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TRUMPAI 
Jon. Vaiva 

Buvo galinga Lietuva. J i 
sieke nuo Baltijos iki J ūmių
jų narių. Buvo ir lietuvis di
dus, kuris nelenkė sprando ne 
vienam, kuris geriau būtų mi
ręs negu svetimiesiems tarna
vęs. Bet... prabėgo šimtme
čiai išglebo ir lietuvis — ne 
tas tikrasis lietuviškosios že
mės vaikas, ne samanotų ba
kužių lietuvis, bet tas vadi
namasis diduomenes elemen
tas, kuriam daugiausia rūpė
jo pasilinksminimai, o ne že
me savoji. 

AFRIKOJE ITALAMS SEKASI 
. 

ANGLAI DAUGIAUSIA 
VARTOJA ORLAIVIUS 

Padegtas italų laivas 
I talai bombarduoja Berberą 

Galinga Lietuva susijungė su 
silpnute Lenkija. Tyras lietu
vių kraujas susimaišė su at-
miežtu lenkų krauju, kad iš
keltų Lenkijos didybę. 

Įvyko Liublino unija. 
Atsirado vienas žemaitis, 

Katkus, kuris pareiškė: 
"Skaudu mums atsiminus, 

jog mūsų vaikai ir vaikų vai
kai nesidžiaugs iš tos unijos, 
o prakeiks mus, kad leidome 
tautą pavergti". 

d. 
KAIRO, Egiptas, rugp. 11 labai glaudžiai koordinuoja 

— Italų gerai ginkluotos! mi. Kai italų kariuomene ne
kari uomenės kolonos, nežiū
rint anglų nuolatinio puoli-

atlyžtaanai veržiasi gilyn į an
glų Somaliland, italų orlai-

mo, neipaliuojamai žygiuoja1 viai bombarduoja kolonijos 

Katkus teisybę pasakė. 

Unija su Lenkija pražudė 
Lietuva. Užėjo sunkus rusų 
jungas. Daug metų praslinko. 
Daug lietuvių juodoji žeme 
priglonde. bet jų vaikai tebe-
aimanavo po kazoko nagaika. 
Tačiau nepalaužė gajos lietu
vio dvasias ne rusų kalėjimai, 
ne šaltasis Sibiras. Iš kaimo 
kilo tautos dvasios žiežirba,, 
kuri išsiplėtė į gaisrą, ku
riame sudegė vergijos pan
čiai. Per aukas ir pasišven-

pirmyn prie britų pagrindi
nių pozicijų Anglijos Somali-
land. 

Anglai — matomai pasiti
kėdami, jog karštos smėlio ty
rumos sunaikins daugelį prie
šų — daugiausia pasiprieši
nimo parode tik savo aviacija. 

Anglų karo štabas praneša 
apie bombardavimą iš orlai
vių italų kariuomenes, kai to
ji ėjo 'siauru Karrino perėji
mu, į rytus nuo italų okupuo
tos Hargeisos. Anglų lakūnai 
sėkmingai bombardavo Tabru 
ko uostą Libijoj, kur padeg 
tas vienas italų laivas ir ki 
tiems padaryta nuostolių ir 
Raudonojoj jūroj italų uostą 
Massana, Italijos Eritrėjoj. 

Šiaurėje Egiptas — iš kur 
valdomas Suezo kanalas ir 
matomai Mossolini vienas 
svarbiausių strategijos taškij— 
imasi visų galimybių, kad savo 
kariuomenę sujungti su Angli-

, jos, kai įvyks italų puolimas. 
timą Lietuva vel pradėjo lai
svą gyvenimą. Italų ataka ant Adeno uos

to sugestionuoja fašistų pasi
ryžimą nutraukti Anglijos su
sisiekimą Raudonąja jūra. A-
takos metu Adene žuvęs vie
nas kareivis ir trys vietiniai 
gyventojai. Sužeista 17. 

22 metai nepriklausomo 
gyvenimo. Tai baisiai trum
putis amžius, bet lietuvis sa
vo pasiryžimu daug padaro. 
Deja, ir dabar atsirado vergo 
dvasios vaikų, kurie negalė
jo suprasti nepriklausomos 
Lietuvos, kurie už svetimus 
grašius, svetimose valstybėse 
gyvendami (Paleckis Rygo
je), palengva rengė grabą 
Lietuvos laisvei. • 

Sostinę ir svanbiausį uostą 
Berberą, kur uoste padaryta 
nuostolių laivui ir padegta du 
anglų orlaiviui. Kiti orlaiviai, 
to paties komunikato prane-. 
šamu, bombardavo geležinke
lio stotį Matruh ir koncen
tracijas ir machanizuotus 
reikmenis Sidi Biuram mies
te. 

PRANCŪZAI LAUKIA 
VOKIEČIŲ ATAKOS 
ANT ANGLIJOS 
VICHY, Prancūzija. — Kon

troliuojama Prancūzijos spau 
da pareiškia, jog Vokietijos 
maišinė ataka ant Anglijos 
yra nebetoli. Telefoninis su
sisiekimas su Šveicarija ne
okupuotoj Prancūzijos dalyj 
nutrauktas. 

Laikraštis Le Temps, ku
ris dabar leidžiamas Cler-

VOKIEČIŲ ATAKOS 
PAVOJUS MAŽĖJA 

Bombarduoja vokiečių 
bazes pajūryj 
Padegė didžiausias Anglijos 
dirbtuves 

LONDONAS, rugpiūčio 111 tijoj, sugadinta hangaras ir 
d. — Anglijos admiralitetas 
praneša, jog dingo submari-
nas Odin. 

Vokiečių lėktuvai pašauti liepsnodami krinta į angliš
ką sąsmaugą. Taip praneša, britai, kurie, kaip sakosi, daug 
vokiečių Lėktuvų sunaikina. 

\ 
(Acme teleplioto). 

DĖL GRĘSIANČIO BADO j LIETUVOJ NAIKINAMI 
VOKIEČIAI KALTINA 
ANGLUS 

BERLYNAS, rugpiūčio 11 

Naujieji Lietuvos laisvės 
duobkasiai buvo daug suma-
ningesni — savo tikslus jie 
pridengė žmonių ašaromis ir 
kraujų permirkusiomis, bet 
gražiai atrodančiomis skrais
tėmis, o ant jų užraše: "lais
vė ir lygybe". J ie Lietuvos 
laisvės laidotuvių laukė išsiil
gę ir kruopščiai ir ryžtingai 
marino ją ir štai jų noras iš
sipildė ! 

Lietuvą vėl užgrobė Rusija. 
Tiesa, Lietuvoje dabar nė

ra kazokų, bet GPU metodai 
dar žiauresni, negu kazokų 
nagaikos. 

ROMA, rugpiūčio 11 d. — 
Italijos lakūnai sudavė An
glijai naujų smūgių kai tuo 
pat laiku žemyno kariuomenė, 
kovodama saulės kepinamose 
smėlio dykumuose, nužygiavo 
už Adueinit* Berberos, anglų 
Somaliland uosto linkui. Ita
lijos vyriausioji karo vado
vybė praneša, jog smarkiai 
pagadintas 29,150 tonų An
glijos laivas Resolution. 

Italijos žemyno kariuome
nės ir orlaivių veiksmai esą 

mont-Ferraud, sako, jog vo- d. — Naciai plečia propagan-
kiečių ipas-iruošimas Prancū-fdą, kuria dėl galimo ateinan-
zijos ir Belgijos pakraščiuo-' čią žiemą bado vakarų Euro-

PAVADINIMAI 

Šiandie mūsieji komunistai 
džiaugiasi palaidoję laisvąją 
Lietuva, bet teprisimena jie 
žemaičio Katkaus ištartus žo
džius, jog "prakeiks mus, kad 
leidome tautą pavergti *\ 

Lietuva prisikels. Iš dūmi
nių pirkelių pakils nepaver
giama lietuvio dvasia, suki K* 
nuo arklų artojai ir dirbtuvių 
darbininkai — tas sveikiau
sias mūsų tautos elementas 
— ir sutraukys raudonosios 
vergijos retežius. 

Anksčiau ar vėliau Lietu
voj vėl suplevėsuos trispalvė 
vėliava! O Lietuvos laukais ir 
miškais nuskambės prakeiki
mas visiems tautos išgamoms, 
kurie buvo pardavę ją sve
timiesiems. 

se rodo, jog bus mėginama iš 
keldinti kariuomenė Angli
jos, jei ne tuojau, tai bent po 
to, kai orlaiviai padarys lai
svą kelią. 

Le Petit Parisien rašo, jog 
tarp Paryžiaus ir Maginot Ii 
mijos apylinkės vėl atidarytas 
susilėkimas geležinkeliu, bet 
dabar iš Paryžiaus į Nancy 
nuvykti ima 48 valandas, kai 
pirmiau imdavo tik šešias. 

poj nori suversti visą atsa
kingumą Anglijos blokadai. 

"Kas Anglijoj turi teisę 
kalbėti, jog Hitleris turi teik
ti pašalpą žmonėms ir vals
tybėms, kurias jis okupavo?" 
pareiškė propagandos skelbė
jas per radio. "Nėra reikalo. 
Nėra nė obligacijos — legalios 
nė moralios". 

Rugpiūčio 4 d. Kaune žmo
nėms įsakyta susirinkti į ma
sinį mitingą ir pareikšti nau
ją džiaugsmą, kad Lietuva 
visiškai pavergta, Paleckis iš 
Maskvos kalbėjo per radiją. 
Komisarų valdžios vardu kal
bėjo vidaus reikalų komisaras 
Gedvilas, pavadavęs išvykusį 
Paleckį. Minia buvo nuvesta 
prie Sovietų Rusijos atstovy
bės, kur naujus Rusijos "(pi
liečiui" sveikino polpredas 
Pozdniakovas ir naujas ka
riuomenės vadas *' Baltūsis' ' 

LONDONAS, rugpiūčio 11 
d. — Atakuodami dieną ir 
niaktį anglų bombonešiai pa-
deigę kelis aerodromus vokie
čių okupuotoje Guernsey sa
lose. Daug nuostolių padary 
ta ginklų dirbtuvėse Vokie-

PRANCŪZIJOS TERITO
RIJOS BUS LAIKOMOS 
KARO ZONOMIS 

ALGECIRA8, Ispanija. -
Gibraltaro oficialus laikraš
tis atspausdino komunikatą, 
kuriuo skelbiama, jog Alžira^, 
Tunisija ir Prancūzijos Mo-
rocco, kaip ir neokupuoti 
Prancūzijots teritorija Euro
poj bus laikomos karo zono
mis. Gibraltare išleistas įsa
kymas, kad iš ten išvyktų 
1,200 civilių gyventojų. 

antiorlaiviniai pabūklai Vo
kietijos jūros bazėj netoli 
Bresto, Prancūzijoj ir Flush-
inge, Olandijoj padegta alie
jaus tankai. 

Iš šių plačių atakų grįžę 
visi orlaiviai. 

Vokiečių kontrataka 

Vokietijos karo orlaiviai 
vėl smarkiai puolė Angliją, 
•bet britų karo vyrai pareiš
kė įsitikinimą, jog vokiečių 
puolimo pavojus kasdien ma
žėja. 

Vokiečių bombonešių masi
nės atakos ant Anglijos pa
kraščių ir laivų, kuriose jie 
ajpsaudė taikinius kulkosvai
džiais ir švilpiančiomis bom
bomis, padarė nuostolio, ku
ris nepaskelbtas. Anglai, ta- * 
č.iau, tsako, jog tai buvusios 
daugiausia "įgąsdinimo" ata
kos. 

GRĮŽTA KUN. MYKOLAS 
URBONAVIČIUS 

THOMPSON, Conn., rugp. 

specialiai adresuojamos Jung 
tinėms Valstybėms. 

Jose buvo pareikšta, jog 
Anglija gali pašalinti maisto 
trukumą, nepadedama Vokie
tijai, bet palengvindama blo-
ktdą Europoj. 

Tuo tarpu vokiečių spauda, 
'kalbėdama apie būsimą der-

d. ftelegrama) tisida-'n^ pareiškė, jog Vokietijai 
riujfc Lietuvoj nepakenčia
moms aplinkybėms į Jungti
nes Valstybes grįžta kun. My
kolas Urbonavičius, M. I. C. 
buvęs Aušros Vartų parapi
jos, Chicagoj. klebonas. 

Hartforde, Conn., įšven-

, tik ką atsiųstas iš Maskvos. 
Minia nebedainavo Lietuvos 
himno, o tik internacionalą 
ir įvairias rusiškas dainas. 

Minia pas Sovietų atstovą 
žygiavo nebe Laisvės Alėja. 
Tokios gatvės jau nebėra. 
Gražiausia Kaune gatvė pa
vadinta Stalino prospektu. 
Visi tautiški gatvių pavadi
nimai šalinami. Pašalintas ir 
Laisvės vardas, kad niekas 
nebeprimintų lietuviams apie 
laisvės dienas. 

užteks maisto ir jog vokiečių 
tyrinėjimai Balkanų derliaus 
rodo, kad "nors tai nėra re
kordinis", bet užtenkamas, 
kad patenkintų (pietryčius. 

Bendrai, vokiečių spauda 
rašo, jog Vokietijos pirmoji 
pareiga rūpintis vokiečiais ir, 

tintas į kunigus dar vienas n e ž i ū r i n t k a d j ą v e i k t u ^ o . 
Marijonų vienuolijds narys,' aiškumo jausmai, negalima 
kim. J. Baltrušaitis, M. I. C.j laukti, kad ji perdaug būtų 
Kun. Baltrušaitis kilęs iš 
Brooklyn, N. Y. 

susirūpinus žmonėmis, kurie 
kovojo prieš Vokietiją. 

DIPLOMATU PRIE 
VATIKANOKLAUSIMAS 

VATIKANO • MIETAS. — 
Užsienio diplomatų rateliuo
se iškilo klausimas trijų Pa
baltijo valstybių diplomatų 
prie Šventojo Sosto padėtis, 
kai Popiežius Pijus XIII pri
ėmė privačioj audiencijoj Lie 
tuvos ministerį Šventajam 
Sostui Stanislovą Girdvainį. 

Tuo pačiu laiku Rusijos 
ambasada Italijoj perėmė di-

BERLYNAS, rugpiūčio 11 
d. — Vokiečių oro laivynas 
koncentruodamas dienos ir 
nakties puolimus ant indus-
tralizuoto Kento, pietryčių 
Anglijoj, padegęs kad kurias 
Anglijos didžiausias ginklų ir 
orlaivių dirbtuvets. 

Vokiečių vyriausioji karo 
vadovybė praneša, jog Vokie
tijos lakūnai smarkiai bom
bardavo ginklų dirbtuves Fa-
vershame, Popjoy orlaivių 
dirbtuves Rochesteryj ir vy
riausybės laivų dirbtuves — 
Sheerness ir Chatham. 

Newcastle, rytų pajūrio uo
ste padaryta daug nuostolių 
dokams, kai Bristolyj sunai
kintas aerodromas. 

