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Rytoj, rugsėjo 8 dieną, yra 
"Maldos diena" už taiką. 
Prezidentas Rooseveltae atsi
šaukimu paskyrė šią dieni). 
Visus gyventojus pakvietė 
melsti**, kad Visagalis grąžin 
tų taiką pasauliui, kad Ame
rika saugotų nuo karo pavo
jų. fCtKHie visi J. A. Valsty
bių katalikų vyskupai pritane 
prezidento atsišaukimui ir i-a 
gina tikineiuoFdiis melstis už 
taika. 

KARALIUS KAROLIUS ABDIKAVO 
Smarkiausia vokie-

-

LONDONAS, rugsėjo 6 d.— 
Šiandie vokiečiai pravedė 
smarkiausią oro armadą ant 
Anglijos. Nesuskaitomi bū-

Anglijai tekę 50 ameriko-j riai Vokietijos orlaivių smar-
niškų .naikintuvų vadinami \ kiai bombardavo Londono a-
"sena i s" karo laivais. Tas į-jpylinkę ir pietinę Angliją, 
domu. Laivai susendi narni, 
kad išvengti galimos kilti vi
suomenės audros. Tiesa, lai-
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Aviacijos ministerijos pra
nešimu benlt dvidešimt aštuo
ni vokiečių orlaiviai pašauta 

vai statyti pasaulinio karo j prieš piet. 
laikais. Bet jie mažai naudo
ti, kai kurie tik išbandyti. 
Be to, paskutiniais laikais pa 
gerinti ir naujoviniai įrerJgti. 
Tik juos imk ir kariauk. 

Šių 50 laivų pastatymas ir 
įrengimas J. A. Valstybėms 
kainavo apie 150 milijonų dol. 
Pagaliau paskutiniais metais 
jų gerinimui išleista apie pus 
trylikto milijono dolerių. Ša-

Pereitą naktį vokiečiai per 
septynias valandas bombarda 
vo Londoną. Šiose atakose vi
sose apylinkėse apie Londo
ną numesta begalės bombų, 
kurios sugriovė geležinkelio 
stotį, ligoninę, keletą namų 
ir krautuvių. 
NEDAUG ŽUVUSIŲ 

Oficialieji šaltiniai . sako, 
jog šiose atakose žuvukių pa
lyginamai maža. 

Šį rytą vokiečių bombanle-

BUKAREŠTE 
LAUKIAMA 
KARALIE* 
NES ELENOS 
Mykolas Rom li
nijos karalius 

BUKAREŠTAS, rugsėjo 6 d. 
— Romuniijos premjeras gen. 
Ion Antonescu pakvietęs bu
vusią karalienę Elena, kara
liaus Mykolo motiną "atvyk
ti pirmuoju traukiniu iš Vo
kietijos ir užimti vietą šalia 

Ilgas lietus patvirJdino upe* ir uo l ius ir sukėlė ipotvynius Sapulpa, Okla., ir apylinkėse.) sūnaus visos Ronranijos džiau 
U. S. plentas 75 šešių pėdų vandens užlietais (Acine teleplmto) 
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lies vyriausybė šiandien juosj ? , ia i g r į ž o žmonėms beeinant į 
darbą. Jų buvę tiek daug, jog 
stebėtojai neįstengė suskai
tyti. 

Svarbiausi atakos centrai 
buvo aerodromai, iesą Londo
no apylinkėse. Netoli vieno 
aerodromo (per penkiolika mi 

Rusijos komisarai daugiau! mi(V'iu v > ' k o a r S i k o v a > b e t v 0 

ginklavimai! k i e ^ i a i b u v o a t n T u 5 t i i r m n T -
ti. 
IŠKRAU3T4 PRANCŪZI-

visus įkainoja 85 inUijonų 
dol. sumai. Už šiuos laivus J. 
A. V. gauna bazes 99 metams. 
Kai kas sako, kad tai šaunus 
"bargenas". Daug kas yra 
Jniešingos n/uomonės. 

ANGLAI PERĖMĖ U. S. 
NAIKINTUVUS 
BOSTONAS, rugsėjo 6 d .— 

Pranešama, jog šiandie ang
lų, jūrininkai perėmė kai ku
ri uosi naikintuvus, kuriuos 

Japonija nesiskaito 
s i U. S. ir Anglija 
TOKIO, rugsėjo 6 d. — Lai

kraštis Kokumin šiandie pra-
Jungtinės Valstybės išmainė n e š a> m svarbiųjų kabineto 
su anglais už bazes. ministerių |*>sedis nutarė at-

Neoficialiai pranešama, jog «**** oficialius Jungtinių Vai 
anglų jūrininkai jau perėmė & t y b i u i r Anglijos pareiški 

v • _ v < 
nušviečia savo 
bolševistinio imperializmo ap 
saugai nuo "kapitalistinių' ' 
valstybių. Jie sako. kad š i JOS GYVENTOJUS 
rugsėjo mėnesį kareiviauti 
šaukiami 18. 19 ir 20 metų 

Tuo tarpu stebėtojai pietry 
čių pakraštyj praneša, jog iš 

vieną ar daugiau naikintuvų. 
Šie nepatvirtinti praneši

mai sako, jog Amerikos jūri
ninkai, perleidę anglams lai
vą ar laivus, grįžo naikintu
vu Denebola. 

Sakoma, jog dar šeši laivai 
išvykę. Tai esą Galdsborough, 

mus dėl padėties Prancūzijos 
Indokinijoj. 

Kokumin pranešimu šio nu 
tarimo priėjo premjeras Kon 
oye ir užsienio, karo ir laivy 
no ministeriai. 

Kai kurie gerai informuoti 
sluogsniai sako, jog Japonija 

amžiaus jaunuoliai. Tuo b ū d u ] 3 0 m?l iu platumo Prancūzi-
jie tikisi " sukrės t i " visus j J08 į j ū r i o prieš Angliją vo-
priešus savo "kariuomenės! k i e " a i iškraustė visus civilius 
gausingumu. Deja, priešai ge i gyventojus. The Daily Mail 
rai žino, kad bolševikų ka
riuomenė yra driskių vergų 
gaujos. 

rašo, jog tai padaryta, kad 
būtų išvengta sabotažo ir šni
pinėjimo. 

Anglų lakūnai vakar naktį 
Vokietijos naciai i r toliau!™1 bombardavo vokiečių or-

užsiima nekultūringais žygiais ****** **** i r artilerijos vie-
okupuotuose kraštuose. An- tas Prancūzijoj, 
t a i / ^ l z ą s a jie prancūzus gy- D V Y N A S SĖKMINGAI 
venrtojus vokietina. Gyvento- VEIKIA 
jams įsako savo prancūziškas Admiraliteto pranešimu Vi-
pavardes keisti vokiškomis, duržemio jūroj Anglijos lai-
Reikalauja keisti ir vardusJ v>™ veikimas buvo visiškai 
Draugijų ir įmonių vardai tu 
n būti vokiški. Įsakyta ant
kapių akmenyse ateityje dė
t i tik vokiškus antrašus. Vis
kas turi būti suvokietinta, 
pareiškia naciai. 

• i 44sėkmingas", nors vyriausios 
.britų laivyno pajėgas nesusi-
rėme su priešo Karo laivais. 

Wood, Crowninshield ir Bu-
chanan. 

Tuo tarpu Bostonan atvyko 
dar trys laivai. 
U. S. NAIKINTUVAI 
KANADOJ 
KANADOS UOSTAS, rugsė

jo 6 ū. — Grupė Jungtinių 
Valstybių naikintuvų šiandie 
jau atvyko Kanadon. 

Juos valdo anglų jūrininkai 
ir jie bus pasiųsti frontan 
kaip galima greičiau. 

Uosto vardas nepaduoda
mas. 

Gen. Hugh S. Johnson, bu-
vusis garsaus "mėlynojo A-
r o " diktatorius, šiandien vir-

Švedų laikraščiuose kari-| t c g rašytoju kolumnistu, lai-
niai specialistai tvirtina, kad' ^raštininkams pareiškia, kad 
Vokietija negali nugalėti An'-jeį p r e z Rooseveltas iš nau- „ _ 
glijos vien puolimais iš oro.]jQ b u s išrinktas prezidentu, išsiplečia didesne skale ir į- netrukus bus sutarta, kad 

Berndon, Wel~ls, Welborn C.į • i ^ n o r " o s Jungtinių Valstybių 
ir Anglijos pareiškimus. 
NfcRA KO RŪPINTIS 

Oonferencijoj su spaudos 
atstovais. Yakichiro Suma, 
Užsienio ministerijos atstovas, 
ipareiškė, jog dėl padėties In
dokinijoj Jungtinėms Valsty
bėms nėra ko rūpintis. 

J is tai pareiškė sąryšyj su 
Jungtinių Valstybių Sekr. 
Hull pareiškimu, kuriame 
Hull pabrėžė, jog Japonijos 
neišlaikymas status quo tsa-
ryšyj su Indokinija skaudžiai 
atsilieptų į Amerikos viešąją 
opiniją. 

Suma pareiškė, jog maj.j 
gen. Nishihara autorizuotas 
vesti pasitarimus su Indokini 
jos vyresnybe tik "taikiu bū
du". 
NEATSAKYS HULL 

Toliau Suma pareiškė, jog 
Japonijos vyriausybė neatsa 
kysianti į Hull pareiškimą 
dėl Indokinijcs arba į Hull 
pareiškimą, jog Jungtinės 
Valstybės labai domisi Shang 

MASKVA NEPATENKIN
TA U. S. -- ANGLIJOS 
SUTARIMU 

MASKVA, rugsėjo 6 d . — 
Komunistų partijos laikraštis 
Pravda rašo, jog Jungtinių 
Valstybių ir Anglijos susitari
mas sudarytas, kad "padidin 
tų anglų pasipriešinimą Vokie 
tijai ir Italijai. Dabar karas 

SĖKMINGOS ANGLU 
ATAKOS ITALIJOJ 
ROMA, rugsėjo 6 d. — Vy

riausiosios karo vadovybes 
pranešimu britų orlaiviai " a t 
vyksta jper Šveicariją" padar 
re *'svarių nuostolių' priva
tiems gyvenamiesiems na
mams ir geležinkiediams Turi
ne ir San Paolo. 

Italų orlaiviai pravedė ata
kas Sudante ir Egipte. 

Italijos naujieji Picchitate-
lli bombanešiai puolė anglų 
tvirtovę Deli Mara Maltoje. 
Šioje atakoje tvirtovė beveik 
visiškai sunaikinta ir padeg
ta gasolino tankai. 
DVI ATAKOS MALTOJE 

Vyriausios vadovybės pra
nešimu Italijos bombanešiai 

gsmui". Sakoana, jog šiuo lai 
ku karalienė buvusi Dresde 
ne, Vokietijoj. 

BUKAREŠTAS, rugsėjo 6 d. 
— Šiandie karalius Karolius 
priėmė Romunijos militarinės 
diktatūros reikalavimus — 
atsisakė sosto, kad jo vietą 
užimtų sūnus Mykolas ir, sa
koma, išvyko iš Bukarešto 
pas Magda Lupescu. 

Princas Mykolas tuojau pa
skelbtas karalium, bet jis te
bus tik figūra, o visas val
dymas priklausys nuo gem 
Antonescu. Pirmiausias nau
jojo karaliaus oficialus veiks 
mas buvo pasirašymas doku
mento, kuriuo visa valdžia 
pervesdamas Antonescu. 
VYKSTĄS EGIPTAN 

Vokiečiai smarkiai 
puolė Londoną 
BERLYNAS, rugsėjo 6 d .— 

Šiandie Vokietijos kovos or
laivių ir bombanešių lakūnai, 
grįžę Berlynan praneša jog 
atakuoją skvadronai, po aršių 
kovų (prasilaužė pro Anglijos 
apsaugos liniją. 

Informuotieji vokiečių sluo
gsniai sako, jog šiose atakose 
sunaikinta trisdešimt {penki 
Anglijos orlaiviai, Vienoje a-
takoje ant aerodromo vokie
čiai sunaikinę dešims anglų 
orlaivių, nespėjusių pakilti ir 
keletą hanlgarų. 

Vokietijos vyriausioji karo 
vadovybė praneša, jog vokie
čių bombanešiai "sėkmin
gai" bombardavo anglų uos
tus ir industriniu^ centrus va 
kar nakties plačiose atakose 
šiaurvakarių, pietryčių i r vi
durinėj Anglijoj. 

PADEGTI DOKAI 

Vyriausiosios vadovybes 
pranešimus susprogdinta ir 
padegta keletas aerodromų 
Lincoln apylinkėj, aliejaus 
sandėliai Thames Haven ir 
dokai Est Londone. 

Šiose atakose vokiečiams te 
ko aršiose kovose susiremti 
su anglų kovos orlaiviais, bet 
vokiečiai išėjo nugalėtojais. 

Kai kas mano, jog Karoliu* 
vykstąs Egiptan, bet tai ne-f Kitos smarkios atakos pra-

tu. 
Komunikatai seklbia, jog 

Viduržemio ir Raudonojoj jū
roj bombarduota britų laivai. 

Viduržemio jūroj vienas 
krovinių laivas smarkiai pa
gadintas ir kitas apšaudytas 
Aigėjaus jūroj. Kiti du paga
dinti Raudonojoj jūroj. 

Italų orlaiviai bombardavo 
gasolino sandėlius prie Suezo 
kanalo. 

Taip tvirtina i r ipatys vokie-Į j \ Valstybes ne tik įtrauks gauna piktesnį ir praplėstą1 Amerikos kariai Shanghajuj 
čių kariniai specialistai. S a - k a r a n ^ ^ savaičių laiko-karakterį." galėtų perimti sekciją pirma 
ko, yra būtinas vokiečių ka- tarpiu, bet iškels nepakenčia-; Į šį.žygį Pravda žiūri kai- valdomą britų, 
riuomenės įsiveržimas • Aagli-: „ j a karinę diktatūrą. Anot po į 44žymiai pralėsta Anglo- "Atrodo, jog Jungtinės 
jos* jei norima suklupdyti briį johnsono, Britanija nėra Ame Amerikos kooperaciją". Valstybės lapai domisi Shang 

rikai bičiulė. Prieš Monroe Laikraštis Trud rašo, jog^hajaus įvykiais", jis pridėjo 
doktriną tik du kartus rimtai4 'Londonas dabar turi apsi-,"bet mes nemanoma, kad jie 

Maltą vakar atakavo du kar^ (patvirtinta ir kiti stebėtojai 
mano, jog ištremtasis kara
lius galįs atvykti Amerikon. 

Būriai antisemitinių Geleži
nės (Sargybos narių pasklydo 
Bukarešte ir daugelyj atveju 
sumušė žydus krautuvinin
kus, kurie nesuskubo iška
binti jaunojo Mykolo paveik
slo. 
NESISTENGIAMA SULAI
KYTI TRUjKšMAUTOJŲ 

Bukarešte policija nedėjo 
jokių pastangų, kad sulaikytų 
Geležinės Sargybos trukšma-
darius. 

Išvykdamas, Karolius pali
ko Romunija stipriose gen. 
Antonescu rankose, kurio nu
statytoji tautinė programa la 
bai panaši į Vokietijos ir Ita 
lijos programos. 

Buvusioji Karališkoji Tary
ba paleista. Taip pat atleistas 
ir buvęs Bukarešto majoras 
gen. Dombroski. 
LAUKIAMA 

U. S. MISIJA APŽIŪRĖJO 
BERMUDĄ 
HAMILTON, Bermude, rug

sėjo, 6 d, — Jungtinių Vals
tybių misija vakar atvyko 
kruzeriu St. Louis ir dviem 
orlaiviais apžiūrėjo sala dėl 
ruošimųjų bazių. 

vesta ant Liverpoolis, Sunder 
lando, 12 mylių į pietryčius 
nuo Nevvcastle; laivyno ba
zių Portsmouth, Blyth, Hull 
ir Newcastle. 

