Eidukai-
tis, 60 m., valstietis, Vaitka-
balių km., Gražiškių valsč., 
Vilkaviškio apskr. ; 4. Jurgis- Vaineikienė, rašytoja, Palan 

konis, 24 m., darbininkas, 
Biržų miesto; 9. Juozas Gri-
galevičius, 27 m., valstietis, 
Šemetų km., Rokiškio ap . ; 
10. Pe t ras Pauksnys, 38 m., 
valstietis, Biržų apskr.; 11. 
Vladas Biržietis, '27 m., tech
nikas, studentas, atsargos lei
tenantas. 

Telšių apygardos: 1. Me
čys Gedvilas, 40 m., Vidaus 

žisierius, suvalkietis, Vilniam 
Valst. Teatro direktorius; 8. 
Ignas Budenovas, g., 1917 m 
ukmergietis, karys ; 9.Berelis-
Latvys-Fridmanas, g. l W 
m., teisininkas; 10. Vaclovas! 
Jadzge vičius, g. 1898 m., 
Švenčionėlių valsč., amati
ninkas. 

Alytaus apygardos: L To
mas Tamulevičius, 25 m., val-

reik. ministeris; 2. Stasėj stietis; Feliksas Balionis, 25 

susidūrė Su tokiu veiksniu, kurio nepajėgia 
nugalėti : tai įgimtas žmogui troškimas ieš
koti tiesos dvasinėj bei religinėj s r i ty . " 

Bieliauskas, 50 m., vnMieti.-, 
Mažiškienės km., Griškabūdžio 
valsč., Šakių aps . ; 5. Juozas 
Demskis, 58 m., valstieti* 

į g*os burmistre ; 3. Liudas Ado-
mauskas, 60 m., Valstybės 
kontrolierius; 4. Birutė Ab-

111., darbininkas iš Seirijų; 
3. Kazys Balčiūnas, 45 m., 
valstietis, Papiškių km., 
Alvtaus apskr.; 4. Vladas J a 

m., kareivis, 11 ulonų pulko, 
Tauragė; o. Nocha Mockevi
čius, 35 m., mokytojas, Šiau
liai; 6. Pranas Zibertas, 47 
m., darbininkas, Kuršėnai; 7. 
Rapolas Rimdžius, 35 m., dar
bininkas, Šiauliai; 8. Pranas 
Aksionaitis, 58. m., darbinin
kas, Jurbarko viceburmist-
ras ; 9. Balys Baranauskas, 38 
m,, tarnautojas, Šiauliai, 34 
m., agronomas, Kaunas ; 11. 
Henrikas Kačinskas, 40 m., 
ar t is tas , Kaunas; 12. Domas 
Kazimieraitis, 40 m., mažaže
mis, Bivainių km., Šiaulių 
apskr. ; 13. Edvardas Jasutis, 
34 m., valstietis, Toločių km., 
Skaisgirių valsč.; 14. Juozas 
Riliškis, 43 m. darbininkas, 
Tauragė. 

J 

dulskaitė, 27 m., mažažeme ciunskas, 30 m., valstietis,| P L A T I N K I T E " D R A U G 4 ? > 
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Koks buvo Molotovo įsakymas 
Lietuvai pasmaugti 

/ 
"Biržel io 14 d. Sovietų S$- paversdama trijų valstybių 

jungos liaudia* komisarų ta-
rybos pirmininkas Molotovas 
vyriausybės vardu padarė to-
kj pareiškimą Lietuvos užsie
nių reikalų ministrui Urb
šiui, esančiam Maskvoje, per
duoti j j Lietuvos vyriaus v-
bei: "Pas ikei tus paskutiniu 
metu nuomonėmis Maskvoje 
Sovietų Sąjungos liaudies ko-

e= 
D H I T I G f l B SI 

karine santarve tai, kas anks 
čiau buvo vadinama Baltijos 
Santarve, kurioje anksčiau 
vien tik Latvija ir Estija bu
vo sujungtos karine santar
ve. Sovietų Sąjungos vyriau
sybe laiko, jog yra nustaty
ta, kad ta santarve yra nu
kreipta prieš Sovietų Sąjun
gą. Lietuvai prisidėjus prie 

misarų tarybos pirmininkui 
Molotovui, iš vienos pusės, i r 
laetuvos ministrui cirmininr-

Kun. Dan. A. Lord, S. J . 

Kristus ir Jo Bažnyčia 
(Kun. Karaliaus Premijuotas Vertimas) 

—Verti J. A. Praleika 

našiai kaip norėti žmogui nu- guliariškai, kaip kiti b i r ia i 
kirsti galvą dėl to, kad ma- renkasi kortuoti, arba, klaus\-

Janres V. Forrestal, kurį 

tos toirinės santarvės, ryšiai 
t a rp Latvijos, Lietuvos ir Es
tijos kariuomenių štabų, su-

kui Merkiui ir užsienių nei-įdaryti be Sovietų Sąjungas 
kalų ministrui Urbšiui, is žinios, buvo sustiprinti. T a i p j p r e z . Rooseveltas^paskyrė ka-
antrcu pusės, Sovietų Sąjun- pat yra žinoma, kad nuo 1940' 
gos vyriausybė laiko nustaty- j metų tos karings santarvės 
tais sekančius faktus: 1) Pa- spaudos organas "Revue Bal-
skutiniais mėnesiais įvyko iš t i q u e " y r a leidžiamas anglų, 

Priimti Kristų yra priimti i manęs priklauso tavo su&rįži-
Jo Bažnyčią. jmas į Manhattaną. 

— Ar taip? Ne tol, kol ga-— Žinoma, kaip ir kiekvie
nas žmogus, net ir mažiau te 
lentingas, taip ir aš gerbiu 
Jėzų KristJų. Veik trokščiau 
būti vienas Jo apaštalų. Tik
tai, atleiskie man už tai, jei 
pasakysiu, kad nuoširdžiai ne 
myliu Katalikų Bažnyčios. 

Fordas Osborne paslėpė sa
vo profesionalinį, jumorinį 
nusiteikimą. J o kalba buvo 

Lietuvos organų pusės kele
tas .pagrobim-ų karių, priklau 
Šančių Sovietų Sąjungos ka
riuomenes daliniams, įkurdin
tiems Lietuvos teritorijoje 
pagal Sovietų Sąjungos Lie
tuvos savitarpinės pagalbos 
sutartį, ir kankinimas tų as
meny su tikslu išgauti Soviey 
tų valstybes karines paslap
tis. Be to, buvo nustatyta, 
kad karys Butajevas buvo ne 
tik pagrobtas, bet i r Lietuvos 
policijos užmuštas po to, kai 
Sovietų Sąjungos vyriausybė 
paprašė jį grąžinti. Dviem pa 
grobtiems Sovietų kariams, 
Pisarevui ir Smavgonecui, 

prancūzų ir vokiečių kalba. 
Visi tie faktai rodo, kad Lie
tuvos vyriausybė šiurkščiu 
būdu sulaužė Sovietų; Sąjun
gos Lietuvos savitarpio pa
galbos sutartį , kurįa abiems 
šalims draudžiama "sudary t i 
bet -kokią santarvės sutartį 
ar dalyvauti koaLįcijose nu
kreiptose prieš vienakis susi
tarusiųjų šal ių ' ' (sutarties 6 
Ar.). 

Visi tie Sovietų Sąjungos 
Lietuvos sutarties laužymai 
ir Lietuvos vyriausybės ne
draugiški veiksmai Sovietų 
Sąjungos atžvilgiu įvyko ne
paisant išimtinai palankios ir 

ro laivyno sekretoriaus pa- ' kone šlykšti. Jo sakiniai bu 
vaduotoju. (Acme teleph.)| vo kieti, kaip akmuo, kai jis 
tis prakalbų apie meną, ar po-1 j u o s ištarė mažai grupei, ku-

^- j rioje buvo antras tos grupes 

nai jo veidas gražus, o neken- — Kuris yra taip toli nno 
ti jo kūno. Bažnyčia ištik-j Kristaus supratimo Bažny-
rųjų yra Kristus. J i yra gal- čios, kaip . . . 
va ir kūnas vieno dieviško as
mens, mistiško, bet tikro. Juk 
daugiau negali sakyti, kad — 
Aš myliu galvą, Kristų, o ne
apkenčiu kūno, Bažnyčios, 
kaip ir aš negaliu sakyti, kad 

Įima nykščio pamojimu va-j tu būtum daug baugiau page-
žiuoti. I r aš moku nykščiu rintas, jei vienas Hitlerio bu-
pamoti. 

'Visi nusijuokė ir atsisėdo 
smagiose, nors ir ne naujose, 
kėdėse kunigo mažoje kleboni
joje. Nuo pirmo susitikimo 
Atvixame Proto Forume, šdų 

dėlių ruoštų tave nugalabyti. 
— Tas, — atsakė Osbor 

na s, T— man vra visai 
7 * 

1S-

ka. 
— Gal Šv. Povilo graikiš-

kumas — atsake kunigas; — 
arba Naujo Testamento jrrai 

trijų nepaprastai sortiruotųj ^ ^ ^ y į s t i k tiesa. 
asmenų apsilankymai darėsi 
dažnesni. Kun. Hali pamilo 
Fordą Osborną, kurio proziš
kas jumoras matėsi visuose 
puikiuose žurnaluose, panašiai 

J is graibinėjo surasti "žo
džių savo prilyginimui. 

Mollė atidarė duris nešina 
tris šaltus stiklus ir gausiai 
pyragaičiais prikrautą lėkštę. 
— A, — sušuko kunigas, — 
kaip cirko limonadas vra iš 
skanaus, švelnaus julepo. At
nešk čia, Molle, ir paimk šias 
knygas nuo suolelio, 

(Bus daugiau) 

MAGNETINĖS AUDROS 
(XX) š . m. kovo mėn. gale 

ir balandžio mėn. pradžioje 
žemes atmosferoje buvo labai 

nių, kurie bus įkurdinti pa
čiuose svarbiausiuose Lietu
vos centruose ir bus pakan
kamai gausūs, kad galėtų tpa-

asmuo, simpatiškoji Elena, kaip ir nujautė aiškų pa-

Paikios klejos. pasireiškusios stiprios elekt-
„ . .. Iro-magnetines audros, kurios 

— Matai, protestantizmas « . . , .„. ' 
net du kartu buvo sutrukdžiu
sios trumpųjų bangų radijo 

Webb. J i atsilošė* su vos gir 
dimu atsidūsimu savo kėdėje. 
Jos akys greitai nukripo į 

traukimą prie gabios, išmin
tingos ' Elenos Webb, kurios 
eiles panešėjo į Dorotėos Par

išk reipė Bažnyčios sąvoka 
nuo tos, kurią Kristus įstei
gė. Tamsta suvoki Bažnyčią, 
kaipo kokią organizaciją, 
kaip, sakysim Harvardo ivni-

trečią tos grupės asmenį. Bet1 ker eiles, be pastarosios eini?-
tikrinti galimumą įgyvendin-| k u n . H a l l , toli gražu, nė ne-j ko piktumo. Faktas , kad jie j a u n e tur inčią jėgos sukraty-

manydamas užsigauti ant sa- |buvo išpažiįstą netikį žmonės,! t i ^rų m a r k e t ą ; a r b a kaip 

versitetą, tik ne taip puikią; 
. ^' r r ' audrų nebuvo 30 metų. Jų 

arba kaip General Motors, \;>z . x . ... .. . 

siųstuvų veikimą. Paryžiaus 
Geofizinio Instituto bendra
darbiai pareiškė, kad tokių 
stiprių elektro - magnetinių 

pavyko pasprukti iš Lietuvos! aiškiai prolietuviškos Sovie-
policijos rankų, kur i juos bu- tų Sąjungos politikos atžvil-
vo pagrobusi ir kankino. Ka- giu Lietuvos, kuriai Sovietų 
rys Sutovas, kuris buvo Lie-j Sąjunga, kaip yra žinoma, 
tuvoje pagrobtas, ligšiol darj savo pačios iniciatyva perlei-
nebuvo surastas. Tokiais veik do Vilniaus miestą ir sritį, 
smais, daromais Lietuvoje 
įkurdintų Sovietų kariuome-

vofc savitarpio pagalbos su
tartį ir užkirsti kelią provo
kacijos veiksniams, nukreip
tiems prieš Sovietų Sąjungos 
įgulas Lietuvoje. Sovietų Są
jungos vyriausybė tų reika
lavimų įgyvendinimą laiko 
pirmaeile sąlyga, be kuries 
neįmanoma patikrinti Sovie
tų Sąjungos ir Lietuvos t^avi-
tarpio pagalbos sutarties pa-
doraus ir lojalaus vykdymo. 
Sovietų Sąjungos vyriausybė 

vo tikėjimo įžeidėjo (kaip jis 
manė įvyks), tiktai iškratė iš 
savo užgesusios pypkės pele
nus, vėl ją prikimšo ir ištė-
sęs ranką, paskambino mažą 
skambutį, kuris stovėjo netoli 
ant stalo. 