Vokiečiai pripažįsta, jog 
Anglijos bombonešiai padarę plomatinį Lietuvos, Latvijos 

ir Estijos atstovavimą Romo-j niK>stolių atakose vakarų Vo-
«Je- ikietijoj, šiaurinėj Prancūzijoj, 

Diplomatiniai sluogsniai pa Belgijoj ir Olandijoj, kur yra 

MASKVA, rugpiūčio 11 d, 
— Kitą žingsnį atstatyme 
griežtos disciplinos Rusijos 
kariuomenėj padarė laivyno 
komisaras Nikoki Kuznet-
zoff. J is išleido įsakymą, ku
riuo draudžiama jūreiviams 

reiškė, jog Pabaltijo minįste-
riai Romoje atsisakė priipa 
žiniti Lietuvos prijungimą 
prie Rusijos. 

Dar nepatvirtinta ar Šven 
tąsi s Sostas ir toliau pripa 
žins Pabaltijo diplomatus. 

MASKVA, — Sovietų tei
singumo komisaras N. M. Ri-
ckhoff įsakė paleisti teisėjus, 
kurie nesugeba išnešti griež 
tų sprendimų menkiems ir 
nepastoviems darbininkams. 
Tai daroma sąryšyj su kam
panija pagreitinti Rut^ijoj ga 
mybą. Maskvos distrikto tei
smuose du teisėjai, kurių vie-

gyvyibes aukų ir sugriautų 
pastatų. 

Vokiečių pranešimais nuo 
karo pradžia? pašauta 1,500 
"pr iešo" orlaivių. 

kreiptis į jų karininkus be 
savo tiesioginių viršininkų na moteris, apkaltinti krimi-
sutikimo. naliniu nepajėgumu. 

BERLYNAS. — Vokietijos 
mintsterinis komitetas tautinei 
apsaugai išleido įsakymą, ku
riuo lenkai turės prisidėti 
prie karo finansavimo. Šiuo 
įstatymu lenkai turi mokėti 
"socialinės pareigos mokes
n ius" — apie 15 nuošimčių 
nuo savo pajamų šalia jau 
mokamų pajamų taksų. Ap-
taksuota visos buvusios Len
kijos provincijos, į imant ir 
tas, kurios įtrauktos Vokieti
jon, 
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liais. Susipratę lietuviai neturi klausyti jų 
tauzijimų ir nieku būdu nelankyti jų turi
mų susirinkimu, kuriuose jie rčsados t a rp 
kitko biauriais žodžiai? atsiliepia apie mū-
sū šventą tikėjimą, apie krikščionybę i t 
Dievo Esybę. 

Maskvos imperijalistai į Lietuva įneši 
| raudonąjį terorą ir lietuvio pavergimą ir 

įjungimą bolševizmo jungan. Lietuvis oaiig 
vargs, daug kentės, bet jo taurios dvasios 
raudonieji tironai nepalauž. Sopulių su;*pa*-,J 
stoję jo širdyje neišges Uievo meiles ugne
lė. I r paskiau ta ugnelė iš naujo sužėrės vi
su savo galingumu, kai tironams užsibaigi 
jų žiauraus ir barbariško valdovavimo die
nos. Tada daug kentėjęs lietuvis, išsilaisvi
nęs B raudonųjų jungo, iavo šventoje že
mėje pakeliais atstatys v&us kryžius, ku
riuos tironai sunaikino. Atnaujins Dievo 
namus, a tkurs kultūrines įstaigas. Katali
kiškoji Lietuva bus atgaivinta. 

Mes viliamės ir tvir ta i tikime, kad Mask
vo j raudonieji imperijalistai nepalauž tau
rios lietuvio dvasios. 

Navickas - SikaktniMkas 

Jie Nepalauž Lietuvio Dvasios 

Maskvos raudonieji imperijalistai užgrobę 
i r pavergę Lietuvą į Ameriką prisiuntė lie-
turaikai sttkalbaniuii ne mūsų tautyoės 
agentus tikslą čia lietuvių tarpe sideisti me
lus apie Lietuvos storį. Turimuose susirin
kimuose tie Maskvos agentai bando įtikinti 
lietuvius, kad Mu>kva Lietuvai neša " la is
vę ' i r "aftamę. , , Kokia yra t a ' l a i s v ė " ir 
/ l a i m ė " lietuvis gerai žmo iš padėties pa
čioje Rusijoje. 

Raudonųjų mogulų valdomoje Rusijoje 
gyventojai neturi jokios laisves, jokių tei
sių. Negausinga komunistų partija, Kurios 
priešakyje y ra gruzinas btalinas, tur i pa
vergusi daugiau ka ip 180 milijonų gyven
tojų. Visi žmonės yra komunistų partijos 
savastis, ta ip kaip žemė ir trobesiai, gyvu
liai ir viji ki t i daiktai . Visi tu r i tarnaut 
partijai ir jos valdomai sovietų valstybei. 
Žmonės negali turėt i ir viešai reikšti kito
kių pažiūrų, ka ip t ik n u s t a t y t a bolševikiš
kas. Visi tur i naudotis t ik vienais komu
nistiškais laikraščiais, nes kitokius griežtai 
uždrausta leisti. Atimti š jų Dievo namai 
i r už Dievo garbinimą žiaunai persekioja
mi. J ie tur i sunkiai dirbti, komunistišką 
vaklžicf; aparatą išlaikyti ir jokiais reika
lais neturėti balso. Darbininkams uždrausti 
streikai, arba dėl sunkios buities nusiskun
dimai, kad ir nepasitenkinimai. Visur pla
čiai Vykdomas- teroras i r su žmogaus gyvas-
tinm nesiskaitoma. Slaptos policijos (čekos) 
agentai y ra tooiaų teisėjai ir savo nuo
sprendžių vykdytojai. Kitokių mokyklų nė 
ra , kaip t ik bolševikiškos, bedieviškojo ko-
muniMHo mokyklos. Tose mokyklose vaikai 
be kitko mokomi negerbti t avo tšvų, aiOa 
globėjų ir juos išduoti čekos agentams, jei 
nužiūri kokį nors su bolševizmu nesuderi
namą jų poelgį. 

Negi čia išpasakosi visą tą žiaurią ir bar
barišką raudonųjų Maskvos imperijalistų 
įvestą ir vykdomą santvarką. J i v i s * n pa
sauliui žinoma. Tai gerai žino ir lietuviai. 
J ų akys neištiKtos raudonspalvės ligos, o 
smegenys nesudulšjusios nuo bolševiatinio 
entuzijazmo epidemijos. 

t o k i ą santvarką ir tokią -raaivę" i r ' lai
mę ' raudonieji Maskvos im?£rijalistai įne
ša į mūsų tėvynę Lietuvą ją užgrobę ir pa
vergę. Ir, štai, prisiųsti į Ameriką lietuviš
ka i sukalbantieji raudonieji agentai bando 
čia fietu*iams aiškinti Stalino gerumą' i r 
jo •humaniškumą. 

Sie agentai y ra raudonieji melagiai. Nie-
L, ka ip vilkai apsisiautę avių kai-

i 
Britai Buriasi j Slėptuves 

Vokietijos lakūnai kasdien vis daugiau ir 
smarkiau plečia puolimus j r i eš Britaniją, 
gimtai vokiečių karinių lėktuvų nardo pa
dangėmis. Pakrantėse svaido bombas į lai
vus, sausumoje — taiko į karinds įmones. 
Britų vyriausybė spėja, kad tai esanti Hit
lerio žaibiško puolimo įžanga. Ar britų sp§-
jimas teisingas, ar ne, gana to ; sis vokiečių 
oro pajėgų susimetimas Britanijoj sukelia 
daug išgąsčio. Vyriausybė tur i subūrusi ga
lingas ginkluotas pajėgas ii' pasiryžusi žūt 
būt ginti savo kraštą. Iš tikrųjų visas kraš
tas pakeistas tvirtove. 

Ar britai ištesės savo pasiryžime ir ar 
jiems pakaks jėgų ir ištvermės atremti kas
kar t didėjančius vokiečių puolimus, sunku 
pasakyti. Tai parodys artimoji ateitis. Bet 
iki šioHai jie atkakliai ir dar vis sėkmin
gai grumiasi su priešu, nusprendusiu iš
griauti Britaniją i r suskaldyti britų impe
riją. 

Britų vyriausybė į didėjančii|s vokiečių 
puolimus nepaprastai į imtai žvelgia. Numa
tomas baisus kraujo liejimasis. Hitleris an
dai buvo pasiūlęs Britanijai nutraukt i karą 
ir padėti ginklus. J i s sakė, kad už tolesnį 
karo tesimą bus atsakinga Britanija. Britų 
vyriausybė griežtai atmetė pasiūlymą. Kes 
nutraukt i karą reikštų pasiduoti Vokietijai 
i r Italijai, kurios ir be to jau dominuoja 
Europoje ir siekia dominuoti dar ir Afriko
je i r Artimuosiuose Rytuose. 

Tad britų vyriausybė nusprendė gintis ir 
atsiduoti likimui. Sako, verčiau iūt i , nei 
pakliūti Hitlerio diktatūrom 

Karo pradžią Britanija buvo žadėjusi iš
laisvinti Čekoslovakiją, Lenkiją ir apginti 
ki tus kraštus nuo nacių pavergimo, šiandien 
Britanija jau rūpinasi t ik savo krašto liki
mu. Paskutinėmis dienomis, visi Britanijos 
gyventojai įpareigoti per vokiečių lakūnų 
puolimus pasilikti savo vietose. Kur yra 
slėptuvių, jose slėptis nuo svaidomų bombų. 
Bet nieku būdu grupėmis nebėgti iš vienų 
vietų į kitas. Nes priešo lakūnai kulkosvai
džiais žudo bėgančiuosius. 

Kadangi visam Britanijos kraš te pristeig
t a eilės slėptuvių, vokiečių lakūnams puo
lant daugumas civilinių britų, ypač mote
rys su vaikais, susiburia į urvus ir nežino, ar 
išliks gyvi ir sveiki. Toks stovis ir gyve
nimas negales ilgai tęstis. Tas palauš žmo
nių dvasią, virtį i r atsparumą. Tas yra di
džiausia britams nelaimė. 

Nepaisant to, bri tams įsakyta neapleisti 
savo gyvenamų vietų — priešui siaučiant 
burt is į slėptuves. 

Po Sviete Pasižvalgius ^kretus ?** . • • 
' Ceremonijų baidus, ŠARKOS IK KATINAS 

(Pasakėčia) v 
Vienų dienų margos 
Šarkos 

i Rainų katinų užpuolė; 
Tai ištolo 
Juokės šarkos išsijuosę 
Tai pro pačių Rainio nosį 
Skraidė reklamos garsiai, 
Išilgai ten ir skersai. 
Rainas katinas tylėjo, 
Kol išėjo 
š kantrybes 

Visiems Amerikos lietu-1 uoliai dalyvaudavo L. 'Vyčių,] Nuo to rėksmo ir juokų. 
i i 

Pagonybe ir Bažnyčia 

viams .ir daug kam Tėvynė
je yra gerai pažįstamas J . M. 
kun. Dr. Jonas Navickas, 
Amerikos Marijonų Provin
cijolas. Šiomis dienomis suei
na jo kunigystei 20 metų. J 
kunigus įšvęstas 15 rugp. 
1920 m. 

Naudojuosi šia malonia 
proga kartu &o jūsų laikraš
čio skaitytojais pasidžiaugti 
tauria kun. D-ro J . Navicko, 
M.I.C. asmenybe, juo labiau, 
joig mudu riša nuo pat Sem.i-
ittarijos laikų ijirasidėjęs drau
giškumas ir tie patys n m « 
pavergusieji idealai. 

Pirmoji pažintis 

Prieš Didįjį Karų abudu 
vienų, dienų atvykppe į Sei
nų. Dvasinę Seminarijų. Čia 
įvyko pažintis. Nedidelio 
ūgio, bet labai gyvas ir jud-
ruts. klierikas Jonas greit pa
sidarė pirmojo kurso ašis. 
Jin turėjo pažįstamų t a rp taai 
gianeaų Seminariją, klierikų, 
pažinojo daug jaunų kunigų, 
gaudavo svarbių žinių, gerai 
orientavosi padėtyje, tad jis 
mums buvo autoritetas. Bet 
neilgai galėjo pabūti £e,inų 
Seminarijoje. Inspektorius 

"užs isėdo." Mat klier. J o m s 
turėjo chroniniai nesveikų 
tgerklę, negalėjo garsiai atsa
kinėti pamokų. Labiausiai gi 
vyriausybei, atrodė, nepati
ko jo susidėjimas su žinomais 
susipratusiais lietuviais klie
rikais. Jam galop teko išvyk
ti iš Seinų. ApkioV-1 kunig-ų 
Seminarijų, nenusiminė, bet 
ryžosi pasfekti kunigystes 
Amerikoje. 

Darbuotė Amerikoje 

Amerikon atvykęs, patyrė 
daug vargo ir nemalonumų. 
Teko išmokti anglų kalbos, 
baigti kolegijos mokslus. 
Juos laimingai baigė su M. 
A. Laipsniu. Lasalieč.ių Vie
nuolija irasiuntė jį į Šveicari-
jų į Fribourg'o universitetų 
pagilinti studijas, bai'gti ku-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ . Arlindo Vieira, & J . 

(Pabaiga) N t a m . . . . " I r ta iP> ^ s : m t ^ r s u n k t o J a l ) l i n k o j ^ v e m ^ 

b u r m i s t r e savo aplinkrašty 
o-erame 
o 

k a n J badu, buvo sunaikinta ^ io> paguodos, kurios 31 j bumai, užsispyrima 
šbntei katalikų organizacijų ^ t i n g a i sunkiomis valando-lir ištvermė moksle padėjo 
su m i l i j o t ^ narių. Net lar> *»* ™™^ ^ m i k * iš savo j laimėti garbingų Teologijos 
darvbės draugijas nepaliktos , vaikų. j Daktaro laipsnį. Deja, jo lai 
ramybėje: jos uždraus to j o **** nuginkluotų ir išblas- me negalėjo pasidžiaugti jo 
turtas konfiskuotas. Taip iš M * tikinčiųjų bendruomenę motinėlė, kurių karo metu 
eilės buvo sugriautas parapi-1 meionafeocializmas paleido j buvo priglaudusios Manjam-

je valdininkams; "Reikalau
ju, kad nmno žmtoje esantys 
valdininkui, tarnautojai ir 
darbininkai tučtuojau fleitų 

reli«frnių organ-ižarijų. Tk*. 
kurie nepakhury / šio įsaky
mo, turės atsisveikinti 
tarnyba. N trukus liepsiu 
pravesti tartiymą, kaip vai-
dininkai prisitaikė šiam paiė- nuolatinėj baimėj ir teroro (Tęsinys 5 pusi.) 

Pilnųjų Blaivininkų, Susivie 
nijimo, Kunigų ir kitų org-a-
lizaeijij rgeimuose, įnešdanias 
jaunumo, lakios minties ir 
uolumo į tas orgaiLizaciįas. 
l iūdamas Šveicarijoje suma
niai dalyvaudavo "Li tuani-
j o s " draugijos posėdžiuose, 
uoliai prisidėdavo prie ren
giamų lietuvių studentų iš
kilmių. 