Informuotieji žmonės pra
neša, jog vakar dienos kovose 
sunaikinta keturis dešimtys 
ši anglų orlaiviai ir šeši ap
saugos balonai. Vokiečių or
laivių žuvę tik šešiolika. 

NAUJOS ATAKOS 
ANT BERLYNO 

Anglų orlaiviai tebėtęse sa 
vo atakos ant Vokietijos vie
noj vietoj, pranešama, šiose 
atakose žuvo šeši kaimo gy
ventojai. Kitaip, anot vyriau 
šios vadovybės pranešimų, 
nuostoliai "neverti minėji
mo 

J y 

Po įprastų ceremonijų uos
te, adm. John Greenslade, de 
legacijos vadas, padarė ofici-| SVARBIŲ AREŠTŲ 

tus. Kadangi įsiveržimas neį 
manomas, tai Anglija nemiga 
Įima ir karas gali tęstis ilgus 
metus. 

kesintasi. I r abudu kartus 
I tai darė Britanija, 

prasti būti jaunesniuoju bro 
lių anglosaksų šeimoj". 

būtų svarbus. Klausimas tu
rėtų būti išpręstrs vietoje' 

aliuosius vizitus. 
Konferencijos su ganių ofi

ciozais, manoma, užsitęs kelio
lika dienų. 

" Į šį vizitą mes žiūrime 
kaip į demokratinių vyriausy 
bių vieningumą", pastebėo ad 

1 mirolas. 

Trečią iš eilės rytą Berly
no gyventojai buvo priversti 
slėptis į slėptuves nuo orlai
vių. Tai įvyko šiandie anksti 
rytą kai pranešta, jog atvyks
ta anglų bombanešiai. 

Pranešama, jog gen. Anto-j 
nescu įsakė areštuoti daug žy Tačiau virs Gerlyno nepa
inių Romunijos žmonių, ku- sirodė nė vienas anglų bom-
rių tarpe milijonierių ginklų banešis ir autoritetingi asme-
fabrikantą Milaxa ir gen. nys sako, jog britus atmuša 
Konstiną Argetoianu, kuris 
buvo premjero po nužudytojo 
premjero Calinescu. 

priešorlaiviniai pabūklai 
jietms dar nesuspėjus pasiekti 
ne tolimųjų priemiesčių. 
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Konskripcija Ir Kas Toliau 

Jungtinių. Valstybių kongresas priėmė pa
taisą prie senato jau užgirto priverstino ka
reiviavimo' įstatymo projekto. Pataisa — a-
mendmentas priimtas ta prasme, kad kol bus 
vykdoma į gyvenimą konskripeija, per du 
mėnesius laiko pamėginti kviesti vyras sa
vanoriais stoti j armiją. , 

žinoma, tai yra geriau, negu iškart in
formuoti planuojama konsimpcija. Tačiau 
žmonių dauguma stovėjo už tai, kad privers
tinas kareiviavimas tuo tarpu iš viso nebu
vo reikalingas, kad atsirastų užtektinas vy
rų skaičius, kurie savanoriais eitų tarnauti 
Dėdei Šamui. « 

Su įvedimu priverstino kareiviavimo, kaip 
daug kas yra nurodęs, yra surišta nemažai 
diktatūros pavojų. 

Tie pavojai ryškus iš pačių senatorių pa
sakytų kalbų. Senatorius Adams pasakė: 
' Je i priverstinai imsime į kariuomenę vy
rus, tuo pačiu būdu imkime ir dirbtuves. Jei 
jau pasukome į tą kelią, eikime iki galo". 
Senatorius Lee tuo pačiu klausimu pareiš
kė; "Vyriausybe turi turėti jėgą imti vyrus, 
dirbtuves, net radijo ir spaudą propagandos 
tikslams, jei tauta yra pavojuje... Mes turi
me kariauti prieš diktatorius jų pačių me
todais". Gi senatorius George net taip iš
sireiškė. •'Kuomet planuojama vyrų kons
kripcija, taip pat industrijos ir biznio* yra 
neišvengiama ir logiška ir darbininkų kons
kripcija *. 

Įsiskaičius j šiuos ir kitus {senatorių pa
reiškimas, ateina galvon klausimas, kiek 
daug demokratinės sistemos nepaliekama. 

Keliama daug triukšmo dėl diktatoriškų 
re&imų Europoje, rengiajo&si piieš juos ko
voti, kad demokratiją išgelbėti, kad tai&ą 
atstatyti, bet kažkaip nejučiomis norima ir 
šis kraštas prie diktatūros privelti. 

DU te konskripcijos ir bijoma, kad ji ne
pasidarytų šia krašto demokratijos pažeidi
mo instrumentu. 

Nėra jokios abejonės., kas karštai ir nuo
širdžiai melsis už taiką, tas taip pat nuošir
džiai ir uoliai dirbs šiam šventam tikUtai 

Europa yia sugriaunama, demokratija pri
smaugia, diktatorių šėlimui teik nėra galo. 
Taip yra, nes valdovai užmiršo tikrąjį Die
vą, pradėjo garbinti stabus, naudoja lizišką 
jėgą, kad ir iš žmonių širdžių išrauti tiKe-
jimą ir žmones paversti diktatoriškos, p a 
gomškos mašinos dalelėmis. Daugumai i&u-
ropce žmonių jau ir melstis yra uždrausta. 

Pastaruoju laiku ir mūsų benoji Tėvynė 
Lietuva buvo parblokšta ir jos žmontu ne
betenka laisvės, nebetenka jokių pilietinių ir 
net asmeninių laisvių. 

Dėl to ir mums, lietuviams, tenKa jungtis 
su visu krikščioniškuoju ^pasauliu maldoj 
už pasaulio taiką, kad atsistatytų pavergto
sios tautos, kad pasaulio krikščioniškoji de
mokratija ir civilizacija būtų išgelbėta, kad 
mūsų Lietuva išsilaisvintų, kad Jungtinės 
Amerikos Valstybės išvengtų karo ir visų 
j * baisenybių, kad jos pasiliktų demokratiš
kos. 

Tad, ir neužmirškune, kad rytoj yra mal
dos diena už taiką. 

TĖVYNEI KENČIANT 
Tėvyne, motina mieloji f 
Ir vel belaisvėn patekai! 
Kraujuos paplūdusi vaitoji... 
Ii klausi, ar nušvis laikai — 
Kada trispalvė vėliava 
Vėl puoš tave — būsi laisva? 

Kardu pervėrė tau krūtinę... 
Malšina troškulį tulžim... 
Nor kraujo lašą paskutinį 
Išliet ir tyčiojas tavim — 
Kad tu bejėge kankinies, 
Blaškais skausmuose be viltie*... 

Tėvyne, motina brangioji! 
Oi skauda, skauda tau širdis, 
Liūdnai ir graudžiai ašaroji, 
Kad tokia tavo paskirtis — 
Ir išdavė tave vaikai, 
Kuiiuos pagimdei, auginai... 

• 
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APŽVALGA 
Tai Bent Vadai 

a Amerika" rašo: "Parblokštoje Lietuvo
je komunistai visu urmu organizuoja pro
fesines sąjungas, kurios, žinoma, veiks tik 
komunistų griežtoje kontrolėje. Atėję iš Lie
tuvos laikraščiai knibždėte knibžda prane
šimais aipie profesinių sąjungų "steigiamuo
sius" susirinkimus, kuriuose jokios laisvei; 
nėra. Sušaukiu komunistai, vadovauja ko
munistai ir "išrenkami'' komunistai arba jų 
pakalikai. 

"Įdomiausia, ka s yra tų sąjungų organi
zatoriai. Pavyzdžiui paduosime vknų prane
šimą iš * '"Lietuvos Žinių": miško gamybom 
tarnautojų sekcija skelbia atitinkamiems da
rbininkams registruotis į profsąjungų per 
vietos įgaliotinius, kurių vardai tokie: 

"Pluntgfcjje — Maravianskis, Biržuose — 
Gendlerrs, Sedoje-— Markas Chuekelis, Prie
nuose— Frumovskis, Panevėžyje -^ Cliaza-
nas, Rokiškyje —- Furmanskas, Šiauliuose — 
Leibavičius, Telšiuose — (jaianavieius ir t.t 

O, Dieve brangus, kam toji rykšte 
Užtraukta ant tautos pečių;? 
Kam kraujas iš žaizdų jos trykšta?... 
Ar bepakeis ji tiek kančių?! 
Ar besulauks laisvu dienų? 
Ar begirdės savų dainų? 

Mes gailimtk už vakarykščias 
Klaidas ir nuodėmes piktas. 
Ištrauk iš priešų rankų rykštes.... 
O, Viešpatie, priimk maldas! 
O, Dieve, trokštame laisvos 
Tėvynės mūsų, Lietuvos! 

Tegrįžta Lietuvon gadynė 
Gerovės, laisvės ir veiksmų! 
Tebūn laiminga mūs tėvynė, 
Lietuvis tegyven džiaugsimu! 
Giliai mes tikim — Lietuva 
Gyva išHkfi ir bus laisva! 

L. ŠILELIS 

"Skaitydamas tokias pavardes, labai leng
vai supranti, kodėl masinių mitinai! paveiks
luose matai visai nelietuviškus veidus. Ir vi
sa tai skelbiama lietuvių liaudies vardu ir 
jos gerovei i r " 

Rusija - Didysis Kalėjimas 

Atvyki :usieji Iš Lietuvos 
'American Legion' laivu atvyko iš Lie

tuvos apie šimtas mūsų tautiečių. Jų kelio
ne buvo varginanti, pavojinga, bet tue pa-

'*Tėvynės" redaktorius Kl. Jurgelionis ra 
žo: 

"Komunistai atidaro mums akis. Geriau 
negu kas kitas jie perspėja mus, kad sau
got imies kaip ugnies ar kaip baisiausių nuo-

| dų to visko, kas komuniniu atsiduoda..Kal-

Po Svietą Pasidairius 
Lietuvoj, tavoršeiai, apgar

sinta kontestas darbininkiš
kom dainom parašyti. Ir te
mos nustatytos; apie Stalinų, 
apie kirgizus, apie čiortus it 
t. t. Tas dainas turės Lietu
vos žmones danuoti. liet nie
ko nesakoma apie kareiviu: 
raudonarmiečius. Kadangi at
vykę į Lietuvų jie rado rojų, 

i 

i ba visko rado pilna ir gali 
i pirkti ko tiktai nori ir kiek 

l.nori, apie kų Sov. Rusijoj 
niekas nei sapnuote nesap 
nuo j a, todėl, sako, raudona r -
miečiai nenori dainuoti pase
nusį internaeijonalų ir reika
lauja, kad kas sudėtų jiems 
naujų himnų. Norėdamas pa
sitarnauti, aš garsinu savo- ta-
vorščiams-poetams kontosia 
naujam balšavikų hiinnui pa
rašyti. Himno pradžia gali 
prasidėti kad ir šiais žodžinir. 

Atsisakom nuo Stalino vyžų 
Ir nuo jo bemarškinės tvar-

(fee* 
Ir taip toliau. 
Visus skirtus konkursui kim 

nus prašau siųsti į mano kam
pelį. Visus juos padėsiu ant 

Šia savaite prasidėjo moks- amžių. Nors vėliau pasitaiko'savo macnaus delno, o laiine-
lo metai vaikučiams. Motinos dienos, kurios nepasižymi šve jusį konkursų pasiųsiu Jeire 
gražiai papuošusios sūnelius ntumu, visgi senas paprotys , Velit-estvai Sov. Rusijos carui 
ir dukreles siunčia1 mokyklon gali išgelbėti žmogų. 'Stalinui,,kad okei padarytų įr 
įsigyti reikalinga gyvenimui j į ^ į į į į į ^ j ^ pažadėjo''Premi* autoriui atsiųstų. 
žmių. Džiaugiasi, kad v a i t a i \ m m t m u i s u } a i s , ^ 
bus geroje pnešmroje d i d e s - ' ^ ^ ^ rytą pasimaudyti. 

Nelaimei jis prisiminė, kad 
sekmadienis, reikės Mišių iš
klausyti. Mokykloje įpratin-

w 
Rimties Valandėlei 

ties ".Vilnies" namu ir įsi-
žiūrėjo į viduj. Praeidamas 
lietuvis neiškentė neužkalbi 
nes. 

—- Draugas ant WPA dir
bi, kad pasirėnięs ant šluotos 
durnoji! 

Strytų kly»ytojas pasirodė 
esųs lietuvis. 

— Nop, — atsake. — Žiū
riu ir mislij.u, kaip būtų ger», 
kad ir Amerikon Stalinas at
neštų lygybę. Drauge, kaip 
būtų gera, kad ir eia būtų 
taip, kaip dabar yra Lietuvoj 

— Ar iš tikrųjų taip misli-
ji f — paklausė praeivis. 

— Yes. Būtų lygybe ir čia 
Štai, žiūrėk, šitam name auk
štai sėdi keletas žvilganeių 
ponų: Pruseika, Andriulis, 
Abekas ir kiti. Jei būtų už
vestas toks paredkas, kaip 
Lietuvoj, tada aš galėčiau Į 
jų vietas atsisėsti^ o jie išeitų 
Inano vieton strytų šluoti. Bū
tų lygybe. 

čiu kartu ir idcmi. jiam te^o susitikti su ; , _. . ^ . . . .w u :̂*i *• i a , bedcinu apie laisve, ii-e nurodo miuiis, kad tuo laivo atvykasiaft ir pasikalbėti, tie iš
girdo retų dalyku>x 

Tačiau svarbiausia, tuo laivu atvykusieji 
yra pergyvenę Lietuvos okupavimo laikus, 
matė įžygiuojančius okupantus, stebėjo jų 
įvedamą tvarką, seimo 'rinkimus ', agita
cija, vedančia Lietuves valstybę prie sujun
gimo su Sovietų Rusija, savo akimis matė 
ir savo ausim girdėjo, kaip Lietuvos žmo
nės pasitiko okupante. 

Šiuos žodžius rašančiam teko kalbėtis su 
dr. Al. Račkiui, K. Račkiene ir kitais jų 
bendrakeleiviais. Teko ir jų kalbu išklau
syti. Ir. reikia pasakyti, kad jų pasakoja
mos žinios tkk yra įdomios, kad klausytu-
meb ištisas valandas. Dėl to labai gera, kad 
Chicagcn A. L. R. K. Federacijos apskritys 
kooperuodameb su centru, rengia pp. Rač-
kams prakalbų maršrutą. Mes tik galime 
patarti savo skaitytojams, kad jie į tas pra
kalbas lankytus ir išgirstų vėliausias iš tė
vynes žinias. Būt gera ir tikslu kalbinti 
vykti į tas prakalbas ir pačias komunistus, 
kad ir jie pasiklausytų anie tai, kaip buvo 
pavergta Lietuva ir kokią tvarką ten įveda 
pavergėjai 

Stalino Rusijoj esatfti tikra laisvė. Mes žiū
rime į tų "laisves" šalį, ir kų matome f Mes 
matome kalėjimų, iš kurio niekus negali iš
bėgti. Visos rvus.ij©s gyventojai yra to ka
lėjimo areštantai, apdriskę, apskurę, raeda-
valgę belaisviai," įbauginti slaptų šnipų, ver
gai, kurie diktatoriui padus laižo, nelaiuiiak i de naia&flis vaikui valdyti. Tė-
gi -Įfuonriii be savo valios ir inieiatyvcn, k u- vams skaudus smūgis. Moli

nę dienos dalį, joms bus dau
giau laiko įvairiems darbam*;. 

Sutikau vieną,labai gabų 
studentą. Jis lankė vieša mo
kyklą, nes tėvai norėjo, kad 
jų vaikas būtų pažangus — 
nesimokytų tiktai katekizmo 
parapijos mokykloje, bet su
eitų į pažintį su kitataučiais, 
kitų tikybų vaikais. 

