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"Draugo*' piknikas atėjo 
ir praėjo. 

Takiau mes šiandie džiau
giamės įstengę sutraukti d i-j 
džiausiąs žmonių minias. 

Šiandie mes jaučiamės ne 
vieni kovoja už savuosius 
principus, už garbingą ir lai
sva lietuvį, už kultūringą ir 
pilnutinį žmogų, kuras už sve 
timuosius grašius neparda-
vcs savosios tautos, neišsiža
dėjęs savo tėvų tikėjimo ir 3a 
vo senolių kultūras ir neper-
giemes Rusijos pakalikų skal
biamu kosmopolitinio komu-

AMERIKOS SENI KARO LAIVAI ANGUJON 
Anglai a tase naciu 

ant Londono 
LONDONAS, rugsėjo 3 d, 

— Šiandie vokiečiams du 
kar tus nepavyko prasiveržti 
pro Londono apsaugos liniją. 
Vokiečių lakūnus atmuša su
jungtos aniglų kovos orlaivių 

j i r priešorlaivinių pabūklų 
nizmo raugu gali tapti gar- pastangos. 

Antrojo vokiečių bandymo 
Į prasiveržti metu Londone p^r 
j vienlą valandą ir 10 minučių 

Už tuos tai principus ir už, s k a m b ė j o orlaivių pavojaus 

binga šio krašto piliečių ir 
šios šalies kultūros ir gerovės 
bendrininku. 

tokį lietuvį su mumis ben-
dran darban stovi tūkstančiai j 
mūsų tautiečių. 

Kai Lietuvą trempia pur
vinas Rusijos aziatų batas, 
Čia ipas mus jų trupiniais pe
nimi Stalino vergai šoko pa 
sibaisėtiną mirties šokį ant 
savo tėvų žemės kapų ir savo 
netiesingais pasakojimais 
stengiasi užtrenkti pasiekian
čias Amerikos lietuvių au'.-is 
iš Lietuvos aimanas ir šau
kiantį vargą. 

Kas mūsų broliams » KARALIAUS ROMUOSE 
' ' IŠKILMĖSE 

signalai. 
Virš Temzės vokiečių ir an 

glų orlaiviai aršiai kovojo!, 
bet pasiekti sostinę priešui 

| nepavyko. 
Stebėtojai sako, jog atmušta) l i n f t _ „ m o | | | T I 1 I I 

bent 300 priešo orlaivių. Tuo-1, J A r U N I J U o ULIIMA" 
jau po pietų aviacijos minis-
.terija pranešė, jog sunaikin
ta 23 vokiečių orlaiviai ir 
ta ip pat pripažino, jog žuvo 
/penkiolika Anglijos orlaivių, 
bet aštuonių orlaivių lakūnai 
esą saugus. 

Pennsylvania Central Airlines luksusinio keleivių lėktuvo liekanos ir dalys jam nukri
tus kalnuose netoli Lovettsville, Va., praeitą šeštadienį. Žuvo 25 asmenys. (Acme telei;ih.) 

TUMAS INDOKINIJAI 

nistams, jei Lietuvoje rusas 
j a brolį kalėjime pūdo, kas Pirmojo orlaivių pavojaus 

signalo metu Buckingham rū jiems, kad ten už jūrų jų 
tėvų tėvai sunkų neša komu
nistinį Rusijos jungą. Nemu
nas gilus — daug ašarų pa-j g į s y T sukvietė, kad apdova-
skandins i r kalėjimų sienos' ^ t ų atžymėjimais. 
storas — daug ramių ir ai-j Karalius įteikė 330 atžy-
manų nuslopins, o trąšioji 'mėjimų, kurių tarpe tris Vik-
Lietuvos žemė ne vieną. savo | t 0 r i jos kryžius, aukščiausias 
sūnų priglaus. j karinis atžymėjimas Angli-

Na, ir ploja katutės mūsų j 0 j # 

komunistai ir Lietuvos žydai \ Netrukus po pirmosios ata-
komunistuojantieji, nes iš to | fc0>s k u r į buvo 37-oji ant Lon 
jie duoną, kad ir kraujuoją, l'^ono, šimtai vokiečių orlaivių 
valgo, nes \rl tai jiems Stali-1 pasigirdo Anglijo s pakraš-
nas trupinių purvinų numes. 

HONK KONGAS, rugsėjo 3 
d. — Pranešama, jog Japoni
jos kariuomenė patiekė Pran
cūzijos Indokinijaį reikalavi
mą, kad ii tuojau (perleistų 
perkelti per kolontiją, Japoni
jos kareivius ir leistų Japoni 
jai naudoti Haiphomgą milita 

muose rinkosi Anglijos k o v ų j r i n e b a z e a r b a " P r i i m t ų ant 
vyrai, kuriuos karalius Jur- t 5 a vC s pasėkas . 

Neutralieji sluogsniai pra
neša, jog naujai paskirtasis 
"Indokinijai generalgubernato
rius Jean Decoux kreipėsi į 
Japoniją, kad jam būtų leista 
pasitart i su Prancūzijos vy
riausybe. 

(Britų žinių agentūros, Reu
ters, pranešimas iš Saigon, 
Prancūzijos Indokinijos, sa-

čiuose. J i e visi vyko Londono | t o ^ H a n o i C M O S D B J M BO 
linkui i s ' inė) vyriausybe atmetė Ja-

« " . " " » « j ' •» - - • Juos pasitiko Anglijos k o - j P a n i i o s m ^ ° X d " l , l t i m a 

žmonės skundžiasi, jog r u s ų | v o s orlaiviai ir užvirė s m a r k i ! t u m * k u m o b u v o ™kalau,)a 

talijos sienas 
BUKAREŠTAS, rugsėjo 3 d. 

Informuotieji sluogsniai 
praneša, jog rugsėjo 15 d. 
vokiečių n i to r i zuo to s divizi
jos perims iš raniunų saugo
jimą Romunijos naujųjų sie
nų su sov. Rusija . 

Romunijos vyriausybė ir vo
kiečių pusiau oficialūs 'sluog-
sntiai (praneša, jog stiprios vo 
kiečių pajėgos Romunijoj bus 
da r labiau sustirMntos italų 
kariais. 

t* 

TRANSYLVANIJOJ 
NERAMU 

Šiaurinėj Transylvanijoj vis 
dar vvksta riaušes. Pasienio 
miesteliuose kartkartėmis i-

S2UPS i ™ PUOLĖ 

Z BAZES 
50 U. S. 
LAIVŲ 

WASHINOTONAS, rugsėjo 
3 d. — Anglija gadutinai už
tikrino Jumgtines Amerikos 
Valstybes, jog ji nusistačiusi 
tuo momentu, jei Anglijos 
laivynas nebegalėtų naudotis 
vandeninis, įsupančiais Britų 
salas, niekados neperduoti 
laivyno (priešui) ir nepas
kandinti ' \ 

Naujos vokiečiu 
atakos Anglijoj 

BERLYNAS, rugsėjo 3 d . — 
Šį popietį nauji vokiečių or
laivių būriai pasileido atako
ms į Angliją, kur per kovas 
šį rytą sunaikinta 54 Angli
jos orlaiviai. 

Anot vokiečių, apie pen
kiolika aniglų orlaivių sunai
kinta dar neįspėjus jiems pa
kilti. Rytinėse kovose vokie
čių orlaivių žuvę dvylika. 

Naktinėse atakose voky
čių orlaiviai pravedė, smar-

WASHINGTONAS, rugsėjo! k i a s a t a k a s vakariniu ir pie-
3 d. — Šiandie Prezidentas tinių pakraščių uostuose 
r,^ 1+ , ' amunicijos dirbtuvių Bir-
Koose veltas pranešė kongre- J * 

1 mmgham, Coventry ir Fil-
tone. 

ANGLU LAIVYNĄ 
ROMA, rugsėjo 3 d. — Ita

lijos vyriausiosios karo vado
vybės pranešimu naujai su 
formuoti skvadronai "picchia 
te l l i " — Italijos mažieji bora 
banešiai — netikėtai puolė 
anglų laivyno flotilą ir ap
daužė bombomis vieną karo 
laivą, vieną orlaivių vežioto-
ją, vieną kruzerį ir vieną nai
kintuvą. 

Kova įvykusi vidurinėj Vi 
duržemio jūro j . 

Šioj kovoj pašauta keturi 
anglų orlaiviai, bet italų visi 
grįžo. 

Trys italų orlaiviai žuvo k i 

siu, jog Jungtinės Valstybės 
sudarė su Anglija sutartį, ku 
ria Amerika išnuomuoja iš 
Anglijos laivyno ir orlaivių 
bazes šiauriniam i r pietiniam 
Atlante ir už tai Anglijai 

j perleidžiama 50 pasenusių lai 
vų naikintuvų. 

Jungtinės Valstybės gaus 
laivyno ir orlaivių bazes New 
foundlande, Bermudos, Baha
mų, Jamaica, St. Lucįa, Tri-
nidalo, Antigua salose ir 
Britų Guianoj. 

" Teisė bazėms Newfound-
lande ir Bermudoj yra dova
nos — nuoširdžiai duotos ir 
mielai pri imtos ' ' , pareiškė 
Prezidentą^ savo specialiam 
pranešime. 

"Ki tos paminėtosios bazės 
gautos už mūsų 50 pesenusių 
naikintuvų " . 

SENATAS NEP0- i 
SĖDŽIAUJA 

PADEGTAS BRISTOLIUS 

Atvykusieji iš Lietuvos 

atstovybe dariusi didžiausius ^ o v a 

t rukdymus, kad tik jie nega
lėtų dš Lietuvos išvykti. 

Gal ne vienas nustebęs pa
klaus, kodėl? 

Rusai nenorėjo, kad atvy-

VISI šKAI SUMUŠTI 

Po valandos kovos vokie
čiai visiškai sumušti, išmetę 
savo bombas pasuko namų 

ma kariuomenės transportaci-
jos per koloniją). 

kę laisvon Amerikon žmonės[ linkui, o juos nusivijo anglų 
paskelbtų pasauliui apie rusųi! lakūnai. 
raudonąjį terorą, kad savie- Ankstybesnėse š io s dienos 
šiems bronams pasakytų tei- kovose pašauta Ibent septyni 
sybę. vokiečių orlaiviai. 

Svarbiausiosios nacių ata-
" L a i s v e " pasiskubino vi-; kos, matomai, vėl buvo nu

sus atvykusius paskelbti j kreiptos ant aerodromų pie-Į 
smetoninkais. Neabejojame, tinėj Anglijoj, kuriuos vokie-
kad i r " V i l n i s " neatsiliks čiai pakartotinai bombarduo-
nepakrikštijusi jų kuo nors | j a nuo rugpiūčio 18 dienos. 
nesamu. Bendrai, nepagailės ANGLŲ ORLAIVIŲ 
mūsų tautos duobkasiai, ko-į 
munistai saviesiems tautie
čiams nešvankiausių žodžių. 

Bet neužčiaujpsi laisvoj ša
lyj tiesai burnos. Tai gatima 
komunistiniam "ro ju j* ' ir 

ATAKOS 
Stipri anglų orlaivių grupė 

puolė Boulogne regijoną vo
kiečių okupuotoj Prancūzijoj 

PRANCŪZIJOS IMPERIJA 
VIENINGA 

VICHY, Pi-anciizija, rugsė
jo 3 d. — Šiandie premjeras 
Petain pareiškė, jog Prancū
zijos imperijos vieningumas, 
" išaugintas tūkstančio metų 
pastangų ir (pasišventimo", 
pasilieka nepalaužtas. 

Savo pirmoje radio kalboje 
į kolonijas, nuo taikos su Vo
kietija, Petain pareiškė, jog 
" joks užsimojimas, nežiūrint 
iš kur i r pridengtas nežiūrint 
kokiomis idėjomis, neįstengsi 

vyklsta ginkluotų susirėmimų,! . . . . 
, ' • _ v v . v- toje atakoje, kur jų orlaiviu 
kuriuose nemaža žmonių zus- " ° °* 
xa skvadronas bombardavo britų 

bazę Maltoje. 
Britų karo orlaiviai bom

bardavo šiaurinę Italiją. Ge
nujoj užmušta du žmonės ir 
sužeista penkiolika. Atakoje 
žuvo trys anglių orlaiviai. 

Perei t* naktį anglų o r i a i - ' p a l a u ž t i š i o vieningumo". 
viai tsmarkiai bombardavo 

ta i dabar daroma pavergtoj; Muencheną, nacizmo tėviškę, 
Lietuvoj, kur tėvas jau nebe-! ku r sunkieji bombanešiai ap- a 

gali pasitikėti savo vaiku ir. 'mėtė bombomis Bayeriscbe neripažinti taikos su Vokieti-
vaikas savo tėvu. I Motoremwerke Co. ja ir toliau kovą tęsti. 

Anksčiau buvo pranešta, jog 
Prancūzijos kolonijos ekvato-
rinėj Afrikoj nusistačiusios 

Nežiūrint nuolatinių įspėji
mų Transylvanijos šiaurėj vis 
dar planuojama ginkluotas 
pasipriešinimas vengrams. 

Gen. Ion) Dargolina pasiun
tė Bukareštan žinią, jog jis 
ir jo kareiviai priešinsis iki 
paskutiniosios, nors Romuni
jos kariuomenei įisakyta iš 
Transylvanijos pasitraukti . 

Panaši žinia gauta iš gen. 
Mihail Corniciu, buvusio karo 
ministerio, kurio irgi yra 
Transylvanijoj. 

Transylvaniečiai, skubiai 
eusiorgantizavę, perėmė savo 
ižinion susiekimą ir strategi
nes karo vietas Sighet, Stau 
Mare ir kituose miestuose. 

BUKAREŠTE RAMIAU 
Po pereitos savaitės riaušių 

Bukareštas šiandie atrodo ra
mus, nors gatvėse pilna pat-
roliuojančių kareivių. 

Nepatvirtinti pranešimai 
sako, jog Vokietijos kariuo
menės du motorizuoti dali
niai buvo pasiruošę žygiuoti. 
Romunijon, jei j i būtų atme
tusi Vienos pasiūlymus. 

EDENAS ĮSPĖJA ANGLUS 
LONDONAS, rugsėjo 3 d. -

Karo Sekretorius Anthon; 
Eden metinėj kalboj į tautii 
šiandie pasakė: 

" B ū t ų kvailiausia galvoti, 
jog dėl artėjančio rudens in
vazijos pavojus praėjo. 

" Y r a kaip tik priešingai. 
Nėra nė šešėlio įrodymų, kad 
Hitleris būtų atsisakęs sovc 
sumanymo nugalėti šį kraštą 
invazija". 

Tačiau jis pastebėjo, jog rug 
piūčio mėnesio oras buvo an
glams daugeliu atžvilgių pa
togus. 

Šiandie senatas neposėdžia
vo. 

« 

Prezidentas pareiškė, jog 
susitarimo su Anglija prieita 
notų pasikeitimu tarp An
glijos ambasadoriaus Lord 
Lotliian ir Valstybės Sekreto
riauta Hull. Notomis pasikeis
ta rugsėjo 2 dieną. 

Bazių įsigijimas, anot Pre
zidento, esąs toli siekiąs kon 
tinentinės apsaugos aktas. 
Tai nesąs grąsimas jokiai 
valstybei. 
BŪTINA APSAUGAI 

Toliau kalbėdamas apie }-
gytųjų bazių vertę Preziden-I 
tas pareiškė, jog " jos yra 
būtinos apsaugai Panamos 
kanalo, centralinės Amerikos, 
šiaurinės dalies Pietų Ameri
kos, Antilų, Kanados, Meksi
kos ir mūsų rytinių ir įlan
kos jūrų pakranščių. Dėl šių 
priežasčių aš ir pasinaudo
jau esama proga joms įsigy
t i " . 

Pagal sutartį Jungtinės 
Valstybės gauna grupę bazių 
nusitęsiančių mačdaug per 
2,100 mylių nuo Newfound-
lando iki Pietų Amerikos kon 
tinento. 

Grįžta vokiečių lakūnai pa 
sakoja matę dūmų debesis 

[J virš Bristolio. Panašius vaiz
dus vokiečiai piešia i r apie 

| laivyno bazę Portsmouth i r 
Swansea ir Cardiff uostus. 

Vokiečių komunikatas pra
neša, jog vakar naktį anglų 
orlaiviai numetė bombų ke
liose vietose vakarų ir piet
vakarių Vokietijoj, bet nuos
tolių tepadaryta tik keliems 
ūkių pastatams. 

ŽUVĘ 93 
ANGLŲ ORLAIVIAI 

Vokiečių pasakojimu va-
kar kovose žuvo devyniasde
šimt trys anglų orlaivių, ku
rių aštuoniasdešimt septyni 
pašauti ore. 

Vokietijos orlaivių vakar 
žuvę 23. 

PARALYŽIUOJĄ 
SMŪGIAI 

Vokiečių šaltiniai skelbia, 
jog Vokietijos lakūnai smogia 
Angliją paralyžuojančius smū 
gius. 

Šiaurės jūroj vokiečių sub-
marinai nuskandino du An
glijos naikintuvus. Vokiečių 
orlaiviai smarkiai bombarda
vo keliolika svarbiųjų Angli
jos uostų. 

Vyriausios vadovybės pra-
I nešimu bombarduota hanga-
rai ir barakai Horncburch, 
Graversend, Easteburch ir 
Detling aerodromuose. 

VOKIEČIŲ SPAUDA 
DŽIAUGIASI 

Vokiečių spauda peržvelgus 
dvylikos mėnesių laimėjimus, 
pareiškia, jog vokiečių many 
mu, situacija yra pilnai pa
tenkinama. 

Laikraščiai rašo, jog nežiū
rint didžiausių Anglijos blo
kados pastangų, vokiečiams 
maisto netrūksta i r aliejaus 
Vokietija gali užtenkamai 
(gauti, bent tol, kol Anglija 
bus sunaikinta. 
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Bendradarbiams Ir Korespondentams raitų nemažina. 