Antrasis naujokavimas 

Pas Lasaliečius negalėda
mas atsiekti pirmiau jam ir 
kitiems lietuviams jAižudėto 
tikslo — įkurti lietuviams 
Amerikoje kolegijų, gavęs ata 
tinkamus dvasinės vyriausy-

| bes leidimus, kun. Dr. J . Sa
viškas tapo priimtas į Mari
jonų Naujokynų, Marian 
lli l ls, Hinsdale, 111. Tai buvo 
jam antras naujokavimas. J i s 
to nesibaidė. Man-gi, tada 
esant naujokų vedėju, kum 
Jonas buvo didelė pagalba ki
tus pamokyti. 

Tikslai atsiekiami 

Visi karščiausieji kun. Dr-o 
Jono širdies troškimai prade, 
jo realizuotis, kai 192G m. at
silankė Amerikon Vyriausias 
Marijonų Vadovas, arkiv. J u r 
gis Matulevičius ir paskyrė 
kun. D-rų J . Navickų pirmo
sios lietuvių l l igh Schoores 
vedėju. Greit suburta kelios 
dešimtys berniukų į lietuviu 
l l igh School'ę. Trūko patal
pų. Dauguma studentų buvo 
iš Rytų. Todėl Marijonų Va 
dovVbė nutarė kurti l i igb 
School'ę ir Kolegijų Rytuo
se. Kai buvo surastas Thomp 
son'as, Conn., kai galop pa^y 
ko Marijonams įsigyti dabar
tinę Marianapolio Kolegijų, ~ 
prie viso to nemaža dalimi 
prisidėjo kun. Dr. J . Navic
kas, būdamas vienas žymiau
sių šios Kolegijos steigėjų 
tarpe. Pereitais metais įvy
kusioji Marijonų Vienuolijos 
Visuotinoji Kapitula Romoje 
išrinko jį šešeriems metams 
Amerikos Marijon'ų Provinci
jolu. 

I r kad tas šarkas apgauti, jis 
įlipęs 

Į eglaitę, 
Pasikorė ant šakų; 
I i užėmęs savo dvasia. 
Akeles žvairas primerkė, 
— " I r kvaili jau katinai tie: 
Del menkų 
Niekų 
Kaip matai jie nusižudo"... 
Sakė šarkos. I r apverkę 
Rainio galų, 
Jos subruzdo, ir sujud'o 
I r pašėlo; 
Vienos — kasė 
Gilių duobę Rainio kaulams, 
Kitos — epušinį kuolų tašė, 
Trečios — gyvulių pasauliams 
Rašė. 

Šarkų vadas prie lavono 
Prisiartino drųsiai, 
Ir, žiūrėdamas smalsiai, 
Jau norėjo jis į savo šonų 
Rainiui kirsti — nė surikti 

nesuspėjo, 
Kaip jo kaulai subraškėjo 
Aštriuose 
Kvailo Rainio nasruose. 
I r baisiausiai persigando 

margos 
Šarkos, 
Kai pamatė, 
Kad tos margos vado plunks

nos 
Draikės, pupla į paunksnius, 
Į žolynų . . . 

Čia priminsiu, kad tų patį 
Gudrų būdų išmėgina 
I r nekatinai 
( I r labai dažnai). 

Jonas Martynnitis. 

— Ištraukei laikrodį iš to 
piliečio kišenės ? — klausia 
teisėjas vagio. 

— Būtinai man reikėjo, - -
atsakė vagis. 

— Kam reikėjo! 
— Norėjau žionti kuri va

landa . . . 

NAUJOS MASINOS FONDAS 

• • 

. 
Savo įprastu uolumu, sie-

AUKOTOJAI "DRAUGO" MAŠINŲ FONDUI 
MAŠINŲ FONDE BUVO . 
I I Vienžindis, Chicago, 111. 
Mrs. Guronskis, So. Boston, Mass, . . . 
Peter Gūdžius, MJrose Park, 111. .... 
Motiejus Jonavičius, Chicago, Ifl. .-.. 
E. Mailauskaitė, \Vas]i;ng,temi, D. C. 
Matilda Yairish, Camden, N • . . . 
E. Či.ipko, Worcester, Mass 
P. Sobut, St. Lo lis, Mo. 
M. Klemčiauskienė, Malianoy, Pa. 
J. Puodžiūnas, \Yoreester, Ma.-s. 
J . Polukonrs, Lawrence, Mass. . . 
P. Mikalajūnas, Philadelphia, Pa. 

$2,560.50 
. iitcu 

2.00 

-
. . . . 

m kilnumu bei tauria asirie-t Sopl'.ie Kaunas, Chicago, 111 
1 1 n , TnnA« Navų-- K. YUeskiene, Brockton, Mass : . . . . / . . . 

nvbe kun. Dr. Jonas «av>e-, TYbr*„B ri.i^Mm 111 

su m. 
gy veisima s, sugri: 1 utas savo galingų..ias atakas. Na- .polės par. kapinės Tėve-

K a t ^ i k u Akcijos d a r ) * , . cionalscK-ializmas yra iki ša*- Ko & j a u n u t b 
'Apie bažnyc-ia KpMSs d a r nų r.rieškrikščioniška sekta. - Studentaudamas 

net( k o . . . . 
Ameiikoje 

keh tikintieji, iačiau ir tie' Betatue nacionalsocialistų daug rašė į katalikiškus laik-
raškius, rašo ir leido knygas, 

. . Victor Dapkus, Cliicago, 111. 
kas vadovauja ne vien mar*-; j ghawUnsky, Ladd, 111. . . 
jonams, bet jis siekia plačiom M. Stokus, Chieago, 111. 
katalikiškos lietuvių visuome

nės, be galo sielojasi žiauria 
tėvij žemės priespJiuda. jis 
kuria pas save Marianarxdio 

(Tęsinys 5 pu^l.) 

P. Radzevičius, Chicago, Ilk 
P . P e t r a u kas, Binghaiupkn, N. Y. . 
S. Kačinskiene, Elizal>eth, N. Į. 

\ ' iso . . 

c . • . 

-
. . . . . 

. . : : : : . . 

. . . . . . . 

2.00 

5.00 
2.20 
2.00 
2.00 
2.^0 
2.00 

. . . 2 . 0 0 
. . 7.f)0 

4.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.CO 

. . 2/K) 
2.00 

$L>,6*27.50 

Nuoširdžiai ačiū visiems kurie prisidėjo prie "Draugo 
Spaustuves Mažinu Fondo. 
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Moterų 

Eina Pirmadieniais 

Skyrius 

Veda A. Lapinskiene 

Priemonės Vaikams Auklėti 
Kaip A i š k i n t i V a i k a m s Kadangi kalba, raštai, k i - l v j e yra tiek daug .blogumų, 

Gyvenimo Tamsia - i r radi° * * * * * H * * « ^ g a l i suprasti žmonių 

Pusę 
Ar apima tave baime ir rū

pestis, kada tavo vaikai skai
to pįgios rūšies laikraščius, 
ktauso kaikurių, oro bango
mis atneštų šlamštų, mato ne
t inkamas filmas? 

Dalykai, kurie sukelia įdo
mumą, sudaro žinias a r dra
mą, nepie&la gerų vaikų gy
venimą, pavyzdingų vedybų, 
gilios meiles, laimingų namų, 
îš normalaus žmonių gyveni

mo. Paprastai , vaikai mato, 
skaito, girdi apie karus, kri
minalistus, neteisingumą 

aukštose vietose, lytinius pra 
sikaltimus ir visokius mora
linius i r fiziniu© iškrypimus, 
kuriuos kūnas (ir dvasia) 
paveldi. 

šia tamsiąją gyvenimo pusę, gerumą ir aukštybes, į kurią 
reikalinga tuos faktus vai-! si^la gali pakilti. Todėl, at

sargiai reikia dėstyti aiškini
mus pagal vaiko supratimą. 

kanis taip aiškinti, kad jį? 
galėtų juos suderinti su gy
venimu, kuris ta ip pat purū-

«, , . , . , . . Vaikai 13, 17, 19 metų daug 
pina linksmą ir konstruktyvi- ' _._ j : ._ ,__.x T.___ 
nį mąstymą. 

Nacionalinis abstinentų (W.C.T.U.) organizacija^ suvažiavimas Chicagoje. 

Žinoma, kiekvienas žmogus 
nupieš pasaulio tamsybes i?a-
vo vaikams savotiškai, mar
gindamas viską savo nuožiū
ra sulig vaiko temperamento. 
Tačiau tur i atsižvelgti į vai
ko amžių. 

girdi, mato ir skaito. Jiem'. 
aiškinkim teisingai atsižvel-' Čių katalikų laikraščio. To 

SiŲsk Savo Vaikus J Katalikišką Mokyklą 
Net Nėra Geros Priežasties Abejoti 

Štai, kokie antgalviai tilpo būtų, tad kaliniai būtų pavyz- Bet jeigu vaikelis mokvklo 
y ant pirmo puslapio svetirntau-l dingiausi piliečiai, nes kalėji 

giant j jų supratimą. Aiškin-
kim priežastis, kurios daug 
blogumo įneša pasaulin, jo 
nežinojimą, socialę ir ekono
minę neteisybę. Virš visko, 
turime •žiūrėti, kad vaikas 
pirmiau pažintų žmogaus ga
limybe nuveikti garbingus Jaunas vaikas mažiau iš- J U ^ Į . & ° 

i - * • ™„ dalvkus, kaijp ir iau nuveik-girsta, mažiau skaito ir ma- ^ * " ^ ^ J 

žiau supranta apie tai, ką jis tus, konstruktyvę savęs atsi-
girdi, skaito ir mato. Išaiš- žadėjimo galyihę, per kurią 
kinimai turi atatikti jo am
žių. Be to, jis dar negali ap^ 
imti i r suprasti , kad pasau-

neišanatuojamos aukštybes es
ti kieto įsitikrinamo, cinizmo 
ii* nebvilties. 

kie pat žodžiai ir mums pri
tinka, jei turime vaikų. Net 
nėra geros priežasties abejoti. 

Ar visi katalikai supranta 
ir tinkamai įvertina savo pa
rapijos mokyklą? Je i taip, 
tai, be išsikalbėjimų, turi sių
sti vaikus į katalikiškas pra- ik las , nėra tobuli, tai del to, 
džios ir aukštesnes mokyklas, j kad mažai paramos teikia na

šių laikų blogumus s u m a - ! m m i s gyvenimas; draugai, 
žinti, moraliniam apsileidi- k u r i e n o r s n g r a blogi, bet auk-

muose yra grieščiausia dicip-
lina. 

c** 

Geri piliečiai, geri krikš
čionys nėra produktas vien 
išminties lavinimo, bet ir šir
dies ir sąžines. Jeigv, kiek* 
viena mergaite ir berniukas, 
lankantieji parapijines moky 

Gardūs Gaminiai 
Rašo E. Kleveckaite 

Šokolado Pyragas. 
2-3 puoduko riebalų (svies

to, taukų ar jiems lygių). 
1 šaukštuką druskos. 
1 šaukštuką vanilos. 
1 &-4 puodukus powder cuk

raus arba 11-2 puoduko pa
prasto cukraus. 

2 kiaušinius. 
2 kiaušinio baltymus gerai 

išplaktus. 
3 uncijas ištirpyto šokolado. 
1 šaukštuką baking pow-

der io\ 
l 1 

3-4 šaukštuko baking soda. 
21-4 puoduko sijotų miltų. 
1 puoduką pieno, 

je y ra raginamas kasdien ei-į Sumaišyk riebalus, druską 
ti Šv. Mišių išklausyti, o tėvai i r vanilą. Pridėk dalimis cu-
rūgoja, kam raginama; jeigu krų ir gerai išmaišyk. Pridėk 
vėliau vaikai raginami eiti kiaušinius vis maišydama, ta-
prie Komunijos kas sekmadie- ^ a ištirpytą šokoladą. 

lejami be religijos ir morales 
principų daro įtakos. 

Tikroji Meilė Turi Tris Ypatybes 
Nesenai ,-susituoks, F o t t f * a i u s / Yra tik. du žodžiai; Ta- . y ra aukojanti. Meilė nereiš. 

sūnus, Henry U su Anne Mc- ve ir Visados. Tave, nes mei- kia turėti, valdyti, savintis. l i s tų. Jeigu mažintų, nebūtų 

mui kelią pastoti, griauna
moms idėjoms prašalinti vie
natinė priemonė - katalikis-j V a i k o a u k l ė j i m a s prasideda 
koji mokykla, kuri lavina vai- n a m i e K a d a j i s p e r d u o t a 8 j 
ko protą, širdį ir sąžinę sulig 
Dievo reikalavimais, 

Mokslas nemažina krimina-

Donnell. Įdomiai į juos pra- lė vienintelė; 
bilo pralotas Fulton J . Sheen meilė amžina, 
iš Katalikų Universiteto, " J ū s ų meilės ryšys nesu-

" H e n r y i r Anne, jūs pasi-j t raukomas viršgamtinėje tvar-

ados, nes" Bet reiškia būti turinčiu, būti 
valdytu, būti sayintu. Yra pa
sišventimas savęs kitam. 

rengę eiti į vienybę, kurios i koje, nes panaši į vienybę 
vienintelis Kūrėjas yra pats 
Dievas ir kuri y ra Viešpaties 

"Trečia , jūsų meilė kaip 
Kristaus meilė dėl Bažnyčios 
per Sekmines, turi būti vai 
singa naujai meilei. Meilė 
geriausia suprantama savęs 

Dieviškos ir Žmogiškos natū
ros suvienytos Dieviškoje 

konsekruota ir randasi t a rp | Žmogystėje. Ka ip mūsų Išga-
švenčiausių religijos įstaigų, j tojas paėmė ant Savęs žmogy- atsižadėjime, kuris baigiasi sa 

v. . __ f stę ne dėl 33 metų, bet ant vi- | vęs atradime, nes taip randa-
" J ū s ų meilė, panaši , Kris-, ^ ^ ^ ^ . . g . ^ ^ m e g y Tr2JyUie g ^ t a r -

nas kitą, ne dėl kai kurio lai-;pinis savęs atsižadėjimas yra 
a-

reikalingi kalėjimai, nes nie
kad pirmiau bendrai nebuvo 
mokslas taip teikiamas vai
kams. Tačiau kalėjimai pilni 
vaikų, baigusių aukštesnes 
mokyklas ir kriminalistai nie
kuomet nebuvo toki jauni, 
kaip dabar. 

seselių globą, jis jau turi tu
rėti įspaustą įdėją, jog jis yra 
Dievo vaikas ir jo pirmutinė 
priedermė susipažinti, kiek 
galima, su Dangišku Tėvu, su 

nį, o patys tėvai neina dažnai 
prie Šv. Komunijos; jeigu 
vaikams nurodoma, kad keiks
mas, piktumas ir barniai y ra 
nuodėmė, tačiau jie mato tė
velius paskendusius šiose 
klaidose aišku, kad valandos 
praelistos mokykloje bus per
verstos bloga įtaka ilgesnio 
laiko praleisto namie. 

Daug įtempto pasišventimo 
dedama, kad palaikius para
pijines ir aukštesnes mokyk- 4 g a u į š t u s vandens, 
las, i r geri katalikai tėvai iš Į 2 šaukštus komų skysčio 
savo pusės prisideda prie šio, /QOrn symp) . 