Metai po metu slinko, ga
lutinai tasai modemus jauni
kaitis, apsišarvavęs reikalin
gu savo profesijai įmoksiu, ku
riam tikslui sunaudojo dides
nę dalį tėvu pinigų, tėvą ir 
moliną ant senatvės išvarė iš. 
namų. Neatsargūs tėvai pave 

tonos sėdeio aukštai, daber tas, neužmiršo suaugęs sekta _ 

Čikagos balšavikai dabar 
labai hepi dėl Stalino atneš
tos Lietuvai iygybės. VfckotJ 
ten sulyginta. Kas prie Srae> 

rių gyvastys yra nevertos iki skatiko. 
"Visa Rusija yra apvesta s.iena nuo ma

rių iki marių. Tai kelių mylių pločio rube-
žiaus įuosta, iš kurios žmones ir visi gyvi 
sutvėrimai yra išvyti. Ta juosta yra išarta 
ir išakota^ bet ne žolės ar javų auginimui. 
Ji yra išarta ir išakėta, kad komunizmo 
ginkluota rubežiaus sargyba galėtų matyti 
pėdas tų gyvų sutvėrimų, kurie bandytų ei
ti ar bėgti per tų juostą. Per visų tų juostų 
yra pastatyta tūkstančiai bokštų, ir ant viir-
saus ir per vkhirį ir apačioj tų bokštų tlie-
ną ir naktį vaikšto komunizmo kareiviai s i 
šautuvais, ir dienų ir naktį jie žiūri į tų 
išarta ir išakėtą juodų ir raudonų Kusijos 

to papročio Draugai, neradę 
jo namuose, vieni išvažiavo. 
Rytojaus dieną sužinojo, kad 
visi draugai žuvę; automobilis 
nusiritęs nuo kalno, užsilieps
nojęs ir jie sudegę. 

Vaikui pats brangiausias 
turtas — geras sveikas moks
las, bet tikėjimu pagrįstas, 
Protinė pajėga svarbi, bet ji 
turi būti išmintinga. A.B.C.J 

sėdi žemai, o kas sėdėjo že
mai, dabar sėdi aukštai. Ly
gybe* kokios nėra ant viso 
svieto. 

Anų dieną šluodamas Hal-
sted strytą šlavikas susto.jt; 

PRAŠAtJ NESIJUOKTU 
— Sveikinu su nauja vei!::v 

lu — apysaka. Ji taip n-usi 
sekus, kad galėtum stotį , 
konkursų ir laimėti prekijų, . 
— sako redaktorius vienam 
savo bendradarbių. 
,:i— Galėčiau, tai galečiaa ; . 

stoti į konkursų, tik bijau, 
kad paskui aš būsiu apšauk
tas plegiatu, — atsake rašy
tojas, i 

Voverių mažam Juozukui 
motina ištraukė dantukų. Pa 
rėjus tėvui iš darbo Juozukas 
sako: 

— Pa, mama man ištraukė 
dantį. Dabar ir man kitas už
augs auksinis, kokį ir tėvelis 
turi. 

KATALIKTJ SPAUDOS 
SAVAITĖ GRAIKIJOJE 

(KSB) Uraikijoje> niuo- 1931 
metų katalikų vyskupų rūpės 

NEDARBO KLAUSIMAS 
Visuomenei nežinomas apv-, milijonų. Šiandien esą vieniu 

tikris bedarbių skaičius J. A. milijonu mažiau. 
Valstybėse. Šalies adimnistra-
eijai, matyt, tas žinoma. Per 
įvykusį šiemet federalinį cen
zą tarp kitko čr.vo skaičiuo
jami ir bedarbiai. Vyriausy
bė yra gavusi reikalingus da-, 

Šalies administracijos -eko
nomikai tvirtina, kad prave-
dus konskripcijų daug jaunų 
vyrų darbininkų bus pašauk
ta kareiviauti; daug darbo 
bus sutkelta šalies irinklavi-

tė.vu gerbimo; dabar peivėlu 
Vaiko atsakymas vis tas pats. 
•Jums seniau tikėjimas ne
buvo svarbus, kam dabar 
MAN juomi rūpintis". 

na skundžiasi, kad vaikas ne- m e t u . katalikų vvskupu rūpės- «"«*• B e t t a s n^ke l f e ia lH« ;muisi. Tad spėjama, kad atei-
jnadso tėvu,- gailisi; kad nemo^ ? i u 8L,kminių seJvmadieniaJsj v i e š a L l^kingi asmenys t ^ n a n t į pavasarį 9 milijonų be-
kino tikėjimo, ^ m n g u m o , y r a ^ u ^ ^ n a . Šiemet t a , k l a u s i n i u PradėJo teirautis. Is į ^ ,k a i^ i u^ b u s p ^ p ^ 

proga Katalikų Spaudos biu-federaliaio cenzo biuro jiems s a n m ž i l l t a s Vatliria>i, lik>ių 
ras Atėnuose dabartine grai-. atsakyta, kad rasti bedarbių 
kų kalba išleido kitados šv.' ̂ v m i a i ^ paskelbti tik po 
Antano parašytąjį šv. Antano prezidento rinkimu. Girda, ee-
atsiskyrėlio gyvenimą, kurį'nzo biuras šiandien rių** 
iiMelai skaito ir ortodoksai. gyventojų statistikų parade 

mais. 
. - -

Taikos Diena 
Rugsėjo mėn. 8 d. yra paskirta tikintie

siems, kaipo maldos diena už taika. 
• i s i ti«, kurie trokšta pastovios ir tti^in-

gos taikos pasauly, rytoj sius savo karštas 
maldas pas Visagah Dievą, kad jis apšvies-

Ne vien mokslo užtenka gy
venimui, bet kartu dvasinė 
stiprybė, išmintingas sunau
dojimas reikalingų mokslo ž i 

KAPUCINAI ČILĖJE 

turi 103. katecliistines mokyk-
las> kurias lanko 2̂ 800 ber
niukų ir 2,&72 na.ergait.es. Rū-

nių. Katalikų mokyklose daž-
rubežiaus juostų,' tvko<mnii m nepuLatv^kji * £ v a i k a i ] ^ primenant ti-
bėgant. Vkuas bokštas mato kitų bokštų hįkėjimas ir gero kataliko pa-1 į ^ į ^ ^ ^ švietimu, -nes 
bokštas saugo bokštų. Ne tik žmogus, bet r ^ ^ - « ^ r^si, kad vieša fc ^ • ^ į 1 U raažiosj žk 

mokykla stengtųsi vaiko šir
dyje ugdyti tėvu^ meilę, do
rybių supratimą^ Dievo Įs^-

ne daugiau kaip puspenkto 
milijono. 

Administracijos organai y-
ra tokios nuomonės. Supran
tamas dalykao', šie organai 

Nedarbo klausimas prezi-jr e i š k i* a<l'»inistracijos mintį 
de»to rukimq mtm nė»a'lr *™»>**Jm-
koks antraeilis dalykas. Tai| Visuomenė susidcinėjusi ne-
reLkš-niingas kmmumas. G&ua 
to> m "padėtas" į šalį kaip 

darbu. Dabartine adttunistra-
eija nedarbo iiia^iniaiiui išleis 
dusi bilijonu^ doJerių, Tad 

nei pelė negali iš Kinijos pabėgtį į kitų ša 
lį. Ir bėgantį žmogų ir Heganeių pele nude
da kulkos iš bokštų. Saftoma, kad nėra to-., 
kio kalėjimo, iš kurio -arešteiKtai nebūtų pa
loję kada nors pabėgti. Bet iš Stalino Rusi
jos joks paprastas jos gyventoms negali pa-

kymų užlaikymą? 

nesvarbus". 
Žkkovai ir pati šalies aduii-' norėtų žinoti, kas atsiekta, 

mokyklų, kurias kunkė 5̂ 775J mstraeija spėlioja, kad šiau-
be -̂Diukai ir 4,782 merg^kitės; 
2S kapucinųt prieglaudose aū-

djen bedarbių skaičius nega
li būti didesnis, kaip 9 mili-

ginama ki&k bjern. iv 7tK> m.er- jojiai, Pažyndiiia, kad 1933 ližes diionų pakepus ilgai ne-

Lietuvoje kai kuriose vie
tose bjU.vo toks burtas, kad jei 

Mokykloje vaikas netik įsi-igaitės; 1) amatų mokyklose metų pavasarį būta a(įii»e 14, išneši iš grįeios* tai niekas į 
gija mokslo, bet dažnai dedamiokbmi 150 berm .ir 115 mer-'milijonų. 1937 metais vasarųjkūmus neprašys* Dabar seno-

šeimininkės tai juokais 
sako jaunosioms. 

bėgti. Jie visi yra areštantu padėjime. Jie 
ta protas visiems tiems, -:<> kurin, taika inn- į ^ gyvena ir dirba lygiai tah> pat, kaip arei- ? • • " • * * dory^ms ar ydomsj Raitės; 29 mergaitės rengiasi [sumažėję iki 6 milijone PaSysios 
k l a u 3 0 - ' tuotieji.- ^ i k u r i a s nešioja per visa savoj mokytoju daibui (KBB) ' kiau gi ir vėl pašokę iki 10 sake 

S s <s 
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Šeštadienis, rugsėjo 7 d., 1940 
f*. ^ ^ — — — — ^ m 

Kaip Buvo Užgrobta Latvija 
Švedų laikraštyje "Nord- šinskis privertė Prezid'eaitą 

eais F r ihe t " VIII-15 d. nume-[ Ulmanį .paskirt profesorių 
ryje paskelbtas įdomus strai-, Kirchenšteiną premjeru. Bir-
psnis "Naer Lettland foerra- želio. min. 15 — 17 d. buvo 
dės" (Kai Latvija buvo iš- liūdniausios Latvijos istorijoj, 
duota), parašytas tūlo ameri- Mat, birželio 15 d. bolševikų 
kiečio, gerai Misipažimisio su kariuomenė buvo sutraukta 
latviu viršūnių gyvenimu irjprie latvių sienos ir raudona

sis karo laivynas prisiartinoj 
prie Latvijos krantų. VI-16 d. 
rusai įteikė latvių Prezidentui 
ultimatumą ir (pareikalavo vy
riausybę atsistatydinti, o VI-
17 d. 3 valandą ryto rusų gin
kluotosios dalys peržengė Lat-

Yl R X TTQ X S 

su fantastiškomis smulkme
nomis Latvijos prijungimo 
prie S. Rusijos. 

Straipsnis (pradedamas ap-
rasvmu vienos vakarienes 
prieš 10 metų menininkų klu
be Rygoje, kur teko dalyvautĮ 
ir straipsnio autoriui, drauge* M J ° S 

su latvių dienraščio "Jauna-, Buvusio latvių užs. reikalų 
kas Žinias*' korespondentu ir 
redakcijos nariais. Po vaka
rienes prie jų staliuko priėjo 
jsisrrtfųrinęa profesorius Kir-
cbenšteinas su keliomis mote
rimis. Kompanija užsisakė 

Į % konjako, likerių ir kavos. Mu
zika, riebūs anekdotai, juokai 
,ir šokiai nuteikė labai links-

ministro vaidmenį šioje tra
gedijoje amerikietis atvaiz
duoja tokiu būdu: Mumters 

f 
Iš "Mano Sielos Atgarsiai" 

Rašo Meskuitis 

Ligų Mikrobai ir 
Dvasios Nuodai 

Man esant gerai pažįstamų-, jos namus apleisti, 
jų ir artimųjų namuose ir Į 
kiek negalaujant, juokais nu-
si^kundžiaa, bene rWįs tiktai 
džiovos. Ar patikėsit,-**!© di
džiausia audra šeimininkes 

Kodėl religinis vaikų aukle-
Jimas taip apleidžiama, pasi
tenkinama vien išviršutine re
ligija? Manau, neklysiąs prie
žastį matydamas tame fakte, 
kad dažniausiai žmonių prin-

Įgali užsikrėsti. Tas pasakyta cipai eina savo keliu, o jryve-
j tokiu tonu, kad man nejauku nimas savo. Bet svarbiausia 
pasidarė ir kilo noras tuojau, ir artimesne to priežastimi 

bus pakulini" dvasia, būtent, 
pamiršimas, ar neigimas dva
sios pradų, perdidelis gi į\\ r-

Kad motina savo dukrelę 
myli ir sergsti jos sveikatą, 
tas labai natūralu ir teisinga, 

i tik keista atrodo ir kvla sa-
vaimi klausimas, kodėl moti-

širdyje, taip kad pats is^gan., ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ 
dau tai*ęs neatsargų zoci}. M I W n ._ _ : _ v . , * : _ :v„„ :_j„ 
turi džiovą!" — sušuko išsi-

kata, jų paviršutine išvaizda, 
pamiršta gi jų dvasinį gyve-

tinimas materijos ir kūno pa
togumų. Turtai, malonumas, 
patogumas — tai pasaulinio 
žmogaus siekis. Paskui einu 
visokių srovių ir tautybių mi
nių minios. Teta vertybes, kaip 

gandrai poniutė. — "Eik tuo- ^ ^ g i e ^ D u k t _ ^ ^{Q J g i a n d i e n a i g k i a i m a t om, nyk 
jau pas gydytoją, tegu Jis is-j t į n a u j a u s i o s m a d o s feukneles, s t a i r Jos ž m ° £ u i nediunla nei 

Prez. Rooseveltas teikia ofiso įgaliojimus Claude Wickard, 
kurs paskirtas nauju žemės ūkio departamento sekretorium. 

(Acme telephoto) 

tiria tavo sveikatą ir nusta- nors ta mada būtų neestetiš-

nebuvo mėgiamas latvių liau
dies; greičiau net neapkenčia 
mas, kaipo žmogus su neaiš 
kia praeitimi ir nelatviškos 
kilmes. Savo įtikinimais Mun-
ters prikalbėjo Prezidentą. Ul-

mai visą kompaniją. Tais lai-, manį ir tautos karžygį krašto 
kais Kirchenšteinas buvo tik 
universiteto profesorius bak
teriologas. J is pašiepdamas 
pasakojo apie latvių Seimo 
narius, apie savo laboratori
jos biudžeto vargus ir pan. 

apsaugos ministrą Bark į ne-
sipriešint rusams, kadangi 
raudonoji okupacija, Munter-
so žodžiais, turėjusi būti tru
mpalaikė, neva tik pademon-
struot rusų pajėgas. Tuo tar-

mą, kaip liaudies ir visų gy-
'ventojų "vienintelę laimę ir 

vienintelį išganymą'*. Jau 
birželio m. 17 d. rusų pasiun
tinybe daLino degtinį ir dra
bužius Rygos priemiesčiuose, 
apgyventuose burliokų ir žy-

dalykus. Su pikta ironija pro-i pu sovietai jau buvo įvedę į 
fesorius gyrėsi prigavęs šykš- Latvijos ribas 250,000 kariub-
tų rektorių, kurį Kirchenstei- menės, 2,500 tankų ir 2,000 
nas atvaizdavo, kaip iper daug aeroplanų. Rygoje kalbama, 
konservatyvų aukštosios mo-| pasakoja toliaus sžurnalistas-
kyklos vedėją ir nusiskundė 
jo blogu būdu. Profesorius 
daug juokavo, dar daaigiau 
gere, šoko, kaip jaunuolis ir 
šnabždėjo begales komplimen
tų aukštesnei už jį damai. Ko
mpanija linksminosi.iki pra
švintant. Vargu, priduria 

# straipsnio autorius amerikie
tis, kam nors tuomet atėjo į 
galvą, kad prof. Augustas 

amerikietis, kad buv. užsienių 
reikalų ministras Munters 
(tarp kita ko vedęs rusę) 
1919 metais buvo bolševikų 
komendanto padėjėjas Feline, 
Estijoj, ir pasirodė esąs vik
rus, darbštus vyrukas, suge
bąs valdininkas, bet bolševi
kas. Prezidentas Ulmanis į-
vertino to jauniklio darbštu
mą ir juo ^pasitikėdavo. Jei 

[kęs tuomet Bacillus savo drau 
gams. Rusų pasiuntinybei pa
siūlius, Kirchenšteinas pasky
rė savo ministrais kolegas iš 
"Jaun&kas Žinias' ' redakci
jos. Latvijos nelainlės pirmu
tinis aktas buvo užbaigtai 
naktyje šampano puota, prof. 
Kirchenšteino bute Rygoje 
Jelgavos priemiestyje. Kraš
tas tuomet buvo jau parduo
tas. 