Jei nepniktrrm tai padaryti ir neprlalunčlama tam tiks
lui pu* t o ženklu. Kedakcija pasilaiko sau teiac taisyti 
ta* trumpinti visus prisiųstus rastus ir ypač korespon
dencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentu prašo ra-
*ytl trunfpai ir aiškiai (jei gail ina rašomąja uiastasUs), 
paliekant didelius tarpus pataisymam*, vengiant pole
mikos ar asmeniškumu. Pasenusios korcspgsdsnotjns 
stlkraštln asdedamoa 

Cntered as Uecono-Class Matter Marcb 31, 1$1$. at 
CalcašTO. Illinois (Jnder ths *«i of Marcb a, 147$. 

iių pareiškimai, taip nuoširdžiai rodomas 
Lietuvai ir kitoms pavergtoms valstybėms 
palankumas, mums, lietuvianfc yra dideliu 
akstinu organizuotis ir dirbti vieningai Lie
tuvos išlaisvinimui iš barbarų bolševikų ver
gijos. Taip pat jie duoda mums, lietuviams, 
ir kitoms pavergtoms tautoms daug vilties 
kovą laimėti. 

Amerikos spaudos ir apskritai visuomenei 
opinija yra prieš LietuvcU okupantus. Pasi
naudokime tuo. Jungtini&j Amsrikos Valsty
bių vyriausybe taip pat yra pasmerkusi Pa
baltijo valstybių užgrobikus. Tas faktas mus 
dar labiau turėtų akstinti ir jungti didžia
jam tautcs darbui. \ 

KAIP TAI ĮVYKO 
(Pabaiga.) iš imos", " X X Amžius" % -

Kiti J. Paleckio ministeriųf , t i^ I , k l l*t" < < M ū ^ I * i % ^ 
' t i s " ir kiti. Beliko tiktai W 

Viešoji Opinija Smerkia 
Užgrobikus 

Amerikos viešoji opinija griežtai smerkia 
Europos diktatorius imperialistu;, kurie jam 
keliolikos valstybių nepriklausomybę pa
smaugė. 

Visi didieji ir įtakingieji Amerikos dien
raščiai, didelė dauguma pačių rimtųjų žur
nalų aiškiai ir griežtai pasisakė prieš So
vietų Rusiją, kuri pastaruoju laiku užgrobė 
Lietuvą, Latviją ir Estiją. 

štai, žymus ir plačiai skaitomas žurnalas 
"American Busimas ourvey", leidžiamas 
New Yorke, savo rugpiūčio mėnesio laidoj 
įdėjo straipsnį apie Lietuvos Pasiuntinio P. 
Žadeikio ir Lietuvos Generalinio Konsulo J. 
Budrio pareiškimą Lietuvos reikalais. Straip
snis užvardintas — "Barbariškas smurtas '. 
Jame tarp kitko rašoma: 

"Agresija tikrai yrą moralinė liga, infek
cija, kuri grasina apimti v.fcą pasaulį. Tai 
nėra atsitiktinumas, kad agresija ir totali
tarinės vyriausybes eina ranka rankon. Api
brėžtoji distinkcija (skirtumas/ tarp komu
nistiškos, naciškos ir fašistiškos diktatūros 
išnyksta, kai eina reikalas apie užgrobimą 
kitų kraštų, kurie, jų nelaimei, yra mažesni, 
negu užgTobikų valstybės. Niekuomet pir
miau istorijoj nėra buvę nepriklausomų val
stybių, valstybių turinčių teisę būti nepri
klausomomis, kurios būtų buvusios taip ci
niškai ir brutaliai užgrobtos. Dabar, išrodo, 
kad eina kontestas tarp Hitlerio ir Stalino, 
kuris iš jų gali daugiau užgrobti. Sovietų už
grobimas Lietuvos, Latvijos ir Estijos ir jų 
anekfcavimaa po apgavingų rinkimų, kuriuo
se gyventojai buvo verčiami balsuoti už so
vietų . kandidatus arba būti nubaustais, pra
lenkia ir Hitlerio niaurią veidmainystę. Tai 
yra kitas atidengimas Stalino kolosaliai bru
talios politikos ir jo raudonosios hegemoni
jos. Bet šios valstybės sauvaliai nepasidavė: 
kad jų žmonėms ir uždrausta reikšti savo 

-
Neapsivylem 

Savo skaitytojus, bičiulius ir rėmėjus kvie
tėme į katalikiškojo dienraščio ir vienintelio 
tautinės minties dienraščio talką ir neapsi
vylem. Stiprios ir nuoširdžios talkos susi
laukėme. Sp»'«» 

Rekordinio didumo lietuvių minios plūste 
užplūdo didįjį Vytauto daržą praėjusį pir
madienį, kad paremti "Draugą (, per daug 
metų ištikimai tarnaujantį visiems geriems 
lietuvių visuomenės reikalams ir visiems kil
niems lietuvių tautos idealams. 

"Draugo" piknikas žmonių gausumu savo 
tvarka ir programa buvo toks, kokio šie
met lietuviai neturėjo. Tai dienraščio vado
vybę ragina dar dideimiu uolumu tarnauti 
Amerikos lietuvių visuomenei ir su dar di
desniu užsidegimu dirbti tuos darbus, kurie 
veda Lietuvą prie išsilaisvinimo iš tos bai
sios vergijos, kurion ji ne savo valia pa
teko. 

Neužmirškime, kad dienraštis "Draugas'* 
dabar pasilieka vienintelis religiškos ir tau
tiškas minties dienraštis pasaulyje, nes Lie
tuvoje jau uždarytas katalikų dienraštis 
"XX Amž." ir visi kiti lietuvių tautinės 
krypties dienraščiai. 

tarybos nariai irgi būro ak
las įrankis Maskvos rankaete 
Vadovaujamą vaidmenį kabi
nete vaidina žydas dr. L. Ko 
ganąs, kuris eina sveikatos 
ministerio pareigas. Dabai* 
paskirtas dar vienas ižydelis 
— pramones ministeriš Alpe-
ravičius. Prof. V. Krėvt-Mic-
kėviciusy paskirtas ministerio 
pirmininko pavaduotoju ir 
užsienių reikalų ministeriu, 
jau kuris laikas, kaip parei
gų nebeeina, nes jo lietuviš
koji sąžine nebeleido eiti iki 
galo su MasJtvos 'budeliais. 
Iriž. E. Galvanauską®, kuris 
pradžioje pasiliko finansų nii
nisteriu, irgi pasitraukė, nes 
pamato, kur Lietuva vedama. 
Šis 4*US Lietuvai nusipelnęs 
veikėjas pabėgo Vokietijon ir 

Įmunistinė spauda. Iš kalėji
mų įbuvo paleisti visi nepri-
klaiisoiirosios Lietuvos prie
šai, kurių tarpe didžiausią 
nuošimtį sudarė žydai.. 

Prasidėjo baisus teroras. 
Niekas nebebuvo tikras, ar 
naktį jo nesuareštuos lietuviš-

Kaip Sukčius Su 
Liurbiu Maine 

kosios GPU agentai. Kiek y-1 A I y . 
ra suimtų, niekas nežino. Bet! 
jų skaičius tikrai siekia jau 
kelis tūkstančius. Agentai už
puola aukas naktį, išsiveda, o 
paskum uždaro kalėjimuosna. 
Visi kalėjimai perpildytj. Ma
tyti, nusipelniusiems Lietuvos 
veikėjams pritrūko kalėjimuo
se net vietos, nes šiomis die
nomis paleisti iš kalėjimų virš 

Noriu pašnekėti pašenavo 
tiems tavorščiams, ir jūsų 
prietelkoms, apie tikrų atsi 
tikimų — ne šioj šaly, bet 
ten, ant kurios baisus šiau
rės meškinas uždėjo savo 
sunkių letenų — Lietuvoje. 

Buvo taip. Netoli Ventos 

ra geresnis negu Liurbio 
Tam padėjo dar ir keletas 
stikliukų ruginės^ kurios Liur
bis buvo po kepurę paėmęs. 
JSumaine. Liurbis dar ir prie
do nuo čigono gavo: penkis 
rublius ir trumpų bizūną. 
Sukčius čigonas, paėmęs Liur 
bio arklį sėdo ir tuoj dingo, 
kaip ugny. Gi Liurbis gavęs 
čigono juodbėrį, padedamas 
kito ūkininko vedėsi namo, 
nes raitas joti negalėjo - -upės, viename miestelyje bu 

700 kriminalistų: žmogžudžių,! vo didelis jomarkae. Ka jp | a r k l ys perdaug šokinėjo. 
arkliavagių ir kitokių. Į jų paprastai, jomarkai pasižymi i *:„• . • 

* J ' kiaip taip parsivedęs na 

Vienu pikčiausiu tėvynės iš 
daviku ir nepriklausomosios 
Lietuvos priešu pasireiškė vi
daus reikalų įninisteris Ged
vilą, kuris laisvosios Lietuvos 
laikais turėjo puikiai apmo
kamų ligonių kasos Telšiuose) 
direktoriaus vietų. 

Tokia Maskvos pastatyta 
"liaudies vyriausybe" darė 
viską, ką čekistas Dekanozo
vas iš jos reikalavo. Tiesa, 
pradžioje naujieji ministeriai 
dar reiškė tam tikrą inicia
tyvų. Žemės ūkio įninisteris 
Mickis viešai pirmomis dieno-

## , mis skelbė, kad privatinė nuo-
Revoliucija Eda Savo Vaikus" j savybė ^liksianti. Krašte 

Tokia antrašte "Darbininkas" įdėjo veda-i apsaugos ministeriš1 gen. Vit
kauskas užtikrino, kad Lietu
vos kariuomenė i r : Gaulių Są
junga gyvuosianti' ir toliau. 
Bet netrukus į ministerijai 
buvo prigrūsta komisariukų, 
kurie buvo tikri Maskvos ko 

fdabar gyv)ma KlaipėdoJH[ !F ,a l iuosU0^as . v i e t .a* t a l P i n a m i ; mišiniu, tai gi ir čia iš visą 
tn «M.XI„,...:,._ .*• x.. ;V"geriausieji lietuvių tautos sū 
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nūs. Kalėjimuose užmūrijami 
net langai, kad nelaimingųjų 
kalinių likimas būtų dar bai
sesnis. Prie kalėjimų renkasi 
šimtai ir tūkstančiai suimtų
jų giminių: žmonų su vaikais, 
tėvai, broliai, seserys ir klau
sinėja, kur dingo jų artimie
ji. Bet prie kalėjimo pasta-

kampų privažiavo visokio 
plauko žmonių: burliokų, ka 
capų, čigonų žydų ir k. Vie
ni jų arklius pirko, kiti mai
nė, kiti, kaip čigonai, kurių 
pirštai visuomet esti magne 
tiški, gal, vogtais daiktais 
turgavojo. Ir taip, ir taip. 

Vienas man gerai žinomas 
ūkininkas V. Liurbis iš Blu 

mo čigono juodbėrį Liurbis 
įleido į tvartų, atnešė avižų, 
šieno, pripylė lovį vandens ir 
nuėjo į grįčią pasilsėti. 

Ant rytojaus nuėjęs į tvar
tų pažiūrėti savo laimikio 
vos nuo kojų nenuvirto; juod
bėris išrodė toks, kad nei uo
degos nepajėgė pasukti m u 
sems nubaidyti. Mat, čigonai 

j , 

į.r-

mąjj straipsni, kurį, d,ėl įdomumo, ištisai 
čia perspausdiname: 

"Trockis mirdamas pareiškė, kad ketvi 
tasis internacijonalas laimėsiąs. Reiškia, ji's 
atmeta Maskvoj išperėtąjį trečiąjį intema-
eijonalą ir siūlo jau ketvirtąjį. Mums ne
svarbu, kuris laimes — trečiasis, ar ketvir
tasis. Tarp jų tik tas skirtumas, kad vienio 
laikosi Stalinas, kito Trockis, gi esmėje abu
du neša žmonijai nelaimę. Svarbu štai kas; 
kad kiekviena nedorybe pati save sunaikina. 
Pabrėžtina ir tai, kad nedorųjų idėjų vadai 
verčiasi vien kerštu ir neapykanta, kuri nai
kina lygiai priešą ir artimiausią draugų, 
jegu tik jis atrodo kiek pavojingas dikta
toriaus (populiarumui. 

"Tiesa, Stalinas ir Trockis niekad drau-
epiniją, jų atstovai užsieny, kurie nėra pri- gaiš tebuvo. Gruzinas ir žydas tai esminiai 
spausti Stalino nykščio, gali kalbėti ir tai priešai. Bet ne vien tautybė juos skyrė. Čia 

jokio galimumo nustatyti, 
kiek žmonių suimta, Suimine-
jimai eina ir toliau, tad tas 
skaičius nuolat auga. Tiks
liai yra žinoma, kad suimti 
&e veikėjai: adv. Ž. Toliušis, 
Dr. Bistras, Dr. P . Cesevičius, 
adv. Indrišiūnas, J. Statkus, 
Dr. Dielininkaitis, Dr. A. Ta-! 

• 

mošaitis (buvęs teisingumo 
įninisteris), prof. Iz. Tarno-

miinistu auklėtiniai. P r a d ė t a ' ^ i t i s - Pa**al ^ ^ r a ž a » J a u 

masiniai atleidinėti valdinin- U ' a l i m a sPrSsti> k a d ^ " i n ė -

v u s - Į jų vertės visiškai nežinojo. 
Kaip jau sakyta, neturima' Mainė, kaip kad pirktų katę 

maiše, kaip sako lietuvilų prie 

i- ^»M«^;Axioi tmiirJ • • i • -• ..<> n z i n o , ^a iP arklius tam laikui 
tyti raudonarmiečiai vaiko sinių kaimo turėjo dideli pa- .x ' L. . . , . 

• • 1 •, . «*,fo+„ ,inrfiiJ i- i_7 . ' * . - . . 1 įsmustravoti ir kokių vaistų 
susirinkusius, atstatę durtu- hnkimų mainyti arklius, bet - , . , .. Z 

1 ' ' užduoti, kad jie butų smar
kūs. Pakabinęs galvų ant tvo
ros ir pasnaudęs antrų dienų 
ir kanopas užvertė. Taigi, 
Liurbiui iš tų mainų liko tik 
trumpas bizūnas, nes ir toji 
penkinė, kurią gavo priedui 
nežinia kur dingo: ar jų pa-

j metė, ar vėl ji prie čigono 
pirštų rjrrilipo. 

kus. Nei vienoje įstaigoje ne 
liko beveik nei vienas aukš 
tesnis valdininkas o jų vie 
toje buvo paskirti arba patai- P * b a n d G s k . r i s t i Skandtaa 

jami visų srovių žmonės. Buv. 

žodis. 
Nuvykus Liurbiui į jomar-

ką, kur buvęs nebuvęs išdy
go čigonas vardu J. Sukčius, 
arklį vedinas. Liurbio arklys 
buvo grabus, o čigono didelis, 
ilgas, bet jau toks liesas -* 
tikra škapa: vien skūra kau
lų sugriuvimų palaikė. Bet 
smarki&iio buvo kur kas sinar 
kesnis už Liurbio arklį — net 
du čigonai vos įstengė išlai
kyti. 

r 

ministeriš pirmininkas A. Me- _ ^a , pani, gal, mėginsi-
rkys suimtas, kai jis iš Ry-

jau yra padarę". būta kažkokio instinktyvaus nujutimo, kad 
Pagyrus ministro p. Žadeikio ir gen. kon- juodu kits kitam pareis kada į kelią ir vie

sulo J. Budrio nusistatymą nepaduoti So
vietų Rusijai Lietuvos pasiuntinybes ir kon
sulatų, pasidžiaugus, kad tam nusistatymui 
pritars Valstybės Departamentas, tame pa
čiame straipsnyje pabrėžiama: / 

"Mes pasiliekame įsitikinę, kad nepaisant 
laikino tautų laisvės prismaugimo, joj ne
gali visuomet pasilikti prismaugtomis. Lau
kines agresorių ambicijos su laiku pasieks 
savo viršūnę — prie to jos eina. Tai žinome 
iš istorijos. Tada ateis atsiskaitymo diena, 
užtikrinimas teisės visiems žmonėms būti 
laisvais. Visiems žmonėms teisė turėti savo 

nam iš jų, kaip rasą sakoma, "ne sobro-
v a t " (neišeis geruoju). Pradžioje Trockis į 
Stalinų vien su panieka žiūrėjo: tai esąs 
nekultūring'as storžievis eks-seminaristas, ne 
mokšas, nežinųs nė vienoj svetimos kalbos. 

kūnai, arba atviri komunis
tai. Didelis "apvalymas" į-
vykdytas kariuomenėje, iš 
kurios buvo išstumta keli ši
mtai aukštesnhjjų karininkų. 
Pati Lietuvos kariuomenė 
stovėjusi nepriklausomos val
stybės sargyboje, buvo pa
krikštyta "liaudies kariuo
mene". Buvusiai disciplinai 
sugriauti buvo paskirti "po-

vijon. Jis su žmona ir vaiku 
jau išsiųstas Rusijos gilumom 
Taip pat suimtas buvęs už
sienių reikalų ministeriš J. 
Urbšys su žmona, kurie taip 
pat išsiųsti Rusijon. Tarp iš
vežtųjų yra ir buvęs žemės 
ūkio įninisteris Putvinskis. 
Daug žmonių žudosi arba nu
žudomi. Suėmus buv. susisie
k iau ministerį# Stanršauską, 
jo žmona nusižudė. Yra žinių, 

me juodbėriais mainyti! — 
užkalbino Sukčius Liurbį. — 
Žiūrėk, pani, ką mano juod
bėris daro: nori net į medį 
įlipti, o per tvorų jam per
šokti, tai kaip ir niekis. 