Išsijok miltus, baking pow-
derį ir baking sodą tris kar
tus. Pilk į pirmą maišymą 
po biskį ir pieno vis gerai iš
maišydama. Supilk į dvi 
9-colių bletes ir kepk viduti
nio karščio pečiuje nuo 30 iki 
35 minutų. 

Dazalas dėl Pyrago. 

2 kiaušinių baltymus ne
plaktus. 

11-2 puodukų cukraus. 

darbo. Visi suprantame, kad 
mokslo srityje katalikiškosios 

'*! šaukštus medaus. 

J o teisėmis, su pagelbomis,į mokyklos stovi net aukštes-
kurios ugdo viršgamtinį gyve- j n i a m e laipsnyje, negu kai ku

rios viešos mokyklos. Ta
čiau, yra daug tėvų prielankių 

nimą. 

Jeigu tėvai darytų tuosda- viešoms mokykloms, būk jų 
lykus, kuriuos vaikelis y ra ra- , v a i k a m g r e i k a l i n g a n a u j o s p a . 
ginamas daryti , nebūtų abejo
nės apie vaikelio viršgamti-

Priverst ina disciplina ne
mažina nusikaltimų, nei-pada-

nio gyvenimo vystymąsi ir 
apie 30 pažangą 

taus meile dėl Bažnyč,oS( t o n . n a s k — ^ ^ "k a i k u r i o l a i J _ . . . 
tr is ypatybes: y r a amžina ^ ^ ^ m i r - ' auko jan t i ypatybė kuri reik, 
aukojanti ir vaisinga. | ^ g p a ] . e į s į amžiną atgimimą lauja savęs atradimo per ku 

"Meilė savyje yra amžisa. Dievo meilės. ] rią meilė klusni įsakymui su 
Niekas nesako ' a š mylėsiu ta- " A n t r a , jūsų meilė kaip tvert i : "Veiskitės ir daugin- j fi 
ve du metus ir šešis mene- Kr is taus meilė del Bažnyčios k i tes . " S. V. 

ro gerus piliečius. Jeigu taip, liu. 

& 

r^THAT LITTLĖ GAME" 
Inter-nat' 1 Cartooa Co., N. Y.— By B. Link 
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Skaitykite Ir Platinkite Sekanaus Mūsų 

Katalikiškus Laikraščius? 

" t>RAUr*AS" — vienintelis A-
merikos lietuviu kataliku dien
raštis. Matams *6.0O. 2334 South 
Oaklev A ve., Chicago, TU. 

" I . A T V A S " — tikybini* savaitraštis. Metams $2.00. 
2334 So. Oakley A ve., Chicago, Tllinois. 

" D A R B I N I N K A I ' — Sv. Juozapo Darbininku Są-
juneros organas, išeina du karrn savaitėje. Metame 
$4.00. 366 West Broadway. So. Boston. Mass. 
" A M R R T K A " — savaitraštis. Metams $2.. 423 Grand 
Street.. Brooklyn, New York. 
" G A R S A S " — A.L.K. Susivieniiimo organas. Me
tams $2.00. 73 East South St., Wilkes-Barre, Pa. 
" M O T E R Ų D I R V A " — A.L.R.K. Moterų Saiungos 
organas. Metams $2.00. 2317 So. Hoyne AveM Chicago, 
Illinois. 
" S T U D E N T Ų Ž O D I S " - A.L.K. Studentų ir Pro
fesionalų žurnalas. J ame bendradarbiauia visos ge
riausios Amerikos pajėgos. Metams $2.00. Mariana-
polis College, Thompson, Conn. 

" V Y T I S " — lietuviu Vyžių organizacijos mėneei-
nis žurnalas. Metams $2.00. 4736 South Wood Street, 
Chicago, Blinois. 
" M U Z I K O S Ž I N I O S " — mėnesinis muzikos žurna
las. Leidžia Vargonininku Sąjunga. Metams $1.50. 

fj 1850 Waban8ia Avenue, Chicago, DL 

" L I E T U V I Ų 2 I N I O S " — savaitraštis. Leidžia Lie
tuvių R. K. l i t e r a t ū r o s Draugija. Metams $1.50. 6802 
Supenor Ave,, Cleveland, Ohio. 

žintys, " išs iplėtoj imas." 

Ypatingai aukštesnėje mo
kykloje reikalinga vaikams 
religinė įtaka. Baigus moky
klą bus progos naujoms pa
žintims ir tada jie taps*pagel-
ba tiems, kurie gal būtų likę imk nuo ugnies ir pridėjus va-
geresni, jeigu būtų turėję pro-j nilą plak kol bus tinkamas 

1-4 šaukštuko "croam of 
ta r t a r . " 

1-2 šaukštuko vanilos. 
1-4 puoduko kapotų migdo

lų (almonds). 
Sudėk kiaušinių baltymus, 

cukrų, vandenį, komų skystį, 
medų ir "cream of tartar*' į 
virgų dvigubo puodo. Gerai 
išmaišyk ir įstatyk i smarkiai 

a i 
verdantį vandenį pi a k su 
" r o t a r y bea te r " kol paliks 
stiprus, apie 7 minutas. Nu-

KE 

• 

gą lavintis katalikiškoje mo 
kykloje. Visuomet reikia at
siminti, kad katalikas niekuo
met negali pasimokinti nuo 
nekataliko, kuriam trūksta reli 
gijos, moralės ir dvasinio la
vinimo. 

Taip pat svarbu, kad jau
nieji lankytų katalikiškas kole
gijas. Daug lankančių vie
šus universitetus, ne tik aplei
džia bažnyčios reikalavimus, 
bet tiesiog praranda tikėjimą. 

Prieš prasidedant mokslo 
metui, katalikai tėvai tpgnl 
rimtai apsvarsto šiuos daly
kus. 

dėti ant pyrago. 
Pr ie trečios dalies dažalo 

1 pridėk migdolus. Tepk tarp 
pyragų, o ant viršaus pyra
go dažalą be' migdolų. Ištar-
pyk vieną unciją šokolado j 
vieną šaukštą sviesto ir api
pilk pyrago kraštus pagraži
nimui. 

' i B 

Patarimai 
— Kad nuplauti obuoliai 

neaprūstų, pamerk juos, šal
tam vandenyje, į kurį pir 
miau įdėk truputį druskos. 

— Pavalgius mėlynių pa
jaus, įkąsk citrinos, tai dings 
nuo dantų ir lupų mėlynumas. 

— Vartok paveiksluotus 
dangčius ant vaisių i r daržo
vių " j a r ų . " Tada greičiau at
rinksi kas kame yra. 

Krapintai Agurkai 

Nuplauk 50 vienodo didžio 
agurkų ir sudėk į stelizuo-
tas stiklines. Į kiekvieną kvor-
tinę stiklinę įdek kelias spra-
gutes krapų, dvi ar tris riekes 
krieno ir vieną šaukštuką mu-
štardos sėklų. Užkaitink 3 
puodukus uksuso, šešias kvor
tas vandens ir tris ketvirt-
dalius puoduko druskos kol 
užvirs. Pilk karštą ant agur
kų ir uždaryk viršais. 

Prieskonis Mėsai 
Žali šabelbonai su uksuso 

ir sviesto skysčiu nepaprastai 
tinka prie keptos mėsos ir 
steiko. Skystis: 

Į pusę puoduko ištirpyto 
sviesto įpilk du šauktus uksu
so, užpilk skystį ant virtų ša-
belborių. 
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Km Dan. A. Lord, S. J 

Kristus ir Jo Bažnyčia 
(Kun. KaraJJaa* Premijuotas Vertimai) 

*•' ~ • -• v«»*a J. A. Praleika 

Monopolistai. 
— Aišku, kad Bažnyčia iei-! 

kalauja tikybos monopolio. 
Ar-gi Kristus uvsitui'Uid kad 
'•visi būtų \ifiia, kaip kad 
Jis Ir Jo Tėvas yra viena." 
Ar Jis nepramato laiko, k'ii 
bus viena žtvyde ir vienas ga
nytoja**! Ar Jis įsteigė eilę 
bažnyčių, visas sakančias ir 
darančias skirtingus dalykus? 
Ar J is nekalbėjo visuomet 
apie viena Bažnyčia, viena 
Avydę ir viena žmonija! Kri
stus buvo Bažnyčios Sužie
duotinis. Protestantų ir ne
tikinčių pažiūrose, su de 
šimtlmis ar šimtais bažnyčių, 
Kristus pasidaro nepapras
tas dvasinis bigamistas. 
Bažnyčia nedaugiau reikalau
ja tikybos monopoliu, kaip 
Pats Kristus reikalavo. Su 
Šv. Povilu J i tik laikosi vieno 
Kristaus tikėjimo, vienos 
Bažnyčios ir vieno krikšto. 

— Bažnyčia aiškiai nerei
kalauja tikybos monopolio, 
Tik, kaip Kristus, J i randa^ 
kad ta mokslo sitsema, kuri 
pasaulį stato aukščiau Dan
gaus, yra nepakenčiama ir 
nekrikščioniška. I r ji girdi 
Kristų prieštaraujantį tiems, 
kurie tyčia sulaiko mokslo 
tikėjimų, Leiskite mažutė
lius prie manęs. Ištikrųjų 
Katalikų Bažnyčia yra arti
mesne Kristaus, negu tos pro
testantų grupes, kurios nuo
širdžiai pritaria mokslo siste
mai, kuri neįsileidžia Kristų į 
mokyklų. Argi ne Bažnyčia 
paantrina Kristų kai Jis rei
kalauja, kad maži kūdikiai bū
tų prileisti prie Jo? 

Klena linktelėjo. 
— Suprantu, — ji atsakė, 

ir, pažvelgus į Fordų, pridė
jo: — aš manau, tai tavo 
klausimas gan pilnai atsako. 

Osbornas teini jo betirps
tantį ledų savo stikle be jo
kio žodžio. 

Tėvo Dalykai. 

— t)abar, — tęsė kunigas, 
pažvelgkime į tuos buti

nei kun. Hali padarč per
trauka, ir Osbornas į jį pa
žvelgė. 

— Ar Jo įsakymas nebuvo, 
— jaunuolis kiek nepasitikę-
damas paklausė, — kad mes 
myletuinem savo artyma kaip 
patys save! 

Kunigas nusišypsojo be
veik džiaugsmingai. 

— Aš maniau, kad taip sa
kysi. Ar ir tu taip manai, 
Elena! 

t— Aš manau, kad buvo kas 
nors apie darymų kitiems, 
kaip norėtumėm, kad j te 

(Tęsinys) 
mus, kurie taip visiškai ir 
pakankamai įrodo Kristaus 
asmeniškumų. Jaunystėje, 
gal atsimenate, J i s pasiliko 
sinagogoje dėlto, kad Jis turi 
užsiimti Jo Tėvo reikalais. 
(Tuos reikalus Jis vėliau per
davė Bažnyčiai. 

— Kas buvo tie reikalai t 
Kas buvo tie deginanti rū
pesčiai ! 

Kun. Hali sustojo, lyg duo
damas progų dviem jauniems 
žmonėms duoti savo atsaky-
ina. Kadangi jie tylėjo, jis 
tarė: 

— Be abejo atsimenate, 
kad kadaise farizėjai išbandė 
vienų jų gudrybių. Jie Jo 
prašė paduoti (keliais žo
džiais) didžiausių jį Valdžios 
įsakymų. Jie tikėjosi, kad 
Jis tiksliai neatsakys ir jie 
pertai galėtų per Jo klaidų 
prie Jo kabintis. 

— Vietoj to, jie Jam davė 
puikių progų trumpai suvesti 
Jo paties rūpesčius ir perei
nančius Jo proto ir širdies 
reikalus. 

— Taip, Jis jiems ir davė 
abu įsakymu. Jūs juos ži
note, tikiuosi, tik nuostabiau 
šiam paniekinimui paties Kri
staus pirmųjų rūpesčių, visas 
netinkintysis pasaulis ir di
džiuma protestontų bažny-į 
čių, visiškai užmiršo tų įsa
kymų, kuriam Kristus davė 
pirmų vietų.'' 

Kuris Buvo Pirmas. 

atsimena, kad nieko negelbsti zaus Kristaus numylėti, kad LIETUVIAI DAKTARAI 
žmogui pelnyti visų pasaulį,| J is mirė dėl jų, ir, kad jie 

Prezidentas Rooseveltas ir kandidatas į viceprezidentų 
H. Wallacv kalbu ,iš automobilio demokratėms moterims, i š 
vykusioms į prezidento viensėdijų, Hyde Park, N. Y. 

(Acme telephoto). 

jei jis pražudo savo nemirtin
gųjų siela, ir, su ja, pražudo 
savo džiaugsmų ir linksmy
bės amžinvbę danguje. Kris
tus tikrai buvo viršgamtiškas. 
Taip pat ir Bažnyčia. Kris
tus stengėsi pakreipti Savo 
sekėjų dėmesį Dievo meilę ir 
dangaus nuopelnų. Taip pat 
daro ir Jo Bažnyčia. Ir iŠ 
to, Bažnyčia taip keista atro
do šiais humanitarianizmo ir 
gamtos apribotais laikais, 
kaip keistai atrodė Kristus 
savo laikais. 

— Asmeniškai, — įsiterpė 
Osbornas, — ir aš pripažįstu, 
kad tai šalia klausimo, aš esu 
už humanitarianizmų. 

Todėl Mylėk Žmones. • 

turi mums patiems panašia 
ateitį. 

(Bus daugiau) 

Brangiai apmokamos pra
mogos nėra malonios. 

AKIŲ GYDYTOJAS 

Kunigo šypsena didėjo. 
— iį mūsų laikų burnų jūs 

atsakėte. Ir, yra kaip tik 
mūsų laikai, kurie visiškai už
miršo pirmų ir didžiausį įsa*-
kymų Kristaus tiesų. 

Jaunuoliai visiškai susimai 
c>t;» 

— Aš žinau, kad jūs nesu 
prantate. Šių laikų protes
tantų kuopos laiko artymo 
meilę kaipo svarbiausį ir vi 

DR. VAITUSH, OPT. 
SPECIALISTAS 

OPTOMETttlCAJUiY. AKIU 

SUTITŠ 20 metų praktikavimo 
Mano Garantavimas 

Palengvins akių įtempimą, kaa ©a-
1 priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų J tempimo, servuotu 
mo, skaudamą aklų karšti, atitaiso 
trumparegystę Ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose ataiti-
Kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klal-
įas. Speciali atyaa atkreipiama 1 
mokyklos vaikus alrelvos akys atl-
laisomo*. 

Valandos: nuo iv iki 8 vaL ms» 
Nedeliomis pagal sutartį 

Daugely atsitikimų akys atitaiso 
mos be akinių. Hainos vielos aat» 
pirmiau. 
4712 SO. ASHLAND A V E. 

TeL YARds 3146 
VALANDOS: Nuo 11 iki 12. 

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

Šeštadieniais: 11 iki 12 

DR, V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Taipgi akinius pritaikau. 

3343 S. Halst^ Street 
rei CANal 5969 

DR. VVA1TER PHILLIPS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2199 VVest Cennak Road 
OFISO VALANDOS 

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakarą 
ir Pagal aujarti. 