VI-19 d. Rygoje įvyko pir-

dų. Girta driskių minia pra
dėjo pult prefektūrą. Tuo pat 
jm»eitu visur mieste agitatoriai 
kiršinančiais šūkiais pradėjo 
kurstyt minias smurtui. Dau
gelyje vietų šita akcija ne
pavyko. Gyventojai buvo nu- moji patriotinė demomstraei-
siteikę rimtai ir pesimistiškai, ja : prie laisvės paminklo sos-
Višinskį sutiko stotyje VT-17 tinėje (ir provincijos mies-
d. tik Rygos padugnės. Atvy- tuose) buvo padėtos raudonos 
kęs Rygon Višinskis, tuoj nu- ir baltos gėlės. VI-20 d. nau-

jasai * 'kabinetais'" prado jo 
veikti. Su rusų muzika .ir po 
rusų tankų apsauga buvo su 
ruošta " liaudies deanonstra 

Kirchenšteinas kuomet nors Latvijoj būtų buvęs Seimas, 
gali tapt Latvijos premjeru; Į tai, bendru įsitikinimu, Mun-
tas mažas, mėgstąs šokti irj terš niekuomet įiebūtų iškilęs 
avantiūristiniai nusiteikęs ba-j įfcį ministro posto. Dėka Mun-

važiavo su vizitu pas valsty
bės Prezidentą, bet jis važia
vo tuščiomis gatvėmis, visur 
mieste viešpatavo tyla. Viain-
skio vizitas buvo labai (savo
tiškas. Su Ulmanių jįs kalbė
josi apie visokius dalykus, 
net apie latvių mokyklas, ta
čiau politinių klausimų nekė
lė. Jis net atvežė Ulmaniui 
labų dienų iš Stalino ir Mo-

kteriologas. 
Šiomis dienomis amerikie-

tersui, maž daug prieš savai
tę pdež rusų okupaciją, j 

to, ar nėra džiovos. Jengu bu- ^ ^ n e p a d o r i Letfiiama j a į 
tų d&ova, kaip tu gali gy- l a n k y t į v i s o k i u g j u d a m u o s i u K 
venti bet kurioj draugystėj? ^ ^ ^ ^ t e a t r u g > n o r s jlM_ 
Jeigu sužinotų aipe tai, fcajęts ^ ^ ^ ^ r s t a t o m a p i k t i . 
nelaikytų savo namuose. Pas ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
mus, Amerikoj, laba! žiūrima, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
kad nesiplėstų džiova žmonių ^ . ^ L e įdžiama dukrelei pa 
tarpe; džiovininkus gi talpi- ^ . ^ t i n k d r a u . 
na į tam. tikras sanatorijas. 
Tave paguldžiau mano vienin
telės dukrelės lovoj; ji grįžus 
ir sužinojus apie tai, kaip ga
lės toj pačioj džiovos mikro
bais užkrėstoj vietoj gultis". 
Ir taip toliau, ir taip toliau... 
Pastarieji motinos žodžiai da
vė man suprasti tos netikėtos 
audros priežastį: jos dukrelė 

pa]ts Višinskis, kalbėdamas 
per radio, pripažino, kad Lat
vijoj visi esą apsvaiginti. Ru
sų pasiuntinybė jau dalino 

lm. raudonus plakatus su įvairiais 
*—Ty« ™ . _- paveikslais ir neapykantos lo-j branginančiųjų 

cija". Į tą demonstraciją bu-, zungais. Pavakare iš bolševi-' 
kų pasiuntinybės pasipylė ko-

gystę, nlors jaunoms, nepratu
sioms mergaitėms dažnai ten
ka joj nudegti, ar gauti dva
sios nuodų. Toleruojama, kuo
met mergaitė dienomis ir nak
timis skaito romanus, neįdo
mauja gi klasine, ar religine 
literatūra. Tas viskas leidžia-

jma, by tik duktė būtų links
ma, graži ir greičiau ištekė-
tų» lyg tas būtų vaiko ir mo
tinos svarbiausias tikslas. Tas 
daroma ne vien tėvų, kurie 
vaikų dorove mažai tesirūpi
na, bet ir tikinčiųjų, dorą 

Kodėl ta ip! 

Laimės, nei ramybčs, tačiau 
jų siekiama ipiasaulinės dva
sios inercija. Pasaulyje gyve
nimas skubiai lipdomas iš pa-
sitaikusios menkos medžiagos, 
už tat jis greitai suįro. Neieš
koma tų pradų, kurie gyv •-
nimą stato ir daro jį pasto
viu. 

Ar nereiktų tėvams daugiau 
dėmesio kreipti į vaikų sielos 
reikalus, skiepyti juose krikš
čioniškąją dvasią, kuri vie
nintelė tegali pasaulj ir at
skirą asmenį išganyti. Moti-
nies, dabokit, kad. jūsų dukre
lės neužsikrėstų ligų mikro
bais, bet tykiu žiūrėkite, kad 
jųjų sielos nebūtų užnuody
tos pasauline dvasia, kuri i-
siviešpatavusi yra Šeimose, 
viešam gyvenime, ten užima 
dominuojančią poziciją ir nuo 
dija visus, kad. ir kilniausias 
sielas. 

vo varu nuvaryti ramūs gy
ventojai ir darbininkai. 300 
"statybos specialistų" savo 
užduotį atliko energingai ,ir 
puikiai. Jie nuėjo prie rusų 
pasiuntinybės ir (prie vyriau-

lotovo ir sykiu pareiškė pa- sybės rūmų reikalaut viembal-
geidavimą, kad Latviją ir to-.c&i Latvijos .inkorporavimo 

&ui vel teko pravažiuot Lat-j Latviją buvo įsileista 300 ru-
t?ų "darbininkų", tikrenybė
je 300 komunistų agitatorių, 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ , s u bendruJcolektyvinių pasu, 
timos valstybės pasiuntinybė- Į n e v a papildyt nedateklių sa-

viją. Dabar jis sužinojo, kad 
anekdotistaš, 68 metų senis, 
mėgjėjas išsigerti vienos sve-

je su jos sekretoriais, buvo 
"spiritus movente" perversmo 

. Rygoje. Pasirodė, kad visa 
".I auna kas Žinias" redakcija 
būdavo rusų pasiuntinybėm 
nuolatiniais svečiais ir todėl 
dabar visi redakcijos nariai 

+ tapo ministrais naujoje Latvi
jos vyriausybėje. 

Kaip Kirchenšteinas pasi
darė vyriausybes galva, auto
rius atpasakojo sekančiai: 
Kai 250,000 rusų kareivių už-
«mė Latviją, kai rusų patra
nkos ir karo laivai išsirikįavo 
prieš Prezidento rūmus, atvy
kęs iš Maskvos Rygon bolše-

Vi-I 

vųjų specialistų statybos sri
tyje. Tie 3C0 komunistų drau
ge su žydų proletarais ir su
vaidino "Latvijos komunisti
nę liaudį", kuri pirmoji pa
sveikino internacionalu ir 
džiaugsmo obalsiais rv&ų ka-
riuomeJrtę ir Vi&irffekį, o valiau 
sudarė branduolį visokiose 

Į demonstracijose, surengtose 
Rygoje ir visoje Latvijoje, po 
bolševikiškų tankų ir šarvuo-

liau valdytų Ulmanis. 

Atvykęs pas Prez.identą ant 
rytojaus antrą kart Višinskis 
visai pakeitė toną. J is parei
kalavo, kad visi vyriausybės 
nariai atsistatydintų ir kad 
Kirchenšteinv.i būtų pavesta 
sudaryt naujas kabinetas. Pre 
zidento adjutantui prisėjo at-
gabent Kircheršteiną iš Cafe 
de rOpera, kur profesorius 
ipo naktinės puotos rusų pa
siuntinybėje, nemigęs ir sut-i-
nervinęs, bet elegantiškp.i par 
sipuosęs, laukė pakvietimo 
Prezidento rūmus. Tokiu bū
du nežvmus laikraštininkėlis 
ir kuklus universiteto profe
sorius, studentų tarpe pravar
džiuojamas "Bacil lus" pasi
darė komunizmo epidemijos 

į komunistinę Rusiją ir mir
ties ' ' liaudies išdavikams'* 
(suprask — senajai vyriausy
bei). Nemokamai dailinama 
degtinė veikė puikiai; net 

mpanija nusigėrusių "tavorš-
dija visas, kad ir kilniausias! 
būrius publikos gatvėse ir 
stengėsi sukelt neramumą, 
kiršindama prieš senąją val-

tdžią. 17 birželio 21 valandą 
valstybes Prezidentas Ulma
nis dar galėjo pasakyt visuot-

Į menei ipatriotingą prakalbą, 
kuri buvo užbaigta bendru 
minios tautos himnu. 

(Bus daueiau) 

tų dalių apsauga. Tie patys 
300 komunistų demonstravo skiepintojas Latvijoj. — "Pa
savo džiaugsmą, dėl Kirchen-; galios aš pasiekiau mano gy-
šteino aukšto paskyrimo. Su- veninio tiksfto, pagalios aš 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ atgabentais iš Maskvos pla-
vikų valdžios komisaras V i - Į k a t a i s j i e p a k i b ė komuniz-

NAPPY 

pasidariau pirmutinis žmogus 
valstybėje" — neva pareis-

D Z I M I D A S 
Bismarck Alaus Išveziotojas 

Pristato g e r i a u s i o s rūšies 

Bismarck Alų į Alines, kitas į-

staigas, piknikus ir t. t. 

Reikale kreipkitės pas M. 
Dzimidą, — gausite greitą ir 
sąžiningą patarnavimą. 

4138 Archer Ave. Tel. LAFayette 0401 

1941 Farnsworth 

RADIOS 
Ir Radio Kombinacijos Su Cąpehart-Farnsvvorth 

Automatišku Record Changer. 
Daug ką galima pasakyti, bet Jums bus geriau 

patiems pamatyti ir persitikrinti. 
Tikrenybėje, tai yra nauja, tobula radio. 

By Irv u r m a n 
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WELL.AC0UPLA 
GUYS MIGHT BE 
ABLE T'SQUEEZE 

INTHERE,BUT THEIRJ 
SHADOW5AREG0NNA 
HAVE A HECK UV A 

Kainos žemos, išvaizda graži, o tono tobulumas 
ir tvirtumas nustebins Jumis. Pamatykite! 

JOS, F. BUDRIK 
FURNITURE HOUSE 

3409-11 So. Halsted St. Tel. Yards 3088 
Budrik's Annex, 3417-21 S. Halsted St. 
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Žemaites Pas Vytautą 
V. ALANTAS 

buvo .darbai 
Kaip vaidilute sak6, nįprašy-] niis. 

4 
Nakties tamsoje ugnis link

sniai traškėjo po skarotu 
ąžuolu prie aukuro. Suodžių 
aplipusios šakos blizgėjo, tar 
tuin kapotu ledu pabarstytos. 
Ugnis apšvietė aukšta raino* 
vos tvora, už kurios tūnojo 
vasaros naktis. 

Vienoje ugniakurio pusėje* beveik abejingai. 
susimastęs sėdėjo jau pagyve
nęs krivis Minelga, o kitoje 
— vaidilute Keda, kuri ku tik 
atėjo pavaduoti savo drauges, 
nuėjusios gulti. Minelgai nak
timis budėti prie šventosios 

— Ar tu girdėjai ką apie 
Jeronimą ? 

Paminėjus tą vardą, vukli 
lutės akyse blykstelėjo siau 
bo ir neapykantos liepsneles. 
Ji užsimerkė ir kurį laiką 
sukandusi lūpas, sėdėjo neju
dėdama. Kai ji prabilo, joj 
balsas vėl skambėjo šaltai ir 

nepakenčiami.] vėl pasidarė ramus ir bejaus . tatmo vis naujo kuro kilo auk
štyn, |r liepsnos viršūnės he 

tą svečią žemaičiai būtų se
niai sudoroję, bet bijojo Vy
tauto. 

Rytą apylinkės gyventojai 
ėmė rinktis j rugiapiūtės 
švente. Visi atsinešė paaukoti 

ftniė brėkšti. Krivis atsidu dievams rugių varpų ir lau-
so ir, pakėlęs galvą nuo krū kinių gėlių puokštelių. Dievą' 
tinės, vėl žvilgterėjo j liedų, derlių davė gerą ir, jA taip 
Ji didelėmis, plačiai atverto kitais metais, šventė būtų bu-

veik jau laižė ąžuolo šakas, j 
Minelga žinojo, kad paprotys? 
reikalauja, liepsnai pakilus 
ligi šakų; kreiptis į žmones ir 
pareikšti jiems dievu, valią. 

(Bus daugiau) 

— Kas apie ji negirdėjo! 
— atsakė ji. — Jis, kaip pik 
tas monas, trankosi po visą 
Žemaičių kraštą. Kiek jis jau 
išgriovė ramovių ir iškapojo | 
šventų ąžuolynų — suskaityti 

ugnies nebuvo privalu, M į y ^ ^ Į j m , , i r yls s e n i a i j a u 

jis jau kelinta naktis iš eiles' b u t u g a ^ g a y ^ -^ ^ y y 

nuo ugniakuro nesitraukė. Jio t a u t o r a š t a s . . . . 
pat» ją saugojo, tarytum no- _ A r t u m&te[ ų m^f 

rėdamas iš jos išskaityti ait* j _ bemačiau, bet žmonės 
tj ir paskutinį kartą atsigro. f k a l b a > k a d -^ y i s u r ~ p e r 
žėti jos burtais 

Nelinksmos žinios pasiekė 
ramovę, pasislėpusią pačioje 
Žemaičių girių glūdumoje, es 
ančią toli nuo didžiųjų van
dens ir sausumos kelių. Mi 
nelga žinojo, kad naujojo ti 
kėjimo apaštalai jau daug že 
niaičių šventovių išgriovė, 
Amžiną Ugnį užgesino ir se
nuosius dievus išvaikė. Kri
viai ir vaidilutės išbėgiojo į 
tolesnes ramoves. Nemaža jų 
rado prieglaudą ir Minelgos 
ramovėje. Bet niekas nebuvo 
tikras, kad kurią dieną ii 
šios, girių glūdumoje esan-^ 
eios šventovės naujojo Dievo 
skelbėjai nesuras ir nesu 

skaito, kai tik kas mėgina 
priešintis jo valiai. 

Patylėjusi vaidilutė pa 
klausė; 

— Kodėl Perkūnas jo ne
nutrenkia f 

— Štai jau kelinta naktis 
aš sėdžiu prie aukuro ir sten
giuos šią mislę atminti, — 
atsakė tyliai Minelga. — Mū-
sų Praamžius tikrai turžtų 
kaip nors nubausti jo švento
vių niekintojus. Bet jis tyli, 
tartum sutinka be kovos nau
jajam Dievui užleisti savo Že
maičius. Man tai yra didele 
paslaptis, kurios aš negalia 
atspėti, — sušnabždėjo krivis 

mis akimis tebežiūrėjo j liep
sną ir rodėsi miegojo. Tai 
syklingų, gražių bruožfų vei 
das atrodė išblyškęs ir suak 
menėjęs, tarytum, įkūnijęs 
sielvartą ir kartu atsidavime 
dievų valiai. 'Vaidilute neati
traukdama žvilgsnio nuo liep
snos, paėmė porą sauc-ų 
pliauškių ir įmetė į ugniaku 
rą. Liepsna blyksterėjo, paki 
lo žiežirbos ir vėl tuojau nu 
rimo. 

