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Vokietijos i r Italijos pas
tangomis Balkanams grąžin
t a ramybe. Paskutinėmis die
nomis prieš Rumuniją buvo 
susimetusios Vengrija ir tao-
vfctine Rusija. Vengrija at
kakliai reikalavo grąžinti 
Transylvaniją, o raudonoji 
Rusija, ka ip paprastai , pla
navo užimti daugiau Rumu
nijos teritorijų. Vengrija iš 
dalies laimėjo, o Maskvai n j -
rodyta nushualšinti. 

ROMUNUOJE VYKSTA RIAUŠES 

Vokietijos i r Italijos nuos
prendžiu Rumunija Vengrijai 
grąžina apie vieną. P" s ę 
Transylvanijos teritorijos. Su 
Maskva išėjo kitaip. Vokieti
jos ir Italijos ambasadoriai 
Maskvoje atlankė komisarą 

KANKINAMA KOMUNIZMO PAVERGTOJI LIETUVA 
1 

Hitlerio 
P ave slą 

BUCHAREŠTAS, Komuni
ja, rugsėjo 2 d. — Transyl-
vanijoj šiandie vyksta kruvi
ni sukilimai. Bra^»ve( Kron

oj . . " . V. , 1 stadt) mi r i a įsibrovė į Vo Molotovą ir jam nurodė, k a d | i : A . / , ,_x , __,.« 
raudonoji armija Rumunijos 
pasieniu tur i nurimti. J a m pa 
žymėjo, kad sov. Rusija iš 
Romuni jos atsiėmė daugiau 
plotų, negu jai priklausė, ir 
tolesniam kabinėjimuisi netu
r i būti vietos. Molotovui pa
sakyta, kad kaip centrinė Eu
ropa, ta ip Balkanai priklau
so Berlyno Romos ašies erd
vei. 

kietijos konsulatą i r nuplėšus 
nuo seinos Hitlerio paveikslą 
sutrempė kojomis. Šakėmis 
apsiginklavę kaimiečiai sauge 

j Transylvanijos pasienį pasi
ryžę neįsileisti vengrų. 

Senojoj Transylvanijos sos
tinėj Cluj išvilkta^; iš konsu
lato Italijos konsulas ir su
muštas. 

Bukarešte suareštuotas žy
mus valstybės vyras, iššaukta 

K tų pat tų Šaltinių pranešta J « * * » * " » atsarginės poliei 
jos i r p?r radio Romunijos 
vyriausybė stengėsi numalšin-
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'kad Vokietija ir Italija pa
geidauja Ba lkanuose^ t u r»t*i 
ramybz iki jos apsidirbs su 
Britanijos imperija. Taip pat 
pranešta, k a d Vokietija yra 

ti sukilimus. 
SARGYBA APLINK 
KAROLIO RŪMUS 

rūmus užtikrinusi Rumunijai saugu-l. Karal iaus Karolio 
mą, jei kar ta is Maskva neigtų) Bukarešte saugo gausi kariuo-
ašies įspėjimą. Sakoma, Vo- menės sargyba, kuri prieš de-
kietija nepasitiki Maskva i r monstrantus naudoja ašarines 
del visako turima paruošta bombas. 

Rumunija neseniai netekusi Besarabijos! provincijos ir kitų sričių, kurias pasiglemžė sov. 
Rusija, dabar ji neteko ir Transylvanijos apie vienos pusės dalies. Romos Berlyno ašies 
įmosprendžiu Transylvanijos dalis gr,ą#*i(fcta Vengrijai. Trumpu laiku Rumunijos plotai 
daugiau vienu trečdaliu sumažėjo. (AcnĮe felapįhoto) 

ANGLAI ATAKUOJA 
BERLYNĄ 

BERLYNAS, rugsėjo 2. — 
Sekmadienį ir pirmadienį auš
tant anglų, bombanešiai vėl 

— .. JT- , v. x x-i i. v. įpuolė Berlyną. Pirmąja ataką 
gausinga vokiečių kanuome- Brasove dešimtys tūkstančių;^ ^_._y._. / ^ \ V .* J*. * 
nė Rumunijos apsaugai. Ber- žmonių šaukė už Romimiijos 
lyne kalbama, kad BOV. Rusi- sosto įpėdinį princą Mykolą, 
jos raudonasis imperatorius kai kalbėtojai pasmerkė asme-
Stalinas žaidžia su ugnimi. Jnius, " kurie pardavė Tran-

sy 1 vani ją >> 

vokiečiai labai mažiną i r an
trą kartą, anot jų, anglai nu
vyti nepasiekę sostinės. 

Sekmadienį anglai numetę 
Laukuose už Berlyno tris bom
bas ir skaičių padegamųjų' 
bombų priemiesčiuose. 
NAUJOS ATAKOS ANT 
ANGLIJOS 

Tuo pačiu laiku vokiečių vy-

E X T R A 

nusprendė juos atkeldinti sa
vo vyriausybes ir privačių 

Neokupuotoj Prancūzijoj Sostinėj pilna šarvuotų au-
y ra apie pustrečio šimto tū- ; tomobilių. Buvęs popiuliarosios 
ikstančių. ispanų raudonųjų kultūros ministeris, M. 'Ghita , 
karo bėglių, kurie paspruko suareštuotas už kurstomąją, 

n a c i o n a l i s t a i laimėjus ko- 'kalbų. - H - ! * * * karo vadovybė pra 
rų Ispanijoje. Dabar * beg- V.em* d , v , » g « R o m a n e į > J J . 
liai nadikalai bus atkeldmh , arrmjos vadas pa r«ske jog J J į « ^ 
Meksiku, kadangi , . byo 30 k a r e m m p a ™ ? «,t: - ^ ^ ^ d ; < ? n a s ^ 
grįžU at*«l Ispanųon. " Mek- k , paskut.mojo, bet » ^ « - n u g l c a n d i n o m m 

* • P^z iden tas Cardena6, s lų senojo pas.enio. . . ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

anglų aerodromams Kent ir 
Sufssex .counties i r uostus prie. 
Temzės žiočių. 

Vokiečiai prisipažįsta šešta
dienio kovose netekę 32 orlai
vių. 

ANGLŲ VERSIJA 
LONDONAS, rugsėjo 2 d. — 

RAF bombanešiai bombardavo 
pereitą, naktį Berlyne orlaivių 
motoru dirbtuvę, aerodromus 

[ir šviesos įvedimus. 
" V a k a r vakare pakraščių 

ITALAI UŽĖMĖ SVARBU 
MIESTĄ 

ROMA, rugsėjo 2 d, — I 
talijos vyriausioji karo vado 
vybė praneša, jog Italijos ka
riuomenė puolė į Anglijos 
Kenyę, koloniją, į pietus nuo 
Etiopijos, i r užėmė svarbiau
si karavanų centrą, Būną 

Bukarešto spauda, ' k u r i ą 
griežtai kontroliuoja vyriau 

organizacijų lėšomis. Carde- sybė, vieningai pasmerkė Vo-
nas sako, kad tie ispanai bėgjkietiją, Currental, vienas pro-
liai Meksikai yra geistini ir j vokiškiausių laikraščių parei-
jie bus kolonizuoti. Tač iau ' škė : 
Prancūzija rezervuoja iš jų tar- " Vokiečių vedama politika 
po ka i kuriuos stambiuosius Į nuo 1918 iki 1940 buvo įkvėp-
kriminalistus išduoti Ispani- į ta Versalio sutarties. Dabar 
jos vyriausybei. Vadinas, Mek-! mes nuo Vokietijos rankos 
sika susilauks daugiau rau-Į nukentėjom tokias pa t skriau-
donojo gaivalo. 

Vakar įvykusiame "Drau
go ' 'p ikn ike , Vytauto parke, 
kuriame dalyvavo virš 6,000 
žmonių, "Draugo" dovaną, 
1940 m. De Soto automobilių, 
laimėjo DOMICĖLĖ ŽILINS
KIENĖ. 434)1 South Maple-į miestą. 
wood Avenue, Chicago, Uli- B r i t u . lakūnai atakoje ant 
nois. AutomobiUų' paėmė jos Cirenaicos, Libijoj užmušė 10 
, ,^_ , . . . . , asmenų, bet karinių niuostolių 

duktė, kuri taipgi dalyvavo . , 
padarytą maža. 

piknike. B e t o ^ &ng\ų lakūnai atakav< 
Bardinijos salą Viduržemio 
jūroj, kur apgriauta genera 
linio štabo būstinė Cogliari 
ir sunaikinta du Italijos orlai
viai, bet gyvybės aukij čia 
nėtsąi 

Itali jos orlaiviai atakavo 
rytinėj Viduržemio jūroj anglų 
laivą, lydimą karo laivų. Vie 

CHTCAGO, 111., rugsėjo 2 
d. — Čia atvyko keletas A-
merikos lietuvių, kurie šiomis 
dienomis grįžo iš Lietuvos 
laivu American Legion. At
vykusiųjų tarpe yra dr. Rač-
kus su žmona, L. Piliponytė 
ir kiti. Jų įspūdžiai įdomūs, 
bet ir skaudinsi, nes jie pasa
koja apie pavergtą Lietuvą ir 
kalamą prie kryžiaus lietuvį 

Į New Yorką American Le
gion laivu atplaukė šimtas ke
turi Amerikos lietuviai, kurių 
tarpe virš dvidešimts žydų. 

GRĮŽO BETURČIAI 

Keletas grįžusiųjų prieš ke
lis ar keliolika metų buvo su 

DIDĖJĄS PAMALDUMAS 
- —*— «^-J{ 

Atvykusiųjų pasakojimu 
šiuo metu Lietuvoje žymiai 
pakilęs gyventojų pamaldu

mas. Šiandie bažnyčiose^ gali-
ma dažnai pamatyti žmonių, 
kurie pirma jose nesilanky
davo. Gal būt, dėl to išleistas 
įstatymas, kuriuo kiekvienas 
kunigas turi gauti komisaro 
leidimą mišioms l a i k y t į . 
Tie leidimai ne visados duo- \ 
darni. S 

Iš vienuolynų vienuoliams l 
įsakyta išsikraustyti per dvy
liką valandų. Vienuolių laiko
muose vaikų darželiuose su
sikraustė raudonaroue&iai. 

/ 

v1Su .savo tur tu p e r s i k r a u k i D**BIiranCŲ GYVBinMAS 
laisvon Lietuvon, kur tikėjosi 
ramiai baigti likusiąją gyve
nimo dalį. Ten jie buvo įsi
kūrę tsau ūkius, įsitaisę na
mus, bet šiandie Amerikon jie 

PABLOGĖJO 

Tikriesiems darbininkams 
gyvenimas Lietuvoje, ne tik 
ne pagerėjo, bet žymiai pa
blogėjo. Jiems buvo pakeltas 

grįžo dviem ranknešėliais ne- atlyginimas, bet dabar iš al
sini ir keliais variokais ki- visokiam komunistiniam 
seniuje. veikimui atskaitoma dvigubai 

Rusai iš Lietuvos nieko ne- d a u g i a U ) n e g u j u a i g a b u v o 

leido išsivežti — tik pačius p a ^ l l i l l t a # D a ž n a i atlyginimas 

I 

PRANCŪZIJOS AFRIKA 
SU ANGLAIS 

LONDONAS, rugsėjo 2 d. 
Šiandie Prancūzijos ekvatori-
nės Afrikos koloniijos Gabon 
gubernatorius pasiuntė tele- nam laivui padaryta daug 

gramą Gen. Charles de Gaul- nuostolių, 
le, jog kolonija pasiduoda1 DIDŽIAUSIA ATAKA 
4 ' laisvosios Prancūzijos vėlia-'LIBIJOJ 
v a i " . I KAIRO, Egiptas, rugsėjo 2 

P o Prancūzijos pasidavimo'd. — Anglų komunikatas pra-
Anglija pripažino gen. de|'neša, jog šiandie pravesta 

reikalingiausius daiktus ir ke
lionpinigius. Daugelis teturėjo 
užtenkamai pinigų iki Petsa-
mo, o iš ten jau turėjo keliau
ti Jungtinių Valstybių p n i 
gaiš.. 

Bet ir taip jie džiaugiasi iš
trūkę iš raudonojo teroro na
gu. 
LIETUVOJE RUSAI 
ŠEIMININKAI 

Visi jie nustebo, kai išgir
do, jog Lietuvoje tebėra lie
tuvių vyriausybė. Tai esąs tik 
frontas, nes visa Lietuva val
doma rusų. Iš visų žymesnių
jų vietų lietuviai atleisti, o 
jų vietosna atsiųsta komisa
rai iš Rusijos. Teismuose vi
si teisėjai rusai. 

pakeltas ne darbininkams, foėt 
darbdaviams. 

Norint gauti darbo reikia 
gauti politkalinio liūdymas, 
kad esi ištikimas komunistas. 
Kitaip — gali badauti ar nu
sižudyti. 

Iš kalėjimų buvo paleista 
ne viisd politiniai kal iniai 
Daugiausia (paleista komunis
tuojančių žydų i r kitokio 
plauko svetimtaučių, o jų vie
ton! dvigubai daugiau suso
dinta tikrų lietuvių. 

PAVOJUS INTELEGEN-
TIJAI 

Šiuo metu Lietuvoje niekas 
eidamas gulti nežino a r jis 
sulauks ryto savo namuose, 

Už Lietuvos vėliavos iška-''nes užtenka mažiausio įtari-
binimą viešoje vietoje smar- j mo a r komunistuojančio tipo į-

Į Londoną vyksta penkių 
Vokietijos okupuotų, valsty
bių, Prancūijos, Belgijos, O-
landijos, Danijos ir Norvegi
jos atstovybes. Jots prašys An 
glijos vyriausybes, kad ji per, bus* kas laimėta. Anglija se 

das i r pažeminimą, ka ip ji 
per Versalio sutartį. 

"Clemnceau jai įsakė pasi
rašyk čia; nėra jums kas gin-Į orlaiviai sėkmingai atakavo a-
čytis! Mums tą patį pasakė^ lįejaus tankus Vlaardingene, 
Vienoje 

savo blokadą jūrose praleistų! r i a u buvo pareiškus, kad ji 
is Amerikos maisto siuntimą blokuos maisto siuntimą. Sa-
minėtoms valstybėms nes a- ko, Vokietijos prievolė mai-
teinančią žiemą ten gyvento- t inti jos pavergtuosius gyvettĮ 
įams gresia badas. Vargiai Į tojus. 

Gaulle ' ' laisvų prancūzų" va
du. 

Gabon gubernatoriaus nu-
stetatymas nepripažinti iVichy 

smarkiausios atakos ant kai 
kurių Italijos tvirtovių Libi
joj, kur svarbiausios atakos 
pravesta ant aerodromų. 

vyriausybės padarytosios tai- Pašauta bent šeši Italijos 
kos su Vokietija ir Italija, orlaiviai, 

šalia Rotterdamo, Olandijoj' ' ,[sujungė visą Prancūzijos ek-; Sakoma, jog neseniai at
sako anglų komunikatas. 

"Aliejaus dirbtuvės Cologne 
ir Magdeburge, traukinių sto
tis Hamm, Soest, Donabruck 
ir Hanover, laivus Emdene ir 
įvairius ki tus industrinius 
cent rus ." 

kiai baudžiama. Lietuvos him
no vietoje visur turi būti gie
damas internacionalas. 

Naumiestyj tuojau po sei
mo ••rinkimų" sušauktas mi
tingas, kuriame kalbėta t ik 
rusiškai ir žvdiškai ir kabo-

w 

jo komunistų vėliavos. 
Vienas kaimietis, pasipik

tinęs tuo, sušuko: 
" K u r Lietuvos vėliava?*' 

vatorinę Afriką kovai su Anuj skridęs orlaiviu imperatorius 
glais prieš Vokietiją i r I ta- Haile Selassie slepiasi Anglo-
liją. I Egipto pasienio poste Doro, išf 

Vichy vyriausybė praneša/ kur jis tikisi pereiti sieną į Už tai jis tuojau suimtas ir 
jog "sukilusi Chado teritori-;'Abisiniją, kad galėtų savo]pasodintas šešiems mėnesiams 
ja kuri kitaip - r a vadinama' pavaldinius sukelt kovai p*rieš( kalėjimam Namie liko žmona 
Prancūzijos Congo. 

. _ . » . ! . _ 
italus. ' i r du maži vaikai. 

tarimo, kad būtum suimtas ir 
išgabentas nežinia kur. 

DidžLautaas pavojus gresia 
Lietuvos intelegentijai, kurios 
artimiausiu laiku bus išga-
bent virš 18,000. 

Todėl šiandie iš Lietuvos 
bėga visi kas t ik gali, nors 
išbėgti labai sunku. Rusų ka
reivių pasienyj nustatyta la
bai tankiai i r jiems įsakyta 
be įspėjimo bėgančius šaudy
ti. 

(Tęsinys 8 pusi.) Ą 
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Ir koreevon(tent*ms raitų negalina* 
Jei nepraioma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tiks
lui paato ienklų. Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti 
tr trumpinti visus prisiųstus rastus ir ypač korespon
dencijas suiia: savo nuožiūros. Korespondentu prašo ra-
iyti trumpai Ir aiškiai (Jei gailina rašomąja mastaeie), 
paltekamt didelio* tarpus pataisymams, vengiant pole
mikos ar aameblakuma. Paaenuaios korespondencijos 
iaJJrrsiHn w*A*dmmm. 

Kntered aa Second-Clasa Matter Mare h 81, l f l ( , at 
Cnlca*o. Illinois Under tne »ct of Marcn JL Ik71. 

Vaikai Ir Mokyklos 

Prieš nriigioc revoliucija (reformacija/, į-
vykusią Šešioliktam šimtmetyje, kai kurios 
krikščioniškos šalys jan buvo turėjusios mo-1 
kyklas be religijos. Jas sukurdino tu laiku 
išpuikę valdovai autokratai. Po šešiolikto 
šimtmečio mokyklos be riligijos, daug kur, 
taip tariant, buvo įteisėtos. ilgainiui kai ku
rios jų virto stačiai bedieviškomis. 

Mūsų laikais kai kurios n:t krikščioniš
kos šalys išlaiko bereligines mokyklas. An 
tai, Rusijoje ir Vokietijoje dar didesnė at-
žanga padaryta. Tenai visos mokyklos yra 
bedieviškos. Tas pat yra Meksikoj ir dar 
kitur, kur įsigalėję diktatorinės partijofc, ar
ba diktatoriai, kur su žmonių valia nesi
skaitoma. 