Šalti Gėrimai Trims. 

Angoje staiga pasirodė 
Mallė, jo šeimininkė. Mollė 
Lakeside gyventojams dau
giau buvo institucija, negu 

papratę tikybinius dalykus X e w Y o r k Central gelžkelį, 

Lietuvos vyriausybės atsaky- asmuo. Kaipo institucija, ji 
mo laukia iki birželio 15 die- patarnavo kun,. Hall ir pas jj 
not> 10 valandos ryto. Lietu
vos vyriausybės atsakymo ne

moderniškai interpretuoti, 
pridavė kunigui daugiau ener
gijos, į kurių prieštaravimus 
žiūrėjo džiugiai ir į jų disku
sijas, kaipo į tokias, kurios 
geriau nušvietė savąsias min
tis. 

Tikrai Vienas 

Dabar jis grįžo prie jau
nuolio prieštaravimų. 

— Mat, mylint Kristų ir ne-
apkenčiant Bažnyčios yra pa 

tik jau ne taip kompetentiš-
ką. 

— Arba įsivaizduoji ją 
esant namu, kuriame daugiau 
ar mažiau sau giminingi žmo
nės susirenka, kad būtų su
jaudinančiai palinksminti ga
baus kalbėtojo ir būtų sujau-

priežastys tiksliai nežinomos, 
tačiau jos supuolė su dideliu 
skaičiaus dėmių pasirodymu., 
saulėje ir didesnių, kaip pa
prastai, pasireiškimu šiaurės 
pasšvaisčių, kurios buvo 
matomos net Turkijoje ir 
kitose Pietų Europos valsty
bėse. Elektro - magnetinių 
audrų pasikartojimo galima 
laukti artimiausiu laiku. Dau
gelis specialistų tvirtina, kad 

dinti muzikos; arba, susirin-' pastebėti šiais metais nenor-
kimas žmonių, kurie gėrisi tuo Į malus oro pasikeitimai pri-
pačiu bažnytinės arkitektūros 
stiliumi ir to paties tipo apei
gomis, ir, kurie susirenka re-

klauso nuo tų elektro-magne-
tinių audrų, " gimstančių" 
saulės gelmėse, (g) . 

nes dalinių atžvilgiu, Lietu
vos valdžios organai nori pa
daryt i neįmanoma Sovietų 
Sąjungos kariuomenės dali
nių buvimą Lietuvoje. Tai 
liudija ta ip pat kai kurie 
ypatingai dažni paskutiniu 
metu įvykę faktai, kaip gau
sūs sui minė jin tai ir siuntimai 
į koncentracijos stovyklas 
Lietuvos piliečių iš tų asme-
nų skaičiams, kurie aptarnau
ja Sovietų kariuomenės dali
nius: k antinų personalo, skal
bėjų ir kt., o taip pat masi
niai siuntinėjimai Lietuvos 
piliečių iš tų darbininkų ir 
technikų tarpo, kurie dirba 
kareivinių statybos Sovietų 

* Sąjungos kariuomenės dali
niams. Tos be jokių motyvų 

Sovietų Sąjungos vyriausybė , ̂ yimas i k i t o l a i k o h w k i 

mairto, kad panaši padėtis i l - j k o m w atsisakymu patenkinti 
giau negali t rukti . Sovietų ^ ^ S ą j i m g o s r e įkalavi-
Sąjungos vyriausybė laiko m u f l > k u r į e a u k š č i a u p a j n i n ^ 
būtinai reikaliingu ir skubiu: 
1) kad vidaus reikalų minis
tras Sfcučats. ir saugumo de.-
partaan-ento viršininkas Povi
laitis būtų atiduoti teismui 
ka ip tiesiog kalti už provo-

ti. 

kacijos veiksnius prieš So
vietų Sąjungos įgulas Lietu
voje; 2) kad tučtuojau būtų 
Lietuvoje sudaryta vyriausy
bė, sugebanti ir norinti pa
tikrinti Sovietų Sąjungos ir 
Lietuvos savitarpio pagalbos 

" Birželio 15 dieną, 9 va
landą ryto, Urbšys įteikė 
Molotovui Lietuvos vyriausy
bės atsakymą, kad Sovietų 
Sąjungos vyriausybės iškel
tos sąlygos yra priimamos. >> 

Kaniūkai (Dūkšto valse.). 
— Čia yra virš 30 Eucliar. 
karžygių. Kas mėnuo daromi 
susirinkimai. Kaip pernai, 

sutarties ipadorų vykdymą ir( ta ip ir šiemet Euchar. karžy-
ryžtingai nuslopinti sutarties giai turėdavo atskiras geguži-
priešus; 3) kad tučtuojau bū
tų pat ikr intas laisvas įėjimas 

nes pamaldas. Visą mėnesį 
skambėjo lietuviška giesmė. 

j Lietuva? teritoriją Sovietų Į Nuolaidumas dažnai apsau-
Sąjungias kariuomenės dali-1 goja žmogų nuo pavojų. 

pavartotos ir i&pažabotots re-. -— 

S C ' ^ ' ™ £2) Katalikų Darbininkai Prieš 
Sovietų Sąjungos kariuome
nės dalinius, turi tikslą ne 
tik padaryt neįmanomą So
vietų kariuomenės dalinių 

Privalomąjį Kareiviavimą 
Katalikų darbininkų orga- vienas žmogus tur i laisvai, 

buvimą Lietuvoje, bet ir m- nizaeijos visoj šaly demonst-
kelti priešingą nusistatymą 
Sovietų karių atžvilgiu ir (pa
ruošti tų kariuomenės dali
nių užpuolimus. »VW Šie fak-

ruoja prieš privalomojo karei 
viavimo (konskripeijos) Bur-
ke - Wardswor th bilių. 

Apie tai praneša katalike 
tai rodo, kad Lietuvos vy- darbininkų grupių leidžiamas 
riausybe grubiai pažeidžia nacionalinis laikraštis Catho-
jos sudarytą su Sovietų Są-! He Worker . 
junga savitarpinės pagalbosl Pa tsa i laikraštis ragina ka-
sutartį ir rengia užpuolimą' talikų darbininkus siųsti pro-
Sovietų įgulų, įkurdinti* Lie
tuvoje pagal tą sutartį. 

2) Netrukus po savitarpio 
pagalbos sutarties t a rp Lie
tuvos ir Sovietų Sąjungas su-

testus kongreso atstovams ir 
griežtai reikalauti, kad minė
tas bilius nebūtų pravestas. 

Laikrašt is pareiškia, kad to 
biliaus pravedimu bus per

darymo, Lietuvos vyriausybė, žengtas pagrindinis krikšeio-
sudarė karinę santarvę su! niško moralumo principas, ku-
Latvija ir Estija, tuo būdu ] riuo y ra nustatyta, kad kiek-

bet ne priverstinai, pasirinkti 
gyvenimo stovį. 

Laikraštis atspausdina Ame
rikos katalikų vyskupų nese
nai išleistą pareiškimą priva
lomojo kareiviavimo klausi
mu. ! '1 Į f 

Vyskupai pareiškime ta rp 
kitko pažymi, " k a d kaip greit 
milijonas vyrų bus pašaukta 
kareiviauti, tuo momentu J . 
A. Valstybės virs totalitine 
valstybe ir jokio demokratinė 
pajėga negalės to stovio at
mainyt i . " 

Laikraštis pareiškia, kad 
tokios nuomonės y r a Buffalo, 
N. Y., vyskupas J . Duffy. 

retai atvykušiuf,, svečius. visa
dos linksmai priimdama. 

— Čia šilta, — tarė kv?j. 
Hall savo senai Seiminirk-i. 

— - Manau, ar tik ne visi no
rėtų ko r o r s čalto, su ledu 
Gal, mūsų New Yorko svečiai 
norėtu ko daugiau, kefio ledo? 

Nuo Jelenos pažvei re i 
Fordą. 

— Mollė, be abejone<; su
ras ką nors padaryti jums 
julepo gėrymo, jei norėtumėt 
julepo. 

— Julepo? — Fordas Os
bornas šoko iš džiaugsmo. 

— Je i būt. galima maišyti 
sakinius, tėveli, tai butų kro
vimas ugnies anglių. 

— Atnešk du ilgus, aukštus 
mėtų, julepus, Molle, — tarė 
kun. Hall. — I r atnešk man 
šaltos kavos, mano ypatingo' 
stiprumo. I r pasaldą k visus 
tr is stiklus. 

Dvasiniai Bromidai. 

Kai šeimininkė išėjo, kun. 
J Hall sugrįžo prie savo svečių. 

— Tavo pastaba, brangus 
Fordai , suprantama, be: kvai
la. Suprantu žmones, kurie 
kalba tą tikybinį bromidą, tik 
norėčiau, kad jie dauglp.u ži
notų apie Kristų ir Jo Bažny-
cią. 

— Ačiū, — atsakė Osbor
nas, truputį karčiai — Ne 
dažnai man atvirai pastebima, 
kad esu kvailas ir kalbu bro
midais. 

Padauginkite Pardavime . . . Padidinkite Jvsų Įeigas su 

Moderniška Elektrine Refrigeracija 

— Ne, — pastebėjo Elena. 
— Tavo draugai , papiastr.i 
y ra daugiau gailestingi, negu 
teisingi. 

— Panele, — aštr iai ta rė 
Osbornas, — atmink, jog nuo 

Mėsininkai 

•Groserninkai 

Duonkepiai 

Restoranai 

Tatemni 

Delicatessens 

—visi 

pardavėjai 

gendančių 

produktų! 

Sumažinkite sugedimą — 
Sulaikykit nuo sutraukimo 

Senoviškos refrigeraeijos siste
mos sumažina pardavimą ir 
planą. Įsitaisykite moderniš
ką, pinigus taupančią,, parda
vimus duodančią re'frigeraeiją 
dabar! 

Nauji išradimai komereiji-
nes refrigeraeijos srityje už
tikrina lygias temperatūras, 
kontroliuojamą drėgnumą ir 
oro cirkuliaciją . . . tuomi su
mažindami operavimo kainą. 

44 Modeliai — 4 ŽJiomos 
Išdirbystės Pasirinkimui... 

Cartier 
Kelvinator 

N ory e 
Seeger 

Imokėjimai Tiktai $10.00 
Tiktai keli centai j dieną mūsų 
Mater-Matic pirkimo planu. 

Informaciją liečiant jūsų 
refrigeraeijos problemas 

Telefofiuokite RANdolph 1200 

C O M M O N V V E A L T H E D I S O N COMPANY 
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Senieji mėšlavežio papročiai. 

Senovėj Lietuvos žmones mešh} vežar tik vienas Daili-
buvo ištvermingi, nes ir sun-' daonis nežinia ko laukia. Tai
kiausius darbus dirbdami n e - g i neiškentėjęs kitas kaimy-
liūdedavo, nevaitodavo, bet , nas jį klausia: 
dainuodavo. Taigi teisingai . — Dailkluoni, ko lauki ne-
pasvalieeiŲ sakoma: MDain^ vežęs? Kai m.'s pūdymus ar-
diena trumpina, daina darbą sim, tai pats veši ir išvažine-
nudirba, *laina širdį ramina/* si mūsų arimus. 

Prasidėjus kaime mėšlavę- , f . 
. * . . i — Matai, taip sakant, as 

ziui, visos tvankių tvartų du . . , , . . . v, tx • . , žinau kada reikia vežti. O 
rys atsidaro ligi pat galo. man tas laikas dar neatėjo. 

— Tai kada tau laikas 
ateis I 

— Alano tėvų tėvas sakyda-

vezti 
reti. 

negerai — rugiai bus 

Nusikalėję patamsėję tvarto 
gyventojai karves, avys, ož
kos, kiaules ir žųsys visokiais 
balsais reikšdami savo di
džiausių džiaugsmą leidžiasi 
į laukus vasaroti. 

L kininkas rūpestingai taiso 
mėšlavežiui vežėčias. Iš lina-
markos ištraukė pamerktus 
braukyti perdžiūvusius ratus. 
Iš pastogės išvilko medžius. 

Didelė talka, reikia suran
kioti bent dvi poras palaikių 
vežėčių. Kitaip ir su talka nė 
per savaitę tvartą neištuštin
si, o šienapiūtė čia pat. 