Kažin kur pragydo gaidys. 
— Šiandien didelė rugianivi 

tės šventė. Bus daug darbo. 
Kisiu truputį pasilsėti, — at
sikėlė Minelga ir, pasirams
čiuodamas ilga lazda, iš lėto 
nuo ugniakuro atsitolino, liė-
da pažiūrėjo į jo sulinkusią 
nugarą ir jai pasidarė be ga- aukojimo iškilmės. MinelgVv 
Jo gaila seno dievų tarno, ku-! stovėjo prie aukuro ir sekė, 
ris visą savo gyvenimą sten- kaip į ugniakurą krinta var-
gėsi dorai tarnauti dievams pų bei laukinių gėlių puo!̂  
ir žmonėms. Iš jos diiielią I štes. Šventoji ugnis nuo me-
akių ėmė riedėti ašaros, bet ji 

vusi labai linksma. Bet apra
šomieji metai nebuvo palan
kūs stabmeldžių religinėms 
iškilmėms. Eidamas į ramo
vę, kiekvienas galvojo: gal 
jau paskutinį kartą.. . . To 
dėl ir dovanos tais metaLs 
buvo daug gausingesnės, kaiu 
paprastai. Neramiais laikais 
tikėjimo jausmas visada pa
kyla. Žemaičiai, tarytum, no 
rėdami ypatingai pabrėžti sa
vo prisirišimą prie senųjų 
dievų ir jų tarnų, tais metais 
sunešė labai gausingų dova 
nų. Tačiau jos nedžiugino 
krivių ir ramovės įnami tj. 
Visiems graužė galvas susi
rūpinimas ir spėliojimas: kas 
bus? 

Apie vidudienį prasidėjo! 

NAUJAS APARATAS 
AKINIAMS FRITAIKINT 

nekantriu mostu jas nubrau 
kė. Po valandėlės jos veidai 

AKIŲ GYDYTOJAS 

Nuo tos minties kri- i r n u l e i d o s a v " ž i l a g^lvą ant griaus. 
vis sudrebėjo ir, tartum, ieš-
kodamas nusiranunimo, pa 
klausė Rėdą: 

— Ką tu darysi, jei ir mū
sų ramovę krikščionys su
griaus i , 

— Bėgsiu į girią ieškoti 
naujos prieglaudos. 

— Nedaug jų beliko, --• 
liūdnai pastebėjo krivis. 

— Jei neberasiu, keliausiu 
į Anapilį: ten jokia galybe 
neužgesins Amžinosios Ug
nies, kurią aš pasižadėjau 
kurstyti. . . . 

Šaltas ir ryžtingas vaidila 
tės balsas kiek nuramino kri 
vį. Tikrai, mirti visada gali
ma, bet, jei visi vaidilos per
sikels gyventi į Anapilį, kus 
žemėje begina senuosius le~ 
maičtų dievus! 

,fis to neklausė vaidilutės, 
nes žinojo, kad šiam klausi
mui atsakymo nėra. 

krūtinės. 
Tikrai, įvedus krikščionybę 

Lietuvoje, Vytautas norėjo, 
kad lietuviai perprastų nau
jojo tikėjimo tiesas ir vir
stų j° gerais išpažintojais. 
Kadangi lietuvių dvasininkų 
nebuvo, tai naujojo tikėjimo 
skelbti jis kvietėsi pamoksli
ninkų iš kitų kraštų. Tarp ki
tų buvo -atkviestas garsus 
Prahos pamokslininkas Jero
nimas. Vytautas pasiuntė jį 
žemaičių krikštyti. Jis jam 
davė palydovų būrį ir tam 
tikrą raštą, kuriame buvo įsa
koma ne tik pamokslininkui 
nesipriešinti, bet dar ir padė
ti. Jeronimas, turėdamas to
kį galingą globėją, per daug 
nesivaržė: jis kirto šventuo
sius ąžuolynus, griovė" auku
rus, gesino šventąją ugnį. Jo 
nuomone, jis elgėsi pagal sa 
vo sąžinę bei Dievo įsaky 
mus, tačiau žemaičiams jo 

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS 

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

gali suteikti. 
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akiniu, korio pašalina 
visa- aktų {tempimą. 

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas \ 8 -tos 
Telefonas CANAL 0523 — Chicago 

OFISO VAIiANDOS 
Kasdien »:00 a. m. iki 8.30 p. m. 

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

DR. VAITUSH, OPT. 
SPECIALISTAS 

OPTOMETK1CALI Y AKJC 
LIETTHFI8 

Burtai 80 metų praktikavimo 
Mano GarantaTunaji 

Palengvins akių įtempimą, kas es 
1 priežastimi galvos skaudėjimo 
uvalgimo, akly Įtempimo, nervuotu 
m o, skaudamą aktu karst J, atitaiso 
trumparegystę Ir tolifegysts. Priren 
gia teisingai akinius. Visuose atsltl 
Rimuose egzaminavimas daromas su i 
elektra, parodančia mažiausias k lai 
las. Speciali atyda atkreipiama 1 j 
nriokvklof vaikus Kreivos aky* sti 
taisomos. 

Valandos: nuo lt lkl 8 vai. rak | 
Nedeliomis pagal sutartį 

Daugely susitikimų akys atitaiso I 
mos be akinių. Kainos pigios kali 
pirmiau. 
4712 SO. ASHLAND AVE. 

Telefonas YARds 1S73 l 

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

1941 Meti) Radios iškrautos 
ant parodos. $95,000 vertes 
gerų rakandų stakas. p]lek-
trikines Ledaunes, Pečiai, 
Karpetos. Teisingos Kainos. 

Lengvi Išmokėjimai. 

Del teisingo radio patarna
vimo šaukite: YARds 3088. 

JOSEPH F. BUDRIK 
FURNITURE HOUSE 

3409-11 ir 3417-21 South 
Halsted Street 

BUD1UKO PROGRAMAI: 
WCRL — 970 kil. Sekmadienio 
vakare 9 vai. 
WHFC — 1420 kil.. Ketvirta
dienio vak 7 va1 

* 

Burke Motor Sales Co. 

' * » » * • » * * « * < « < . 

faslėti Pinigai t u Menes; iki U Dianos. Nai Nooiimu Nuo 1 Dieno* 

TURTAS VIRS $5,500,000.00 
Atsargos Kapitalas Viri $400,000.00 
Dabar mokam 3y2% o* P*-

dftus pinigus. Duodam pa-
•kolas ant namų 1 iki 20 m. 

S T A N D A R D Į 
FEDERAL ! 

SAVINGS 
OP CHICAGO 

JUSTUI MACsLUEWlCH, 

Charteced by U. S. 
SAVINOS FEDBRJLLLT 

INSURJSD 

4191 ARCHER AVENU* fl 
TKU VIKGtNIA 1141 

D E S O T O - P L Y M O U T H 
CHICAGO 'S MOST BK1JABLE NEW CAE DEALEli 

Trade-ins on New Plynioutlis and De Sotos are swamping us! 
Therefore We Are Oftering Our Tremendous Used Car btock 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: 
AU have Heaters and Trunks — some with Radios $ 3 9 5 . 0 0 

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

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

DE SOTOS — 1938-37-36, in perfect condition. 
With Heaters, Radio and 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, Radios, Trunks, $ 1 8 5 . 0 0 

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

YOUE CAR DOWtf — BALANCE 18 MONTHS. 

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

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

:>^^^^aoK^^oa 

Remkite Lietuvišką 
Žyduką 

m* '"M I'^UJIKIJ l'l NATHAN 
KANTER 

MUTUAL' 
LIQUOR 

CO. 
Wholesale 

4707 So. 

Halsted St. 
Tel. Blvd. 

0014 

LIETUVIAI DAKTARAI 

TeL YARds 3146 
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 

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

Šeštadieniais: 11 iki 12 

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Taipgi akinius pritaikau. 
3343 S. Halsku Street 

LIETUVIAI DAKTARAI 

N . CANal 5969 

DR. WALTER PHILLIPS 
GYDYTOJAS IB CHIRUEGAfl 

2155 VVest Cennak Road 
OFISO VALANDOS 

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakaro 
ir pa*al autartį. 

DR. F. C. WINSI(ŪNAS' 
PHYSICIAN - SURGEON 

OHso: 2158 YV. Cennak Rd. 
TeL CANal 2S45 

Vai.: 2 — 4 ir 7 — 9 
Res.: 7004 Sa FairfJeld 

Tel HF.Mlock 3150 

DR. V. E. SIEDLINSKI 
DANTISTAS 

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAFayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniai* ir 
Penktadieniais. 

4631 So. Ashland Ave. 
TeL YARds 0994. 

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais. 

Telefonas: Hemlock 5849 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais suiyg sutarties 

Phone Cicero 4276 

M. P . AIKOČIONAS 
DANTISTAS 

1446 S. 49th Ct., Cicero, IU. 
Anuadieniais, i^eiviriadieniai* 

u- Penktadieniais 
Valandos: 10-lZ ryte. 2-o, 7-9 P. M. 

314/ S. Haisied St., Chicago I VALANDOS: 

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

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

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

Sekniad. nuo 10 iki 12 vai. ryto. 

DR. M A U f i l C U A l 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
4b31 bo. Ashland Avenue 

TeL lARds 0994 
Rez. tel. PLAza 3200 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet, 

Telefonas CANal 7329 

UH. PEIEK J . BARTKUS 
GiDYIOJAS IR CHIRURGAS 

2202 YVest Cermak Road 
UiJlišO V AI.A.NJJOa: 2-4 u 7-U 

ir pagal sutartį. 
Sekniadiesiais laipgi pagal sutartį. 

Res. teieionas nhx*iey 0454. 
TeL Cicero 1484 

DK. S. K. PALU I SIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kanip. lotos Oat. ir 49th C t 
OP1SO VALANDOS: 

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

Res. 1625 bo. outh Avenue 
TeL Cicero 1484 

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd btreet 

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

Taipgi pagal sutartį. 
Ofiso teieionas PROspect 6737 
N am u teletonas VIRginia 2421 

Nuo 10-12 v. rytoj 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedeliomis nuo 10 iki 12 vai. diena 

TeL YARds 5557 

DR. FKANK G. KWiNN 
(Kviecinskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street 

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

ir_ pagal_sutarti. 

DR. P . J . BESNAR 
(Beinarauskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street 

TELEFONAI; 
Ofiso — WENtworth 1612. 

Res. — YARds 3955, 
OFISO VALANDOS: 

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

pagal sutartį. 

Tel. YARds 2246 

DR. C. VEZELIS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47tn Street 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 
Res. 6958 So. Talinan Ave, 
1&9B. TeL GKOveinli 0617 
Office teL HHMlock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

-*-~ -- VaLV"2p4 ir" 7—9"va£"~ 
Ketvirtad. ir Nedeliomis susitarus. 

2423 W. Marquette Road 

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

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

Office teL YARds 4787 
Namų teL PROspect 1930 

TeL CANal 6122 

DR. 6IEŽIS • 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 T. ?• 

REZIDENCIJA J 
6631 S. Caiifornia Ave. 

T«l REPabU* 79Ą9 

Office Phone Res. and Office 
PROspect 1028 2359 S. Leavitt S t 
VaL: 2-4 pp. ir 7-9 vak., Canal 070# 

DR. J . J . KUWAH 
(Kowarskas) 

GYDYTOJAS IR CHUIURGAS 
2403 YV. 63rd St., Cnicago 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį. 

TeL YARds 5921. 
Res.: H£Nwood 5107. 

DR. A. J. BERTASH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso teL VIRginia 0036 
Rezidencijos teL: BEVerly 8244 

DR. T. UUNUULIS 
GYDYTOJAS D2 CHIRURGAS 

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

Nedeliomis pagal sutartį. 

TeL CANal 0257 
Res, tel.: PROspect 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 $o. Halsted Street 

Reaidencija: 6600 So. Artesian A?a 
VALANDOS: 11 T. ryto iki S pop's* 

U kur anglis pirksite ir kiek 
mokėsite, geresnių anglių ne
gausite kaip pas:— CRANE COAL CO., 5332 S. Long Ave., Chicago" Tel. PORtsmouth 9022 į 

POCAHONTAS MINE RUN. Iš (fc 
riaušių mainu. Daug dulkiu išim
ta. Perkant 5 Tonus ar daugiau — 

65. Sales Tax E^tra; Black Band 
anglys — $9.50. 



Šeštadienis, rugsėjo 7 d., 1940 Į J H l T T g l s 

CICEROS LIETUVIŲ NAUJIENOS 
Kvieslys (ką?. T$ dienę prašome visų, 

• kurie turi bent kokius reika-
Sį sekmadienį, Vytauto pa-Įhis su cicerieeiais, nevažiuoti 

rke, įvyksta mūsų parapijos ' į cicero, bet į Vytauto par-
rudeniuis piknikais. 

Cieeros lietuviai visuomet 
surengia šaunius, smagius pi

ką. Ten rasite visus cicerie-

^ | Dvi Dukterys Sykiu 
Maino Pavardes 

Bulvarai. — š ta i , svarbi ir 
reta naujiena, — 

Šį ryta, 11 valanda ta ne
paprasta retenybe įvyks Ci-
eeroje, šv . Antano parapijos 
bažnyčioj, kurioj Moterystes 
Sakramentą, priims Barboros 

# • 

KAS GIRDĖT WAUKEGANE 
^ NAUJOS MAŠINOS FONDAS 

4 
Dideles Iškilmes 

knikus. š is piknikas bu, m>- Kyien^ praleisti su vaisiukais 

ciną galėsite atlikti visus rei-i įr j u a z . l p o K a u ] į u d v i dukte-
kal us, ir draugiškai, Link'sinaii r v s Zuzana i r Kotrvna 

paprastas tuo, kad jame bu 
duodama " c a s l f dovanų. 
Bus Šurum-Burum, šakar-
Makar, Cieeros ir Bulvarų 
(diorai, Lietuvos svečiai ir 
daug kitokių įdomybių. 

Nuoširdžiai kviečiu visus 
savo kolonijos žmones, para-

ciceneciais. 
abi sykiu. Tai t ikrai bus gra
žu, kai dvi d u k r e l e artinsis 

Mvkola> Jokubaiiskas sakė, P r i ^ K t W altoriaus ir sudės 
kad šiame parapijos piknike amžinus įžadus moterystėje. 
turės vien tik "American 
Made' ' sūrius 

užėmus Mat, komnacams 
Lietuva, nebuvo galima par-

Nors jų sužieduotiniai yra 
svetimtaučiai, bet visgi rei-
kiai džiaugtis, kad yra kata
likai. 

bus rugsėjo 11 d. 1\j, 
bus pašventintas naujas didy
sis altorius gryno marmuro, 
pargabentas iš Italijos, šven
tinimo apeigas atliks J . E. 
vyskupas O'Brkna, dalyvau
jant Chicagos ir apylinkės 
dvasiskijai. Procesijų sudarys 
mokyklos vaikai ir draugijų 
nariai. Apeigos bus 9 vai. ry
to. 
Jonas Kuzinskas, 
sūnus Jono ir Anelės Kuzius-

kų, šių savaitę išvyko į Qui-
gley Preparatory seminarijų. 
Visi linkini jam pasisekamo 
siekti kilnaus luomo. 
Lankiai 

Petras Jmvvičia, (Bukančių-
Bačkių vestuvių proga), bu
vęs AVaukvgano gyventojas, 
dabar turįs mesinyeią adresu 
281)2 Archer Ave., Cbicago. 
Pasakoja, jog jis su pralotu 
Krušų darbavosi pastatymui 
irampiji/s mokyklos YYauke-
ganė-. 

pijonus, draugijas, biznierius;; sigabenti iš Lietuvos lietuviš-
vtsus Chicago i r apylinkėsi kų sūrių. Gaila, kad taip į-
lietuvius, draugus ir priete-| vyko. 
liūs į piknikų. Jūsų atsilan-

Barbora ir Juozapas Kau- serų vienuolyną ir daugelį 

Rūgs. 
kyiuas priduos mums daug 
malonumo* draugišjkumo ir 
artimesnės pažinties. 