Čia reikia pridėti, kad či
gonai visuomet moka labai 
išgirti savo prastą tavorų. 
kaip lietuviški balšavikai Sov 
Rusijų ir dabartinį Lietuvoj 
balšavikų rojų. Kaip prade
da jie girti Stalino užvestą 
utelynę, tai jiems, lyg silkių , _ ^. -_ litiniai' ' komisarai, kurie įpra v . . .. . . . _ 

net rusiškai kalbąs tokiu akcentu, kad esa vedė dezorganizacijos darbų. k'dd nužudytas Šaulių Sajun-į prįValgusiems, net seilės per 
sarmata klausyti. Žodžiu, gramozdiškų mi- Tenka pastebėti, kad šiomis I £ o s v a d a s P l k- Saladizius, ats.( bandas varva. 
nusų kamuolys. Bet vėliau pasirodė, kad mi
nusų būta vis* poromis, tai jie subarė tiek 
nelemtų neigiamų pliusų, kad besidžiaugiąs 
nugalėtojo garbe Trockis (jis buvo laimė
jęs civilinį stu "baltaisiais" karų) pasijuto 
staiga išstumtas iš komunisto, partijos. Ne 

, 

valdžias ir būti apsaugotais nuo. stipresnių tik iš partijos išstumtas, bet ir ištremtas 
valstybių užpuolimų, fcj&onijcs sujungtas mo- I pirmuoju atveju i Kinijos pasienį, antruoju 
ralinis pasmerkimas pasirodys agresoriams į Konstantinopolį, su vilko bilietu, vadinasi, 
didėjančia našta ir tada ateis laikas, kuo 

II met ir šiaudas juos palauš, kaip toj Biblijos 
alegorijoj yra pasakyta: * 

Gražus ir teisingas "American Business 
Survey * vedamasis baigiamas šiais labai 
reikšmingais žodžiais: 

"Pasaulinių imperijų dienos yra praėju
sio*, nes pasaulio imperija gali būti įsteigta 
tik ant pagrindų vienos civilizuotos, tautos, 
uždėjusios ne tik savo valią, bet ir kultūrą 
ant barbarų, panaMai kaip buvo ten Romos 
imperija* tiandien mes turime barbarus, mė
ginančius uždėti savo taip vadinamą kul
tūrą a*t tautu, kurios yra labiau civilizuoUta 
už juos. Taip dalykai neis. Mes pakartojame, 
atsiskaitymo diena ateis". 

Be abejonės, tokie rimtų žurnalų redakto-

be teises kada nors į sovietiją sugrįžti. Čia 
tai pasireiškė tipingas Stalino triukas. Troc-
kua betriukšmaujant, savo iškalbingumu be
sigiriant ir ko ne imperatorium save besta
tant, tas smulkutis partijos sekretorėlis 
Džiugašvili-Stalin taip sumaniai rezge in-
trygą savo naudai, kad vieną gražią dieną 
Trockis pasijuto politišku bejėgiu. Mėgino 
kelti i;i> tai agitacijų, ne tai maištų ir tiek 
išsišoko, kad buvo už ką jį suareštuoti. Su
šaudyti jo dar neišdrįsta, teiįri pasitenkinta 
ištrėmimu. Nedorybė su nedorybe jau susi
kirto. 

"Viena, nedorybės dalis žuvo. C a s atsi
tiks su antrąja? Ir ji jau tiek įsikerėjo, kadlju. v i e t o n pastatyti, konmms-
turės skilti ir pati save ardyti. "Revoliuci-I tų bernai. Dabar jau uždary-
ja ėda savo vaikus". % į ti visi laikraščiai; .^Lietuvos 

dienomis tokių politinių ko
misarų institucija pačioje So
vietų Sąjungoje buvo panai
kinta, bet Lietuvoje bolševi 
kams rūpėjo kiek galima grei 
čiau mūsų kariuomenę suar-
dvti. Kareiviai buvo išvesti į 
gatvę, o žydeliai ejo prieša
kyje su raudonomis vėliavo
mis. Šaulių Sąjunga, turėjusi 
tiek nuopelnų Lietuvos lais
vės kovose, buvo uždaryta. 
Taip pat uždarytos visos or
ganizacijos, o jų turtas kon
fiskuotas. Vieniai komunistų 
partijai tebuvo leista veikti, 
tai pačiai partijai, kuri visų 
laiką pagrindyje, ypa-A žydų 
pagalba, veikė prk*? Lietuvos 
^epriiklauisomyb<;i ^ a k r a M U 
redaktoriai buvo išvaikyti, • c 

<gen. Grigaliūnas-Glovackis, 
Valstybės Tarybos bendradar
bis Tomkus. Nukankintų už 
Lietuvos laisvę sąrašas pa
aiškės tiktai prieš istorijų! 

Tačiau ir toks baisus tero
ras Maskvos v.iešpačiams at
rodė nepakankamas; jiems ry
tojus buvo netikras. Todėl 
per vieną savaitę buvo pa
skelbti vadinamo "liaudies 
seimo" rinkimai. Turime tik
slių žinių, kad rinkimų įsta
tymą parengė pats čekistas 
Dekanozovas. Jokiai kitai 
giiinei nebuvo leista pastaty
ti kandidatų sąrašus. Tokį 
monopolį teturėjo viena, pas
kubomis sukurtoji, Darbo Lie
tuvos Sąjunga, kur tebuvo 
arba komunistai, arba šiauda-

I dūžiai parsidavėliai. Kan-

Po ilgų pani, pani, čigonas 
ir įtikino, kad jo juodbėris y-

Taigi, mieli kampelio ta-
vorščiai, ir visi nabagai Juo
zo pakutninkai, lietuviški bal
šavikai, aiškiai matot kad 
mainai niekad neišeina ant 
gero. Mainant vienas visuo 
met turi prakišti. I r jūs pra-
kišot, kaip tas Liurbis. Jūsų 
tavorščiai Lietuvoje, Paleckis 
ir Co., išmainė Lietuvos lais
vę ir nepriklausomybę ant 
žydo išperėto, pasmirdusio 
bedievybe ir žiaurumu šeški
nę smarvę — balšavizmų. Jie 
giria tą balšavizmų, kaip ans 
čigoną savo baigiantį dvėsti 
arklį. Tiesos negali sakyti, hfl 
jų balsas Juozo gengsteriij 
užslopintas. Taigi, čigoniški 
melagiai, balšavikai^ geriau 
tylėkite, arba važiuokite pas 
savo Juozų ir į jo rojų ir ten 
gyvenkite. Tuomet žinosite, 
kiek kainuoja svaras vargo ir 
kur daugiausiai brudo auga. 

didatai buvo įstatomi viesuo-
-• 

(Tęsinys 3 psl.) 

W. AVUllkie iš New Yorko grįžo į IndianapoLis. Airporte 
jį rasi tinka jo žmona. Willkie apsistos Rushville. Už poros 

! savaičių pradės kampanijų. (Acme telephoto) 
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Balsas Pergyvenusio Klaipėdos 
•p 

Užgrobime 
jVisi lietuviai, tur būt, pri-| pakulis smerkia tą žygį, jis 

simena 1939 metų, kovo 23 <L,' drįsta pasakyti — Lietuvoje 
kuomet vokiečiu, kariuomene pasibaigė vergovė, grįžo lais-
užem€€ Klaipėda, kuri buvo ve, kurios visi troško. Bet 
vartai j cJatųjį pasaulį, per 
kuriuos Lietuva tikėjosi su
silaukti šviesaus rytojaus, 
Bet, deja... 

Niekas iš Amerikoj gyve
nančiu, negali įsivaizduoti, 

man įdomu, iš kur jis žino, 
jog lietuviai laukė laisves? 

Aš tik aštuoni mėnesiai 
kaip iš Lietuvos, o negirdė
jau nė vieno sakant, kad jis 
laukia rusiškos laisves — a-' 

nei pergyventi, ką pergyveni,! part kamJunistu. Jie turėjo 
kai esi įvykio dalyvis. Aš tą 
patyriau. Dahar, kaip buvo 
pavergta Lietuva, aš nejau
čiau to skausmo, kokį būčiau 
jautęs ir kokį jaučiau, kuo
met Klaipėdą vokiečiai pa
vergė. Aš negalėjau užslopin
ti tą jausmą, tą gėdą, kurią 
jaučiau, nes skausmas spau-

tai sakyti, nes už tai Stalinas 
jiems mokėjo. Daug tokiu 
draugų yra ir Amerikoje. 

Dar tie išgamos sako, jog 
jau Lietuvos laisvė aminai 
palaidota. Tai melas! Mes 
jiems turime tiek pasakyti: 
per 550 metų vergijos Lietu
voj išliko lietuvių kalba, pa-

Pinigų Siuntimas Lietuvon 
Paštu Laikinai Nutrauktas 

Pinigų siuntimas Lietuvoned, have likewise betn furt-
per paštą Laikinai nutrauktas, her anverjded. 
Štai ištrauka iš United Sta-| "While sueh order and re-
tes Offieial Postai Gaide (Au-
gust, 1940): 

• . i 

Coliseumo vidus, Des Moines, Ia., kur H. A. Wallace (įgaubė) priėmė demokratų vice
prezidento kandidatūros nominaciją. Kalbėdamas jis puolė Hitlerį ir respublikonų partija 

(Acme telephoto) 

dė iš akių ašaras... Verkiau) pročiai, kas rodo, kad ir iš 
lyg netekęs ko brangiausio Rusijos atvažiavę šių dienų 
pasaulyje. t | išgamos moka gražiai lietu-

Tokių buvo šimtai, kurie jviškai kalbėti. Tad šiandie, 
tuojau suprato ir jaute tą pa-i kuomet Lietuva turi 20-mečių 
tj, ką ir aš. Suprato, jog lais- kultūringų jaunuolių, tikrų 
vė tiek žmogui, tiek tautai y- tevynės sūnlų, kurie myli tą 
ra brangiausias turtas pašau- tėvynę, jie paaukos savo jė 
lyje. ;• * 

Bet, deja, ne visi lietuviai 
s u p r a n t a i r ver t ina , t ė v y n e s 

laisvę. Daug sykių teko gir
dyti, net ginčytis su keliais 
Amerikos lietuviais, kunie da
bar pasako, jog Lietuvoj po 
rusu daug geriau gyventi," 
kaip pirmiau. 

Man skaudu girdėti tą gra
žią lietuvių kalbą vartojant 
smurtui prieš ją ir dar iŠ to
kio žmogaus, kurį drąsiai ga
lima pavadinti išgama, par
sidavėliu, kuris negali Lietu-

gas ir protą ir vėl atgaus tė
vynei laisvę. 

Aš šaukiu visus, kurie my
lite savo antrąją tėvynę, Lie
tuvą, prie obalsio: Tėvyne, aš 
paaukoju Tau savo protą ir 
darbą ir jėgas! Aš tikiu, kad 
ji išgirs ir virš tų samanotų 
bakūžių .ir tų laisvųjų vytu
rių šypsosis ir lauks Gedimi
no kalne pasirodant trispal
vės, kurią išskels tikri tėvy
nės milžinai. 

Tai įbus dar vienas įrody
mas tautos išgamoms, jog y-

vos įsivaizduoti, ir nėra., jos ja ftikrų tėvynės sūnų, kurie 
matęs, nes prieš 2^-30 metų [ją myli, ją gerbia ir jai lais-
pabėgęs iš to rusiško rojaus vės trokšta, 
į Ameriką. O šiandie, kada' Anthony Knygelis 

Į Mokslą Tėvynei Gelbėti 
Į mokslą, į mokslą! Tai j gi tautai ir jos kultūrai žian- • rės paruošti inteligentų^ ku-

obalsis visiems priimtinas, j riausiomis priemonėmis sie 
ypač gi jis reikalingas toms kia mirties ir galo. Uždaro ti 
tautoms, kurių kultūrinas įįj 
venimas tebežengia kūdikys
tės, ar jaunystės laikotarpį. 

Lietuviai tinkamai įvertino 
mokslą, suprato jo reikalin
gumą.: išėję iš silibavimo pa
siekė mokslo aukštybių ir 
greitu laiku iš samanotos grį-
telės perėjo į kultūrinį gyvo 
nimą. Stebisi kaimynai lietu
vių kultūros skubiu pakilimu 
patys lietuviai sugebėjo sa 
vo kraštą pastatyti į kultu 
ringų valstybių eilę. 

Deja, beklestėjant / mūsų 
kultūrai, atėjo iš rytJų biau 
rus ir galingas priešas į mū 
sų kraštą paėmė į savo 

kybines įstaigas, visus lietu
viškai kultūringas organizaci 
jas, panaikino teologijos fa 
kultetą, mokyklose ir visu) 
brukama -bolševikiška dvasia 
m-ums s v e t i m a k u l t ū r a . L io tu-

rie tinkamatm laikui atėjus, 
galės vykti į Lietuvą ir jai 
padėti atsistoti vėl ant kojų. 
Taip, tas reikalas yra gyvas 
ir būtinas. Visi turim su-
prasti momento ir mūsų pa 
reigų svarbą. 

A m e r i k o s l i e t u v i a i , į m o k -
vos spauda tapo bolševike j ^ į d a r b j ^ k a g t i k g a i u S i e - < 

kųjų idėjų skleidimo įrankiu, kim lietuviškosios kultūros. 
Šiandien Lietuvos spaudoj 
nebeišgirsi lietuvių žodžio, už
tat kiekvienam lape ir žodyje 
dvokia tik keršto krauju, vien 
bolševikiškąja dvasia. Naiki
nami kryžiai, pašalinta mūsų 
Vytis ir lietuvitų vėliavos, jų 
vietoj išstatomi Stalinai, bol
ševikiškos emblemos, kraujuo 
tos vėliavos* • Bolševikiškoji 

nagus ir, kaip koks nevido- Į propaganda saroma aziatiško 
nas ir žiaurus plėšikas, geria 
mūsų kraują, plėšia namus, 
grobia visus turtus, lietuviu 

KAIP TAI ĮVYKO vos valstybės nepriklausomy
bė... 

(Tęsinys iš 2 pusi.) ((publika". Prieš "rinkimus" j Maskvos internacionalistai, 
se mitinguose. Yra žinių, kad 
juos parinko sovietų pasiun
tinybe Kaune. Mitinguose, 
kur vyravo žydiškasis elemen
tas, buvo perskaitomi gatavai 
paruošti sąrašai, o publika 
tegalėjo " karštais plojimą V * 
pritarti... Mitingai kandida
tams pastatyti teįvyko aps
kričių nuėstuose. O kadangi 
trys ketvirtadaliai Lietuvos 
gyventojų gyvena kaimuose, 
tai ūkininkai iš viso negalėjo 
dalyvauti šioje komedijoje. 
Rinkimų komisijos, kurios ti-

tokio šūkio nedrįsta paleisti! 
Dabar jau galima buvo lošti 
atvirai nešvariomis kortomis f 

Kai liepos 21 d. šis "liau
dies seimas*' susirinko, rolė
mis jau buvo pasidalinta. Lyg 
švaros netekęs J. Paleckis 
perskaitė sovietų pasiuntiny
bės paruoštą apžvalgą, kurio
je šlykščiausiu būdu dergia
ma visa tai, kas nepriklauso
mosios Lietuvos krauju ir 
prakaitu buvo sukurta. O vi
daus reikalų ministeris Ged
vilą pakišo deklaraciją, kuria 

a. 

krino balsus, susidėjo tik iš Lietuvos valstybė prašosi kru-
komunistų arba iš jų pastaty- j vinojo Stalino malonės 
tų žmonių. Tad jokios kon
trolės tikrovėje nebuvo. Agi
tatoriai emė grasinti, kad kas 
neis balsuoti, tas bus skaito
mas tautos priešu. O ką toks 
grasinimas pas bolševikus 
reiškia, visi žino: 

Tokiomis aplinkybėmis lie
pos 14 d. įvyko "rinkimai". 
Kiek žmonių juose dalyvavo, 
niekas nežino. Galėjo balsuo
ti ir ne Lietuvos piliečiai 
Tad nenuostabu, kad komu
nistinė rinkimų komisija pa
skelbė, jog balsavo virš 99 

kokius skaičius norėjo. Vis 
vien niekas nesukontroliuos. 

Tik kada šis lietuvių tau
tos valią klasto jas "liaudies 
seimas" buvo "išrinktas", 
komunistų agitatoriai pradė
jo šaukti, kad "Lietuva turi 
būti socialistine tarybų res-

priimti ją į sovietiškąjį "ro 
jų". Mes turime visai patiki
mų žinių, kad net tokio "sei
mo" nariai pasisakė prieš 
prisijungimą prie Sovietų Są
jungos. Dėl tos priežasties šio 
posėdžio eiga nebuvo per ra
diją transliuojama. Del tos 
ipat priežasties dėl tautos iš
daviko Gedvilo "deklaraci
jos" nebuvo net balsuojama. 
Ir vis dėlto ji buvo paskai
tyta "priimta"... 

Kas vyko toliau, nebeturi 

varydami beatodairinę raudo
nojo imperializmo politiką, 
paverigė mūsų Tėvynę — Lie
tuvą. Dar kartą Lietuvių Tau
ta liko apkaustyta pasibaisė
tinos vergijos retežiais. Bet 
lietuvių tauta savo tūkstantį 
metų siekiančioje istorijoje y-
ra patyrusi nemaža sunkme
čių. Tačiau ji nežuvo. Nors 
ir skaudus smūgis ištiko lie
tuvių tautą, nors kraujas iš 
apmaudo verda gyslose, bet 
esame tikri, kad raudonieji 
maskoliai ilgai mūsų brangio
joje Tėvynėje nešeimininkaus. 
Todėl visi tautiečiai priside
kime prie milžiniškojo darbo, 
kuris mūsų laukia ir kurio 
tikslas yra — laisvoji nepri
klausomoji Lietuvos valstybe1. 

Dr. Albertas G tis 

žiaurumu. Lietuvos inteligen
tai bėgja būriais, kur kas gal? 
nuo rengiamos jiems mirties, 
kiti slapstosi, ar kenčia bai
mes suimti. Jiems nevalia ir 
nebėra galimybes tarti fietu-

Mokslus einąs jaunime, ne 
pamiršk, esąs lietuviu. Surask 
sau vietą, kur galėtum įgyli 
mokslo ir lietuviškosios dva 
šios. Savo mokslą galėsi pa
naudoti Lietuvos naudai, ga
nėtinai mokant lietuvių kal
bą. Tėvai, savo vaikus leiskit 
į lietuvių pradžios mokyklai, 
vėliau į aukštesnes. Jūs, ber 
niukai, į kolegiją įgyti aukšto 
jo mokslo. Be daugelio pra
džios mokyklų, Amerikos lie
tuviai turi mergaitėms auk 
štesnes šešerių Kazimierieeių 
vedamas mokyklas Chicago, 
111., Juozapo Marijos viloj, 

gulations remain in effect, un-
less otherwise directed, the 
instruetions of April 17, 1040, 
skali apply m M\ to Latviu 
Estonia, and Lithuanin an 1 
nationals thereof except that 
the date July 10, 1940, shall 
be ąpplkd in the case of Lat-
v.\a, Estonia, and Lithiania 
and raticnals thereof. 

