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Iš Lietuvos gauti sąrašai 
asmenų, kuriuos Paleckio 
"vyriauttyfcė" išrinko savo 
seimui kamli<latais ir priver
tė gyventojus už juos balsuo
ti. Šie komunistų atstovai su
sirinkę Kaune ir nusprendė 
prasyti Stalino Lietuvą pri
imti pavergtųjų tautų sąjun-
gon. Tas neįdomu, nes sub
rinkusieji taip elgėsi, kaip 
Maskvos komisarų jiems bu
vo nurodoma ir liepiama. 

ITALAI ANGLIJOS AFRIKOJE 
IKARO KALTININKU 
TEISMAS PRANCŪZIJOJ 

Įdomiausia tas, kad tų mū
sų tėvynes ir tautos išdavikų 
tarpe yra ir tokių 'sūnų, ku
rie, apsimetę patrijotais, sla-
jpta tarnavo Maskvai. Kas ga 
Ii sakyti, kad jie nebuvo Ma
skvos apmokami, kad, pasi
taikius progai, išduoti savo 
tautą kruvinajam imperijalis-
tui Stalinui, fcių išdavikų tar 
pe yra poetas Liudas Gįra, 
rašytojai Cvirka ir Dovydė
nas, ir kt. Jie kartu su kitais 
tamsuoliais sutrempė Lietu
vos nepriklausomybę. 

i r t ies bausmė prancūzams 
tebekovojantiems 
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j 
Žymus bolševikų vadas Troc 

kis gyvena Meksikoje. Andai 
Stalino agentai kėsinosi j 
nudaigoti. Dabar jis savo f e 
dene i ja netoli Meksikos sosti
nes Mexco City apjuosia aukš 
ta siena ir joje įtaiso kulkos
vaidžių lizdus. Stalinis seniai 
Trockį ištrėmė iš Rusijos. Ir 
visą laiką šis tremtinys ištrai 
gingai (gyvena. Lenino laikais 
Trockis praturtėjo komisa-
raudamas. Rusijos gyventojai 
vergauja, skursta ir dainai j 
(badauja. Bolševikų vadams 
vargas nežinomas. 

* VICHY, Prancūzija, rugpiū
čio 8 d. — Nugalėtoji Prancū 
zija šiandie sušaukė naująjį 
Vyriausiąjį Teismą Riome, 
kad nustatytų kaltes ir 'baus
mes už karo pralaimėjimą. 

Atidaromojoj sesijoj galima 
laukti tik formalumų atlikimo 
ir tikrasis " pralaimėjimo at
sakomybės" apklausinėjimas 
gali prasidėti tik ipo keturių 
ar penkių dienų. Net ir tada 
dar prabėgs savaites, gal būt 
mėnesiai slaptų tyrinėjimų, 
kol bus kaltminkai ir jų spe 
cifines kaltes paskelbti. 

Septynių vyrų teismas, nuo 
kurio sprendimo gali paliuo-
suoti tik valstybes galva mar 
salas. Petain, stengsis 6urasti 
kodėl nepasiruošus Prancūzi
ja stojo į karą ir surasti tuos 
asmenys, kurie ją karan įvė-
le. 

Aukščiausia bausme būtų 

kalėjimas iki gyvos galvos, 
nors tie, kurie tebekovoja 
prieš Vokietiją, gali susilauk
ti mirties sprendimo. 

Numatoma, jog tyrinėjimai 
gali pasiekti net 10 metų Pran 
cūzijos praeitį, ypač jos vy
riausybes veiksimus betyrinė
jant. 

Trumpai suėmus, teismas 
pasiruošęs svarstyti šiuos kai 
tinimus: 1. Prancūzija pas
kelbė karą tuo laiku, kai jos 
vadai žinojo ją esant nepasi
ruošusią; 2. Prancūzija 'pasi
rinko karo kelią, bet netpiasis-
tenge tinkamai apsiiginkluoti, 
3. buvo leidžiama Anglijos 
politikai dominuoti Prancūzi
jos santykiuose su Vokietija; 
4. gobšumas, ideologijos ir 
korupcija nutiesė kelią vals
tybes žlugimui. „—^ 
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Kitos dvi divizijos paruoštos 
Egipto puolimui 

Žiniomis iš Helsinkio, Ma
skvos agentai susimetę provo 
kuoti Suomiją. Iš sumulkintų 
suomių iie yra sudarę raudo
nąją organizaciją, kurios tik
slas esąs Suomiją "glau
džiau suartinti'' su sov. Rusi
ja. Helsinky ši organizacija 
bando vykdyti demonstraci
jas, bet suomių policija prieš 
tai griežtai kovoja. Maskvos 
spauda grasina, bet suomiai 
tai neigia. Aiškėja, kad Vo
kietija yra Suomijos pusėje. 

AMERIKOS LAIVAI GALĖS 
GABENTI PABĖGĖLIUS 

I VAIKUS 
WASHINGTONAS, rujgpiū-

čio 8 d. — U. S. House of 
Representatives priėmė Ame
rikos neutraliteto akto papil 

Šventasis Tėvas Pijus XII 
nuoširdžiai pageidauja Euro
poje sulaukti taikos ir ramy
bės tokiomis sąlytgomis: Vi-j 
sos tautos turi teisę gyventi 
ir būti nepriklausomos; si j 
teise priklauso lygiai didžio-' 
šioms ir mažosioms tautoms; 
pastoviai taikai Svarbiausioji 
sąlyga turi būti sutarimas nu 
siginkluoti; tikra ir patvari 
taika galės būti atsiekta, kai 
visos šalys remsis ne vien 
valstybiniais, bet dar ir die
viškais įstatymais; šie pasta
rieji įstatymai yra teisių pa
grindas. Atrodo, visokia tai
ka dar toli, nes visur dar be
riama neapykantos ir karų 
plėtimo sėkla. 

VOKIEČIU MINOS 
ANGLU UOSTUOSE 
BERLYNAS, rugpiūčio 8 d. 

— Vokietijos vyriausioji ka
ro vadovybė praneša, jog vo
kiečių oraliviai pasėjo minų į 
ėjimuose į keletą Anglijos uo 
stų ir atakavo skaičių ginklų 
dirbtuvių ir antiorlaivinių 
pabūklų pozicijų. 

Vyriausiosios komandos ko 
munikatas pareiškia, jog bom 
banešių taikiniais buvo moto
rų dirbtuvės Leylaude, Vic-
kers-Armstrong pastatai, 
Chester'yj, orlaivių dirbtu
vės Yeovirėj ir industrijos 
centras Plymouth'e. Taip pat 
atakuota apsaugos pozicijos 
Mancbester'yj, Cardiff'e, Dorį g t y b i ų > k a d . b u § g a u ^ a i p m 

chester'yj, ir Plymouth'e. | l e i d ž i a m i . 

Italijos mechanizuota gausinga kariuomenė (sutraukiama 
į Egipto ir Kenya pasienius pulti ten britus. (Acme tel.). 

JAMES FARLEY 
ATSISTATYDINO 

HYDE PARK, N. Y. rug
piūčio 8 d. — Prezidentas 
Rooseveltas priėmė Paštų 
Viršininko James Farley re
zignaciją, kuri įeina galion 
rugpiūčio 31 d. 

Prezidentas (pareiškė, jog 
jų draugingumas nenutruko. 

Laiške Prezidentas pareiš
kė priimąs Farley rezignaci
ją tikrai apgailestaudamas ir 
palinkėjo jam pasisekimo pri
vačiam užsiėmime. 

"Mes visi administracijoj'' 
dymą, kuiruo leidžiama Ame- | r ag § Prezidentas, "jūsų nuo 
rikos laivams įplaukti karo I širdžiai pasigesim; mes tiki 
zonon, kad paimtų nuo karo 
bėgančius vaikus. 

Šis įstatymas, kuri s dar tu
ri būti ipiriimtas senato, au
torizuoja neginkluotus ir ne
lydimus (ginkluotų laivų) A-
merikos laivus gabenti vai
kus, nepasiekusius 16 metų, 
iš karo zonų Europoj. Tačiau 
pirma laivai turi gauti pasi
žadėjimą iš kariaujančią val

ines dažniai jus susitikti. Y-
pač aš to tikiuos pao dauge
lio metų mūsų artimo asme-
nio bendradarbiavimo. Mūsų 
draugiškumais visados pasili
k s i 

Savo laiške Prezidentui 
Farley pažymėjo, joĮg jam e' 
sant Pa-štų Viršininkų pašto 
pajamos pasiekė aukščiar^1* 3 
laipsnio, $766,000,000. Praves 
ta oro pašto susisiekimas per 
Atlantą ir Ramųjį vandeny* 
ną. Pašto darbininkų valan
dos sumažinta nuo 44 vai. į 
savaitę iki 40 valandų. 

KAIRO, rugpiūčio 8 d -
'Užimdami vieną uostą Ade
no įlankoj ir du kitus mies
tus Anglijos Somaliland ita
lai įsiveržė per penkiasde
šimt mylių į britų rytų Afri
ka. 

Paskutinieji pranešimai sa
ko, jog italų mechanizuota ka 
riuomenė tebekovoja prieš ar 
šų pasipriešinimą Berberoj, 
sostinė britų protektorate. 

Tebevykstanti; kovoms dy-
kumuse anglų rytų Afrikos 
vyriausioji karo vadovybė 
praneša, jog italai, tankų ir 
orlaivių padedami užėmė Zei-
lali uostą ir Hargeisa ir Od.-
weina miestus. 

Zeilah, Somaliland pasie
nyj? y r a apie 100 mylių į šiau 
rvakarius nuo Berberos ir a-
pie 75 mylias į pietryčius nuo 
Prancūzijos Somaliland uosto 
Djibouti, kurį dabar kontro
liuoja Italija. Hargeisa yra 

svarbiausias centras anglų 
Somaliland. 

Pranešama, jog kitos dvi 
fašistų kariuomenės divizijos 
šiaurrytiniam Libijos pakraš
tyj pasiruošusios antrai ir 
daug platesnei atakai prieš 
Egiptą ir Suezo kanalą. 

Kairo komunikatas, kuris 
patvirtino trijų Somaliland 
miestų užėmimą, pareiškę 
jog Haifos, laivyno bazės 
Šventojoj žemėj, bombardavi
mas italams nepavykęs. 

(Italai tvirtina, jog padeg
ta "aliejaus centras" ir ker 
lėtas aliejaus tankų i r bom
bos pataikę į uosto molus). 

Tas pat Kairo komunikatas 
pareiškė, jog pasitraukdami 
britai padarę priešui daug 
nuostolio, bet britų aukų ma
ža. 

Britų slubgsniai užgineija> 
kad italai perėję Egipto sie
ną. 

KINAI ĮSPĖJA 
INDOKINIJĄ 

Britų, atakos šiaurės ir va
karų Vokietijoj praėjo "be 
didelių nuostolių". Gaisrai 
Essen'e ir Datteln'e greitai 
užgesinti 

Vokiečių submarinas pas
kandinęs tris ginkluotus pre
kybinius laivus, kurių tona
žas siekia virš 16,000 tonų. 

ORAS 
Chicago j ir apylinkėj: — 

Dalinai debesuota ir šilčiau. 

Pietryčių ir pietų vėjai. 

Be to, laivai turėtų ant a-
biejų šonų ir denio turėti A-
merikos vėliavas ir pasižymė
jimus, jog jie yra Amerikos 
laivai pabėgėliams gabenti. 

Prie šio įstatymo pridėta 
dar du papėldymai: 1. visi 
suaugusieji, lydį vaikus turi 
būti Amerikos piliečiai ir 2, 
jog visos šeimos, priimančios 
vaikus turi pasižadėti rūpin
tis jais kaip savaisiais. 

STOCKHOLMAS. rugpiūčio 
— Vykstant iš Glasgowo į 
Skandinaviją nuskandinta' 
Švedijos laivas Atos. 

JAPONIJA RENGIAS 
PRIEŠ PRANCŪZU 
INDOKINIJĄ 

TOKIJO, rugpiūčio 8 d. — 
Pasikalbėjime su spaudos at
stovais Japonijos laivyno kai 
bėtojas pareiškė, jog nežiū
rint Anglijos sutikimo užda
ryti Burmos kelią, karo reik
menys vis dar tebegabenami 
Kinijon. Jis taip pat pareiš
kė, jog Japonija nepriešinga, 
kad Kinijon būtų gabenama 
medicinos reikmenys. 

NAUJASIS VOKIEČIU 
GINKLAS? 

' TOKIJO, rugpiūčio 8 d . — 
Parlamento šimtas dvidešimt 
šeši nariai priėmė rezoliucija, 
kuria ragina vyriausybbę mir 
tis "visokių galimų ir tikslių 
žygių, kad (panaikintų britų 
įtaką Rytų Azijoj". 

Japonijos parlamente yra' 
466 nariai. 

LONDONAS, rugpiūčio 8 d 
— Tuo pačiu laiku, kai vo
kiečių bombonešiai siautė An 
glijoj, anglų mokslininkai dir 
bo laboratorijose ir jų danbo 
vaisiai gali būti svarbūs An
glijos pasiekimui kovose prieš 
vokiečių atakas. 

Chemikai analizuoja ir sten 
giasi Surasti sudėtį baltų mil 
telių, kurie pasirodė vieno 
Anglijos miestelio gatvėse po 
vokiečių orlaivio atakos. 

Oficialiai pranešama, jog 
aukštesnieji tyrinėjimai pa
rodė, kad, tie milteliai esą ne 

'kenksmingi, bet mokslininkai! 
nori surasti tikrąją jų sudėtį. 

LONDONAS, rugpiūčio 8 d 
— Reuters, anglų žinių agen
tūra^ praneša, iš Shangha-
jaus, jog kinai įspėjo Prancū 
zijos vyriausybę Indokinijoj, 
kad Kinija imsis karinių žy
gių, jei bus japonams leista 
įsikurti bazes Prancūzijos In
dokinijoj. 

Kinų spauda praneša, jeg 
prie Indokinijos pasienio, ap 
saugos sumetimais, sutraukia 
ma Kinijos kariuomenės. 

Prieš dvi dienas kinai iš 
Shanghajaus pranešė, jog ja
ponai patiekė prancūzams 
smarkių reikalavimų, įimant 
teisę naudotis prancūzų gele
žinkeliu į Kinijos Yumos pro 
vinciją ir įkurti laivyno ar 
karines bazes Indokinijos pa
kraščiuose. 

Japonija oficialiai 
pranešimus užginčijo. 

PAŠOVĖ DEVYNIS 
VOKIEČIU ORLAIVIUS 
LONDONAS, rugpiūčio 8 d 

— Bent devyni vokiečių or
laiviai — šeši bombaniešiai ir 
trys kovos orlaiviai — pašau 
ti aršioj kovoj Anglijos piet
rytiniam jpakraštyj. Kovoje 
dalyvavo apie 50 orlaivių. 

Kovoje žuvo du Anglijos 
lakūnai. 

Pereitą naktį vokiečių la
kūnai atakavo Škotija ir An
glija. Be to, vėl išmesta lape
liai, kuriuose skelbiamas Hi
tlerio "taikos ar sunaikini
mo" ultimatumas. 
Amiralitetas praneša, jog An 

glijos lakūnai pravedė sekmin 
gą ataką vokiečių okupuotoj 
Norvegijoj, kur sėkmingai 
bombarduota aliejaus atsargą 
apie penkias mylias į pietus 
nuo Bergeno. Pagal britų 
pranešimus galima suprasti, 
jojg gasolino sandėliai visiš
kai sunaikinti. SlUOSr 

Nors cenzūruoti Londono 
pranešimai nesako, bet gali
ma suprasti, jog anglai įtaria, 
kad tie milteliai galį būti 
naujasis vokiečių- ginklas. 

HAMILTON, Bermuda, rug 
piūčio 8 d. — Bennudon atvy 
ko Vindsoro kunigaikštis Ed
vardas su žmona. Jis paskir 
tas valdyti Bahamų salas. 

ROMA, rugpiūčio 8 d .— 
Tarp Formentercfc salos ir Al 
žiro Viduržemio jūroj jvyko 
smarki laivyno kova. 

BUDAPEŠTAS, rugpiūčio 
8 d — Vokietijos remiama 
Vengrija reikalauja, kad Ro-
munija grąžintų ĮM&ę Trans-
ylvanijos, kurios Vengrija ne 
teko po pasaulinio karo. 

Vengrijos reikalavimus Ro-
munijai patiekė premjeras 
Count Paul Teleki ir užsie
nio ministeris Count Stephen 
Gsaky. Reikalavimus priėmė 
Romunijos ministeris Romai 
Raoul Bossy, 
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Maskvos Režimas Lietuvoje 
— — » — — — ^ — » 

Žiniomis i i Helsinkio (Suomijos), Lietu
voje (ir kitose Pabaltijo valstybėse) panai
kintas paskutinis regjjiAs nepriklausomybes 
simbolis — Lietuvos vėliava. Jos vietoje vi
sur iškelta — scv. Rusijos raudonoji valia-
VaV. 