Už atsilankymų būsiu vi- nikų. Sakė, kad daug ir na
šiems dėkingas. vynų ištlumočys ant savo vož-

Kun. J. Vaičūnaa, klebonas inaus delno, o gal, dar ir pa-
Pastaba: Ar Uis, ar snigs, glostys kai kuriuos. 'Žinoma, 

piknikas bus Vytauto parke būtų rJe pro šalį komnacams. 
Ciceriečiai kviečia visus į 

Cicerie&Ų Diena 
Jtyt, nigs. 8 d., ciceriečių 

Šv. Antano parapijos pikni-i PLATINKITE "DRAUGĄ 

2 d. " D r a u g o " pik-j be abejonės, gerb. kleb. kun. 
nike t, ko nugirsti, kad ir pa-] Vaičūnas suteiks ir iškilmini 
šenavotas profesorius Kampi-.gg šliūbų abiem porom. 
ninkas atvažiuos į mūsų pik- T> • T T • r • 

B. ir J . Kauliai yra ne vien 
tik savo parapijom geri prie-
teliai, bet j.ie nuoširdžiai re
mia ir kitus gražius ir labda
ringus darbus, yij.ač Tėvus 
Marijonus, ftv. Kazimiero Sė

liai yra seni 8v. Antano pa-i kitų. P-nai Kauliai išaugino 
rapijkčiai , dideli j o s rėmėjai, nemažų s>imą; nekurie jų y-

ra jau vedę; ir štai, šiandie 

savo paskutinį šių metų pik
nikų. Rap. 

" 

Didžiausia Paroda 
; - I R -

IŠPARDAVIMAS NAUJAUSIŲ 1640-1941 METŲ 
MADOS, SENIAUSIŲ IŠDIRBYSČ1Ų 

PARLOR SETU 
KARPEN, PARAMOUNT, PULLMAN, FENSKE 

IR PEOPLES DIRBTUVES — 
Už Mažiausias Kainas Visame Mieste! 

•,wpW • 

Listen to 

PALAHDECH'S 
YOGOSLAV-AMERICAI 

RAOIO BROABCAST 
Every Saturday, 3 to 4 P. lt 

STATION W H I P 
1480 Kilocycles 

(First Station on Yoor Dial) 
A n n o u n c o d i n E n g l i s h 

Featuring a Program of 

CLASSiGAL AND FOLK MUSfC 

iš tos gražios ir kilnios šei
mos, nuo savo brangių tėve
lių skiriasi ir šios dvi gražiai 
užaugintos ir išauklėtos duk
reles — Zuaana ir Kotryna. 
Nemažai skausmo motinėlei ir 
tėveliui, bet kar tu ir džiaug
smo, nes toks pasaulyj surė
dymas. 

Vestuvių Aliotų savo gero
sioms dukrelėms tėveliai ke
lia savo namuose, kur daly
vaus jų artimiausi gimines ir 
draugai. 

Linkime jaunavedžiams ge
riausios . laimės naujame 
venime ir Dievo palaimos 

A. Miliauckio biznio narnai. 
14th St. ir 49th Ave., kampi
ne krautuve buvo tuščias. Da
bar jau pradėta taisyti ir at
sidarys biznis. Visi galvas su 
ka, kas ten bus. Pamatysime. 

Šaulio-Mikulio užeigoj pra
eitų savaite, ištiko nelaime. At 
silankę neprašyti svečiai iš 
nešė " e a s h " ir prekių. Nuo
stoliai ne maži. Bet kų padą. 
rysi, turi kentėti. 

gy-

Moteris žada atlyginti 
Ruth Serritella, 26 m. amž., 

212 W. 24 gt., kuri atka»ėjo 
60 parų už klastingų gavimų 
pensijos nesamai savo močiu 
tei, išleista iš kalėjimo. J i 
pasižadėjo dalimis gražinti 
gautus pensijomis 575 dolc-

Jonukasrius. 

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

Šis gražus, augštos rūšies 194L metų mados Par lor 
Setas, reguliaiės vertes $125.00, Kudens Sezono Atida
rymo Išpardavime parsiduoda už sumažintų kainų, tik 

$79.50 
Kitų Par lor Setų pas i r inkimas p o — 

•50, $39-50, $57-75, iki $ 1 5 0 - 0 0 

Nuolaida už senus baldus mainant ant naujųjų. 

į Lengvi Išmokėjimai. 

$5.00 3Iaehineless Permancnt 
Wave. SPECIAL TIKTAI $ 2 . 7 5 

Skambinkit: REPublic 9202 
Užtikrintas darbas vist; pagražini

mo darbui 
Patyrusios Lietuvaitės! 

šią Savaite Penstato 2 Naujas 
Darbininkes: Anette Stoškus ir 
Etose Tas*>ella. 

Marty's Beauty 
Shop 

6321 S. WESTERN AVE. 
Tel.: REPublic 9202 

M art y Smil ia, savininkg 

VVOLK S T L D I O 
1945 VVest 35* Street 

50 *e**. 

NELAUKITE. . . 
. . . rytoj gali būti per vėlu! 

» . • 

Apsidifcniiskite nuo ugnies.* . . namus, 
baldus, automobilius. . . su atsakomin-
goma kompanijoms, per mūsų Apdrau-
dos Agentūra. Nelaimei ištikus, netu
rėsite jokių nemalonumų. 

JOS. F. GRIBAUSKAS 
INSURANCE 

t. 

1500 South 49th Court Tel. Cicero 412 
W E WRITE UP AND R E N E W INSURANCE OF ALL, KINDS. 

* Automobile * F»ire * Tornado • FurnJtui-e * Plate Glass * 

tlr 

MODERN 

t >Ml'l.ETE 

lOVVNCED rnoIOCHAHdV 

>WEST POSS; <i t. I Kl, r. 

IONE LAFAYETTE 2*13 ' % 

rURNITURE 
M A N U F A C T U R I N 6 C O M P A . N V ® " 

4179-83 Archer Ave. 253MO W. 63rd St. 
CHICAGO, ILLINOIS 

Tel. LAFay. t te ;U7l Tel. HKAlIoik tUOd 

k — — — — — « — — — — — — 

NAUJAS IŠRADIMAS 
K U K V I K N A I Y TATAI Y R A 
MALONI T l RKTI t iRAŽILS 

I R DAILIUS P L A I K I S 
š is naujus natūrai iškas vaistas 

Hetik sulaiko plaukų slinkime, 
prašalina pleiskinas, b i t ir a!gau
na p'aukus. šį naudinga va :sta 
pasisekė surasti, man besigydant 
slinkimą savo plaukit. Pasekmes 
šio naujo vaisto yra patvirtintos 
ir garantuojamos. Parsiduoda su 
aurodymais kaip vartoti. Buteliai 
•Oc ir po *l.UO Afaušaukit laišku: 

MRS. PAULINA RIMKUS 
1531 SH1ELDS AVE. 

Cbicago Hcight*, Ui. 

INTERNATIONAL LIQU0R CO. 
Savininkas: FRANK VIZGARD 

Reikalaukite. Jūsų Tavernoj 
"Sunny BoyM 4 Metų Senu
mo Kentucky Degtinės. Tur
tinga, Švelni ir Puiki Degtinė. 

— o — 
Taipgi reikalaukite geriausio 
Lietuviško Krupniko. 

— o — 
Parduodame vien tik 
noms. 

« 
— o — 

Taver-

Mūsų Valandos: nuo 
iki 5 kasdien. 

Užsakymai išvežiojami 
sekančia dieną. 

— o—* 

6246-48 S. California Av. 
Chioagfo, JlUnois 

Tel. BEPublic 1538-9 

PIRKITE ANGLIS DABAR - KAINOS NUKRITO 
ALESAUSKAS & SONS 

7100 So. Talman Ave. 

I 
TEL. PROSPBCT 8748 

Mes iškraustome moderniu būdu. 

Pardavinėjame tiktai geriausios kokybės 
(best ąuality) anglis. 

MAŠINŲ F O N D E BUVO $4,515.2-, 
Ur. T. Atkočiūnas, Cicero, Illinois 2.00 
V. \ aisvil, Cicero, Illinois ^.00 
"J)rau<go; Pliet^lka, įž i iary, Indiana $5.00 
\ . Černiene, Clncago, Illinois 2sX) 
J . Besuspans, Cnieago, Illinois v.00 
iv. Alnbrt)se, Clncago, įllinois 2.00 
J . ivauies, Clncago, iiiinois .' 2.00 
M. btcuiisiovaitis, clncago, Illinois 2.00 
Mrs. A. ivnpas , Clncago, Illinois 2.00 
^.lcx ?>lie(iiH, Lineago, Jllmois 2.00 
V. ltudaka.s, Cnicago, iiiinois 2.00 
A. gonaitis, Clncago, iiiinois 2.00 
Air. CermansKi, .Ueirose Tark, iiiinois 1.00 
J . i.eleika, Clncago, Illinois 2.00 
A. Uaita, Clncago, iiiinois ^,00 
J . (jiahans, Clncago, Jllmois 2.00 
VV. iviiuaitis, Clncago, Jllinois 2.00 
F . Cizauskas, Clncago, Jllmois 2.00 
A. Butkus, Clncago, Illinois l.oO 
Air. .balčius, Clncago, Illinois 2.00 
B. Komsis, Clncago, Jllmois 2.00 
S. \\ įsockicne, Cmcago, iiiinois 4.0o 
Mr. vSlazas, Liiicago, iiiinois 2.00 
O. liiKlriku-nč, Clncago, Illinois 1.80 
iVlrs." IMpkus, Clncago, Jllmois 2.00 
kS. Kuizinas, Chicago, ilUnois 2.0HJ 
Ji. Jirazauskienė, caucago, Įllinois 2.00 
iŠ. liasteinis, Cnicago, iiiinois 2.0X) 
iv. SarkausUas, Clncago, Illinois 1.00 
J . Gotelis, Clncago, iiimois 1.00 
Ai. J>aml)iauskas, cliicago, iiiinois 2.00 
i\ . Aleksninas, Cnicago, Jllmois 2.00 
Jv.. i taučkmas, Clncago, Jllmois 2.00 
J. \ nkas, Clncago, iiiinois 1.00 
A. ir O. Juščiai, Clncago, Illinois 4.00 
A. Zuriis, Clncago, Illinois 2.00 
J . Jiaranauskas, Cnicago, Illinois 4.00 
\ . Daugirdiene, Clncago, Illinois 2.00 
O. Skieinmas, Chicago, iiiinois 2.00 
IV. Mažeikis, Chicago, įllinois 2.00 
«J. Uebežinskas, Clncago, Illinois . .• 2.u0 
A. >\ ligninas, Clucago, įllinois 2.00 
J . Kulnis, Cnicago, nimois 2.00 
i \ JSnarkis, Chicago, Illinois 2.00 
C. Šimutis, Chicago, Illinois 12.00 
l t . Bavilonis, Chicago, Illinois 2.0G 
j . Kičkus, Chicago, iiiinois 2.00 
B. Aenartonis, cmcago, illmois 2.00 
v). Jeselskiene, Chicago, iiiinois H 2.00 
Al. Kud\ s, Chicago, lnmois - 2.00 
t. Kadavicius, Cnicago, iiiinois • 4.00 
A. I ksas, Clncago, įllinois 2.00 
Alary bar tkunas, Chicago, iiiinois 2.00 
Alis.' A. J . .Miller, Chicago, ilUnois 2.00 
i*. Jusis, Kcnosha, \\ isconsin 2.00 
1\ Diekon, Chicago, Jllinois 2.00 
V. JSonenė, Aurora, Illinois 2.00 
K. Alikšis, Chicago, illmois 2.00 
A. Kalėda, Chicago, Illinois 2.00 
i*. Labanauskiene, Chicago, Illinois 2.00 
K. Beliauskas, Cnicago, Jllmois 1.00 
V. Calvanauskiene, harvey, iiiinois 1.10 
S, Uaukštis, Clucago, iiiinois 2.00 
J . Morkūnas, Chicago, Illinois 1.00 
J . Joguidnas, Clucago, Illinois 2.00 
M. Chapis, Chicago, Įllinois • 2.00 
Mrs. S. K i upelis, Chicago, Illinois 2.00 
K Dargela, Chicago, illmois > 2.00 
M. Kisauskas, Clncago,, Illinois 2.00 
iJ. Martinkienė, Chicago, Illinois 2.00 
Ed. Misius, Cicero, Įllinois 2.00 
Anna IStankus, Chicago, Illinois 1.00 
J. Mickeliūnas, Chicago, Įllinois 2.00 
L. Gotautas, Chicago, Illinois 1.00 
Anna Klupšas, Chicago, Illinois 1.00 
Helen Paukštis, Chicago, Illinois 2.30 
Marijona Urbiene, Chicago, Įllinois 2.00 
fc>. Fansirna, Chicago, Illinois 5.00 
\Vm. Stankus, Cicero, Illinois 2.00 
Mr. Andruška, Chicago, Illinois 1.00 

VISO $1,68(J.30 
Nuoširdžiai ačiū visiems kurie prisidėjo prie **Draugo'' 

Spaustuvės į lašinu Fondo, 

fM 
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE ^Pienininkams pripažinta 
trumpesnes darbo valandos 

Dar Vienos 
Sidabrinis Vestuves 

North Side. — Mūsų kol o-
nijoje jau nuo ankstyvo pa-
vai^ario prasidėjo vestuvių po
kyliai, kurių tarpe buvo daug 
ir sidabrinių vestuvių. Štai, 
dar j r šį šeštadienį įvyks iš-

North Side Žinutes 

daugi vavusieji Pas mus vra labai 
įdomių činiii, het jų nesima
to dienraštyje "Drauge". Čia 
bent kelias parašysiu. 

Štai, praėjusį sekmadienį (ia,.p 
varg. Kulys su žmona išvykoj) 

Tarpe pieno kompanijų ir< Birželio 1 d. užsibaigė st-
pieno išvežiotoji} unijos gy ->as i s kompanijų su darbiniu-

nesusipratimai <!-t~i kais kontraktas ir nuo to lai j 
darbo valandų ir atlyginimo ko vyko nesusipratimai. Kom , 
padaliau išlyginti arbitracijos panijos buvo priešingos mo 

I keliu. Arbitracijos boarda su- keti pagrindinį 48 <IA. atly 
| ginimų, liet darbininkai nc-
i 

savo automobiliu į Rytine; 
kilmingai sklabriniu V*tuvi l , ! v a l* , iJ 'k s> i Vargonininku i r j a t s t „ V i , įg kompanijos ir uni 
pokvlis parap. svetainėj*. S j l " " ^ SWH«W> semias. J į | j o g - M o n s 1 ) u n n e tureje 
mųtfa Tuhii ir Ka 2 nmera i> a v a , ! , , 0 - ' a , , r- A S t u l " a -
Stankams jų žentas ir dukte-

kun. mons. Deniais 
urme, šventojo Kryžiaus pa' pasidavė ir net šukele strei-

rapijos klebonas, ir p<> vienų kų. 

rys. Į puotų sukviesta Stani
kų artimkįj gimines ir drau-

sprendžiamąjį balsų. 

Arbitracijos boardo nuo
sprendžiu (abiem pusėm su

tinkant) darbininkai kas sa
vaitė dalimis atmokės kompa 
nijoms permokėta atlygini
mų laikotarpiu nuo birželio 1 
d. iki rugsėjo 8 d. Kiekvie
nas darbininkas atmokės po 
2 dol. 13e. kas savaitė, tai 
yra tik vienų pusę to. kiek 
tikrai turėtų būt atmokama 

Pranešta, kad kompanijos 
nusivylusios tokiu boardo 
nuosprendžiu. Sako, jos tikė
jusios mažesnio darbininkam* 
pagrindinio atlyginimo. Sa'-o, 
šį kartų nebūsiu galima nė 
pieno papiginti. 