Šeimininkė rūpinasi talki
ninkų apranga. Jvoks darbas, 
toki ir parėdai. Gerus drabu
žius tauso "gražesniam darbui 
. . šienapiūtei. 

Kaime visi kiemų vartai at
viri ligi pat galo; Gatvėje 
šiuo metu vaikų nfeįfeifcmatvsi,1 v , , . • - . • , , " • , stumon, talkininkai saukiami kas drįstų painiotis, kada pil-1 . _' , . , . . . . . ' . v. . . , . pietų. Eidami trobon, darbimn 
ni ir tusti vežimai vienas lu-lf . » , ,. . , 

. . , kai pasulnv gyvulių girdomam 
tų veja kaimo gatve, o ber
nai dainuodami ir švilpauda-
Aii risčiomis lekia. 

Štai pamatysi vilkstinė 
valkčių ir traukia į laukų. 
Kiekvieno valkčio gale stovi 
vienmarškinis berniokas, ran
kas ligi alkūnių pasiraitęs. 
Vienas linksmai švilpauja, . 
lyjj švelpinėlę raclęs, kitas 
pliauškindamas vadelėmis pa
vargusį kuinų dainuoja: 

"paviešėti." Šeimininkė ne
norėdama viešėti, turėjo išsi
pirkti. 

Baigę mėžti paskutinį pa-
grandų valktį, mėšlo niežėjai 
dailiai apkaišė arklius, veži-

, ma ir save beržų šakomis ir 
kitais žalumynais. Paskui vi
si nudardėjo į upę mazgoti 
vežėčių, maudyti arklių ir pa
tys van.*k»nely pasipliauškin-
ti. Tuo ir baigėsi sunkus, bet 
linksmas mėšlavežis. 

B. Būrams. 

Dailūs rūbai gali papuošti, 
bet išmintingi žodžiai tuoj 
gali išduoti visų tavo kvai
lumų. 

Dievas visados duoda mums 
jėgos ir galimumo padaryti 
tai, kų liepia mums padary
ti. Ruskin 

Ū. S. valstybes sekretorius Cordell Hult (kairėje) sv»ei-
mėš la< i k i n a &*• P e i*h i uS9> k u i S i s b ^ k a i b M P » radijų p.i-

ardamas Amerikai visomis priemonėmis gelbėti Anglijai. 

— Tai tu lauki žiemio vė
jo. Žiemų jo tikrai sulauksi.. 

— Kai dėdė daug žinai, -
klausia kitas, — pasakyk, ka
da ir kokiu vėju mėšlu mėžti 
dirvų bulvėms, kad geriau 
derėtų \ 

— Bulvėms nesvarbu lai
kas, ne mėšlas. Jeigu nori, 
kad bulvės gerai derėtų, bul
vių laukų mėžiant reikia bar
tis, pamatysi kaip tleres. 

— Sakau? dėde, juokus pa
sakoji ir tiek. 

— Juokai ar ne, bet taip 
senovės žmonių sakoma. 

Saulei pakilus pietų auk-

(Acme telephoto). 

eis — turės būti magaryčių, \ — 0 gi reikėjo maut šake 
— derėjosi aplietieji. ir baigta-

— Na, jeigu jums dar ma-; — K u r ten% tokių baisybę 
žai vieno kibiro vandens, tai | niausi, dar kai paleis nuodus, 
magaryčių dar galiu aplieti 

Audra Pridarė 
Daug Žalos 

Panemunis. — (XX). Čia 
buvo užėjęs smarkus debesis 
su ledais ir perkūnija. Ledai 
buvo riešuto didumo, kurie 
stovėjo nesutirpę pusantros 
valandos. Šarkiūnų km. su
degino tvartų ir klojimų, 
Kuodiškių km. irgi klojimų ir 
daržinę. Mykoliškio km. už
mušė karvę, pririštų ant rete-

AiflŲ GYDYTOJAS 

LIETUVIAI DAKTARAI 

DR. VAITUSH, OPL i 

gali išnuodyti visus žmones i j | 0 Aukštadvaryje suplėšė 
kitu. i r gyvulius. Persigandę neži- didelį beržų ir kt. Ledai pa

nom kų daryti. Moterys iittta-Ljarg žalos daržams ir ru-
Nesyksti seimininke, kad i - ,, A v- „ .„ .A- „*t^;i*«, . m , , J i 

. . . 3 _' » Wj Kad cia esanti užkeikta <riams. Toks smarkus debesys 
geresni rugiai <.erevų, maga- k o k & n e g e rovė i r pavirtusi , j o r u o ž t u > u*kHu dvdamas Pa
ryčių parūpino kokios rok-1 p i k W e ^ ^ ^ ^ ^ ^ * ^ . ^ l i n k i ų 
steles. A aigydami pietus ine- ^ ^ ^ i b i a u r y b g u ž a u g 0 > 
žėjai kalbėjosi kiek kuris ga- Usčmim k a r v i ų p i e n a V i s i | _ r 
lįs valkčių per dienų primes 
ti. Kitas gyrėsi penkiomis ša 
kėmis kupinas vežėčias pri
mes, bet tai padarys tik su 
siderėjęs iš penkinės. 

« 

Nors šiaip seniau būdavo 

SlMiIClAL.ISTAS 
OtTOMlSTKlCALiljfc AKIU 

Lustrvtt 
Suvirs 20 uieiy praktika rimo 

Mano Garantavimais 
Palengvina akių j lempini;*, k&a em-

i priežastimi graivoa aKaudfirjlmo, 
avalgnno, akių {tempimo, r. er v uotu-
(no, skaudamą akių, kardų, atitaiso 
.rumpaietfystę Ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose autti-
ivimuose utcaaminavimas daromas su 
lektra, parodančia —jĮlujMtsj alai-

^as. Syeciais aiyaa atkreipiama ] 
uiokykios vaikus aj-eivoa akys atft-
laisomo*. 

Valandos: nuo n iki s vaL raa. 
iNeUeJiotiujs pagal sutartj 

itaMintsly atsiuiMm^ akyb atitaiso 
•MM be aainio. «kauios marais f s a 

4/12 SO. ASHLAND A VE. 
Telefonas KAK4s i«va 

L i L l U VIA I U A K A A K A i 
Telefonas: Hemiock 5849 

DR. PEIER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6757 Su. VVestern Ave. Čia labai pradėjo sirgti 

nutarė, kas ji bebūtų, reikia] k i a u l e S " r a u d o n o s i o m i s . " ! ^ p t
V a l a ^ . : « v . . T . 

° I*101, — J- l^1 * J Vakarais 7 iki 9 
D v e s i a ir 8erg» daug iaus ia j bekmaUieuiais auiyg; sutarties 
bekoninės kiaulės. Daugelis 
skiepija. 

rūkyti žolėmis. Atnešė moto-
rys žarijij puodynę užtaisytą 
su žolėjnis ir pastatė šaljįa tos 
baisybės. Bijodami kokios ne
gerovės, visi išbėgiojo lauk ir 

bet mėšlavežio metu valgoma 
lovy nusiprausia. Pamiršę, kadi "poniškai" varškieeius pasi-

visi valgiai pirštais imami, tvarto duris užrėmėm bas
liais. Beveizint, pamatėm, kad 
iš tvarto ugnis mušasi pro 

talkininkus pasitiks šeiminin-| smeigiant mediniais šakaliu
ke su šaltu vandeniu, vien-J kais. Taip pat valgomi ir vir 

— Oi, ratai, ratai, 
prakeiktos vežėeios. 
Druėkai sukalti 
jie nieko nekalti. 
Atasajos, jienos 
jos traukia iš vieno, 
o tas šerdešnykas — 
d it lis pamaeiiykas. . . . 

Žiūri, beveik visas kaimas 

marškiniai eina trobon. Šeimi
ninkė stovoelama prieangy už 
durų tik pliupt kibiru vande
nio, šliukšt su puodeliu vie
nam, kitam. Slapi bernai pur
tosi, kratosi nuo apykaklių 
vandenį. « 

— Ai. ai, ai! Tokiu šaltu, 
tokiu šlapiu, kaip vandeniu 
ir pataikyk man stačiai užan
tin. iSakau ir šeimininkė py
lei be jokio pasigailėjimo! — 
dejuoja šlapi bernužėliai. 

— Džiaugtis ir dėkoti tu
rėtumėt, kad gerai pataikiau 
aplieti — geresni rugiai de
rės, — linksmai juokavo šei
mininkė. 

— Vistiek dykai tas <nepra-

tunai. * 
Pavalgę mėžė jai nuėjo dar-

žinėn numigti valanda popie
čių, Sugulę ėmė kalbėtis. 

— Kažin kų šiemet rasime I 
Pernai baigiant kiaulių gurbą 

stogo čiukurų. Taip ir supleš
kėjo tvartas su visa ta biau-
rybe ligi pamatų,p;.* 

Taip vienų kitų dienų pa
vargę talkininkai laukė pa
baigtuvių. Paskutinę mėšlave
žio dienų, kai atėjo į tvartų 
šeimininkė, niežėjai prakap-

2HINGS THAT NEVER HAPPEN 
Inter-nat'l Cartoon Co., N. Y. 

. T K A T STOPF *&£& 

\S AL L BUNtcl IK / ^ • I l T 
MORE MOfOEV KJOW THAM 

» fLVtR ORE A MED OF AKO 
CM U O T LOO*CIH6 FOR A M 

1H HRFCCTLY 5AT.snEl>? 

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

mėžti po pamatu radome žai- stę n;ėšle duobutę, scnlino į jų 
t j , kaip pantį su vaikais. Toks: , 
didelis, gal karvių pienu nu
sipenėjęs. 

— Žaltys tai niekis. Senuo
se gurbuose pasitaiko rasti ir 
baisesnių dalykų. Prisimenu, 
aš buvau va^ toks pusbernis, 
tai buvo prieš kokį 60 metų. 
O mūsų kaimas buvo pačiam 
pabaly. Tvarte buvo tuščias 
gardelis nuo senų laikų. Gar-
dely buvo plakas kitas patrę-
šusių šiaudų ir kitokių palai
kų. Baigiant mėšlų vežti, sa
kau, pažiūrėsime, gal tame 
gurbely po šapais yra ir mėš-| 
lo, reikia išmesti. Kai tik pa
smeigęs šake šiaudus pake- ! 

liau ir nutirpau išgąsčiu. O 
gi tokia didelė ir tokia baisi 
rupūžė tupi garde, kaip tas j 
pagalvis. I r vis dar didėja,! 
pučiasi, pūkščia, putoja, net 
baisu darosi. i 

CONRAD 
Fotografas 

Studija {rengta plr 
mos rūšies <ui mo
derniškomis užlaido
mis ir Hoi)v"wood 
šviesomis. D . ; b a t 
G a r a n t u o t a s . 

420 West 63rd Street 
TeL: Biznio — ENGlewood 5888., 

Res. — ENGlewood 6840., 

S 

DR. P. ATKOČIŪNAS 

$5.00 Macliineless Permaiicnt 
Wave, SPECIAL TIKTAI S2.75 
Skambinkit: BEPublic 9202 
Užtikrintas darbus visų įmynižini-

mo darbų! 
Patyrusios Lietuvaites! 

šh| Savaite Perataio 2 Naujas 
Darbininkes: Anei to Stoškus ir 
ttosc TasseUa. 

Marty's Beauty 

6321 S. WESTSRN AVE. 
Tel.: REPubHc 9202 

Marty Sucilla, savininke 

NAUJAS APARATAS 
AKINIAMS PRITAIKINT 

^*.«*^S/%tu« « 

A%^W0W* D U O D A M E 

« ^ f e PASKOLAS M E M B E R 

A K ! N A M Ų 
Del Pirkimo — Pataisymo 

IMSURED 
v ^ S B c i f -̂ .r Seno Morgičio Atmokėjimo 

BA.VE BT 
MAIL PER 

Ciceroj, Chioagoj ir Apylinkėse 

ST. A N T H O N r S T A ^ i 
BUILDING&LOANASSOCIATIO 

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

. VU.: Pirm., Ketvir., Šeštad. t iki 8 T. V.; Antr., Treč4»d. » iki 5 pp. 

DABAR MOKAME 3 a ^ Vž P A D £ T U S PINIGUs! 

KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUTINIAI APDRAUSTI IKI $5,006. | 
»cr Fedt-iml Savlnga and Loan lnsuraace Corp., Wafihlnjrton, D. C. 

Budriko Ka!%ando Krautu
vėse rasite patyrusį akių 
daktarą (optometristą), ku
ris pritaikins jums akinius. 
Teisingas ir geras patarna
vimas. Akių egzaminavimas 
dvkai. 