Panaikinus paskutinį nepriklausomybe^' 
simboli, tuojau visur sudaryti boiševLaski 
"liaudies' teismai, kurių priešakyje yra 
čekos agentai, šie agentai autorizuoti areš
tuotus įtariamuosius £*smenis tuojau sušau
dyti, jei jų nusikaltimas būtų "aiškus.' 
Tokiems asmenims neieikalingi ne sudaryti 
"liaudies* teisumai. Paskelbiu iš Maskvos 
dekretu didžiausi nusikaltėliai yra tie, ku
rie kokiu nors būdu priešintųsi, arba prieš-
giniautų raudonajam sovietų režimui. Už 
mažesnius nusikaltimus ' ' li&udki; " teismai 
įpareigoti kaltinamąjį nuleisti iki trijų 
mr*ų sunkiųjų darbų ir iki 1,000 dol. bau
dos. 

Tas dar ne viskas. Kaitinamojo namiškiai, 
giminės ir draugai taip pat gali būti fcžiiū 
būdu nuteisiami ir baudžiami, jei jie bandy
tų kaltinamąjį užslėpti, arba ji kaip nois 
teisinti, jei nep£l;akytų, kur ėsąj ieškomas 
kaltinamasis. 

Amerikoj gyvenantieji Maskvai parsidavę 
lietuviški Komunistai šaukia, kad Lietuva 
išlaisvinta iš kapitalistinio reakconierių re
žimo. Bet jie nepaduoda tikrų žilių, kad te
nai jau veikia raudonojo teroro kruvinasis 
reziaaas. Gyvuojant "reakcionierių" režimui 
Lietuvoje nesunku buvo ir lietuviškiems 
Maskvos bernam, sankalbiauti prieš krašto 
nepriklausomybę. Jie tenai nebuvo šaudomi. 
Žmonėms laisve buvo užtikrinta. Šiandien 
gi ten viskas išgriauta, visa tauta pavergta 
ir jos šviesuomene žudoma. Kadangi Lietu
vai nepakanka lietuviškų raudonųjų išdavi
kų, jų skaičius papildomas is Maskvos pri
siunčiamais čekistais ir komisarėliais. visi 
jie krauju nusitepę, visi žiaurieji, lygiai 
kaip kokie plėšrieji žvėrys. 

Toks šiandien režimas Lietuvoje. Tai 
Maskvos randonasis kruvinas režimas. Jis 
sukeltas mūsų tautai pavergti ir ją išnai
kinti. 

Lietuve); ir rietuvių tautos likimas pri- j 
Kiaušo nuo lietuvių išeivijos Amerikoje. Šios . 
išeivijos katalikų vadai Pittsburghe turi su
važiavimą. Tariasi pavergtosios tėvynės ir 
tautos klausiniais. 

Z^JSTJS^L. VLRi M TE SOVETĮĮ RUSU SOYCHOZAI IR KOLCHOZAI 
kimas kiek liūdnas, tiek baisus. 

Bet turėkime vilties. * 
Kaip rašo laikraščiai, Va

karų Baltgudijoj, kurie nese
niai užėmė Sovietai (Rusai), Jaunas rusa*; N. Zarin iš sov. Rusijos pa 

bėgo Kinijon. Iš tenai jis dabar praneša- ūkininkų tarpe pradėta pro-
Mew Yorke leidžiamam rasų laikraščiui pagania už kolchozas, t. y. 
"Bossija" apie jaunimo stovį sovietuose, ūkininkai raginami atsistaky-
Jaunųjų koauunistų organizacija, žinoma ti nuo pavienio ūkininkavimo 
vardu Komsoxol. sovietuose atliko svarbų įr b u r t į s į bendrus* didelius 
vaidmenį. J i sustiprino komunistų režime. 
Dėl to ji skaitėsi stipriausias komunizmo 
šulas Rusijoje. Paskatiniais metais, anot 
Zarino. "Komsomole" palaipsniui ima reik
štis nauja kryptis — k r y k t a is raudonųjų 
komunizmo vėžių. 

Tarp nusivylusių rusų jaunuolių reiškia
si sąjūdis pasimesti su raudonomis idėjomis. 
ir grįžti prie savo tėvų tikėjimo. 

Žis reiškin>U tedžiugina ir mi*3"iį tauta. 

Jei koxunrstaxs bus lemta ilgesnį laika 

ūkius. Matyta kad visoj Va
karų Baltgudijoj ir Ukrainoj 
bus įvesti tokie ūkiai, nes se
niau turėtose Sovietų srity
se sovehozai ir kolchozai už
ima 97 procentus viso ploto, 
ir jie ten vyriausybės labai 
giriami ir palaikomi. Kadan
gi Vakarų Baltgudijoj e pasi
liko daugiau kaip 100,000 lie-
tuvių, kurie, kaip atrodo, taip 

pavergtą Lietuvą valdyti, suprantama, jiem* pat gyvens tokiuose, niekur 
pavyks dalį lietuvių vaikų išauklėti bedie
viais, stupaikomis ir raudonaisiais krirnina-
listais. Bet daugumos vaikų protą ir dva
sią jie pavergs tik laikinai. Augdamas jau
nimas apsižiūrės, kad bolševikų gyvenimas 
yra pasibiaurėtinas, desperatiškas, nežadąs 
jokios laimingeisnės ateities. Kad tuo tarpu 
žmogaus dvasia nerimsta nuolat ieškodama 
ir. siekdama kilnesnio gyvenimo ir to viso 
grožio, kurį teikia tik ratsai Dievas. 

Tad nors liūdna, bet yra viltis. 

iias, o jei atrotiė, kad naąši 
Homis galima žymiai pakelti 
laukininkystės ir gyvulininky
stės produktų gamybą. Be 
to, savu laiku, gavę žemės 
bežemiai ir senieji ūkininkai 
prie savo nuosavybės prisiri
šo ir mažai domėjosi komu 
nizmu. Kai kurie iš jų uet 
mėgino darbininkų pasisam
dyti, kas Rusijos santvarkoje 
skaitėsi neleistinu dalyku 
(ten darbininkus samdyti ga
li valstybė, bet ne privatūs 

'žmonės). Pastarieji ūkinin
kai buvo pavadinti "kūltv 
kais ," ir juos pradėta perse
kioti kaipo komunistines 
tvarkos priešininkus. Paga
liau, ne visi smulkieji ūkinin
kai atveždavo į miestus pro-kitur pasaulyje nerandamuo

se, ūkiuose, atsiranda, reika-1 dūktus parduoti. Ten jie ma-
lo plačiau paaiškinti "Uki-, įai gaudavo nusipirkti pre 

Ateivių Registracija 
• 

Nuo rugpiūčio %I dienos, kaip skelbiama* 
prasidės ateivių registravimas Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse. 

Visi, kurie nėra šio krašto piliečiai, į tai 
turi atkreipti rimto dėmesio. Jie visi tu
rės užsiregistruoti. 

Visiems nepiUečiams yra patartina dar4 

prieš rugpiūčio 27 dieną pradėti rūpintis 
įsigyti šio krašto pilietybę, paduodant va^ 
dinamų jų pir.nųjų popierių prašymą, o kas 
jau turi pirmuosius, pradėti rūpintis antrai
siais. 

Raginame apsirūpinti pilietybe ne del te, 

ninko Patarėjo" skaityto
jams, kas gi tie rusų soveho
zai ir kolchozai ir kaip juose 
gyvena buvusieji ūkininkai. 

Kai Rusijoje įsigalėjo ko
munistai ir po pilietinių karų 
susitvarkė vidaus gyvenimas, 
anksčiau žemės ūkio reika
lams nenaudotuose plotuose 
(o tokių ten tuomet buvo la
bai daug; pakankamai jų yra 
ir dabar) vyriausybė pradėjo 
kurti savo ūkius, kuriuos pa
vadino asovietų ūkiais," (ru
siškai * * sovietski je choziajst-
v a " ) , arba sutrumpintai 
"sovehozais." Tokios rūšies 
ūkių pakankamai yra pas 

kių, todėl ir savų gaminių ne
norėdavo atiduoti už popie
rinius pinigus. Būdavo nu
statomos ūkininkams tam 
tikros pyliavos, bet jas ne
lengva būdavo išieškoti iš di
delio skaičiaus mažų ūkinin
kėlių. 

Kad padidinti žemės ūkio 
gamybą, kad palenkti kaimo 
gyventojus prie komunistines 
santvarkos ir, pagaliau, kau 
sklandžiau vyktų miestų gy
ventojų aprūpinimas maistu, 
1927 m. buvo nutarta panai
kinti atskirų ūkininkų valdo
mus mažus ūkelius ir vietoje 
jų įkurti kolektyvinius arba, 

mus. Pav., žemės ūkio moky-| mū»iškai tariant kooperati-
klos arba žemės ūkio akade- n m s stambius ūkius, kurie ir 
mijos ūkiai, kuriems įkurti ir ] Į )UV0 pavadinti " kolchozais' 

kad norėtume *tuo bauginti atįivius (nepiMe-' vesti lėšų duoda vyriausybėj ( p i l u a s j u pavadinimas "ko-
čius). Gyventi Jungtinėse Valstybėse ir ga
lint nepasirūpinti pilietybe nėra jokios pras
mės. Tai nedovanotinas apsileidimas. 

Tačiau, jei kas nėra pilietis ir, žinoma, 
daugeliui iš jų nebus jokių galimumų jais 
tapti prieš rugpiūčio 27 d., užsiregistruoti 
nurodytose vietose nereikia bijoti. Užsire
gistravusieji išpildys kongreso pravesto įsta
tymo reikalavimą, o tie, kurie neužsiregis
truos, aišku, gali susilaukti nesmagumų. . . 

Tenka džiaugtis, kad šių metų lietuvių 
kunigų seimas, , Kuvęs praėjusį antradienį, 
Kunigu Vienybes vaidybon išrinko veiklius 
i r plačiai žinomus gerb. kunigus klebonus. 
Kun. Pr. Juras, kun. J. Ralkūnas ir k m J. 
Karalius yra pasižymėję, nuoširdūs mūsų 
visuomenės vadai ir artimi mūsų, lietuvių 
katalikų, laikraščių bendradarbiai. 

Skaudu, Bet Yra Viltis 
Yra žinių, kad Maskvoje rietuvių kalbon 

išversti bolševikų LnokyKlų vadovėliai jau 
siunčiami Lietuvon. Tenai komisarai pavar
tos juos lietuvių mokykloms. Tie vadovėliai 
nuo pradžios iki galo persunkti komunisti
nėmis idėjomis, bedieviška dvasia ir, su
prantama, istorinėmis melagystėmis. 

Nėra abejonės, kad lietuvių mokykkfce Į 
vietoje kryžių atsiras kruvinojo Su lino ir 
jo komisarų paveiKslai. Lengva įsivaizduo
ti, kaip lietuvių vaiaai bus regimentuojami 
ir mulkinami, kai jie prieš pamokas ir po 
pamokų b*us verčiami giedoti * internaciona
lą." Rasis daug lietuvių tėvų, kurie pasu- Į 
priešins savo vaikus kiUi į tas komunistiš
kas mokyklas. Už tai jie žiauriai bus per-
sekRjami, nuo jų vaikai atimaua. Be tėvų 
kentės ir vaikiu. Jie bus aa&omi kofiiuuis-
tiškttose urvuose. Jie augs be tikėjimo. Bus 
mokomi neklausyti savo tėvų. Bus prati
nami glorifikuoti kruvinąjį Staliną ir aiau-

\v kuriuos tvarko pastarosios 
paskirti valdininkai ,yra vals
tybiniai ūkiai; juos rusai va-
dibitų sovehozais. Vis dėlto 
kai kurio skirtumo tarp rusų 
sovehozų ir mūsų valstybinių 
ūkių yra: rusai dažniausia 
organizuoja labai didelius 
valstybinius ūkius ir juos sti
priai mechanizuoja, t. y. juo
se pastato daug įvairių ma
šinų, o mūsų valstybinių ūkių 
daugumas nėra dideli. Be to, 
mes vengiam • kurti valstybi
nius ūkius, nes iš prityrimo 
žinom, kad valdininkams 
ūkius vesti nelabai tesiseka. 
Mat, ūkyje reikia daug rūpe
stingumo, atydos ir apsukru
mo, kurių ypatybių valdinin
kai ir valstybinių įmonių 
darbininkai neparodo. Sovie
tuose, priešingai, valstybinių 
Ūkių daug įkurta. Žinoma, 
kad ir ten reiškiasi tie pa
tys nepageidaujami valdinių 
ūkių privalumai, bet ten į tai 
mažiau kreipiama dėmesio; 
pagaliau ir su valdininkais ir 
darbininkais ten cSaug griež
čiau elgiamasi, kaip pas mus. 

Paėmę į savo rankas val
džią, pirmąjį dešimtmetį ko
munistai mažuosius ūkius 
paliko neliestus, a dvarus ir 
stambiųjų ūkininkų ūkius iš
dalino mažais gabalais beže-

I miams ir rnažažeruiams. Po 
' |o grūdų gamyba kraite au

go, ir ypatingai buvo padidė
jęs gyvulių skaičius, Tiesa, 
gyvuliai nebuvo geri, bet vis 
dėlto jie duodavo ūkinin-

, kams ir miestams mėsos, kiek 

lektyviniai ūkiai," rusiškai. 
— "kolchoznyje choziajst-
v a " ) . 

Iš pradžių pradėta ūkinin
kų tarpe vesti propagamla už 
kolchozus, atsieit, ūkininkai 
buvo įtikinėjami, kad jie sa
vus ūkelius paliktų ir eitų į 
bendrus kolchozus. Pirmieji 
tokiam sumanymui nepritarė 
stambesnieji ūkininkai, t. y 
ūkininkai, kurie kartais pasi
samdydavo pasalinius darbi
ninkus ir šiaip geriau buvo 
apsitvarkę. Tokie buvo pas
kelbti komunizmo priešinin
kais ir išsklaidyti. Dažniau
sia juos veždavo į iki tam lai
kui nenaudotas žemes, t. y. 
per sausas, krūmais apaugu
sias ir ten apgyvendydavo. Pa 
likti vietose, t, y. neišvežti 
kitur ūkininkai pradėta nuo
sekliai burti į kolchozus. Di
džioji jų dalis gana greit at-

Lietuviams Komunis
tams Amerikoje 
Tautos išgamos esat, 
Kitiems parsidavę viešai. 
Jūs Maskvos išmatas lesat, 
Jūs tautos kūno niežai . . . 

Senrs kipšas jus išperėjo, 
Jūs jo tebesat vaikai, 
Nes visokio blogo idėjas 
Jūs sėjat, jūs skleidžia t pai

kai. 

Jums Dievas pasaulio Kure. 
jas 

Niekas yra, ir dacol, 
Bet koks nususęs būrėjas 
Jurus Jo nepakeis anaiptol. 
Jūs, kaip be saulės lapai, 
l>žiūsit ir nyksit be J o ! 
Jūs be žmogiškumo ksapai, 
Jums žmogus nesakys 

lio." A' 

Po Sviete Pasižvalgius 
Chtcugo, UI. (Sandara) — 

Iš kauno į Ameriką 'tapo sku
biai atsiųstas Rubinas ar Ra
binas Matosevič pranešti Chi-
cagos lietuviams, jog Lietu
vos liaudis jau esanti laisva 
ir labai patenkinta bolševikų 
okupacija . . . 

Jeigu toji liaudis ištikro 
butų patenkinta, tai Maskvos 
agentams nereikėtų čia lais
tyti ir už ją kalbėti; ji pati 
mums apie tai praneštų, bent 
laiškais. 

S. 

Palaidos Mintys 
Rašo A. P. 

Belgradas. — Viename Ju
goslavijos kaime policija įsa
ke išsiskirstyti vestuvnin-
kains, kurie jau tris dienas ir 

' | naktis iš eilės be perstojimo 
VU-. 

šventė vestuves. Policija nu
rodė, .kad dabartinis laikas 
tokioms puotoms nėra tinka
mas. Vestuvininkai per tą 
laiką suvalgė 400 kilogramų , , . , , i duonos, 12o kilogramus cuk-

Yalug mano tigerių, bal- ; 
„ ., /v . . v .* raus 120 kilogramų sviesto, 
savikų znamė (ženklas) reis- v. . tJL .v. įkia tą: raudonas skarmalas 
— stakjardai, piautuvas — 
kabink už kaklo, kūjis — 
mušk į galvą. 

Kacla balšavikų vaiskas 
užėmė Lietuvą, pas vieną 
pulkininką atėjo moteris. 

— Ko nori, babuška. — pa
klausė pulkininkas. 

— Norėčiau pamatyti ma
skolių kareivį. 

— Kam jis tau reikalin
gas! 

— Norėčiau pamatyti, ar 
įš tikrųjų jie tokie gra 

5,000 kiaušinių, 200 vištų, 
penkis veršius, penkias kiau
les, du jaučius, išgėrė 100 lit
rų degtinės ir 1,200 litrų vy
no, 19 moterų visą laiką ke
pė ir spirgino valgius. 