Bet, štai, mes Čia, J. A. Valstybėse, turi
me viešąsias bereligine3 mokyklas. Tiesa, jos 
nėra bedieviškos ta prasme, kad jose Dievo 
Esybė būtų užginama. Bet netoli to, nes jo
se vaikams nėra apie Dievą pamoku. Jose 
nėra religiniu pamoku. Daugiau kaip prieš 
šimtą metų šias mokyklas kurdami tuome
tiniai šies šalies vadai padarė didelę klai
dą neigdami religijos pamokas, š i skaudi 
klaida ir iki šiandien neatitaisoma. Jei kar
tais Vienur kitur iškeliamas reikalavimas į 
mokyklas įnešti religiją, antireliginiai fana
tikai tuojau subruzda veikti. Jie Ano, kad 
bereliginės mokyklos tegali ilgainiui tautas 
nutolinti nuo Dievo. 

J. A. Va4itytetų gyventojai sudaro galin
gą naciją Amerikos žemyne. Daug kas sa
ko, kad ši galinga nacija yra krikščioniška. 
Kaip ji gali vadintis krikščioniška, jei pri
mygtinai laikosi bereliginių mokyklų siste
mos. | , \^wM 

Amerikos katalikai, jų tarpe ir lietuviai, 
visados turi laikyti galvoje savo vaikų moks
linimo klausimą. Katalikų vaikams skirtos 
ne viejosies bereliginės, bet katalikiškos mo
kyklos. Jei katalikų vaikai turi išaugti dori 
ir karšti šalies patrijotai, jie būtinai turi 
būti mokslinami tik katalikiškose mokyk
lose. Eitais žodžiais: jie turi būti auklėja
mi religinėje dvasioje, jie turi pažinti savo 
tikėjimo tiesas ir mylėti Dievą. 

Lietuviams ypač svarbu savos katalikiš
kos mokyklos. Jas lankydami vaikai išmoks 
ne tik Dievą mylėti, bet galės lietuviškąją 
dvasią išlaikyti, šiais laikais Amerikoje lie- ] 
tuviams lietuviškumas ypač reikalingas. Rei- i 
kia jį ugdyti ir visomis priemonėmis palai
kyti, nes nežinia kas įvyks su mūsų tauta 
bolševikų apnyktoj ir pavergtoj Lietuvoj. 

Amerikos lietuvybės rūmams pamatus tu
ri padėti mūsų katalikiškos mokyklos. Tai 
mūsų katalikiškai spaudai nebus paskui di
delių sunkumų tuos rūmus statyti, juos dai 
linti ir išlaikyti. l*urėttami stiprų pamatą jie 
nenukryps nė į vieną kurią šalį. Tekiems 
lietuvybės rūmams nebus kenksmingos di
džiausios audros. 

Dėlto: lietuvių vaikams yra geriausios tik 
lietuviškos katalikiškos mokyklos. 

ir Motina Elzbieta Seton, kari netolimoj a 
teityje kurią nors dieną bus pripažinta Ka
talikų Bažnyčios šventąja. Ji bus pirmoji 
amerikietė šventoji. • 

Wendell Willkie tačiau turi glaudesnių są
ryšių su Katalikių Bažnyčia. 

Remiantis vyskupo Noll autoritetu, kandi
dato Willkie tėvas Herman buvo katalikas, 
katalikų bažnyčioje krikštytas. Bet moksluU 
ėjo Fcrt Wayne metodistų kolegijoje. **as-
kiau jis susituokė su nekatalike pas meto
distų dvasininką ir savo vaikų neaukUjo 
katalikiškai. Prieš mirsiant tačiau Herman 
WUlkie grįžo Bažnyčion ir jam Suteikti šios 
Bažnyčios paskutiniai Sakramentai. Vienas 
kandidato aedė, Frances X. Willkie, yra dar 
gyvas ir pavyzdingas katalikas. Kandidato 
tetos dvi dukterys yra katalikų vienuolės. 
Viena jų yra Fond du Lac, Wis., kita — 
Joliet, HL 

Patsai kandidatas Wendell Willkie nebu
vo katalikas. Tačiau, kiek žinoma, katali
kiškoji mintis jam yra artima. Jis griežtais 
iodiiais denuncijuoja Ku Klux Klaną, o 1928 
metais rėmė Al Smitho kandidatūrą. 

Prez. Rociseveltas taip pat nenutolęs nuo 
katalikų. 1932 m. jis daug domėjosi popie
žių enciklikomis, jas studijavo ir kreipėsi 
į katalikus specialistus, kad jam plačiau bū
tų nušviestos ir apibudintos kai kurtos en
ciklikų dalys darbdavių ir darbininkų klau
simais. Kiek žinoma, seniau nė vienas kuris 
prezidencinis kandidatas taip nedarė. Pas
kiau prez. Rooseveltas sau patarėjais be ne-
katalikų pasiskyrė ir katalikus, tarp vienu 
ir kitų nedarydamas jokių skirtumų. 

Kiek žinoma, kandidatas Willkie dar ne
įtraukęs katalikų į savo politinę šeimyną. 
Bet ir kampanija dar nepradėta. Reikia ti
kėtis, kad ir j$s neapsieis be katalikų vadų 
patarėjų. ; * uJAiAlt 

I 
KAIP TAI ĮVYKO 
(Tęsinys) j kuoti. Visi jį laikė kažkokiu 

Mūsų išeiviam* &o vyd?i#*aS*> „ ***** ™ ^ a . v o 

pavarde, be «bejojin*>, afakJ fVaistytw % zėmiS; bet me-
nesako. Kas gi yra tas Palec- k a s s u JUO r l l l l t a i n e s l s k a i t § -
kis, kuris apsiėmė Lietuvos 
neprikhiusomybūfs d/Aobkasdo 

pareigų f Jį galima apibudin
ti vienu žodčiu: nenUs.vsekė-
lis. Užaugęs Rygoje, kur bu
vo baigęs kelias gimnazijom 
klases, Paleckis ir būtų likęs 
niekasu nežinomas žmogelis, 
jeigu nebūtų atsiradusi nepri
klausomoji Lietuva, kurią jis 
po 20 metų pats padėjo pa
smaugti. Kai Rygoje įsisteigė 
Lietuvos pasiuntinjyib^ J. Pa
leckis, kaip šiek tiek prasi
trynęs vaikinas, buvo priim* 
tas į pasiuntinybes tarnybą, 
kur pradžioje dirbo raštinin
ku pas Lietuvos karo atsto
vą. Vėliau, ptoadėjus steigti 
prie pasiuntinybės Rygoje 

Jis bendradarbiavo keliuose 
Kauno bekraščiuose, skaity
davo paskaitas radiofone. 
Bet jas taiį) ir liko neprita-
pėlis. Pavažinėjęs po Sovietų 
Rusiją* jis apie 1933 m. pa
raše keliones įspūdžių knyge Į;\[an 

Klausimai ir 
Atsakymai 

lę — "SSSR — mūsų aki
mis". Jau ši antraštė rodo, 
kad J. Paleckis nebuvo komu
nistas. Jis į SSSR žiūrėjo lie
tuvio akimis. Visi žinojo, kad 
Paleckis yra "kairus", kad 
jis mėgsta kavinėje jiapoliti-
kuoti, kad jis nori į save at
kreipti dėmesį todėl švaisto
si frazėmis, riet komunistu! 

Ctefrbiamasai drauge Pakelt-
ko ji: — j 

Seniems mano kaulams jaa 
imsis propesoriau: I persuhku yra važinėti po ptt-

Tlumočiji visokias roknndasj i l ikt i« j* žiūrėti, kas ką ir ant 
ant savo delno, gal, ištlumo,- ko kokias komedijas lošia, dėl 
čysi ir šitą: *o negaliu betinti, kad ir tn-

Vienas mano pažįstamų, ku
ris sakosi, kad Stalino kva
pas jam labai patinka, aną 
dien parodė Čikagos balšavi
kų poperą, kurioj iššlovintas 
Margučio piknikas Rivervie\v 

niekas jo nelaikė. Tik pasku-j Pa r k e- P o P e r a džiaugiasi i š 

tiniaisiais metais, ypač. po jo' Margučio tyatro ir kaneerto. 
išsišokimo prie Prezidentūros, 

samios skyrių, Paleckis bu- P 1 ** 5 * ***** ar tik Pa-
vo perimtas tam darbui, nes l w k i s n e b u s I^sidaves komu-

Seka Fašistus 
i 

"N-nos" rašo, kad sovietų komisarai Lie
tuvoje įsteigė fašistišką santvarką. Ir štai 
kodėl: tojauti Rygos lietuvių pra-

džios mokykloje, prieą tai bai-
4Jie uždarė visas polidiK's .partijas ir pa-1

 g ę s m o k y t o j ų kursvis# Vėliau 

paaiškėjo, kad jis turi tam 
tikrą žurnalistinį talentą. Tuo 
metu buvęs Rygoje pasiunti-
nysi, dabar jau a. a. Dr. D. 
Zaunius, prikalbino Paleckį 
tęsti toliau mokslą. Tuo būdu 
Paleckis, gaudamas iŠ Lietu
vos (pasiuntinybės algą, va
karais mokėsi suaugusiųjų 
gimnazijoje. Rygos lietuvių 
kolonijoje Paleckis buvo ga
na aktingas veikėjas. Turėda
mas neblogą' balsą, jis daina
vo chore, veikė pažangiojo 
lietuvių jaunimo draugijoje 
"Rūta". Po kelių metų Pa
leckis iš pasiuntinybes darbo 
pasitraukė, pereidamas moky-

nistams. Paskutiniuoju laiku 
jis buvo pradėjęs plačiai gy
venti, ėmė girtauti, nesiskai
tydamas su išlaidomis. 

Štai šitą žmogų, knris pats 
atsistojo ant kojų nepriklau
somos Lietuvos dėka, kuris 
visą amžių išbuVo niekur ne
pritapusiu, kuris nuolat ne-
pasekmingai veržėsi į priekį, 
nenusisekęs literatas, bahdęs 
rašinėti nevykusius eilėraš-

Sako, Margučio imperatorius 
Vanagaitis sugrajinęs kome
diją ir išnevožijęs tuos, kurie 
bando protestuoti prieš da
bartinę valdžią. Taipgi išne
vožijęs Smetoną ir jo buvu
sią valdžią, taip pat ir cici-
listus, kurie dedasi ant vie
no kūno kovai su dabartine 
rojiška Lietuvos valdžia. Ži
nodamas iš radijo šnekų, kad 
visa Vanagaičio imperija yra 
strong tautininkai, ma biskį 
fony pasidarė perskaičius po-
peroj balšavikų eax?a lelia Va-

čiuą — Maskvos budeliai pa- nagaičiui ir ausį pridėjęs prie 

vorščius Vanagaitis su savo 
margučiais būtų taip lošęs, 
kaip balšavikų popera rašo, 
nors eudų šiais čėsais taip pat 
netrūksta. Ana, Rusijos caras 
Stalinas koks buvo stikerisUž 
laisvų Lietuvą, o, žiūrėk, kaip 
atsivertė — į baisiausį ne
prietelių. Anot to priklodo, 
visty dantis balti, ale nežinai 
kas Už jų slepiasi. 

Geriausiai kad pats Jo 
Margntiška Didenybė per sa
vo radijušą, ir per mano vož-
nų kampelį apgarsintų, ar ji
sai savo piknike lošė tokias 
komedijas, kurios balšavikus 
kaip šviestu tepė. 

Pro f. Kampininkas 

PRAŠAU NESIJUOKTI! 
Vienoje Kauno valgykloje 

sėdi trys subrendusios mergį-
j Uos ir pietauja. 

liko tik vieną teisėtą partiją — valdžios 

u J ie uždarė vjsą kitų srovių spaudą ir 
paliko tiktai valdžios leidžiamus laikraščius. 

4'Jie neva suteikė žmonėms visuotino bal
savimo teisę, bet kandidatus stato tiktai val
džios partija. Balsuodami, piliečiai neturi 
jokio pasirinkimo; jie gali tiktai "pritarti" 
tiems kandidatams, kuriuos valdančioji par
tija paskyrė. Balsuotojai negali net balsuo
ti prieš, todėl jo teisė, kaipo rinkiko, yra 
suvaržyta labiau net, negu hitleriškoje Vo
kietijoje, "; ] 

'*SoVietų komisarai, (pagaliau, panaikino 
Lietuvoje streikų laisvę ir įvedė mirties 
bausmę už "kiršinimą vienos gyventojų da
lies prieš kitą". 

"Tai grynas fašizmas, kaip Italijoje arba 
Vokietijoje. 

"Kitąsyk bandė įvesti fašizmą Lietuvoje 
Augustinas Voldemaras, Bet jam nepasisekė. 
Paleckis ir kiti Stalino klapčiukai yra sėk-
mingesni, nes už jų nugaros stovi raudonoji 
armija ir sovietų žvalgyba". 

Kandidatai Ir Religija 
Šiemet per prezidento rinkikų kampani

ją J. A. Valstybėse, aišku, nsbus keliamas 
religijos klausimas. Abiejų partijų kasdida-
tai nekatalikai. Kitaip būta 1928 metais, kai 
vienas kandidatų buvo katalikas. Tais m> 
tais katalikybės priešai išsivilkę šūkavo priei 
katalikus, nors šalies konstitucija nenusta
to kandidatui, kokio tikėjimo jis turi būti. 

Tačiau svarbu pažymėti faktas, kad šių 
metų abu prezidenciniai kandidatai turi ma
žiau, ar daugiau sąryšio su katalikybe. 

Prezidentas Rooseveltas kituomet reiškė Į 
pasididžiavimo, kad jo jrosemiolių tarpe yra ' 

Prieš Raudonųjų "ROJŲ'* 
"Dirva", rašydama apie Rusijos bolševi 

kus, padaro šitokį pareiškimą: 
M Maskvos raudoni carai, kurių tikslas bu

vo pasaulį 'sukomunistinti iš put pradžių kaip 
tik jie Rusijoje įsigalėjo, per 22 metu ste
nėję nieko neišstenėjo ir net pradėjo susi
durti su pražūtimi. Gavę, v.iliugingu būda 
nuo kito tokio pat despoto Hitlerio teisę už
grobti mačasias savo kaimynes šalis, neap
sakomai sudžiugo... Tai visas komunistų 
"laimėjimas" per 22 metus apsiseiĮėjusio 
rėkavimo ir grasinimo pasaulį užkariauti...' 

"Neturėjo ką daugiau pagrobti,, savomis 
jėgomis nepavyko nei mažytę Suomiją už
imti — tai tokie "narsūs" tie raudonieji! 
Mažytes kaimynes pagrobę, rodo neapsako
mą grobiko džiaugsmą, lyg būtų jau pašau 
lis jų glėbyje... 

"Bet ar ilgai tuo laimėjimu džiaugsis, ar 
ilgai tame sapne gyvens t 

"Iš visų pasaulio kampų, ,iš diplomatiškų 
šaltinių ein* žinios vjena (po kitai, kuriom, 
jei virs tikrenybe, gali užbaigti raudonųjų 
rojų ant visados, ir labai greitai!" 

Paleckis baigė ir suaugusiųjų 
gimnaziją. 

J. Paleckis tais laikais sa
vo pažiūromis buvo artimas 
liaudininkas. Jis bendradar
biavo "Lietuvos Žiniose", 
paskum, dar Rygoje, pradėjo 
leisti iliustruotą žurnalą *Nau 
jas Žodis', kuris vėliau su
bankrutavo. Kai 1026 m. su
sidarė Lietuvoje M. Sleževi
čiaus kairioji vyriausybė, Pa
leckis buvo pakviestas į Kau
ną Lietuvos telegramų Agen
tūros "Hiltosi" vedėju. Nuo 
to laiko Paleckis jau persi
kraustė gyventi Lietuvon. Jau 
tais laikais daug kas stebė
josi J. Paleckio xtrąsa pasi
imti "Eltos" vedėjo parei-j 

gas. Nemokėdamas nei vienos, 
didesnės svetimos kalbos, iš
skyrus latvių ir rusŲ3 Palec
kis aiškiai tam darbui neti
ko. Bet jis visada reiškė vie
ną būdo ypatybę: jis troško 
garbės, jis norėjo vaidinti 
vaidmenį, būti pirmuoju. Ta 
ypatybė pas jį visada pasili
ko. Kai po gruodžio 17 d-
perversmo Paleckis* iš "El
tos" vedėjo pareigų buvo at
leistas, jis pasijuto, kad jo 
karjera pasibaigė. Jis liko 
niekur nepritapęs, nes ir prie 
liaudininkų jis kažkaip nepri
gijo. Pasilikęs be vietos, Pa
leckis pasidarė Rygos latvių 
bulvarinio laikraščio "Jaunu
kas Zinas" korespondentą 
Kaune. Jis bandė studijuoti 
Lietuvos universitete, bet iš 
studijų nieko neišėjo. 

Nebematydamas galimumo 
normaliai gyvenime prasimuš
ti, Paleckis ėmė viską kriti-

tokią komediją išgrojęs impe-: 

ratorius nepadarys už tai 
kokio spryko balšavikams, kad 
jie durnus dalykus šneka. Ale 
nieko. Argi imperatorius Va
nagaitis būtų savo kiaušinį' mą. i)l ' 

nos. 
— O aš tau, Niuta, patar

čiau daugiau bulvių valgyti. 
— Žinai, Agttes> aš šiandien 

turiu "racionalų" pasimaty-
• • 

(margutį) jau bus raudonai 
nudažęs, kad net ir balšavi-

Kas tai! Sulietuvėjusios an-
glėą Amerikoje gimusius ir 

rinko Lietuvos valstybines] radijušo klausiau, ar tasai_ Meri, paduok man duo-
nepriklausomybės duobkasiu. 

Šiaip ar taip, būdamas su-, 
sipttatęs lietuviu J. Paleckis 
savo aukštose Respublikos 
Prezidento ir ministro pirmi
ninko pareigose greit pasija 
to> kad. jis tėra marijonetė 
Maskvos budelių rankose. Ne
begalėdamas sustabdyti Lie
tuvos nepriklausomybės nai
kinimo, J. Paleckis ėmė reikš 
ti nenormalumo žymių. Po ke 
lių dienų, ministerių kabinę 
to posėdžio metu, Palwkis ė-
mė kliedėti, kitų žmonių aki
vaizdoje šaukdamas, kad jis 
visur matąs kraują, kad jis 
savo amžiuje nesąs nužudęs 
viščiuko. Einant posėdžiui, 
Paleckis sugriebė ant stalo 
stovėjusią bonką ir ją metė 

. 

kai pradeda pasidaboti! Kaip augusios lietuvaitės I Ale kur 
tu, maenus propesor figeriuo-j tau!... Visos trys Suvalkų 
ji? j krašto lygumų dukros: Mary-

Zigmas Pakeltkojis j tė> Onytė, ir Agnė, Visos trys 
m kaime gimusios ir augusios. i A b U i M M U U 

žiūrą, o visos jo tolesnės kai- Kaimas ir dabar joms negali 
bos, kurias jis viešai skaitė,1 būti svetimas, na? ten gyvena 
buvo kitų žmonių parašytos. 
Taip sovietai savo budeliškam 
darbui naudojosi žmogum, ku 
ris jau nebebuvo nei sveiko 
proto, Bet tai ir nenuostabu: 
joks normalus lietuvis nebū-

tėveliai, ten jos dažnai nuvy
ksta, svečiuojasL Ir ką mano
te! Kaimiečiai, girdėdami ši
tokiais Vardais Marytę, Onu
tę ir Agnę vadinantis, sprogs 
ta iš juoko. 