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

Lengvi Išmokėjimai. 

Del teisingo radio patarna
vimo šaukite: YARds 3088. 

JOSEPH F, SUDRIK 
FURNITURE HOUSE 

3409-11 ir 3417-21 South 
Halsted Street 

BUDRIKO PROGHAMAI: 
VVCFL — 970 kil. Sekmadienio 
vakare 9 vaL 
WHFC — 1420 kil., Ketvirta
dienio vak. 7 v»> 

DANTISTAb 
1446So.4iKnCt., Cicero, 111. 

Autradieniais, Ketviitadieniaia 
ir .Penktadieniais 

Valandos: 10-12 ryte. 2-o, 7-9 P.M. 
314/ b. riaisteu SU, ClLcago 

Fiimadieuiais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: b — 8 popiet, 
1—4 ir b:3U—8:30 vakare 

Telefonas CANal 7329 

DR. m EB J. BARTKUS 
- GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2mi VVest Cermak Road 
OJ?llSO VALANDOS: 2-4 ir 7-8 

ir pagal sutartį. 
Sekniadiesiais laipgi pagal sutartį. 

ii-es. telefonas bEiaey 0434. 
TeL Cicero 1484 

DR. S. R. PALUTSIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Karnp. 15tos Uat. ir 49th C t 
OFISO VALANDOS: 

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

Res. 1625 So. 50th Avenue 
TeL Cicero 1484 

TeL YARds 3146 
VALANDOS: N«o Ll iki 12, 

2 i k i 4 i r 7 i k i f 
•Tnnadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9 

Šeštadieniais: 11 iki 12 

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

a o ^ % akinius pritaikau. 
3343 S. Halsl^ Street 

hl . CANal 5969 

DR. WALTER PRILUPS 
oG»^T?/AS m CHIRURGAS ^155 VVest Cennak Road 

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

ir pagal autartį: 

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

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

2305 So. Leavitt St 
R«. tel. CANal 0402 

DR. V. L SIEDLINSKI 
DANTTSTAS 

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAFayette S650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais. 

4631 So. Ashland Ave. 
TeL YARds 0994. 

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais. 

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

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

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 

Scknmd. nuo 10 iki 12 vai ryto. 

DR. M A D R I C t l m " 
GYDYTOJAS IR CHLRURGAS 

4631 So. Ashland Avenue 
TeL lARds 0994 

Rez. teL FLAza 3200 
VALANDOS: 
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai, du-un 
TeL YARds 5557 

DR. FRANK G. KVVfNN 
(Kviecinskas) 

GYDYTOJAS LR CHLRURGAS 
1651 VVest 47th Street 

OFISO VALANDOS: 
2—4 ir 7—S: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 vakare 

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

DR. P. J. BEINAR 
(Beinarauskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street 

TELEFONAI: 
Ofiso — WEr?twortli 1612. 

Res. — 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 47tk Street 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 
Office Fhone Res. and Office 
PROspect 1028 2359 S. Leavitt St. 
VaL: 2-4 pp. ir 7-9 vak., Canal 070i 

DR. J. J. K0WAR 
(Kowarskas) 

GYDYTOJAS IR CHLRURGAS 
2403 VV. 63rd St, Chicago 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
^ pagal sutartį. 

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

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IB, CHIRURGAS 

VaL: 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedėlioniis susitarus. 

2423 VV. Marquette Road 

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak. 
Nedėliomis pagal sutartu 

Office teL YARds 4787 
Namų teL PROspect 1930 

TeL CANal 6122 

DR. BIEŽIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

2201 VV. Cennak Road 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 T. T. 

REZIDENCIJA: 
6631 S. CalifornJa Ave. 

Tai MfcEBMJt 78Af 

TeL YARds 5921. 
Res.: KENwood 5107. 

DR. A. J. BERTASH 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

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

Ofiso teL VIRgima 0036 
Rezidencijos teL: BEVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

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

Nedėliomis pagal sutarta 
TeL CANal 0257 

Rez. teL: PROspect 6659 

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

Rezidencija: 6600 So. Artesian Ave. 
VAJUANDOS: 11 T. ryto iki 3 fi»BUl 

l i k i S i a l . 
A 
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|| PinSBURGH'O LIETUVIŲ 2INI0S 
Bankietas Kun. M. J. 
Kazėnui 20 Metu 
Jubiliejaus Proga 

Kun. M. J. Kazėnas pra-

iškihningo 2U mAų bankieto 
j pasisekimu. 

^Igantiami ja nieko bendra ne-j 
tu draugijų. Ji darbuojasi 
su kitomis draugijomis ir at-| 

J, vadavimui Lietuvos laisvės, 
kurii} išpiešė Sov. Rusija. Jos 
nariai yra atsidavę tautos 
darbui. 

se-j Brolau, sesuo, lietuvi! *NV lšJvilmių tvarka bus 
kauti: : atsilik neparemęs šios d IT.u-

10 val.ryte kun. Kazėnas gijos. Esate lankę šios drau-
leido 20 metų beklebonauda- atlaikys iškilmingas dėkonės gijos surengtus vakarus, da
mas Šv. Kazimiero parapijų-j §y Mišias, padedant kaimy | bar kviečiame visus atsi.'an-
je. Tiesa, darbai garsiau1

 Q a i n s kunigams. 8 vai. vaka- kyti į rengiamą pikniką, ku 
kalba, negu sodžiai, u tii dar- r e parapijonai ir svečiai ses ris įvyks sekmadienį, rug-
bų tai yra labai daug, jie liii- p r į e gtalo. Malda. Valgant piučio 18 d., Country Club. 
dija jo veikimą. grieš orkestrą. Pavalgius, Ten pamtysit ko nematėt, iš-

Kas tik atlanko 0*. l'raii- parap. choras sveikins links- girsit ko negirdėjot. Be ki-
ciškaus vienuolyną, So. HillsJ momis dainelėmis. Baigus, tų įvairenybių, Pupė Dėde 

kalbas seniems ir jauniems' padainuos negirdėtų dainų, 
bus bendras pasilinksmini 
mas. Darbininkas. 

l'ittsburgh, tas džiaugiasi pa
togia vieta ir gražiomis apy
linkėmis. Suradėjas tos vie
tos yra tai kun. Kazėnas. 
Todėl ir priklauso jam garbe 
ui tą pasidarbavimą. 

Iki šiol pas lietuvius buvo 
labai mažai aukštesnių mo
kyklų, gi Sv. Kazimiero pa
rapijoje, South JSide Pitts-
burgh, Pa., kur per tiek me
tų vadovauja kun. Kazėnas, 
jau kelinti metai kaip gyvuo
ja aukštesnioji mokykla. Ši 
mokykla yra stipri ir pasieku
si aukštą laipsnį: joje moky-

Londonas pradėjo nuolatinį lėktuvais susi-iekimą su 
Amerika. Keleivinis jūrinis britų lėktuvas atskridęs ič 
Londono į La Guarika airportą, New Yorke. (Aenie teleph.). 

Svarbu Kttsburgh 
Lietuviams 

Jaunųjų Amerikos Lietu-

Juozas Birnius '̂ u žmona ](po vakarinų pamaktų. Nutar-
dar tebesikaitina Atlantic į ta surengti žūt-būt dar vieną 

kurias jis tik vienas moka. 
Bus obuolio valgymo, kiauši-j 
nio šaukšte nešimo, maišuose 
bėgimo ir kitokie kontestai. 
Laimėtojai bus apdovanoti. 
Susirinkę čia jausitės lig tarp 
Lietuvos jaunimo. 

City. Daug ir kitų mūsų lie
tuvių išvažiuoja į laukus, pas 
pažįstamus ūkininkus ir pra
leidžia dieną — kitą tyram 
ore. 

pikniką parapijos naudai 
ai;:ie rūgs. 8 d. Ieškoma vie
tos. 

Rugp. 4 d D. Ž. parapijos 
choras turėjo privatų pikni-. . . v . , c i i u i č l s l l l i c j u p i l v u k ų piKHL 

vių draugųa jau yra zmoiua, T a i g i > l a u k s i m e v i s ų a t s i . ^ ^ ^ ^ p o o ] 
vietms ir apylinkes hetu- ] a n k a n t j C o u n t r y C I u b ; r u g . M k a d ^ ^ ^ .^ 

Jurgis Jaheuta. 

viams. Ją sudaro jaunimas p m ^ į 0 ^g Ą 
Pittsburgja ir apylinkes lietu
vių kolonijų. Brolau, sesuo! 
Buvote mūsų parengimuose1 . 
bei K. Q. V. sekmadienio N o t t h S l d e 

Į raibo programose. Jus at7j R,ugp> 3 d . Moterystės Sak-
- . . . . . .jaučiat jaunųjų troškimą pa- ramentą priėmė Juozas Kve-

tojauja beselės Piaaciskie- l a i k y t i m f l s ų t § y ų ^ ^ ^ fr Qm y^^iite. Pa-
tes* Amerikoje. Jūs girdit liau ( broliais buvo Antanas Kve-

Šv. Kazimiero parapijos dies dainas,- išpildomas per darąs į,, o^ Krikstoniūte. 
kapai pasižymi gražumu iri radio kas sekmadienį. Jūs Kuogeriausios kloties jauna-
tvarkinga priežiūra, o kas j žinot, kad ši draugija susi-, vedžiams. 
dar svarbiau, visiems lietu-į deda daugumoj iš čia augu-
viams jie prieinami kaina. Čia sio jaunimo. J Jūs girdėjot 
ir gi kun. Kazėno rūpestis. jų lietuvišką kalbą. Draugi-

Šv. Kazimiero bažnyčia ap- jos tikslas yra veikti Lietu-
rūpinta naujomis grindimis; vai ir palaikymui jos kalbos 
mokykla, svetainė, klebonija Amerikos lietuvių tarpe. 

Jau trys metai, kaip ši 
Jraugija gyvuoja Pittsbur-

pirmos klasos. Garbė kle-
bonttl ir d v., Ku4Ųnuiro j į į 
rapijonams. 

Taigi, &v. Kazimiero para
pijos žmonės, su dideliu en
tuziazmu įvertindami savo 
klebono 20 metų darbus, ren
gia iškilmingą bankietą, 
rugpiučio 13 d. 8 vai. vakare', 
gv. Kazimiero parap. audito-
riume. * Parapijos komitetas, 
visi parapi jonai, vargo
nininkas ir pagelbininkai ku
nigai rūpestingai veikia to 

Sodalieijos pirmininkė 
Prances Rumbauskas atosto
gomis džiaugiasi Ohio valsti
joj, regis Chipowa Lake. 

Mrs. P. Bajoras su dukre
le grįžo iš Atlantic City, sau
lės nudegintos ir gerokai ipa-

čiasi patenkinti ir orui tru
putį atve&us, vėl stos darban 
savo srityje. Yra naudinga 
truputį išsiblaškyti ir svei
kai pažaisti. Mūsų choras pil
nai užsitarnavo tos pramo
gos. 

Rugp. 2 d. moterų klubas 
turėjo susirinkimėlį tuojau 

vargus ir begediš-

žemė nešiotų. Ded? Šamas stojančios Pagalbos ėjo ben-
tokius nenormalius žmones drai prie &v. Komuijos. 
turėtų neatidėliojant išsiųsti į 
Rusiją, kam jie teršia lais
vą Ameriką. 

West End 
Rugpiučio 1 d. Sv. Vincen

to Moterų klubas laikė mene-
1 

sinį susirinkimą, kuriame 
išrinko rengėjas pikniko, ku
ris įvyks rugpiučio 25 d., 
Kovalick darže parapijos la
bui. Klūbietės ką nors nu-
sistato, tai visuomet sėkmin
gai įvykdo. Taipgi jos turė
jo draugišką vakarėlį, kurį 
Peremba ir Skrebienė tvar
kiai suruošė. 

Vietiniai lietuviai laimi nu
siminę dėl bolševikų pavergi
mo Lietuvos. Bet ir čionai 
randasi Stalino ben% kurie 
džiaugiasi, kad išvežama ir 
statoma prie sienos sušaudy
mui Lietuvos šviesuomenė. 
Toks džiaugsmas tikrai judo-
šiškas, kuris žemina lietuvių 
vardą. Viltimi*. 