Vilnius (XX) "Pas Vil
niaus, bandelius ir prie halės 
vakar jau buvo paleistos 
apyvarton žaliosios jaunalie
tuvių uniformos'' (Laikas 
N r. 12D). Tenka džiaugtis 
nauja prekybos šaka, tik ap
gailestauti, kad koresponden
tas nepranešė, kiek naujoji 
prekė turi nesisekimo pirkėjų 

žūs, kad merginos juos vog-i tarpe ir ar ji perkama vidaus 
tų (kidnepintų). | rinkai ar eksportui. 

Balšavizmas kaip ir žiur- Grėriuo gėmės, gėriuo augės, 
kizmas: jis ateina neprašytas! parėjės nomėi pri mergės pri-
ir padaro labai daug bledies.1 stuojės. (Ratelis). 

būna ir didesnių ir mažesnių 
kolchozų. Buv. ūkininkams 
paliekamas jų gyvenamas rui
mas, mažas tvartelis prie to 
namo ir vienas trečdalis ba 
žemės. Kartais šis ūkininkui 
nuosavybėn paliktas plotas 
būna kiek mažesnis, kartais 

Kregžde Išmetė 
Aukso Tjtedą 

Kupiškis. — Vienas ūkinin
kas, girdydamas gyvulius, 
kieme stebėjo skraidančias 
kregždes, kurios prietvartr^ 
lipino lizdus. Staiga netoli jo 
kregždė kažką išmetė. Kaip kiek didesnis, bet dažniausiai 

a*- k ^ ~ P**N f -*£ ž^a -a f ssr s s SLS 
* * * tarp «**, *£**£ ™ g a b a f e l i s ( v i e n a s , buv„ ki^K, n„.S į m e s t a . « 
ta 97 procentai viso s> 
ploto, o paskirų ūkininkų ga- trečdalis ha) skaitosi pilna 

tlolden Uate tarptautinėj paroiloj, San( p j e n o i r k i t u produktų. Vy 
FVanc4-o, vaidinamas "Americar Cavalcacre. r i a u g v M m a ž m n a S u m l 
oi a Nation" i-pektakkis. Tair i kitko iXKtoma»l . * , . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ spektaklis. Tau;i kitko rodoma, 
kaip Napokotiuis maudosi vonioj. 

(Acme teleplioto). 

našumu 
nebuvo patenkinta. Juose 
sunku buvo pritaikinti maši-

yba sudaro tik 1 proe. vj s«| kolehozninko nuosavybe: jis 
m 
krašto gamybos. Mat, pasta
rieji valdo blogiausias, dai
nai nenusausintas, kur nors 
tarp miškų, ežerų ir pan. že
mes. Kitais žodžiais tariant, 
Sovietuose prieš šį karą pas
kirų ūkininkų valdomų ūkių 

juos gali net parduoti ir kitur 
išeiti; čia jis neturi teisės lai
kyti arklį, bet jis gali laikyti 
karvę (rodos, kai kur leidžia, 
nia laikyti ir dvi karvės), 
avių, ožkų, kiaulių. Kiek 
daugiausia šių smulkių gy-

patekęs kregž<lei, kuri, kaip 
netinkamą "statybai" daiktą, 
išmetė žemėn. 

kaip Ir nebūvi o buvo koop*- vuliu galima laikyti taip 
ratiniai (kolektyviniai) ir vai- V* ^ b a . „bota. bet labiau-
diniai ūkiai. Pažiūrėkime, 
kaip atrcnlo tie naujoviški ko
lektyviniai ūkiai, arba kolcho-
zai, ir kaip pasikeitė krašto 
gamyba, juos įkūrus. 

Į kolchozą paprastai subu-

siai viską apriboja iš to treč
dalio hektaro gaunami paša
rai. Vištų kiekvienas kolcho
zo narys gab laikyti kiek no
ri. Ta žemė, kuri nepatenka 
į atskiriems kokhozininkanis 

narni 400-500 hektarų plote| paliekama plotą, t. y. didžioji 
ūkininkavę ūkininkai. Bet žemės dalis, pasidaro bendra 

Perkūnas trenkė į laide
lių km. ūkininko (irigo gyv. 
namą ir jį uždegė. Viduje tuo 
laiku buvę Grigas su žmona ir 
seserimi buvo perkūno taip 
pritrenkti, kad tik Grigui pa
vyko iš gaisro apimto namo 
iššliausti ir išvilkti seserį, o 
žmoną dingo liepsnoje. 

Sudegė visas gyv. namas Jr 
jame buvęs turtas. 

visų kolchozo narių nuosavs-
bė. 

(Bus daugiau) 

a 
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Jaunuoliu charakteris ir ju uždaviniai 
Rašo agronomė-mokytoja S. JuozelėnaJtė 

(Pabaiga) 
Jaunimo amžius yra maž- kaip pyktžolių nerūpestingai 

daug nuo 14-21 m. ir daugiau, I dirbamoje dirvoje. Geriems 
kol jis pabaigia subręsti fizi-' polinkiams, kaip pasišventi
mai ir dvasiniai. Tai yra mui, teisingumui, artimo n e 
gražiausias ir įdomiausias lei, pastovumui, ištvermei ir 
žmogaus gyvenimo laikotar- tt. reikia leisti visas galimy-
pis! Jaunimas tame amžiuje bqs plėtotis, kad sudarius 
yra įdomi ir komplikuota m j s-J švelnų, tvirtą būdą. Progų 
Iė! Atskiri asmens turi ne
vienodą charakterį ir tas jų 
būdas tame laikotarpy dar 

TAU! 
Švarke lops ant lopo, 
Kojines skylėtos 

! Ir Širdis susopo, 
j Nors dienos saulėtos. 

Kišenėj nebėra 
Prakeikto skatiko; 
Nusmuko karjera, 
Paišelis k.liko. 

Bet visgi dainuosiu 
Ir eiles tau skirsiu, 
Kol parke po uosiu 
Lvs: bum'as numirsiu. 

i<? 
S P O R T A S 

^ Ali Star Vady 
Balsavimai 

Alg. Vargas. 
ir galimybių charakteriui ir 
sielai skaidrinti galima rasti 
kasdieniniame gyvenime — 

nėra galutinai susidaręs. Dau-' kuo nors padėti silpnesniems, ju neleistine. Žinoma, pa 
gumos jaunimo ūpas links-Į gerai atlikti pareigas, ir su-, žanga ir lenktyniavimas spor 
mas, užmanymai, siekimai k ii sivaldyti, ir panašiai, 
nus ir <tidvyriški. J is gyveim 0 i l u s s a v ę g p a ž i n i m a g p 8 . 
idealais, mažai rūpinas rra- ' l e n g v i n a n e t į k b f l d a i s l f t v i n t i ( 

hais dalykais, sutikęs priešin
gas nuomones, karštai gina 

bet ir išpręsti visus varginan-
^^^^^^^^^^^^— tj ir svarbų klausimą, — kokį 
savo Įsitikinimus, pasišventęs j ^ ^ a r b a p r o f e s i j a p a s i . 
dirba jo idėjoms ir tikslams rfnkti G a b u g a r v i d u t i n i o 

artimai organizaeijai, tėvynės p r Q t o p ą j C g n m o j a u n l l o l i s , pa-
meile degdamas, kovose už jo g a J g a v o g a b u m u s s p e c i a l y 

laisvę pasiryžęs net savo g y - Į ^ męg> b u g d f t r b e p a t e n k i l l . 
vybę paaukoti Tą pasiauka- ^ d a r v g p a Ž M W i r k a r t a i s 

vimą jaunimas įrodė visais i š r a d i m u g g a v o s r i t y j e . N e 

mūsų tėvynės nuo priešų g y - ! , „ g t a l e n t a p a s i r i l , k t a 
mmo momentais. Teigia- J d a r b o g r i t i g r e i k a l a u j a d i d e s . 
miems polinkiams vyraujant ^ p a s t a n g ų i r t r i u s 0 ; b e t 

ir veikiant, gimsta atatbika-j d a r b o v a i g i a į n i e k u o n e p a s i . 
mos idėjos ir jausmas atlieka . ; š i u o a t v g j u p r o f e s i o . 
naudingą darbą. Tiesa, v i s i ! n a l a g n e i g k i ] g 
jaunuoliai turi daugiau 'af 
mažiau gerą ir blogą sielos 
reiškinių, tik ne visi douda 
valią žemiems polinkiams pa
sireikšti. Kurie nesirūpina 
nugalėti ydas, tai jog išlenda 
aikštėn, nustelbdamos teigia
mas dvasios savybes. Nesi-
auklėjantis jaunimas dažniau, 
sia šiaip save charakterizuo
ja : jaučiasi ir pasirodo daug 
žinąs ir gerai apie save ma
nąs, pamokymų nemėgsta ir 
nepasinaudoja, vadovaujasi 
ūpu, o ne protu, nepastovus 
įsitikinimuose ir jausmuose, 
savęs nepažįsta, savimeilis, 
įsimylįs, pavyds, kerštingas, 
savimeiles svaiginamas Žai-Jkyklos padeda turimas proto 
džia kitų jausmais tikslu at-Ur kitas dvasios galias išūgdy-
kreipti link savęs dėmesį ir ti. Be mokymo priemonių ir 
varginti savo garbinto jus-jas dideli P™to gabumai pažan. 

\ viršūnes ir 
pasiliks toje šakoje eilinis 
darbininkas ar specialistas. 
Reiškia jo talentas liko už
kastas. 

Profesijos ar pašaukimo 
atžvilgiu apsisprendimo klau-
mas išrišamas taip pat per 
savo pajėgų stebėjimą ir ty
rinėjimą. Savo gabumus ir 
traukimą į kurią darbo sritį 
pastebėjus ir dalinai išmėgi
nus, ta kryptimi ir patartina 
daugiausia lavintis. Viduri
nėse mokyklose mokiniai turi 
progos savo gabumus išmė
ginti įvairiose meno šakose 
ir moksle. Atatinkamos nio

be rimto meiles pamato, tingi 
mokytis, dirbti, mėgsta gra
žinti išorinę išvaizdą kosme, 
tikos priemonėmis ir tt. 

Pažinti save ragino jau se. 
noves graikų filosofai. I r da
bar sis obalsis pravartu jau
nimui gerai įsidėmėti, o ne 
praleisti pro ausis, kaip atgy
venusią ir nuodevetą frazę. 

Savęs pažinimo reikšme iš
plaukia iš naudos sau pačiam. 
Norint save pažinti ir paneįg-
ti blogas charakterio puses, 
jaunuolis turi gilintis, anali 
zuoti, tyrinėti kiekvieną savo 
polinkį ir jo veikimo pasek
mes. Kuris veikimas atneša 
skriaudą sau ar kitiems, pasi
stengti iš pagrindų jį nuslo
pinti, kad daugiau nepasikar
tota ir neišaugtų į įpratimo 
ydą. Vargas esti įpratus rū
kyti, girtuokliauti, meluoti ir 
k. Be kontroles jaunuolio 
sieloje priauga visokių ydų, 

gos nedaro. 
Vispusis auklėjimas apima 

dvasios ir kūno jėgų lavini
mą. Žmogaus kūnas turi 
ryšį su siela. (Tuo labiau au
gančio jaunuolio kūno įtaka 
sielai yra didesnė. Kūno 
sveikata ir energija priduoda 
energijos dvasios galioms. 
Darbo jaunimas prie fiainių 
darbų turi progos kūną mik 
linti, bet tų mankštų neužten
ka. Tam tikri darbai tik 
vienpusiai lavina kai kurias 
kūno dalis. Sisteraatinga 
gimnastika ir sportas labai 
padėtų jaunystėje sustiprinti 
kūno ir .dvasios jėgas visam 
gyvenimui. Sporto žaidimų 
i r gimnastikos metu nieko 
neturi būti perdaug ir per-
stipriai! Žaidimų ir mankš
tų tikslas harmoningai, be 
<lidelio įtempimo lavinti visas 
kūno dalis. Azartas, kova del 
rekordų ir pirmenybių žaidi-

| mose ir mankštose šiuo atvė- Į ir jaunimas sužinotų čia au 

te, gimnastikoj yra reikalin
gas ir ne profesionalų gru
pėms, ypatingai pasirodymų 
metu, bet tik tiek, kad ne
kenktų sveikatai. Per sporto 
ŠVentes ir paradus būna 
meclic. gydytojas įspėjimams 
— patarimams kas kam gali
ma ir pagelbai. Šiame krai
te tiek yra įrengtų sporto 
aikščių ir priemonių, kad jau
nimas lengvai galėtų pasi
naudoti. Lietuvių visuome
nės išvažiavimų ir piknikų 
metu jaunimas galėtų žaisti 
ir sportuoti tyrame ore, ne
gu masiniai prakaituodami 
šokti salėje. Gimnastikai, 
sportui ' ir tautiškiems žaidi
mams galėtų irgi pritarti or
kestro muzika. Tik reikėtų 
visa tai į jaunimo programą 
įvesti. 1 

Jaunuoliams lavintis, švie-/ 
stis, pasiruošti darbui ir vi
sais kitais rūpimais klausi
mais žinių įgyti šiais laikais 
nėra jau taip sunku, ypatin
gai šioje šalyje. Tam patar
nauja sekanti šaltiniai; ata
tinkamos mokyklos, kurai, li
teratūra, laikraščiai, organi
zacijos ir k. Nepatyru
siems šiais šaltiniais pasi
naudoti gali padėti patikimi 
dalykų žinovai. Atatinkama 
jaunimo organizacija geriau
siai gali visais klausimais 
papildyti jaunuolių žinias. 
Organizacija kviečia prele.-
gentus su paskaitomis jau-Į 
nimui pritaikintomis temo
mis, patys nariai rašo refe
ratus, laiko kalbas aktualiais 
klausimais ir veda diskusijas, 
į atskiras sekcijas jaunimas 
būriais siauresniam rately 
savo mėgiamą dalyką studi
juoti ir nagrinėti — gvilden
ti. Šių laikų profesiona
lams, specialistams ir darbuo-
jams tenka turėti reikalų ir 
įvairių santykių su savo tau
tos visuomene, užtat vra bū-
tinas pasiruošimas prie visuo
meniškų dalykų. Praktiškai 
visuomeniško darbo jaunoji 
karta tinkamiausiai gali iš
mokti organizacijoj. Būtų 
įdomu ir naudinga, kad orga-
nicija keliose vietose su
ruoštų jaunimo teismą. Teis
me išgirstume iš dviejų pu
sių atstovų jaunimo kaltini
mą ir gynimą. Visuomenė 

Žymūs Sportininkai 
Susirinks Pittsburghe 

Šiandien iš Chicagos išvy
ko dvidešimts t?portlninkų, 
kurie dalyvauta metiniam su
sirinkime Pittsburgb?. Spor
tininkai yra tie patys, kurie 
1935 ir 1938 metais atstova
vo Amerikos lietuvius žaidi
muose Kauno Olimpiadoj. 
Sugrįžę iš Lietuvos susiorga
nizavo į dabar žinoma Ame-j ^a įv įu 

rikos Lietuvių Olimpinį Klū^ 
bą. Jų nariai randasi visuose 
miestuose, kur tik }fra dides
nis būrys lietuvų gyventojų. 

J 
Lietuvių Golfo Turny
ras Pagerbimui 
Teis. J. T. Zūrio 

Grupė žymių lietuvių golfo 
mėgėjų suorganizavo komisi
ją surenjgti lietuvių golfo tur
nyrą pagerbimui Muricipal 
Court teisėjo Jono T. Zūrio, 
trečiadienį, rugsėjo 18 dieną, 
Westgate Country klube, 
prie 131-mos ir Ridgeland 

v 

zv-Justinas Mackiewich, 
mus lietuvis bankininkas ir 
pirmininkais šios komisijos, 

Šiemet jie rūpinasi lietuvis- ! pareiškė, kad tą dieną bus 
ko jaunimo sporto stoviu j golfo Jenktynės,^ užkandžiai 
šiam krašte ir apie galimybes; P r , i e *10th tee, 'bunco ir 

Pasibaigus balsavimams už 
vadus Kolegistų futbolo ko
mandos, išrinkti: 

Dr. Edward Anderson, 
Iowa, su 4,168,514 taškais. 

Don Faurot, Missouri, su 
2,943,541 taškais. 

Tad Wieman, Princeton, su 
858,754 taškaita. 

Buck Shaw, Santa Clara, 
su 850,946 taškais. 

Lowell Dawson, Tulane, si. 
845,822 taškais. 

Šie vadovaus Kolegijų 
žvaigždėms lošime su Green 
Bay Packers profesijonale 
rinktine, rugp. 29, Soldiers' 
Field stadione, Chicagoj. 

*<o 

įteiktos Metropolitan State 
banke. 