"The definitions of "Lat-
via", "Ei^tonia", and "Lith-
uania" and 'nationals' there
of in the Exeeutive Order da-
ted July 15, 1940, shall be 
applicable ' in carrvins out 
these instruetions. * 

D. W. Bell, 
Acting Secretary of the 

T.i\asury. 
__ July 15, 1940. 

Poptmasters, a F D^sbiising I n * * a * k , l 0 i w i t h P°*t-
Officers, and other Officers m a * t e r 0 e n e r a 1 ' * 0 l ^ r No. 
and employeEls maMng or re- U 3 5 6 o n **age 1 o f t h i* SuP" 
ceiving paymemtis on behalf 

Suspension of money-ord-
er business with Estonia, Lat-
via and Lithuania. 

"The instruetions issued Ju
ly 15, 1940, applicable to Ex-
eeutive Order No. 8484 of the. 
šame date, which further am-
ends Executive Order No. 
8389 of April 10, 1940, by ex-
tendiog the restrietions there-
in to include financial trans-
aetiont? with Estonia, Latvia 
and Lithuania, are ąuoted- be-
low: | 

" Instruetions to the Trea-
surer of the United States, 

the Commissioner of Accounts 
and Deposits, the Commissia-
ner of the Public Dėbt. all 

of the United States, any de-
partment, bureau, agency, or 
instrumentality thereof, th.e 
United States mints and as-
say offices, and federal re-
serve banks. 

"Executive Order No. 8389 
of April 10, 1940, as amend-
ed, has been further ąmended 
by an Executive Order (No. 
8484) dated July 15, 1940, to 
extend the restrietioms, there-l which will hereafter reach 

plemerJt, postmasters are di
rected. until further instruct-
ed to de.cline to issue pertai 
m o n e y o r d e r s f o r IMI J llll • ! i n 

Estonia, Latvia, and Lithua
nia, inforn\ing iną.iiring pa
trone that such transactions 
are prohibited. Postai money 
orders payable in Estonia, 
Latvia an̂ l Lithuania which 
have alreadv l>een issued and 

w 

are now retained at the New 
York exchange offiee or 
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tesnio žuvimo. 
Mūsų tėvynę ištiko hoirf' 

nelaime. Ir nežinia, kaip ii 
gai teks nešti tą žiauriųjų 
vergiją. Bent metams, ki 
tiems reikės kentėti. O, gal, 
ilgiau bus lemta traukti žiau
raus pono jungą. Per tą gi 
laiką Lietuvos inteligento! 
bus jau "likviduoti," ar vir
tę raudonuoju bolševiku; tik 
rujų lietuvių labai mažai be 
liks. Tačiau bus kada Lieta 
va atstatyta, ji iš naujo turės 
tvarkytis ir, užpuolikams žu
vus, ar pasišalinus, gyventi 
Bet kaip gyventi ir tvarkytis 

viskas žodis. Žodžiu sakant, j p a . s e s e rų Pranciškiečių, 
Lietuva parblokšta ir priešai' pįttsburge; berniukams kole-
siekia jos ir jos kultūros grei giją Marianapolyje. Į tas mo 

kyklas lietuviai^ kurie tik ga
li, privalo leisti savo vaikus, 
kad jie mokslus išėję būtų 
naudingi mūsų tėvynei, kuri 
išties į mus rankas ir prašys 
visokiariopos pagalbos. Šian
dien visose lietuvių mokyklo
se reikėtų sustiprinti lietuvių 
kalbos ir literatūros mokslą, 
laikyti tą mokslą svarbiu da
lyku. Marianapolio kolegijoj 
reikėtų įvesti ir praplėsti ta 
mokslą, kuris Lietuvai būtų 
naudingiausias. Paliestas šia-
_ne staipsnyje klausimas yra 
taip aiškus, kad, tartum, abe 
jonės dėl jo svarbos negali 

in to transactions involving 
property in which Latvia, Es
tonia, or Lithuania or natio
nals thereof have had any in-
terest at any tinie on or įsince 
July 10, 1940. The regulations 
of April 10, 1940, as amend-

that offiee will be returned 
to the issning postmasters 
with instruetions to refund 
tliė1 amount of the orders and 
the fees to the remitters and 
to treat the money orders as 
"not issusd". 

ANGLYSirKOKSAI 
Pilnai Pasinaudokite Žemomis Vasaros Kainomis. Nusipirktu 

ATLAS ANGLIS Ateinančiai Žiemai. 
3 % Illinois Sales Tax Priskaltyta Prie žemiau Paduotų Kainu. 

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

POCAHONTAS — Third Vein 
ar New Ržver. Ne- $ « ^ . 7 5 

rūksta . . . N a m a m s . . . . 

WESTVIRGINLAMINE $ ^ 3 5 
RUN — Ekstra rupios • 

PETIOLEUM CARBON 
P i l ė Įtini 98 7» 

PETROIiEUM SCREENING5 
3-ini'h Screenings $<>0Q 

MILLER'S CREEK — Dideli 
šmotai, Genuine s #%(»•'> 
ronsoUdatlon « # 

Visos mūsų anglys stokeriams 
yra dust treated. 

— • • • 

ROYAli BLACK BAND 
Dideli šmotai — Tikrai $ £ ^ 4 5 
patenkins jus 

ATLAS BLOCK — 
Puikios Pečiui Anglys 

.50 

ACE STOKER NUT — 1-tnch 
oil treated, atsargiai ir tiks'iai 
nustaty'o dydžio anglys — tin
ka vbdem^ Stokcrių $£+.05 
jrong'.niams 1 3 

ROVAL STOKER NUT — Mū
šy Vadas. Puiki Štoke- | 0 J i 
riam Anglis U 

BLACK MAGIC SCREENINGS 
— 1-inch $"V.20 
rupumo • 

BLACK MAGIC STOKER NUT 
— 1-inoh Nut. Geresnio kuras, 
su magiškom pasėkom. Geriau
sias ka pinigai S ^ . 0 5 
gali pirkti • 

be intelektualių pajėgiu! Tas. būti. Tik reikia lietuviams 
neįmanome, už tat turim, žūt I rimtai pagalvoti ir imtis dar
but, surasti juos. Štai, Ame |bo. Tat, į mokslą tėvynei ge!-l 
rikos lietuviai, ir tik jie, tu- bėti! Meškntis. 

Kainos Gali Būt Pakeistos Be {spėjimo. 

ATLAS FUEL COMPANY 
ĮSTEIGTA 1015 METAIS. 

4919-21 S. Paulina St. Prospect 7960-61 

iiuoSimM,,. Ji gaiėjo delbti, * * » ? . s v a l * o s - } M a s k v * P8 

siųstoji delegacija tik atliko 
jai pavestą judošišką darbą-
Gruzinas Stalinas, pavergęs 
dešimtis tautų, "malonėjo*' 
uždaryti savo kalėjiman ir 
lietuvių tauta. 

Taip buvo žydbernių ir tau 
tos išdavikų parduota Lietu-

FACTS YOU NEVER KNEW!J! 
\l»ME OtfER IS NATURE'SORIGINAL"SLIDE-DOWN-

I •niE-HILL'ENTHUSIASf, ACCORDiNG XO 
VNATVRALMISrORY'MAGAZINE.... . 
^t»4iS FUN-LOVING ANIMAL BUILDS į , 

A SNOW OH MUO BANK AND SLIDES^TV 
POWN TIME AFf ER f IME MUCH IN Jį Y*-
THE /AANNER OF A MAN 
ON A rOBOOGAN 

By Bob Dart B 

• 
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Trečiadienį, nigs. 4 d., 1$40 

Vienuolyno Tylumoje 
'Verte J. SkMsmatis 

tf 
Dancigo didžiules dvene.iglis. Jis troško savo garbe 

Marijos bažnyčios navos ir-juos visus pralenkti. Dvors-
šoniniai altoriai tnnojo pasi- kis svajojo sukurti tokį kūri-
nėrę vakaro tyloj. Milinis- jnį, kuris suteiktų jam laurų 
kos kopirtos tamsumoj sleposi j vainike ir kurį niekas nega-
auksstyn kylančių kolonų iSlen.-
kimai. Jie stovėjo čia tylūs, 

skliautai. 
Ant vienos šitos bažnyčios 

sienos kabo stebuklingai gru
žus meno kūrinys — kry
žius, kilęs iš tu laikų, kada 
bažnyčia evangeliškai Dievo 
tarnybai dar nebavo pašvęs
ta, juo labiau, katalikų iv. 
Ali šios joje nebuvo laikomos. 
Nukryžiuotasis natūralaus 
didumo, iš brangaus medžio 
išdrožtas. Jame Kristaus 
mirties kančių taip gyvai, ar
tistiškai atvaizduota, kad ne
vienam žiūrėtojui išspaudžia 
gailesčio ašaras. l'nsako-
jama, kad didžiausi nusidėjė
liai atvesti prie šito kryžiaus, 
susigraudindavo ir savo nuo
dėmes viešai išpažindavo. 
Atrodo, tartum Nukryžiuota
sis kiekvienam sakytų tuos 
įspėjančius žodžius: "Išpa
žink, kų tu padarei!" Tie žo
džiai, kada kryžius pirmų 
karta bažnyčioj buvo paka
bintas, buvo baisiai tarti j 
vieną žmogn}. Apie ta įvykį 
žmonių lūpose pasilikęs toks 
pasakojimas. 

lėtų pas iekt i . P a s i n ė r ę s sa
vu kuriamojo ve ika lo p lanuo-

susimastv, tartum amžinybes se, jis tapo paslaptingu sva
jotoju. Kai kuriuos savo pla
nus ir medy išdroždavo, bet 
juos , ka ip p a n a š i u s į p i rmiau 
buvusius drožinius, savo dro
žiamuoju įrankiu sunaikin
davo ir, juos pastatęs savo 
dirbtuves kertėje kure kitų. 

Vienoje madonos statuloje 
jįs stengėsi pakartotinai at
vaizduoti savo dukterį. Nes 
tik šitas kūrinys, kaip jis 
manč, suteiks jam amžiams 
tveriančios garbes, kurios Ii. 
Dvorskis taip labai troško. 
Jis nerimastavo. Niekaip 
nesisekė jam atvaizduoti ne
gyvoj savo dukters nekalto 
veido švelnumų. Nenusiseku
sių statulą statydavo dirbtu
vės kertėn. Savo dukters, 
kurios švelnūs, malonūs veido 
bruožai nesisekė jam medy at
vaizduota Dvorskis ėmė kaž
kodėl neapkęsti. 

visa tai padės. Jis žinojo, kad 
įsimylėjusius gali perskirti tik, 
mirtis ir paslaptingas, tiesiog' 
velniškas, sumanymas kilo jo' 
galvoj. Sumanymui įgyven
dinti buvo labai gera proga. 
Vienas žymus Dancigo žino-
gus užsakė pas R. Dvorskį iš
dirbti natūralaus didumo Nu-! 
kryžiuotąjį. 

( P a b a i g a bus ) 

NAUJAS APARATAS 
AKINIAMS PRITAiKINT 

Remkite Lietuvišką 
Žydukę 

.11 I . l - ^ . . . , . - ŲĮI.IIIĮ NATHAN 
KANTEB 

MUTUAL 
LIQUOR 

CO. 
Wholesale 

4707 So. 

Halsted S i 
Tel. Blvd. 
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Nacionaliniam profesionalu, goli'irinku turnaanente Hershey, 
Pa., laimėjo Byron NMson (dešinėje) ir Saimmy Snead. (Acme 
telephoto) 

Ir Jonui Dambrausku. Bo- jęs Božemos meile, be galo 
žema buvo maloni kaip švel- Į supyko, 
nulis pavasario vėjelio dvelki- Dabar tik jis suprato, kad 

Tuo pačiu laiku Dancige 
apsigyveno turtingas pirklys 
— našlys, kuris ėmė pirštis 
vaizdakalio dukteriai Bože-
mai. Šita aplinkybė K. Dvor-
skio planus pakreipė kita 

Prieš pora, šimtų metų Dan-! linkme. Dvorskis troško, kad 
cige gyveno įžymus, talen-' jo vienturtė <luktė ištekėtų už 
tingas vaizdakalys. Jo ar- turtingo žmogaus ir visų sa-
tistiškai iš medžio išdrožti kū- Vo amžių praleistų aristokra-
riniai buvo labai vertinami, tiško j aplinkumoj. Bet tėvo 
Turtingi pirkliai, savo na
mams, kambariams, laiptams 
papuošti, pas jį užsakydavo 
įvairių statulų. Žymūs bajo
rai jo meniškai rankai leis
davo ant įvairių nairu indų 
išpjaustyti jų herbus. Taip 
pat turtingi geradariai baž
nyčioms ir koplyčioms pas 
jį pirkdavo papuošalų ir šven
tųjų statulų. Yaiadakalys 
Komanas Dvorskis iš savo 
tėvo paveldėjo aukštus, gra
žius namus stovinčius Danci
go ilgosios gatvės gale, ša
lia miesto vartų. Savo me
no kūriniais jis juos labiau 
išpuošė, pagražino. 

R. Dvorskis savim, savo 
amatu ir bendrai gyvenimu 
n?fcuvo patenkintas. Kitų ko
legę meniški kūriniai sukekla-

_yo jame pavydo jausmus. Jų 
garbe jam buvo skaudus dy-

nbiai neišsipildė. Božema 
jau mylėjo. Jos širdies kara
laitis buvo Jonas Dambraus
kas, neseniai apsigyvenęs 
Dancige, neturtingas, gražus 
jaunikaitis, vieno seno liguisto 
laikrodininko padėjėjas. Ne 
turėjo jis draugi) ir mažai bu 
vo kam pažįstamas. Vieni 
šas ir tylus gyveno jis iš savo 
kuklaus uždarbio. 

Kartų, nunešusi taisyti sie
ninį laikrodį, Božema nepas
tebimai pažvelgė į laikrochnri-
ko jaunojo padėjėjo tamsias, j 
nuliūdusias akis. O tos akys!| 
Jos buvo kaip du gražūs, Į**-
lūs šuliniai. Božemos širdelė 
pasinėrė jų gilumoj. Kaip gj 
ra jai. Jos sieloj kažkas su
virpėjo. Taip. Tų Skaista
veidi, juodomis akimis jauni
kaitį ji pamilo, pamilo visa 
savo nekalta širdimi. 

mas, kaip tyras, žydras gegu
žės dangus. Jų pamačius jo 
širdis pirmų kartų gyvenime 
iš džiaugsmo snuv.kiai ėmė 
pJakti ir, kaip linksmutis vė-
versėlis, veržtis iš juitnos kru
tinės į mėlynųsias erdves. 

Jie pamilo vie'ia* antrų. 
Pataisytų laikrodi, pats Dam
brauskas nunešė i Božemos 
namus. Susipažįsta arčiau, 
ir po kiek laiko Jonas ir Bo-
5c*ma nutaria vieni* antram 
priklausyti amžina'-. 

K. Dvorskis laukė. Jis dar 
tikėjosi, kad jo duktė ištekės 
už turtingo pirklio. Sužino-

*\\ 

jo svajonės neįvyks. Tiesa, 
jis galėtų įsimylėjusia dran
ga vimųsi pertraukta bet kų 

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS 

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

ga.ll suteikti. 
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pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą akių įtempimą. 

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

OPTOM ETBISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos 
Telefonas CANAL ©528 — Chicago 

G#ISO VALANDOS 
Kasdien D:00 a. m. iki 8.30 p. m. 

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

Budriko Rakando Krautu
vėse rasite patyrusį akių 
daktarą (optometrist$), ku
ris pritaikins jums akinius. 
Teisingas ir geras patarna
vimas. Akių 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. M I K 
FURNITURE HOUSE 

3409-11 ir 3417-21 South 
Halsted Street 

BUDRIKO PROGRAMAI: 
WCFL — 970 kil. Sekmadienio 
vakare 9 vai. 
WHFC — 1420 kil., Ketvirta
dienio vak 7 va1 

LIETUVIAI DAKTARAI 

TeL YARds 8146 
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 

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

šeštadieniais: 11 iki 12 

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Taipgi akinius pritaikau. 
3343 S. Halsku Street Telefonas: Hemlock 5849 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Ave. 
Oiiso Valandos: 
Po piet — 1 iki 3; Vakarais 7 iki 9 

Sekmadieniais soiyg sutarties 
Phone Cicero 4276 

M. F. AIKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 S. 49th Ct., Cicero, III. 
Antradieniais, Ketvinadieniaia 

ir Penktadieniais 
Valandos: IO-IZ ryte. 2-b, 7-9 P.Al. 

314/ b. Haisied St., Chicago 
Pirmadieniais , Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais 
Valandos: 3 — 8 popiet, 

LIETUVIAI DAKTARAI 
f*L CANal 5969 

DR. WALTER PHILLIPS 
<n55 VVest Cermak Road 

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

ir pasod «rtartį. 

DR. F. c mmm 
PHYSKHAN - SURGEON 

Ofiso: 2158 W. Cermak Rd. 
TeL CANal 2845 

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

Tol HEMlock 3150 luan 
DANTISTAS 

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LATayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
A /?o • ^^tadieniais. 
4631 So. Ashland Ave. 

TeL YARds 0994. 
Pirmadieniais, Trečiadieniais i i 

. Šeštadieniais. 

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

(2-tros labos) 
TeL MLDway 2880 Chics*o, U . 

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vaL ryto. 