į sieną. Matyti, nabago ner- tų pasiėmęs Lietuvos nepri-j — Ot, ką miestas iš žmo-
vai nebeišlaikė... Po to jis bu
vo paimtas į gydytojų prie-

klausortfybes duobkasio pa- gaus padaro... Sudegtum! 
reigų! (Baugiau bus) spiaudosi kaimietb. 

\ 
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Kurion Mokyklon? Rašo A. P. Sandys 

žnyčia, gali suteikti dorovių-Į sumetimais katalikų vaikai 
gam gyvenimui teisingą pa-įleidžiami lankyti tokias mo-

Bažnyčia, i r vien tiktai Ba- kokiose apystovose ir kokiaisi Dievo pažinimą ir meilę, nuo
dėmes biaurumą ir pražūtin-
gunią. Nelaikąs perspėti jau
nuolį iŠ tos arba kitos ydos, 
kada jis jau suaugęs, nes 
dažnai jis nė nesupranta apie 
ką, kalbama; negali pramaty
ti blogų sėkmių, blogo veiks
mo, nes jam apie ta.! niekados 

grindą. Bažnyčia viena tiktai 
gali pilnai {vertinti kas gra
žu, gera, teisinga. Nes kas 
yra Dievo, buvo Ja i duota: 
tiesa, genis, vienybe, žodžiu, 
visa kas Dievo yra, priklauso 
ir J o Bažnyčiai. 

Kokiu būdu šis dorovingas 
gyvenimui pagrindas tpasta-
tomas? Tikybiniu keliu. Tiky
binio auklėjimo darbas pir
miausia vyksta šeimoje. Tė
vai savo vaikus auklėja kata
l ik iškoj dvasioje, paskui au
klėjimo darbą perduoda ka
talikiškoms mokykloms. 

Kartkartėmis išgirstam klai 
dingų pareiškimų apie kata
likišką išsimokslinmą: "Kam 
mums reikia siųsti savo vai
kus į katalikišką mokyklą, 
užsikrauti ant savęs tiek iš
laidų, kuomet galime siųsti 
juos viešojon? Mokslas tas 
pats. Katekizmą galės ir sek
madieniais išmokti. Svarbiau
sia, kad prieitų prie Sakra
mentų". 

Siaurapročiai (jie save skai 
tosi pažangiečiais) sako: 'Mes 
nenorime, kad mūsų vaikus 
pagautų tikybinė srovė. Žiū-
Tėk, ir vaikas jau stoja j dva
sinį luomą! Geriau palaukti, 
kol pabaigs pradžios mokyk
lą; tada ir tokių žmonių, ku
rie sako: "Katalikų išsimoks
linimas yra atžagareiviškas, 
nekultūriškas, senomis idėjo
mis dvokiąs (old fashion), 
neturjs praktiškumo". 

kyklas, kur būtų laisvi ir ap
saugoti nuo suklaidinimo pa
vojų". (Kan. 1374). 

Sveikas protavimas pripa
žins, kad Katalikų Bažnyčia 
turi teisę reikalauti tokio nu-

. .- u . nebuvo aiškinta. Lenk medi 
sistatymo is savo pavaldinių. ^ ^ « * IUCUĮ 
Ir kadangi Bažnyčia to reika
lauja, katalikai, kurie yra 

kol dar jaunas. 

Vienas katalikiškas laikraš-
Bažnyčios nariai, privalo tą' tis (New World) gražiai ra-
reikalavimą išpildyti. Mes ne- šo apie katalikiško išauklė-
siLeisime į klausimą, " I š kur,juno pasekmes. "Katalikiško 
Bažnyčia gavo tą teisę?", nes 

R \ 

kiekvienas praktiškas katali
kas žino, kad ši teisė plaukia 
iš paties Kristaus; gi Jis ją 
perdavė savo Bažnyčiai. Jei 
yra pareiga, yra ir atsako-
mingumas. Juo didesne pa
reiga, tuo atsakomingesnis 
jos išpildymas. 

Jūsų sūnus ir duktė privalo 
gauti tikybinį išauklėjimą ,ir 
išsimokslinimą. Patys to ne
įstengsite padaryti. Bet neį-
stengimas nepaliuosuoja nuo 
pareigos. Jūsų vaikai turi tei-Į * • • • •* visof. P * * " * * * 

SKOĮ 

išauklėjimo gražiumras glūdi' 
tame, kad Kristaus mokslas, 
paties Kristaus Asmens ne
kaltumas, meilingumas, geru
mas, nuolat ir nuolat yra į-
skiepijamas, kalamas į jaunų 
mkaltas širdis. Jei jaunutė čiama. (Acme telephoto) 
gėlė bus iš (pradžių akyliai 
prižiūrima, ji išaugs, išbujos 
į gražią, kvepiančią gėlę. Ka
talikiškas išauklėjimas tai pa-
daro su jaunomis sielomis. 
Juos palaipsniui stiprina, ug
do, ragina, taip kad laikui 

! 

. . . > «*. . .• i j 

Senatoriai naktimis posėdžiavo. £i?n. Gaude Pepper (kai
rėje), iš Fla., ir sen. Slierman Minton iš Ind. tariasi senatui 

naktį posėdžiaujant konskripcijos hiliaus klausimu. Kai tu
rima vakarais sesija, valstybės rūmų kupolą visados nušvie-

Bausmine Prancūzijos Kolonija 
Šiame kare žlugusi Pran

cūzijos respublika paliko eilę 
negarbingų apie save atmini
mų. Tarp jų yra pasibiaurė-
tina bausmine kolonija Pran
cūzų (Juiana ("Gvijana). P r a _ 

ncūzija į šią koloniją siųsda
vo daug stambiausiųjų krimi
nalistų. • 

Bausmine kolonija yra nie
kas daugiau, kaip tik gyvie
siems žmonėms pragaras. Ko
loniją visomis pusėmis ap
siaučia nep3reinamie:ji Brazi
lijos raistai ir Atlantiko van-

gisi ir dėl jos galvas guldo. 
Kolonijoj* yra apie 4,500 

kalinių. (Jave žinių apie žlu
gusią Prancūzijos respubliką 
kaliniai baisiai pradėjo neri
mti. (Jinkluoti ir žiaurūs sar
gai, kurie savo likimu susi
rūpinę, dar smarkiau surėmė 
kalinius, kad apsidrausti nuo 
jų sukilimo. Kaliniai n įsima
no, kad jų likimas jau, gali
ma sakyt, užantspauduotas. 

Pirmiau jų daugelis vyk'si, 
kad, rasi, Prancūzijos vyriau
sybė jų pasigailės, sutrumnins 

denynas. Atlantiko cakrantė-j jiems kančias juos išlaisvin-
je yra Cayenne miesčiukas, darni iš šio pragaro. Dabar 

tų užmokėti už knygas ir mė

sę pažinti tiesą, dorybėje 
žengti, gėrį įvertinti, išgany
mo darbą sekti. Jūsų pareiga 
reikalauja, kad visa tai vai
kams suteiktumet. Patys ne
gaišdami to nuveikti, priva
lote tą išauklėjimo ir išmoks
linimo darbą perduoti kitiems. 
Kam ir kur! Katalikams tė
ra tik vienas atsakymas; ka
talikams ir katalikų mokyk
lose. Katalikams neišeis į ge
rą lankymas viešų mokyklų. 

sielose stiprėja, auga ir su
tvirtėja, taip kad vėlesnės 
gyvenimo avantiūros jų neiš
gali pakreipti į savo srovę". 

Atsiras vienas, kitas, kurie 
prikiš: "Žiūrėk, toks ir toks 
lankė katalikiškas mokyklas. 
Kas išėjo? Valkata, vagis!" 
Tiesa, atsitinka, kad vienas, 
kitas iškrypsta iš (tiesos ir 

Būtų galima išvest ištisą vir-
I visus šiuos prikaišiojimusj t i n ę a t s į t ikimu, kur katalikai 

istorija, katekizmas, apologe- ^ i k a i , j ^ į ^ nekatalikiškas 
tika jau seniai atsakė. Tad mokyklas, tfueįo blogais ke-
ir nėr reikalo į juos leistis. l i a i s k (Angliškai skaitantiems 

Svarbu žinoti, kodėl kiek
vienas katalikas privalo gau
ti katalikišką išsiauklėjimą i r 
išsimokslinimą. Pirmiausia 
dėl to» kad pareiga to reika-
laujaJuo didesnė pareiga, tuo 
didesnis atsakomingumas su 
ja ri&asi. Kiekvieno žmogaus 
pareiga išganyti savo sielą. 
Dievo įsakymas aiškus: "My
lėsi savo Dievą visa savo šir
dimi, visa savo siela, visa 
savo jėga, gi artimą kaip pats 
save". Šią pareigą Dievas už
dėjo ant kiekvieno žmogaus. 
Tėvai, kurie yra Dievo atsto
vai žemėje, privalo ypač šią 

nešinę mokestį vis tik; atsi
rasdavo. Ir tai, geros motu
tės pastangomis. O jei jų ne
buvo, ji žinodavo kur kreip
tis. Pasikalbėdavo su klebo
nu ir reikalas būdavo baig
tas. Suprantama, nevisuomet 
viskas medum ir pienu plau
kia; už tai yra ir parapijos 
klebonas, į kurį reikia kreip
tis. Klebonas juk tam ir pa
skirtas, kad savo parapijo-
nams (pagelbėtų. Kai kurie 
pasako: "Ką čia eisi pas kle
boną ir pasakosi. Gėda". Kie
kvienas klebonas nori, kad jo 
parapijiečiai pas jį ateitų ir 

nemirė iš bado Viena katali
kė, prityrusi ligonių slaugy
toja, neseniai išsikėlė į vieną 
indėnių gentį, kad ten vieto
je gyventų ir ligoninis padė
tų. 

per kurį susisiekiama su ko
lonija. # 

Nepaisant raistų baisumo ir 
kalinių sargų savo pareigo
se gyvumo, kai kuriems kri
minalistams retkarčiais pasi
seka pabėgti iš to pragaro, 
jei ne raistais, tai Atlantiko 
pakrantėmis. Šie pabėgimai 
yra desperatiškas rizikas pa
sprukti iš žiaurybių ir pasi
gerėti laisve, kurios visi il? 

doros kelio. Bet, ar čia auk- patarimų ieškotų. Jis džiau 
Įėjimas kaltas? Reikia atsi
minti, kad iš dvylikos Apaš
talų buvo ir vienas Judas Is-
karijotas. Ar galėjo kas ge
riau mokyti už patį mūsų Iš
ganytoją! Bet, bendrai kal
bant, reįkia pripažinti, jei 
Bažnyčios dvasia kartą pa
siekė žmogaus sielą, ji neleng
vai užmirštama. Dažniausiai kupas nurodys, kas darytina. 
tokio auklėjimo atsiminimai! I r kiekvienas parapijos. kle 
kaip tiktai .ir išgelbsti imsi- b o n a s s a v o P»™PiJie«ams m.-

patariu perskaityti D. Gilber
to knygą "Crucifying Cbrist 
in our Colleges". š i knyga 
yra vienai i š tūkstančių, ku 
rios nurodo, kaip nekalta jau 
nuomenč partenka į klaidos' dėjėlį nuo amžinos pražūties 

P U r V W ) : I Bus tokių, kurįe pastatys 
M IK** (i& Ukrųjų,;pr*va-^lėšų klausimą. Neabejoju, kad 

lai narčti); kad tavo sunusiyra šeinių, kurios visiškai ne-
ir duktė"ge%i išsiauklėtų iri išgali. Bet, bendrai kalbant, 
išsimokslintų, privalai juos j didžiuma lietuviškų šeimų ga-
siųsti ten, kur galės tuos da-!lį siųsti savo vaikus į para-
lykus apturėti. Trokšti, kad pijines mokyklas. Kalbu tai 

giasi turįs progos savo para-
pijonims pagelbėti. Išgany
mo darbe neturi būti jokios 
gėdos. 

Kiti pasakys: "Pas mut-> 

nėr parapijinės mokyklos, tai 
ką mes turime daryt i?" To
kiuose atvejuose vietinis vys-

ANGLYSirKOKSAI 
Pilnai Pasinaudokite žemomis Vasaros Kainomis. Nusipirkta 

ATLAS ANGLIS Ateinančiai Žiemai. 
S% Ulinols Sales Tax Priskaityta Prie žemiau Paduotų Kainu. 

Sekančios kainos yra už 'cash' 
4 ar daugriau tonu kiekyje. 

POCAHONTAS — Third Ve'n 
ar N e w River. Ne- $ a p . 7 5 
rūksta . . . N a m a m s . . *7 
WEST VIRG1NIA MINE S-j:J."> 
R U N — Ekstra rupios • 

PETIOLEUM CARBON 
Pilė R u n 9 8 78 

PETROLEUM SCREENINGS 
3 - inch Screenings $ a 00 8 

rodys kelią. 

tavo sūnus ir duktė pažintų 
tiesę, stiprėtų doroje, įvertin
tų kas gražu, kultūringa, 

pareiga pildyti ir žiūrėti, kad moksliška, tautiška, pilietiš-
ir jų vaikai su ja susipažin- j ka> P " ^ « . ^ k t i 3 i e m s 

tų ir ja pildvtų. Tėvai pirmi ĮP™gų tuos dalykus R i e k t i , 
įskiepija savo vaikų š i r d y s e ' P a t s « * * » l a i k o Pwnokin*i, 
Dievo pažinimą, Jo meilę, j ir<**yil T a m y » katalikiškos 
Tas jų atsakomingas darbas mokyklos. Nelauk kol sūnus 
tęsiasi iki kol vaikai tampa ^ ^ dxx*%* P » « S * Gal> t u o " 
suaugusiais vyrais ir moter i - f

m e t *»* P*™**- Ar užaugęs 
ąžuolas lengvai palenkiamas? 
Jaunučių protas ju. formavi
mosi metuose pagauna ma
žiausias smulkmenas. Tada 

mis. * 
Antra, kiekvienas katalikas 

privalo gauti katalikišką iš-
sauklėjįmą i r šsimokstinjkną 
dėl to, kad Bažnyčia, kuri 
yra Kristaus atstovė žemėje, 
to reikalauja, J i aiškiai savo 
Kanonuose nurodo: "Tėvams 
skirta didelė pareiga, pagal 
jų geriausią išgalę, savo vai
kams duoti tikybiską ir do
rovinį išauklėjimą, stiprinti 
jų kūniškas pajėgas, tobulini-
ti pilietišką dvasią ir rūpin
tis jų laikine gerove". (Kan 
1113). Kitoje vietoje J i tpa-
žymi: "Katalikai vaikai ne
privalo lankyti nekatalikiškų 
mokyklų... Vien, vietinis vys
kupas gali spręsti, taikantis 
Apaštališko Sosto nurodymais 

laikas įskiepyti jų širdyse 

iš patyrimo. Yra lėšų viso
kiems patogumams, tai kodėl 
stoka jų gyvenimo reikalin
giems dalykams! Pats žinau, 
nes paeinu iš sunkiai dirbu
sio Pennsylvanijoj tėvo-mai-
nerio šeimos. Mainerių būklė 
kiekvienam žinoma; kada dir-
b% tai atsakančiai dirba, bet 
kada nedirbas tai žmogus ži
nai kad nedirba. Kiekvienas 
iš mūsų vaikų, ačiū Dievui, 
gavome katalikišką išauklėji
mą, lankėme parapijinę mo
kyklą. Tiesa, bedarbės metuo-

ARTIMO MEILĖS 
TARNYBOJE 

Kanados Šiaurėje yra že
mės sritis, kuri ledų apie 6 
mėnesius metuose būna atski
rta nuo viso pasaulio. Čia 
darbuojasi ne tik 4 misijonie-
riai kunigai, bet ir pasaulie-
čiai misijonieriai. Vienlas iš 
pasaul. milijonierių rudenį tu
ri spėsčias vykti apie 500 km., 
kad įpasiektų savo vedamą in
dėnų mokyklą, š is pasišven- | 

tęs mokytojas yra tarnavęs 
britų kariuomenėje. Noršda-* 
mas siekti didesnės tobulybės, 
likusią gyvenimo dalį pašven
tė misijoms ir prašė misijų 
vadovybės skirti blogiausią 
vietą. Mokyklą j i s pats pa
statė iš rąstų. 1939 metais, 

MTLLER'S CREEK — I?id"U 
šmotai, Genuine $ f % 0 5 
Consolidation *9« 
ATL/AS BLOCK — 
Puikios Pečiui Anglys '9 50 

Visos mūsų anglys stokeriams 
yra dust treated. 

ROYAT* BLACK B A N D 
Dideli šmotai — Tikrai $ 0 4 5 

pat'-nkins jus %3 

ACE STOKER NUT — 1-inch 
oil treated. atsargiai ir tiks'ial 
nustatyto dyrt/io anglys — tin
ka vis iem, S tok erių $ £ « . 0 5 
įrengimams ^ 3 

ROYATi STOKER NITT — Mū
sų Vadas. Puiki Š toke -$ M . 0 5 
riam Anglis 1 3 

BliACK MAGIC SCREENINGS 
— 1-inch $ - ^ . 2 0 
rupumo 

BLACK MAGIC STOKER NUT 
— 1-ineu Nut. Geresnio kuras, 
su magiškom pasėkom. Geriau
sias ką. pinigai $ " " . 0 5 
gali pirkti 4 

'A 

Kainos Gali Būt Pakeistos B e {spėjimo. 

ATLAS FUEL COMPANY 
* ĮSTEIGTA 1915 METAIS. 

4919-21 S. Paulina St. Prospect 7960-61 i I 
<? 

se daug ko stokavo. Bet cen- patekęs į sunkias sąlygas, ko 

f -

LEO NORKUS, Jr. 
DISTRIBUT0R 

OP 

Ambrosia & Nectar 
BEERS 

is naujos prancūzu vyriausy
bes negalima laukti jokio pa
sigailėjimo. Nauja vyriausy
be užimta savo krašto ir nuo
savu likimu Kas jai galvoje 
ši bausmine kolorija ir kri
minalistų likimas. 

Prancūzų Ouiana yra visos 
Prancūzijos trečdalio didumo. 
Visoj kolonijoj gyvena apie 
50,030 žmogysčių. Tame skai
čiuje yra apie 8,000 kalinių, 

(Tęsinys 4 pusi.) 