Mušėjai iš dešinės, nors 
pralaimėjo, bet pasirodė man 
dagūs sportai. Jų pasveikini
mas skamba sekauv»iai: "Pa
gerbkime kairiuosius, nes jie 
to užsitarnavo; taipgi turime 
atminti, kad mažai tokių te
turime ant šios ašarų (pakal
nės. M 

J. S. V. 

padėti nelaimingai Lietuvai. 
Į susirinkimą atvyks P. 

Daužvardią kuris nušvies da
bartinę Lietuvos padėtį ir ,pa 
tieks patarimų sportinin
kams, kaip geriausia tautai 
padėti. Taipgi atvyks didelis1 perstatymas, kurį perstatys 
sporto mėgėjas teisėjas J. Zū- keturi golfo jprofesijonalai, 
ris ir buvęs pirm. Al Kums- kurių priešakyje yra garsus 
kis. Daug pittsburgliieč.ių da-j profeisijonalas Tom Walsh 

kortų lošimo, pietūs ir pasi
linksminimas, kurį teiks žy
mūs Chicagos " r igh t clubs" 
artistai. 

Taipgi bus golfo "exhibi-
t ion" — t. y. golfo žaidimo j 

Mažuma Laimėjo 
Golf? 

lyvaus sportininkų banĮkiete 
ir piknike tam mieste. Pikni
kas įvyks rug£. 11 d. 

Dabartinis pirm. adv. E. 
Schultz yra pittsiburghietis. 
Jo pastangomis visi Ameri-

Paskutinė diena liepos bu
vo linksma kairiesiems^ o 
liūdna dešiniesiems. Tą 

dieną buvo tasai keistas tur
nyras. Sėkmės buvo tokios, 
kad kairieji golfininkai dr. 
S. Jakubs ir J. S. Vitkus nu-

j galėjo dešiniuosius: dr. S. 
. Biežį ir Julių Brenzą. 

J. Mackiewich taipgi pra-| D į e n a DUV0 kraštą, bet kc-
nešė, kad tikimasi apie 3 0 0 i k i e m s n o r s patogumams pro-
svečių tą dieną, kurių tarjpe' gX)p n ^ v o , nes abi pusės dė-
buis žymūs, miesto, biznio ir 
profesijonalų vadai. 

Rengimų komisijoje dar
kąs Lietuvių Olimpinio Klū- , buojasi lietuviams gerai žino-
bo nariai bus puikiai priim- Į nii Al. G. Kumpis , Jack 
ti. Visi apsistos Webster vieš'Juozaitis ir adv. Konstant J. 
buty. Kaip paprastai, bus 
renkama nauja valdyba 

K. J. S. 

gūsių charakteristiką iš jų 
pačių. Ligi šiol jaunimą api
budindavo vyresnieji kalbo
mis ir laikraščiuose, gal būt 
ne taip suprasdami. Jauni
mo teismas suvaidintų auk
lėjamą rolę, tą ar kitą už
mirštą jaunuolių sielos kam 
pelį atskleisdamas. 

Šią medžiagą ir veiksnius 
patiekdama noriu padėti jau
nimui sudaryti pagrindą gy-
veninio laimei per įgimtų jė-
gų tobulinimą ir naujų galių 
įgijimą auklėjimosi keliu. 

Savickas. 
Vietas rezervuoti r?ikia te

lefonu Republie 2742. 
Komitetas pareiškė, kad 

šiam golfo turnyro laimėto
jams bus įteikta labai gražių 
praizų. 

jo pastangų laimėti. 
Mušėjai iš kairėses tapo 

apkarūnavoti, kadangi apgy
nė savo i r visos kairiųjįj im
perijos garbę. 

Trumpu laiku dovanos bus 

Lietuvių Demokratų 
Piknikas 

Lietuvių demokratų lyga 
(Cook County) rengia sep

tintą metinį pikniką-išvažia-
vimą, rugsėjo 8 d., Ryan miš-
kuc'^e, 87th ir Western Ave. 

Ruošiamasi padaryti šį iš
važiavimą vienia didžiausių 
politiškame šios lygos veiki

me, su šokiais, įžangos prai
zų, "barbecue" (jaučio ke
pimas), atletikos kontestų ir 
tautinių šokių. karnivalas va
dovybėj WiUiam Vinis, lie
tuviškų šokių mokytojo. 

Komisijoj įeina šie asme
nys: teisėjas Jonas T. Zūris, 
garbės p r m . ; Al. G. Kums-

kis, pirm.; Jack L. Juozaitis; 
adv. Kastantas Savickas; Br. 
Jakaitis; Antanas Gudaitis; 
Juozas Kaminskas; William 
Popeli; K. Kairis; Jonas Do-
wiatt; John 8tankowiez ir 

Dr. Jonas Poška. 

Iš dviejų juodų nepadary-
si balto. 

Laukiama 
futbolininko?.... 

Ed Krause-Kraučiūnot žmo 
na laukia garnio atsilankant 

rugsėjo mėnesio pradžioje. 

Sveikiname! 
Ed Krause šią. vasarą dar

buojasi Chicagoje, o rudenį 
grįžta į Holy Cross Kolegiją, 
kur eina "Line Coach" pa-

SUTAUPYKIT 
NUO $30. IKI $100. 

reigas. 

^ 

LEO NORKUS, Jr. 
DISTRIBUTOR 

OP 

Ambrosia & Nectar 
BEERS 

« . 

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria 
ir mėgsta AMBROSIA Alų. bet, prie to^ išdirbėjai nu
sprendė padirbti dar geresnį alų> kurį užvardino N E O 
TAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų pirmos rū
šies produktų. 

Urmo (wholesale) kainomis pristato j alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur sausite 
erreitą ir teisingą patarnavimą. 

Tel. Hemlock 6240 

Perkant iš mūsų naują re-

frigeratorių už " c a s h " arba 

lengvais išmokėjimais. 

Parduodame visų geriausių iš-

dirbysčių REFRIGERATO-

RIUS IR NAMINIUS BAL

DUS — RAKANDUS. 

2423 West 64th St. 
tf 

DABAR geriausia proga pirkti, nes fabrikai užversti 
— o MES parduodame tiesiai iš FABRIKOS. 

KOMERCINIUS ŠALDYTUVUS — saliūnams, bučer 
riams ir visokioms įstaigoms parduodame labai leng
vais išmokėjimais - tiktai 25 CENTAI Į DIENĄ. 

• REFRIGERATORIAI * ELEKTRIKINIAI PEČIAI 
• ŠTOKERIAI * GESINIAI PEČIAI 
• ALIEJAUS PEČIAI # SKALBIMO MAŠINOS 

• NAMINIAI RAKANDAI — BALDAI 
• RADIO APARATAI • LOVOS - MATRACAI 

Lietuviai, pirkite pas lietuvius. 

GENERAL RADIO AND FURNITURE 
SALES and SERVICE 

M. F. Shills, inžinierius ir biznio vedėjas. 
3856 Archer Ave. Chicago, Illinois 

TEL. LAFAYETTE 6195 
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K m Dan. A. Lord, S. J . 

Kristus ir Jo Bažnyčia 
(Kun, Karaliam Premijuotas Vertimas) 

^ M ^ M M M M M M M B M — — į į į į S V e r t e ' • A. Praleika 

Vienodi. 

Jiems vėl atsisėdus, Elenai 

(Tęsinys) 
Jis pats planavo Savo Bažny
čiai. Tas mums duos pra
džią. 

ir .Fordui jaučiant julepo sko
nį ant savo lūpų ir gomuryje,: — Kristaus užsiėmimas Sa-
kun. Hali paragavo tvirtos, j va Bažnyčia yra vienas iš Jo 
rudos kavos, ir toliau tęsė n - j viešojo gyvenimo aiškiausių 
vo kalba. i faktų. Jis nuolatai apie ja 

„ . . . . « - ' kalba. Dar svarbiau, J is 
- lsre,sk,me si dalyką n - ^ ^ ^ ų ^ ^ 

kinyje: Bažnyčia prasi<lejo n u Q ^ ^ S f t v o ( l a r b a . 
Kristaus Jsikunijuno momen- •*. i • uQrl T-c 

* . * , . . . , . vmiosi. Buvo kaip kad Jis 
e. Arba, a tv . r i am, , Kr, ,- .. „ ^ ^ J į s ^ 

taus gyv.m.na* žemėje ir Jo k a d J o t i e s l l l o k i n i n l ! W 
d a r b u ka I g s l s t.k tuomet, d a r l ) a s b u s l a b a i t kuomet paskutinis Popiežius 
padės į šalį tiarą, angelui (J»v-
brieliui užtrimitavus savo tri
mitu, kad pasaulio galas jau 
ėia pat. Negalima atskirti 
Kristų ir Jo Bažnyčia. Jie 
yra vienas. 

Fordas Osborne nenoriai 
pakratė galv$. 

— Nevisai gerai prieštarau
ti žmogui virš savo įkvėpta 
julepo. 

— Be to, — tarė Elena, — 
jis, vargšas, geria tik kavų. 
kuomet tu privalėtai apsuk
riai, kalbėti apie alkoholinį pa-
akstinimų. 

— Suitnku • nepripažin-
damas i š imt ie^— atsake ku
nigas. 

— Bet, būtinai reikalavo 
Fordas, — aš nei jokio pana
šumo nematau. Čia išdirbta 
organizacija vietoje prasto 

ir kad Jis turi surinkti būrį 
žmonių, kurie tęstų Jo darbą 
kai Jo paties mirtis bus nu-

! skirta. Mylėdamas visų pa
saulį ir kiekvienų vyrų ir mo
terį jame, Jis išmintingai perė
jo savo laiku ir tautos ribas ir 
pradėjo planuoti apie tiesų ir 
išganymo priemonių apsaki
nėjimų visoms tautoms ir am
žių žmoneįiis. J is mirs, at
sikels ir įžengs į dangų. Jo 

/pats pramatė Šv. Povilų is- tais žodžiais, **Gyvenu, jau 
rinkdamas šv. Petrų kaipci ne aš, bet gyvena manyje 
uolų, ant kurios kertinis ak- Kristus.7 Apaštalai ir senoji 

Lewin A. Wade, photo šapas vedėja*, Chicagos miesto 
centre ties upe maumi sklypeiy auigina kornus. Miesto žmo
nėms tas nepaprasta. 

(Acine telephoto). 

nį, kuris buvo Pats Kristus 
ir kylančių be pertraukos j 
viršaujanti namų, kuris yra 
visa matoma Bažnyčia. 

Visko P c rda vi m av. 
. 

— Tai buvo pilniausia'; ga
limas galybės perdavimas. 
Joks išlavintas darbu organi
zatorius, išdirbdamas planus 
savo korporacijai taip pilnai 
nesuvienijo korporacijų su sa
vim, kaip Kristus suvienijo 
Bažnyčių su Savo asmeniu. 
Jis buvo jaunavedis ir Baž
nyčia buvo jaunavedė; bet Jis 
reikalavo, kad jaunavedis ir 
jaunavedė b!tų vienas kūnas. 

muo ir visa Bažnyčia stovės, Bažnyčia jautė, kad neturi as-
taip kad galima įsivaizduoti | meniškų ypatybių, jie buvo 
Bažnyčių kylančių iš uolos, Į gyvas ir vaikščiojantis tęsi-
kuriuomi yra Petras, ir nežy-1 mas Kristaus Misijos pasau-
miai keičiama į kertinį akme liui. Jie kalbėjo Jo žodžius; 

darė Jo darbus; mylėjo tuos, 
kuriuos Jis mylėjo; gyveno 
tik matyti Jo Karalystę per-
galinčių pasaulį. 

— (Jraži mintis ir lengvai 
suprantama, — Osbornas pri
pažino. — O šalia fakto, kad 
tai nieko bendro neturi su da
bartine Bažnyčia, aš randu, 
kad tai daili ir jautri idėja, 
ir visai netvirta tikrovė. 

Jis branginančiai gėrė ju-
lepų, tėmydamas kunigų pro 
ilgus, šarmotus stiklo šonus. 

Kun. Hali pakėlė savo tam
siai rūdų stiklų prie lūpų ir 
vėl pastatė ant stalelio, at
sargiai padarydamas vietos 

UETUVIAI DAKTARAI 
TeL YARds 8146 

VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 
2 iki 4 ir 7 iki 8 

•Tnnadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9 
Šeštadieniais: 11 iki 12 

OR. Y. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
9 0 4 o i p £ H1.1"118 Pritaikau. 

_3343 S. Halstcj Slreet 
fel CANal 59€9 

DR. WALTER PHILLIPS 
^155 VVest Cerinak Road 

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

ir paffal sutartį 

DR. F, G. WINSKUNAS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2158 VVest Cermak Road 
Ofiso teL CANal 2345 

Ofiso Vai.: 2—4 ir 7—9 
2305 So. Leavitt St 

Res. tel RANat 0402 

Sekminėse, ir per trejus me pasakymas,^ pilna dalis Jo 
tus duoda didžiuma Savo je 
giį ne mokinimui ir stebuk
lams, o lavinimui apaštalų ko
legijos. 

darbas turi tęstis be portrau- — j 0 draugystėje, jie mato 
kos. >Visi žmones turi rasti j fcc tik Jis daio ir kaip Jis tai 
prieinamas tiesas, kurias Jis. daro. J is pakreipia jų de-
nužengė iš dangaus mokinti,. l l l e s į į tuos, prie kurių ,lo šir-
ir turi suprasti tą jėga, kuria/ <iįs eina su ypatinga meile. I r 

>Jis išliejo ištiestame Savoj išbandydama^, Jis siunčia 
juos nešti Jo žodžius į mies
tus, kuriuos Jis pats nelanko, 

rankų palaiminime. 
Specialistų Lavinimas. 

— Todėl, gan ašku, Jis nuo 
pradžios buvo užimtas S.*vo 
Bažnyčia. Nes Jo Bažnyčia 

Kristaus. Cia paini teologi-Tt^g J<> darbą, kaip Jis pats 
jos ir apeigų sistema, uži-' pasakė", "iki pasaulio pabai-
manti vieta Dailides ir keliau
jančio Nazareto Mokytojo. Aš 
myliu, arba galėčiau mylėti, 
Jį. Aš nerandu jokio patrau
kiančio asmens Bažnyčioje, iš
skyrus jus. Ir aš atvirai abe
joju, j°g galėsi parodyti kokį 
panašumų, nekalbant jau apie 
vieningumą. 

— Va, — sušuko Elena, it 
būtų kokia sprendėja, — yra 
tikras iššaukimas. 

Pasirodęs kunigo akyse 
šviesos spindulys buvo ženk
las, kad iššaukimas buvo mie
lai priimtas. 

Organizavimui Šalinimas. 
Grįžkime prie Kristaus 

istorijos ir pažiūrėkime, ką 

gos rr 

ištirdamas jų pasisekimų ai 
nepasisekimų po jų sugrįžimo. 

— Visas procesas buvo tai 
sumanaus j-organizatoriaus da
vimas sekėjams savo dvasių, 
idealus ir tikslus. Jis vaiz
davo visų ateitį, kurioje jie 
galės vesti Jo darbų. Jis 
juos lavino rūpestingai ii 

— Kristus buvo organizato
rius. Mes Jį matome ren
kant, maž daug, 72 vyrus. U | 4 | W b K W -ų u ž d a v i n i u i _ no_" kertiniu 
jų J is rūpestingai išsirenka' ^ J o y&rdą b d a i % p r i e y j 

darbo sieloms, buvo "Tavo 
nuodėmės tau a t l e i s to s ; t f i 

dabar Jis atsigręžia į Sa^o r i a m j * tarnavo, pavadino 
mokinius ir jiems duoda galių! Juos gražiu vardu: "Alter 
tęsti nuodėmių atleidimą.} Christus" (Antras Kristus)/ 
KW4i t , ™ ™« U «b \\. I r š v - Povilas, kaipo vyskū-Kur tik jie eina, kų tik jie 
jie daro, Jis vis su jais. Lai
kas praeis ir jie išmirs; jų 
įpėdiniai ims jų darbų. Jis 
vis bus su jais. Ligi pasau
lio pabaigos, ligi viskas bus 
pabaigta ir padaryta, Jis sto 
vės prie jų, vienas su jais, jų 
stiprybe, jų 'įkvėpimas, jų 
galybė ir vienybės šaltinis. 

— Ant šios specialiste gru
pės, kurie buvo pirmi specia
listai Jo paties mintyse ir 
darbuose, Jis pastatė Savo 
Bažnyčių. Vėliau Šv. Povilas 
pavadino Kristų B.i/nyčioSj 

akmeniu. Kristui: 

pas, jausdamas tų vienodumų 
su Kristumi, sušuko tais neuž
mirštinais ir nuolatai karto-

Kiekvienų svarbų Savo gyve- t a r p knygų, laiškų, žurnalų ir 
nimo įvykį, kiekvicr^ reik*-*Į rankraščiu kurie buvo ten su
mingu Savo Šiidies rūpestį I fefa 
Jis perdavė Bažnyčiai. Ir se-l (Bus daugiau) 
novės krikščionys, žvelgdami mm 
1 vienodumų vyskupų ir Kris- l*c*UVlAi UAKIAKA1 
taus kunigų ir K r i s t a u s kp- Telefonas: Hemlock 5849 

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

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

bokniadieniaia suiyg sutarties 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAb 

1446So.4tfUiCt., Cicero, 111. 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
Valandos: 10-12 ryte. 2-b", 7-9 P. M. 
314/ b. haistea St., ClLcago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

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

Telefonas CANal 7329 

DR, FETER J. BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2Ąte VVest Cermak Road 
OITSO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 

ir pagal sutartį. 
Sekjuadiesiais laipgi pagal sutartį. 