Rugpiučio 2 d. įvyko pa
šventinimas naujo metalinio 
Tabernakulo. Stambi tai 
dovana Pranciškos Vitkaus
kienės. Ji bus papuošalu 

Pa-

Lietuvoj 
ką vergiją ne visi ir ne vie
naip atjaučiamą. Kai kurie 
vis dar bando aiškinti, kad šv. Vincento bažnyčios. 
Lietuvoje nėra ir raebus taip šventinimo apeigas atliko do-
ibloga, kaip laikraščiuose' minikonas Tėvas Jankus, 
skaitome. Tačiau vis šiurpas-į kuris pasakė pritaikintą pa
neš žinios prasiskverbia ir mokslą. Iškilmių dalyviai 
mus pasiekia. Aišku, kad Ru-' gausiai aukojo ir atnaujini-
sija ne tik pevergė mūsų ghn- m u į statulų didžiajame alto-
tinį kraštą, bet yra pasiryžus r į u i e . 
Lietuvos gyventojus išžudyti \ 
ir badu iSmaryti, kad ji nie-j K iui:.io 3 d . i S v v k o Vy. 
kuomet nebeprisikeltu. Kas. fi a t s t < ) v a i ^ Seimą H a r t . 
kitaip tvirtina yra be sąžines f 0 f d C o n n 

tamsūnas, nevertas kad jį j 

CHARLES P. S U R O M S K I S 
B E A L E S T A T E I N V E S T M E N T S & I N S U R A N C E 

W e Buy, SeH And Exchange City Property A n d F a n n Landa 

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

Rugpiučio 4 d., moterėles 
po globa Sv. ^larijo^ Neper-

Grožis — tai begales at-
ispindis. Tai nujautimas Die
vo. 

NEURITIS^ 
To rdleve torturing pein of Rheumatism, 
Neuritis, Neunilgia, or Lumbago i n a few 
minutes, get NURITO, the splendid forroula. 
Used by thousands. Dependable—no opiates. 
Does the work quickly. Mušt relieve crue\ 
pain, to your satisfaction, in few minutes or 
your money back. Don't suffer. Ask your 
druggist today for NURITO on tliis guarantec 

Remkite Lietuvišką 
Žydukę 

NATHAN 
KANTER 

MUTUAL 
L1QU0R 

CO. 
Wholesale 

4707 So. 

Halsted St. 
Tel. Blvd. 

0014 

C L A S S I F I E D 

» S^ 

gh'c ir yra žinoma tarpe ki•; silsėję. 

Namai, Parmos Eina Brangyn. Pasiskubinkite 
nusipirkti arba pasistatyti . Turiiue namų po visą 
Chicagą. Taipgi mažų ir didelių i'annų. Galima pigiai pirkt, mainytį . 

B A R G E N A I M A R Q U E T T E P A R K A P Y L I N K Ė J 

PIRKITE ANGLIS DABAR - KAINOS NUKRITO 
ALESAUSKAS & SONS 

7100 So. Talman Ave. 
TEL. PROSPECT 8742 

Mes iškraustoine modernia būda. 
Paidavinčjame t iktai geriausios kokybes 

(beet ąual i ty) anglis . 

7 cottagiai, nuo $2300 ir aukščiau. 
12 bungalių, nuo $4300 ir aukščiau 
17 2-fletų, nno $6,500 i r aukščiau. 
3 3-f'letų, nuo $7,500 ir aukščiau. 

14 4-f letij, nuo $9,500 ir aukščiau. 
8 6-1'letų, nuo $15000 ir aukščiau. 
15 10-1'L, nuo $18,500 ir aukščiau. 
3 15-f L, nuo $25,500 ir aukščiau. 

Turime daug bizniavų namų, didelių ir mažų. Taipgi statom 
naujus uaimis ir taisom senus. Ant jūsų loto pastatysim murini 
bungalow už $4,950.; 2 f ietų mūrinį, po 4 kambarius, už $G,500. 

Je igu jūs turite seną namą, priimsim j mainus. Statyt i naują 
arba taisyt i seną namą nereikia pinigų mokėti pakol nebus dar
bas pilnai užbaigtas. Pastorojanic paskolas ant lengvų išmokėjimų 
ir mažų nuošimčių. Apkainavimas veltui. Taipgi inšiūrinam na
mus, automobilius ir rakandus. Vis i mokesčiai namų arba inšiū-
rinių ant lengvų išmokėjimų. K a s nori pigiai pirkti, greitai par
duoti arba išmainyti, naują namą pastatyt i , seną pataisyti , kreip
kitės pas C. P . S U R O M S K I S CO., 6921 S. W E S T E R N A V E . 
TeL Refcublic 8713; vakarais Prospect 0176. Ofisas atdaras nuo 
9 vai. ryto iki 9 vai. vak. Nedėliom nuo 10 vai. iki 3 vai. popiet. 

PARDAVIMUI NAMAS 
ANT C A Į M P B K L . 1 , GATVI5S, ARTI 
44-TOS GATVĖS. Mūrinis 2 fletų 
namas, 4 ir 5 kambariai; garu ap
šildomas. Lotas y.ra 26x25 pėdų. 
Kaina $4,800. 
GEYER. 6341 S. ASHLAND AVE. 

Telefonas REPubl ie 2»30. 

PARDAVIMUI N A K ^ S 
Pardavimui 3-fietų namas Brldge-
porte. Atsišaukite; Kazimieras Lau
ciui), 2HSU boutu Wallace Street. 

Atnaujinkite ir Pagražinkite 
K \mų Grindis 

"DUSTLESS FLOOR S A M ) 1 \ G " 
Apkainavimas Dykai — 

1S Metų Patyrimo 
Darbas G 'nrantuotas 

DS1 Specialių S^ygų 
šaukite Dabar 

COMPLETE FliOOR SERVICE 
Telefonas Normai 4799 

PARDAVIMUI 

7 kamb. Brick bungalow 
pinis) su garadžiu. Kaina 
Atsišaukite: 

7201 So, Roekwell Street 
Prospect 52«0 

(kam-
$7900. 

Burke Motor Sales Co. 
^ ^ DESOTO - PLYMOOTH 

m$ 

RADrO PATARNAVIMAS 

* CHiCAGCTS MOST BELIABLE NEW C AR 1>1I1ALEB 
Trade-ins on New Plymouths and De Sotos are swamping usl 

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

BUIC?KS — 1939-38-37-36, Sedans. Prices as Low as: 
Ali have Heaters and Trunks — some with Radios ^ 3 9 5 . 0 0 
CHEVROLETS — 1939 38-37-36, Sedans. 
AH have Heaters and Trunks — some with Radios $ 1 8 5 . 0 0 
CHRYSLERS — 1939-38-37, Sedans. These look likę new.. . $ 2 9 5 . 0 0 
DE SOTOS — 1938-37-36, in perfect condilion. 
With Heaters, Radio and Trank $ 2 7 5 . 0 0 
DODGES — 1939-38-37. Best Buys in Chicago. .. 
With Heaters and Radio. AU have Trunks. $ 2 9 5 . 0 0 

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

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

PLYMOUTHS — 1940-39^38-3*36, with Heaters, 
Radios and Trunks. Ali these ears are likę Brand New $ 2 9 5 . 0 0 
218 cars to choose from. Every car reconditioned by our factory 
trained mechanics and guaranteed to be perfect throughout. 

^m YOUR CAR D0WN - BALANCE 18 MONTHS. 

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

A445 So. Westem Ave. Chicago, 111. 
O P E N E V E K I N G S 

0 DUODAM PASKOLAS 
A N T 

PIRMŲ MORGICIŲ 
Į)}} Chicagoj ir Apielinkėj. Lengvais Išmokėjimais: Pi^ 

kiniui* Pataisymui ir Statymui Naujų Namų. 

MOKAME *\% 
Dividendų Už Padėtus Pinigus. %9 ™ / 

_ 
Kiekvieno asmens taupiniai yra apdrausti iki $5,000.00 

per Federal Savings & Loan Insurance Corp., 
Washington, D. C. 

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

NGS 
HA N O LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
2202 Wcst Cermak Rd. Chicago, 111. 
TeL Canal 8887 Ben. J. Kazanauskas, sec'y 
RASTINĖS 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 Automobilo Radio, Namų Radio. i 
1 Mes taisome visas išdirbystes ir ' 
| modelius. Patarnavimas dieną ir \' 
, naktį. Kreipkitės j : — i 
3562 SOUtH HALSTED STREET 

i Greitam patarnavimui šaukite: ,' 
YARDS 2793 

SHE LOŠT 20 
POUNDS OF FAT 

Feel full o£ pep and possess th« 
dender form you erave—you cant 
U you llsten to go3sipers. 

To t&Jce off excess fat go light on 
fatty meats, butter, cream and SUK-
a iy sweets — eat more fruit and 

f iregetables and take a half teaspoon-
tvl of Kruschcn Salts in a glass oi 
hot water every morning to eiimi-
nate exeess wašte. 

Mrs. Elma Verille of Havre de 
Grace, Md., writes: "I took off 20 
Ibs.—my clothes flt me flne now." 

No drastic catharties^—no consti-
pation—but blissful daily bowel ac-
tion when you take your litUe daily 
dose of Kruschen. 

PARDAVIMUI NAMAS IR BIZNIS 

Pardavimui namas, 6 Kambariai vir
šuj; tavernas ir 4 pagyvenimui kam
bariai pirmame aukfcte. Mūrinis ga-
radžius. Taverno fiksčeriai visi nau
ji. Parduosim pigiai. Randasi ant 
63-čios gatvės. Atsišaukite: Telefo
nas PROspect S078. 

PARDAVIMUI AR MAINYMUI 

Norime išmainyti 2 f lėtu PO C 
kambarius namą Brighton Parke 
ant mažesnio. Atsišaukite: 

3944 So. Artesian A v e 

PARDAVIMUI NAMAS 
Medinis namas, apkaltas su asbes-
tes, cementinis pamatas. 3 fletai 
po 5 kambarius ir krautuve. Par
duosiu arba mainysiu ant dviejų 
flety namo. Atsišaukite: 4213 So. 
Cainpbiil Ave., 2ras aukštas prieky j . 

REIKALINGAS DARBININKAS 
Reikalingas vilnų skirstytojas. Pas
tovus darbas. Al sišaukite: I5ft0 N. 
Sheffleld Avenue. 

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

FEMININE 
HYGIENE 

"Cleanliness" should be the "watchword 
of every giri and woman afflicted by 
discharge. And thousands have dLscov-
ered daily douching with Lydia E. 
Pinkham's SANATIVE WASH most 
EFPECTIVE. Unlike many produets, 
Pinkham's Sanative Wash is NOT a 
harmful, burning germicide. Instead 
l f s an excellent BACTERIOSTATIC 
(the modera trend) which delightfully 
cleanses, deodorizes, inhibits bacterial 
growth and dlseourages infection. Very 
soothing to delicate membranes. Espe* 
cially pleasing for marriage hygient. 

= ^ i 

Pastovumas 
Tą liudija įstaigos 44-riy metų gyvavimas. 

^ 

4tk 
\ i bendrovi, kaip mūsų tauta, yra įsteigta a»t 
aamu, kurie yra sarininki} apgyventa. Neraaitf 
gaugesnea vieta tampyti savo pinigu*. 

ĮSIGYKITE NAM4 PER MffSŲ LENOVO 
IŠMOKĖJIMO PLANĄ, ANT ILGŲ METŲ! 

KEISTUTO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
3236 South Halsted Street 

TeL Calumet 4118 Jos. M. Moteris, Sec'y. 
Ind&>Ul klckTieno taupytojo apdrausti 

Iki »5,000.0© PnilnalhiBJe |utal«njn. 
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J, E. Vyskupo Bučio )Dvi Dideles Draugijos 
Išleistuves Į Pasmerkė Lietuvos 

.j. Užgrobime NEW YORK, N. Y 
E. vyskupas Petrei Būrys 
tėvų marijonų 'g^nerola.s iš
vyko Dixie kaperiu liepos 29 j ( lrau#ija, 
\\. iš La (Juardia aerodromo, Į j . m u s o 

Jo palydėti buvo atvykę kun. 
(Ir. J. Navickas, kun. dr. Rėk
laitis, kun. J . Balkūnas, Lie
tuvos gen. kcnisulas J. Bud
rys, kun. J . Šeštokas, kun. P. 
Lekėšis, kun. J. Kartavičitis, 
šiomis dkrjoniis iš Lietuvos 
atvykęs dr. P.-tras Vileišis, 
kun. Kurktas 
kun. A. Valančius (Chicago), 
chieagiet\s Vincas Šaulys ir 
"Amerikos" redaktorių*. 