DR. F. G. VVINSKUNAS 
PHYSICIAN AND SURGEON 
2158 VVest Cermak Road 

Ofiso tei CANal 2345 
Ofisp Vai.: 2 - 4 ir 7—9. 
2305 So. Leavitt St 

ReS. tei CANal 0402 

— Taip-pat, jei huinamta-
rianizmas tikrai suprastas ir 

i įvykdytas, buvo nusistatęs 
va mylėti. Įsakymas mylėti K r i g t u B h . J Q B a ž n y ^ i a . N < ^ 
artyma užėmė antra vieta. *» ^ ^ į s a k y m a g y r a . „ u m 

nežiūrėsiu, ar Jis gerai ari ^ ^ ^ ^ g a y e ^ 
blogai darė, taip juos išskirs- į g a k v m a 8 y r a g l a u d ž i a i s u r L š -
tydamas jų svarbumui. Tas ^ s u p i r m u o j u K t i k r y j ų > 

nesvarbu Jis pirmoje v**>! y r f t ^ { n e g a l i m a s ^ pirmo-(T e l e f o n a s : H e m l o c k 5849 
je pastate Dievo meile, t a * JQ ^ g e r i a u s i a i r % tikrųjų 
pat daro ir Katalikų Baznv- v i e n i n t - 1 § p a s t o y i 1 > r i e ž a s t i s 
čia, ir vien tik Katalikų Baz-. myM[ ^ ^ ^ y m ^ ^ 

meilė. 

Telefonas YARds U7S 

LIETUVIAI DAKTARAI 

UR. PETER T. BRAZIS 
nyeia. Šiandien Dievo garbė 
yra didžiausia Bažnyčios rū
pestis. Todėl, yra nasibai-

są apimantį Dievo įsakymą, gianti Šv. Mišių auka, reika
lavimai maldų Dievo garbini
mui. Svarbumas kiekvienos 
sielos giminvstės su Dievu ir 

nus proto ir širdies užsiėmi-' mums darytų, ji tarė. 

Jie tvirtai laikosi humanita-
rizmo. Jei žmonės myli savo 
artyma, jie todėl randa savo 
vardus virš tų visų, kurk 
Dievą myli. Bet, Bažnyčia 
atmeta, kad Kristus davė kai 
po Savo pirmą įsakymą . . . 

iš miglotos praeities, Eleju> 
atšaukė užmirštą sakinį, ir jį 
ištarė drebančiu ir abejojan 
čiu balsu: "Mylėsi Viešpatį 
Tavo Dievą, visa savo minr 
timi *' . . . 

Turtingesne Meilė. 

— Gerai, — nusišypsojo ku
nigas. — Pirmas Kristaus 
įsakymas buvo įsakymas Dk-

visa iškilminga Bažnyčios li
turgika, kuri yra didelė pas
tanga mylėti Dievą ir Jį gerb
ti Aukščiausiame galingame 
laipsnyje. 

— Ir tas visas yra dalis ki
to Kristaus tikslo — galutinis 
mūsų dangaus J pasiekimas. 
Protestantizmas daugiausiai 
pasišventė padarymui rojaus 
ant žemės. Netikintieji be 
vilties pakraipė pečiais, prisi-
pažindami, kad jie nieko ne
žino apie dangų, ir dar mažiau 
juo rūpinasi. Tik, Bažnyčia 

— To aš tikrai nesuprantu, 
— įsiterpė .Osbornas. 

— Tai didelis daiktas, ir aš 
dabar į jį neįsigilinsiu. Bet 
mylėti šią iškreiptą, nesuval
domą, savymeilišką, savęs - -
ieškančią, nuodėmingą žmoni
jos daugybę, vadinamą arty-
mu, yra labai vargingas ir 
sunkus dalykas. Mes juos 
geriausiai mylime tik tada, 
kada- atsimename, kad jie vi
si yra to paties dangiško Tė
vo vaikeliai; kad jie buvo JėV-

G ŪDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6757 So. VVestern Ave. 

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

•Sekmadieniais suiyg sutarties 

& 

K 
= ^ , 

KIDS 

LEO NORKUS, Jr. 
DISTRIBUTOR 

OF 

Ambrosia & Nectar 
BEERS1 

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

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės Das NORKŲ, kur gausite 
greitą ir teisingą patarnavimą. 

2423 West 64th St. Tei. Hemlock 6240 

NAUJAS APARATAS 
AKINIAMS PRITAIKINT 

**Nfc 
M L M B E R 

D U O D A M E 

P A S K O L A S 
A U T N A M Ų 

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

'WREP 

SAVE BT 
MALL 

TAUPTKIT PER 
PASTA S T , A N T H O N Y ' S 

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

TeL CICero 412 Jos. F. Gribauskas, Sec. 
VU.: Pirm., Ketvlr., šeštad. • lkl 8 T. T.; Antr., Trečiad. 9 iki 5 pp. 

DABAR MOKAME $\% UŽ PADĖTUS PINIGUS] 

iJEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI |5,000. 
per Fetk-rai Savln«s and Lo*n Inenninoe Oor©., W«slilntfion, D. G. 

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

1941 Meti} Eadios iškrautos 
ant parodos. $95,000 vertės 
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 

Phone Cicero 4276 

UK. P. AIICOČIONAS 
DANTISTAb 

1446 S. 49th Ct, Cicero, 111. 
Antradieiuais, ive iv m u dieniais 

ir r'euktadiemais 
Valandos: 10-12 ryte. 2-t), 7-9 P. M. 
3147 S. Halsted St., Chicago 

Pu-niauieiiiais, Irečiadiemais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet, 
Telefonas CANal 7329 

DR. PETER J. BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2202 VVest Cennak Road 
OJUSO VALANDOS: 2-4 ii 7-0 

ir pagal sutartį. 
Sekmadieniais taipgi pagal sutartį. 

Kes. telefonas bEiiiey 0154. 
TeL Cicero 1484 

DR, S. R. PALUTSIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Res. 1625 So. 50th Avenue 
T^, CIWQ 1484 . _ 

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

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

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

DR. V. E. SIEDUNSKI 
DANTTSTAS 

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LATayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais Ir 
Penktadieniais. 

4631 So. Ashland Ave. 
TeL YARds 0994. 

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais. 

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

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

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

Sękniad. nuo 10 iki 12 vąt ryto. 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avenue 

TeL lARds 0994 
Res. tei. PLAza 3200 

VALANDOS: 
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedeliomis nuo 1Q iki 1̂  vai- dienį 
TeL YARds 5557 

DR. FRANK G. KVVINN 
(Kviecinskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street 

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

. ir pagal jotartį.. 

DR. P. J. BEINAR 
(Beinarauskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street 

TELEFONAI: 
Ofiso — WENtwortk 1612. 

Res. — YARds 8956. 
OFISO VALANDOS: 

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

pagal sutartį. 
TeL YARds 2246 

DR. G. VEZELIS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave, 
arti 47tn Street 

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

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

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2423 W. Marąuette Road 

BUDRIKO 
WCFL — 
vakare 9 
W H F C -

PROGRAMAI: 
- 970 kil. Sekmadienio 

V 3.1 
- 1420 kil.. Ketvirta-

diemo vak. ? v»' 

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 sutartį. 

Office teL YARds 4787 
Namų teL PROspect 1930 

TeL CANal 6122 

DR. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

REZIDENCIJAI 
6631 S. California Ave. 

įsi. ftJKPrtUt 7IAI 

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

DR. J. J. K0WAR 
(Kowarskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 VV. 63rd St, Chicago 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį. 

TeL YARds 5921. 
Res,: KENwood 5107. 

DR. A. J. BERTASH 
GYDYTOJAS IR 0HLRUEGA8 

Ofiso vaL: 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. 1L 

Nedeliomis pagal sutarti 
TeL CANal 0257 

Res. teL: PROspect 6659 

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

Retidencija: 6600 8a Artešaa A * . 
VALANDOS: U v. ryto iki 3 DOBU* 

I iki I Mlj okufr i 
r 
i 

-
<-

file:///ifiia


PirnuuU nis, n u p . 12, 194 
— — D R I Ū & A S 

Naujoji Pagonybe Ir 
Bažnyčia 

(Tęsinys iš 2 pusi.) 
laikraštyje, retoje knygoje ar 
brošiūroje nerasim nukreiptų 
prieš krikščionybe strai j-

dc paties kardinolo, pro lan-
#ą ižmete jo sekretorių ku
nigu? kuris po kelių valandų 

Iš Lietuvos Vyčių 
Seimo 

Aleksis, J r . — pagalbininkais; sveikino vyčių seimą. Vyčių i K l U l . D r . J . N a v i c k a s — 
J Norkfmaitė ir V. Kau™:- org įsteigėjas M. Norkūnas S u k a k t u v i n i n k a s 
tyte — rast.; hpelas ir Lapin- skaitė trumpą paskaitėlę. Pa-

mire ligoninėje. Niekas kalti-( Hartford, Conn. — Antra- skas — tvarkadariai. Komi- skaitą nutarta atspausdinti 
ninku neieškojo, joks teismas: dienį, rugpiučio 6 d., su iškil- sijos: — Rezoliucijų, Spaudos 

sni«, šmeižtų, niekinimų, is- pripažįstančioj Vokietijoj! 
torinių faktų kraipymų. 

"Ifcs Schwarze Korps" be
dieviškoje akcijoj kur kas 
viršija ri*ų neskoningai lei
džiama "Beabožnik." Ypa
tingai šis nacionalsocialistų 
laikraštis puola viešąjį pado
rumų ir v.isaip stengiasi u£-
nuodyti jaunuomenes dvasių. 
Vokiečių ateistai labai gerai 
žino, kad negalima išrauti ti
kėjimo iš moraliai sveiko 
žmogaus sielos, Šioje srityje 
yra visa eile leidinių, kurie 

jų už žmogžudystę neteise. Ir, mingomis šv. Ališiomis prasi 
tai deda'si teisinę santvarkų' dėjo vyčių 28 metinis seimas 

Mišias solemnizavo J. AI. Piv 
Nacionalistų partijos vadai latas J. Ambotas. Asistavo, 

savo viešose kalbose dažmi kun. Jonas Kripas ir kun. Jo-
skelbia neapykantų Bažny- nas Vaitiekūnas. Pamokslą 
čiai. Jais seka minia, nes vo-
kiečiui viršir.inko žodis visa
da yra įsakymas. Po vienos 
(loebbelso kalbos, Hamburge 
vokietukai susirinko ir su
rengė* šventvagiškų Švenčiau
sio Sakramento profanacijų, 
neva surengdami Dievo Kū
no eitynes centrinėmis mies
to gatvėmis. Vietoj Ostijos 
ant altoriaus monstrancijoje 

ir Sviekinimų: Kun. J. Vaitie
kūnas kun. J. Kripas, J. Juo 
zaitis, V. Kemėšis, F. Grende 
lyte, komp. Aleksis. Mandatų: 
Aleksandravičius, Vainis, Bra
zauskaite, kun. V. Puidokas, 

vyčiams pritainkinta pasakė Revizijos: V. Kereišis, 8. Nor 

žurnale "Vyty . " Žodžiu, sei
mas vyksta gražiausioje nuo 
taikoje, pasižymėdamas lietu 
viškumu. Pr. 

Prel. J . Ambotas. Per Mišią;-
gražiai giedojo varg. Balsio 
puikiai išlavintas choras. Po 
Mišių komp. Aleksis, vargo
nais sugrojo Vyčių Himnų. 
Komp. Aleksis yra vyčių org. 
garbes narys ir Vyčių himno, 
autorius. 

kūną/. A. Stankus, Boreckis, 
Saučiūnas. 

11 vai. prasidėjo seimas. 
Seimų atidarė vietines kp. 

kiekvienoje kitoje valstybėje «™o padėtas kabhuoto vokas ^ R M o n i H f m ^ ^ ^ 

Trečiadienis, rugpiučio 7 
d. popietine sesija. 

Sveikinimai: kun. dr. J. 
Navickas, dr. Vileišis iš Lie
tuvos, A. Mažeika, A. F. 
Kneižys, kun. dr. Vaškas. 

Priimta rezoliucijos Lietu
vos reikalu: protestas prieš 
Sovietus; pasitenkinimas J. 
V. valdžios . nusiteikimu Pa-

i -r 

būtų tuojau uždrausti, kaip 
platinantieji ištvirkavinių ir 
pomografiški. 

Pastaraisiais metais ypa
tingai naciai per savo parti
jų ėmė varyti priešreliginę 
propagandų. Visos jegps bu
vo nukreiptos tam, kad ati
trauktų katalikus nuo tikė
jimo. Pirmas smūgis atkrei
piamas į vieoftolijos broliu
kus, o paskui į kitus tikin
čiuosius. Iš pirmųjų nepasie
kė jokio laimėjimo, begalė
dami pakęsti moralinio pase -
kiojimo ir tardymų surištų 
JJU tikromis vidinėmis kan
čiomis, daugelis jų per Bel-
gijų ir Olandijų pabėgo į už
sienius. Tačiau ir ' kovoje su 
pasaulininkais katalikais vos 

ko kryžiaus — svastikos žen
klas. Štai, kaip tada kalbėjo 
valstybes ministeris Vagner: 
*' Ateityje mes nekovosime 
prieš komunizmų, bet prieš 
katalikybe. Artinasi valanda, 
kada kiekvienas turi pasi
rinkti: vokiškumas ar katali
kybe." Munoheno universite 
te gauleiteris J . Streicher stu 
dentains deste savo pažiūras 

į Kristų ir Hitlerį ir priėjo 
išvados, kad Hitleris daug di
desnis už Kristų Tai pik
tžodžiavimai, kurių net ne
drįsta užrašyti plunksna. Tr 
tokių piktžodžiavimų pilnos 

atkalbėjo kleb. prel. J. Ambo
tas ir tarė šeimvniška n uosi r-
dų vyčiams žodį. Kalbų pa
sakė Hartfordo miesto mayo-
ro atstovas p. Buckley. 

Po įžangos kalbų, sugiedo
ta Vyčių, Lietuvos ir Ameri
kos himnai. 

Tęsėsi sveikinimai: Kun. 
Vaitiekūnas, kun. V. Puido
kas, Kripas, komp. Aleksis, 
kun. Malinauskas, kun. Abro
maitis, kun. P. Virmauskis, 
laišku ir prisiuntė $5.01) auk,,; ' ^ . j o s valstybių £ * 4 į % f 

kun. Valantiejus sveikino ir 
įteikė $5.00 aukų. Paskuti, 
niu antros sesijos sveikintoju 
buvo vyčių org. įsteigėjas M. 
A. Norkūnas. 

P-s Bulevičius, įžymus Vy-

(Tęsinys rs r pusi.) 
Kolegijoje išvengusiems ko
munistų kulkos prieglaudų. 
Veikėjų pasitarime jis iškėlė 
mintį gelbėti Lietuvų, trau
kiant į Lietuvos Draugų tar
pų žymiausius Amerikiečius.* 
Nors patsai išvargęs, pailsęs 
ir nuolat kenčia nuo širdies 
ligos, bet Tėvynės svarbūs 
reikalai ir Kunigų Vienytas 
Seimas jį paviliojo save pa
miršti. Galime tikėtis, jog 
kun. Dr. J. Navickui, M.l.C. 
padedant, atkursime su Dievo 
pagalba katalikiškų ir Nepri
klausomų Lietuvų. Palinkėki
me jam geros sveikatos, iš
tvermės ir gausių V. Dievo 
malonių. Pasimelskime už jį 
ir jo taurius siekius. 