Padėti Pinifai kas Mėnesi iki 11 Dienos, Nei Nuošimti Nuo 1 Dienos. 
M TURTAS VIRS $5,500,000.00 

ATSARGOS KAPITALAS $360,000.00 
Dabar mokam 3 % % ui pa

dėtus pinigas. Duodam pa
skolas ant namu 1 90 

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

i 

LOAH ASSOOIATIOM 
OF CHICAGO 

JCCTEV MACK1EW1CH, 

by U. 8 . Go 
SAVINGS FEDBRALL.Y 

INSURKD 

€192 ARCHBK AVENUl 
T E L . VTR4JIN1A 1141 

VAL.: t iki 4 p. p. Trečiad.: t * d 12:00 p. šešead.: t iki 8:00 T. T. 

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

Telefonas CANal 7329 

UK. PtlEK J. BARTKUS 
l**l> KTOJAS LB CHLRUHaAfci 

2202 VVest Cermak Road 
OFISO VA|iAxNL)trfc>: 2-4 ir 7 ° 

ir pagal sutartį. 
Sekmadieniais uupgi pagal sutartį. 

lies, teieionas a£xiiey 0434. 

TeL Cicero 1484 

UK. S, K. PALUTSIS 
Oi D STOJAS IK CMIEUlfcUAS 

Kamp. locus Oat. ir 4^m Ct-
OFISO VALANDOS: 

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

Res. 1625 bo. bOth Avenue 
TeL Cicero 1484 

CHICAGO'S MOST KELIABLE NEW CAK DEALEli 
Trade-ins on New Plymouths and De Sotos are svvamping us! 

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

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

CHEVROLETS — 1939-38-37-36, Sedans. 
Ali have Heaters and Trunks — some with Radios # 1 8 5 . 0 0 
CHRYSLERS — 1939-38.37, Sedans. These look likę nevv.. . # 2 9 5 . 0 0 
DE SOTOS — 1938-37-36, in perfect condition. 
With Heaters, Radio and Trunk # 2 7 5 0 0 
DODGES — 1939-38-37. Best Buys in Chicago-
With Heaters and Radio. 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. Ali these cars are likę Brand New # 2 9 5 . 0 0 
218 cars to choose from. Every car reconditioned by our factory 
trained mechanies and guaranteed to be perfect throughout. 

YOUE CAR D0WN — BALANCE 18 MONTHS. 

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS LR OHIRUBOAS 
Z500 VVest 63rd Mreet 

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

Taipgi pagal sutartį. 
Ofiso teieiouas PEOspect 6737 
Mamų telefonas VlKgima 2421 

DR, MAUR1CL KAHN 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
4ti3l *>o. Asiiland Avenue 

TeL lARds 0994 
Rez. teL PLAza 3200 

VALANDOS: 
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
•Nedėliomia nuo 10 iki 12 vaL dieat 

TeL YARds 5557 

DR. f KANU G. KWiNN t 
(Kviecinskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
ltiol VVest 47tn Street 

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

ir_pagal guuutį. 

D R . P . J. BESNAR 
(Beinarauskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 bo. halsted btreet 

TELEFONAI: 
Oliio — WENtworth 1612. 

Res. — YARds 3956. 
OFISO VALANDOS: 

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

pagal Butartį. 
TeL YARds 2246 

DR. G. VEZEL1S 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street 

vaL: nuo 9 vaL ryto iki 8 vaL vak. 
Seredoj pagal sutarta 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

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

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

Res. 6958 So. Talman Ave. 
Esa. TeL GROvenill 0617 
Office teL HEMlock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

. """ Vai.V 2 ^ 4 ir" 7—% vak!**" 
Ketvirtad. ir Nedel iomk subitarua. 

2423 VV. Marquette Road 

Office Plione 
I PROspect 1028 

Bes. and Office 
2S59 S. Leavitt St. 

DR. STRIKOL'IS 
PHYS1C1AN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL Vak. 
Nedčliomis pagal sutartį. 

Office teL YARds 4787 
Namų teL PROspect 1930 

TeL CANal 6122 

DR. BIEŽIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

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

REZIDENCIJAI 
6631 S. California Ave. 

| VaL: 2-4 pp. ir 7-9 vak., Canal 0706 

DR. J . J . KUWAR 
(Kowarskas) 

GYDYTOJAS LR CHTRtTRGAS 
2403 W. 63rd St, Chicago 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartL 

TeL YARds 5921. 
Res.: K_BNwood 6107. 

DR. A. J. BERTASH 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

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

Ofiso teL VIRgima 0036 
Rezidencijos teL: BEVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vaL: 1—3 ir «—8:30 P. K. 

Nedčiioinis pagal sutartį. 
TeL CANal 0257 

Res. teL: PROspect 6669 

DR. P. Z. ZALAT0R1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Residencija: 6600 So. Artesian Ava 
VALANDOS: 11 T. ryto iki 3 

• > ' e **i wh*~ 

U kur anglis pirksite ir 
mokėsite, 
gausite kaip 

BTlis rirksite ir kiek ^^w^ A ^ -r-̂ -. ^^ -̂*. v • ^ — POCAHON 

STSS-"*1 * C R A N E C O A L CO., 5332 S. Long Ave., Chicago - TeL PORtsmouth 9022 g g 
POCAHONTAS MINE RL'N. iš |fe-

maimj. Dttug dulkiu išina-
Pcrkant 5 Tonus ar daugian — 

Sales Tax £xtra; Black Band 
auglys — $9.50. 

http://ga.ll
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Bedievių Sąjūdžio Krize 
Sovietų Rusijoj 

Vienas iŠ svarbiausių ko- d i i o v a d a * * * P1™***** 
munistu tikslų buvo ir vra iŠ-1 k h u i s i * k a i P i , s s » J u d l s v>*-
naikinti religija Jau 20 me-j**0 " ^ a*1*™™*- 1 Wa*ei-
tų, kai Rusijoj verda kova ne " ^ ** * a P a t a t s a f c o : " M e s 

tik m ortodoksų bažnyčia, bet' J*08 a t l i e f e a m e Mo**, i r *į 
ir su bet kokia religine pa
saulėžiūra. Priemonių šiai ko
vai nesigailėta; tam reikalui 
valstybė paskyrė nemaža iš
teklių ir propagandos priemo
nių. Rodos, per tų laikų Ru
sijoj turėjo išnykti paskuti, 
nieji religijos likučiai. Tačiau 
taip nėra. Krikščionybe Rusi
joj pasislėpė katakombose ir 

priekaištą darau pirmiausia 
aš pats sau ir mftsų kovojan
čių bedievių sąjungai." To
liau jis rašo, kad antireliginė 
propaganda daugely provinci
jų visiškai buvo sustabdyta, 
kai kurie šios organizacijos 
rajonai visiškai likviduoti. 

Tad prisidengta motyvu, kad 
religija pati savaime išnyk-

gyvfcna toliau; tokiose sulygo- Į sianti. Prisidėjo dar ir tai, 
še ji laimi dar ^žangiau jėgos "kad darbininką, komsomolcų, 
ir patvarumo. Ne tik senos,'komunistų partijos vadai pra. 

dėjo nebesidomėti antireligi-moterėlės, bet ir jaunimas ne
sitenkina oficialiai skalbiama 
materialistine pasaulėžiūra; 
jis nori išgirsti gilesnį atsa
kymą į pagrindinius gyveni
mo klausimus. 

Galima lengvai suprasti, ko 
dėl bedieviu vadovybė dabar 
taip aštriai puola jaunimų, 
kuris nepasidavė jų propa
gandai. Jie stačiai atvirai 
skundžiasi * * nesidomėjimu,'' 
1 * siauraprotiškumu,'' * * atkri
timu į religinius prietarus." 

Tie priekaištai pirmiausia 
taikomi tai jaunimo daliai, ku
ri grįžta į bažnyčių arba de
dasi į sektas. Tai daryti juos 
dažnai verčia ta aplinkybė, 
kad komunistų vadai nekrei
pia dėmesio arba neturi lai
ko stambiesiems gyvenimo 
klausimams spręsti; jiems čia 
padeda kunigai ir sektų va
dai. Sramlien jau nebetvirti-
narna, kad Rusijoj auga jau
nimas, kuris apie Dievų nieko 
nežino ir nieko nenori žinoti. 

ne propaganda. " Jeigu šian
dien yra žmonių, kurie tvir
tina, kad mes jau turime mie
stų, kur nėra nė vienos baž
nyčios, tai nereiškia, kad ten 
nebėra tikinčiųjų." Ypačiai 
daug tikinčiųjų esa dar ūki
ninkų tarpe. "Daugelis ma 
no, kad tik seni vyrai ,ir mo
terėlės pripildo bažnyčias. 

Perdaug yra faktų, kurie vi
sai kų kita rodo. Jaunimas 
eina savu keliu; jis nesiduoda 
skambių frazių ir propagan
dos klaidinhikams. (Religiškai 
nusiteikę jaunimo organizaci 
jų nariai išstoja iš jų arba 
yra išmetami. Jie ypačiai ne 
nori kovoti su religija, jos vi
siškai nepažindami. 

Kad bedievių sąjūdžio pro
paganda nesulaukė tų vaisių, 

Tai yra klaidinga. Ten, kur 
yra religiškai nusiteikusių 
žmonių, ten ir vaikai religiš
kai auklėjami. Faktas, kad 
daugelyje bažnytinių chorų 
gieda pionieriiu organizacijos 
nariai ." Kituose miestuose 
bažnytiniuose choruose daly
vauja darbininkų mokyklų 
mokiniai. Vienoje vietoje ne
toli Jekaterinburgo bažnyčiai 
atstatyti iš darbininkų buvo 
surinkta 20,000 rub. Iš Jaros-
lavskio straipsnio matyti, kad 
yra ne maža tokių darbininkų 
gyvenamų vietų, kur bažny
čios buvo uždarytos, bet dar
bininkai balsavimu pareikala
vo jas atidaryti ir laimėjo. 
" Bažnyčią, tiesa, uždarė, bet 
šiaip jau viskas liko kaip bu 
vę . " Darbininkų mieste Kost-
ičo, kuris turi 10,000 gyvento
jų, šiandien religijų skelbia 
50 kunigų. Šį miestų žmonės 
praminė kuni^j kurortu. Pa
gal Jaroslavskį, yra tokia pa
dėtis: oficialiai Rusijoj yra 
30,000 užregistruotų religinių 

Laimėjusios tarptautinį dvynų kontesta St. Louis, Mo., 
Mary Lynn ir Marion Lee Wild iš Kast St. Louis, 111. Pripa
žinta, kad jos turi "glaudžiausių identiškumų". (Acme te-
lephoto) * 

voj esų 45 kinai, o bažnyčių Mes daužome langus 
žymiai daugiau. Esų atsitiki-1 Mes derva tepame duris 
mii, kur parapija savo chorui 
išlaikyti sudedanti 120,000 
rub. 

Jaroslavskis iš to, žinoma, 
daro išva-clų, kad antireliginę 

Mes vieškeliuose lojam — 
Jau nėra apinasrio! 

Mes turėsim valių ant visų 
(mergaičių 

propagandų reikia atnaujinti B e t nepamiršime ir senių 
;,. .JL\TJL*I: C M ^ ^ I ^ „« I Bum — ir ftaiista! 

bendruomenių, parapijų. Kiek 
kokių buvo tikėtasi, matyti iš! yra neregistruoti), sunku esų 
E. Jaroslavskio straipsnto, 
neseniai atspausto "Antire-
ligiosnike." Bedievių saju-

ir sustiprinti. Straipsnio pa
baigoj jis ragina moksliniu-! 
kus, inžinierius veikti bedie
vybės naudai ir geriau išnau
doti antireliginius muziejus. 
Galima manyti, kad šie Jaros-
lavskio siūlymai bus realizuo
jami ir antireliginė propa
ganda bus sustiprinta. 

Didžiausio dėmesio komu
niste bedieviškojo judėjimo 
vadai kreipia į jaunimų. Aiš
ku, kad visuomenę galima per 
auklėti tiktai nuo jaunimo 
pradėjus. Bet jaunimas nori, 
kad jam būtų patiektas koks 
nors kilnesnis idealas, kurio 
jisai siektų. Kokiais "idea^ 

§Įugta 

1 Mes apsilankysim pas buržu-
(jus 

28 Milijonai 
Darbininkų Giftkhį 
Kalvėse 

Šiandien vyksta didelis ir 
baisus karas. Milijonai jaunų 
vyrų kaunasi frontuose, o ki
tur sumobilizuoti budi prie 
ginklo. Tačiau yra ir antras 
frontas, į kurį sutelkta dar 
daugiau žmonių, ne tik jaunų 
vyrų, bet ir senių, moterų ir 
paauglių vaikų. Tai įvairių 
valstybių ginklų fabrikai ir 
karo reikmenių dirbtuvės, kur 
darbas vyksta be pertraukos 
dienų it naktį. Šitas frontas 
yra ne mažiau svarbus nfi pir
mąjį. 

Napoleonas yra pasakęs, 
kad vienam kareiviui nušau
ti reikia išleisti tiek kulkų, 
kiek jis sveria. Moderniojo 
karo žinovai apskaičiuoja, 
kad per Didįjį karų vienam 
kariui nukauti reikėjo iššau
ti 3850 šovinių. Tame kare 
žuvo per 10 milijonų žmonių 
ir dar daugiau buvo sužeista. 
Manykime, kad. pusė jų žuvo 
nuo patrankų sviedinių bom
bų, granatų, minų, durtuvų ir 
nuodingųjų dujų. Bet kiek 
reikėjo kulkų nukauti dar 5 
milijonams vyrų. Tctdėl amu 
nicijos fabrikuose daugiausia 
gaminama šovinių šautuvams 

|ir kulkosvaidžiams. Modernių 
pitranikų ir kitokių stambių
jų ginklų fabrikai yra milži
niški, padalinti į šimtus sky
rių, kurie nuo vienas kito 
atitverti mūro ir metalo sie
nomis. Vieno skyriaus darbi
ninkai nieko nežino ir nema
to,* kas dirbama kitame sky
riuje 
na 
tok 

NAUJOS MASINOS FONDAS 

a. 

MAŠINŲ FONDK BUVO $3,983.30 
Marijona Sehultz, Chicago, Illinois ,. 2.50 
A. Gedrimas, Chicago, Illinois 2.00 
Mrs. E. Ručinskiene, Athol, Massaehusetts 2.00 
P. Jasinskas, Chicago, Illinois 2.00 
T. Pilitauskas, Chicago, 1 tlinois 2.00 
F. Urbik, Chicago, Illinois 4.00 
O. Yudikienė, Chicago, Illinois 2.00 
K. Druktenis, Chicago, Illinois 4.50 
M. Sucilla, Chicago, Jtlinois 2.00 
A. Kazlauskas, Chicago, Illinois 2.00 
T. Mačis, Chicago, Illinois 2.00 
P. Skirka, Chicago, Illinois 2.00 
Ona 'Vazgaiskienė, -Chicago* Illinois 2.00 
Mrs. V ar kalas, Chicago, Illmois 13.50 
Petras Varakulis, Chicago, Illinois 8.00 
A. Šalčius, Chicago, Illinois 2.00 
P. Waitkaitė, Chicago, Illinois 4.00 
B. Kelpša, Cicero, Illinois 2.00 
Julia Mitkus, Cicero, Illinois 2.00 

i'uje. Viename skyriuje liedi-l P«teT Žičkus, Cicero, Illinois 2.00 
ittni vamzdžiai, antrame ki- & Uz\vixmn* Chicago, Illinois 2.00 

. . Mr. (rribauskas, Cicero, Illinois 2.00 
oki pabūklai. j ^otekaitis, Cicero, Illinois * 6.50 

Mes sutriuškinami jiems kau-
(lus 

Bum — ir baigta! 

Komuniste partija mūsų te-

Sovietu moterų sekcija — mū-
(sų motina 

Bum — ir baigta! 

ARTIMO MEILĖS 
TARNYBOJE 

Į I 

THINGS THAT NEVER HAPPEN 
By CEHE BYRNES 

1 

pasakyti. Vis dėlto bažnyčia 
savo įtakoj turinti mažiausią! JT 7 ! " "-T T J- VT .... _ , r . I lais ' maitinamas bedieviska-viena. milijoną žmonių.. Mask- . . . v. . .. sis jaunimas, gražiai gali pa-

vaizdoti Prancūzijos jaunųjų 
komunistų (mokyklinio am
žiaus) bedievių himnas. .. 

Štai, jo žodžiai: 

Įdomu, ka pasakytų mūsų 
kolonijos lietuvių tėvų dau
guma, kai šitaip koks nors 
"auklėtojas" iš Sovietų " ro 
j a u s " pradėtų j«u vaikus auk
lėti f 

(KSB) Berlyno .katalikai 
per savo labdarybės organi
zacijas stengėsi organizuoti 
pagalbų motinoms ir vaikams, 
buvo globojama doroviniu at
žvilgiu puoilęs jaunimas, mer
gaites ir moterys bei girtuok
liai, nemažai nudirbo ir kata
likų ligonines: jose pernai bu
vo slaugyta 55,882 ligonys. 
Tarp protestantų išsimėčiu
sius katalikus autonn'obilin 
lankė dvasininkai. Berlyno 
stotyse buvo suorganizuota 
katalikų tarnyba, kuri ,pagel-

(Šv.) 'bėjo 37,354 keleiviams. 

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

VVOLK S T L D I O 
1945 West 3 5 * Street 

fo' crtseSi-
' -rsi 

TEL. PROSPECT 8742 
Mes iškraustome moderniu būdo. 

Pardavinėjame tiktai geriausios kokybės 
(best ąuality) anglis. 

IVVI I.ETL 

V>- L N C S O PHtV» I RA1 IY 

l« v s r F O S S i a U R* -

PI >" E l.AFAYETTE t t l ] V 
f 

NAUJAS IŠRADIMAS 
KIEKVIKNAl \T»ATAT YRA 
M A L O M Tl IlfiTl GIIAŽ1US 

Ut DAILIUS P i A l l i t S 
šis nau jas n a t ū r a i iškas va i s tas 

netik sulaiko p laukų slinkimą, 
prašal ina plo:skinus. bet ir a t g a u 
na p laukus , šį naud ingą va s ą 
pasisekė suras t i , m a n bes igydant 
slinkimą savo plaukų. P a s e k m e i 
šio naujo vais to y r a pa tv i r t in tos 
ir ga ran tuo jamos . P a r s i d u o d a su 
nurodymais ka ip va r t e t j . Bu te l i a i 
•Oc ir po f l.-«© Afsisauki t la išku: 

MRS. PAULINA RIMKUS 
1531 SHIELDS AVE. 