Res. telefonas bExaey 0434. 

DR. V. E. SIEDLINSKI 
DANTTSTAS 

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LATayette 8650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais. 

4631 So. Ashland Ave. 
TeL YARds 0994. 

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniaia. 

CONRAD 
Fotografas 

studija jren^ta plr 
mos rūšies su mo-

[ derniškomi8 užlaido
mis ir Hoilvwood 
Šviesomis. D ^ / b a t 
O a r a n t u o t a s . 

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

Bes. — ENGlewood 5840., 

dvylika ir juos stropiai lavi
na. Jis jiems išaiškina daly
kus, kurie yra paslaptingi ir 
nesuprantam; Jo patiektuose 
prilyginimuose. J is jiems 
pasako, k$ sakyti ir kaip sa
kyti. J i s su jais vaikščioja, 
kalba, valgo, diskusuoja Savo 
ideaias ir aukštus troškimus, 
už juos meldžiasi, kad Jo Tė
vas jiems duotų stiprybės ir 
drąsos jij svarbiame d:irbe, 
prižada jiems atshjsti Šv. 
Dvasia ir h} prižadą išpildė 

TCID5 - < M ^ 

sų žinomų. 
Vieningai. 

— Tada Jis dar vien;} žing
snį toliau nužengė. Jis juos 
suvienodino su Savimi. Jie 
buvo, šie kertiniai Jo Bažny
čios akmens, vieni su Juomi. 
Jų balsai buvo ištikro Jo bal
sas. " K a s jūs klauso, Manęs 
klauso." J is buvo geras ga
nytojas; taip, bet Jis jiems 
perdavė darbą, kuris buvo Ge
ro Ganytojaus; nes jie turėjo 
ganyti Jo avis ir eveles. 

1 

— Jis atnešė Evangelijų, 
linksmų naujienų, kuri išgel
bėjo pasaulį; o jiems duota 
aukšta privilegija "skelbti 
Evangelijų visam sutveri-1 
tirai," tęsiant darbų, kurį Jis 
laikė aukštuose Judėjos ir 
Galilėjos ribose. Jo dažnas 

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

$5.00 Maeliineless Permanent 
Wave. SPECIAL TIKTAI $2.75 
Skambinkit: RE Public 9202 
Užtikrintas darbas visų pagražini

mo darbut 
Patyrusius Lietuvaitės l 

šią Savaite PcnstaJo 2 Naujas 
Darbininkes: Anette Stoškus ir 
ttose Tassella. • 

Marty's Beauty 
Shop 

6321 S. WESTERN AVE. 
Tel.: REPubHc 9202 

Marty Sucilla, savininke 

NAUJAS APARATAS 
AKINIAMS PRITAIKINI 

M E M B E R 

D U O D A M E 

P A S K O L A S 
A K T N A M Ų 

Dėl Pirkimo — Pataisymo 
'^Ar^H CtC^~ A r Seno Morgičio Atmokėjimo 

SAVE BT 
MAIL 

Ciceroj, Chicagoj ir Apylinkėse 

S T. A N T H 0 N Y ' S T A U £ ^ P E R 

B U I L D I N G & L O A N A S S O C I A T I O N I 
1500 South 49th Court, Cicero 

Tel CICero 412 Jos. F. Gribauskas, Sec. 

VU.: Pirm., Ketvlr., Seštad. B iki 8 T. r.; Antr., Trečiad. 9 iki 5 pp. 

DABAR MOKAME 3\% U ž PADĖTUS PINIGUSl 

KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSH IBI $5,000. | 
per FediTsl SaTlngs and Loan Insurance Cor©., U'asbin^ion, D. C 

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

1941 M e t ų K a d i o s i škrautos 
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. BUDRIK 
FURNITURE HOUSE 

3409-11 ir 3417-21 South 
Halsted Street 

BUDRIKO PROGRAMAI: 
WCFL — 970 kii. Sekmadienio 
vakare 9 vai. 
WHFC — 1420 kil.. Ketvirta
dienio vak. 7 v*.' 

TeL Cicero 1484 

DR. S. R. PALUTSIS 
GYDYTOJAS IE CHIRURGAS 

Kamp. 15tos (Jat. ir 49th Ct-
OF1JSO VALANDOS: 

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

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

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

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

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

Sckinad. uuo 10 iki 12 vai, ryto. 

DR. MAURICL KAHN 
GYDYTOJAS IR CHD2URGAS 
4631 So. Ashland Avenue 

TeL lARds 0994 
Rez. teL PLAza 8200 

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

DR. FRANK G. KVVJNN 
(Kviecinskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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 VIRginia 2421 

DR. P. J. BEINAR 
(Beinarauskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street 

TELEFONAI: 
Ofiso — WENtworth 1612. 

Res. — YARds 8955. 
OFISO VALANDOS: 

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

pagal sntartj. 

Tel. YARds 2246 

DR. C. VE2ELIS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street 

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

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

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

* * - m • 

Vai.: 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedčliomis 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 vai. vak. 
Nedeliomis pagal sutarti. 

Office teL YARds 4787 
Namų teL PROspect 1930 

i 
TeL CANal 6122 

DR. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

REZIDENCIJA] 
6631 S. CaUfornia Ave. 

XaL iUPBkUfl 7801 . 

Office Phone Res. and Office 
PROspect 1028 2859 S. Leavitt St. 
VaL: 2-4 pp. ir 7-9 vak., Canal 0706 

DR. J. J. K0WAR 
(Eowarskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 VV. 63rd St, Chicago 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį. 

TeL YARds 5921. 
Res.: K£Nwood 5107. 

DR. A. J. 6ERTASH 
GYDYTOJAS D2 CHIRURGAS 

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

Ofiso teL VIRginia 0036 
Rezidencijos teL: BEVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedeliomis pagal sutartį. 

TeL CANal 0257 
Rez. teL: PROspect 6659 

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

Rezidencija: 6600 So. Arteaian Ave. 
VALANDOS: U v. ryto iki S poni* 

i m a wk **m 



Penktadienis, rugp. 9 d., 1940 
\z$ 

D R i n & A S 

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS 
^tjB Lietuvių Dukterų 

Draugijos Susirinkimo 
Rugp. 4 d. Lietuvos Dikte 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ rų Dr-jcif susirinkimas įvyko 
S v a r b u s S u s i r i n k i m a s išvažiavimas ir vieta, tad už- p a r a p m o k y k i 0 i J ^etainėj . 

i protokoluotai kpos 4, 1941, besant pinu. P. BontLzienei, 
Rugp. 14 d., 7:30 vai. vak, rengti didesnį ir puikesnį iš-' 

Federacijom 4 skyr. įvyksta važiavimą, ir daugiau pinigų 
svarbus susirinkimas Littn-ltam tikslui paskirti. 
vių žemutinej svet. Šiame "Msonlight" piknikas pu-
susi rinkime išgirsime prane- ! j , j a u ^u parapija rugp. 24 cL 
mnų is atstovų dalyvavusių prasidfs 4 vai. p, p., Birute 
Federacijos Tarybos suvapa- da rže. Įžanga 25 e. (J ries Au- |K O J a v l s o m s > 

viroe, Pittsburgh, Pa., kun. 1 k^takalnių orkestrą. Bus lai-' 
Ig. F. Borcišio ir P. (Jrybo. niejiinų. J komisiją apsiėmė: 

Prašomi visi Federacijos ! A Kaminskienė, P. Mcdonie-
atstovai dalyvauti. Kurie ka-'n§> o . Kratavieienė, S. Sabin, 
talikų darbuotojai bei drau- | j £ Vaičiūnaitė, V. Mikalais-
gijų valdybos žingeidautų is- kįene, Ranktlienė, M. Valit-
girsti apie Lktuvos dabartį- fcevičienė, J. šimulienė, O. 
nę padėtį, ir kaip katalikai jakubieni?, O Banionienė ir J. 
laikysis darbuotėj, šiame su- Blazevioiiitė. 
si rinkime biks išaiškinta, dėl-

vic.-pirm. A. Barstytė atida
rė susirinkimą malda. Ne
sant protokolų rast. Žvirblai
tei, jos mamytė už"»mė vietą 
tai dienai. Priimtas P. Bond-

s |zienės Ir .iškas, kuriame ji dc>-
įkoja visoms, kurios kokia tik 
būdu prisidėjo prie pikniko, 
liepas 14 d., kur.is atnešė 
gražaus pelno. Susirinkime 
ji negalėjo dalyvauti, nes bu
vusi išvykus į Worcester, 
Mass. (Jauta kvietimas Fede
racijos prisidėt prie piknike 
La.lvar Day. Priimtai. 

to kviečiami atsilankyti. 
Valdyba 

EAST SIDE 

M. tlustaitienės 
perstatyt lietuviškas vestu
ves, kokios buvo Lietuvoj 
prieš penkiasdešimts metų 

j entuziastiškai priimtais ir su-

Iš Motery Sąjungos 54 ^ t a ko»f * " * kP- į 
Sr . . t . dybos ir M. (Justaitienes, M. 

kuopos Susirinkimo Kacevičienės, E . Paurazienės, 
Rugp. 1 d. M. S. susirinki- E. Stepanauskienės, kad tos 

mą l e d i pinu. O. Kratavi-j ve*tuvėis pavyktų sekmadienį, 
čienė. Pramšta, kad randas spalių mėnesį šių metų. 
dvi ligonės: J. Astrauskienė1 (Jautas ir priimtas kvieti-
ir M. Urbonienė. Linkima , mas Federacijos prisidėt prie 

P. Medonienė raportavo a-
jnes.!mas p i e pįk niko sėkmes. Jai ir O. 

Kremblienei be.i jų j:agelbi-
ninkėmis priklauso ačiū, nes 
išvažiavimu uždirbta $8 

Senatorius Harry Truman, kurs laimėjo demokrate 
kandidatūrą į senatorius Missouri valstybės "pr.imary' bal
savimuose, su žmona ir dukterim skaito telegramas save 
namuose, Independence1, Mo. 

Pavykęs Liet. Dukterų Skaitykime ir Platin-

spaudos meilę sau užsisaky-. Vincui ir Tofile Lastaut^kaite 
darni ir jaunimui užprenume^iš Malianoy City. Kun. J. Či-
ruodami. 

Pas Anelę ir Sam Laurinai
čius atostogavo Anelės sesuo 

žauskas ir abu Bukimų ku
nigai, taip i-at skaitlingas 

! būrys biznierių. 

„ v .v ™ . , , , , . , Sukaktuvių bankietas buvo Rožė su vyro is Pluladčlphia, *.*. . a n •• • ui-_. . r .- tikrai šaunus. Per j | jiu>iha-
Pa., ir teta Stankūnienė 
East Vandergrift, .Pa. 

i s tams sudėta daug sveikinimų 
ir dovanu. 

M. Šehienė, pirm. O. Kra-j J- L Kairiai yra seni biz-
tavi.-ienės motinėlė, kelioms nikiai. Prieš kelis metus P*"i-
dienouis išvyko Chicagon pas klausė prie šv. Jurgio para-

į pi jos; tūlą laiką Juozas gie
dojo chore ir darbavosi kiek 
galėjo. Prieš kelis metus per-

<Petro- įjjgfc į W f g | s i d e į r . i a g(,k_ 

mingai biznį veda. Priklauso 

gimines. 

fo.35. 

crreit pasveikti. 
Šv. Jurgio parapijos komi

teto nariai: A. Petkus ir Be-
lickas pakvietė kuopą prisi
dėt prie rengimo kleb, kun. 
J . Čižauskui pagerbtuvių 20 
rn^tų klebonavimo froga ir 
parapijos gyvavimo, kas įvy
ks balandžio 27 d., 1941 m. 
Atstovės išrinktos sekančio.-: 
M. StepantauskienCs A. Ka
minskienė ir O. KratavH-ienė 
dalyvauti pirmam susirinki
me, rugsėjo 7 d., 1940. 

Jaunametės neturėjo susi
rinkimo, tai ir raporto nebu-
vo, 

M. Vaičiūnaite ir O. Ba-
nionė raportavo is Federaei-
jos veikimo. 

Centro pinu. E. Parazitą? 
būdama viena komisijos na
rių, išdavė atskaitą liepos 4 
d. šeimvniško išvažiavimo. 
Kadangi visiems patiko tas 

pikniko per "Labor l>ay" se
serų Pranciškiečių naudai. 
Gauta atvirutė nuo Apšvie-
tos skyr. narės O. Aksomai-
tienės. Linkiu greit pasveikt 
ir vėl su mumis dalyvaut. 

Centro pirm. E. Paurazienė 
apdovanojo sąjungietes, ku
rios įrašė naujų narių kuopon 
per praeitą vajų: M. Vaičiū
naitę, Al. Tulauskienę, O. Ba-
nionenę, M. Stankūne, ir M. 
Šidisldenę. 

Ligonių lankytojos pranešė, 
kati serga Pupilienė ir Juod-
snukienė. 

IV. Barkauskienė paragina 
moteris paaukot po kelis ceitt-
tus ir užprašyt mišias už jų 
'.veikatą. Taip ir padaryta. 
Šv. Jurgio parap. komiteto 
nariai: A. Petkus ir Beliekas 
kvietė prisidėt prie kun. J. 
Čižausko pagerbtuvių ir para
pijos iškilmių balandžio 27 d., 
1941. Kvietimas priimtas. Se
kančios apsiėmė dalyvauti su
sirinkime, rugsėjo 7 d., 1940: 
Ona Kranblienė, K. Dailidie-
aė ir B. Petkienė. 

Dr-jos Piknikas 
Lietuvos Dukterų Dr jos 

gegužinė, lieipos 14 d., pavy
ko. Žmonių buvo pilnas Bi
rutės daržas. Matės svečių iš 
Chicagos ir kitų kolonijų ir 
keli svetimtaučiai. Visi turė
jo progas pasišnekučiuot ir 
pasidalint mintimis po žaliais 
medžiais. Kur gi galima ge
riau pasilinksmint, jeigu nie 

kime Katalikiška 
Spaude 

Sesuo M. Amlrea 
nėlė Jurgutytė) kviečia vi
sus gimines ir pažįstamus at
silankyti į jos profesijos iškil 
mes rugipi. 15 Šv. Pranciš
kaus vienuolynam J i gaus 
juodą velioną. 

WEST SIDE 
Kasdien damgiau įver t ina- 'Sidabrines S u k a k t u v e s 

ma mūsų kdkraščip.i lietuvis- P a n i i n e j o 
kam name. Yra žinoma, kadį 
nemažas būrys jaunos kartos, L^po* 26 d., Bukimų svet., 
ir senesnių, gyvenančių toliau Juozas ir Ieva Kairiai pami-
imio lietuviškų kolonijų, rem-'nėjo vedybinio gyvenimo si-
ia spauda. Nes tik iš spaudos dabrineis sukaktuves. Jubiha-
sužinoma, kas kur veikiama,'tai vedė Malianoy City, Pa. 
kas dedasi pasauly ir mūsų I Detroitą atvyko 1916 m. 

lietuviškose gegužinėse," pik-! tėvynėj. Taigi, detroitiečiai, ir per tą laiką subūrė apie 
nikuose? Taigi vi.sados, kiek 
galima, reikia juos lankyt ir 
remt, kad Detroite lietuvių 
parengimai būtų sėkmingi. 

prie Šv. Antano parapijos. 

Ilgiausių metų Kairių šei
mynai. Rap. 

Grožis — tai begalės at
spindi s. Tai nujautimas Die
vo. 

Susirinkimas baigtas malda 
ir Moterų Sąjungos binmu. 

0. Y. 

nors savo laikraščio neįsigi- save daug draugų, kurie (la
jom, tai remkim tuos, kurie' ly va vo šiose iškilmėse. Be, 
mums tarnauja per ištisus j to, buvo svečių iš Pennsyl-Į 
metus. Parodykim lietuviškos, vanta: J . Skaudys su žmona j 

[iš Shenandoah, Pa., Al. Lin-j 
sūnum 

i— 7 - —» - - \ 
jravičius su žmona ir 

Remkite Lietuvišką 
Žydukę 

NATHAN 
KANTER 

MUTUAL 
LIQUOR 

CO. 
Wholesale 

4707 So. 

Halsted SI 
Tel. Blvd. 