Išrinkta darbo prezidiju-
mas: J. Bulevičius — vedėjas; 

adv. A. Jankauskas ir N. 

Kristus valdo, 
patauja. iVokietijos krikščio
nių kraujas, jų kančios ir aša
ros nuplaus tiktai įvairias 

nacionalsoeializ.no vadų kai- ^ ^ ^ B a ž n y - i a t o j . ž a l y 

bos. 

Ar išnaikins tikėjimų Vokie 
tijoje Hitleris! Nei dar kar-

1 nuoš. pavyko atitraukti) tų — ne! Jau 19 šimtmečių 
nuo Katalikų Bažnyčios. Rei- su Bažnyčia kovoja visokios 
kia pasakvti, ,iš tokių atpuo- galybes, bet visos jos pralai-
lelių ta$į>o i&ejo^tUaaan&L , mejo, o Bažnyčia stovi nepa-
talikybes priešų, kaip papras'judinama. Kristus gyvena,| vo dovana mums. 
tai kad esti. 

je sužibės nauju skaistumu. 
Vienas aukštas dvarininkas 
pasakė šiuos įsidėmėtinus žo
džius vienam užsieniečiui tu
ristui: "Persekiojimai, ku
riuos mes kenčiame šiuo me
tu Vokietijoje, yra didelė Die 

Seka raportai. Iš mandatų! 
komisijos paaiškėjo, kad pir
moje sesijoje dalyvauja 99 at
stovai. Seka protokolo skai
tymas. Protokolas priimta* 
su mažomis pataisomis. 

Trečia sesija. Kun. Petrai
tis ir varg-. K. Žemaitis svei
kina telegrama; Pr. Gudelis 
laišku. Seka Centro Valdy
bos raportai. Iš raportų pa

aiškėjo, kad Vyčių organizaci
jos stovis pagerėjęs, kaip tai 
finansiniai ir narių skaičiumi. 
Organzacijoje dabar yra 1961 
narys, tai gražus kiekis! 

Trečiosios sesijos pabaigo
je atvyko Centro Vyčių dva
sios vadas kun. Kemėžis ir 
kun. Paulekas, taipgi inž. A 
Mažeika, kur visi širdingai 

tis skaitė labai gražių pas
kaitų apie lietuvių kalbų (Pa
skaita tilps "Darbininke"). 

Priimta rezoliucija, kad Vy
čių kuopos įkurtų lietuvių! Kun. K. A. Matulaitis, M.l.C 
kalbos studijų ratelius. Pra
džia padaryta seime. Vado
vauja p. Bulevičius. 

Sesija užsibaigė 5:30 vaL 
vakare. Delegatų virš 100. 

Spec. Bap. 

Geresnis yra saugumas kad 
ir varge, negu pavojuis aukse. 

SHE LOŠT 2 9 
POUNDS OF FAT 

Feel full of pep and possesa th i 
ftlender form you erave—you c&nt 
if you listfen le gossipers. 

To take off exces* fat go Uetat on 
ratty meata, butter, cre&j&t anrt sug-
aiy sweets — eat more fruit ind 
J-tgetablts and take a half teaspoon-
nu of Kruschen Salts ln a glaas of 
hot water every morning to elimi-
nate excess waste. 
_Mrs . Elma Verille of Havre de 
Grace, Md., writes: "I took off 20 
lbs.—my clothes fit me fine now." 

No drastic cathartica—no consti-
Cition—but blissful daily bowel ac-

on when you take your HtUe daily 
doae of Kruschen. 

Remkite Lietuvišką 
Žydukę 

NATHAN 
KANTE* 

MUTUAL 
LlQUOR 

CO. 
Wholesale 

4707 So. 

Halsted St. 
Tel. Blvd. 

0014 

C L A S S I F I E D 

PARDAVIMUI MAMAS 
" r i m i C l l O S { A N T CAMPBELL GATVĖS, ARTI 

\fn.r>»ih V Y <a\nn<A I 44-TOS GATVliS. Mūrinis 2 fletų 
MuSpeth, J\. 1. — ^ e K m d " ! namas, 4 ir 5 kambariai; garu ap-

j - • v 1 ( i i jrrt*.X šildomas. Lotas yra 26x25 pėdų. 
dieni, rugpmeio 18 d., \ i t ^ - | l a i n a $4>80(, , 

-. » i • • r i r v v T l «241 S ASHLAND AVUi. 
paties Jėzaus Atsimainymo |. ^^^ telefonas REPubiic 2030. 
bažnyčioje bus retos iškil- <— i— _ — 
mes — primicijos kun. Jono 
J. Baltrušaičio, M. I. C , ku
ris įšvęstas kunigu rugpiučio 
10 d., Šv. Vardo katedroje. 
Hartford, Conn. 

Po Mišių, parapijos salėj 
bus pietūs priinisijantui pa,- j 
gerbti. RfW- I 

PARDAVIMUI 

7 kamb. Brick bungalovv (kam
pinis) su garadžiu. Kaina $7(JOO. 
Atsišaukite; 

7201 So. Rockwcll Street 
Prospect 5260 

N.ė neverta čia kalbėti apie 
tai, kokių priemonių buvo 
imamasi prieš vienuolynus, 
prifeš katalikų dvasininkus, 
prėež vyskupus. XtA dar at
simena sufanatizuotų vokie
tukų u^įiucLimų Vienoje prieš 
kardinole Innitzerj, o t ^ p 
pat prieš Rottenburgo ir 'l'ri-
ero vyskupus. Vienoji? nera-

. — 

PIRKITE ANGLIS DABAR - KAINOS NUKRITO 
ALESAUSKAS & SONS 
7100 So. Talman Ave. 

TEL. PROSPECT 8742 

Mes iškraustome moderniu būdo. 

Pardavinėjame tiktai geriausios kokybės 
*(best ąual i ty) anglis. 

• ^1 

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

Pastovumas-
Tą liudija įstaigos 44-rkr metų gyvavimas. 

Qp 
M bendrove, kaip mūsų tauta, yra įste igta amt 
aauiu, kurie yra savininkų apgyventa. Nerasite 
Baugesnes vietot, taupyti savo pinigus. 

Į S I G Y K I T E N A M 4 P E B M Ū S Ų L E N G V O 
IŠMOKĖJIMO P L A N ^ , A N T ILGIj M E T U I 

fcv 

& 

KEISTUTO SAVINOS & LOAN ASSOCIATION 
3236 South Halsted Street 

Tel. Calumet 4118 Jos. M. Mozeria, Sec'y 
lud&iUi kiekvieno taupytojo apdrausti 

tkl ftft.000.oo FederaUnfije įstaigoje. 

P RADIO PATARNAVIMAS 
1 Automobilo R a d i o , ^ a m v j Radio. IĮ 

Mes taisome visas išdirbystes ir 
modelius. Patarnavimas dieną ir 

1Į naktį. Kreipkitės į: — 
3562 SOUTH HALSTED STREET 

Greitam patarnavimui šaukite: | 
YAIIDS 27»3 

Atnaujinkite ir Pagražinkite 
K \ m n Grindis' 

" D U S T L E S S F L O O R S A M > I . \ G " 
Apkainavimaa Dykai — 

\S Metų P«tyrimo 
Darbas G arantuotaa 

D51 Specialių Sa'ygų 
šaukite Dabar 

COMPIiETE FI>OOR SERVICE 
Telefonas Normai 4790 

CHICAGO'S MOST KELIABLE NEW CAR DEALER 
Trade-ins on New Plymouths and Be Sotos are swaniping 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. Prices as Low as: 
Ali have Heaters and Trunks — some with Radios $ 3 9 5 . 0 0 

CHEVROLETS — 1939-38-37-36, Sedans. 
AU have Heaters and Trunks — some with Radios $ 1 8 5 . 0 0 

CHRYSLERS — 1939-38-37, Sedans. These look likę new.. . $ 2 9 5 . 0 0 

DE SOTOS — 1938-37-36, in perfect condition. 
With Heaters, Radio and Trunk $ 2 7 5 . 0 0 

DODCrKS — 1939-38-37. Best Buys in Chicago. 
Witii Heaters and Radio. AU have Trunks , $ 2 9 5 . 0 0 

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

PONTIAGS —1939-38-37^6, with Heaters, Radios, Trunks, $ 1 8 5 . 0 0 

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

YOUR CAR DOWN — BALANCE 18 MONTHS. 

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

5445 So. Westem Ave. Oiicago, 111. 
O P E N E V E N I N G S 

I DUODAM PASKOLAS 

PARDAVIMUI NAMAI 
BJUDOEPORTE: 

1 aukšto mūrinis namas, 2 pagy
venimai: 1 —. B ir 1 — 4 kamb. 
Rendos neša $2 5.00. Kaina tiktai 
$1,500. 

2 aukštų mūrinis namas, 3 pa
gyvenimai po 4 kambarius ir krau
tuvė su taverno fixčeriais. Prekg 
tiktai $4,500. 

2 aukštu mūrinis namas. 2 pa
gyvenimai po 5 kambarius. Kaina 
tiktai $5,200. 

2 aukštų medinis namas. 3 pa
gyvenimai: 2 po 4 kamb. ir 1 8 
kamb. Kaina tik $2,500. $250 jmo-
k6ti, likusius kaip renda. 
MARQrETTF. P A R K E : 

2 aukštų mūrinis namas. 2 pa
gyvenimai po 5 kamb. ir 2 po 4 
kamb. 3 karų medinis garadžius. 
Rendos neša $325. Kaina tiktai 
$12,000. 

2 aukštų mūrinis namas. 2 pa-
fr \ gyvenimai po 5 kamb. Garu ap

šildomas. Kaina tiktai $7,200. 
\VISCOftSIKE: 

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. Randasi ant 
63-Čios gatvės. Atsišaukite: Telefo
nas PROspcct S078. 

PARDAVIMUI AR MAINYMUI 
Norime išmainyti 2 fletų po I 

kambarius namą Brighton Parke 
snt mažesnio. Atsišaukite: 

3944 So. Arteslan Ave. 

PARDAVIMUI NAMAS 
Medinis namas, apkaltas su asbes-
tos, cementinis pamatas. 3 fletai 
po 5 kambarius ir krautuve. Par
duosiu arba mainysiu ant dviejų 
fletų namo. Atsišaukite: 421S Sb. 
Campbell Ave., 2ras aukštas prieky j . 

REIKALINGAS DARBININKAS 
Reikalingas vilnų skirstytojas. Pas
tovus darbas. Atsišaukite: 1560 N. 
Sheffield Avenue. 

SIUVIMAS IR VALYMAS 
j 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, Sfttvėjas, 
2019 Canalport Ave,, Chicago. 

PARDAVIMUI REZIDENCIJA 

A N T 

PIRMŲ MORGIČIŲ 
Chicagoj ir Apielinkej. Lengvais Išmokėjimais: Pir* 

kiniui, Pataisymui ir Statymui Naujų Namų. 

MOKAME 3į% 
Dividendų Už Padėtus Pinigus. %0 ™ / 

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

Washington, D. C. 

TURTAS VIRŠ £ 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
ei informacijų kreipkitės i : 

" 

Nauja, gražiai įrengta 6 kamba
rių rezidencija Marąuette Parke. 
Kaina nebrangi už cash arba Išmo
kėjimais. Pirm ką perkant pamaty-

, kitę ši namą. Rašykite ar matyki-
Grazus summer rezortas, 8 "cot- , t e j # VILIMAS, 6800 So. Maplcwood 

tages" ir didelis viešbutis. Namai Į Ave. Tel. HEMlock 2S23. 
prie gražaus ežero. Parduodamas 
už žemą kainą. 

M. J. KIRAS, * 
. HALSTED STRE 
Tel. Victory 0399 

PARDAVIMUI HAIC^S 

3251 S. HALSTED StREET ! Pajdavlmul netų nam" Brldf-porte. Atsišaukite; Kailntierts 
clus, 2KS0 South Wal)ace Street. 

•AVJNGS 
LOAN ASSOCIATION 

OP CHICAGO 

2202 West Cerm k̂ Rd. Chicago, 111. 
Tel. Oanal 8887 Ben. J. Kazanauskas, sefc'y 
RAŠTINĖS VALANDOS: 

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

CHARLES P. SUROMSKIS 
REAL ESTATE INVESTMENTS & INSURANCE 

We Buy, Sell And Exchange City Property And Farm Landa 
6921 So. Western Ave., Chicago, 111. 

P H O N E R E P U B L I C 3713 

Namai, Farmos Eina Brangyn. Pasiskubinkite 
nusipirkti arba pasistatyti. Turime namų po visą 
Chicagą. Taipgi mažų ir didelių iarmų. Galima pigiai pirkt, mainytį. 

BARGEN'AI MA R QU ETTE P A K K A P Y L I N K Ė J 

7 cottagiai, nuo $2300 ir aukščiau. 
12 bungalių, nuo $4300 ir aukščiau 
17 2-t"letų, nuo $6,500 ir aukščiau. 
3 3-t'letų, nuo $7,500 ir aukščiau. 

14 4-f lėtų, nuo $9,500 ir aukščiau. 
8 6-i'letij, nuo $15000 ir aukščiau, 
15 10-11., nuo $18,500 ir aukščiau. 
3 15-11., nuo $25,500 ir aukščiau. 

Turime daug bizniavų namų, didelių ir niažų. Taipgi statom 
naujus namus ir taisom senus. Aut jūsų loto pastatysim mūrinį 
bungalow už $4,950.; 2 fletų mūrinį, i>o 4 kambarius, už $6,500. 