Antanui Paužai jo mylima 
žmona padovanojo brangi) sū-

i J '" i": . ~« : i;s;«„~+J ne'į- Antanas nežino nei kaip gai, kad sykiu pasidžiaugtų, \ ^ ^ :|_„,___.._: 

jų 27) metų vedybinio gyve
nimo sukaktuvėmis. 

T. ir K. Stankai vra 

dėkoti ilgakojui garniui uz 
tokių dovanų. Tik dalina ir 

i daLina cigarus. 
geri 

Sv. Mykolo parap. pampi jo- N ^ j ^ į p a r a p s v e tainc, 
nai. Tadas jau kelinti metai a r b a daržą,'tartum, ko truks-
yra, para;.. komiteto nariu iri t a J a u n e s i i n a t o A n t a n o b§_ 
uoliai pasidarbuoja katalikiš 
koše draugijose. Katalikiško
je dvasioje išauklėjo tris du
k r e l e kurių vkkna ištekėju
si už V. Rėkaus, gi kitos dvi 
su savo mvlimais tėveliais. 

w 

Kadangi Stankai yra malo
naus būdo ir draugiški, tai 
tikimasi susilauks daug sve 
telių. 

Rytų 8 vai. Stankų inten
cija bus laikomas šv. Mišios. 
Tai bus, padėka Aukščiausia
jam už palaimų jų gyvenhiK. 
Vakare prasidės jubiliejaus 
linksmoji dalis parap. svetai
nėje. Tesis iki vėlumos. Čia 
Stankų giminės, draugai j r 
prieteliai šoks, vaišinsis ir 
linksminsis sykiu su jubilia
tais, linkėdami jiems daug, 
daug laimės. Parap. 

giojant ir žiūrint tvarkos 
Tas Antanas, tai Antanas Ba-[ 
eevičius, kuris dabar yra nau
jo labdarių ūkio kaip ir ve-
d'jas. Northsaidiečiai pasige
nda Antano, Mato, kad nėra 
uolaus darbininko visame lie
tuviškam katalikiškam veiki
me. 

gau 

Arbitracijos boardas nusta 
te tokias naujam kontraktui 
sąlygas: 

54 valandos savaitės darbo 
vietoje iki šiolei buvusio 
681-2 vai. darbo. 

43 dol. 74c. pagrindinis ai-
lyginimas vietoje 48 dolerių. 

Naujos darbo sąlygos įsi
galioja šį sekmadienį, rugsė
jo 8 d. 

Specialus pienininkams pel 
nas už priedinius pieninių 
produktų pardavimus liekasi 
kaip buvęs. 

gija Šv. Cecilijos rengia pik
nikų parapijos ULijanUrų dar
žely. Visų dienų skambės dai
nos, muzika. Piknike turi vi
si nariai dalyvauti. Kitaip 
turės mokėti bausmę. Būt la
bai gražu, kad ir visi utorth-

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

Phone 9000 620 W. 15th Ava. 

INDIANA LIETUVIŲ ŽINIOS 

A N G L Y S i r K O K S A I 
Pilnai Pasinaudokite žemomis Vasaros Kainomis. Nusipirkta 

ATLAS A \ « I J S Ateinančiai Žiemai. 
S% Illinois Sales Tax Priskaityta Prie žemiau Paduotų Kainų. 

Sakančios kainos yra už 'cash' 
4 ar daugiau tonų kiekyje. 

PO< AHONTAS — Thiiil Vein 
ar Xevv Kiyer. Ne- $ ^ ^ . 7 5 
rūksta . . . Nam&ir.s: . . . • 

\V KST VIRGINIA M INE $ • • 35 
RUN — Ekstra rupios • 

PETIOLEFM CARBON 
Pilė R u n S, .75 

Ir meis, northsaidiečiai 
dyte gaudome žinutes iš Lie
tuvos, kaip ten dabar rusai 
pavergę brolius lietuvius.1 saidioeiai jame dalyvautų 
Skaudu ir graudu girdėt to-
kias žinias. Todėl ir mes, Kai kurie nortbsaidieeiai 
kaip ir visi kiti sus.ipratę lie-; (pasigenda Brigytos Kasparai 

| tuviai, pasirengę ckHi pastan
gų gelbėjimui Lietuvos, mūsų 

tės, kuri ilgus metus ibuvo šio
je parapijoje klebonijos pa

mylimos tėvynės, atgavimui' tarnautoja. Daibar išsikėlė į 
laisvės, kuri buvo brangiomis; South Chicago pas kun. M. 
gyvybėmis atpirkta. 

PLATINKITE " D R A U G 4 " Į Ateinantį sekmadienį drau-

Švarlį. Linkima jai ten tiek 
pagyventi, kaip Nortli S.:de. 

Lietuvytis 

PETROLEUM SCREENINGS 
3-im-li Screenings $ o Q Q 

MILLKR'S CREEK — DioVli 
šmotai, Genuine $£ fc05 
Consolidation C F 

ATLAS BLOCK — 
Pnikiiis Pečiui Auglys 

»i ,.50 

Visos mūsų anglys stokeriams 
yra dust troated. 

ROYAii BLACK BAND 
Dideli šmotai — Tikrai $ 
patenkins jus 8 45 

ACE STOKER NUT — 1-inch 
oil treated, atsargiai ir tiksliai 
nustatyto dydžio anglys — tin
ka visiems Stok erių */*? 4'"' 
įrengimams \J 

——^^——^—^——^—^——. 
ROVAL STOKER NUT — Mū
sų Vadas. Puiki Štoke- $ ^ . 0 5 
riam Anglis ^ J 

BLACK MAGIC SCREENINGS 
— 1-imh $ - y . 2 0 
rupumo • 

BLACK MAGIC STOKER NUT 
— l-tn«'h Nut. Goresni* kuras, 
su magiškom pasėkom. Geriau
sias ka pinigai s — t;;, 
gali p'rkll • 

Kainos Gali Būt Pakeistos Be įspėjimo. 

ATLAS FUEL COMPANY 
ĮSTEIGTA 1915 METAIS. >j 

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

o 

A. A. Kun. Jono M o s Pami lo Fondas 

Atnaujinkite ir Pagražinkite 
N ūmi Grindis 

"PUSTLESS FLOOR SANDING" 
Apkainavimas Dykai — 

l*i Metu Patyrimo 
Darbas G *arantuotas 

D61 Specialių Są'ysry 
Saukite Dabar 

COMPIiETE FLOOR SERVICE 
Telefonas Normnl 47f»» 

URBA Gėlės Mylintiems. 
Vestuvėms, Bankie 
tams. Laidotuvėm.' 
ir Puošimams. 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVĖKITE 

Fhone LAFayette 5800 

KLAUSYKIME 

Atvaizduojamas paminklas buvo pastatytas Šv. Kazimiero kapinėse prie a. a. 
Kun. J. Juškos kapo. Iškilmingos dedikacijos ceremonijos įvyko sekmad., Liepos-
July 7 d., 1940 metais. Norime padėkoti tiems, kurie jau prisidėjo, ir iš anksto dė
kojame tiems, kurie 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 d M r s * H a t h a w a y 4-00 
Mr. and Mrs. R. Z 5.00 y i s o "$36±50 

PRANEŠIMAS: Kadangi J . P . Kavai (Kavaliauskas) nebe bendradarbiauja su 
mūsų jstaipn 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 M O N U M E N T O ) . 
5 2 7 N. Western Ave. 

TEL. SEELEY 6103 
Chicago , III. 

Saltimiero 
W. H. I. P. 

Rytmetinių 

LIETUVIŠKU RADIO PROGRAMŲ 
R A Š T I N E 

•t 

6912 So. VVestern Avenue 

10:00 VALANDĄ EYTO 
1480 KIL. 

PROspect 4050 

Skaitykite Katalikišką Spaudą 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

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

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South Fairfield Avenue 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

GARY, Ind. — Mūsų kolo
nijoj randasi kilni Rotelionių 
šeima, dideli rėmėjai visų pa 
rapijos reikalų. Ponia Barbo
ra Rutelionienė yra sušelpusi 
dau^ našlaičių ir našlių — jo.< 
širdyje randasi užuojauta del 
visų. kuriems pagelba yra 
reikalinga. Jos vyras, Alek
sandras, yra romaus būdo žmo
gus, nuoširdus visiems. Jų šei
moje taipgi yra duktė Julija, 
gražaus apsėjimo mergina, ku
ri daug metų kaip dirba mėsos 
dirbtuvės ofise, ir sūnus Alek
sas kuris vra faermonas. Tai 
blaivus, kilnus, savo pareigoms 
atsidavęs vaikinas. 

Ponia Rutelionienė neužmirš
ta taipgi jai pažįstamų miru

sių asmenų: šv. Mišių auką 
1 tankiai užprašo. Taicri ir da

bar užprašo ealunavas šv. Mi
šias, kurios bus atlaikytos 
rugsėjo 9 d., 8:00 vai. ryto, 
Šv. Kaz.lmiero liažnyeicj, (Ja-
ry, Ind. 
{ šias pamaldas ji nuoširdžiai 

kvieeia visas gimines ir drau
gus, kad pashuelstų už siek) 
a. a. Domininko Radvilos, jo 
metinėse mirties sukaktuvėse. 
Ypatingai kviečiami: Franku 
Adomaitis, Gudų šeima iš Chi
cagos, sesuo Anelė Gedminie
nė iš Johnson, Mieh., Radvilu 
šeima iš Cicero ir visi kiti jo 
pažįstami draugai. 

Korespondentas, 

Devyr.i vagiliai j 
"grand jury" 

Teisėjas Borrelli pavedė 
"grand j u ry" devynis jaunu* 
vyrus, įveltus plėšikavimuose 
ir vagystėse. Visiems nusta
tyta 115,000 dolerių laido. 

Kaltinamieji: R. Rollins, 21 
m., J. McCormick, 20 m., R. 
Believieau, 20 m., W. Belie 
vieau, 17 m., E. Kvvarzenski, 
20 m., E. Lewis, 19 m., J . R. 
Stephan, 20 m,, E. iYought, 
20 m,, ir Ch. Bali., 21 m. am/.. 

P A D E , K ( O N £ 

A. "|" A 
ELZBIETA DABULSKIENE 

kuri mirė rugpiūčio 27 d., 1940 ir tapo palaidota rugpiūčio 
31 d., o dabar ilsis Š3v. Kazimiero kapinėse amžinai nutilus 
ir negalėdama atidėkoti tiems', kurie suteikė jai paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo j;j j tą neišvengiamą amžinybės vietą. 

Mes, atmindami ir apgailėdami jos prasišalinimą iš mū
sų tarpo, dėkojame mūsų dvasiškam tėvui kun. kleb. A. 
Briškai, kun. Statkui ir kun. .V. Černauskui, kurie atlaikė 
įspūdingas pamaldas už jrs sielą. Dėkojame kun. A. Briš
kai už pasakymą gražaus ir graudingo pamokslo bažnyčioje 
ir kapinėse. 

Dėkojame šv. Mišių ir gėlių aukotojams. Dėkojame var
gonininkams už gražų giedojimą. Dėkojame nariams Lai
dotuvių Direktorių Associacijos, kurie nešė karstą. 

Dėkojame graboriui B. Laehawiez, kuris savo geru ir 
mandagiu patarnavimu garbingai nulydėjo ją į amžinastį, o 
mums palengvino perkęsti nuliūdimą ir rūpesčius. 

Dėkojame visiems, kurie paguodė mus mūsų nuliūdimo 
valandoje ir, pagalios, dėkojame visiems dalyvavusiems lai
dotuvėse žmonėms; o tau mūsų mylima moteris ir motinėle, 
lai Dievas suteikia amžiną atilsį. 

Nuliūdę: Ant. Dabulskis, Ona Zack ir Agnieška Mažetta. 

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi "Drauge5 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

AMD III JIMPC PATARNAVIMAS 
HlTIDUL AnuCDIENĄ IR NAKTĮ 
D V 7 A T KOPLYČIOS VISOSE 

I I V / \ 1 MIESTO DALYSE 

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

Antbony B. Petkus 
P. J. 

6812 So. Western Ave. 
(jROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109 
3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419 

Albert V. Petkus 
Latoicz ir Šiai 

4704 S. Westera Avenue 
Phone LAFayette 8024 

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

Klausykite mū<ų radlo programo Antradienio ir 
šeštadienio rytais 10:00 valandą, Iš \VHIP stoties (1480 k.) 

Su Povilu fialtlmiera. 

4348 So. Califomia Ąve, 
Phone LAFayette 3572 

S. P. Mažeika 
Antanas 

3319 Litnanica Avenne 
Phone YARds 1138-1139 

3307 Litnanica Ave. 
Phone YARds 4908 

file:///VHIP
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Dar Apie "Draiko" Rudenini Pikniką 
dioiiet "Draugo*3 rudeni 

n i> pikniką.- įvyko Darbo 
Dienuje. Tas piknikas buvo 

*.toka dkklis ir pasekafll bu-
yo tokiom geros, kad nustebi-
no visus — ir rengėjus, >? 
darbininkus ir visus daly va 
vusiue. 

Toks gausus publikos atsi
lankymas } pikniką buvo di
dele BAšta pikniko darbiu IP-
kauis ir darbiuiiikf'in&. Be* 
kaip darbininkai taip ir dar
bininkes nesisunkino ta našta. 
Juk jim visi atvyko, kad 4kDr
augu i" pasitarnauti. Todėl 
visi darbininkai ir darbiniu 
kės, išvydę tokias minias la
bai nudžiugo, nes žinojo, kad 
atsieks savo tiksk) ir atsa 
kančiai pasitarnaus dienraš
čiui "Draugui . " 

Kestorane uoliai darbavosi 
9 westsidietės, parinktos veikė-

jos iš įvairių draugijų, odau 
giausia iš šv. Kazimiero Aka
demijos Keniėjų Dr-jos ir Ma
rijonų Bendradarbių. Resto
rano šeimininkės buvo šios: 
Kazimiera Šliogerienė, Stattjj 
Balčiūnienė, Klara Urbonie. 
ne, Petronėle Anzilottienė, 
Kaulija Kartavieiene^ 0«a 
Zostantienė, Veronika Jusevi-
čienė, Elena Zaurienė, J oze 
fina Zalatorienė, Juiia Kul 
biene> Margareta Dobrovols-
kienė, Ona Jodikienė, Veroni
ka Utebauskienė, Stella Pet
kienėj Elzbieta Jurkštienė, 
Barbora Motiejaitytė, I. SSa 
inolytė, Joana Petraitytė ir 
kitos. Jos labai uoliai vel1 ė 
ir pagal išgalės kogeriausia 
aptarnavo žmonių minias^ Re
storano kasierittm buvo vi-

1$ šiems gerai žinomas finansi
ninkas Petras Šliogeris, ku
ris yra JStandard Federal C-
vės real estate skyriaus vedė j 
ju. Be to restorane darbavosi 
Kaz. ir Konstantinas Bo-
guslovai, J . Ūsas ir C. Rudis 

Iš kitJų westsidieeių labai 
uoliai pasidarbavo S N n 
Aleknienė, K. Zaurienė, su ei-
ceriete Barbora Kuė iene ;pm 
žibučių Kerpauskiene, Badse 
vičiene. 

"VVestsidieėių skyriuje atsi* 
žymėjo L. Jasevičius, M. Sur 
žickas, K. Pilipavičius, P 
Bibickas, Juozas Judikis, An 
tano Budrio orkestrą ant plal 
formos taip užimponavo, !UM) 
sutraukė daug šokėju. 