Chicago Heigtats, Dl. i 

Pastovumas-
T • - " ^ ~ Į = = =» 

Tą liudija įstaigos 444riu metų gyvavimas. 

® 
M bendrove, kaip mūsų tauta, yra įsteigta amt 
aanra, kurie yra savininkiĮ apgyveata. Neraaiti 
saugesnei vietot taupyti savo pinigus. 

ĮSIGYKITE NAH4 Plft HŪ8Ų LENGVO 
IŠMOKĖJIMO PLANĄ, ILNT ILGŲ METŲ! 

KEISTUTO SAVINGS & LOAN ASS0C1AT10N ;, 
32 J6 South tlalsted Street » 

TeL Oalnmet 4118 Jos. M. Moteris, Sec y 
i OKiprtojo apdrausti taMKttal kiokTl 

Mr. ir Mrs. Pauris , Chicago, Illinois 2.00 
Ona Sonoras, Chicago, Jllinois 2.00 
S. ir M. Kibartas, Chicago, Illinois 2.00 
Ben. J. Kazanauskas, Chicago, Illinois -2.00 
Mrs. H. Bikus, Cliicago, Illinois 2.00 
K. Kavalčikas, Chicago, Illinois 2.00 

J. Pocius Restaurant, Chicago, Illinors 2.00 
A. Pranckus, Chicago, Illinois 1.00 
K. S. Jonaitis, Chicago, Illinois 2.00 
¥. Gudžiūnas, Chicago, Illinois 2.00 

VI. ir M. Kavalauskas, Chicago, Illinois 2.00 
J . Kliktinas, Chicago, Illinois 2.00 
M. Barkauskas, Chicago, Illinois , 2.00 
V. Yodelis, Chicago, Illinois 2.00 
3. Baublys, Hinsdale, Illinois 2.00 
p. ŠimaitieUo, Chicago, Illinois 2.00 
r . Yarakulis, Chicago, Illinois 4.00 
J . Shimkus, Chicago, Illinois 2.00 
M. Miniat, Chicago, Illinois , 2.00 
Mrs. M. Strakaraitis, Chicago, Illinois 2.00 
į. Jokantas, €hicago, Illinois 2.00 
5. Balcy, Cicero, Illinois 2.00 
Į. Stankus, Cicero, Illinois 2.00 
K. Matulaitis, Cicero, Illinois 2.00 
3. Dainelis, Cicero, Illinois 2.00 

6. Kautoa, Cicero, Illinois 4.00 
S. Vasaitis, Cicero, Illinois 1.00' 
JT. Nekrisius, Cicero, Illinois 2.00 
M. Mockevičiene, Cicero, Illinois 2.00 
3. Šileikis, Cicero, Illinois 2.00 
A. Stulginskas, Cicero, Illinois 4.50 
'Ona Bašinskiene, Cicero, Illinois 2.00 
A. Petkus, Cicero, Illinois 3.00 
F. Stanislovaitis, Cicero, Illinois 2.00 

1 M. Jeriiiianaite, Chicago, Illinois 2.00 
S. Šimulis, Chicago, Illinois 2.00 
Mrs. M. Gober, Chicago, Illinois 1.00 
J. Ackwick, Chicago, Illinois 1.00 
P. Kaimene, Chicago, Illinois 1.00 
Ig. Paurazas, Chicago, Illinois 4.00 
J. Juraška, Chicago, Illinois 2.00 
P. Zaura, Chicago, Illinois 2.00 
J. Ferawich, Chicago, Illinois 2.00 
J. Adomavicz, Chicago, Illinois 4.00 
E. Rudyte, Chicago, Illinois 2.00 
C. Misevičiene, Melrose Park. Illinois 2.00 
P. Kuzinas, Chicago, Illinois 2.00 
Ona Rutkauskiene, Chicago, Illinois 2.00 
Agota Mažeikaite, Chicago, Illinois 2.00 
Ona Vaitkiene, Melrose Park, Illinois 4.00 
A. Švilpauskienė, Melrose Park, Illinois 4.00 
V. Naureckis, Chicago, Illinois 2.00 
A. Pivalis, So. Boston, Massaehusetts 2.00 
M r. Šimonis, Detroit, Michigan 4.00 
Ig. Juzėnas, Cldcago, Illinois 3.00 

VISO v $4,183.80 
Nuoširdžiai ačiū visiems kurie prisidėjo prie *' Draugo 

Spaustuvės Mašinų Fondą. 
>> 

i 



15 F T IT R X A 

IŠ TĖVŲ KRAŠTO 
*r, 

Kur toji laisvė? ti, arba laikyti, arba platinti 
vėliavas, uniforminius apda-
rus ir pažymimuosius ženk-

Komunistu spauda ir visi j ^ . 
dirbi) už pinigus Stalinui vie- 5) pavojingą valstybės sau 
nu balsu kalba, rašo, jog I i* , ^umui, visuomenes rimčiai. 
tnvoj dabar laisve ir ta lais- viešajai tvarkai ar kiti-ms' 
ve ant tanky atnešė iŠ Sov. 
Rusijos raudonoji armija. 

valstybės reikalams: 
a) asmenį atiduoti poli 

Žmonės dahar šoka, danuoja, j v\jos priežiūrai, arba atiduoti 
«lamindami " seimą'' renka, 
raudonarmiečius myli, jiems 
gėlos l>arsto ir t. t. Gražios 
tai kalbos, bet jos sykiu yra 
pasiekusios ir didžiausio be
gėdiškumo. 

Mūsiškiams komunistams, 
kurie - tokiomis ir kitokiomis 
eiučia-liulia nori užmigdyti 
lietuvių oda galvojimą, kad 
Lietuvos žmonės, iš tikrųjų- ' 
yra patekę į negirdėtą vergi
ją, duoda žandan pats dabar
tinis Lietuvos "prezidentas" 
Paleckis. Štai, jo " Nepapra
stojo .Meto Įstatymas," kurj 
pasirašė liepos 13 d. ir kurį 
paskelbė "Vyriausybės Žinio-

į priverčiamojo darbo įstaigą 
ligi vienerių metų^ arba įsa-

į kyti jam nesišalinti iš gyve
namosios vietos ar įsakyti 
jam gyventi paskiroje vieto, 
je arba laikyti jį suimtą ligi 
trij.*ų mėnesių, 

b) teisinį asmenį ar jo 
padalinį uždaryti arba jo 
veiklą sustabdyti ar suvaržy-

Užsietiio Lietuviai -
Pavyzdingi 
Ūkininkai 

Mažeikių apskrityje yra ne
maža iš užsienio grįžusių li<> 
tuvių. Kai kurie nutvpirko ū-
kius, pasistatė gražius trobe
sius ir dabar puikiai ūkinin
kauja. 

— Pavasarį daug kur bu
vo matyti suartų pelkių bei 
pievų juodi plotai. T.ie plo
tai įdirbti, apdėti ir dabar 
juose labai gražiai Csaliuoja 
kultūrinės žolės bei kiti ja
vai. 

Ūkininke daro bandymus, 
trešdanri įvairius ūkio auga
lus trąšomis. ' 

Trečiadienį, rūgs. 4 d., 1940 

W 
VVSTi 

Mervyn Cagle, 21 m. amž. (kairėje iš Palmyra, III., ir 
Richard Klowetter, 25 m. amž., iš Niles, Mieh., laikomi areš-

6) suvaržyti arba uždrausti! t e S°lvtn B.nd, Ind. Jiedu išpaž'no nužudę W. E. Ebding 
senas ir kitus žmonių susi- M *«* Y™*» ^ . ^ S ^ 5 ? l t o m ? h i H u P * ? * * 0 ** *į* 

. , , .__ go liepos 10 d Policija ieško Ebelmgo lavono. (Aeme telepli.) 
eisenas 
telkimus bei susirinkimus; 

7) sustabdyti arba uždrau
sti judėjimą; 

se,M liepos 17 dieną. 

Tam įstatyme tasai Stalino 
pakalikas išduoda tokius uka,-
zus: 

1) nustatyti, kurie dalykai 
draudžiami spausdinti arba 
kitaip kaip skelbti; 

2) konfiskuoti spaudinį; 
3) įsakyti tikrinti naudoji

mąsi radijo siųstuvais ir pri
imtuvais ir uždrausti jais 
naudotis tiems, kurie naudo
damiesi- gali sudaryti pavo
jaus valstybes saugumui ar 
viešajai tvarkai; 

8) tikrinti ir varžyti gyven
tojų kilnojimąsi; 

9) imtis priemonių apdraus 
ti veikimui tų įstaigų ir įmo
nių, kurios atlieka viešąja 
tarnybą; 

10) varžyti susižinojimą te
lefonu, telegrafu ir paštu; 

11) valstybės ar kitam vie-
Šajam reikalui paimti savi
valdybių, prHatinipĮ asmenų 
ir istaigiį trobesius, jei kari
nes valdžios nepranešta jų 
salininkams ar valdytojams 
apie jų paėmimą kariuomenes 

Haute, lnd. (Aeme telephoto) 

taigoms duoti susisiekimo ties viršininko įsakymo, tas, 
priemones valstybes ar, kitam jei netraukiamas tieson, pagal 
viešajam reikalui, jei tos prie. Baudžiamąjį Statutą, apskri-
mones nustatytu laiku neįsa- ties viršininko baudžiamas 
kyta pristatyti kariuomenės' areštu iki 3 mėnesių ar bauda 
reikalams; 

I r taip toliau ir taip to
liau. 

Baigdamas ukaaus "prezi-
dentas" Paleckis pareiškia; 
kad "šį įstatymą paskelbus, 
ligšiolinis nepaprastojo meto 
įstatymas ir ypatingieji val
stybės apsaugos įstatymai su 
jų pakeitimais panaikinami. 

Tai kur gi toji laisvė, po 
nai komunistai, jei, kaip tuo 

•> y 

reikalams (mano pabr.); j g e u k a z u o s e sakoma, kad "kas 

iki 2,500 litlų, arba abiem šiom 
bausmėm kartu." 

Kur toji laisvė, jei už kiek
vieną žodį, ištartą prieš Sta 
liną, prieš Paleckį prieš pa
skutinį jų klapčiuką, žmogus 
turės atsidurti į kalėjimą 
trims mėnesiams, arba sumo-

| keti 2,500 litų pinigais, arba 
abi bausmes atlikti! Juk at
siras tokių paleckbeiįrnių, ku
rie darys provokacijas, kad 
tik įkišus į kalėjimą nekaltą. 

Du Gaisrai 
Taurage. — Buvo užsidegu

si geležinkelių ledaune. Gais
ras įmetėsi labai smarkiai ir 
buvo didelis pavojus užsideg
ti greta esantiems " Lais vės' ' 
linų ir naftos sandėliams, ta
čiau energingų fgaisrininikij 
ugnis greit buvo sustabdyta. 

Taip pat buvo- pradėjęs degti 
Tauragės miškas pagal Šila
lės plentą. Degė miško sama
nos ir žolėB, tačiau nukentėjo 
ir daug medžių. Išdegė apie 
7 ha. Gaisrą. gesino Tauragės 
savanorių ugniagesių ir 7 p. 
p. komandos. 

Kas nenori dirbti, tas n<e-
priv.alo ir valgyti. 

A. -f A. 
JONAS GREIČIUS 

(namu »«'•• — l.afayt>u«> 9247) 
Mirė rusrsojo-Sept. 1 d.. 1940 

m.. 10:15 vai. ryto, sulaukęs 
pusės amžiaus. 

Gimęs Lietuvoj, Raseinių ap
skrity j , Yurbf.rko parapijų ip, 
Smukučiy kaime. Amerikoje Iš
gyveno 27 metus. 

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterj rrsulę, po tėvais Tolei-
kaitė; dukterį Bcrnice; brolj 
Vincentą ir seimą. Troy. N. Y.; 
švogerką — Oreičienę ir seimą, 
Troy, N. Y.;- švogvrius: Simoną 
Kancareviciu ir Seimą, Stanis
lovą Toleikj ir Svogerienę ir 
Pranciškų Toleikj; brolio vai
ką Joną Toleikj ir moterj: dė
dę Juozapą Muzunaiti ir šeimą: 
Joną ir Kotryną Sinnn.viėius ir 
Šeimą ir daug pažįstamų. Lie
tuvoje paliko 2 brolius: Juoza
pą ir Kazimierą ir JŲ šeimas Lr 
daugiau pažįstamų ir giminių. 

Priklausė prie Keistučio Pa-
Šelpos draugijos. 

Kūnas pašarvotas 4008 South 
Talman Ave. Laidotuvės įvyks 
ketvirtad., rugsėjo 5 d. Iš na
mu 9:00 v. ryto bus atlydy
tas j iv. Agnieškos par. baž
nyčią, Pershinjr Rd. Ir Wash-
tena\v Avenue. kurioje i-
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas j Bv. Kazimiero kap. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvės*. 

Nuliūdę: Moteris, Dąiktv. 
Brolis. fcvofcerka, Avaperiaf, Dė
dė ir kiti Giminės. 

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

4) drausti dėvėti, «eči*tiJ&«dL>) įsakyti savivaldybėms,1 nusižengė nelaikęs VMttiiįArtfJ a m n e p a t i n k a žmogų 
išstatyti ar kitaip kaip varto-j privatiniams asmenims ir įs- Reikalų Ministro ar apskri- j P a s a k y k l t , ponai komuni 

I tai. kur toji Lietuvoj laisvė! 

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

;omun įs
toji Lietuvoj 

/. Sakalas 

Atvaizduojamas paminklas buvo pastatytas šv. Kazimiero kapinėse prie a. a. 
Kun. ^J. Juškos ,kapo. Iškilmingos dedikaeijos ceremonijos įvyko sekmad., Liepos-
July 7 d., 1M0 metais. Norime padėkoti tiems, kurie jau prisidėjo, ir iš anksto dė
kojame tiems, kurie padės šį užsimojime 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 ( l M r s - Hathaway 4.00 
Mr. and Mrs. R. Z 5.00 Viso . . . . . ' $362.50 

PRANEŠIMAS: Kadangi J. P. Kavai (Kavaliauskas) nebe bendradarbiauja su 
mūsų rstairn ir nieko bendro su ja neturi, prašome visų aukotojų siųsti aukas šiam 
a. a. Kun. Jono Juškos Paminklo Fondui tiesiai į: — 

V E N E T I A N MONUMENTCO. 
5 2 7 N. VVestern Ave. Chicago, III. 

TEL. SEELEY 6103 

Atnaujinkite ir Pagražinkite 
\ ūmi Grindis 

"DUSTLESS FLOOR SAJVDING" 
Apkainavimas Dykai — 

ĮS MetŲ Patyrimo 
Darbas G arantiiota> 

DS1 Specialių Są'ysru 
šaukite Dabar 

COMPT^FTE PFiOOR SPRV1CR 
Telefonu« Nortn»l 47*9 

Sudegė Negyvenamas1 

Dvaras 
£anisa2. — (XX) Birželio 

25 d. naktįj Zarasų apskr., 
Smalvų vai., Žvėrinėje sude
gė Ed, Juodkos dvaro gyve
namieji namai, klojimas, svir
nas ir ledaune. Padaryta nuo
stolių už apie 10,000 lt. Dva
ras buvo negyvenamas. 

I 

FILOMENA 
SMILINGIENE 

Mirė rugsėjo 2 d.. 1940 m.. 
7 vai. vak., sulaukus 78 m. 
amžiaus. 

Gimus Lietuvoje. Telšių ap
skrityje, Plungės par., Alksnė
nų kaime. 

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyra Joną. pusbrolius, gimi
nes ir pažįstamus. 

Laidotuvės jvyks rugsėjo 5 
d., 1940. 9:30 vai. ryto bus 
atlydt-;a j Angelo Sargo para
pijos bažnyčia. Aurora. III., 
kurioje jvyks gedulingos pa
maldos už veliones siela. Po 
pamaldų bus nulydėta j Mt. 
Olivet kapines. ^* 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotu
vėse. 

Nuliūdę: 
Vyras, Pusbrola i ir Gimines. 

.t . 
MARIJONA ČUŽ1ENE 
(po tėvais šapkait". po pirmu 

vyru Almaniene) 
Mirė rūgs. 2, 1940. 11:20 

vai. ryto, sulaukus puses amž. 
Gimus Lietuvoje, Žagarės 

apskr.. Gaidgirės par.. Nor-
manteįiu kaime. Amerikoj iš
gyveno 35 metus. 

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrą Juozapa, dukterį Mari
jona ir žentą Antaną Nakro-
šus, 5 sūnus: Louis ir marčia 
Helen. Joną ir marčia Helen. 
Juozapa, Albert ir Povilą ir 
marčia Justina Almanus. 4 a-
nūkus, 2 anūkes, broli Pran
ciškų £apkų, jo šeima ir daug 
kitu giminių, draugu ir pa-
žjstamų. Lietuvoje paliko se-
serj Malvina. 

Kūnas pašarvotas 12018 S. 
Calumet Ave. LaidotuvSs i-
vyl:s penktad., rūgs. 6 d. M 
namų 8 vai. ryto bus atly
dėta j Visų šventi) par. baž
nyčia, kurioj jvyks gedulin
gos pamaldos už veliones sie
la. Po pamaldų bus nulydėta 
j Iv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę:— Vyras. Duktė, 
žentas. Sūnai, Marčios. Anū-
kai-ės. Brolis. Sesuo. Gimine*. 

Laidotuvių direktorius J. P. 
Eudeikls, tel. YARds 1741. 