Didelis Pečiu 
Išpardavimas 

2 — 3 kambarių Oil Bur-
neriai verti $40, po 

#29.50 
3 — 4 kambarių Oil Bur-

neriai, verti $69, po 

Č49.50 
4 — 5 kambarių Oil 

% Burneriai, po 
$59.OO 

ir 

$69.00 
Kainos sumažintos ant 

visokių pečių; anglinių, ge-
siniHĵ  geso' ir anglimis 

kombinacija. 

GERKIT tik G-ERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria 
ir mėgsta AMBROSIA Alų. bet, prie to išdirbėjai nu
sprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardino NEC
TAR. Ši's Alus yra pagamintas iš importuotų pirmos ju-
šies produktų. 

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

2423 West 64th St. TeL Hemlock 6240 

NAPPY 

(WiLW K»0-
WMAD0AVA 
THINK UV 
M^LIAN'S 
PRIŠOK CCR 

V'MEAN THAT EXCU6C 
PER A TRAININ'CAMP? 

J€S' VMIT\L Y'SEC 
WMAT I COOK \J»f? 
ĮT'LL MAKE *TUFPVlS 
JOlNT LOOK LIKĘ A 

DC8ATW'SOC«TYf 

NOW WAIT A Wf* I AIN'T TH' 
MINNIT,NAPPV.'^^ BRAGG1N' KIND, PAL, 

BUT I GOT IDEAS.' 
NOW ALL WE NEED 

COUPLA 

YOU AIN'T 
TMINKIN' UV 
STARTtN1 Ą 
PLACE LIKĘ 

LEAN'S.' v 
PK.HTERS/ 

V 

\ 

»•*% 

DON1! BE A 
SAP?fWHO'S 
GONNA PAVA 
NICKEL T'SEE 
SGYAE DOPE MAKE 
A JACKASS OUTA 

HISSELF?yP^<£ 

By lrv Tirman 
OH 12 2 AT SO? 

HOW MUCH MDR£ 
tfYA PIGGER 
VOU'RE W0RTH? 

/ 
/ 

.> T 

& : 

Naujos 1941 metų radios. 
Perkant dabar, duodame 
didelę nuolaidą už seną ra-
dio ant ZENITH, Univer-
sal radio su bateremis ir 
elektra — tikra kaina 
$29.95. Su $10.00 nuolaida 
už — $19.95. Kitos elektri-
kines ir panešamos radios 

** $8.95 i r auk^ian-
JOS. F, BUDRIK 

FURNITURE HOUSE 
3409-11 S. Hakted 

Street 
3417-21 So. Halsted St. 

TeL YARP9 3U8H 
W.C.F.L. radio progra

mas nedėlios vakare, 9 vai. 

. . . i 



£**'» 

D R A tT G A 
tc. Per metus apie 200 dienų laiko buvo mokamos pensijos, 
nuolatos lyja. Nepriprastas' Šiamlkn tas pensijų klausi-
drėgnumas ir karštis. Dreg- mas Prancūzijos naujos vy-J 
nas karštis termometre rodo riausybes, matyt, užmestas, j 

t apie 83 laipsnius. Bet žmogus' — 
'jaučia apk* 140 laįpsnių. Kas Išdidus yra tas vyras ar 
Guianoj išgyvena nors pusme- toji moteris, kuri visuomet 
• j , tas negali gyventi nosike- mano save esant geresne, tur-
lcs kur į šiaurius. [tingesne, mading-esiie, negu iš 

Pereitais metais Cayenne tikrųjų yra. Takery 
miestely ta rp laisvųjų halto-I 
džių bavo apie 40 moterų Da
bar ;.š jų liko gal tik apie 15. 
Kito** iškeldintos iš kolonijom, 
nes bijoma kalinių riaušių ir 
sukilimo. 

Kolonijos viršininkai ir sa
rgai daug susirūpinę. Seniau 
jiems po nuskirto tarnybai 

U. S. kariuomenes transportinis laivas "Amer ican Legion" lainiingr.i grįžo Xew Yor-
kan iš Petsamo (Suomijot*) su ainenkiečiaiis bėgliais iš Pabaltijo, (jrįžusi Mrs. J . Borden 
l larr iman, J . A. Valstybių atstovė Norvegijai, sveikina kapitone TorniLg (kairėje) ir jam 
dėkoja už laiminga laivo išvedimų per pavojinga karo zonų. (Acme teiephoto) 

AKIŲ GYDYTOJAS 

Saugokitės nuo registravimo 
apgavimų 

i**art G. Harrison, Teisingu- raentas prie didesnių miestų 
mo Departamento Ateivių Re-J paštų turės vertėjus. Ateiviai, 
iristravimu Direktorius, MepiL < kurie nori atsivesti savo ver

tėjus, gali taip daryti , bet 
jiems patar iama atsivesti šei
mos narį ar draugų. ' ' 

ateiviams saugotis " reg is t ra 
vimo racketierių ' ' (kitais žo
džiais — sukčių), kurie sako, 
jog jie gali viskų "sut ' iksyt i" 
taip, kati nepiliečiai neturės 

' registruotis. Harrison 'as sa
ko, kad nepilietis, kuris s^ka 
tokį patarimų, dviems būdais 
nukentės. Pirma, jis mokės 
sukčiui už pataravimų, kokio 
jokiu būdu jis negalės teikti, 
i r antra, j is bus baudžiamas 
pinigine bausme ir kalėjimu, 
a r abiem, jeigu tik bandys iš
sišokti nuo registravimo. Vi
si ateiviai privalo registruo
tis. 

"Kiekvienas ateivis turi re
gistruotis, ir pasiduoti pirštų 
antspaudavimui, už jį nieks 
kitas negali to a t l ik t i , " l ln r 
rison sako. J statymas reika
lauja, jog kiekvienas ateivis 
turi asmenškai nuvykti į pa 
štų tarpe rugpiūčio 27 d. ir 
gruodžio 26 <L, ten pašto dar 
bi n i n kas jį registruos i r pa
ims pirštų įspaudų. Lai atei
viai saugojasi tų asmenų, ku
rie siūlo, už pinigus, ateivį 
registruoti ar padaryti jų pir
štų nuospaudų. Nereik mokė
ti pinigų už jokį patarnavimų, 
nei už kokias ten popieras są
ryšy su registravimu. Jeigu 
ateiviai reikalauja kokios nors 
pagelbos a r patarimų, paštas 
a r atsakoma sociales gerovės 
organizacija maloniai suteiks 
tų pagelbų. 

t Teikti ateiviams pilniau
sia, pagelbų Pašto Deparla-

Bausmine Prancūzijos 
Kolonija 

(Tęsinys iš 3 pusi.) 

sargų i r įvairių rūšių valdi
ninkų. Be to, yra apie 15,000 
aboriginų, kurie ir šiandien, 
kaip buvę prieš šimtmečius, 
gyvena primityviu laukiniu 
gyvenlimu. Kiti žmonės yra 

Direktorius Harr i son 'as ra- baltieji, kurių senoliai čia at-
portuoja, kad jam jau praneš
ta, jog atsirado apgavikų, ku
rie už pinigus apsiima viskų 
atlikti. I r Harr ison 'as sako 
"negal iu per stipriai raginti 
kiekvienų A.m-erikos pilietį. 
kaip ir tūkstančius ateivių, z i L i j ( > s l i n k p r a s i d e d a a u k ž t ^ 

vykę laimes ieškoti ir apsigy
venę jos neradus ir neturėjus 
kur dingti. 

Prancūzų Gitiana pakrantės 
išilgai Atlantiko visai • žemos. 
Tik už keliolikos mylių Bra 

kurių negalima suklaidinti, 
prisidėti prie sulaikymo tokių 
apgavysčių. 

Registravimo Direktorius 
praneša, ' ' j og kai kurie žmo
nės lanko nepiliečity namus 
kai kuriuos? miestuose rink
dami informacijas apie jų pi
lietybės stovį Jung. Valstybė 
se. 'Teisingumo Departamen
tas neturi nieko bendro su to
kiu darbu ir, gal būt, jis yra 
koks nors žingsnis išnaudoti 
a te iv ius ." 

Ateivių Regis t ravimo| pro
gramų pildys Jung . Valstijų 
Teisingumo Departamentas ir 
Pašto Departamentas. Dabai* 
galima gauti iš kiekvieno pas 
to kopijų klausimų lentelės 
(specimen forais), tuos klau
simus ateiviai turės atsakyti 
kai jie nueis registruotis. Pa
tariama kiekvienam ateiviui 
gauti kopijų tų klausimų, na
mie ar kitur užsirašyt atsaky
mus, su pagelba draugu, a r 
šeimos narių, ir su savim neš
tis tų blankų kuomet eini į 
paštų registruotis. 

mai. O už kokių 50 mylių jau 
yra kalvų, išvagotų pašlai-
•čiais ir slėniais su sraunomis 
upėmis. Krašto centru drie
kiasi miškų, pelkių ir rakštu-
mynų juosta, kur baltodis 
žmogus dar nė kojos neįkėlęs. 
Cayenne miesčiukas turi apie 
12,000 gyventojų, kurių vionia 
pusė yra kaliniai ir jų sargai. 

Klimatas nepakenčiamas, 
bet čiabuviai su juo aijęsipra-

DR, V A I T O , OPT. 
SPECIALISTAS 

OPTOMETKICALLY AKIŲ 
LIETTVT8 

SuiirS 30 nieių prak t (karinio 
Mano GaranUiTima.* 

Palengvins akių įtempimą, kas «* 
'1 priežastimi galvos akaudfirjimo 
••valgimo, akių {tempimo, nervuotu 
no. skaudamą akių karšt}, atitaiso 
Tumparegyste tr toliregystę. Prlren 
eia telsintra) akinius. Visuose atsiti-
Kimuose egzaminavimas daromas su 
Haktra parodanti* ma£4mi*ia* kia* 
laa »p*oiais a t v i s atkreipiama I 
•wkv*:o* , 'Mnp *Tr*«Mr«*» *My* *t* 
mtmorr.r . 

T i š i l i s i n nuo l t iki * vai. vak 
Nedaliomis pagal sutarti' 

liMoavlr atsitiki m u R* v- at«»*iso 
no* hs akiniu. K,»in<w> uUr*o» k»u 
irottao 

4712 SO. ASHLAND AVF 

NAUJAS APARATAS 
AKINIAMS PRITAIKINT 

Remkite Lietuvišką 
Žydukę 

-, NsVTHAN 
KANTER 

MUTUAL 
LlQUOR 

CO. 
VVholesale 

4707 So. 

Halsted St 
TeL Blvd 

0014 

Antradienis, mgsėjo 3, 1 9 # 

LIETUVIAI DAKTARAI 

t& CANal 5969 

DR. WALTER PHILUPS 
GTOTTOJAa IR CaratTEGAfl 

2155 VVest Cermak Road 
OFISO VALANDOS 

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare 
ir pagal sutartį. 

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS 

Tik viena pora akių visam gy
venimui. Saugokit jas, leisdami 
išekzaminuoti jas moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali suteikti. 
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akintų, kurie pašalina 
vlsq, akių įtempimą. 

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr. 

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos 
Telefonas CANAL 0523 — Chicago 

OFISO VALANDOS 
Kasdien 9:00 a. m. iki 8.30 p. m. 

Treč. ir Šešt: 9:00 a. m. iki 
7:30 p. m. 

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

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

Lengvi Išmokėjimai. 

Del teisingo radio patarna
vimo šaukite: YARds 3088. 

JOSEPH F. BUDRIK 
FURN1TURE HOUSE 

3409-11 ir 3417-21 South 
Halsted Street 

BUDIUKO PROGRAMAI: 
VVCFL — 970 kil. Sekmadienio 
vakare 9 vai. 
WHFC — 1420 kil.. Ketvirta
dienio vak 7 va1 

LIETUVIAI DAKTARAI 

TeL YARds 3146 
VALANDOS: Nao 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. Halstc Street 

DR. F. C. VVINSKUNAS 
PHYSICIAN - SURGEOIC 

Ofiso: 2158 W. Cermak R<1 
TeL CANal 2S45 

Vai.: 2 — 4 ir 7 — 9 
Res.: 7004 So. Fairfield 

Tel HEMock 3150 

I 

Telefonas: Hemlock 5849 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR- CHIRURGAS 

6757 So. Western Ave. 
Oi'iso Valandos: 
Po piet — 1 iki 3; Vakarais 7 iki 9 

iSekmadieiiiais suiyg sutarties 

Phone Cicero 4276 

DR. P. AIKOČIŪNAS 
DANTISTAI 

1446 S. 49th Ct., Cicero, 111. 
Antradieniais, IveLvuiadieuian. 

ir Penktadieniais 
Valandos: 10-iz ryte. 2-o, 7-9 P. M. 

314/ S. Haisied S t, Chicago 
Pirmadieniais , Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais 
Valandos: 3 — 8 popiet, 

DR. V. L SIEŪUNSU 
DANTISTAS 

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAFayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais. 

4631 So . Ashland Ave. 
TeL YARda 0994. 

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais. 

DR. CHARLES SE6AL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Ave. 

_ _ „ „ (2-tros lubos) 
TeL MIDway 2880 Ckicago, UL 

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vaL ryta 

Burke Motor Sales Co 

Pldeti Pinigai kas Mėnesi iki 11 Dienos, Nei Nuošimti lino 1 Dienos. 

TURTAS VIRŠ £5,500,000.00 
ATSARGOS KAPITALAS £360,000.00 
Dabar mokam 3Vį% o i pa

dėtu* pinigus. Duodam pa
skolas an t namų 1 iki 20 m. 

STANDARD! 
FEDERAL 
SA VINGS 

LOAN ABSOCIATIOB 
O T CHICAGO 

JUSTEf MA£KI£W1CH, 

by l'. B. GovenuiMBi 
* SAVINOS FEDERAJ-1.1 

INSURED 

4192 ARCHER A V E N U * 
TEL. V1RGIN1A 1141 

VAL.: » Iki -t fk. p. Tn-Č*»d.: f HU 13:00 p. šcšuul.: 9 iki 8:00 T. T. 
• • — • — i 

D E S O T O « PLYMOUTtH 
CHIGAGO'S MOST EELIABLE N E W CAE DEALEJi 

Trade-ins on New Plymouths and De Sotos are swamping u 
Therefore We Are Offering Our Tremendous Used Car Stock 

E E A L B A E G A I N P R I C E S . 

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

CHEVROLETS — 1939-38-37-36, Sedans. 

AU have Heaters and Trunka — 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 T n m k # 2 7 5 . 0 0 
DODGES — 1939-38-37. Best Buys in Chicago. 

Wi th Heaters and Radio. AU have Trunks . , # 2 9 5 . 0 0 

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

PONTIACS —1939-38^37-36, with Heaters, Radiee, 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 
trained mechanics and guaranteed to be perfect throughout. 

YOUR CAR D0WN — BALANCE 18 MONTHS. 

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

6445 So. Western Ave. Oiicago, III. 
O P E N E V E N I N G S 

Telefonas CANal 7329 

UK. K I E K J. BARTKUS 
2202 VVest Cermak Road 
OiJljSU V ALANDUS: 2-4 ir 7-tf 

ir pagal sutartį. 
Sekmadieniuia taipgi pagal sutartį. 

m iwes. Deieionas b£̂ »Aey 0454. 

Tel. Cicero 1484 

UK. S. K. PALU 1 SIS 
GiD^TUJAb IR CHIKUitUAS 

Kanip. lotos uat. ir 4ym Ct 
OiTlSO VALANDOS: 

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

Res. 1625 bo. bOth Avenue 
TeL Cicero 1484 

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS I £ CHIRUBGAS 
2500 VVest 63rd btreet 

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

Taipgi pagal sutartį. 
Ofiso teieionas PEOspect 6737 
Namų telefonas V Pigimą 2421 

DR. MAURICh KAHN 
GYDYTOJAS Ifi CHliiUilGAS 
4txfi bo. Asliland Avenue 

TeL iA&di 0994 
Eez. tel. PLAza 3200 

VALANDOS: * 
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-H v. vak. 
N edėlioiiiis uuo 10 iki 12 Tai, dieną 
TeL YARds 5557 

DR. FRANK G. KWiNN 
(Kviecinskai) 

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
1051 VVest 47tn btrtel 

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

ir pagal sutarta 

i 

DR. P. J. BEiNAR 
(Bemarauskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 bo. halsted btreet 

TKUit^ONAl: 
Ofiso — WENtwortn 1612. 

Res. — YARds 3955. 
OFISO VALAND08: 

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

P * ^ Btttart*-
Tel. YARds 2246 

DR. C VEZELIS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47tn Street 

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

At m AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARiAl 
B^M, 6958 So. Talman Ave. 
Res. TeL GROvelūll 0617 
Office teL HEMlock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
G Y D Y T O J A S I R CHIRURGAS 

i i Mia '*>. •4 + ym+ 
Vai.: 2 - 4 ir 7—9 vak. 

K et vii-tad. ir Nedėliomis susitarus. 

2423 W. Marąuette Road 

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

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

Office teL YARds 4787 
Namų teL PROspect 1930 

Tel CANal 6122 

DR. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

REZIDENCIJA] 
6631 S. California Ave, 

•u i ftEPnblU 7SA* 

Office Phone Res. and Office 
PROspect 1028 2359 S. Leavitt Su 
VaL: 2-4 pp. ir 7-9 vak., Oaaal 0708 

DR. J. J. K0WAR 
(Kowarskas) 

G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St., Chicago 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį. 

TeL YARds 5921. 
Res.: KENwood 5107. 

DR. A. J. BERTASH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso teL VIRginia 0036 
Rezidencijos teL: BEVerly 9244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vaL: 1—3 ir 6—S:30 F. M. 

Nedėliomis pagaljratartį. 

TeL CANal 0257 
Rez. teL: PROspect 6659 

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

Residenaja: 6600 So. Artenan Ave, 
VALANDOS: U v. irto iki S rjop'* 

e «*« e mk 

[ i š kur anglis pirksite ir kiek 
I mokėsite, geresnių anglių ne-
I gaosate kaip pas:— 

CRANE COAL CO., 5332 S. Long Ave., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022 
POCAHONTAS MINE RUN. iš «e-
rteusių mainų. Daug dulktu Mm 
ta. Perkant 5 T o m u ar daugiau 
f7 .35; Black Band — t».50. 

Sales Tax Extra. 