SO. BOSTON, Mass. 
Liepos 18 d. lietuvių piliečių 

prie, kurios | ri-
apie 800 įvairiausių 

pakraipų lietuvių, AiL:rikcs 
pilkčių, sivo pusmetiniame 

j susirinkime aštriai .:r vienbal 
. šiai pasmerkė sovietų Rusi-
;jos niekšiška žygį — Lietu-
i vos .ujįrrobimų. Ta nutarimą 
pranešti valdžios įstrrgoms, 
atstovams ir atstovvbėms iš 

" , rinkta komisija iš adv. Ka
zio Kalinausko, Dr. A. L. 
Kapočiaus ir adv. A. Jan
kaus ko-Younsr. 

paraše **New York Times'1 

ir kiti laikraščiai. Visi paly
dovai palinkėjo Jo Ekscel. 
labai laiminga* keliones. Lip
damas į milžinų lėktuvų, Ek
scelencija paskutinį kartų pa
mosavo kepure ir tuo jaus iš
nyko iš regimos apylinkes. 

"Dix ie" visi motorai smar 
kiai suūžė, lėktuvas gerokai 
papluduriavo vandenyje, 

smarkiai įsibėgėjo ir pakilo 
į autkštumas, per kurias išne
šė Lietuvių tautai brangų as
menį Romos link, kur jo lau
kia svarbios pareigos. 

Vyskupas Bučys labai ge- . Liepos 21 d. šv. Jono Ev. 
rai jautėsi. Amerikiečių sjuu- BĮ. Pašalp. Draugija, turinti 
dos atstovams suteikė pi**- iper 703 narių, i*nvo pusmeti-
kalbejimų. Apie jo išvykimų i?.iame susirinkime vienbal

siai priėmė rezoliucijų, smer
kiančių bolševikiškas Rusi
jos pavergimų Lietuvos ir ki
tų Baltijos kraštų, o vietos 
lietuvių bolševikeliams išreik 
šta panieka ir pasmerkimas, 
kaip lietuvių judams — išga
moms. 

Pietų Amerika 
Kiek Yra Lietuviu 
Brazilijoje 

Brazilijos lietuvių koloni
jos kultūririo ir visuomeninio 
veikimo centru yra Sao Pau
lo miestą.-, kur gyvena per 
1G,C00 lietuvių išeivių. Čia 
lietuviai ir turi daugiausia 
organizacijų ir lietuviškų kul 
tūrinių įstaigų. 

Apytikriai skaičiuojama, 
kad Brazilijoje gyvena ne 
mažiau kaip 35,000 lietuvių 
išeivių. Tačiau Brazilijos sta
tistinės žinias skelbia, kad 
nuo 1900 metų iki 1989 nutų 
į Brazilijų per įvairius uos
tus įvažiavo 46,820 lietuvių 
tautybes emigrantų. Jei Bra-
z.ilijos statistines žinios yra 
tikrai tikslios, tai lietuvių iS-| 
eivių skaičius Brazilijoje tu-

i retų būti didesnis, negu iki 
šiol buvo spėjama. 

INDIANA LIETUVIŲ ŽINIOS 
: ^ 

f 

yra ištekėjusi už žymaus ita
lų valdininko, kurių vaiku
čio krikšto tėvu yra pats 
Mussolinis. 

Optimizmas yra vyriausias 
pasisekimo kūrėjas, pesimiz
mas — pasiekti naikintojas. 

O. Swett Marden silsėti. Minėto turtuolio sesuo 

Turtuolis Pakvietė 
Pasilsėti 

SO. BOSTON, Jįrtn, — 
iVlienas jaunas žymus Ameri
kos turtuolis, senas Dr. (Ja-
linio drangas, sužinojęs, kad 
Pranas gavo daktaratų, pri-
siurtė nuoširdų sveikinimo 
laišką su čekiu ir pakvietė 

ftr 

Padaužos1 Išdaigos 
Panevėžio apylinkėse neži

nomas piktadaris kelyje pa
degė Gliko Volfo vežimų, pri 
krautų linų. Arkliui pradėjus 
bėgti, linaA ėmė Nepaprastai 
smarkiai liepsnoti. Arklį vė
liau šiaip taip (pavyko iškin
kyti, bet vitsi linai sudegė. 

"DRAUGO*' LABOR DAV 
P I K N I K A S 

Rugsėjo 2 d., 1940 m. 
Galinį į savo jacbtų rpa-| V Y T A U T O P A R K E 

A. A. Kun. Jono Juškos Paminklo Fondas 

Atvaizduojama J paminklas buvo pastatytas šv. Kazimiero kapinėse prie a. a. Kun. J. Juškos kapo. 
Iškilmingos dedikacijos ceremonijos įvyko sekmadienį, Liepos-July 7 d., 1940 metais. 
Norėdami pagerbti įsteigėją ir parodyti meilę jų geraširdžiui vadui, Švento Kryžiaus C. Y. O. 
Jaunų Vyrų kliubo nariai nutarė pastatyti paminklą jo atminčiai Kadangi neturi gana lėšų tą 
sumanymą įvykdinti, jie kreipiasi į vi.uomenę pagalbos; prašo visų prisidėti prie steigiamo fon
do. Visos aukos, taip didelės taip ir mažos, bus 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 . 
M r. & Mrs. P. Wenglinskis 
Mrs. Norbutienė 
Mr. & Mrs. Bistras 
Mrs. Trucinski ir sunirs 
Mrs. R. Telenie 
Mrs. A. Yucus 
Mrs. Dombrou •. 
Mrs. Grananta , . . . . , 
INFORMACIJŲ SAUKITE: 

5.00 
5.00 
2.O0 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

Mr. J . Kavaliūnas . 
Mrs. E. Dubrock . . . 
Mrs. Shnlis 
Mrs. Gregait 
Mr. A. Dambrauskas 

• • • • 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

.50 

AL. 

Viso $338.50 

S, YARDS 6952; J. P. KAVALAUSKAS. REP. 6590 

VENETIAN MONUMENTCO. 
5 2 7 N.VVestern Ave. Chicago, II I . 

TEL. SEELEY 6103, ABBA SAUKITE TELEFONU REPUBLIC 6590 

\ 

Gary, Ind. 
Prieš keturis metus kun. S. 

Draugelis buvo paskirtas čia 
klebonu Šv. Kazimiero liet i-
vių parapijai. J 0 rūpėsiu 
buvo gražiai išdažyta bažny
čia, nupirkti nauji varganai, 
nukastas buvęs aplink baž
nyčią kalnas, parapijom nuo
savybe aptverta g^luune tvo
ra ir medeliais apsodinta. 
Salėje sudėta naujos grindys, 
'. upirkta naujos kėdes ir at
likta daugiau kitokių darbų. 
Parapijonų buvo mylimas. 

Bet, štai, viena, sekmadieni 
paskelbė žmonėms, kad, susi
taręs su kun. J. Marčių, ku
ris yra klebonu Mihvauktv. ir 
Racine lietuvių parapijų, ir 
kuris prieš tai ilgiis metus 
čia kbibonavo, abiejų diece
zijų vyskupams sutinkant, 
pasimainyti vietomis. Naują 

vietą kunL S. Draugelis uže-
m:e rugpiūčio 1 d., o kun. J. 
Martis tą pačia dieną pra
dėjo eiti Gary lietuvių para
pijos klebono pareigas. Ka
dangi rugp. 1 dieną, buvo 
Parcinkuliii atlaidai, tai pa
maldose, kurias laike kun. J. 
Martis, dalyvavo labai daug 
žmonių. 

Liepos 30 d. parapijonai 
buvo surengę kun. S. Drau
geliui išleistuves. Per šaunią 
vakarienę apgailestauta kle
bono išvykimas iš šios kolo
nijos ir sudėta daug linkėji
mų naujoj vietoj, taip pat 
įteikta dovanų, tarp kurių ir 
pinigais 50 dol. „ 

Per vakarienę taipgi pri
siminta, kas įvyko Lietuvoje 
pastaruoju laiku. Susirinku

sieji, pasipiktinę StaMno at
nešta kruvina diktatūra ant 
mūs brolių ir seserų, ir vyki
namais masiniais suėmimais, 
išnešė (protesto rezoliuciją ir 
pasiuntė Paleekui į Lietuvą, 
taip (pat Amerikos Jungtinių 
Valstybių vyriausybei prašy
mą nepripažinti Sov. Rusijos 
Lietuvos užgrobimo. Po re
zoliucija rusi rase Antanas 
CJalinau.-kas ir Alex Rutclio-
nis. Dalyvis. 

IŠ LIETUVIŲ PAŠELPOS 
IR POLITIKOS KLUBO 
VEIKIMO 

Kaip jau žinoma, šis klu
bas yra susivienijęs su kito
mis keturiomis draugijomis. 
Narių turi 200, ižde $10,000. 
Nariams įmokama 8 dol. pa-
šelpos savaitėj. ,ir kiekvienas 
yra apdraustais 200 dol. Be 
to, mirus nariui iš iždo per
kama gelių. Klube yra narių 
įvairių įsitikinimų, bet dau
giausiai katalikai. 

Dabar eina klubo naujų na
rių prirašinėjimo vajus. Nau
ji nariai iki 35 metų amžiaus 
priimami už pusę įstojimo 
mokesčio. Ja;u įsirašė nema
žai ir jaunimo. Kviečiami įsi
rašyti visi (iarv lietuviai. 
Vajus tęsis iki rudens. 

Praeitą 'susirinkimą pra-
našta, kad randasi du ligo
niai: Jonas Stašaitis iš Ce-
dar Lake Hotel, Cedar Lake, 
Ind., prašė narių jį aplanky
ti. Guli Mercy HgonirJej. 
Nuo pašelpos atsisakė. Susi
rinkime nutarta, kad. (pirmi
ninkas nupirktų gelių ir jį 
aplankytų draugijos vardu. 

I 

URBA Gėlės Mylint iems, . 
Vestuvėms, Ba i .kie-1 
t ams . La ido tuvėms I 
ir Puoš imams . 

GĖLININKAS • 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800 

WOLK S T I D I O 

1 9 4 5 VVest 3 5 * Street 

JO. 

("OMPLETE 

ADVANCED PHOTOGKAi'HV 

LOVVESI POSSIBLE PKICES 

PHONE LAFAYETTE 2H13 % 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTJ 

Visi Telefonai YARDS 174M742 
4605-07 So. Hermltage Ave. 

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South FaJrfleld Avenue 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

Klausykite mūsų radlo programo Antradienio Ir 
Šeštadienio rytais 10:00 valandą, 18 W H I P stoties (1480 k.) 

So Povilu Saltimleru. 

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

-

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

10:00 VALANDĄ RYTO 
1480 KDa, 

PROspect 4050 

Kita ligone E. Kattuširoė, 
po operacijos Bilings Memo-
rial ligoninėj, Chicago, jau 
grižo namo ir sveiksta. 

&iame susirinkime pribūta 
nauji konstitucijos pataisy
mai, kuriuos pagamino spe
ciali komisija. 

Sekantis susirinkimas Įvy
ks sekmadienį, rugp. 11 d. 

Narys-

6y 'RakifUĮ'TmmdlIU 
(SjpmmtUČh tufaormaLe, 
yujtfiunjCĮ LOJL TiaJuruy 
w rowtU/L...CofvUi>Utdb^ 

čxpeAt0iemUtč 

^ A E O O N O M Y and 
SATISFACTION use 

Double TestedfDoub/eActionf 
yr^ BAKING 
R k V POVVDER. 

Šame firke Today as 45 >ear$Aqo 
25 ou nces for 254 ' 

Full Pack ••• No Slack Fillind 
MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 

USED BYOUR GOVERNMENT . 

JONAS DRAZDAUSKAS 
g^^eno num. : 
vitt St. Namu 
ns\vick 4770. 

1535 No. T.ea-
telefonas BRU-

Mir€ Rugp. 5 d.. 1940 m.. 
8:30 vai. vakaro, su laukęs 34 
metu amžiaus. 

Gimė Harvvood, Pa . 
Pal iko dideliame nuliūdimo 

4 seseris: Marijona. Elena 
GreRory ir jos šeima. Ona ir 
Agnieška Sloane ir jos šeima, 
du brolius: Juozapa ir io mo
terį E leanora ir ju Šeima ir 
Edvardą, dėde Dominika Re-
ku ir daug kitu giminiu. 

Kūnas pašarvotas koplyčio
je, 1735 "VVabansia Ave. 

Laidotuvės jvyks Penk tad ie 
ni, Rugp. 9 d. iš koplyčios 
| : 30 vai. ryto bus at lydytas i 
Sv. Mykolo pa rap . bažnyčia, 
kurioj jvyks gedulinėms p i -
maldos už velionio siela. Po 
pamaldų bus nulydėtas j Sv. 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, d r augus ir pažysta
mus dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę S",«*rys, Broliui. 
Bedė ir Gimines. 