0014 

CHARLES P. SUROMSKIS 
REAL 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, Sell A n d Exchange City Property A n d Farm Lands 

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

C L A S S I F I E D 
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PIRKITE ANGLIS DABAR - KAINOS NUKRITO 
ALESAUSKAS & SONS 

7100 So. Talman Ave. 
TEL. P R O S P E C T 8742 

Mes iškraustome moderniu būdu. 

Pardavinėjame t iktai geriausios kokybes 
(best ąual i ty) anglis. 

Namai, Farmos Eina Brangyn. Pasiskubinkite 
nusipirkti arba pasistatyt i . Turinio namų po visą 
Chicagę. Taipgi mažų ir didelių fermų. 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 

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

14 4-flctij, nuo $9,500 ir aukščiau. 
8 6-i'letų, nuo $15000 ir aukščiau. 
L5 10-11., nuo $18,500 ir aukščiau. 
3 15-f 1., nuo $25,500 ir aukščiau. 

;.:-35*3E«=^»*<=«=' 

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

Turime daug bizniavų namų, didelių ir mažų. Taipgi s tatom 
naujus namus ir taisom senus. Ant jūsų loto pastatysim mūrinį 
bungalow už $4,950.; 2 f lėtų mūrinį, po 4 kambarius, už $0,500. 

Je igu jūs turite seną namą, priimsim į mainus. Statyt i naują 
arba taisyt i seną namą nereikia pinigų niokoti pakol nebus dar
bas pilnai užbaigtas. Pastorojanie 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 . 
T e l Republic 3713; vakarais Prospect 0176. Ofisas atdaras nuo 
9 vai. ryto iki 9 vai. vak. Nedeliom nuo 10 vai. iki 3 vai. popiet. 

CHICAGO'S MOST BF.UABLK NEW CAR D14AL&R 
Trade-ins on New Plymouths and De Sotos are swamping us! 

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

BUICKS — 1939-38-37-36, Sedans. Pricea as Low as: 
Ali have Heaters and Trunks — some with Radios $395 .00 
CHEVROLETS — 1939-38-37-36, Sedans. 
Ali have Heaters and Trunks — some with Radios $185 .00 
CHRYSLERS — 1939-38-37, Sedans. These look likę new.. .$295 .00 
DE SOTOS — 1938-37-36, in perfect condition. 
With Heaters, Radio and Trunk. $275 .00 

PARDAVIMUI NAMAS 
ANT CAJVIPBELL GATVlSS, ARTI 
44-TOS GATVĖS. Mūrinis 2 fletų 
namas, 4 ir 5 kambariai; garu ap
šildomas. Lotas yra 26x25 pėdų. 
Kaina $4,80(1. 
GEYER, 6341 S. ASHLAND AVE. 

Telefonas KEPiibllc 2030. 

PARDAVIMUI NANJ^S 
Pardavimui S-fietų namas Bridge 
porte. AisiSaukite; Razimūras Lau-
.-,lu», 2H3U huutb Wallace bireet. 

Atnaujinkite ir l'agražiiiklie 
N \ m ų Grindis 

"DUSTLESS FLOOR SANDING" 
Apkainavimas Dykai — 

IS Metų Patyrimo 
Darbas G arantuotas 

D81 Specialių Sų'ygų 
Šaukite pabar 

COMPLETE FLOOR SERVICE 
Telefonas Normai 47»9 

PARDAVIMUI 

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

7201 So. RockweIl Street 
Prospect 5260 

DODGES — 1939-38-37. Best Buys in Chicago. 
With Heaters and Radio. Ali 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, Radios, Trunks, # 1 8 5 . 0 0 

PLYMOUTHS — 1940-39^8-38-36, with Heaters, 
Radios and Trunks. Ali these cars are likę Brand New # 2 9 5 . 0 0 
218 cars to choose from. Every car reconditioned by our factory 
trained mechanies and guaranteed to be perfect throughout. 

^^^^^M YOUR CAR DOWN — 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 Ė S E V E N I N G S 
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DUODAM PASKOLAS 
PIRMŲ MORGICIŲ 

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

MOKAME Q*% 
Dividendų Už Padėtus Pinigus. W ™ / 

Iviekvieno 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: 

R A D I O P A T A R N A V I M A S j j 
1 Automobilo Radio, Namų Radio. s 
Į1 Mos taisome visas išdirbyst<i>s ir 'i 
|j modelius. Patarnavimas dieną ir j 
I naktf. Kreipkitės į:— 

3562 SOUTH HALSTED STREET 
I Greitam patarnavimui šaukite: , 

VARDS 2793 

PARDAVIMUI NAMAS IR BIZNIS 

Pardavimui namas, 6 kambariai vir
šuj; tavernas Ir 4 pagyvenimui kam
bariai pirmame aukšte. Mūrinis ga-
radžius. Taverno fiksčeriai visi nau
ji. Parduosim pigiai. Kandaai ani 
63-čios gatvės. Atsišaukite: Telefo
nas HROspect SU78. 

PARDAVIMUI AR MAINYMUI 

Norime išmainyti 2 f lėtu po € 
kambarius namą Brighton Parke 
ant mažesnio. Atsišaukite: 

3944 So. Artesian A v e 

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

[AND LOAN ASSOCIATION 
Of CHICAGO 

2202 West Cermak Rd. Chicago, 111. 
Tel. Canal 8887 Ben. J. Kazanauskas, sec'y 
RAŠTINŽS VALANDOS: 

Kasdien nuo 9 ryto iki c5 v. v. 
Ketverge nuo 9 ryto iki 7 v. v. 
Seredoj nuo 9 ryto iki 12 diena. 

&E ^P 

SHE LOŠT 20 
POUNDS OF FAT 

Feel full of pep and possess thfl 
slender form you erave—you can't 
lf you listen to gossipers. 

To take oif cxcess fat go light on 
fatty meats, butter, cream and sug-
a iy sweets — eat more fruit and 
vegetab)«s and take a half teaspoon-
flu of Kruschen Salts in a glass of 
not water every morning to elimi-
nate exce33 waste. 

Mrs. Elma Verille of Havre de 
Grace, Md., writes: "I took off 20 
lbs.—my clothes fit me fine now." 

No drastic catharties—no consti-
pation—but blissful daily bowel ac-
tion when you take you r little dailv 
dose of Kruschen. 

REIKALINGAS DARBININKAS 
Reikalingas vilnų skirstytojas. Pas
tovus darbas. Atsišaukite: 1500 N. 
Sheffield Avenue. 

SIUVIMAS IR VALYMAS 

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

Valymas paprastų suknių 55c; 
Siūtų 55c. 

Darbas garantuojamas. 
ANTANAS ŽILINSKAS. Siuvėjas 
2019 CanaJport Ave.. Chicago. 

PARDAVIMUI REZIDENCIJA 

Nauja, gražiai įrengta 6 kamba
rių rezidencija . Marųuette Parke. 
Kaina nebrangi už cash arba išmo
kėjimais. Pirm ka perkant pamaty
kite šj namą. Rašykite ar matyki
te J. VILIMAS. 6800 So. Maplevvood 
Ave. Tel. HEMlotk 2323. 

^ 

Pastovumas— 
Tą liudija įstaigos 44-rių metų gyvavimas. 

M bendrovė, kaip mūsų tauta, yra įsteigta aat 
l a m u , kurie yra savininkų apgyventa. Nerasit* 
saugesnėe vietofe taupyti savo pinigus. 

Į S I G Y K I T E N A M 4 P E E MŪSŲ LENGVO 
IŠMOKĖJIMO P L A N 4 , A N T ILGU METUI 

®\ 

KEISTUTO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
3236 South Halsted Street 

TeL Oalumet 4H& Jos. M. Moserii, S ĉ'y 
LnieJUI k lok rtes» taupytojo apdrausti 

Iki *5,oOu.0Q Fwlersi lneie įstaigoje. 

S tmž. 
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KAS GIRDĖT KITUR i 

Masinis Lietuviu B»IHiwm ir <lr. Petras Yiiei-
Protesto Susirinkimas ;is- '* k* a t v - v k «į ^ t u " 

j vos. Programos vedėju buvo 
BROOKLYX, X. V. — Vie-\"Am*BKm" reduktorių*. 

I i i lietuviški laikraš<"i».; Susirinkimo dalyviai pri. 
eme dvi rezoliucijas. Pirmąja 
reiškiamas , dėkingumas ša
lies vyriausybei, pasmerkia 
šiai Rusijos smurtą, o antrą
ja kreipiamasi į lietuvių vi
suomene būti vieningai ir ša
linti iš savo tarpo Lietuvos 
išdavikus. Prieš pirmą rezo
liuciją pakilo tik viena ran
ka (net ir dalyvavęs "Lais
ves" redaktorius prieš ją 
nebalsavo), o pati antrąją 
buvo du asmenys, kurių tar
pe ir "Laisvės" red. 

Brooklyno ir apylinkes lie
tuvių visuomene, susirinkusi 

"Amerika," "Naujoji (Judy-
ne" ir "Vienybe" — liepas 
30 d. surengė masinį lietuvių 
susirinkimą, įvykusį Klas-
ftaus salėje, Maspethe. Kelio
lika dienų siautusi karščių 
banga tą vakarą atnešė per
kūniją ir smarkų lietų, k v a 
pakenkė lietuviams ateiti į 
Klasčiaus salę, kuri neturin
tiems automobilių nelengvai 
pasiekiama. Nežiūrint ir šių 
pasitaikiusių nenugalimų 
kliūčių, į salę susirinko apie 
500 lietuvių. Susirinkimo tik
slas buvo pasisakyti deJ Lie
tuvos pavergimo, padėkoti 
Amerikos vyriausybei, užsto
jusiai Lietuvą, pasidalinti 
naujausiomis žiniomis. 

Aslhma Mucus 
Coughing, Gasping 

Thanks to a Doctor's preseription called 
Mendaco, thousands now paJliate terrible re-eurring attaeks of choking, gasping, eough-

" thma by helpir.g 
nalure remove thick excess mucus. No dopes, 
ing, wheezing Bronchial Asthma by helpir.g 
no smokes. no injections. Just tasteless, 
frteasant tablets. The rapid. delightful pal-
iative action commonly helps nature bring 

welcome aleep—a "Ood-send." A printed 
euarantee wrapped around each package of 
Mendaro lnsures an immediate refund of 
the full cost unless you are completely sat-
isfled. You have everythlng to gain and 
nothlng to lese under this positive money 
back guarantee so get Mendaeo Irom your 
drugglst today fer only 60c. 

Vokiečių lakūnai bombomis atakuoja Anglijos uostą Dover angliškoj sąsmaugoj. 

mes negatfme praeiti tylomis ti jų įstaigų, jų pramogų. 
pro Lietuvos pavergėjų prfca- M e § k r e i p i a m f e į pvtofesUl} i r . 
likus, kurių turime ir šioje 
garbingoje, laisvoje šalyje. 

verslo žmones, kviesdami 
juos nepalaikyti komuni.-ti-

Maskvos komisarams pa r- nes spaudos savo skelbimais, 
davę lietuvio širdį ir sąžinę, j garsinimais. Dirbtuvėse dir-
lietuv.iai komunistai atvirai bą lietuviai kviečiami tarti 

liepos 30 d. j lietuvių laikraš- ir viešai džiūgauja Tėvynes savo žodį unijose, susirinki-
čių sukviestą susirinkimą,'Lietuvos nelaime; jie skku-'muose, sue iga i Atsakingi 
įvykusį Klasčiauis salė ji?, 
Maspethe, nutarė šiaip pasi-
sakvti: Susirinkimas pradėtas Lie 

tuvos himnu, kurį L-ugieilojb Giliausiu skausmu pergy-
visi dalyviai. Pianą akompo-[vename Lietuvos nelaimes, ta 
navo muz. Pr. Dulke. Į sceną č,iau ryžtingai šalinames nuo 
Dariaus-Girėno posto legijo- bet kokių abejonių del švie-
nieriai atnešė Amerikai ir (sios Lietuvos ateities. Mes 
Lietuvos vėliavas, kurias pufo tikime į naują laisvos nepri-
Lika atitinkamai pagerbė, klausomasi Lietuvos prisike-
Posto adjutantas, V. Trainis, ihna> kurio spinduliuose už-
visai miniai giliai susikau- gimsianti Lietuva jau nkka-
pus, užrišo Lietuva* velia/vai da netaps pavergta. 
gedulo kaspiną, kur.is jo pa- gįg, valandą, kai Lietuva 
reiškimu, bus laikomas tol, j paglemžta, kai jos žmonių 
kol būt* vel laimėta Lietuvos prakaitu sukrautas turtas 
nepriklausomybe. Į svetimųjų pagrobiamas, kai 

Kalbas pasakė " VienybesH |ras.;ektos kultūrines vertybes 
redakcijos narys D. Klinga, naikinamos, kai visam pasau-
adv. V. J. Drake-Dragūnas, 

džia lietuvių visuomenėje j visuomenes vadai pmšomi pa 
melagingas žinias, demorali- vartoti visą įtaką, kad Lietu 
zuoja ją savo patamsių dar- vai pražūtį paruošę ir jos ne-

paver-

bais, jie didina mūsų tautai 
negarbę ir gedą, garbindami 
maskolius, pasmaugusios Lie
tuvos nepriklausomybę. 

Turėdami tai dėmesyje, 
mes pasiryžtame energingai 
kovoti prieš į lietuvių gyve
nimą brukamą didžiausią 
žmonijos gėdą — komuniz
mą, pasižadėdami d&ti visas 
pastangas, kad suklaidinėti 
lietuviai būtų ištraukti iš 
komunizmo nasrų, o nepatai
somi komunizmo ligpnys bū
tų visiškai išskirti iš lietuvių 
visuomenes. Mes kreipiamės 
\ plačią lietuvių išeiviją, raliui rodoma Lietuves 

"N. Gad." red. J. Stilsonas, gėjų pasaJingi darbai, apgaivp gindami ją nieko bendra ne 
adv. K. R. Jurgela, kun. J. t\[ šlykščiausiomis kaukėmis, Į turėti su komunistais, nerem-

laimemis tesidžiaugia komu
nistai neturėtų jokio pasitikė
jimo lietuvių visuomenėje. 

Laikraščių kom.;teto toli
mesnei propagandinei veiklai 
už Lietuvos nepriklausomy
bę susirinkimais suaukojo 
$101.01. 

Susirinkimas praėjo labai 
gražioje nuotaikoje ir baigtas 
Lietuvos himnu (akompana
vo muz. J. Brundza), kurį su
giedojo visa minia. Po susi
rinkimo daugelis dalyvių su
sipažino su dr. P. "Vileišiu, 
kurio tėvą čia nemažas skai
čius* lietuvių gerai pažįsta. 

A. A. Kun. Jono Juškos Paminklo Fondas 

J. E. Brooklyno vyskupas 
Thomas E. M olloy-šiomis die
nomis išsiutinejo visiems vys

kupijos kunigams klebonams 
aplinkraštį, kuriame praneša, 
kad vyskupijoje priimta nau

ja veiklos programa, apimanti, 
bendradarbiavimą su šeimos,' 
mažamečių ir vaikų teismais, 
stengiantis apsaugoti gerovę 
tų katalikių, kurie del įvairių 
nelaimių patenka į teismo 
priežiūrą. Šiam darbui va
dovauti vyskupas paskyrė 
kun. jTaelovą Masiulį, kurs 
lankys teismus ir pranešinės 
atitinkamiems klebonams apie 
reikalą pagelbėti nelaimėn 
patekusiems asmenims. Kun. 
Masiulį ui pavesta rūpintis 
katalikų bylomis Kings ir 
Queens apskričių šeimomis, 
mažamečių irvaikų teismuose. 

Kiek patirta, kun. Masiulini 
iki šiol dar neteko susitikti 
nei su vienu lietuviu jaunuo
lių, pakliuvusių į teismą. Tai 

džiuginanti žinia. Tenka pa
linkėti šun. Masiuliui sėk
mingai dirbti jam patikėto 
atsakingo darbo srityje ir 
drauge, Įdek galima, neuž
miršti ir lietuvių jaunuome
nes gyvų ji} reikalų. 

OHeuu^uečuĄ£cC 

tyifrtfiiUti, ivAo-mcdie, 
vuįfuntĮ Aid, HaJevva 

roitnltĄ,...G>atiDUtdbu 
• &p*t&temidič 

/ 6 rECONOMY and 
SATISFACTION use 

Thuble Tested/DoubkAclion' 

I Y V P O W D E R 
Sime hkc Todayas45'>earsAqo 

25ounces for254 
Full Pack ... NoSlack Fillind 

MILLIONS OF. POUNDS HAVE BEEN 
USED BYOUR^GOVERNMENT 

ONA URBONAVIČIENĖ 
!>o tėvais Ališauskaitė 

Mir€ Rug^. 8 . 1940, 4 vai. 
ryto sulaukus senatve . 
n h «.* U e tuv<>M Suvalkų 
S U ; Vištyty parapijoje. 
Amerkoje Į H , ^ 40 metų. 

t-aiiko dideliame nuliūdime 
dukterj Marijoną Heklis du 
anūkus dukterj Ona Goff, 
ž e n t a F r e d ir dvi anūkes, sū-
ny Vincenta, marčia Idą ir 7 
anūkus ir sūny Petrą, broli 
Julijoną Petralojus Ir jo sei
mą, žentą Joną Gedgroud ir 
seimą, sesers vaikus: Marga-

. « . K e n u t i s ' Juo*apą i r A 
niešką Katkevičius ir daug 
K»Ų giminių, draugų ir pa-
zjstamus. 