• - » 

'th -'. 
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K TĖVŲ KRAŠTO 
KAS DABAR VALDO LIETUVĄ 

(Laiškas iš Lietuvos) 
V k m LietiiYo* gimnazijos wmi«- Atleidžiami pokylį} ų 

Mokytoja rašo saro draugei inspektoriai, atlei<ižiaird «fc 
taipgi barusiai mokytojai, ku- parlamentų direktoriai, atld-
ri dabar neseniai atvyko j d&anii vieeniinisteiaai ir t.t. 
Antfrika *o savo šeima. į Jau yra atleisti visi kam ka-

4X. , . 'pelionai, atleisti visugunnta-į 
Tarp kitko ra»o: < Nežinau ^ p r o w i l i m a z i j l | kapelio-' 

nuo ko tau pradėti apie mus ^ V a d i n i k ^ t i k v b o s pamo-
beražyti. Ar tu 3į mano hwš- ^ gm1UILz\}<s*, vidurinėse 
ką gawif Be to, gal cenzūra; m o k y k I o s e nebebus. Kuni 
jį nepraleis. Kada tu gausi ^ ^ v ^ t v W > a i y n nebemo-
šį mano laišką? J ^ k k e l i a s fcfe; ^ ^ ^ n o ^ g ą I e s 

į Ameriką dabar yra labai ii- ^ ^ i š k d k y t L Tuoj 
W J S ^ M - m Š k a l VeZa im> bus" įvesta civilinė metrikaci- s i a u r - a v i s o j e Europoje. ' 
per SSSR. M * * p ^ e n u n a s t t u o k t u v ė s bus le- Q m e s J e t l l v o j e drebani 
iki birželio men. la d. buvo, 

NAUJOS MASINOS FONDAS 

ro i r visokių suiručių, kurios j JsJamŲ S a v i t l i i n k a i 

Nenoriai Vykdo 

ramus. Dirbom kiekvie-
galios, jei jos bus uzregis-, k a s m m u t c r kad gali karo 
truotos valdiškoj įteta5goį.( ^ ^ ^ p įr 111US pagauti ir toes 

sime nuo ženuėg paviršiaus 
nušluoti, kaip Flandrijoje vi
si buvo. 

Įsakyme 
na* savo darbą, kuris, pati B a ž n y č į a a t g k i r t a n u o v a l s ty - ' b - v 
finai, nebuvo l enkas , bet. ^ ^ ^ • 
buvo ramu ir tiek. O dabar. UXXi* 
Dab*f pas mus kiekvieną die-;to su 'Vatikanu. 
ną mitingai. Mitingai, tokie 
kuriuose neša raudonas ko
munistų vėliavas. Vi'si eisenos 
dalyviai raudonomis spalvo
mis, tematyti Stalino, Molo
tovo, Lenino paveikslai. Ke
tai kmr pamatysi lietuvio val
stybes vyro paveikslą- Eise-
įuose traukia internacionalą,, 
šaukia už Staliną, prašo Lie
tuva įjungti į SSSiR respub
likų skaičių kaip tryliktąją, 
(Man rodos, kad tada, kai šis 
mano laiškas tave pasieks, 
Lietuva bus viena iš įsoeialis-
tinin, sovietų respublikų. Bet 
aš abejoju, ar šis mano raiš
kas tave pasieks). Kiekvieną 
dieną per radiją transliuoja
mi mitingai, kuriuose kalibe-

P r a Rooseveltas (sėdi) kalbasi su U. S. - Kanados apsaugos mišriojo boardo amerikie
čiais nariais. Tas įvyko prieš jiems tarsiantis su į k i r t a i s šin boardan kanadiečiais na
riais. (Aeme teleplicto) 

Latvijoj Šiemet Jau 
Mirė Keletas Lietuviu 
Dvasininkų 

Mūsų .bendradarbis iš Lat
vijos praneša, kad iper pasku
tinį pusmetį ten mirė jau ke
letas iš Lietuvos kilusių dva
sininkų: 1940 m. vasario 2 d. 
mirė dekanas A. Mačiukas, 
kuris rusų ištremtas Sibire 

Iš viso to aišku, kad pas 
mus daromos visur radikalios 
reformos. Jos daromos dau
giausia pačių lietuvių, bet 
viską nurodinėja ir liepia ru
sai. Lietuvoje vis a laiką sėdi 
SSSR užsienių vieekomisaras, 
kurio laetpdmu viskas taip vy
ksta. Taip yra ne vien Lietu
voj, bet Latvijoj ir Estijoj. 

Būčiau tau seniai parašius, 
bet vis maniau, kad po karo 
su Prancūzija, gal atsidarys 
keliai į Ameriką laiškams, 
siuntiniams noriu tau išsiųs
ti kelias lietuviškas knygas. 
Rašydama man rašyk į gim-
naziją, kurioje dirbau. Siun-, t a t y t i v a n d e n s ^ ^ M i c s t o 

£ * tau daug linkėjimų. Ma-1 a a v . ^ j a u p a s k e l b g i r v a r ž y _ 

Apvogė Koplyčią 
Nežinomi piktadariai naktį 

apvogė kat. kapinių koplyčią. 
Išnešė Dievo Motinos stovy-
lėlę ir šilko, (b) 

— Prasidėjus šiltesnėms die
noms Šiauliuose vėl aktualus 
pliažų klausimas. Į Rekyva 
autobusai reguliarai nekursuo 
ja. Kol kas šiauliečiai tenki
nasi prūdeliu, kuris jau visiš
kai nuseko. 

— Vandentiekio tinklo prave-
dimo darbai įpusėti. Rengia
masi ant Salduvos kalno pas-

KAUNAS. — Nors finansų 
ministerio įsakyta butų ir 
kambarių nuomas sumažinti 
10—30 nuoš., tačiau daug na
mų savininkų labai nenoriai 
atsisako slystančio iš rankų 
tikro pinigo. Yra atsitikimų, 
kad namų savininkas iš nuo- praleido 36 metus, ir grjzo 
mininko, mokančio nuomą (pi
rmyn už mėnesį, jau paėmęs 
buvusią buto ar kambario 
nuomą už liepos mėnesį, ta
čiau apie jam nepriklausomos 
nuomos dalies grąžinimą taip 
ir užsimiršęs. 

tiesiog kofctn darosi kiaušy 
tis. Kitiems kalbėtojams tie
siog galima būtų diplomais iš
duoti už mokėjimą koliotis. 
L ie tu ty tėra viena komunis
tų partija. Kitokių nėra ir 
nebaa. Tu nemanyk, kad vi
si žmones ir tapo komunis
tais. Ne, to dar n*ra. Daa-
giamaia komunistai yra žydai 
ir beveik visi jų. Jeigu iki 
šiol iydas buvo tylesnis, bu
vo priverstas nesijausti pir
mutiniu, tai dabar jis jaučia
si jinnutinis, jam dabar vis
kas priklauso. Turime vieną 
sveikatos ministerį žydą, sei
mo kandidatų yra žydų, dau
gelyje aukštų vietų yra žy
dų, — Lietuva yra vakionva 
žyilų. Taigi matai kokius lai
kus prigyvenome. Žydas 

kiems įvykiams pas mus Lie
tuvoj. Taip yra ne vien su 
manim, bet yra su daugiau iš 
mūsų. Nežinau, ką atneš ry
tojus, nes kas naktį yra dauį 
suareštuojama žmonių, ir kur 
jie išvežami, nežinia. Aš ne
parašiau laiške savo adreso 
ir neparašau savo pavardes, 
nes laiškai į užsienį yra kon
troliuojami ir aš galiu nuken
tėti. Norėčiau tau daug ką 
parašyti, -bet laišku bijau, o 
kitaip nėra galimybės. 

Apsižiūrėjus aplink matyt.i,j 
kad viskas brangsta, visur 
kainos dvigubos, norint ką 
nusipirkti, reikia labai daug 
ir brangiai mokėti. Bžiaftigkis 

vaisių bei uogų derlius - - vis
ką iššaldę pavasario šalnos, b. 

Susirūpinę linais 
Šiauliai. — (XX) Ūkinin

kai sako, kad šiemet bus blo
ga su linais. Užėjus karš
čiams ir nė kiek nepalijus, 
vėliau pasėti linai visai neiš-
dygo. Tų finų, kurie buvo sė
ti anksti pavasarį, šioks toks 
derliu^ DUS, "tačiau, palyginti 
su praeitais metais, jis visai 

v * 

mažas. 

Degančio Ąžuolo 
Gesinimas Pareikalavo 
1,000 Ltr. Vandens 

KAUNAS. — Vytauto kal
no ąžuolyne užsidegė seno, 
storo ąžuolo išpuvęs ir iš
džiūvęs vidurys. Buvusieji 
netoliese praeiviai iškvietė 
Kauno miesto savivaldybės 
ugniagesius, kurie degantį ą-
žaolą gesino apie vieną va
landą laiko ir sunaudojo vie
ną cisterną (apie 1,000 litrų) 
vandens. Kodėl ąžuolas užsi-

Nuo Akmenų 
Valo Laukus 

Panevėžys— Atėjus laisves
niam laikui, kai kurių apylin
kių, ypač Kupiškio valsč., 
iųkininkai sukruto apvalyti 
savo laukus nuo akmenų, ku 
rių čia yra gana daug. Did?s 
niiis akmenis sprogdina. Ūki 
ninkai patenkinti kvalifikuo 
tais sprogdintojais. 

l a i" \merika laisva šalimi, džiau-1 degė nežinia, takiau spėjama, 
^ - L k i s tuo ką turi, ir būk lai-kad jį bus padegę išdykę val

giui į akis, iš jo pasijuokti, 
pasityčioti. Skauda kiekvid 
nam lietuviui širdį, dažnai 
apsiverkia niatydaanas, kn.;p 
Lietavoį žydų niekinama vis
kas, kas mūtsų buvo brangu, 
ką mes kūrėme, statėm. Žy
dai tedainuoja tik rusiškas 
daiaas, tesidomi tik tuo kas 
rusiška. Jam lietuviškuanas 
svetimas. Tai toks mnsn; gy-
verimas. Mes gyvename šia 
diena, nežinome, k» atneš ry
tojus. Bet šviesaus rytojaus) 
nelaukiame. 

Lietuvoje dabar yra labai 
daug rusų kariuomenes. Miš
kai pilni, miesteliuose M be 
gulo. O tankų! tankų! kiipj 
mueių. Kiekvieną dieną gir 
d i s ]x>r radiju atleidimą val
dininkų iš j« vietn ir kit* į 
jas pasodinimą. Tas pasidarė 
jau nebe naujiena, tet būti-

gkii 
minga, 

REMKITE, PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDA-

tik 1935 m; vasario 29 d. mi
rė kleb. J. Bružas, kilęs nuo 
Platelių; kovo 17 d, mirė 
teol. magistras kun. l)om. 
Taujenis; balandžio 5 d. mi
rė kleb. A. Pabarčius. Visi 
jie kilę iš Lietuvos, bet buvo 
paskirti dirbti Latvijos para
pijose. Apie jų nuveiktus 
darbus gražiai atsiliepė lat
vių spauda. 

DIDELIŲ DARBŲ 
VYRAS 

Po keletos dienų ligos mi
rė garsusis Indokinijos Azi
joje imsijonierius Mons. Alek
sandras Marcou, Sysiadeo* ti-
tuliaranis vyskupas ir šv. Bos 
to Asistentas. Jis įsteigė rau

sta epiauti lietuviui kalmie- m i n f f a < būdama toli nuo ka-kai, kurių čia gana apstu. 

Nėra ir negali būti tautos 
be aukos. M. J**ska 

PIRKITE ANGLIS DABAR - KAINOS NUKRITO 
ALESAUSKAS & SONS 

7100 So. Talman Ave. 

Mes dažnai paniekiname 
tai, kas yra mums naudin
giausia. 

VVOLK S T L ' D I O 
1945 VVest 35**" Street 

TU- Motė** <'(/»*/'-'*+y 

>v '1 KTK 

I>\ \NCKD NOK < H 

>\> t s r KJ88IBI 
10NE I.AFAYETTE 1813 ^ 

MAŠINŲ FONDE BUVO $3,798.30 
M. Nedzveckas, \Voreester, Massachusetts 2.00 
P. Saunoris, Cliieago, Illinois 2.00 
C. P. Grigaitis, Woreester, Massachusetts 2.00 
I. Gardanioviez, Chieago, Illinois 2.00 
Mrs. K. L'sas, Cliieago, Jllinois 2.00 
J. Kadzevičius, Sheboygan, Wiseonsin 2.00 
Ch. P. Kai, Chicago, Illinois 2.00 
Mrs. A. Puišius, Ht. Clair, Pennsylvania 2.00 
Mrs. K. Marks, Detroit, Miehigan 2.00 
A. Dainauskas, Detroit, Miehigan 2.00 
J. C. Cicero, Illinois .". 2.00 
J. P. Abromavičius, Chicago, Illinois 2.00 
O. Bartašienė, Cicero, Illinois 2.00 
M. Basmanski, Chicago, Illinois 6.00 
į. Petreikis, Chicago, Illinois 2.00 
P. Radavičius, Chicago, Illinois 2.00 
J. Aidukonis, Shenandoah, Pennsylvania 2.00 
K. Miškinienė, Worcestei\ Massachusetts 2.00 
J. Murauskienė, Baltimore, Maryland 2.00 
P. Petrauskas, So. Boston, Massachusetts , . . . . 2.00 
Ona Paulson, Chicago, Illinois 2.00 
Mrs. P. Ka^low, Philadelphia, Pennsylvania 2.00 
M. Jokubaitė, NeW Ilaven, Connecticut 2.00 
fenilija Galčius, Blissville, L. 1 2.00 
M. Šveikauskas, Chicago, Jllinois 2.00 
Mrs. 11. Jodka, Lavvrence, Massachusetts 2.00 
P. Tumasonis, Chicago, Illinois 2.00 

,, . . . , T. A. Pojunas, \Vaukegan, Jllinois 2.00 
psuotiesiems namą, kuris i r l M r g 0 Da^įola8? chicago, Jllinois ^ . . . . 2.00 
dabar tebeveikia. Apie jo kaip' t j . J l K l i s , Irons, Miehigan 2.10 

darbus ir jų -L. Krusevičius, C'hicago, Illinois 2.00 
'K. Kaila, Chicago, Illinois , 2.00 
J. (laidelis, Chicago, Illinois 2.00 
M. Stankevičienė, Chicago, Illinois .: 2.00 
W. Lukas, Chicago, Illinois ; 2.00 
Paulina Būdžius, Chicago, Illinois 2.00 
P. Butkauskas, Chicago, Jllinois 2.00 
A. Simanaviče, St. Louis, Missouri 
D. Matas, Iioscoe, Illinois 
O. Lapinskas, Chicaigo, Illinois 
F. Daunorai^ Chicago, Illinois 
M. Jankevičius, Chicago, Illinois . 
J. Knistautas, Chicago, Illinois . . . 
M. Beinoris, Chicago, Illinois 
J. Vaitkus, Chicago, Illinois , 
V. Petraitis, Chicago, Illinois 
B. Kavaliauskienė, Chicago, Illinois 
O. Treinauskienė, Chicago, Illinois . . . 
A. J. Sutkus, Waukegan, UUnois . . . 
J. Langaudas,' Ckero, Illinois 
Agnės Paulės, Little Falls, N. Y. . . . 
Mrs. A. Bingler, Yonkers, N. Y. . . . 
K. Vasukonis, Detroit, Mich 

| | M. Karinausk^nė, Waterbury, Conn. 
Lachawicz ir Sūnai, Chicago, Illinois 
Hi». D. Kiaurakis, Chicago, IRinois 
Mrs. V. Batunas, Chicago, Illinois . . 
P. Naujokas, Chicago, Illinois 
Mrs. A. Če^im, Chicago, Illinois 
J. Markus, Biloxi, Misi* 
P. Kundrotas, Chicago, 

misijonieriaus 
sėkmę kalba skaičiai. Pav., 
kai 1910 m. jam pavestoje te
ritorijoje buvo viso 618,827 
tikintieji, o dabar jau yra pri 
skaitoma iki 800,000. 

Prieš 30 metų Lietuvoj tė
vai vaikams sakydavo: vaike
liai, nespiaukite į ugnį, nes 
kai numirsite, tai Dievulis 
duos jums laižyti už tai rau-

I doną akmenį, tai yra karštą. 

• 

. . . 
. . . 

- -'-" — 

TEL. PROSPECT 8742 
Mes iškraustoine moderniu būdo. 

Pardavinėjame t iktai geriausios kokybes 
(best ąuality) anglis. 

. . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . 

Sy Hakuuj ThunUAs 

rmjking Lu£ Haku%q 

lECOHOMY and 
SATISPACTION ase 

Doubklrskdi'DoubkActkm!" 

I V V POWDER 
i3ounc»for25* 

FuH Pack . - tio Slack f i l l i r ^ 

i 

NAUJAS IŠRADIMAS 
KIEKVIENAI ¥ P A f AI YRA 
MALOM TTRftTt GRAŽltS 

UI DAILIUS PLAUKUS 
šis naujas nafurališkas va'stas 

netik sulaiko plaukų slinkimą, 
prašalinu pleiskinas, bt t ir atgau
na p'auKus. šį naudinga va:s*a 
pasisekė surasti, man besigydant 
slinkimą savo plaukų. Pasekmei 
šio naujo vaisto yra patvirtintos 
tr garantuojamos. Parsiduoda su 
nurodymais kaip vartoti. Rufeliai 

ir po f l.OO Afsišaukit laišku: 

MRS. PAULINA HNl t fS 
1531 SHIELDS AVE. 

Chicago Heights. DJ. 

Pastovumas 
— 

Tą Kūdija įstaigos 4o^iu metu gyvavimas. 

P̂ 
M bendrovė, laip mūsų tauta, yra įsteigta «at 
aama, knrie yra savininką aflgyveata. NeraaiU 
saagesnėe vieto* tanpyti aavff pinigas. 

ĮSMEKITE NA114 Pl» tfSU^SSmi 
IŠMOKSIMO PLAKA, ANT IL^Ų METŲ! 