Laidotuvių Direktor ius R P . 
Mažeika. Tel. Yards 1138. 

Biblioteka — visų žmonijos 
dvasios brangenybių lobynas 

6. Leibnit; 

9• • ' I T ' S EASYr»» oo i* 

.CDILS 
HEff "ABTOMATIC 

• M 

•AIMO n ica i 

SIMPLY...Curi AsYou Comb 
Mere » HH) lo»» »O*0 *> •<>** euf t in* 
atethcd* N'i «w «e» Au»omoi>« 
to l locur l . wi»»< o '•gulo« comb o« or»« 
• od o n d e mogu d u o p p e o n n g to«"' 
o« ih» ©th«> *OK »imol> c w o- »c 
' o m b «»•••> o n t «nd »Oi> to i>r , • ••" 
•• . -»thet »0' ' u ' 1 *o*'U n -
• .t< r>eoutt »hof ovi-'e* •"* < 

GARY, IND. LAIDOTTTVIŲ DIREKTORIAI 

KELNER — P R U Z I N 
Ger iaus ia s p a t a r n a v i m a s — Mote r i s p a t a r n a u j a 

Phone 9000 620 W. 15tJi Ave. 

DIREKTORIAU 

NAEIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ, 

# LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS I 

A M D III » M P C PATARNAVIMAS 
AmDULAIi i iL DIENĄ IR NAKTĮ 

D y i r A j KOPLYČIOS VISOSE 
I JV A 1 MIESTO DALYSE 

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

Anthony B. Petkus 
6812 So. Western Ave. 
GKOvehill 0142 
1410 S. 49th Ooart 
CTOero 2109 
3354 So. Halsted St. 
Telefonas YABds 1419 

Albert V. Petkus 4704 S. Western Avenne 
Phone LAFayette 8024 

Lachawicz ir Sunai 
2314 West 23rd Place 
Phone CANal 25J.5 
Skvrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PTTLlman 1270 

4348 So. Califomia Ą m 
Phone LAFayette 3572 

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

Antanas M. Phillips 3307 Litnanica Ave. 
Phone YARds 4908 
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Iš Šv. Antano Dr-jos 
, Veikimo 

Draugijos šv. AiJtano mė
nesini H susirinkimas [vyko 
rugpiūoio 4 d. Su-rnas nebn-

Alf. Pepaliui, VI. Brazaus
kui ir J . Staisaičiui. Taip pat 
dr-ja, dėkoja pikmko darhi-
ninkanis: A. Zakarui, J. Gry
bauskai $r., A. Kondrotni, 
M. Jokubauskai, A. R&bft 

vo skaitlingas. Nauju • " J ^ j ^ į į ^ j.< Tekoriui, Fel. 
iširame knta. JJulįjonas l i t i

nius. Garbe draugystei turėti 
savo tanpe tokį narį. 

Dratlgajai buvo prisiu>-ta.< 
laiškas nuo Peoples Federa-
tion for Peace," kuri kvi' &fl 
į konferencija šeštadienį, rug 
piūeio 10 d., Slrermatn viešbu
ty. Nežinodama, kas per vie
na toji įgrupe, kuri šaukia 
konferencija^ dr-ja laišką ir 
atidėjo ai.t toliau. 

Gautas laiškas nuo šv. An
tano Paskolos B-ves su čekiu 

-.50 nuošimčio už pusę me
tų už padėtus dr-jos pinigus 
ir sykiu b-ves atskaita. 
B-v-t's raštininkas J . Grybaus 
kas taip pat yra šv. Antano 

Brazauskui, S. Stašaičiui, A.j 
kamuoliui, Z. Šrupšai; šeimi-j 
ninkems: P. Zakarienri, E. 
Brazauskienei, Stanaitienei 
ir Pepalis; Dainų Mylėtojų 
cborui, Jonui Kaikeriui, kun.| 
H. J. Vaičūnui, A. Mondei-
kai, P. Žajauskui, A. Petkui, 
Kaz. Andrejauskui, J. Bud-
rikui, J. Kiškūnui ir visiems, 
kurie atsilankė ir parėmė 
pikmk,. 

Prie senosios vakarienes i 
kom. dar darinkti šie nariai :| Golden Gate tarptautinėj *jfirodoj, San Francisco, nuo 
J. Stašaitis ir Jonas Miko- rugp. 10 iki 18 d. bu^ išstatyti rinktiniausi žirgai. Čia vaiz

duojamas San. Francisco šerifo rinktinis arklys. 
(Acame teleplioto). 

West Pullmaino 
Naujienos 

Liepos 23 d. iš SS. Petro 
ir Povilo parapijos bažnyčios 
iškilmingai palaidotas Švento 
Xazimiero kapinėse a.a, Pran 
ciškus Ka'^tantinavičius. 

Laidojimo dienoje buvo at
laikyta sykiu tivjos šv. Mi
šios už velionio sielą. Klebo
nas kun. A. M. Linkus pa
sakė gwžų .pamokslą. Žmo
nių buvo pilna bažnyčia, ir 
j kapus palydėjo a. a. Pran
ciškų didele minia. Laidotu
vėms mandagiai patarnavo 
iiiaborius J. F. Eudeikis. 

dr-jos narys. 
Dr-jos buvęs piknikas davė j narį, kuris buvo dr-jos 

pelno $43.00. A4iū komisijai: tininku virš 20 metų. 

lainis. 
Narys, Juozas Stankevičia, 

serga County ligoninėje, ant 
4 lubų (26 lova). Kas turi 
laiko, lai atlanko mūsų seną 

raš-

<f 
KAS GIRDĖT CHICAGOJ 

^ 

Vki Į West Sides 
Piknike Vytaufo 
Darže 

\VEST S1DE. — šį sekma
dienį, rugp. 11 d., Vytauto 
darže įvyksta metinis Aušros 
Vartų parapijos piknikas.* 

Šioj kolonijoj per paskati
nusiai dienas eina didelis 
bruzdėjimas, ruošimasis prie 
šio metinio išvažiavimo. Vie
ni ruošia svečių palinksmini
mo programas, kiti renka bei 
gamina valgias, treti organi
zuoja darbininkus. Žodžiu, 
šio parapijinio pikniko ren-

I gebėjimus sporte. Sporto ko-
I m/teta*: Sailtf visus r^fimtto-
jus apkrauti gražiomis dova
nomis. Bus visko: šokimų, 

I l g i m ų , virvės traukimo ir 
t. t. Įdomaujantieji s]x>rte 
ras šiame piknike daug gali
mybių ar tai dalyvauti įvai-

Įriose rungtysese ar tai pasi
žiūrėti, kaip kiti siekia dova
nų įvairiose sporto rungtynė
se. 

bei įspūdžiais, pasisvečiuoti , tijos vadai • y i _ - i -

Kvietimas seniems 
parapijonams 

Aišku — visi West Sides 
parapijiečiai kaip vientis da-

-^—^^^^^—^ m^mm i lyvauis. Bet nuoširdžiai yra 
Ktamasis komitetas uoliai v d k v i e f i a l l l i i r v i s i b u v u s i e j į 

tVest Sides parapijiečiai kliokia, kad šis mietinis piknikas 
bntų vispusiškas pasiseki
mas. 

Sportas 

dalyvauti. 

Padarvkime., "reunion," ben-
drą, suėjimų. Lai buvusieji 

Sporto vedėjas sakosi ruo-J Aušrota Vartų parapijos mi
šią tit&Hnkanuį sporto pro- riai atvyksta į šį išvažiavi-
gram^, kurion galės visi da-'nių, atnaujinti savo senas pa-
lyvnuti ir (parodyti savo su- žintis, pasidalinti mintimis 

skaitlingiausiai 

su savo senais parapijiečiais. 
Užtikrinu, kad akilankusU 

ji buvusieji parapijiečiai, ir 
movę parapijos gerieji' p i e 
teliai, "pasiilgs savo senos 
parapijos." Tad visi susirin
kime ir gražiai praleiskfaffe 
sekmadienj, rugpiūčio 11 d., 
Vytauto parke. 

Laiko liko mažai. Nors dai 
daug liko darbo, bet jau 
daug paruošta, visi fcavo pa
skirtus darbus baigia dirbti. 
Rengiamasis komitetas dirba 
sunkiai ir uoliai, kad tik ga
lėtų atsilankiusius kuoširdin-
giausiai priimti ir, pavaišint. 

. Visi dalyvaukime 

Tad įvertinkime rengiamo
jo komiteto darbuotę, jo pa
sišventimų parapijos naudai, 
dalyvaudami kuoskaitlingiau-
'siai įvykstančiame Aušros 
Vartų metiniame piknike šį 
sekmadienį Vytauto darže. 

Dalyvaujantis 

grasinimus 

THINGS THAT NEVER HAPPEN 
Copyright. 

KOMUNISTAI 
PRIEŠ 
AUTORITETUS 

Amerikos Legijono na-
eionales amerikoniškos ko
misijos direktorius Homer 
L. Chaillaux . kalbėda
mas vienam pobūvy Chicagoj 
pareiškė, kad konnmistų par-

autoritetams griežtai pasi
priešinti l iarry Bridges de
portavimui. 

Harry Bridges yra jūreivių 
ir uostų darbininkų organiza
cijų vakarinėse pakrantėse 
CIO komunistas direktorius. 
Prieš kelerius metus jis buvo 
nuteistas deportuoti į Austra
lija kaip negeistinas svetim
šalis. Bet jo deportavimų 
sulaikė darbo departamento 
sekretore. 

Šiandie gi jis turi būti de
portuotas aukštųjų autoritetų 
nuosprendžiu. r, 

Anot Chailla<&x, komunistų 
vadai pareiškiu, kad J . A. 
Valstybes neturės priemonių 
juo atsikratyti. Girdi, jis ne
gales būti laivu išvežamas, 
nes laivas nebus aptarnautas. 
Visi jūreiviai yra komunistų 
kontrolėje. 

Liepos 28 d., Vytauto par
ke įvyko parapijos metinis 
išvažiavimas — piknikas ir 
gerai pavyko. 

Lietuvių radio stotis pra-
nešė\ kad toj dienoj buvo net 
11 įvairių parengimų — pik 
nikų. Mes turime pasigirti, 
kad mūsų piknike buvo daug; 
publikos ir parapijai padary
ta gryno pelno $600.GO. 

paramos, nes savo darbais re
mia parapija, i) k i t e kilnia* 
įstaigas. 

Visus kviečia piknike da
lyvauti. 

Pereitų sekmadienį apie G 
vai. ryte, prie 123 ir l lalshd 
St., automobiliaus užmuštas 
jaunas vyras (vardo nesuži
nojau, svetimtautis). Nelai
mingasis dirbo per naktį J. 
Gaidelio taverne, 12300 So. 
Halsted St. Baigęs darbų 

mėgino pagauti autobusą ir 
automobiliaus vietoj buvo 
užmuštas. Rap. 

PRANEŠIMAS 
Šį ketvirtadienį, rugp. S d. 

Lietuvos Vyčių eboras šaukia 
labai svarbų susirinkimų. Pra 
šomi visi choristai ir choris
tes susirinkti Aušros Vartų 
parapijos salėje, prie 23rd 
Place ir Oakley Ave., 8 vai. 
vakare. 

Rugpiūčio 11 d., parapijos 
darže ir salėje, Šv. Juozapo 
draugija rengia pknikelį. 
Šv. Juozapo dr-ja yra verta 

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

ATSARGOS KAPITALAS #360,000.00 
Dabar mokam 3 % % už pa

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

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

LOAH ASSOOIATIOH 
OP CHIOAGO 

JUSTIN MAOKIEVVICH, Prea. 

Chartered by C. S. Government 
8A.VING8 FEDERAJLLY 

INSURED 
• 

4192 ARCHER AVENUI 
TEIi. VZKGINLA 1141 

VAJJ.: 9 iki 4 p. p. Trečiad.: 9 iki 12:00 p. šeštad.: 9 iki 8:00 v. v. 

Kišeninis 
Lietuviškai—Angliškas 

ir 
Angliškai—Lietuviškas 

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

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

tik #1.00 
" D R A U G Ą S** 

2334 South Oakley Ave„ 
Cliicago, Illinois 

- « ,% -..ŝ  
'+•*% - ' * * 

I I I 

— SMAIL MONTHIY PAYMENTS — 

AU MAKIS 
SOLD, RENTED 
AND REPAIRED 
- 1 « I M TIA0MN AUOWA»a— _ _ _ 
out •iiuiiu e m i oHi.tiAi MIW.II, 

TYPEVVRITER 
O M P A N Y 

ROIIRT C. GOIMLATT, Monogvr 
189 W. MADISON ST. 