Je igu jūs turite seną namą, priimsim į mainus. Statyt i naują 
arba taisyt i seną namę nereikia pinigų mokėti pakol nebus dar
bas pilnai užbaigtas. Pastarajame paskolas ant lengvų išmokėjimų 
ir mažų nuošimčių. Apkainavimas veltai. Taipgi inšiūrinam na
mus, automobilius ir rakandus. Vis i mokesčiai namų arba inšiū-
rinių aut lengvų išmokėjimų. K a s nori pigiai pirkti, greitai par
duoti arba išmainyti , naują namą pastatyti , seną pataisyti , kreip
kitės pas C. P . S U R O M S K I S CO., 6921 S. W E S T E R N A V E . 
Tel. Republic 3713; vakarais Prospect 0176. Ofisas atdaras nuo 
9 vai. ryto iki 9 vaL vak. Nedėliom nuo 10 vai. iki 3 vai. pop ie t 

http://nacionalsoeializ.no
http://ftft.000.oo
file:///VISCOftSIKE


SKAITYTOJŲ BALSAI 
Trumpos Pastabos v°Je- kada raudonieji dris-

kiai įmaršavo. Ba/sus buvo 
Šiuo laiku mūsų tčvynejej "džiaugsimu*": banH gtles, 

Lietuvoje siaučia, ir tolimi J ) U ( , i a v o s i , j^ko kunka, in-
siaus kruvinas Maskva tero- t e r a a e i j o n a h ) diii*avb, r ;u- ' 

cionus skaniu J uy neš?, Stali
no jr kitų " v a d ų " pavwksl.:s 
kilnojo, vienbalsiai balsavo 

P H I Ū B l g Pirnuuii nis, rrn'i\ i° ,C)-' 

ras. Žiu dau^c nekaltų žinonių. 
Žus ir il:iutir.*lis amerikiečių, 
grįžusių į savo gimtą kraštą, 
žn* jų vfco gyveninio sun- ^ ^ ^ , > h w c p r i s k y _ 
kaus darbo vaisiai, turtas, r - p r į e R u s i j o s . Tsįvaįzd.iok 
Ties komunistai viską atims. k o m u n i r < t u brutalumą, jei 
Visi gyventojai liks bieilni, ž m o n ^ t u r i t J p ^ ^ M | h Į 

kaip ir patys komunistai, iaiknmįli j a u s e n ia i rašė, 
" a i s u * kad jei komunistai gaila vir-

Kun. I)r. Matulaitis pjgo,! šų, žus civilizacija. Komunis-
kad būtų gerai buvusį prezi- tų šlamštai šaukė, kad kimi-
(lentą Smetoną atsikviesti į gai meluoja. Kas dabar me-
Suvienytas Valst. Sumany- lavo; ar kimigrJ, ar komunts 
mas remtinas, bet kyla klau
simas, ar nacių vakižia iš
leis? Mat, prezidentes inter
nuotas. Aš už Lietuvos prezi-

tai I 
"Laisve" rašo, kad Popie

žius laimino fašistą Petaina. 
Esą, u£ tai Katalikų Bažny-

dentą Smetoną atiduočiau vi- ^ g a l į s u l a u k t i p r a p u l t i , 
sus lietuviškus komunistus ir j i r ^ K a t a I i k u Bažnyčia p>r-
vi,as Rusijos komunistus i r f K y v e i io Neronų, Deoklecijonų 
dar priedui Trockį ir Lenino 
mumiją. 

Rusijos ir Lietuves komu
nistai yra brutalai, nes bru-
tale jėga užeme, pavergė 
Lietuvą ir dabar terorizuoja 
mūsų tėvus, brolius ir seseris. 
Jie negali niekam priskust i , 
nes kruvinoji Stalino ranka 
užčiaupė burnas. Lai kkk 
viena lietuvių kolonija rašo 

"protesto rezoliucijas, ,ir siun
čia svetimų šalių ir Ame
rikos atstovams. 

Pas komunistus viskas at
bulai. Kada Maskvoje .buvo 
teisiami komunistai, kiekvie-

ir kitų persekiotojų laikus, 
pergyvens ir Staliną, Hitlerį. 
Bažnvčiai tas tiek tereiškia, 

» 

kaip šunelio lojimas į mėnulį. 

Vienas komunistas "Lais
vėj,*' r&šo, kad sykį atėjo ru
sų karininko žmona ir atsi
vedė vaiką" 8 metų į sankro
vą ko rors nusipirkt. Vaikas 
pamatęs ant sienos šventojo 
paveikslą ar kryžių sušuko: 
"Mamuška, eti liūdi jesčio 
vierit Boga". Na, ir ką tas 
vaikas -žino, ar supranta, a-Į šiuose. 
pie Dievą? 

Aš 'paklausčiau jau augusio 
komunisto, ar tu tikrai ži-

Koinunistu laikraščiai dar 
ir dabar rašo apie laisve Lie
tuvoje ir apie gerbūvį. Na, ir 
suprask tu, žaiiagun, ar jie u*, 
pilno proto, ar kitus laiko 
kvailais. Ar galės dabar nors 
vienas žmogus iš okupuotos 
Lietuvos atvažiuot į Amer,:-
ką ? Man t&trodo, k;ul dabar 
nei vienas negalės atvažiuo
ti, nes Stalinas bijos, kad ne
nutrauktų jam kaukės nuo 
veido. Bet, iš tikrųjų, ten ne 
laisvė, o kruvinas Stalino ir 
jo lietuviškų bernų teroras ir 
vergija. A. P. 

Aslhma Mucus 
(oughing, Gasping 

Thanks to a Doctor's preseription called 
Mendaco, thousands now paUiate terrible rę-
eurring attaeks of choking. gasping, cough-
lng. wheezing Bronchial Astnma by nelping 
nature remove thiek excess mucus. No dopes, 
no smokes, no injections. Just tasteless, 
pleasant tablets. The rapid. delightful pal-
liative action commonly nelps nature bring 
welcome sleep—a "God-send." A printed 
f uarantee vrapped around each package of 
Mendaco insures an immediate refund of 
the full cost unless you are completely sat-
isfled. You have everything to gain and 
nothing to lose under this posltlve money 
back guarantee so get Mendaco Irom your 
druggist today for only 60c. 

M 

r^.'^ort&«*;o:*:^.x<švvO»:-: 

Lina Meilina, 7 metų amž. mergaitė iš Lima, Peru res
publikos, kuri prieš 15 mėnesių pagimdė kūdikį ir nuste-
lino visą pasaulį. Ši mergaitė su jos kūdikiu berniuku bus 
atvežta į Chicagą specialistų tyrinėjimams (Copyright, 1940, 
by Richard S. Kąplan: From Acme). 
vašioje puikybėje tik menat 
ir tokius durnus vaikų saki
nius talpinat savo laikraš-. 

apsiaustą .ir skrybėlę. Na', ką 
jūs manot, apie tokią madą? 

nas vis '.sakė: esu kaltas, ne
vertas nei kulkos; esu niek-į jai , kad nėr-* Dievo? Nei vie 

Suvienytos Valstybes yra 
demokratiškiausia ir turtin-

(jiėlės — tai žemės šypsena 
iš džiaugsmo, kad ją Dievai-
sutvėrė ir didiems dalykam? 
paskyrė. Bežiūrint į ją, ima 
šypsotis ir žmogaus siela. 0 
nuo tos šypsenos, kai/p ledas 
nuo saulės, nyk&ta viskas kas 
sieloje pikta ir biauru. 

M. Pečkauskaitė 

Tik tinginys, o ne darbštus 
žmogus, skundžiasi laiko ar 
progos trūkumu. Kiekvienas 
žmogus, su kuriuo susitinki, 
kiekvienas kasdieninis atsiti
kimas duoda tau nors kiek 
naudingai žinių. 

O. S. Marden 

Niekados netikėk draugui, 
kurs tave nelaimėj apleidžia. 

Tas patsai komunistas vėl gaauski šalis pasaulyje. O ko-
rašo kvailą išmislą. Esą, So-įmunistai ir čia knisasi po jos 
vietų Sąjungoj* moterys ne- pamatais. Bet čia beknisdami 
nežioja suknelių. Visos nešio- 'jie nusisuks nosį. Saugok 

šas ir tp. Thįp buvo ir Lietu-Inas nežinote! Jūs savo sUpu-!ja kelines, raudonus čebatus,']>ieve šią šalį nuo komuniz
mo, daugiau kaip nuo maro! 

A. A. Km. Jono M o s 

CONRAD 
Fotografas 

Studi ja {rengta pir 
m o s rūš i e s <ui m o 
d e r n i š k o m i s už la ido
m i s ir Hoilvvvood 
šviesomis" D . / b a e 
G a r a n t u o t a s 

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

Ras. — ENGlewood 6840., 

ii; 
miž m 

THIS DELICIOUS 
CHEESE FOOD 

— digestible at 
milk h$elf 

ALEKSANDRA 
BUDAITIS 

d.t 1940 
sulaukus 

m., 
31 

Oolorado, 
i m t a i s , 
n u l i ū d i m e : 
po tėva i s 

Mirė rug^. 10 
2:00 vai. popiet, 
m e t u amžiaus . 

Gimus Lafayette . 
birželio 3 d.. 1909 

Pal iko d ide l iame 
motiną Pranc iška . 
Levickaitė, tėvą Pranc i škų , 
seseris; Just iną ir švogerj V in
centą Sides, P a u l i n ą ir Svoge-
rį Augustą Suchar, Vincentą , 
Ma.rijoną ir švogerj Arthur 
Lockman ir Stanis lavą. 2 bro
lius: Albert ir B e n j a m i n , dėdę 
Mykolą ir dėd iene L e v i c k u s ir 
kitas g imines . 

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phi l l ips koplyčioje , 330 7 Litu-
anica Avenue . 

Laidotuvės jvyks antradie-
nį. rugp. 12 d. i š koplyč ios 
8:00 vai. ryto bus a t lydė ta J 
Šy. Jurgio par. bažnyčią, k u 
rioje jvyks g e d u l i n g o s p a m a l 
dos už ve l ionės sielą. P o pa
maldų bus nu lydė ta j š v e n t o 
Kazimiaro kapines . 

Nuoširdžiai k v i e č i a m e visus 
gimines , draugus ir paž į s tamus 
dalyvauti š iose la idotuvėse . 

Nul iūdę: Motina, Tėvas , Se 
serys, švogeriai . Brol ia i , Dėde , 
Dedlei5i Ir Giminės . 

Laidotuvių d irektor ius Ant. 
<M. Phil l ips , tel. Yards 4908. 

Niekas nepasislėps muo ge
ro šeimininko akių. 

^«»wWSiKSYTin«iT* 

GDRLS 
HEW "AFTOHATIC 

r«4 -»^ 

MLNaillUM 

SIMPLY...Curi AsYou Comb 
H«r«'» H»« lo»» *orč te • O I Y e»rlln« 
• icthodt •»'» tti« ««w *AMton»ot»c 
lo i locur l . with o c«golar comb ot oo« 
•nd and O mogic duoppeonng comt 
at t h * oth«» Yov titnph eur' a» vo« 
romb . . »«th on« «nd yov comb **t» 
* * other rou cwfl •a* i lv ««•<+•> mm* 
vitt* beouty thop p«r*ec Oo/> 
•>On Or> »o l * o* »0«r toco> | * r i ;c s\ Vį 

Atvauduojamaj paminklai buvo pastatytas Šv. Kazimiero kapinėse prie a. a. Kim. J. Juškos kapo. 
Iškilmingos dedikacijos ceremonijos įvyko sekmadienį, Liepos-Jnly 7 d., 1940 metais. 
Norėdami pagerbti įsteigėją ir parodyti meilę jų geraširdžiai vadai, Švento Kryžiaus C. Y. O. 
Jaunų Vyru kliubo nariai nutarė pastatyti paminklą jo atminčiai. Kadangi neturi gana lesų tą 
sumanymą įvykdinti, jie kreipiasi j vi.uomenę pagalbos; prašo visų prisidėti prie steigiamo fon
do. Visos aukos, taip didelės taip ir mažos, bus priimtos su dėkingumu. 
Norime padėkoti tiems, kurie jau prisidėjo ir ii anksto dėkojame tiems kurie padės šį užsimojimą 
įvykdinti. 

AUKOTOJAI PAMINKLO FONDUI 
Paminklo Fonde bnvo $315.00 
Mr. & Mrs. P. Wenglinskis . . 
Mrs. Norbutiene 
Mr. & Mrs. Bistras 
Mrs. Trueinski ir sunirs 
Mrs. B. Telenie 
Mrs. A. Yucus 
Mrs. Dombrou a 
Mrs. Grananta 

5.00 
5.00 
2.O0 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

Mrs. Kondratas 
Mr. J . Kavaliūnas . 
Mrs. E. Dnbrock . . . 
Mrs. Sfrulis 
Mrs. Gregait 
Mr. A. Dambrauskas 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

.50 

Viso $338.50 
INTOB1IACIJŲ ŠAUKITE: AL. SUDEIKIS, YARDS 6952; J. P. KAVALAUSKAS, REP. 6590 

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

TEL. SEELEY 6103, ABBA ŠAUKITE TELEFONU REPUBLIC 6590 

Gėlės Mylintiems,. 
Vestuvėms, Kankie-
(ains. Ltai<lotuvėin£-| 
Ir Puošimams. 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800 

WOLK S T U D I O 
w 1945 VVest 3 5 ^ Street 

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

Phone 9000 620 W. 15th A T * 
MOnfcRN 
GOMPLKTE 
ADVANCED PHOTOGRAPHY 
LOWS8T l'OSSIBI.E PRRES 
t'HONE LAFAYETTE 2S13 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

F. Eudeikis 
BENIAUSU IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

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

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South Falrfield Avenue 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

Klausykite IIIŪ>Ų radlo programo Antnulieulo it 
gefitadlenlo rytais 10:00 valanda, ii WHIP stoties (1480 k.) 

Su Povilu šaltimleru. 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETOVip 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

A M D II I A M P C PATARNAVIMAS 
HmDULHl l l lL DIENĄ IR NAKTĮ 
D y r r A T KOPLYČIOS VISOSE 

I K A I MIESTO DALYSE 

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

KLAUSYKIME 
Saltimiero Rytmetinių 
W, H. I. P. — 

Antbony B. Peticns 
6812 So. Western Ave. 
GKOvehill 0142 
1410 S. 49th Ooart 
ClCero 2109 
3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419 

Petkus 4704 S. Western Avenue 
Phone LAFayette 8024 

LIETUVIŠKI! RADIO PROGRAMŲ 
R A Š T I N E 

6912 So. VVestern Avenue 

10:00 VALANDĄ BTTO 
1480 KIL. 

PROspect 4050 

Lachawicz ir Sanai 
2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270 

J. LMcvičiPS 
S. P. Mažeika 

4348 So. Califoraia Ą m 
Phone LAFayette 3572 

3319 Lituanica Avenue 
Phone YABds 1138-1139 

Antanas M. Phillips 3307 Lituanica Ave. 
Phone YARds 4908 
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Is Gražiojo Pa*r - Paw 
• Ežero ApyEnk& 

Skaitant laikraščių kores
pondencijas, rodos, kad ir 
vasaros metu lietuvių tarpe 
vien veikimas gyvuoja: pik
nikai, išvažiavimai, draugijų 
mitingai ir panašiai. Bet va
saros metu laikas ir atosto
gauti, kad prisirinkus ener
gijos, atsilsėjus ir pasigrožė
jus įstabiai gražia gamta. 
Bet, kur važiuot, kur atosto
gauti Ant farmų nepatogu, 
bent iigesnioms atostogoms — 
toli važiuot, per brangu, per 
toH nuo namų. Tad norėčiau 
patarnaut norintiems turėti 
malonias, nebrangias ir ypa
tingai įdomias atostogas. Pa
tarčiau susipažinti su North 

• l'ark llotei Rezortu, Paw 
Paw Lake, Coloina, Mieli. Sa
vininkas ir vedėjas to rezor-

to yra jaunas Gediminas J . 
Zūris (teisėjo J . Zurio bro-
lis). Minimoji vieta randasi 
apie šizntę mylių nuo Chiea-
gos. Ją galima pasiekti bus u, 
((jrreyhound), kurs priveža 
prie pat vartų North Park 
Hotel, galima važiuot ir lai-1 

vu iki Benton Harbor, iš tenjkrieio 5 d. rinkimų sukaks 21 

PILIEČIAI IŠ ANK
STO RAGINAMI 
REGISTRUOTIS 

Cooko apskrities rinkimų 
komisionierių boardas jau ra-1 

gina piliečius registruotis, 
kad turėtų teisę balsuoti lap
kričio mėnesio rinkimuose. 