«S_-\ 

H 

KEISTUTO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
J236 Soum Habted Street 

TeL Orinmet «18 Jo»- M- M0"**1. * » t 
IndBPiai kiekvieoo taepyiojo 

2.00 
2.00 

$15.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
5.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 

Illinois 2-°° 

Illinbis 
Illinois 

v 

2.00 
2.00 
3.00 
2.00 
4.00 
2.00 
2.03 
2.00 
1.00 
4.00 

Mrs V. Malinauskas, Ashley, Pa. 
A. Kasakaitis, Chicago^ Illinois . 
P Baltruvienė, Brookfield, 
Marijona Jakaitis, CMcago, 
Mr. Oksas, Chicago, Illinois 
K. Miltinas, Homestead, Pa. . . . 
M I A ft Šokas, Philadelplna, Pa. 
A M. Phillipe, Chicago, lllmois 
J Zvirzdin, Detroit, Mich 
A Tiškienč, New Haven, Conn. 
S Balickas, Chicago, Dtoofe « 5 
S Wa^ilauskis, Detroit, Mich 
A ir B. Zube, Chicago, lllmois *«J 
J Zelaitis, Waukcgan, lllmois . 
V Levickiene, Pittston, Pa. . . . 
M E Ulevich, Worcester, Mass 
Mrs P. Zoli>e, Chicago, Illinois 
Mr« A. Burnickienė, Chicago, Illinois ._.... A™ 

VISO $3,983.30 

4.00 
4.00 
1.00 
2.00 
2.00 
2.00 

Nuoširdžiai ačiū visiems kurie prisidėjo prie ' 'Draugo" 

[ Spaustuvės Masimj Fondo, 

file:///merika
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Antradienis, rugsėjo 3, 1940 

J 
KAS GIRDĖT KITUR 

^ i 

& 

Dar Du Seimai i Draugija Sveikina 
Rug*ejo 4-5 dienomis, Ha r t LietUVOS A ' S t O V a 

ford, Conn., jvyks Yargoni-j A m , J . V a l s t y b ė s e 
ninku ir Chorų Sąjungų me-| 
tiniai seimai. Ta proga noriu, Granfield, Mass. - Sal 
priminti gerbiamiems vargo- c , / ! a u s K * S m h e s Viešpaties 
rimukams ir chorams, kad J ^ u s **Mgiji P^iuntė tokį 
seimo sveikinimai nebūtų tuš- sveikinimą P. Žadeikiai, Lie

tuvos atstovui Amerikos Jung ti. 
tinese Valstvh'se: 

Kaip žinote, pereitų metų! 
seimo nutarimas, kas linl*;fonas •**•**"*» 
laikraščio "Muzikos Žinios" Lithuanian Legation, 

\Vashington, D. C. 
Didžiai Gerbiamas Tamsta: 

palaikymo, ne visų yra išpil-
dvtai> būtent, kacl kiekvienas 
choras m vedėju pasistengtų' T u r i m e ****** mSkbti ju-
gauti ne mažiau 10 prenume-, i n i * * * tireenfiekUečių var-

" Muzikos1 d u u ž J f l sų padangas. ratų savo organui kati 
Žinioms". Iki šiol Są kvot*1 **P*H*«*> bol.ievikų oku 

vargo-išpildė tik maža dali.* 
nininkų ir chorų. Todėl, siun
čiant seimui sveikinimą, ne
pamirškite sykiu atsiųsti ir 
10 prenumeratų. Tuomet jū
sų sveikinimai seime būg rei
kalingi ir maloniai priimti. 

Seimo adresas: 41 Capital 
Ave., Hartford, Conn. 

N. Kulys 

pacijai ir ginate mūsų tevy 
nes reikalus. 

Muzikos Paroda 

Tegul būva laikina sostine 
Lietuvos Wasbingtone. Mes 
su jumis visuomet gelbesime 
iškovoti nepriklausomybę mū
sų tėvynei Lietuvai ir remsi-
me užlaikyti Atstovybę, rei
kalui prasėjus finansuoti. 

Ir dar karta ačiū už jūsų 
pastangas dei tėvynes Lietu
vos. 

Jus gerbiantys 
(pas.) A. Dėdinas, pirm. 
(pas.) J. Bure vyčius, sek r. 

•Ji'-- " ' • & . . • ' * * £ 

Diek Metz iš Oak Park, 111., sėkmingai išmuša iš smilčių 
bolę P. (J. A. turnamente Hėrshey, Pa. (Acine telephoto) 

Šv. Kazimiero parapijos sve-,ming Klonio Lietuvių Diena, 
tainėje, Pittston, Pa. kuri įvyks rugsėjo 2 dieną. 

Dienotvarkėj susirinkimo Sans Souci parke. 
Mes, kaip katalikai, neži-

Šiais metais (Vargonininkų 
ir Chorų Sąjungos seime, rug-, Kugpiūčio 21 d., 1940 m. 
sėjo 4-5 dienomis, Hartford,J 

Nenori Komunisty 
Patarnavimo 

Conn. "Muzikos Žinių" ad
ministracija turės parodą (dis 
play) atspausdintų naujų m,u-j 
zikos kūrinių-dainų. Daly vau-1 " Dainos" Draugijos 
jantienis seime bus gera pron Protestas "Laisves " 
ga susipažinti su išstatytais 
kūriniais ir jų nusipirkti. 

i 

Redakcijai 

\Yvominfir Klonio "Dainos" 
"Muzikos Žinių' adresas:| Draugija turėjo savo regulia-

1850 Wabansia Ave., Chica- rį sutrinkima pirmadienio 
go, Dl. > vakare, rugpiiirtio 26 dienoj, 

buvo užbaigimai darbo dėl 
27-tos Lietuvos Dienos, kuri 
jvyks rugsėjo 2 dieira, Sans 
Souci parke. 

Svarbiausias dalykas, tai 
buvo protestas pakeltas prieš 
laikraštį "Laisvę", kuri pa
skelbė apie katalikišką išva
žiavimą. Vienbalsiai nutarta 
paruošti protestą prieš tą lai
kraštį i r paskelbti "Garse" . 

Protestai?: 
"Wyoming Klonio Lietu

vių "Dainos" Draugija pasi
piktino matydama "Laisvė
j e " straipssį skelbiant Wyo 

Garsaus Rašytojo ir 
Istoriko E. Virzos> 
mirtis Latvijoje padarė di
delį įspūdį. Jis priklausė e-
vangeliku — liuterių bažrjv-
čiai, tačiau paskutiniu metu 
buvo labai palinkęs į katali
kybę. Kaip prof. P. Ozolinė 
rašo laikrašty "LatgaJas 
Vords" Nr. 12-13, velionis 
kartą jam kalbėjo: "Aš ti
kiu į Katalikų Bažnyčios mo
kslą ir glaudžiuosi prie kata
liku Bažnvčios. Mano siela 
ieško ramybės ir aš jaučiu, 
kad ją tegaliu rasti tiktai.ka
talikų Bažnyčioje. Kai aš pa
sijusiu stipresnis, tada su
tvarkysime formalią r;iusę 
Prieš pat savo mirtį rašyto
jas J"l Virza pasikvietė pas 
save mokyklos draugą prel. 
E. Stukelį ir pareiškė savo 
mintį pereiti į Katalikų Baž
nyčios šeimą. 

Meile — burtininke, kuri 
puošia ir keičia viską, ką tik 
paliečia. 

u/oft 
^rSSTi 

Kas nenori dirbti, tas 

privalo ir valgyti. 
n<e-

J0NAS GREIČIUS 
(uaiiiu U'|. — U*Qp0Ma 8247) 

Mirė rugsėjo-Sept. 1 d.. 1940 
">•, 10:15 vai. ryto. sulutikes 
puses amžiaus. 

Gimęs Lietuvoj. Ilaseiniu ap-
skrityj. Yurbii.rko parapijoje, 
ani'ikučiu kaime. Amerikoje iš
gyveno 2; metus. 

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterį l'rftulę. po tėvais Tolei-
kaite; dukterj Bt.rnice; broli 
Vincentą ir Seimą. Trov. N Y • 
Svogerką — Greiėienę ir Seimą', 
įfoy. N. Y.; Svogerius: Simoną 
Kancarevioių ir Seimą. .Stanis
lovą Toleikj ir Svogvrienę ir 
įranciSkų Toleikj; brolio vai-
ką Joną Toleikj ir inoterj; dė
dę Joną Mazunaitj ir Seimą: Jo
ną ir Kotryną SimonavUMus ir 
seimą ir daug pažįstamu. Lie
tuvoje paliko 2 brolius: Juoza
pa ir Kazimietą ir JŲ Seimas kr 
daugiau pažjstamu ir giminią. 

Kūnas pašarvotas 400S South 
Talman Ave. Laidotuvės jvvks 
ketvirtad., rūgė jo 5 d. IS "na
mą 8:30 v. ryto bus atlvdė-
tas į Nekalto Praidejimo Svč. 
Panelės par. bažnyčią, kurioj j -
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas j iv. Kazimiero kap. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę: Moteris, DnikiV, 
Brolis, švogerka. A voveriai. Dė
dė ir kiti Giminės. 

Laid. direkt. Lachawiez ir 
Sūnai, tel. CANal 2515. 

. . 

nome kokiais sumetimais 
"Laisvė" drįsta taip daryti, 
juk mes su Lietuvos nepri
klausomybes priešais ir jų pa
sekėjais nieko bendro netu
rim ir tuo labiau mūsų tau
tos ir Lietuvos nepriklauso-! 
mynes priešų rJeprašome iri 
visiškai nenorime jokių skel
bimų". Dainas Draugija 

Atnaujinkite Ir Pagražinkite 
N \11111 Gr ind i s 

"DUSTLESS FLOOR SANDING" 
Apkainavimas Dykai — 

15 Metų Patylimo 
Darbas G •arantuota*. 

DS1 Specialių Sąlygų 
Šaukite Dabar 

COMPLETE PbOOR SFRVICE 
Telefonus Normel 47*»P 

URBA Gėlės Mylintiems,. 
Vestuvėms, Uaiikie 
t&ms. Laidotuvėm 
ir Puošima uis. 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800 

A. A. K i . Jono Juškos Paminklo Fondas 

P A D U O N Ė 
A. A. JUOZAPAS PANKAUSKAS, 
(Priklaupęs prie Dievo Apveizdos parapija?) 

kuris mirė rugpiučao mėn. 23 d., ir tapo palaidotas 
rugpiūčio 27 d., o dabar ilsis Šv. Kazimiero kapinėse 
amžinai nutilęs ir negalėdamas atidėkoti tiems, ku
rie suteikė jam paskutinį patarnavime, ir palydėjo jį 
į tą neišvengiamą amžinybės vietą. 

Mes, atmindami ir apgailėdami jo prasišalinimą iš 
mūsų tarpo, dėkojame dvasiškiams: gerb. gerb. Pra-
lotui M. Krus'zai, par. kleb. kun. Ig. Albavie.iui, kun. 
J. Paškauskui, kun. W. P. Urbai ir kitiems kunigams, 
kurie atlaikė į'spūdinsg-as pamaldas už jo sielą ir pa
sakė pritaikintą .pamokslus (kun. J . Paškauskas baž
nyčioje ir kleb. kun. Ig. Albav.ieius kapinėse). 

Dėkojame šy. Mišių aukotojams: Pral. M. Kruszai, 
kun. Baltučiui, Šv. Kazimiero Vienuolyno seselėms, 
giminėms ir .draugams, kurių visų čia neįmanoma iš
vardinti. Dėkojame gėlių aukotojams: Jonui Landrai-
čiui, draugystėms ir kitiems. Dėkojam© graboriui 
J. F. Hadžiui, kuris savo geni ir mandagiu patarna
vimu garbingai nulyuėjo jį į amžinastį, o mums pa
lengvino perk esti nuliūdimą ir rūpesčius. 

Dėl vojame grabnešiams ir visiems, kurie paguodė 
mus mūsų nuliūdimo valandoj ir, pagaliau, dėkoja
me visiems dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms; o tau 
mūsų mylimam vyrui ir tėveliui maldaujame Aukščiau
siojo amžinos laimės dangaus karalystėje. 

Nuliūdę lieka: moteris Barbora, duktė Zofija sūnus 
Jonas (dr. Pankauskas, V. D. Universiteto pref., Kat. 
Veikimo Centro pirm.) Lietuvoje, dvi seserys Lietuvo
je, žsntai, anūkai, anūkės ir giminės. 

Atvaizduojamas paminklas buvo pastatytas 8v. Kazimiero kapinėse prie a. a. 
Kun. J. Juškos kapo. Iškilmingos dedikacijos ceremonijos įvyko sekmad., Liepos-
July 7 d., 1940 metais. Norime padėkoti tiems, kurie jau prisidėjo, ir iš anksto dė
kojame tiems, kurie paties šį užsimojimą įvykinti. 

AUKOTOJAI PAMINKLO FONDUI 

Paminklo Fonde buvo $338.50 Mr. and Mrs. Orant 5.00 
Mr. and Mrs. J . Z 10.00 M r* a n d M r s ' Hathaway 4.00 
Mr. and Mrs. R Z 5.00 y į s o $362.50 

KANLŠIMAS: Kadangi J . p . Kavai (Kavaliauskas) nebe bendradarbiauja su 
mnsų įstaiga ir nieko bendro su ja neturi, prašome visų aukotojų siųsti aukas šiam 
a. a, Kun. Jono Juškos Paminklo Fondui tiesiai j : — 

VENETIAN MONUMENTCO. 
5 2 T N. VVestenn Ave. Chicago, II I . 

TEL. SEELEY 6103 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudoikis 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTJ • 

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

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South Fairfield Avemie 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

Klausykite mfisu radio programo Antradienio Ir 
fieatadlenlo rytais 10:00 valanda, 18 WHIP stoties (1480 k.) 

Sn Povilo šaltlmieru. 

P A D Ė K O N Ė 

A. A. PRANCIŠKUS PILIPAUSKAS, 

kuris mirč rugpiūeio 27 d., 1940, ir tapo palaidotai 
rugpiūčio 31 d., o dabar ilsis šv. Kazimiero kapinėse 
amžinai nutilęs ir negalėdamas atidėkoti tiems, kurie 
suteikė jam paskutinį patarnavimą ir palydėjo jį į tą 
neišvengiamų amžinybes vietų. 

Mes, atmindami ir apgailėdami jo prasišalinimų iš 
mūsų tarpo, dėkojame mūsų dvasiškam tėvui kun. kleb. 
Myk. Švarliui ir, kitiems kunigams, kurie atlaikė įspū
dingas pamaldai? už jo sielų, o gerb. klebonui už pasa
kymą pritaikinto pamokslo. 

Reiškiame nuoširdų aeiū Šv. Izidario dr-jai iš South 
Chicagos, kurios nariai pribuvo kaipo grabntešiai lai
dotuvėse. Dėkojame šv. Mišių aukotojams ir visiems, 
kurie dovanojo gėles. Dėkojame įgrab, John F. Eudei-
kiui, kuris savo įgeru ir mandagiu patarnavimu garbin
gai nulydėjo jį į amžinastį, o mums palengvino per
kasti nuliūdima ir rūpesčius. Dėkojame grabnešiams 
ir visiems, kurie (paguodė mus mūsų nuliūdimo valan

doje ir, pagalios, dėkojame visiems dalyvavusiems lai
dotuvėse žmonėms; o tau Pranciškau, linkime ramiai 
ilsėtis ramybėje. Lai Dievas Jus vis laimina Savo 
gausiomis malonėmis. 

Nuliūdę lieka: Sūnai, Marti, Anūke, švogreriai, Švo-
gerkos, Pusbroliai ir kiti Gimines. 

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 Ava. 

NAEIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

A II D III A M f1 C PATARNAVIMAS 
HmDULHl l l lL DIENĄ IR NAKTĮ 

D V l^ A T KOPLYČIOS VISOSE 
I K A I MIESTO DALYSE 

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

AHtfroay B. Petkus 
P. J. 

6812 So. Western Ave. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CTCero 2109 
3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419 

JUkrt l Petkus 4704 S. Western Avenue 
Phone LAFayette 8024 

Lacfiawicz ir Sanai 
J. LJulenčius 

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 S t 
Phone PULlman 1270 
4348 So. California Ąve. 
Phone LAFayette 3572 

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

Antanas M. Phillips 3307 li tuanica Ave. 
Phone YARds 4908 

r 
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'Antradienis rugsėjo 3, 1940 

Konsulo Petro Daužvar* 
kalba pasakyta 19' 

Illinois 
' (Pabaiga) 

*'JI straipsnis 

**LieUrvois Respublika ir So 
ciali.stinių Tarybų Respublikų 
Sąjunga savitarpyjv pasižada 
vjisoiiiis aplinkybėmis gerbti 
viefta antros suverenumą bei 
teritoiialiių integralumą ir 
neliečiamybę. 

" I I I straipsnis 
"Kiekviena susitariančioji 

šalis pasižada susilaikyti nuo 
bet kurių agresijos veiksmų 
prieš antrąją salį ." 

V straipsnis sako, kad 
" T u o atveju, jei t a rp susita
riančiųjų šalių kiltų konflik
t a s ir jei nebūtų galima iš
spręsti to konflikto diploma-

^ t i n i u keliu, jos susitaria skir
ti taikomąsias komisi jas." 

Nepuolimo sutart is papildo 
Taikos Sutart į ir specifikuo
j a reikšminguosius nuostatus, 
kurie y ra reikalingi geram 
kaimyniniam sugyvenimui. Ši
tos sutart ies ant ras ir trečias 
straipsniai yra ytin svarbūs. 
Ant ram straipsny pasižada
m a visomis aplinkybėmis 
gerbti viena antros (t. y. Lie
tuvos ir Rusijos suverenumą 
bei teritorialinį integralumą 
((čielumą) ir neliečiamybę, o 
3 straipsny pasižadama susi
laikyti nuo bet kurių agr^si-

, -• — • v sijos — ateme iš Lietuvos 
virš 17 tūkstančių kv. kilo
metrų žemes ir per 100 tūk
stančių lietuvių tautos žmo
nių; įvare Lietuvon penktą 
koloną — keliolika tūkstančių 
kariuomenes ir politinių at
stovų — kas buvo priešinga 
Taikos Sutart ies IV straip
sniui kuris sako, kad abi ša
lys susitaria neleisti savo te
ritorijoje kurtis ir būti vy
riausybėms, organizacijoms 
arba grupėms, kurios statosi 
sau tikslą ginklu kovoti prieš 
antrą šalį (šiame atvejuje 
Lietuva) ir ta ip pat neleisti 

tarpto Pagalbos sutarties 
straipsniu, Lietuva nieko ne
gavo, kas jai priklausė, bet 
prarado 17,462 k v. kilometrų 

j teritorijos ir susilaukė nepra
šytų svečių — Sovietų armi
jos. 

Šios sutarties I I straipsniu 
misa k m na, kad ** Lietuvos 
Respublika ir Sovietų Sąjun
ga pasižada teikti viena kitai 
visokią pagalba, įskaitant čia 
ir karinę, Letuvos užpuolimo 
ar jos užpuolimo grasymo at-
veju> o taip pat SSSft užpuo
limo ar užpuolimo grasymo 
per Lietuvos teritoriją iš bet 
kurios Europos valstybės pu
sės. ' ' 

Vietoje šį straipsnį pildyti 
ir Lietuvai pagalbą teikti nuo 
užpuolikų, Sovietų Sąjunga 
pati Lietuvą užpuolė ir visus 
galimus šaliai pavergti būdas 

Šalių suvereninių te is ia ypač 
jų valstybinės santvarkos, diktavo "liafldied seimą" ir 
ekonominės ir socialines sis- per jį Lietuvos suvereninių 
temos, karinių priemonių ir, < teistoj likvidavimą. Tą visą at-

visą santvarką ir pagaliau pa imperialistine jėga, tokia pat 
~ , . • »» ; « » : ^ i . ~ u r _ L. i -i 

bendrai, nesikišimo į vidaus 
reikalus dėsnio." 