URBA Gėlės Mylintiems. 
Vestuvėms, liauk ie 
tanus. Laidotuvėm 
ir Puošimams. 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENITE 

Phone LAFayette 5800 

CrARY, IND. LAIDOTTTOŲ DIREKTORIAI 

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

Phone 9000 620 W. 15th Ave. 

r 

KLAUSYKIME 
Saltimiero Rytmetinių 
W. H. I. P. 
LIETUVIŠKI) RADIO PROGRAMŲ 10:00 VALANDA RYTO 

1480 KIL. 

R A Š T I N E 
6912 So. VVestern Avenue PSOspect 4050 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAKIA 

AMBULANCE 
" DIENĄ IR NAKTJ 

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

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South Falrfleld Avenue 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

A M D III h M P C PATARNAVIMAS 
H l T I D U L M I l U t DIENĄ IR NAKTĮ 

D V 1 ^ A T KOPLYČIOS VISOSE 
I 1 \ A l MIESTO DALYSE 

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

Antfiūny B. Petkos 
P. J. Ridikas 

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

4704 S. Western Avenne 
Phone LAFayette 8024 

2314 West 23rd Place 

Klausykite mfisa radlo programo Antradienio ir 
Šeštadienio rytais 10:00 valanda, Iš WHIP stoties (1480 k.) 

Su Povilo saltimleru. 

Ladamicz ir Simai l & ^ a * 
J. Liulevičius 

Phone "PULlman 1270 
4348 So. California Ąve. 
Phone LAFayette 3572 

S. P. Mažeika 3319 Litnanica Avenue 
Phone YARds 1138-1139 

Antanas M. Phillips 3307 Litnanica Ave. 
Phone YARds 4908 

v*. 
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Trečiadienį, rūgs. ? d , 1940 D H 117 O 1 S 

KAS GIRDĖT KITUR 
Lietuvių Masinio 

^Susirinkimo 
Rezoliucija 

Norwood. Mass. — At a 
mass roeeting held today, Au-
gust, 23, 1940, at Lithnanian 
Hali, 13 St. George Avenue, 
Nonrood, Mass., the follow-
ing resolutions were adopted: 

Wherea& Lithuania was 
forcibly occupied on the 15th 
day of June by Russia. 

AVbereas the citizens of 
Lithuania are being* forced to 
elect eantiidates selected by 
Communistie Ru#sia. 

"YVhereas the election ac-
«ompli£hed July 14, 1&40 was 
only a force to-cover Russia's 
coniinunistic ainis. 

Now therefore we loyal ci-
| Hizens of the United States, 

of Lithuanian extraction do 
resolve and hereby petition 
our goveminent nat to recog-
nize the act of Russia's ag-
gression. 

We further resoTve and he
reby do petitiom our govern-
nient to penint the nunister 
and consuls of the Republic 
of Lithoanja to perform their 
appointed duties. 

As heretofore it it? further 
resolved that tlw Chairnian, 
Peter Blaays is anthorized to 
send a ctąiy of these resolu-
tions to F. D. Roosevelt, Pre-
sident of the United States, 
to the State Department and 
the- Minister of the Lithuani-

4 

an Republic P. Žadeikis, 
Washi»gton, D. C. 

(ugtod) Peter Blaris 
• Presideflt 

(signed) John M. Pechulis 
Secretary 

I Drake-Dragūno kongrese rirt-
kiinu kampanija pradėta la
bai seknungai ir ji žada lai
mėjimą. Rugpiūeio 13 d. New 
Yorko devinto kongresinio ri
nk i mų distrikto valdybai į-
teiktos jieticijos, pagal ku
ria* W. J . Drake-Dragiinas 
išstatomas respublikonų kan
didatu kongreso sekamiems 
Kinkiniams. Tokias peticijas 
turi pasirašyti 750 registruo
tų respublikonu, tačiau, W. J . 
DrakcvDragūno peticijas pa
sirašė keli tūkstančiai respu
blikonų. 

liugpiūeio 13 d. įteikta 
1250 parašų peticijos. Kiti 
parašai liko, nes per daug jų 
suplaukė iš viso devinto kon*-
greso rinkimų distrikto. Toks 
gausus peticijose parašų skai
čius liudija, kad to distrikto 
gyventojai gausiai remia W. 
J . l>rake-Dragūna. 

Bendradarbių 
Susirinkimas 

Cicero. _ Ketvirtadienį, 
rugsėjo 5 d., parapijos mo
kyklos kambary 7:30 vul. va
kare įvyks Marijonų Bendra
darbių Draugijos 21-mo sky
riaus susirinkimas, į kurį ma
loniai kviečiami visi nariai 
bei nares kuo skaitlingiau
siai susirinkti ir pasitarti a-
teities darbų reikalu. Kaip 
žinote, kad turime paėmę sa
lę ir praeitam susirinkime ta-
reničt?, kad laikas rengtis, už 
tat prašomi- kuo daugiausiai 

. susirinkti ir šiame susiriuiki-
| me galutina,i nusitarti k?| dil
gsime ir tam darbui Išrinkti 
komisija. Malonėkite būti lai
ku. Valdyba 

Gražus Darbas 
SO. CHICAGO. — Sv. Juo

zapo parapijos veikėja ir au
kotoja Songailienė rJogĮ>iūčio 
26 d. buvo pagerbta ypatingi 
būdu. Už jos sveikatą, kad 
Dievas leistų jai ir toliau 
taip darbuotis, buvo užprašy 
tos šv. Mišios, kurias lai\0 
kleb. kun. M. Švarlis. Šv. Mi
šias ta intencija užprašė Ab 
roiimvieiene ir D. Gudaitis. 
Bažnyčioje tą rytą buvo daug 
žmonių. Altoriai buvo papuo 
šti lemputėmis ir žvakutėmis. 

"Draugo'' Skait. 

Sodaliečiu 
Susirinkimas 
Antradienį 

Brighlon Park. — Sodalie 
čių susirinkimus įvyks antra
dienį, rūgs. 3 d., mokyklos 
kambaryje. Su^uinkimas y-
patingai svarbu^, nes bu? 
svarstoma planai' šokio vaka 
ro, kuris įvyks rūgs. 28 d., 
parapijos salėje. Taipgi pra
šoma nepamiršti p.nktuko lai
kraštėliui, kuris po vasaros 
atostogų .vėl bus leidžiamas. 

A. Vaikutyte 

C L A S S I F I E D 

Demokratų partijos nacionalinio komiteto pirmininkas Ed-
ward Flynn patikrina viceprezklencinio kandidato Wallace 
(kairėje) kalbą prieš ją skaitysiant (sakysiant) nominaci
jos priėmimo iškilmėse, Des Moines, Iowa. (Acme telephoto) 

Vasiliauskas \ , 
Koncertuos 
Brooklyne 
Spalių 27 d. 

Rrooklyn, N. Y. — Aleka* 
Vasiliauskas, dainininkas per 
radijo, koncertuose ir didžio
siose lietuvių ir kitataučių 
pramogoje, rengia koncertą 
spalių 27 d., G r and Paradise 
salėje, Brooklyne. 

Vasiliausko koncerte dai
nuos ippsiižymejusi dainininkė 

j spausdinus tikietus pradėti 
platinti iš anksto. 

• v 

IS E. Samienė raportavo 
Federacijos apskr. mėnesinio 
susirinkimo, kad jame plačiai 
kalbėta, įplanuota ir raginta 
skubiai siųsti aukas į centi-j, 
kad būtų galima kuo 
čiausiai suteikti pagalbą 
dalijantiems sušelpti. Kupįn 
tąsi taip pat, kad visose lie
tuvių kolonijose būtų tveria
mi skyriai ir vieningai eina
ma su Federacija. Tik tuomet 
bus tikslas atsiektas. Taigi,' 

arba gauti vietoj. Įžanga ne
mokama. 

Visus kviečia 

Lygos ir Ward"ų VaMybos 
ir rengimo komisija. 

Lygos koresp. S. Gurskis. 

Ant tų namų yra palaimos 
žvaigždė, iš kurių yra kilęs 
kunigas. 

Kard. Faulhaber 

DABAR LAIKAS ANGLIS 

UŽSISAKYTI ATEINAN

ČIAI ŽIEMAI. 

Roseland Coal Co. 
343 W. 107th Place 

TEL. PULLMAN 6776 
A. Tumonis, Sav. 

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

REIKALINGA MOTERIS 
Reikalinga prityrusi moteris skudu-
rų rinkinčjimui. Squai'c Deal .ltag 
Ctx, 3513 South Collage G rovė A-
veuue, CU'eago, 111. — Plume Drex-
ei 8206. 

PARDAVIMUI NAMAS 
Bizniavus namas 22x80; krautuve 
22x60. Karšto vandenio šiluma ap
šildomas; pragyvenimpi kambariai 
užpakalyje. Pilnas bcismontae. 2 ka
ru gai adžius. Kaina $7,500. Neno
rime mainyti. Savininkas: 2435 \V. 
71st Street, te*. REPubUc 8242. 

; EADIO PATARNAVIMAS 
i Automobilo liadio, Namu liadio. , 

Mes taisome visas išdirbystes ir i 
1 modelius. Patarnavimas diena ir ' 
| naktį. Kreipkitės J:— 
3562 SOUTH HALSTED STREET -

i! Greitam patarnavimui šaukite: 
Y'ARDS 2703 , 

PARDAVIMUI NAMAS 
Pardavimui namas, 2 aujfštų, medi
nis (eottage) su garadžiu Brighton 
l'arke, prie 41st Lr So. Maplevvood 
Ave. Dėl tolimesnių informacijų. 
Saukite; Soutli Obieago OŽM. 

PARDAVIMUI NAMAS I R BIZNIS 
Pardavimui namas, 6 kambariai vir
šuj; tavernas ir 4 pagyvenimui kam
bariai pirmame aukšte. Mūrinis ga-
radžius. Taverno fiksčeriai visi nau
ji. Parduosim pigiai, Kandus! ant 
63-čios gatvės. Atsišaukite: Telefo
nas PROspeet 8078. 

PARDAVIMUI AR MAINYMUI 
Norime išmainyti 2 fletu Po € 

kambarius narna Brighton Parke 
ant mažesnio. Atsišaukite: 

3944 So. Artesian A v e 

Marijona Kižytė, Foreignj 
T T x« ks. o ' Bridsreporto slvyrius užsibiie-
Languai^e Intorniation Serv- o P w *y . . iee vedėja. Dainuos ir su sa
vo fiej'ginų oktetu ctaryvans 
<V1oleta Tamkiūte, pasiskelbu
si dainininke ir anais nietaas 
laimėjusi New York, Journal 

|konteste is 50-ties chorų pir-
mąjįj, vietą. 

Aleko VasiliausKo koncer-i Lietuviui Sekasi 
kongreso ^e dalyvaus ir eile kitų meno 
Rinkimuose '3Hpb kurias turime progą re 

Brooklyn, N. Y. — Lietn-įtai kada begirdėti. 
vio «dvokato William Jonas Valaitis 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
^ 

• • 

I s Lietuvai Gelbėti 
Skyriaus Veikimo 

Bridgeport. — Mėnesinis 
susirinkimas įvyko rugp. 31 

^d., pas Stasę Petrauskaitę. 

Susirinkime susirūpinta 

fir kaip išeiviją prie dideisnio 
veikimo ir duosnesnės pagal-

jbos valiavimui Lietuvos lais-
(ves ir badaujančių brolių, se-
^erų. uzjury. 

Nutarta spalių mėnesį su-

že veikti nenuilstamai ir šau-
kia^it visuomenes paramos. Vi
suomene prašoma išgirsti tų 
šauksmą ir remti visapusiai 
L. G. S. parenginius. Plėšo
ma visuomene padėti tiems 
žmonėms, kurie ne tik pašven 
čia daug laiko bet pinigiškai 
visuomet prisideda. 

Kitas susirinkimas nutarta 
laikyti paskutinį me.iesio ant
radienį p«s Jontį. Andrišiūną, 
700 w. ąist st. 

Po sus-mo prie skanio- St. 
Petrauskaitės suruoštos va
karienes pasišnekučiuota iki 
vėlumos. Korespondentė 

CONRAD 
Fotografas 

i 
Studija jrencta pu
mos rūšies su Mff-
derniškomis užlaido? 
mia ir Hoilvwooo 
šviesomis. £>•, / b a t 
G a r a n t u o t a i . 

420 West 63rd Street 
TeL: Biznio — ENGlewood 5883. ( 

Rea. — ENGlewood 6840., 

Rugsėjo 8 — Lietuvių 
Politikos Diena 

Lietuvių Demokratų Lyga 
Cook apskrity, rengia išva-
žiavimų-piknikų Ryans Miš 

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

(Savininkai) 
2417-19 WEST 43rd ST. 

Phone Vlrginia 9780 

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

—SMAIL M O N T H U PAYMENTS-

AU MAKES 

SOLD, RENTED 
ANO REPAIRED 
— I M I A l TIAOf-M AUOWAIKf— 

TYPEWRITER 
O M P A N Y 

ROIIRT C GOLDilATT. Monog.r 
189 W. MADISON ST. 

Phone D E A R 3 0 R N 8 4 4 4 
ESTIMATES-FREE — DEMONSTR ATION 

PARDAVIMUI 

Road-house, visą arba putsę. Labai 
prieinama kaina. Pardavimo priežas
tį patirsite ant vietos. 
Atsišaukite: _ 8200 KniAN AVKMJT 

PARDAVIMUI , 
7 kanil). tirlck bunKalow (kam
pinis) su garadžiu. Kaina $7900. 
Atsišaukite: 

7201 So. Rockwcll Street 
Progpeot 5200 

PARDAVIMUI NAMAS 

Medinis namas, apkaltas su asbea-
tos, cementinis pamatas. 3 fletai 
po 5 kambarius ir krautuvS. Par
duosiu arba mainysiu ant dviejų 
fletu namo. Atsišaukite: 4213 So. 
CaiiHibgU Ave.. 2ras aukštas prieky i. 

* S T A R P 

PARDAVIMUI LOTAI 
Parduosim ar išmainysim 3 lotus, 
kurie randasi Brookfield, 111.. bun-
Kalovv sekcijoje. Kaina labai priei
nama. Kreipkitės: 2134 West 23rd 
Piaee, _C'hk aąo, lliwioLs. 

PARDAVIMUI A R MALNYMUI 
NAMAS 

3 flety namas ir krautuvė, (tav-
ern). Pilnai išrenduotas. Taverna 
pilnai įrengta su barais ir visais 
ii\-čeriai« kurie priklauso namui. 
Parduosime arba mainysime ant 2 
lietų namo arba ūkies netoli Clii-
cagos. Atsišaukite: 

4 2 l o So. Campbell Ave., 
Antras aukštas. 

SS2% S5*&.#*<# 

BAKING 
POVVDER 

Sime Price Today, 
ds 45 ybarsAąo 

25 ounces25^ 

^ b k TtoJblcAction! 

KC 

UNPVERSAL 
RESTAURANT 

Vestu\ėm, Krikštynom lr kito
kiem Bau k a i a m Suteikiam P a 

tarnavimą. 
Linksmas Patarnavimas Visiema 

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

P A I L H K A U P A R T N E R I O 

Paieška u pusininko. Turiu 8 kam
barių narna ir apelsinu (orange) 
soda Floridoj. Tyrus oras. sveikas 
gyvenimas. Ksu vienas. 

Adolph S. Mann. 
1448 So. Ke<lifle Ave. 
Tel. Rocku'cll 3405. 

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BYOUR GOVERNMENT 

Relitte 
Itchhti 

"Orntflff Nck 
Forquickrclieifrom itehing of eezoma, pimples. 
athlcte's foot, seabies, rashes and othcr ez-
ternally causcd skin troublcs, use wor!d-famoue, 
coolinR, antiaeptic, liquid D. D. D. I'rcscription. 
Crcaseless, stainless. Soothes imtation and 
quickly stops intense itehing. 35c trial bnttle 
proves i t , oryour money back. Ask your 
druggist today for D. D. O. PRESCRIPTION. 

rengti vaksfi-ą-šokius. Komisi- Į kuose, prie 87th ir So. Wcst-
šiamlienine Lietuvos pjutiitiin ja pasirūpins salę gauti ir ar 

K1DS' 
ern Ave. 

Kiekvienam patogu atva
žiuoti, nes gatvekariai prive
ža prie pat vietos, nežiūri at 
kas kurioj miesto daly gyve
na. , 

Lygos valdyba ir ward'q 
delegatai deda pastangi], kad 
šis išvažiavimas būtų sėkmin
gas. 

Kviečiami visi imti daly va-
mî  šiame piknike ir pasirody
ti svetimtaučiams lietuviškai. 

Kadangi turim ponj žmo 
nių aukštesnėse valdžios vie
tose, taigi galim tikėtis pa 
matyti ir žymesnių svetini 
taučhj, politikų. Veikėjams ir 
visiems būna gražiau, kad da
lyvauja daugiau publikos. 

Piknikas bus pamargintas 
muzika, lenktynėmis, boles lo
šimu ir dovanų laimėjimu 
Valgio bus galima atsivežti, 

^ H O l f c D U O D A M E 

įK&Si PASKOLAS 
U-HIIIBBM A l f T N A M Ų 

Del Pirkimo — Pataisymo 
Ar Seno Morgičio Atmokejimo 
Ciceroj, Chioagoj ii Apylinkėse 

^KįĮNGT 

INSURED 

8AVE BY 
MAIL 

TAUPYK JT P E R 
P A Š T 4 ST. ANTHONY'S 

8 U I L D 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. 
V i i . : Pirm., Ketvir., 6cdtad. t iki 8 • . T . ; Antr., Trečiad. 9 iki 5 pp. 

DABAR MOKAME 3 į % UŽ PADĖTUS PINIGUs| 
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI |5,000. 
per FediTml Sartus* and Loan Insoranoe Corv., W«eLinirton, D. G. 

Vienatine Tikrai Lietuviška Užeiga. 
"BALTIC STREAMLINE BAR" 
3107 SOUTH HALSTED STREET 

Telefonas:— VICtory 0885 
č-ia ?r - a m J i m Lietuvos trispalve vėliava plevėsuoja iK'rkūnojt'Ka. 
ItalUe streaniline Bar nuoširdžiai kviečia visus ' j į Į ^ Į y y V į g 
grvnai r:etuvišką uiei^a. I žlaikouic visokius Lietuviškus vr Kiių 
Fabaltijos kraštu gijrin.us. L i e tuv i ška i valgiais vaiMiianu IKUkta-
dk-niai* ir šeštatlieuiais. TAKIAS ALEKSYNAS. Savininkas. 