Registruotis raginami tie 
visi, kurie nėra pastoviai įsi-
regstravę, kuriems iki lap-

patelefonuot "Coloma 9115," 
tuoj atvyks automobilius iš 
North Park Hotelio ir par-
vež į rezorta. Galima ir trau
kiniu ta vieta pasiekti, o ži
noma, patogiausia savu auto
mobiliu. 

metų amžiaus ir kurie naujai 
įsigijo pilietybės teises natu-

I ralizuodamies. 

Registruotis reikia šio boa r 
do komisionierių raštinėse 
City Hali trečiajam aukšte 
kasdien, išėmus šeštadienį ii 

Kas man ypatingai toj js-| sekmadienį, nuo 9:00 ryto iki 

• P E Č I Ų 
Išpardavimas 

Sutaupysite nuo $20.00 
$40 00 pirkdami pečių per 
Budriko Rugpiūčio mėne
sio Išpardavimą. Mtlži* 
niškas pasirinkimas viso
kių pečių. Lengvi išmo
kėjimai. 

Pečiai verti $49.50 už 

M 

Pečiai verti $69.50 už 
$44 56 

Pečiai verti $99.50 už 
50 

OILOFFER 
You Mtttt Act Now 
to Ge* Your$ . . . . 

HERESH0WY0U6fTiT 
• Ĉ rder your Superflame Heat

er before store doses Satur-
day. 

• You pay onry a smaB deposit 
—balance when heater ls de-
livered—Eaay Terma. 

• You get FRK8 OZL when 
heater is Instalted. Up to 100 
Gals. depeoding oa model. 

4 Complete Line, Modeli, Siset 
Beautiful new eabinets, many 
special features that save you 

i moiiey on fuel. 
I Don't pm it of_jCęmą in Ta-

tūliui gražioj vietoj patinka, 
tai kad ant kranto Paw Paw 
ežero, ant kalnelio šimtame
čiu, medžic apsuptas stovi 
pats viešbutis, visur erdvu, 
bet moderniški patogumai: 
minkštos švarios lovos, šiltas 
ir šaltas vanduo, " s h o w e r V 
valgis ypatingai skaniai it 
apsčiai prirengtas, plačios ve-
randos, sūpuoklės, stalai po 
medžių, "shuffle board, 
"tennis eourt," "golf eour-
se ," arkliai jodinėjimui, laive
liai, maudytis galima ar pa-
čįaane Michigan ežere, kurs 
ten pat, ar net skersai vieške
lio Paw Paw ežere, kur van
duo visuomet šiltas ir kran
tai apaugę medžiais ir krū
mais, primena Nemuno kran
tus Birštone. O oras tyrus, 
vešus, miškai aplinkui, taip, 
kad gamtos gražumu negali
ma gana atsigerėti. Kas me
tai Zurits; vis tą vietą dar la 

j brau gražina, modernizuoja. 
Štai, pereitais metak pribuda 

jvojo dar vieną vietą "Pine 
Rooin," kur galima skaityti, 
kortomis lošti bei radio mu
zikos klausyti. Šis kambarys 
įrengtas visas moderniškiau
siais rakandais, gražiais ir 
patogiais, primena moderniš
kus kambarius iš Worlds 
Kai r. 

į North Park Rezorto Svečiai 

5:00 vakaro, Šeštadieniais gi 
nuo 9:00 ryto iki pusiaudie-

Rosenrary Griffith, keleivi
nio lėktuvo tarnautoja, rasta 
lėktuve sukniubusi be sąmo
nes lėktuvui nusileidus Naish-
ville, Tenn. Su X.-Raysr su 

Žuvo du darbininkai Sunkiai Serga Veik 
dirbtuves gaisre 

Penkių aukštų Advanoe 
Cabinet Co. dirbtuvėje, 2141 
Iowa gt., siautusiam gaisre du 
darbininkai žuvo ir vienas 
sunkiai sužeistas. 82 kiti dar
bininkai laimingai išsivadavo 
— suspėjo išbėgai gatvėn. 

'Žuvo Anton Bajorek, 35 m* 
ir Henry Nacky, 55 m. amž. 

Sukelta apie 50,000 dol. 
nuostolių. 

Sakoma, elektrinio motoro 
kibirkštys sukėlusios gaisrą. 

jos Čepulienės Motina 
TOWN OF LAKE. — Dar

buotojos J. Čepulienės moti
na, Liudvika Bernotiene, sun 
kiai .serga. Kelias savaites iš
gulėjo Šv. Kryžiaus ligoniiuej, 

dabar pervežta į Parkway 
Sanitarium, 2616 Prairie Av., 
ir yra dr. Brazio priežiūroj. 
Duktė ir žentas J. Čepulis la
bai rūpinasi motina. 

Dieve duok L. Bvrnotien:.i 
greit pasveikti. Rap. 

Iškeliamas dar vienas 
raketas 

Iškeliamas aikštėn dar vie
nas raketeriavimas pasipelny
mo tikslais. 

Susidarius įtariamų ir neaiš-j j 

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

Dabar mokam 3yį% už pa
dėtus pinigus. Duodam pa

nto. Registravimasis bus už-Lekta, kad ji prarijusi rakta/kių individų grupė suplanavo 
darytas spalio 7 d. 

Prieš spalio 7 d. registra
vimasis įvyks dar ir ugniage
sių stotyse. 

Boardas kviečia talkon vi
sus civilinius organus pasi
darbuoti, kad neliktų ne vieno 
piliečio įsiregistravusio prieš 
lapkričio rinkimus, kurie yra 
didžiai svarbūs. Nes tai pre
zidento rinkimai. 

Iš visos Amerikos plaukia 
svečiai į tą gražią vietą: Iš 
Kentueky valst., iš rytinių 

j valstijų, iš Chicagos ir apy
linkių. Man esant rezorte te
ko sulaukt malonių svečių lie
tuvių iš Chicagos: dainininkę 

Į Oną Juozaitienę su sesute Ar 
" dona, kuri visą sekmadienio 
: vakarą mums dainavo, svetimi jįmai. 
taučiams ypač jos turtingas 

[Ims Nagan Parkų 
Teršėjus 

Chicagos parkų distrikto 
komisionieriai rado, kad gra
žiuoju nieku būdu negalima 
žmonių įpratinti, kad jie lan
kydami viešuosius parkus jų 
neterštų įvairių rūšių popier
galiais ir kitais daiktais. Vi
suose, paorkuose yra pafifjrinti 
metaliniai gurbai, į kuriuos 
reikia suiftesti popiergalius, 
bet neteršti jais vejos ir ta 
kelių. 

Kadangi raginami prie tos 
švaros žmones nelabai links 
ta, tad komisionieriai nu
sprendė imtis griežtųjų prie
monių. 

Cliicaigoj iš seno yra ordi-
nansas, draudžiantis parkų 
teršimą. Ūž nusikaltimus nu
matytos baudos nuo 5 dol. 
ir auMčiau. Tačiau šits ordi-
nansas nebuvo vykdomas. 

Komisiomieriai sako, dabar 
bus pradėtas jo vykdymas, 
jei žmonas nesusipranta pa
tys laisva valia nutraukti 
parkų teršimo. Tuo tikslu 
parkuose bus išstatyti įspe-

nuo bagažinio kambario lėk
tuve. Vykdomi tyrimai. 

(Acm»e teleplioto). 

Prez. Roosevelto 
Šeimos Pajamos 

Kespublikonų partijos pre-
zidencinis kandidatas Wen 
dell L. Willkie anądien iškėlė 
pasiūlymą, kad J. A. Valsty
bių prezidentai prieš užimda
mi ir baigdami savo tarnybą 
viešumon iškeltų savo paja
mas. 
- Willkie ^pageidautų, kad 
Hafcho švarosios politikos 
aktas būtų papildytas priedu, 
kuriuo būtų uždrausta prezi
dentui ir jo namiškių na
riams imti pašalinį atlygini
me ūž atlktas bent kokias 
transakcijas šu vyriausybe. 

Ryšium su tuo AVillkie pa
siūlymu dabar iškeliama aik
štėn, kad per pusaštuntų 
tarnybos metų prez.. Koose-
veltas ir jo namiškiai turėję 

j apie 2,750,000 dol. pajamų. 
Didžiausių šių pajamų dalį 

sudaro prezidento tarnybos 
alga. Paskui seka jo žmonos 
dideles pajamos. Jos raštais 
naudojasi keliosdešimtys žur
nalų ir laikraščių. Sindika
tas jai moka vienų dolerį už 
kiekvieną jos parašytą žodj. 
Prezidento žmonos pelno da
lis už turimas jos paskaitas 
ir kalbas per radiją , tenka 
labdaringiems tikslams. Pa
galiau prezidento sūnūs turi 
gražius metinius pelnus. 

išleisti knygą—Cooko apskri
ties miškelių distrikto vadovą. 
Sakoma, šiai kngyai renkami 
skelbimai tarp 150 ir 250 dol. 
ratomis. 

Ši grupe atsiklausia miške 
lių distrikto viršininko leidi 
mo. Sakoma, viršininkas nu 
sprendęs ištirti šį klausimą. 

TURTAS VIRŠ #5,500,000.00 
ATSARGOS KAPITALAS #360,000.00 

skolas ant namų 1 iki 20 m. 

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

LOAH ASSOOIATIOH 
OP CHICAGO 

JUSTIN MACK1EW1CH, 

Chartered by C. 8. 
BAVINGS FKUERAJLLT 

I N S U R E D 

4192 ARCHER AVENIU 
TEL. VIRGINIA 1141 

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

Kišeninis 
Lietuviškai—Angliškas 

ir 
Angliškai—Lietuviškas 

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

tik #1.00 
" D R A U G Ą S*' 

2334 South Oakley Ave,, 
Chicago, Illinois 

JOS. F. BUDRU 
FURNITURE HOUSE 

3409-21 S. Halsted St 

BUDRU ANNH, . 
3417-21 So. Hafcted St 

Telefonas Tards 3088 

Žymūs radio programai Nedėlios 
vakare, 9 vaL iš stoties WCFL, 
970 iL * ,% I. 

' balsas ir dainos begalo pati 
ko. Buvo V. Liulevičrene iš 
Chicagos, Ivanauskas, Mila
šius, ' pora advokatų, daug 
amerikonų, p įdomiausias sve
tys rezorto vedėjo tėvas, se-

j, nasis Zuris, 75 m. amžiaus, 
ilgai Amerikoje gyvenęs, 
daug patyręs ir matęs. Nors 
metų nemažai turi, bet taip 
gerai atrodo, taip jaunas dva
sia ir protu, kad per vakarus 

[! jo klausytis nebuvo nuobodu, 
bet teko ekrag iš jo sužinoti, 
kaip gyveno ir ką veikė lietu 
viai Aji*erikoje prieš 50 metų. 
Senasis Zūris yra pirmojo 
lietuvio teisėjo J. Zūrio te-

I* vas. Jisai gyveaa Morgam 
Parke, Chicagoje, savoj ro-
sndeneijoj sykiu su žmona, 
kuomet jo plati šeimyna gra
žiai visur prasigyveno, bet 
nuo lietuvių nenutolo. 

M 

Už suktybes nuleistas 
kalėti 

Buvęs groserninkas M. Ka-
linowski, 49 m. amž., policijos 
sučiuptas be renkąs iš žmonių 
senus drabužius sakydamas 
jis tai dirbąs Raudonajam 
Krvziui. 

Teisėjas J . A. Schiller su
imtąjį nuteisė 30 parų kalėti. 

Mirė moters plėšikes 
pašautas 

Mercy ligoninėje mirė 
Frank Cavarratta, 29 m. amž. 

Trečiadienio vakarą gatvė
je jį alįmole negre plešik?. 
Kai jis pasipriešino, juodu
ke bandite jį pašovė ir pa
bėgo. . 

Negras — policijos 
kapitonas 

Stanton ave. policijos nuo
vados Įeit. Seott, negras pa
aukštintas policijos kapitonu 
ir jau prisiekdintas. J is yra 
pirmasis Chicagoj negras šios 
aukštos rangos policininkas. 

H0LLYVV00D I N N 
Svetaine renduojama susi-
rinlimams, parems, vestu
vėms ir visokiems kitiems 
parengimams. 
Mykolas ir Elzbieta Rudauskai 

(Savininkai) 
2417-19 WEST 43rd ST. 

Phone Virginia 9780 

Grožis — t a i begalės at-
i^pindis. Tai nujautimas Die 
vo. 

REMKITE, PLATINKITE 
KATALIKIŠKA SPAUDA 

TYPEWRITERS 
iV D O l N C M A C H f N I S 

- S M A U MONTMtY f A Y * E M T $ -

AUMAKR 

SOLD, RENTED 
AND REPAIRED 
— i — I I IU«»M *uo«*«»a— 
OWt l l t U I l t l C»ItT OMI-TIAl NIW.«»CMINI •U*IAHTII 

TYPEWRITER 
O M P A N Y 

įtoiatT c cotD«tATT, m—mą/m 
) | 9 W . MAMSON ST. 

•STAR J 

DABAR LAIKAS ANGLIS 

UŽSISAKYTI ATEINAN

ČIAI ŽIEMAI. 

Roseland Coal Co. 
343 W. 107th Place 

TEL. PUiLMAN €776 
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 ESTATb 
INSURANCE AND LOANS 

Statau Tlsokios ruSi<*8 naujus na
mus ant lengvų nieucsluių Ismo-
kčjiinų. Darau viaok{ taisymo dar* 
bą be Jokio cash |mokčjimo, am 
lengvu niėnesinlq tšmokėjlmu 
(Išgauna geriausi atlyglniiną k 
Fire Insurance Kompanijų; dėl tai-
symo apdegusių namų). Darau 
paskolas ant naujų Ir senų namų, 
ant lengvų mėnesinių Išmokėjimų 
nuo 5 Iki 20 metų. Reikale kr* ip-
kitėe prie: 

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

THINGS THAT NEVER HAPPEN 

Phone DEAR30RN 8 4 4 4 
— F R E E - D I M O N S T R A T I O N 

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Vestuvėm, Krikštynom ir kito
kiem Bankietam SuteUdam Pa

tarnavimą* 
i i n k ^ i M patarnavimas Visiems 

756 W. 31st Street 
A. A. NORKUS, sav. 
Tel. Victoty9670 

BS(|feBfiS|gSgž^S^SS8 



ii DRAUGO pp 

SU IŠLAIMEJIMU ŠIO NAUJO 1940 M. MODELIO DE SOTO AUTOMOBILIAUS 

ĮVYKS — 

LABOR DAY 
Rugs.-Sept. 2, 

1 9 4 0 METAIS 

; Šiam Piknikui Yra 
Surengta 

Įdomi Programa. 

Bus Dainy, Šokiy, 
Kalbų ir t. t 

Smagus Laikas Yra 
Užtikrintas Visiems. 

Vytauto Darže 
115-ta Gatve, 

ARTI PULASKI ROAD 

i 

Vaizdas iš Tėvų Marijonų Rėmėjų išvažiavimo, Tėvų Marijonų ūkyje, liepos 28 d. 

Nuoširdžiai kviečiame visus Chicagos ir apylinkes lietuvius dalyvauti šiame piknike ir sykiu 
su mumis linksmai laiką praleisti tyrame, gaivinančiame ore. , 

, DIENRAŠČIO "DRAUGO" 

• 