Šita sutarties dalis ir Ko
misaro Molotovo vieši pareiš-

| kiniai Lietuvą ir lietuvių tau
tą ramino ir pasitikėjimą, tei
kė. Lietuviu tauta, būdama 
teisinga ir sąžininga, manė, 
kad ir kaimynas bus toks pat, 
ypatingai, kad jis visuomet 
labai .garsiai kalbėjo apie tei-

liko spaudimu ir jėgos grasi
nimu. Iš to seka, kad visi 

| veiksmai, kurie buvo Lietuvo
je atlikti po 1940 m. birželio 
mėn. 15 d., nėra Lietuvos ar
ba lietuvių tautos veiksmai, 
bet SSSR veiksmai ir kaipo 
tokie y ra prieš tarptautinius 
įstatymus ir neprivalomi Lie
tuvai arba Lietuvių Tautai. 

eis laikas, kada nusikaltėliai 
gaus savo, o teisingieji savo. 
Lietuvai ir lietuvių * tautai 
skaudžiosios skriaudos bus 

jėga, kokia buvo laikomas 
Vilnius. Ta jėga jokio patei
sinimo neturi, ir Lietuvių 
Tauta niekuomet jos nepripa- atitaisytos — Lietuva bus vėl 
žins, kaip nepripažino Vii-1 Laisva ir Nepriklausoma, 
niaus okupacijos. 

Teisė ir žmoniškumas turės 
imti virių. Jėga ir klasta per ką užlieja — paskandina jc 
amžius pasaulio nevaldys. At- išimtį. 

Meilė — vulkano verpetai; 

i I i i 

C L A S S I F I E D 
D . R E t K A U N G A MOTERIS PARDAVIMUI NAMAS 
Reikalinga prityrusi motevris skudu- Pardavimui namas, 2 aukštu medi
ni rinkinėjimui. Suuare Deal .Rąg nis (cottaire) BU caraužiu Briirhton 

Lietuva, einant 
» * V i , . . .. -, _,. _ __ - - • « « • • *iu.*u«o ( 4. a u k o t u , uiCM 

' f£ rtgJFH^ŽffPk ^ V a , e R***1 , R i i g n i s (cottage) »u garadžiu Hright 
t n « ; u f o f v i t K 351S South C oitage (Srove A- Parke, prie 41st ir So. Maplewo 
t l l U b l b t a t \ - vemio. Cfa*eago, 111. — Phone Drex- Ave. Dėl tolimesnių informaci. 

L : .~ lw>; ' c l 8 2 0 6 - I saukite; Souiu UluVago 02M. 
3 ir teise bei, _ _ _ ^ _ _ _ _ _ ' r • ^ ' ' -* 

savo teritorijoje kalbinti ir pavartojo. 
mobilizuoti žmones į tų vy
riausybei, organizacijų arba 
grupių kariuomenės eiles ir 
turėti buveinę jų atstovy
bėms arba valdininkams. Iš 
šito viso ir įvairių kitų reiški
nių, aišku, kad Savitarpio Pa
galbos sutartį Lietuva pasira
šė ne savo laisva valia, bet 
Sovietų Sųjungos padiktavi 

Šioje sutartyje svarbieji 
punktai y ra sekantieji: 

" I straipsnis. 

"Lietuvos ir SSSR draugiu 
gumui sustiprinti Vilnius ir 
Vilniaus sritis Sovietų Sajun-

Įgjos perduodami Lietuvos res
publikai, įjungiant juos į Lie 

jos (puolimo) veiksmų (kaip tuvos valstybės teritorijos su-
jčga, ta ip ir grasinimu) prieš 
antrąja, šalį. Šituose straip-
sniuose^smninėti dėsniai yra 
gilūs ir reikšmingi, bet, su 

a pasigailėjimu tenka konsta
tuota kad jie Sovietų Rusi
jos nevykdyti — visi sulau
žyti — po kojų patremti. 
Tuose straipsniuose y ra pa
sižadėta susilaikyti nuo už
puolimo ir gerbti viena an
tros suverenumą; ir teritoria
linį integralumą bei neliečia
mybe, tačiau Soviete Rusija 
to nepadarė — abu straip
snius sulaužė: Lietuva už
puolė, j a okupavo, suverenu
mo teises pažeidė ir klastos 
bei jėgos spaudimo būdu pa
glemžė Lietuvių tautą,. Penk
tąjį šios sutarties straipsnį 
visai tft&mirijo — diplomatinių 
išsiaiškinhmų kelią ir taikomo
sios komisijos bftdų pastūmė" 
į šalį. Tai skaudu ir liūdna, 

v kad didele Valstybė turi grieb 
t is tokių priemonių mažai val
stybei sutremti ir jos progre
są keliems dešimtmečiame at
gal atstumti . Ypatingai tas 
skaudu Lietuvai, kuri visuo
met su Sovietų Sąjunga buvo 
drauginga i r iš jos draugin
gumo laukė, bet sumiaukė vi 
sai ko kito — paglemžimo. 

Į Soviete Rusijos padary
tus įvairius • neteisthtiuv* žy
gius Lietuvoje įeina svkmiy-
mas ir Savitarpio Padi lbos 
sutarties, kuri buvo sudaryta 

.ypatingose apystovose ir So
vietų Sąjungos savotiškais iš-
rokavimais 11*39 m. spalių m, 
10 d. š i t a sutart is buvo sovie
tų padiktuota, labai vienša-
liška, Lietuvai nepalanki ir 
pavojinga. J i susiaurino Tai
kos sutarties 2 straipsnį, ku
r iuo buvo nužymėtos sienos 
Įtarpe Lietuvos ir Sovietų Ru 

dėtį ir nustatant sieną t a rp 
Lietuvos Respublikos ir 
S S S R . " 

Hitas straipsnis skamba 
gražiai ir iš paviršiaus atro
do Lietuvai prielankus, bet 
pažiūrėjus i jį giliau, pasiro
do kas kita: jis nieko Lietu
vai neduoda, bet daug iš Lie
tuvos atima. Ta sritis, kurią 
Sovietų Sąjunga perdavė Lie
tuvai, buvo tik dalis Lietuvos 
teritorijos, kuri ja i priklausė 
einant Taikos Sutart ies 2 
straipsniu. Visa ta teritorija 
buvo 24,342 kv. kilometrai, o 
Lietuvai iš jos gražinta tik 
6,880 kv. kilometre, Iš to se
ka, kad šio gražiuoju ir ko
munistų išgarbintuoju Sav i ) 

Sutart ies IV straipsniu pa
brėžiama, kad " Lietuvos Res
publika ir Sovietių Sąjunga 
pasižada drauge ginti Lietu
vos sienas, kuriam reikalui 
Sovietų Sąjungai suteikiama 
teisė savo lėšomis laikyti ben
dru susitarimu nustatytose 
Lietuvos Respublikos vietovė
se griežtai aprėžtą Sovietų 
sausumos ir orinių ginkluotų 
pajėgų kiekį. Tiksli šios ka
riuomenės buvimo vieta ir ri
bos, kuriose ji galės būti pa 
statyta, jos kiekis kiekvieno
je paskiroje vietovėje, o taip 
pat visi kiti klausimai, kaip 
tai ūkinio, administracinio, 
jurisdikeinio pobūdžio ir kito
kie, kylantieji ryšium su So
vietų ginkluotų pajėgų esimu 
Lietuvos teritorijoje pagal šią 
sutart į , bus tvarkomi atski
rais susitarimais. 

HP .... 
Einant šiuo straipsniu bu

vo Lietuvon įleistas tam tik
ras kiekis Rusijos kariuome
nės ir apgyvendintas nustaty
tose vietose. Nors tai buvo ne
prašyti ir nereikalingi sve-« 
čiai, tačiau jie buvo šios su
tarties ribose ir Lietuva bei 
Lietuvos žmonės juos laikė 
savo draugais, bet, deja, ši
tie 'draugai' virto penkta ko
lona ir pradėjo Lietuvą griau
ti iš vidaus, nežiūrint to, kad 
sutarties V I I straipsnis aiš
kiai sako, kad "Su ta r t i e s įgy
vendinimas jokiu būdu netu
r i paliesti Susitarianeilųjų 

singumą ir mažų tautų užtari j mu lietuvių tautos ir teisę 
mą, tačiau gyvenimas parodė teisingumą gerbian&ų vaisty
ta* kitą — visi gražūs žodžiai'bių, kurių priešaky stovi _ ^ __ _ 
ir iškilmingi pažadai pasirodė U. S. A., yra Sovietų Sąjun-, ^ l y ^ n ^ ^ m * * . £ . 
esą klastingi ir pavojingi ne gos okupuota ir laikoma ™\^. SSftJVESSZ £ £ w 

tik Lietuvai bet ir kitoms tei- suvereninėmis teisėmis, bet 
sę bei teisingumą gerbian- _____-_-_• • 
čioms ir taiką mylinčioms ša
lims. 

i 

Aukščiau pacituotam straip 
sny aiškiai pasakyta, kad su
tart ies įgyvendinimas jokiu 
būdu neturi paliesti Susita
riančiųjų Šalių suvereninių 
teisių, ypač valstybinės sant 
varkos, ekonominės ir sociali
nės sistemos ir bendrai vi
daus reikalų. Rusai, tačiau, 
šitą užmiršo — jie apkaltino 
Lietuvą tuščiais kaltinimais; 
pareikalavo Lietuvą pakeisti 
vyriausybe, įsikišo į Lietuvos 
reikalus, atsiuntė Lietuvon 
šimtus tūkstančių stipriai gin 
kluotos kariuomenės ir savo 
komisarus; rekomendavo — 
faktinai paskyrė Lietuvai vy
riausybę, pakeitė Lietuvoje 

DABAR LAIKAS ANGLIS 

UŽSISAKYTI ATEINAN

ČIAI ŽIEMAI. 

Roseland Coal Co. 
343 W. 107th Place 

TEL. PULLMAN 6776 
A. Tumorus* Sav. 

PARDAVIMUI NAMAS 
Bizniavus namas 22x80; krautuve 
22x60. Karšto vandenio šiluma ap-

| šildomas; pragyvenimui kambariai 

71st Street, tel. REPubUc 8242. 

j P" RADrO PATARNAVIMAS j! 
11 Automobilo Radlo, Namų Kadio. | 
i Mes taisome visas išdirbystes ir I 

modelius. Patarnavimas dieną, ir 
i naktį. Kreipkitės i:— 

3562 SOUTH HALSTED STREET 
Greitam patarnavimui saukite: IĮ 

VAROS 2793 

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

on 
od 

informacijų. 

PARDAVIMUI NAMAS IR BIZNIS 
Pardavimui namas, 6 kambariai vir
šuj; tavernas ir 4 pagyvenimui kam
bariai pirmame aukšte. Mūrinis ga
radžius. Tavarno fiksčeriai visi nau
ji. Parduosim pigiai. Randasi anl 
63-cios gatvės. Atsišaukite: Telefo
nas PROspcct S078. 

PARDAVIMUI 
Road-house, visa arba puse. Labai 
prieinama kaina. Pardavimo priežas
tį patirsite ant vietos. 
Ats išaukite:_8200 K E A N AVENUT 

PARDAVIMUI 
7 kamb. Brtck bunj?alow (kam
pinis) su garadžiu. Kaina $7'J00. 

t Atsišaukite: 
| 7201 So. Rockwcll Street 

ProspeiH 52<i0 

CONRAD 
Fotografai 

Studija Jrenąta pir 
, mos rūšies su mo
derniškomis užlaldo-

1 mis ir Hoilvvvood 
Šviesomis. D i . / b a t 
G a r a n t u o t a i 

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

B«i. — ENCHewood 6840. 

• M l U _ « W i d W 

HOLLYVVOOO INN 
Svetaine renduojama susi-
rinlimamS) parems, vestu
vėms i r visokiems kitiems 
parengimams. 
Mykolas Ir Elzbieta fcttldauskal 

(Savininkai) ^ 
2417-19 WEST 43rd ST. 

Phone Virglnia 9780 

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

- S M A l l MONTHIY PAYMENTS-

All MAKfS 

SOLD, RENTEO 
ANO REPAIRED 
— IMUM flAOl.M *tlO»r*NCI — 
OVI I I IV I lT t ( U I T ONI-TIkl NIW.M*CHINI •VAIANTII 

x C T A D TYPEWRITER 
^ ^ • M l l . C O M P A N Y 

ROIERT C. OOIMIATT, Monofltr 
189 W. MAOISON ST. 

Phone DEAR30RN 8444 
ISTIMATIS-FREE-DEMONSTRATION 

PARDAVIMUI LOTAI 
Parduosim ar išmainyslm 3 lotus, 
kurie randasi Brookfteld, 111.. bun-
įfalo\v sekcijoje. Kaina labai priei-
nama. Kreipkitės: 2134 West 23rd 
Piaee , Ciiita^o, llisnois. 

PARDAVIMAI A R MAINYMUI 
NAMAS 

3 fletų namas ir krautuvė. <tav-
ern). IMlnai išrenduotas. Taverna 
pilnai j rengta su barais ir visais 
fixėeriais kurie priklauso namui. 
Parduosime arba mainysime ant 2 
flettj namo arba ūkies netoli Chi-
cagos. Atsišaukite: 

.4213 So. Oampbeli Ave., 
Antras aukštas. 

PAIEŠKAU PARTNERIO 
Paieškau pusininko. Turiu S kam

barių narna ir apelsinu (orange) 
soda 'Floridoj. Tyrus oras. sveikas 
gyvenimas. Ksu vienas. 

Adolph S. Mann. 
1148 So. Kedzte Ave. 
Tel. Rock\vell 3405. " 

BARGENAS 

PARDAVIMUI AR MAINYMUI 
Norime išmainyti 2 f lėtu PO C 

kambarius namų. Hrigliton Parko 
snt mažesnio. Atsišaukite: 

3944 So. Artcslan A v a 

PARDAVIMUI NAMAS 
Medinis namas, apkaltas su asbes-
tes, cementinis pamatas. 3 fletal 
po 6 kambarius ir krautuve. Par
duosiu arba mainysiu ant dviejų 
fletų namo. Atsišaukite: 4213 So. 
Campbell Ave., 2ras aukštas priekyj. 

B AR GENAI! 
ORIDGEPOHTE: 

2 aukštų mūrinis namas; 3 pagy
venimai: 2 po 4 ir i — » kamb. 
Aliejų apšildomas. Uraži viela sro-
ido salionui. Kandasi tarp 31-inos ir 
35-tos gatvės ant Haisled fc>t. Kai
na $0500. 

2 aukštų mūrinis namas. 2 pa
gyvenimai po o kamb. Aukštas skie
pas. Kaina tiktai $5200. 

7 kambariu mūrinis namas. 2 lo
tai; karštu vandeniu apšildomas: 
auksas skiepas; gražus daržas ir so
das. Kaina tiktai $4200. 
B1UGHTON l'AUK: 

2 aukštu mūrinis namas. 2 pa
gyvenimai po 4 kamb. Pastoge; 2 
kary medinis garadžius. Kaina tik
tai $4250. 
MAHQl'ETTE MANOR: 

11 apąrtmentu. 2 auKMu mūrinis 
kampinis' namas. 2 fletal po 6 
kamb.; 8 fletai po 4 kamb. ir 1 — 
3 1-2. Rendos per metus neša 
$5,430. Kaina $23,000. 

2 aukštų bizniavas, kampinis, mū
rinis namas. 4 krautuves. 2 fletai 
po 6 kamb.; 2 daktaru ofisai; 4 
karų mūrinis garadžius. Garu ap
šildomas. Rendu per metus $4020.t)0. 
Kaina $20,000. 

4 lietų medinis namas: 2 fl. po 
4 ir 2 11. po 5 kamb. Cementinis 
pamatas, l iendų $6 "J. 00 i mėnesi. 
Kaina $3800. 
KOSĖLAND: 

2 aukštų mūrinis namas; 2 pa
gyvenimai; 5 ir 6 kamb. Garu ap
šildomas. Arti gražios parkės. Turi 
būti parduotas greitu laiku. Par
duosim už greriausig, pasiūlymą. 6 kambarių rezidencija su vėliau-. _ U I I T I M A M 

šios mados Įrengimais. Randasi v v ^ h , 1 ^ L I ^ M A N : 
Maniuette Parke, arti Vienuolvno.l f kambariu medinis bungalow su 
Prieš perkant bungalow pamatykite: aukštu skiepu. R a n d a i prie 124-tos 

5 
UNIVERSAL 

RESTAURANT 
Vfesttivėm, Krikštynom ftr kito
kiem Bankietam Suteikiam P a 

tarnavimą. 
U n k s m a s Patarnavimas Visiema 

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

THAT NEYER M ^ 
tnu^ Inter-n&tl €fcrtt>oti Co.,.N. J. 

t o H M t>CAK _ J ^ 

W t H A O l-^ST 
\ t V E M tH 4 —• »T WAS 
C ALL M V f ^ O L T 

D U O D A M E 

šį namą 
Kitas didelis bargenas: Krautuvė 

ir 3 fletai geriausioj vietoj Mar-
ąuette I'arke. Biznis eina be susto
jimo. Biznieriai, pasinaudokite, ge
rai laimėsite. Rašykite ar matyki
te: J. VILIMAS, 0800 So. Maple-
wood Avenue, tel. HEMloek 2823. 

gatves ir Normai Avo. Turime par
duoti greitu lalliit. Galima nupirkti 
su mažu įmokejimu. Kaina žema. 

M. J . KIRAS 
3251 South Halsted Street 

Tel. Victory 0399 

M I M BE. R 

1 Y ^ 

fe P A S K O L A S 
% A N T N A M Ų 

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

INSURED 

SAVE 8 7 
MAIL 

TAUPTKIT PER 
PAŠT4 ST. A N T H O N Y ' S 

8 U I L 0 I N G & L 0 A N A S S 0 C I A T I 0 N 
1500 South 49th Court, Cicero 

Tel. CICero 412 Jos. F. Gribauskas, Sec. 
Vai.: Ptrm., Ketvtr., iedtad. t Iki 8 V. •.,* Antr., Trečiad. 9 iki 5 pp. 

DABAR MOKAME 3 į % V2 PADĖTUS PINIGUS 
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPDIIAl APDRAUSTI IKI $5,00G. 
per F e d e n l Smwhųt* and Loan Insurance Corp., WaanlnffUm. D. G. 

Vienatine Tikra i Lietuviška Užeiga . 