Kūnas pašarvotas Lachawicz 
koplyčioje. 2314 W. 2Srd PI 

Laidotuvės jvyks šeštadieni. 
RugP. 10. iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta j Auš
ros Vartų parap. bažnyčią, 
kurioje jvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą Po 
pamaldų bus nulydėta j i r , 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažysta
mus dalyvauti laidotuvėse 

Nuliūdę Dukterys, žentai A-
imkai. Sūnūs. Marti. Brolis 
ir Gimii.«>s. 

Laidotuvių Direktorius La-
chawicz ir Sūnal, Telefonas 
Canal 2515. 

Biblioteka — visų žmonijos 
dvasios brangenybių lobynas 

6. Leibniti 

r** ir t * Atri* ••!• 

CURLS 
REW "AUTOMATIC 

T1AOC H I N O i11*Ji» 

PLATINKITE <( DRAUGĄ" 

C«4«M* 

SIMPLY...CuHAsYouComb 
Mero » Ht« lo»' «o><J >r to>» eur l in * 
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row»b •'»>• on« «od »oi« t o ' " * • '*• 

«nr beouiy vhot » e r t t i 
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URBA Oėlės Mylintiems.. 
Vestuvėms, Bui.kie-
tains. Laiilotuvėm>| 
ir i'uošiniaius. 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENTTE 

Phone LAFayette 5800 

MO.ST » 

MODKHN N 

(."OMI'I.ETE 

VVOLK S T U D I O 
1945 VVest IS* Street 

JO.<-

OARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIEEKTORIAI 

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

Phone 9000 820 W. 15th ATA 

ADVANCED PHOTOGKAPHY 

!,OWEST I'OSSIBI.E PRiCES 

PHONE r.AFAYETTE 2N13 

Atvauduojam»3 paminklai buvo pastat3rtas šv. Kazimiero kapmėce prie a. a. Kun. J. Juškos kapo. 
Iškilmingos dedikacijos ceremonijos įvyko sekmadieni, Liepos-July 7 d., 1940 metais. 
Norėdami pagerbti įsteigėją ir parodyti meilę ju 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, bas priimtos su dėkingumu. 
Norime padėkoti tiems, kurie jau pnsidėjo ir iš anksto dėkojame tiems kurie padės šį užsimojimą 
įvykdinti. 

AUKOTOJAI PAMINKLO F O N D U I 
Paminklo Fonde buvo $315.00 
Mr. & Mrs. P. Wenglinskis 
Mrs. Norbutiene 
Mr. & Mrs. Bistras 
Mrs. Trocinski ir sunirs . 
Mrs. R Telenie 
Mrs. A. Yucus 
Mrs. Dombrou ». 
Mrs. (i rananta • 
INTORMACI'Ų ftAUKITE 

5.00 
5.00 
2.O0 
2.00 
1.00 
1.00 
r.oo 
1.00 

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

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

.50 

Viso $338.50 

AL. SUDEIKIS, YARDS 6952; J. P. KAVALAUSKAS. RBP. 6590 

VENETIAN MONUMENTCO. 
5 2 7 N.VVestenn Ave. Chicago, III. 

TEL. SKBLEY 6103, ABBA SAUKITE TELEFONU REPUBLIC 6590 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
BENIATJSU IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ISTAIOA 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

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

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South Fairfield Avenue 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

Klausykite mūsų radlo programo AntmdlenJo ir 
ge&adtenio rytais 10:00 val&udą, iš WHIP stoties (1480 k.) 

Su Povilo fialtlmleru. 

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

R A S T I N f i 
6912 So. \Vestem Avenue 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ; 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS i 

h II D III « M H C PATARNAVIMAS 
A m D U L A l l l l L DIENĄ IR NAKTĮ 

D \7 ZT A T KOPLYČIOS VISOSE 
I K A I MIESTO DALYSE 

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

Anthony B. Petkus 
P. J. Ridikas 

6812 So. Western Ave. 
(iROvehill 0142 
1410 S. 49th Oourt 
aCero 2109 
3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419 

10:00 VALANDA EYTO 
1480 KIL. 

PROspect 4050 

Albert V. Petkos 
Lactaicz ir Sunai 

4704 S. Western Avenue 
Phone LAFayette 8024 

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

S. P. Mažeika 
Antanas M. Phillips 

3319 Lituanica Avenue 
Phone YABds 1138-1139 

3307 Lituanica Ave. 
Phone YARds 4908 

file:///Vestem
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CICEROS LIETUVIU NAUJIENOS ] |( CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
— — — 

Lietuvos Pardaviky 
.Prakalbos 

Antradienį, 6 dieiu* šio mė
nesio, Liaosybes svetainėj, 
per plakatus buvo kviečiami 
Iii tuviai atsilankyti ir išgirs
ti "vėliausius pranešimus" 
iš Lietuvos K. Matusevieio, 
44kuris nesenai atvyko iš Lus 
tuvos.M Dabartiniame mo
mente lietuviai labai įdomau
ja fcavo senąja gimtine, tad 
į prakalbas atsilankė nema
žai žmonių. Bet kokia apga
vyste: vietoj prakalbų buvo 
paprastas mėnesinis susirin
kimas L.D.S. 109 kuopos. 

Viršuj, mažoj svetainėj, 
L.D.S. nariai ir svečiai suda
rė apie 100 galvų. Po aštun
tos valandos pranešta, kad 

* prakalbos prasidės. Pirmas 
— kalbėtojas, dr. A. L. Grai-

e i finas (na, kas čia per ko-

P E Č I Ų 
isparoavifiias 

Sutaupysite nuo $20.00 
$40.00 pirkdami pečių per 
Budriko Rugpiūčio mėne
sio lšpardayp^.,.Mi»liŽl-
niškas pasirinkimas viso
kių pečių. Lengvi išmo
kėjimai. 

Pečiai verti $49.50 už 
$2950 

Pečiai verti $69.50 už 
$44 50 

Pečiai verti $99.50 už 
$69 50 

FREE 
OIL OFFER 

You Muši Act iVoto 
to Get Yours . . . . 

HCRrSHOVVYOUGfTfT 
• Order your Superflaaie Heat-

eą before stove cletM Saiur-
d a * 

• You pay c d y a w » H deposlt 
—hąĮanre when aeator is de-
livartA—*sy Tanas. 

• You aet PRBK OJEL whea 
heater to tasUOkd. Up to 10* 
Oato. difarrllng oa aaodel. 

medijos — vietoj Matusevi
čiaus, Graičiūnas!) Senis vi
siems pažįstamas, seniai Lie
tuvą apleidęs, ką |gi jis gali 
pasakyti! Nieko ir nepasakė. 
Tik baisiai užgyre Sovietų 
Rusija, kaipo darančia ste
buklus. Dr. Uraičiūną pažį
stu seniai, kaipo nepastovaus 
nusistatymo žmogų, bet nier 

kad netikėjau, kad senas lie
tuvis taip galėtų n'žabaroti," 
garbinti raudonuosius, kurie 
pasmaugė Lietuvą. Jeigu jau 
Rusijos daromi stebuklai duo
da biednuomenei rojų, tai ko
kių pai-belių Graičiūnas gyve
na surūkusiame Brklgeporle! 
Gai, neturi lesų išvažiuoti! 
Galima būtų įsteigti fondą. 

Antras kalba R. Matuse
vičius. Tikrai nėra kalbėto
jas. Trumpai kalbėjo dirbti
na kalba. Neatrodo, kad būtų 
Lietuvoj gimęs ir augęs, mok-

Įslus ėjęs, kariuomenėj tarna
vęs. Tarpe kitko pasakė: 
"Jau seniai buvo dirbama, 
kad Lietuvą prijungti prie 
Rusijos, ir jau savo atsie-
kem, su liaudies pritarimu."' 

Po jo kalbos sekė* rinki
mas aukų lėšoms padengti. 
Kokios gi tos lėšos. Juk pa
prastam* L.D.& susirinkimui 
svetaines nuoma užmokėta 
metams! O kalbėtojams ap
moka Stalinas. Toliau: ''Vil
nies" menedžerius dalina, 
"Vilnį" ir garsina pikniką. 
Perstatomas kalbėti Abekas, 
"Vilnies" redaktorius^ Vadi-
masi, vietoj kalbėtojo Matu
sevičiaus, kalba "Vilnies" 
stabas su Graičtūnti. Kotiel 
to nedėjo rengėjai į plaka
tus! Niekas nebūtų atėjęs 
klausyti tų Lietuvos parda-

[vikų. 
Kaž kodėl rengėjai tų pra

kalbu ir patys kalbėtojai ne
pasiūlė priimti sveikinimo 
* * Lietuvos gelbėtojams^'' 
kaip jie sako. Nauja vyriau
sybė tai liaudies atstovai, 
tad reikia duoti jiems užuo

di jautą. Bet to nepadaryta. Tu-
Įri būt susiprato* nes matė ne 
savo plauko didžiumą susi
rinkusiųjų. 

A l patariu visierrfi eiti į 
prakalbąs rengiamas Lietu
vai reikalais ir stovėti kaipo 
lietuviai: nepripažinti jokios 
okupacijos ir kelti protesto 
balsą prieš lietuvius, parsi
davusius svetunienfc. 

Dievo Apvaizdos 
Parap. Žinutes 

Praeitą sekmadienį įvykęs 
ii ar. piknikas puikiausiai pa 
vyko. Nuo ryto atrodė, kad 
bus lytinga diena, bet apie 
pietus išsiblaivė. Svetelių ma 
tesi iš visur, net ir iš tolimo 
Waukegano. VL-i aštuonioli-
kieeiai piknike gražiai link
sminosi. Gerb. klebonas nuo
širdžiai dėkoja vifciems atsi-
lankucdems už suteiktą pa-

Visi Keliai Veda Į 
Aušros Vartų Par. 
Piknike 

YVEST SIDE. — šį sekma
dienį, rugpiūčio fll d., Auš
ros Vartų parapija rengia di
delį pikniką, kuris įvyks Vy
tauto darže, prie 115-tos gat
vės ir Crawford Ave. Ben
giamoji komisija žada padą 
ryti šitą pikniką tikrai įspū
dingu. ^ 

Vienais ypatingumas šio 

r,-

rama ir taip pat P. Šaltume- . 
Te v T, -i •, • x> pikniko yra įvairumas ren

io, Margue*s Buoviko ir Peo. *. * * . pks Furniture Co. radio va-
I landoms u i skelbimą. 

Praeitą šeštadienį klebonas 
sujungė moterystės ryšiu inž. 

[Y- Merzvinstką su A. Daugir
daite. Jaunavedžiai gimę ir 
augę šioje parapijoje. Abudu 
prikjause par. .chore ir pasi- Į 
žymėjo kaipo pavyzdingiau
si katalikai jaunuoliai. Ves
tuvių puota įvyko par. Salė
je, kurioje dalyvavo keli šim
tai svečių. Daug gražių lin
kėjimų pareikšta jaunai po
relei. 

giamų leiuktyrių, kuriose d a-Į 
lyvumas bus galimas jauniem 
ir seniem, vyram ir mot.rim.' Linkime Snarskių 

"Birthday Party" 
SO. CHICAGO. — Veikėjų 

P. A. Snarskių puošnioj re
zidencijoj, 610 E. 88th S t , 
rugp. 4 d., įvyko jų dukrelėb 
Adelės gimimo dk'ina — su
laukė 1 metų amžiaus. Ta 
proga Adelės mamytė pakvie 
te svečių, kuriuos šauniai 
pavaišino, o svečiai Adelytei 
sudėjo daug linkėjimų, kad 
sveika augtų ir pasektų tė
velių pėdomis; antroji dukre
lė Teresė jau lanko mokyklą. 

Petras ir Anastazija Snar-
skįai yra stambūs parapijom 
ir visų gerų darbi] rėmėjai. 
Petras yra Šv. Juozapo par. 
komiteto narys per daugelį 
metų ir daurg parapijai pasi
darbavęs. , 

šeimai 

4 d., parap. svetainėj. Sumas AI. a kuorą eia gerai gy-
buvo skaitlingas. vuoja ir nuolat įprašo naujų 

Apsvarsčius visus einamuo nariu, 
sius reikalus, sąjungietės ap- Dabartinė pinn. Alarijona 
siėmė pasidarbuoti parapijos |Sudeikknė yra visą širdį įdė-
piknike, kuris įvyks rugp. IS- jusi į sųjungiin-ių veikimą. 
d. Darbuosis restorane, va-1 Duok Dieve jai sveikatos 
dovaujant Alarijonai Sūdei-Į ir toliau visuomenei dartmo-
kienei. tis. Sąjungietė 

Antradienio ryte kleb. kun. 
L AlbaviČins su kun. A. Bal-1 
tučiu ir kun. Dr. J. Starkum 
išvyko trumpų atostogų. Šia 
proga ketino dalyvauti Fede-

Bus trikojis bėgimas, maišo 
lenktynės, bėgimas atgal 
(backward race); šiose lenk
tynėse turės dalyvumo jauni 
ir *seni vyrai, jaunos ir senos 
moterys, ir vaikai. Y>si lai
mėtojai bus apdovanoji dova
nomis. Bus taip pat vienos 
ypatingos lenktynės, skirtos 
tiktai storom moterim, g|gp-
riančiom. 200 svarų ar dau
giau. Laimėtoja bus toji, ku
ri greičiausiai ir pirmiausia 
perbėgs 75 yardų. Vyram* ir
gi bus specialės rungtynes, 
būtent virvės traukimas. 
Trauks dvi grupės, po 10 vy-j 
rų į grupę. Visi šie įdomus 
sporto įvykiai nuš žymi dalis 
Aušros Vartų parapijos pik
niko; jų pradžia 5 vai. po 
pietų. racijos Tarybos suvažiavime 

Rttsburgh'e ir iš ten kėliau-' Traukime tat vis-us keliais 
ti į Rytus. Kun. Dr. Starkus, šį sekmadienį į Vytauto dar

žą, kur įvyks didžiulis Auš
ros Vartų parapijos vasari
nis piknikas. J. ir M. 

MarianąpoUo Kolegijos pro
fesorius, visą mėnesį praleido 
Čikagpj ir vadovavo Šv. 
Onos novenai Dievo Apv. 
(bažnyčioje. 

• ~ ~ - . ^ > > > ^ ^ ^ ^ 

Padėti Pinigai kas Mėnesį iki 11 Diencs, Nei Nuošimti Nuo 1 Dieno*. J 
TURTAS VIRŠ #5,500,000.00 * 
ATSARGOS KAPITALAS #360,000.00 

Dabar mokam 3Vz% ui pa
dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant aamų 1 iki 20 m. 

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

Dievo palaimos darbuotis vi-1 
suomenej kaip iki šiol, o Ade 
lytei daug, daug linksmų | ; 
"birt l idays" 'sulaukti. Rap.( | 

LOAN ASSOOIATIOH 
OF CinCAGO 

JUSTIN MAClvlKWICH, F r e ^ 

Charlered b j O, B. Oovenunent 
SAVINOS FEDERALLY 

nV8UREX> 
• 

4192 ARCHER AVENUS 
TEL. \TUIGINIA 1141 

V AL.: 9 iki 4 IX p. Trcoiad.: 9 iki 12:00 p. šeštad.: 9 iki 8:00 v. T. 

Iš SęjtmgiečiŲ 
Suslrinkinio 

TO\VN OF LAKE. — Mo
terų Sąjungos 21 kuopos mė
nesinis sus-mas įvyko rugp. 

Dr-jų Susivienijimą Brolių 
ir Seserų Lietuvių susirinki
mas yra perkeltas, iyes tą die
ną rengiamas išvaižiavimas. 
Mėnesinis susirinkimas įvyks 
šeštadienį, rugp. 10 d., 7:30 
vai. vakare, parapijos moky
klos kambaryj. 

Draugijom piknikas įvyks 
rugpiūčio 11 d., Joseph Lep-
pa darže, prie 82 ir Kean 
Ave., Justice Park, 111. 

Valdyba ir komisija kvie
čia visus atsilankyti į susi
rinkimą ir į pikniką. 

W. P. 

I 

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 — 

tik 01.00 
t f D R A U G A S " 

2334 South Oakley Ave,, 
Chicago, Illinois 

miluti žodžiai iš -eilių " K a s 
[' nedirba mielas vaike, tam ir 

duonos duot nereikia'* tai 
tikrai atatinka Abekui ir 
kompanijai, nes jie dėl tau
tos nieko nedirba* teisybėje, 
viską daro priešingai D. 