S. Z., Menedžerius. 

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO 

REAL ESTATB 
INSURANCE AND LOANS 

Statau visokios ru&U-s naujus aa-
mus ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų. Darau visok| taisymo dar
bų be jokio casli įiuokSjimo, an» 
lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgauna geriausj aii>giuiiu« U 
Fire Insurance Kompanijų dėl tai* 
eymo apdegusių n a m ų ) . Darai, 
paskolas ant naujų lr senų namų, 
ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
nuo B lkl 30 metų. Reikale krejp-
kites prie: 

J O H N P A K E L 
6816 S. Western Ave. Phone Grovehill 0306 
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'Brango' Piknikas - Pilnas Pasisekimas! 
Dienraščio Draugo didelis Labor Day piknikas, įvykęs 

Vytauto parke, susilankė nepaprastai grąžau); pasisekimo. 
Sutraukta tūkstančiai ž.nonių iš Illinois, Indiana, Wisccn-
sin. Michigan ir kitų valstybių. Suvažiavusieji tik stebėjosi 
gausingu lietuvių atsilankymu; daugelis išsitarė, jog šio pik
nikas didžiausias kokį teko Vytauto parka matyti. Pritruko 
vietoj automobiliaxs. Juos prisėjo pakelėse ir sporto aikš
tėje statyti. Kiti automobilius buvo palikę kapinėse ir pėsti 
atėjo i Vytauto paiką. 

Žmonių tarpe viešpatavo puiki nuotaika. Visi džiaugėsi 
oro malonumu ir nuoširdžiai rėmė dienraščio 'Draugo" iš
važiavimą, nes žinojo, jog visas pelną* eina palaikymui vie
nintelio lietuvių: katalikų dienraščio Amerikoje. Tai buvo 
šaunus katalikiškos spaudos parėmimas. 
KAI BOS IR KALBĖTOJAI 

Pavakaryje i suvažiavusius prabilo kai kurie žymesni ką 
tik iŠ Listuvds grįžusieji, k. a.: dr. Petras Vileišis, dr. Rač-
kus. jo žmona, konsulas Daužvardis, dienraščio redaktorius 
L. Šimutis, kun. J. Vaičūnas, kun. J. Mačiulionis ir kiti. Vi
sų kalbos buvo turiningos ir įdomios, nes putnieji trys kal
bėtojai yra pergyvenę Lietuvoj mūs tautos tragediją. 

feįįįgm*** * o, 

Puikus Pasinlyjimas 'fcia proga. Kiek duosite ui 
šį puikų 1940 De Soto auto-

I mobilį? 
Didelė laimė teko poniai <3;«cw,v ~.«- . . . . . - ~ T Z . ą ą ^ ^ T 1 . " i »Vfate savo pasiulyjimus 

- • 

LAIMŽJO De SOTO 
Laimingiausia moteris tą dieną Chicagoje buvo Domicėlė 

Žilinskienė, 4331 So. Maplewood Ave., Chicago, UI., kuri pik
nike laimėjo "Draugo" lefetą automobilių 1940 De Soto. M i l i c i n i n k a i g a u s 
D. Žilinskiene^ tuo laiku nebuvo parke, bet jos duktė laikė p a t a r i m ų 
laimingąjį tikietuką ir atėjo priimti dovaną plakančia šir
dimi ir net uždususi. D. Žilinskienė buvo išvykusi namo, ma
nydama, kau jai neteks toji laimė. Tai tikrai buvo pasakų 
diena tai mergaitei. 

"Ir aną diena aš tik išmokau draivyti automobilių", bu
vo mergaitės džiaugsmingas išsireiškimas kai atėjo ant es
trados su laimingo tikietuko galiuku. Nusifotografavus, pa
sveikinus laimėtoją, daugeliu pradėjo siūlytis automobilio 
pirkimui. Visi pasiūlymai buvo atsakyti, nes ne ji, bet mo
tina buvo tikra dovanos laimėtoja. 

Maišanties po minią, aiškiai buvo matyti, jog tą dieną 
puikiai buvo nusiteikę ir seni ir jauni. Daugelis dar ir vė
liau parke pasiliko, norėdami išsiskirstyti ir palikti gražia
me ūpe kitus besilinksminančius piknikierius. Malonu maty
ti, kad Chicago ir apylinkės lietuviai ima krr.kart labiau 
įvertinti dienraščio "Draugo" pastangas tarnauti visuome
nei. Reikia pasidžiaugti taipgi ir toliau gyvenančių lietuvių 
parama, nes ir jie šiam išvažiavimui, kiek galėjo, nuošir
džiai prisidėjo. &«*>• 

Senatorius Charles L. McNary (dešinėje) respublikonų kandidatas į viceprezdentą, pa
tarnauja į jo ūkį, arti Salem. Ore., suvykusiems svečiams į jo nominacijos priėmimo iškil
mes. (Acme telephoto) 

Nocsirdziai Ačiū Bendradarbiams 
Labor Day įvykęs "Draugo" piknikas labai gerai pasise

kė. Ačiū mūsų dienraščio bendradarbiams, kurie ir savo at
silankymu ir įvairiais pasidarbavimais padarė šį "Draugo" 
pikniką rekordiniu. Vytauto parkas dar nebuvo matęs to-
kicto minios žmonių. 

Ačiū Dievui, kad davė gražią dieną. Nuo ryto iki vakaro 
saulutė maloniai švietė. Taigi Vytauto parke pritrūko ir 
•parking space". 

Tokią tūkstantinę minią buvo vargo ir pavalgydinti ir pa
girdyti. Visgi apsukrios šeimininkės ir rinktiniai vyrai sa
vo vietose visus pavalgydino ir pagirdė, kad, rodos, visi 
sveiki ir linksmi grįžo i savo namelius. 

Taigi, ypač darbininkams tokiame gausingame, rekordi
niame "Draugo'' piknike noriu tarti nuoširdžiausiai ačiū už 
jų didelį mr-sų, katalikų, dienraščiui pasišventimą. 

Laimingiausias žmogus šiame "Drausro" piknike buvo Do
micėlė Žilinskiene iš Nekalto Prasidėjimo P. š . parapijos. 
Jai teko naujas De -Soto automobilius. 

Taigi, širdingai ja sveikinu ir linkiu jai su savo šeima ilgai, 
ilgai važinėti ir džiaugtis laimėtu nauju automobiliu. 

Dar karta nuoširdžiai ačiū visiems Labor Day "Draugo" 
pikniko dalyviams. 

Kun. J. Mačiulionis. M I C . 
"Draugo" Administratorftte 

Prez. Koosevelto įsakymu 
šaukiama kariniam apmoky
mui valstybių nacionaline sai 
gyba (milicija). Šį kartą iš 
Illinoiso pašaukta tik pakran
čių priešlėktuvines artilerijom 
202-asis pulkas, kurio vadu 
yra pulk. Charles C. Dawes. 

Illinois nacionalines sargy
bos vadas gen. maj. Samue.1 

T. Lawton paskelbė, kad mi
licininkai prieš vyksiant tar 
nybon turi patvarkyti savi 
naminius reikalus, kaip tai 
įvairius instalmentais mokeji 
mų kontraktus, įvairių pasko
lų atmokėjimus, mokamas ap-
draudos premijas ir kitus as
meninius dalykus. Keikalinga 
tai visa apdrausti prieš iš-
vyksiant tarnauti Dėdei Sa-
mui. M «I '[WfįW 

Gen. Lawton nurodo, kad 
Chicagoj tais reikalais atida
ryta specialinė raštine, 7 SQ. 
Dearborn gt., kur specialistai 
teiks milicininkams reikalin 
gų patarimų jų reikalų pa
tvarkymui. Pažymi, kad ne 
bus teikiama jokia finansinė 
pagalba, bet tik patariama. 

MoUHi^n^v%4p^:urugsejc 
16 d. Milicininkam^ bfts (Tito 
ta 20 dienių laikas liktis tar
nyboje, arba atsistatydinti. 

PILIEČIŲ REGIS
TRAVIMASIS IKI 
SPALIO 7 D. 

Cook'o apskrities rinkimų 
komisionierių boardas paskel
bė, kad naujų piliečių regis
travimasis ir užsiregistravu
siųjų piliečiių adresų pakeiti
mas spalio 7 dieną bus užda
rytas. Kas iki to laiko neuisi-
registruos, arba nepraneš 
boardui apie savo adreso pa
keitimą, tas negales dalyvau
ti prezidenciniuose rinkimuo
se lapkričio 5 dieną. 

Boardas ragina naujus pi
liečius registruotis ir įsiregis
travusius keisti adresus ko
misionierių boaido raštinėse, 
City Hali, arba ugniagesių Atidaromos katalikis-
stotyse kasdien nuo°l:00 po- k o s m o k y k l o s 

Saugoja Willkie pa
veiksle lange 

Kalph Emerson Whitney, 
1116 Ainstie gt., nupiešė res
publikonų prezidencinio kan 
didato AVendell Willkie pa
veikslą ir išstatė savo namų 
lange. Kitą dieną jam telefo
nu pranešta, kad jis pašalin
tų tą paveikslą, nes priešingai 
į langą bus sviesta plyta. 

Whitney tad apsiginklavo 
šautuvu ir nusprendė dieną ir 
naktį saugoti savo namų prie 
šakinį langą, kur išstatytas 
minėtas paveikslas. I r įspėjo 
grasintojus nesikėsinti, nes už 
tai turės skaudžiai nukentėti. 

I Draugo ofisą telefonu ir 
Draugo štabas perduos tucfc 
pdriūlyjisLUs poniai Žilinskie
nei. Paskambinkite Canal 7790 
ir praneškite norą padaryti 
pasiūlyjima. Kas bus pirmas? 

Domicėlei Žilinskienei per 
dienraščio Draugo Labor Day 
pikniką, Vytauto Parke kai 
ji laimėjo 1940 De Soto auto
mobilį. Tas laimėjimas tikrai 
buvo jai Dievo palaima, nes 
tos mašinos vertė kaip tik 
padengi daug artimų reika
lų kaštą. Poniai pinigai yra 
reikalingesni negu automobi
lis, tai ji yra pasirengusi par
duoti savo laimikį, šis auto
mobilis krautuvėje kainuotų 
pirkėjui $1,020. O dabar po
nia Žilinskienė prašo pasiūly-
jimų nuo būsimųjų pirkėjų, G e r a i apsidairyk, o pama-
kurie nori pasinaudoti šia pui-;tysi tikrąjį kaltininką. 

Motinos meile, kaip dangiš
kos ugnys, 

Dvasia padaro kūną turtin
gu. Šekspyras 

Kas skaito katalikiškus lai
kraščius, tas platina Dievo 
karalyste čia ant žemes. 

Rastas vežime 
nušautas 

4 

Ties namais, 1656 Fulton 
gt., vakarą sulaikytas arkylys 
su vaisių vežimu be vežiko ir 
vežime tarp vaisių rastas nu
šautas vaisių. pirkliautojas 
Niek Pappadopulos, 38 m. 
amž., 1538 W. Adams gt. 

Pakviesta policija rado, 
kad pirkliautojas dukart per
šautas. Tačiau jo kišeniuose 
rasta penki doleriai ir po sė
dyne vežime $154.77. 

Matyt, jis pasipriešino plė
šikams, tad peršautas ir pa
liktas. 

(Toj apylinkėj tą pat vaka
rą kiek anksčiau apiplėštas m Oucagoje 

Autoistai įspėjami 
susivaldyti 

Chicagos. autoistai įspėja
mi susivaldyti — atsargiau 
važinėti automobiliais Chica
gos gatvėse, ypač atidarius 
mokyklas, kai gatvėse sutin
kama daugiau vaikų. 

Per paskutines švenčiamas 
tris dienas visose J. A. Val
stybėse automobilių nelaimė
se žuvo 325 asmenys, daugiau 
kaip pereitais metais tą pat 
laiką. 

Iš to skaičiaus 32 asmenys 
žuvo Illinoiso valstybėje. 

Daug karinių uzsaky-

autovežimio vežikas W. Jack-
son. Jį apipiešė -du juodukai. 
Matyt, tie patys piktadariai 
nužudė vaisių pirkliautoją. 

piet iki 9:00 vakaro, iŠonms 
sekmadienius. 

Įsiregistravę milučiai, ku
rie nusikėlę kitur gy /enti, ga
li savo adresų pakeitimą at
likti ir laiškais, siunčiamais 
boardui. , 

Savam laike boardas adre
sų keitimui išsiuntinėjo atvi-
rukes. 

Nauji piliečiai yra tie, ku
rie iki spalio. 7 d. s u l a u k s , ^ 
m. amž. arba naturalizuosis. 

Svarbios Prakalbos 
West Skleje 

Ateinančio ketvirtadienio va 
karas vestsaidiečiams bus at
mintinas. Tą vakarą Aušros 
Vartų parapijos «dėj įvyks 
prakalbos, kuriose bus nu
šviesta visa, kas dabar deda
si Lietuvoj. Kalbės atvykęs 
iš Lietuvos P. Vileišis, kon
sulas P. Daužvardis ir kiti. 
Laimingai atplaukė į New 
YoTk Amerikos laivas "Ame
rican Legion", kuriuo grįžo 
iš Lietuvos buvęs Aušros Va
rtų parapijos klebonas kun 
Urbonavičius ir seniau ipagar 
sėjęs kalbėtojas dr. Račkus su 
žmona ir kiti. 

Visi Amerikos lietuviai šia
ndie įdomauja dabartine jos 
padėtim. Laikraščiai negali 
visų žinių patiekti, nets cen
zūra jų nepraleidžia. Kas ki
ta žmones, kurie savo akimis 

Kilniausias troškimas, kur 
gali jausti ir pasiekti žmo 
gus — tai atlikti visas savo 
pareigas. Lubbock 

viską mate. Todėl, ketvirta
dienio vakare visi susirinkite 
į parapijos salę pasiklausyti 
tikri} žinių iš Lietuvos. Pra
kalbos prasidės 8 vai. Įžan
gos nebus. Rap. 

Chicagos parkuose 
uždarytos pramogos 

Chicagos parkuose vakar 
Darbo dieną, užsibaigė visos 
vasarines pramogos. Nutrauk 
ti koncertai, uždarytos pa-

! kraščių maudykles ir įvairių 
rūšil] sportai. Čia pat jau ir 
ruduo. 

Girto autoisto 
važiavimo aukos 

Policija sueme girtą auto-
istą Erwin Boeglin, 34 m. 
amž., buvusį kalinį kurs Ma
rine drive automobiliu va
žiuodamas įvažiavo į jaunuo
lių dviračių grupę ir vieną 
berniuką u&mišė ir vieną 
mergaitę sužeidė. 

Policija susekė, kad E. 
TJ. S. senate pravedus konskripmjos ibilių senatorius Claude B o e S l i n t r i s dienas girtavęs 

Pepper nuoširdžiai sveikina to biliaus koautorių senatorių I i r neatsimenąs, kaip ir kur 

Kovoja prieš 
koinskripciją 

Darbo dieną įvykusiuoso 
keliuose darbininkų masiniuo
se susirinkimuose pasisakyta 
prieš jaunų vyrų konskripci-
ją (privalomąjį kareiviavi
mą), kurios aktą kongresas 
baigia svarstyti. 

Kalbėtojai nurodė, kad 
konskripcija palauž prade, 
dantį atsigauti ekonominį sto
vį. Visi pripažįsta, kad šalies 
karinis pasiruošimas y r a gy
vas reikalas. Bet tai galima 
atlikti demokratiniu keliu — 
su savanoriais. Tik karo lai
ku, sako, konskripcija gali 
būti pateisinama. 

Katalikiškos mokyklos ati
daromos Chicagos arkivysku
pijoje. 

Mokyklų viršininkas kun. 
D. F . Cunningham praneša, 
kad tikimasi turėti daugiau 
kaip 192,000 mokinių pradinė 
se, vidurinėse, kolegijose ir 
universitetuose. 

Vienose pradinėse (parapi
jinėse) mokyklose numatoma 
•tu^ua|į|^.1^5y0"9p rankinių. 

Plėšikams šiandien 
v « 

Parky tvenkiniuose 
meškeriojimas 

Cheagos parkų tvenkiniuo 
se meškeriojimo sezonas ati 
daromas ateinantį šeštadienį, 
rugsėjo 7 d. Meškerioti gali -
ma tik iš luotelių. 

mažiau progos 
Mažiau progos šiandie plė

šikams apiplėšti bankus ir 
pagrobti dideles sumas kaip 
kad būta seniau. Tai dėlto, 
kad šiandie bankai daugiau 
apsirūpinę priemonėmis sėk
mingai apsiginti nuo pktada-
ri)ų. 

Į tai atsžvelgus, bankų ap-
draudos nuo plėšikų mokamų 
premijų ratą sumažinta nuo 
12.5 iki 45 nuošimčių. 

Illinoise už pirmuosius 
5,000 dol. apdraudos ratą su
mažinta 16.7 nuoš. Už kitas 
tokias pat priedines sumas — 
iki 25 nuošimčių. 

Angliška spauda praneša, 
kad Chicago ir apylinkės fab 
rikams tenka daug karinių už
sakymų — iki šioliai jau apie 
200 milijonų dolerių sumai. 

Tad, sako, Chicago srity 
ateinančiais metais bus tiek 
darbų, kad bedarbiai turės vi
siškai išnykti. 

Žuvo motina su 
kūdikiu 

• 

Netoli Jolieto susidaužė du 
automobiliai. Žuvo Mrs. El-
sie Danek, 23 m. amž., 2833 
S. Central ave., ir jos kūdi
kis Jerry. Jos vyras Danek 
sunkiai sužeistas. 

Be to kiti trys asmenys 
sunkiai sužeisti. 

• 

Niekados netikėk draugui, 
kurs tave nelaimėj apleidžia. 

"THAT LITTLE CAIWEf'̂ r.n>tacartooMc^N.Y.-By B. Link-
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E. K. Burke (kairėje). (Acme telephoto) jis važiavęs. 
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