« > "BALTIC STREAMLINE BAR" 
3107 SOUTH HALSTED STREET 

Telefonas:— VICtory 0885 
Cia -r - a m : ; e n Ue tuvo* trispalvė vėliava Į į f 2 ? 2 2 2 S L Z f 2 t o t t f S 
Kaltn- streamltne rtar nuošinržiai kviečia vlstis ^ ^ ^ " J S 
jrrvnai I.etuvLsk, «žeiga. I žlaikon.e visokius ^ " V ^ į* * į j į f 
Pabaltijo* krašte sūrtmus. ^ ^ u ^ ^ ^ 2 ^ l L ll^ZikS 
S S S ir šeštadieniais. TAMAS A L L k S \ N A S . Salininkas. 

S. Z., Menedžerius. 

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO 

REAL ESTATb 
INSURANCE AND LOANS 

Statau visokios rujiies naujus na
mus ant lengvų mėnesiniu išmo
kėjimu. Darau visok| taisymo dar
bą be Jokio casb Jinokėjimo, ant 
lengvu mėnesinių išmokėjimą 
(Išgaunu geriausi atlyginimą tt 
Fire Insurance Kompanijų dėl tai-
Bymo apdegusių n a m u ) . Darau 
paskolas ant naujų ir senų namų, 
ant lengvų mėnesiniu išmokėjimą 
nuo 5 Iki 20 metų. Reikale kr<4n-
kitėb prie; 

J O H N P A K E L 
6816 S, Western Ava Phone Gtovehill 0306 

I*-. — — — — — — — — — 
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
Svarbios Prakalbos 
West Sideje 

Ateinančio ketvirtadienio va 
karas vestsaidiečiaius bus at
mintinas. Tą vakarą Ataros 
Vartų parapijos t?ąlėj įvyks 
prakalbos, kuriose l>u> nu
šviesta visa> kas dabar deda
si Lietuvoj. Kalbės atvykęs 
iii Lietuvos P. Vileišis, kon
sulas P. Daužvardis ir kiti. 
Laimingai atplaukė į New 
York Amerikos laivas "Ame-
rican Legion", kuriuo grįžo 
iŠ Lietuvos ibuves Aušros ;Va-
r to parapijos klebonas kun 
Urbonavičius ir seniau »pagar 
sejes kalbėtojas dr. Račkus su 
žmona ir kiti. Iki treeiadie 
nio kai kurie jų, gal, jau bus 
Chicago. Taigi išgirsime nau 
jausiu žinių iš Lietuvos. 

Visi Amerikos lietuviai šia 

Pastaba Nepiliečiams 
Daugelis lietuvių nepaliečių 

kreipiasi prie manės klausda
mi, kas bus, jei jis nesiregis-
trnos? Nesvarbu, kokiu tiks
lu žmonės to klausia. Man, 
kaipo advokatui, svarbu pa
tarti žmonėms taip, kaip į-
atatymai yra perleisti. Aš pa
tariu visiems nepiliečiams vie 
ną rezoliuciją — registruotis. 

Vienas yra šitaip pasakęs: 
"A£ Besiregistruosiu, ir kaip 
jie mane suras f" Taip, val
džia, gal, nesuras trumpu lai
ku, arba kada būsi sveikas, 
ramus. Bet, nelaimėj ar be
darbei ištikus, kur tada ding
si? Turite suprasti, kad mūsų 
šalyj kyla didelig patriotiz
mas, o dar neturime karo. O 
kas bus, jeigu jo susilauksi
me? I r kai kas norį daryti 

ndie įdomauja dabartine j o . ' * ^ * * * * » ž y g į ' l y ' V ^ ' 

Sužadetuves 

Monika Paulikonyte 

-padėtim. Laikraščiai nedali 
visų žinių patiekti, net? cen
zūra jų nepraleidžia. Kas ki-į 
ta žmones, kurie savo akimis 
viską matė. Todėl, ketvirta
dienio vakare visi susirinkite 
į parapijos salę I š k l a u s y t i 
tikrų, žinių iš Lietuvos. Pra
kalbos prasidės 8 vai. Įžan
gos nebus. Rap. 

Parapijos Piknikas 
Praėjo Linksmai Ir 
Maloniai 

BRIDGEPORT. — Rugp. 
25 d., Vytauto parke bridge-
portiečiai praleido dieną link
smai ir maloniai. Tik gaila, 
kad ne visi lietuviai katalikai 
išmintimi vaduojasi, nes pik- j 
nikas buvo neperskaitlingiau-
sias. flFas rodo, kad 'katalikai 
permažai įvertina savąsias įs
taigas. 

Parapija, bažnyčia, moky
klos (pradžios ir aukštesne), 
seserų namas ir klebonija su
rištos su didelėmis išlaidomis. 
Tai didele katalikų brangeny
bė. Jas reikia palaikyti. 

Piknike <laug gyvumo įne
šė Šv. Jurgio parapijos mo
terų choras, vad. komp. A, S. 
Pociui, dainuodamas lietuviš
kas dainas ir moterys patar
nautojos už baro, bei ARD. 2 
skyriaus nares restaurane, 
vad. V. Vaišvilienės. 

gti registracijos. 

Buvau priešingas nepilie 
čių registracijos įvedimui ii 
šiandien sakau, kad įstatymai 
yra perskaudūs. Bet, mes gy 
vename diemokratijoje. Žmo
nių rinkti atstovai išleido į-
statymus ir (prezidentas juo? 
patvirtino. Tad, kas mums 
lieka daryti? Niekas kitas, 
kaip tik pildyti įstatymus — 
registruotis. 

Jonas Bankevičius 

Monika Paulikonyte šiomis 
dienomis rodo savo draugams 
ir pažįstamiems (gražų lei-
mantinį žiedą, kurį nešįoja 
ant kaires rankos (bevardžio 
piršto. Tą, sužiedotuvių žiedą 
jai dovanojo Jonas Bankevi-

Šaltimiero Lietuviu 
Diena Sutraukė 
Daug Publikos 

" Neleisk niekam užstoti ke
lią į Šaltimiero Lietuvių Die
ną.' ' Toks buvo Lietuvos Die
nos rengėjų priežodis. Iš ry
to išrodė kad lietingus oras 
norės tai dienai pakenkti — 
bet po pietų lietus pranyko ir 
daugiau nebepasirodė. 

Todėlei ir praeitą sekma
dienį, rugp. 25 d , tūkstančiai 
ir tūkstančiai lietuvių suplau
kė į Oaks daržą — pasilink
smino ir tuo pačiu parome 
P. Šaltimiero ir jo štabo ra-
dio darbuotę. Toks pasirody-

I mas paskatins juos ir toliau 
darbuotis dėlei geresnių lietu
viškų programų. 

Kaip buvo garsinta taip ir 
įvyko. Programa buvo įvairi 
ir žavinga. Taip sūdomojo 
publiką, kad per visą progra
mą visi tiktai gėrėjosi muzi
ka ir juokais. 

Kontestai visiems patiko, o 
ką bekalbėti apie radio artis
tų dainas, akordionistų ir ki
tų muzikantų muzika. 

I r daugelis žmonių parsive
žė namo daugelis brangių do
vanų, kurie tą dieną buvo do
vanoti įvairių biznierilų. 

Kurie dalyvavo šiame di
džiuliame parengime ir dar 
šiandien džiaugiasi. Didžiulis 
daržas pasirodė per ankštus; 
daugelis turėjo savo mašinas 

Kai kas sako: " K a i p tie nomi lietuvių tarpe. Monika 
įstatymai mane .paliečia: aš dainuodavo lietuvių choruose, 
nesu .vokietis ar italas." At-j o Jonlas pardavinėja Buick 
sakymas yra toks: kongresas j automobilius, 
negali leiisti įstatymus atski-j 
roms tautoms. Mūsų įstaty 

čius-Banky. 

Abu jaunieji yra gerai ži-. palikti ant kelio ir pėsčiais 

Nemažiau jos linksmino dai 

mai turi -būti "general law 
of the statė or the country" 

Lietuvis-ve nepiLietis-tė jei 
užsiregistruosi trumpoj atei 
tyj, nieko nenukentesi. 

Niekas negali žinoti, ką m.ū 
sų kongresas ateityje padarys, 
kokių įstatymų išleis. Gyve
nimas parodys. Me&, Ameri 
kos piliečiai, turime daboti 
kongresą, kad jie perdaug ne
suvaržytų laisvės šioje demo
kratiškoje šalyje. Visi tie žy
giai vadinami apsigynimo ak
tu (defense measures), ku 
riuos kiekvienas kitaip supra
ntame. Registracija taip pat 
priskaitoma apgynimui tau
tos. 

Monika Paulikonyte yra 
buvusi vesteaidiete, o dabar 
gyvena Brighton Parke su sa
vo tėvais. 

Jonas Bankevičius yra aš
tuonioliktos kolonijos gyven-, 

j to jas. Pažįstąs 

ateiti į daržą. 
Žodžiu tariant viskas kuo 

puikiausiai pasisekė. Todėl 
P. Šaltimieras ir jo /gFupė vi
siems nuoširdžiai dėkoja ir 
pasižada toliau darbuotis dė
lei smagių lietuviškų radio 
programų ir didžiulių lietuvių 
parengimų, kurte atneša gar
bės visai mūsų tautai. 

Rap. 

HARRIET LUKAS, kuri 
dainuos dienraščio "Draugo" 
radio programoj šįvakar, 7:30 
vai., iš stoties WGES (1360 
kil.). 

RESPUBLIKONAI TURI 
MAŽAI FONDU 

Iš 25 vakarinių valstybių 
respublikonų partijos vadų 
suvažiavime Chicagoj iškelta 
aikštėn, kad ši partija turės 
mažus fondus politinei kam
panijai. 

Hatcho aktu nurodyta, kad 
kiekvienos partijos nacionali
nis komitetas kampanijai te
gali išleisti tik po tris mili
jonus dolerių. 

Ir, štai, resp. komitetas iš 
tos sumos turės išmokėti 1936 
metais padarytą deficitą ir 
padengti iki šios kampanijos 
visas išlaidas. (Tad apskai
čiuota, kad iš trijų milijonų 
politinei kampanijai lieka tik 
1,510,000 dolerių. Paskirų val
stybių komitetai gali turėti 
nuosavus fondus, bet ir čia 
nustatytos ribos. 

Klausykite 'Draugi' Radio Programų 
Antradieniais 
WGES (1360 kiL) 
730 valandę vak. 

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

Kviečiame visus mūsų gerbiamus skaityto
jus pasiklausyti šių radio programų, nes bus 
dedamos pastangos padaryti jas kuopuikiau-
sias ir vertas jūsų pasiklausymo. / 

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

Ką pasakoja 

• 

Pakartoju: kurie bandys iš
vengti registracijos, vėliau 
paklius į valdžios rankas ir 

Vestuvių Puota 
North Side. — Turbūt, nie 

kuomet čia nėra buvę tiek 
vestuvių, kiek šiemet. Ir laba.i 
gerai. Mat, mūsų parapija ii 
taip neskaitlinga. O kuomei 
jaunieji tuokiasi, kuria šei
mynas, tokiu būdu ir para-
pijonų skaič.ius didėja. Tair 
ir reikia. 

Apie pirmiau buvusias ves 
tuves nerašysiu, nes jau bu
vo rašyta. Bet, štai, rugpiū-
čio 24 d. buvo šaunios vestu
ves, kurias iškele geri para-Į 

KOVOJA DEL PEN
SIJŲ LIKIMO 

Chicagioj (kaip ir ktuose 
miestuose) atsitarnavę ugnia
gesiai, policininkai ir kiti 
miesto tarnautojai gauna pen
sijas iš fondų, kurie sudaro
mi tarnautojų indeliais ir iš 
miestų iždų #skiriamomis ati
tinkamomis sumomis. 

Dabar kongrese svarstomas 
l bilius, kad visus visoj šaly 
miestinius tarnautojus įtrauk
ti į socialines apdraudos pen
sijų sistemą. 

Miestų tarnautojai bijo, kad 

BUS PARDUOTI 
ARMIJOS ARKLIAI 

Šį trečiadienį Dcxter pavi-
lijone, Stockyarduose varžy
bomis bus parduota 367 ar
mijos arkliai, kurie vos tik 
grąžinti iš kariuomenes ma-
nevrfų. 

MAŽESNIS SKAIČIUS 
MOKINIŲ 

Chicagos viešųjų mokyklų 
viršininkai nusiskundžia, kad 
šiemet šiose mokyklose būsią 
mažesnis skaičius mokinių. 
Tai esa del to, kad mieste 
mažėja gimimų skaičius. 

(•(snjc& j 9* *!WW r) 
VARGINGI KAREIVIAI 

Atvykusieji Lietuvos "gel
bėti' ' raudonarmiečiai nėra 
tikrieji rusai — didžioji jų 
didžiuma geltonosios rases a-
zijatai. Tik karininkai yra 
rusai. Kareiviai netvarkingi, 
prastai aipirengii, ibet šiuo me
tu jiems duodama begalės pi
nigo; ir leidžiama viską pirk
ti. 

Karininkai (komisarai) bai
liai nustebo pamatę Lietuvos, 
ypač miesto gyvenimą. Juk 
Rusijoj ir šventadieniais taip 
apsirengę nevaikščioja. 

"Mes jus sutvarkysim!"— 
pareiškė jie. Na, ir tvarką. 
Perką drabužius, avalynes 
kiek t ik nori, nes pinigų y-
ra. Tuo tarpu lietuviams 
pirkti leidžiama tik pagal nu-
!3tatytą kiekį. 

Nors ir pavergta Lietuvos 
kariuomene , nepalyginamai 

geriau atrodo. 
Šnipinėjimas visur baisiau

siai išplėstas. Dabar Lietuvoj 
visi tylomis kalbasi arba vi
sai tyli, nes nežinia iš kur 
gali pasirodyti šnipas. 

Tai tokie pirmieji lietuvių 
iš įpiavergtosios Lietuvos pa
sakojimai. Jų tik mažytė dale
lė. Lietuvos visog tragedijos 
šiuo momentu neįmanoma pa
tiekti. 

Lietus Sutrukdė 
Išvažiavime 

Užpraeitą šeštadienį turėjo 
būti piknikas Liberty darže 
draugystės Lietuvių Kareivių, 
uniformos skyriaus. Bet lie
tus sugadino. Dėl to karei
viai pasitarę su daržo savi
ninku Pilkium nutarė rengti 
išvažiavimą 7 d. rugsėjo, šeš
tadienį, po pietų. Kas atjau-
čiat kareivius, ir jiems prita
riat, atvažiuokite, o turėsite 
gerus laikus. Jeigu ir vėl 0-
ras būtų nepalankus, tai vi
sas pasilinksminimas bus Liuo 
sybės svetainėj. 

Gal, paskutinas išvažiavi
mas į žaliuojančius laukus 
bus 15 d. rugsėjo, Liberty 
darže. Ciceros Lietuvių Liuo-
sybės namo bendrovė turės 
metinį išvažiavimą su laimė
jimu pinigais $15.00 — pir
ma dovana. Viso buis septy
nios dovanos. Tikietas 10c. D. 

Susirinkimai 
Bridgeport. — Moterų Są

jungos 49 kuopos mėnesinis 
susirinkimas bus utarninke, 
rugsėjo 3 d., 7:30 vai. vaka
re, Šv. Jurgio parap. salėje. 
Prašoma visų sąjungiečių at
silankyti, nes ibus svarbus su
sirinkimas. 

Rast. Sofija Žičkus 

nomis ir namie, parap. s v e t . , ' ^ b a l ldžiami pagai į s t a ty-
rugp. 26 d. vakare, prie ska- m u g K a m ted Matyti save 

į tokį (pavojų? Tuomet tokie 
žmonės tikrai bus prisikaity-
ti prie penktos kolumnos. 

Adv. Charles P. Kai 

nios vakarienės, pagamintų 
ARD. 2 skyr. narių, vad. A. 
Vaišvilienei. 
PRALOTO ŽODIS. 

Po skanios vakarienes pra
lotas M. L. Krušas tarė nuo
širdų ačiū visiems, kuomi tik 
nors prisidėjusiems prie pa
rapijos pikniko pasisekimo, ir 
pranešė linksmą žinią, kad 
1942 metais Šv. Jurgio para
pija baigs mokėti skolą. Baž
nyčia bus atnaujinta ir konse
kruota (turint skolos negali 
būt konsekruota), ir kad 1942 
metais pripuola parapijos 
auksinis (50 metų) jubiliejus 
nuo įsteigimo. 

Kad tinkamai jubiliejų ap
vaikščioti, reikės visiems įdė
ti daug darbo ir rūpesčio. 

Svarstys Konskripcijos 
Klausime 

United Office and Proiess-
ional Workers Union (CIO) 
suvažiavimas šeštadienį atida
rytas Morri«on viešbuty. Su 
važiavimas bagsis rugsėjo i 
dieną. 

pijonai Planičiūnai savo duk-l tuo būdu gali būti panaikin-

Suvažiavo apie 200 delega
tų, kurie atstovauja apie 
35,000 narių. 

T a r p kitko suvažiavime bu? 
svarstomas konskripcijos klat 
simas. Nurodyta, kad apie 7(? 
Muošimčių organizacijos nariu 

Plunksnai konskripcija paliečia. 

relei Alisei, susituokusiai su 
Stasiu Rasimu. Jaunavedžiai 
yra čia gimę, augę ir parap 
mokyklą baigė. Alisė yra bai
gusi šv. Kazimiero akademi
j a 

Vestuvių puota buvo para
pijos svetainėje. Dalyvavo di
delis būrys Rasimu ir Plan-
čiūnų giminių ir draugų. Jau 
niesiems sudėta gražių dova
nų ir linkėjimų. Emilia 

Arkivyskupas 
Pašventimo Airportę 

J . E. arkivyskupas S. A 
Stritch vakar pašventino LeM 
is School of Aeronautics, arti 
Loekport, 111., airportą, ku
riam per dešimtį dienų vyko 
kontestas sklandytuvais. 

Ši mokykla yra Chicagos 
arkivyskupijos įstaiga, kurio
je mokosi daug jaunuolių. 

tos jiems miestinės pensijos, 
kurios keleriopai yra dides
nės už socialinės apdraudos 
pensijas. 

Miestinių tarnautojų orga
nizacijos Chicagoj pasiuntė į 
Wasningtoną savo delegaci
jas pasidarbuoti, kad minėta 
atmaina nebūtų daroma. Sa-
ko? miestiniai darbininkai tu
rėtų didelę nuoskaudą. Neži
nia, ar kas bus laimėta. 

Senatorius Wagner kongre
se iškėlė sumanymą, kad -vi
sų lokalinių valdžių (savival
dybių) tarnautojai k darbi
ninkai būtų įtraukti socialinės 
apdraudos sistemon. 

Šio sumanymo priešininkai 
pareiškia, kad tuo bilium no
rima panaikinti dabartines 
miestuose gyvuojančias pensi
jų sistemas. Tik vienam Chi
cago tas paliestų apie 40,000 
asmenų. 
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