A Complete Line, Modei*, Scac* 
leaut i ful new cabinets, many 

i special features that save you 
I money on f uel. 
I *o«*i put U off—Come in To-

J0S.F.BU0RIK 
FURNITURE HOUSE 

3409-2t S. Hateted St 

BUDRIK ANNEX, 
3417-21 So. Halsted S t 

Telefonas Yards S088 

iyna'is ratlio prograiuai Nedėlios 
v a k a » , 9 v a i i5 stoties WCFL, 
97t> K. ',% 

kektos draugijų, yra veikli 
Beje, tavoršeio Abeko pri-j M r g , turi plačia ffažintį, tai 

Atostogos, Ligoniai ir 
Kit-kas 

AVestern Electric didžiuma 
darbininkų grįžo darban svei 
ki, linksmi, kupini naujos Į 
energijos. 

f- K. Barcienės 133S & 4Sth 
Ct, 11 dienų išbuvus ligoni
nėj, jau grįžo naivu. Susilau
kia daug lankytojų: giminių 
ir draugų. Praeita sekmadie
nį buvo graži kompanija: 
švogeriai J. Kiuvas. J. Pa-
saške\ie su žmonomis išl 
Brighton Park ir keletas vie-

ijtinių. Barčiene priklauso porie 

lankytojų nestokoja. 

Kaaakev.ičius, VSU So. 49 
Ct.x susirgo darbe. Jau an
tras mėnuo kaip nedirba. 

L. Stankus, 1313 S. 5©th 
Ct., aeaas Crano Co. darbi-
ninkas, Kareivių ftraugijos 
narys, jau du mėnesei kaip 
sirguliuoja^ ; 

Joe Pralgautekas, 1228 So. 
oOth Ct., staiga susirgo dar-
•be. Žmonfeii buvo nemaž rū
pesčio. Bet, sako, kad už sa
vaitės vėl 'galės dirbti. 

I 
J. Jankauskas, 1336* S. 49 

Ct., senas vietos gyventajas-
biznierius ir gi buvo smar
kiai sunegalėjęs. Sustiprėja, , 
savo taverno biznį pervedė 
ientui Edvardui Statkui. Ji- | 
sai yra čia augės, gabus biz
nyje ir daly\-auja politikoj. 

D. 

She's pretty as 
a pieture, 

but . . . . . 
No one can tolerate halitosis (bad breath). 
It can ruin almost any girl's popularity 
. . . her elosest friendships. 

Food fermentatioa in tke raouth is said 
by some authoritiea to be a major cause of 
halitosis. And the insidious thing about 
this offensive condition is that anyone 
may have it and never realize it. Friends 
know, of course. . . only too well. But, un-
fortunately, it is such a delicate subject 
tkey won't tell. 

So don't gamble with your sočiai oppor-
tunities and your happiness by taking un-
nec^sary chances. It is so simple to take 
precautions by gargling with pleasant-
tasting Listerine Antiseptic—mouth fer-
mentation is ąuiekly checked and ita 
odors are overcorae. 

Get the ^.isterine Antiseptic habit. Use 
it . . . morning and night. and before all 
important engagements. Lambert Phar-
laacal Company, SU Louis, Missouri. 

LISTERINE 
for HALITOSIS 

• (BAD BREATH) $ 

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

(Savininkai) 
2417-19 WEST 43rd ST. 

Phone Virginia 9780 

4 ± ^ _ i _ 

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

— S M A l l MONTHLY PAYMINTS— 

AUMAKIS 
SOLD, RENTED 
AND REPAIRED 
— I M U TtAPtM AUW»NCI-
• M I I IU I IT I C»1IT OHI-TI*t HIW.M*CMIMI • • M A N T U 

^ C T A D TYPEVVRITER X D I M I % COMPANY 
f l t l l 901MIAT1, aha 

119 W MADOON ST, 
P h o n e D E A R 3 0 R N 8 4 4 4 

ISTIMATES— FREE—DIMONSTRATION ] 

DABAR LAIKAS ANGLIS 

UŽSISAKYTI ATEINAN

ČIAI ŽIEMAI. 

Roseland Coal Co. 
343 W. 107th Place 

TEL. PULLMAN 6776 
A. Tumonis, Sav. 

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

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO 

REAL ESTATfe 
INSURANCE AND L0AN8 

Statau Yisokioa ruSba naujus na
mus ant lengvą} mėnesiniu išmo
kėjimu. Darau vlsok} taisymo dar-
ba. be Jokio ca»h (mokėjimo, am 
lengvu mėutteluių išmukejinm 
( isgauuu geriau*} atlyginimą U 
Fire Insurance Kompanijų, dėl tai-
syiiK) apdegusių n a m ų ) . Danui 
paskolas ant naujų Ir senų namų, 
ant lengvų mėnesinių Išmokėjimų 
nuo & lkl 20 metų. Reikale kn-lp. 
kltėe prie: 

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

H1NGS THAT NEVER HAPPEN 

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Vestuvėm, Krikštynom Ir kito
kiem Bankietam Suteikiam P a 

tarnavimą. 
Linksmas ratarnavimas Vislema 

756 W. 31st Street 
m. 

A. A. NORKUS, sav. 
Tel. Victory 9670 

file:///TUIGINIA


D R K TJ O K B Penktadienis, rugp. 0 a., 

North Side Žineles 
Naujas profesionalas 

Mes, nortsaidiečia.% eičiau 
pames sulaukę naujo profesi-
jonalo. Juonį i yra Alberta* 
Srubafca, kuris šiomis dienomis 
De Paul uriversitete baigė 
College of Comnierce Bache-
lor of Science laipsnio ir 
rugp. 1 d. gavo diplome. Re
gis, nedaug kas iš lietuviu 
eitų ta mokslo šaką. ALbertas 
Srubas energingai jos sieke 
ir sėkmingai pasiek;*, iš ko 
turės daug naudos savo gy
venime. 

Vaikščioto jai Turi 
Laikytis Trafiko šviesų 

Sveikiname naują profesi-
jonalą. 

Chieago aldermonų taryba 
visiškai netikėtai pravedė or-
dinansą, kacl vidurmiestyje 
žmonės vaikščiotojai griežtai 
laikytųsi trafiko šviesų (ženk
lų), kaip to turi laikytis au-
toistai. Nurodyta, kad ma
žiau bus suvažinėjimų, sužei
dimų ir trafikoje trukdymų. 

Sis ordinansas (miestinis 
įstatymas) kol kas liečia tik 
vidurmiestį — biznio centrą, 
kur beveik kiekvienam gat
vių sankryžyje yra trafiko 
šviesos ir kur iki šioliai vaikš
čioto jai nepaisė šių šviesų. 

Peržengiantieji ordmansą Pnešvestuvme puota , , .? . ,. T ¥. . bus sulaikomi ir traukiami 
Viena mūsų gražiųjų pane- ,. XT . ^- «. , , -x % ? • , tieson. -Numatyta bauda nuo Jių, Antoneta Pociūte, daug - . . . OAA * . V.. . . . . . . nuo 1 iki 200 dol. sykių vra turėjusi jvainų 

* ^ 

X i G w ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

m 

Naftos Sprogimas 
Užmušė Darbininką 

Theodore Lopez, 33 m. amž., 
darbininkas mirė nuo sužeidi
mo. 

Pirmadienį jis su nafta va
lė gazolinį kubilą, 4433 AYes-
tern ave. Nafta susprogo ir jį 
sunkiai sužeidė. 

Britų ikaniuomenė Egipte. Londone pa reiškiama, kad' ta kariuomenė esanti pakan
kamai stipri atblokšti ten italų kariuomenės puolimus. (Acme teleplioto). 

_ vardų, kajp "Onytė ," "Ro
žyte," "Katr iu te ," "Kleekie-
n e " ir t. t., bet tai buvo kuo
met ji vaidino įvairias roles. 
Bet šį kartą ji tai padarys 
tikrenybėje, ne ant estrados, 
bet prie "altoriaus Šv. Myko
lo parapijos bažnyčioje, ru\g-
piūčio 17 d., s*k Steponu Ri-
zek, ir nuo tos dienos jau vi
suomet vadiniais Antoneta Ri-
zek. Už tai šeštadienio vaka
re, rugp. 3 d., jos tėveliai su
rengė priešvestuvinę puotą, į 
kurią susirinko būry s Anto-
nėtės draugių bei prietelių. 
{teikta daug dovanų ir palin
kėta jaunai porelei daug lai
mės jų gyvenime. 
Varduves 

Teko nugirsti, kad ateinan
čio šeštadienio vakare bus 
šaunios pranciškonui tėvui 
Alfonsui Kazlauskui pagerb-
tuvės vardadienio proga. Tė
vas Alfonsas yra tylaus ir 
ramaus būdo, visiems su ma
lonumu patarnauja visokiuo
se dvasios reikaluose. Už tai, 
kad nors kiek jam atsilygin
ti, ke4i parapijonai pai-itarę, 
sumanė surengti jam pagerb-
tuves. Jos įvyks šeštadienio 
vakare, rugp, 10 d., parapi
jos svetainėje, 1644 Waban-
sia Ave., 7:30 vai. vak. Bus 
(gera vakarienė ir graži pro
grama, o po visam šokiai 
prie geros muzikos. 

Visi prašomi dalyvauti šia
me parengime. I r iš kitų ko
lonijų prašomi atsilankyti vi
si, kurie pažįtsta Tėvą Alfon
są, Bus linksma su juo pasl-j 

Uždrausta ir bloko viduriu 
pereiti skersai gatvę, jei blo
kų galuose yra trafiko švie
sos. 

Bus pradėta vykdyti rugp. 
31 d. 

Virsutmiai 
Geležinkeliai 

Suvėlinti 
Įpareigojimai 

Iškilo žinomas kas metai 
vasaros pabaigoj "hay 
fever," kurs daug 

Buvo iškeltas sumanvmas 
Chicagos miesto centre panai
kinti viršutinius geležinkelius, 
nugriovus jų struktūras. 

Prieš tai sukelti protestai. 
Pažymima, kad šie geležinke
liai yra reikalingi bizniui. 
Sako, požeminiai geležinkeliai 
nieku būdu negalės jų pava
duoti. 

Pranešimas Choro 
Nariams 

Marąuette Park. — Gim. 
Šv. Panelės parap. choras, 
sekmadienį, rugp. 11 d., va
žiuoja į Sand Dunes maudy
tis. Visi choro nariai prašo
mi susirinkti lygiai 9:30 v. 
ryto prie 69-tos ir Washte-
naw (gatves, kad sykiu išva-

Milijonai Turi 
Valdžios Darbus 

Atvyko Čia 
Plėšikauti 

Policija areštavo Arthurą 
Assink, 25 m. amž., iš Allegan, 
Mieli. Jis užpuolė autoistą, 
kuris jį pavėžino. 

Areštuotasis p a v e s t a s 
I "grand jury ." Atvyko į Chi-

cagą plėšikauti ir greit pa
kliuvo. 

žmonių 
kankina ir susirgdina. 

Chicagoj yra miestinis 
įstatymas, kad miesto ribose 
tuščiuose sklypuose augančios 
žolės prieš jų žydėjimą turr 
būti nupiaunamos, kad jų žie-

_ 

Apsigynė Plėšikų 
Ties 18 gat. ir Kacine ave. 

du plėšikai bandė įsiskverbti 
į automobilį, kuriuo važiavo 
Louis Pavlacky, 25 m. amž. 
Autoistas pasipriešino. 

dų dulkėmis nebūtų teršiamas Pavlacky smogė į atremtą 
oras. plėšiko revolverį, kuris iššovė 

Žolės daugiur jau pražydę- fr kulka perlindo per Pavlac-
jojo. I r t ik dabar miesto ai- kyo skrybėle, 
dermonų taryba įpareigoja 

žiuotumem. K. Skelly. 

miesto sveikatingumo depar
tamentą rūpintis, kad tuščių 
sklypų savininkai nupjautų 
stambiąsias žoles "hay fever*' 
suturėti. 

Anksčiau apie tai tylėta. 

Po šio įvykio piktadariai 
pabūgo ir paspruko. 

Sužeisti Du 
Dviratininkai 

Važiuojančių automobilių 
parblokšti ir sužeisti dvirati
ninkai: Hrist Harakopos, 15 
ninkai: Christ Harakopos, 15 
18 m. amž. 

matyti ir padaryti jam dau
giau malonumo jo vardadie
nio proga. Įžanga 5Gc. 

Emilija M. 

Abejoja, Kad 
Tas/ Pavyktų 

Autoistai džiūgauja sulau
kę Chicagos miesto centrui 
patvarkymo, kad vaikščiojan-
tieji žmonės laikytųsi trafiko 
šviesų. 

Bet trafiką tvarkanti po
licija abejoja, kad tas miesto 
ordinansas būtų kaip nors 
vykdomas. Miesto centre 
žmonių susikimšimas visados 
taip didis, kad dažnai policija 
nežino nė kas daryti. 

Civil Service Assembly of 
the United statės and Canadaj Nesiimk tokio darbo, 
randa, kad J. A. Valstybėse r į a m a t l i k t i n e t u r i ^glh 

puspenkto milijono asmenų 
turi federalinius, valstybių, 
apskričių ir miestų darbus. 
Per pereitus 10 metų šių tar
nautojų skaičius padidėjo 
apie 43 nuoš. Tik vienos fede
ralinės vyriausybės tarnyboje 
yra 1,296,000 asmenų. 

Susirinkimai 
BMGHTON PARK. — 

Labdarių 8 kuopa laikys su
sirinkimą rugp. 11 d,, tuoj 
po pamaldų, mokyklos kam
bary. 

Labdarių išvažiavimas bus 
sekm., rugp. 18 d., naujame 
Labdarių ūky. Trokas sto
vės prie bažnyčios. Kurie no
rės, galės juo važiuoti. 

Vila nariai kviečiami atsi
lankyti į susirinkimą, Bus 
kalbama apie senąjį Labdarių 
ūkį. 

Rast. Ona Ivinskaitė 

Kas nenori dirbti, tas 
privalo ir valgyti. 

ne-

Meilė — burtininkė, kuri 
ku-1 puošia ir keičia viską, ką tik 

paliečia. 

if Seeks Big Derby Prize Saturday 

Du plėšikai apiplėšė Gordon 
Terrace Apartment viešbutį. 
4157 Clarendon ave. Pagro-

Sunkvežimiai Atmatų 
Išvežiojimui 

Chieago aldermonų taryba be 178 dolerius, 
viešųjų darbų komisionierių 
autorizavo įsigyti 100 naujos 
rūšies sunkvežimių atmatų iš
vežimui. Jie kaštuos 563,-
888 dolerių. 

Rasti Dviejų 
Skenduolių Lavonai 

Liepos 21 d. iš Jackson par
ko prieplaukos buoriniu laive
liu Michigan ežeran išplaukė 
R. Wolf, 15 m., ir E. Helm-
boldt, 23 m. amž., ir dingo. 
Pakraščių sargyba rado tuš
čią laivelį. 

Pagaliau vakar ežero ban
gos išplukdino abiejų lavonus. 
Niekam nežinoma, kaip jie žu
vo. 

REMKITE, PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ. 

This is Siroeco, winner of the Arlington Claisic, whe this Saturday 
w.ll seek his second *traight great triumph in ttie thirtitth ruoning 
of the American Derby at VVashington Park. The Diiiano stable colf 
will faee such great ones at Gallahadion and limelech, both of whieh 
he defeated at Arlington, and Mioland, Charles S. Howard'f good 
3-year-old. The eyes of every racing fen will be ceatered on Chieago 
for this race. The purse wi!l totai more thon $60,000 and wlll likely 
decide the American 3-ycar-old chamoionship for the season. The 
American Derby was first run in 1684 dnd was once the conntry's 
biggest horse race. The Washington Park Jockey Club. aided by 
Chieago civie and bnsiness leaders, is attempting to recaptare some 
of the old color that once snrronnded this race. Saturday'* rumuno, 
is the first of this modern series and the Jockey Club hopes vrithfn a 
few years to make it the richest 3-year-old race in the conntry. Th» 
derby is one of the peak points of Chicago's brilliant racing season and 
a crowd approaching 50,000 is expected to be on hand. 

90 Kalėti 
Girtam Autoistui 

Frank Misurelli, 29 m. amž., 
nusigėręs važiavo automobi
liu. Jis areštuotas. Teismo 
jis nuteistas 90 dienų kalėti. 

I 
Duodama Laimėjimui Naujas 1940 DeSoto Karas 

' 

" T H A T LITTLE GAME" ..«,r.Mtic.ru..c^K.T-By B. Link \ DIDELIAME PIKNIKE 
L A B O R VYTAUTO 

Rugs.-Sept. 2, 
1940 m. 

115th Street, 
arti Pulaski Rd 

PX)MI PROGRAMA: 
Muzika, Dainos ir 1.1. 

Pradžia 10 vai. ryto 

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

, . 