Phone DEAR30RN 8 4 4 4 
ISTIMATES-FREE-D1MONSTRATION 

*STAR l 

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

(Savininkai) 
2417-19 WEST 43rd ST, 

Wione Virglnia 9780 

Klausykite 'Draugo' y io Programų 
Antradieniais 
WGES (1360 ldl.) 
730 valandę vak* 

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

Kviečiame visus mūsų gerbiamus skaityto
jus pasiklausyti šių radio programų, nes bus 
dedamos pastangos padaryti jas kuopluikiau-
šias ir vertas jūsy pasiklausymo. 

WGES - Kiekviena Antradienį - 7:30 v. vak. 

DABAR LAIKAS ANGLIS 

UŽSISAKYTI ATEINAN

ČIAI ŽIEMAI. 

Roseland Coal Co. 
343 W. 107th Place 

TEL. PULLMAN €776 
A. Tumorus, Sav. 

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

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO 

REAL ESTATb 
INSURANCE ANO LOANS 

Statau visokios rųSi'fl naujus na
mus ant lengvų nteįiesluių Išmo
kėjimu. Darnu visokį taisymo dar
bu be jokio casb {mokėjimo, an» 
lengva mėnesiniu. Išmokėjimu 
(lsgauuu geriausi aiijgiuinia it 
Flre Insurance Rompamjų dėl tai* 
symo apdegusių namų). Darau 
paskolas ant naujų ir senų namų, 
ant lengvų mėnesinių Išmokėjimų 
nuo 6 iki 20 metų. Reikale 
kitos prie: 

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

THINGS THAT NEVER HAPPEN; 

fRS1 BECAOSt M 
HO H(JRBXj-

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Vestuvėm, Krikštynom Ir kito
kiem Bankietam Suteikiam Pa

tarnavimą. 
Iilnksmas Patarnavimas Visiems 

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

* 
4 
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P K 3C Tf O 3C S 
Linksma Buvo M. S. 
20 Kuopos Piknike 

BRIGHTON PARK. ~ Jtug1 

pifu'io 4 d. M. S. 20 kuopos 
narvs surei^e išvažiavimą 
Liepos dar/. 

Rengimo komisija ir dar
bininkes susidėjo iš: EI. Stat
kienės, Klapatauskhnes, M. 
Paukštienėj S. Jonikienei^ 
(itMlmimenes ir P. Zakarai-
tes. Visos daug* pastangų įdė
jo ir del to piknikas buvo 
sėkmingas. 

Pirma dovaną — radio — 
laimėjo P. Kvetkiene, 4746 
60 / Fairfield A ve.; antrą — 
užvalkalus — D. Macenis, 
7144 S. Tahnan A ve.; treči;) 
— $2.00 pinigais — Bruno 
Bruzgulis, 4109 S. Rockwell 
St.; ketvirtą — degtines bon 
ką — St. Barkauskas, 4500 
S. Talman A ve. "Gate prize*' 
laimėjo pirmą — Julia Rau
doniu antrą — V. Gedminie
nė; trečią — St. Barkauskas. 

Kuopa dėkingi komisijai, 
aukotojams dovanų, svečiams 
atsilankusiems už iparama, 
muzikantams, kurie taip šau
niai griei? lietuviškus ir ame 
rikoniškus šokius, ir visiems, 
kurie tik kuo prisidėjo prie 
gražaus išvažiavimo pasise-
ikimo. A. P. 

Ketvirtadienis, rugp. 8, 1940 

PROPAGANDA UŽ 
KONSKRIPCIJĄ * 

Mili ta iy Training Camps 
Association pirmininkas Tom 
R. Wyles iš Chicago pr ipa
žįsta, kad j is pirmininkavo 
grupei vyrų, kurie gegužės 
mėnesį susir inko New Yorke 
remti Burke-\Vadsworth kon-
skripcijos (privalomojo ka
reiviavimo) bilių. Sako, tos 
grupės pastangomis sukelta 
250,030 <lol. fondas visuome
nei aiškinti biliaus gerąsias 
puses. 

Tą grupe sudarė, kaip se
natorius Holt išaiškino sena
te, Wall gatvės advokatai, 
tarptautiniai bankininkai ir 
munieijos gamyboje direkto
riai. 

Town of Lake Žinutes 
Rugp. 3 d. suruošta puiki 

"surprise shower," žinomai 
Teikėjai B. Cieiienienei. 

Namas buvo užpildytas 
viešniom ir svečiais iš visų 
kolonijų; dalyvavo apie 100. 
Įteikta brangi dovana, taip
gi daug kitų įvairių dovanė
lių. 

Atsilank usieji pavaišinti 
vakariene . 

B. Cicieniene nuoširdžiai 
dėkoja vi-som-iems atsilanku
siems. 

L i n k i m e sve ika tė lės i r Die
v o pa la imos Benedik ta i . 

W«stern Women's golfo turnaniente Westmoire.land 
(Chicago), Miss Ellamae Wiiliams Lš Chicago lygiomis lo
šia su cempijone Elizabeth Hicks iš California. 

sesuo M. Augustina ir l?esuo P a t a r i a A n k s č i a u 
M. Angelą. Aplankusios žy- ^ ^ j ^ ^ 
mesnes Chicago vietas, pave-1 
šėjusios pas gimines grįžo į Cooko apskrities iždininkas 
motinišką namą, Šv. Pranciš- ( John Toman pataria žmonėms 
kaus Vienuolyną, Pittsbungh, 
Pa. 

Viešėdamos Chicago sese-

nelaukti paskutinės dienos 
mokėti antrąją taksų dalį ui 
1939 m. 

Iki rugsėjo 1 d. taksos turi 
r y t Augustina ir Angelą ap- b ū t i s u m . o k ė t o S ) n e s p a s k l l i 

M. Sudeikiene, veikėja įvai 
riose draugijose ir organiza
cijose, per kelias dienas šei
mininkavo Labdarių ūky, nes 
vyrai turėjo daug darbo. Bu
vo pats šienvežis; be to, ir 
kitokie darbai reikėjo atlik
ti. 

lankė ir B. Cicieniene, Sese
rų Pranciškiečių Rėmėjų 3 
skyr. ilgametę nut. rast., ku
ri viešnias pavaišino. 

i Rap. 

Pas motinį J. Saudvitiene 
lankosi jos duktė vienuolė, 

Vaikai Žaidė 
Su Gazolinu 

Šiaurinėj miesto daly tuš
čiam sklype keli vaikai pra
dėjo žaisti su gazolinu. Už
degė gazoliną skardinėje ir 
ėmė ją spardyti. 

To sėkmėje Thomas Bier-
mann, 10 m. amž., 2959 No. 
Pulaski road, sužeistas ir pa
imtas į Belmont ligoninę. 

RKMKITE, PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ. 

bus nustatyta paprasta bau
da. 

Nelaukti paskutinės dienos 
susikrušimo, pareiškia iždi
ninkas. 

Vagis Paspruko 
Su Grobiu 

* 

M r s. Ann Schreiner, 30 m. 
amž., grįžo vakare į savo 
apartamentą (butą)*, 2442 Fo-I 
ster ave., ir nubaidė vagįj 
kurs buvo įsikraustęs į vidų. 
Mrs. Schreiner džiaugėsi įvy
kiu. 

Tačiau netrukus apsižiuro-. 
jo, kad nubaidytas vagis pa-i 
grobė porą jos žiedų vertės; 
200 dolerių. 

Naujas Pirmininkas' 
Turi Naujas 
Idėjas 

Chicago Plano komisijos 
naujas pirmininkas George 
T. Horton komisijos susirin
kime pasakojo, kad jis turi 
naujas idėjas apie miestų 
statymą ateityje. 

Šiandieninis miestų patvar
kymas yra niekam tinkamas, 
sako Horton. Ateities mies
tuose bus eilės parkų, gatvės 
namų užpakaliuose, bet ne 
priešakiuose, gyvenami na
mai nepermatomojo stiklo ir 
be langų, jie bus sukinėjami 
į visus šonus, kad gauti dau
giau saulės spinduliu- Namų 
priešakiuose, kur šiandien yra 
suterštos gatvės, bus parkai, 
kuriuose vaikai be baimes ga
lės žaisti. 

Nenuostabu, pareiškia Hor
ton, jei šiandienį miestai ap
tuštėjo, gyventojai nusikekli-
na i provinciją, "kadangi mies
tuose gyvenimas nepakenčia
mas — dulkėtas, nešvarus. 

Apylinkei Sukelta 
Daug Baimes 

South Homan ave., 1100 
bloko apylinkėje, užpraeitą 
naktį gyventojams sukelta 
d a u g baimės. 

1142 So. Homan ave. gat-
vai tėje r a s t a kažkokia užkal ta) 
4x6 pėdų pamesta medinė 
dėžė su parašu "Made in 
France. ' ' 

Pamanyta, kad dėžėje su
krautos bombos. Tuoj pra
nešta policijai. Atsirado sa
vanorių, kurie bėgo per apy
linkę i r iš miegų pažadino 
žmones. Kaip bematant vi
suose namuose pasirodė švie
sos. Apylinkė apgyventa 
daugiausia žydų. Tarp jų 
kilo kalbų, kad, rasi, naciai 
nori susprogdinti apylinkę. 
Vos tik nekilo pasiauba, kaip 
imta dar pasakoti, kai kas 
matęs, kad dėžė iš padangių 
parašiutu nuleista į gatvaitę. 

Atvyko policijos bombų 
specialistai AVilliam Taub ir 
Irving Kipnis. J ie nepapra
stai atsargiai atplėšė užkaltas 
lenteles. Dėžė buvo pilna 
minkštų medinių valaknų. Di
džiausiu atsargumu pluokšte-
lį paskui pluokštelį valaknus 
pradėjo traukti ir klausyti, ar 
kartais netarška užtaisyta 
bomba. 

Ištuštino dėžę ir nieko ne
rado, į l i 1 jfį • 

Neužilgo apylinkė aprimo ir 
namuose šviesos vėl išnyko. 

NAUJOS MAŠINOS FONDAS 

IŠ Cheyenne, Wyo., policija 
pranešė Chicagos policijai, 
kad tenai sulaikyti du vaikai, 
iš namų Chicago j dingę liepos 
27 d. J i e tenai įsilaužė į 
vieną automobilį, iš kurio pa
ėmė revolverį ; 

Vaikai v r a Alec Misheikis, 
13 m. amž., 2242 So. Sacra-
mento bulv., i r F r a n k Rosins-
ki, 14 m. amž., 2827 W. 23 gt. 

» 

AUKOTOJAI "DRAUGO" MAŠINŲ FONDUI 
Mašinų fonde buvo , , $2.510.80 
Mrs. O. Vaitkienė, Chicago, 111 2.00 
K. Jauksią, Cicero, 111 , o.OO 
Mr. & Mrs. Mart inkus, Chicago, 111 2.00 
P . Kumšt is , Athol, Mass 2.00 
A. Kairys, Eockford, 111 4.40 
W. Shemetulskis, Cicero, 111 9.00 
J. Girdvainis, Cicero, 111 2.00 
Mrs. Noreikienė, Chicago, 111 1.30 
J. Grebliunas, Homestead, Pa '4.00 
J. Vaickūnas, Manchester, N. H 2.00 
P. Maroza, Pittsburgh, Pa. 2.00 
R. Pranicia, Cambridge, Mass 3.00 
V. Mieienė, Chicago, 111 2.00 
M. Surinkimas, Bulpeth, 111 . 2.00 
L. Kareiva, Seatonville, 111. 2.00 
E. Pauzorienė, Detroit, Mich 2.00 
J . Zalecki, Bacine, Wisc ^ 2.00 
J. Bagdonas, Rockford., 111 2.00 
B. Pocius, Brooklyn, N. Y. 2.00 

? 

/Viso $2,560.50 
Nuoširdžiai ačiū visiems kurie prisidėjo pr ie 4<Draugo*' 

Spaustuvės Mašinų Fondo. N 

Duodama Laimėjimui Naujas 1940 DeSoto Karas 
Dienraščio "Draugo 

•THAT LITTLE GAME" Int«r-Mt'lCartoonCo.,?r.Y.-By B . L i n k ! 
DIDELIAME PIKNIKE 
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P O M I PROGRAMA: 
Muzika, Dainos ir t, t. 

Pradžia 10 vai. ryto 

115th Street, 
arti Pulaski Rd. 

ą Setą mūsų dienraščiui ir dalyvaut piknike. 
DIENRAŠČIO "DRAUGO" LEIDĖJAI. 
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