P . Gapšis vadovavo bo\vling 
alley. Jam pagelbėjo B. Zala-

£ 
A 

XX. 

tė s — Kot. ir Elena, AL I * » 
skienė su duktere ir KL >*ir-
vmskiene. 

Prie didžiulio baro bov* 
Brolio Vlado sutverto ratelio 
nariai, kurie sukviesti iš įvai
rių kolonijų. Jie yra visi ra* 
tyrę savo darbe ir todėl gc 
rai patarnavo. Kasreriais bu
vo Fabijonas Paukštis ir VIa 
das Xaviekas. Radio anounee 
riu buvo Ignas Sakalas. Pirm 
bufeto buvo J . Mickeliunas. 

Brighton Parko skyriuje 
pasidarbavo šie: Juozas Va! 
skis, F . Gubista, Petras Gra
bas, M. Pavilonis, J . Miciu-
nas, Steponas Valaeka, 
Količius, M. Benzinas, 
Gestautas, J . Kisielius, J . 2 * 
lovas, Juozas Šarauskas pasi 
tarnavo savo troku, atvežda- sia visiems patiko Nectar. 

Iš Nortbsklės šauniai pasi
darbavo Jonas Lebežinskas. 

Iš Town o t' Lake darbavo
si 1*. Pilitauskas, Turskiem 
su sūnau o Adomas Stugis 
su savo troku pasitarnavo 
West Sidės pikniko darbinin
kams. AVest Sidės biznierių^. 
Petras Kraujalis nuvežė pik
niko įvairias reikmenis. 

De Soto mašinos tikit tų 
platinime pirmoje vietoje st•>-
vi bridgeportietis Vladas To-
būtis. J is iš viso išplatino ai 

Pikniką gražiai paįvairino 
Roselando biznierkų Šaka r 
Makar choras, vedamas Ele 
nos Bružienės ir Brighton 
Parko Šuruin-Burum sesučių 
choras, vedamas Antanirios 
Grigonienės. 

Piknike buvo vartotas Am 
brosia ir Nectar alus. Labiau-

Tokiu būdu per šį "Draa-j 
g o " pikniką t kDraugas" u/.-

* ; Jo Ekscelencija ragina u 
kinčiuosius dosniai remti na 

mezgė tamprius ryšius su j minės ir užsienių šventas nu 
daugybe biznierių ir kitų pro-j sijas, kadangi Europos kata 
fesijų žmonėmis. "Draugas" 
visų savo rėmėjų ir prietelnj 

likai karo prislėgti ir neįsten 
gia toliau prie šio kilnaus 

neužmirš, parems jų reikalus j darbo prisidėti. Jie visi su-
j žiūri į Amerikos katalikus, 
kurie, ačiū Dievui, neištikti 

mas didelį būrį piknikierių 
Prie bot dogsų pasidarbavo 
M. Navickienė, 0 . Gasparie-
nė, J . Bukauskienė, M. Grin-
ca^tė, M. liaminauskienė, o 
Jonas Brazauskas su žemai 
tukais jodinėjo. Pranas Vai-
čiekauskas, J, Armonas, Ado
mas Stugis ir kiti darbavos: 
prie vartų. 

Westpullmanietis Karoih 
Baila su savo talkininkai i 
sėkmingai vedė savo kolonijom 
skyrių. 

Bridgeporto kolonija, kaų 
visada, taip ir šiuo sykiu sau-
niai pasirodė. Įvairiais bū 
dais darbavosi šie: Jonas 
Dimša, Petronėlė Dimšieno, 
Uršulė Gudiene, Jonas Budre-
vičius, Julijona Budrevičient, 
Ona Palcliūnienė, A. Budrys, 
Ona Kazlauskaitė, Sekleckie-
nė, Ona Balčiūnaitė, Teki* 
Šimaitienė, Mažeikiene, Jo
nas Puišis, Milašienė, Juoza-
pina Šaltenienė ir kiti. 

Iš ciceriečių darbavosi dau 
giausia prie baro. Jų tarpv 
buvo K. Gasiunas, j aunasi? 
Vladas Šemetulskis, Ed. Mi 
sius, F. Stanislovaitis, A. Šir
mulis, A. Rabačauskas, J . W 
kolainis. Prie ratuko — Pra 
nas Malakauskas su žmona. 
L. Žukauskas vedė bišopą, o 
" D r a u g o " agentas VI. Semc-
tulskis platino De Soto mar 
uos tikietus. Juozas Baraus 
kis su savo troku patarnavo 
vietos piknikieriams. Izido
rius Stankus su Elena Gricai-
te darbavosi prie monkių bx>-
lių. Prie straikerio pasklarba-
vo A. Marčiukaitis ir J . Ap-
tkgga, Prie rūtų darželio dir 

ir pasitarnaus įvairiomis pro
gomis. 

Galų gale primename, kad 
Vytauto Daržo uždarymas įvy 
ks spalių 20 d. ir ta proga 
"Draugas" surengs ypatinga 
prograimj. Vėl susitiksime su 
savo bičiuliais ir turėsim1 

malonų laikų. 

Ačiū visiems prekybinin
kams, choristams, darbinin
kams ir rėmėjams už suteikta 
"Draugu i" paramų. 

Pikniko Renginio Komisija 

toris, D. Kaminskas, M. Juo- bo Ignas Benešiunas. Prie 
zaitis- irV. Saluška. sportiškų lazdelių Andriu? 

Prie Aiskrimo uoliai pasi-! Radzevičius ir Jonas Jankau 
darba*o iš Roslando, Eim Č*e I skas. 
puliavičienė, Pr. Plikavičie-
nė, EI. Genienė, V. Doveikie- [ tįr 
ne, J . Pivoriūnas, ir kitos. 

Prie mašinos tikietų plati
ninio atsižymėjo Ciprijona* 
Druktenis, Povilas Jocius, A. 
Kunickas, kun. P. Cinikas 
Steponas S traukas ir ki t i 

Prie Bingo Jurgis Skr ieki 
su žmona, seserys Bagdonai-

Alų pristatė Leo Norkus. 
Orkestrą buvo po v a d o v e 

te Leonardo Šimučio, J r . Or 
kestra visiems labai Į)atiko ir 
užganėdino šokėjus. Tik kai-
kurie sakė, kad per mažai lie 
tuviškų šokių grojo. 

"Draugo'* piknikų dovano 
mds parėmė Bridgeporto bi? 
nieriai, užeigos savininkai 
Kazimieras ir Aleksandra K? 
zakauskai, Ųniversal Shoe sa
vininkai A. Zaleckis ir Marte-
šiunas, Jos. F. Budrikas, N*-;VJ 

Procesą Baking Co., Juozas 
Jakaitis ir Juozapina Šalte-
nienė. 

Iš Brighton Parko biznie
rių gerai parėmė piknike K. 
Marozas, didelės duonos ke
pimo kompanijos savininkas, 
duonos kepyklos savininkai, 
J. Rainis, A. irVl. Šimkai, Ar 
eher &vė." Fufnituie Co* sav. 
Juozas Kazikaitis, Peoples 
Furnitu¥e Co., ^Villiam's Ta-
vern sav. Nikodemas ir Bar 
borą Vilimai, barbens Konce
vičius ir AVm. Popeli. 

Iš MaiTĮuette Parko — lail;-
rodininkai R. Andreliunas, 
Apolinaras Petkus ir Antanas 
ir Ona Prosevičiai ir Felixas 
Kraujalis^ ir kiti. 

Buvo gauta iš visų Chica 
gos ir apylinkių biznieriai do
vanų ir paramos, kaip va: Iš 
Town of Lake N. C. Poczulp, 
Cherry Meat Packers savinin
kas, F . Urbelis Bakery, Wm. 
Kareiva, J. Kincinas, AVm. 
Kasmauskis, Ne\v City Fur 
niture Mart savininkas ir kiti. 

I 
bavo 
Kardelis, J. Slnogsnaitis, J. 
Juraška, Pr . Čižauskas, St. St. 
Staniulis ir kiti. 

Iš Town of Lake pasidarba
vo: J. Lisauskas su sūnais — 
jie dirbo prie bishopo, pinigus 
daugindami. 

ARKIVYSKUPO 
LAIŠKAS TIKIN
TIESIEMS 

J. E. Arkivyskupas S. A. 
Striteh, Chicagos arkivysku
pas ganytojas, išleido ganyto-
jinį laiške tikintiesiems misi
jų rėminio reikale. Rytoj, reg 
sėjo 8 d., laiškas bus skaito
mas visose arkivyskupijom 
bažnyčiose. 

karo nelaimių ir naudojasi vi
somis laisvėmis. 

Nelaimėje Atsirado 
Draugų 

Praeita, mėnesį ištiko baisi 
nelaimė Taylor Henry, ūkinin
ką gyvenantį Lemonte. Ku-
liant tsavo javus, staiga užsi
degė šiaudų kūgis, ir į vienų 
valandų visa nuosavybė, v.isi 
pastatai, mašinerija, net ir 
namas sudegė iki (pamatų. 

Taylor Henry kaimynai, iš 
Lemont ir Lockport apylin
kės, subruzdo gelbėti savo ne
laimės ištikta draugą Susi-

TYPEVVRITERS 

DABAR LAIKAS ANGLIS 

UŽSISAKYTI ATEINAN

ČIAI ŽIEMAI. 

Roseland Coal Co. 
343 W. 107th Place 

TEL. PULLMAN 6776 
A. Tumoiis, Sav. 

A O D J N G M A C 

—JMAIL MONTHIY PAYMI 
AU MAKES 

SOLD, RENTED 
A N D REPAIRED •-'Minite 
» U t H M TMOMM AUOUTANCi — 
OUI MMIIIT* ( M I I O N I I I 1 I MIM.MACHINI •UAtANTII 

TYPEVVRITER x C T Ą ( ) TYPEVVRITi 
Roanr c OOIOMATT, MWW»W 

1*9 W. MAOISON ST. 

Phone D E A R 3 0 R N 8 4 4 4 
ISTIMATES— FREE—DEMONSTRATION 

Užsisakykite anglis iš šios 
lietuviškos kompanijos. Ge
riausios rūšies amglys už 

\ žemiausias kainas. Greitas 
patarnavimas. Pašaukite — 
PULLMAN 6776 šiandieni 

ŲNIVERSAL 
^RESTAURANT 

Vestuvėm, Krikštynom Ir kito
kiem B a n k i c t a u Suteikiam l'a-

taruaviiii^. 
Iiinksniaa Patarnavimas Vis-ienia 

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

[š Mai-quette Park pasidar-
vo šie v v rai: P. Gailius, A. 

T O N Y L U K O Š I U S 
GERIAUSIAS BRIGHTON PARKO DRABUŽIŲ 

V A L Y T O J A S 
Išvalome, pataisome ir perdirbame visokios rūšies drabužius. 
Taipgi išvalome, pataisome ir perdirbame tinkam'.u* i naujas 
įuadas už prieinamas kainas. 
Darbu atHekante greitai ir gerai, nes turime daug metu patyrimą. 

2555 W. 43rd St Tel. Lafayette 1310 

CX)NRAD 
Fotografu 

ao« rftfti«?» s» mo-1 
4«rnlftkomis užlaido-1 

3ia ir HoUvw< 
tvie«unia. D i r b a t | 
ttaiiitutUi ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

420 VVest 63rd Strecj 
T«L: Bi*nio — ENGlewood B88& 

B« . — EN<H«wood 6840. 

LEO NORKUS, Jr. 
DISTRIBUT0R 

Ambrosia & Nectar 
B E E R S 

GERKIT tik GERĄ ALC, padaryt* Chicagoj. YLsi geria 
ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nu-
spre»de padirbti dar geresnį alų> kurį užvardino NEC
TAR. Sis Alus yra pagamintas iš importuotų pirmos 'rū
šies produktų. 

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

2423 West 64th St. TeL Hemlock 6240 

D U 0 D A M B 

P A S K O L A S 
A IT T N A M Ų . 

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

iNSURED 

SAVE B T 
MAIL 

TAUPTKIT P E B 
PASTĄ ST. A N T H O N Y ' S 

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

TeL CICero 412 Jos. F. Gribauskas, Sec. 
VU.: Pinn., Ketvir., Sedtad. 9 Iki 8 T. T.; Antr., Trečiad. f iki5 pp. 

DABAR MOKAME $\% UŽ PADfiTUS P1NIGUS| 
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPIHIAI APDRAUSTI IKI |5,000. 
per FediTal Savings and Loan Insuranee Coro., Waehington, D . G. 

darė komiteto*, kuris suruošė, sina^iai pal inksmint i -bet ir 
piknike Taylor llonry naudai, saselpti nekimingą ūkinuOcg. 
Piknikas įvyks 5į šeštadienį, 
rugsėjo 7 d., Sausei parko, 
kiu-į paaukojo piknikui daržo 
savininkas Vincentas Kuiboi-
tis. Duosniai aukojii visi biz
nieriai ir pavieniai asmenys 
— vieni pinigais, kili daržo
vėmis, kiti paukščiais, kiti 
dar kitu kuo. 

Piknike bus nepaprastų pa
marginamų. Bus gera orkes
trą šokiams, valgiai, gėrimai. 
Laimėjimui bus išleistas ne
paprastas prizas — gerais ar
klys. 

Vincentas Kubaitis, Sunset 
daržo -savininkas, širdingai 
užkvieeia visus savo gero« va
lios pažįstamus lietuvius atsi-

2 žuvo, 4 sunkiai 
sužeista 

Oak Lawn miestely automo-
w 

bilis susidaužė su autove/.i-
miu, 2 asmenys žuvo ir 4 ki
ti sunkiai sužeista. Nukentfjj 
automobiliu važiavusieji, liu-
vo nuvežti į Little Oompany 
of Mary ligoninę. Mirė Joku 
Cassoni, 38 m. amž., iš Frank-
lin Mine, Mich., ir George Bo 
nini, 12 m. amž., iš Haneocly 
Mich. 

Autovežimio vežėjas Jerry 
Addyman, 31 mw amž., išliko 

lankyti į šį pikniką netiktai sveikas. 

C L A S S I F I E D 
PARDAVIMUI NAMAI 

Pardavimui dvieji 2-aukštų namai. 
Viename 2 fLetai po 5 kamb., o 
kitame 2 fletai po 5 kamb. Karš
tu vandeniu apšildomi. Atsišaukite: 
7242 South Fa'rfield Ave., 1-iiias 
aukštas priekyje. 

P.\RDAV1MVI NA3IAS 

Bizniavus namas 22x80; krautuvS 
22x50. Karšto vandenio ši luma ap
šildomas; pragyvenimui kambariai 
užpakalyje. Pi inas beismontas. 2 ka
ru gai adžius. Kaina $7,500. Neno
rime mainyti. Savininkas: 2435 W. 
71st Street, tel. REPubl ic »242. 

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. Randasi an1 
63-čios gatvės. Atsišaukite: Telefo
nas PROspeet 8078. 

PARDAVIMUI AR MAINYMUI 
Norime išmainyti 2 netu po 9 

kambarius namą. Brighton Parka, 
ant mažesnio. Atsišaukite: 

3044 No. Artesian Ave. 

PARDAVIMUI LOTAI 
Parduosim ar išmainysim 3 lotus, 
kurie randasi Brookfield, 111.. bun-
galow sekcijoje. Jiaina labai priei
nama. Kreipkitės: 2134 W est Hiivii 
Piaee, Clika^o, mtnols. 

PARDAVIMUI AR MAINYMUI 
NAMAS 

3 fletų namus ir krautuvė, (tav-
ern). Pilnai išrenduotas. Taverna 
pilnai įrengta su barnus ir visais 
fi^eeriuis kurie priklauso namui. 
Parduosime arba mainysime ant 2 
lietų namo arba ūkies netoli Chi
cagos. Atsišaukite: 

4213 So. Campbell Ave., 
. Antras aukštas. 

Rheumatic Happy; 
Relieves Pain Quick 

Thousands who suffered from the torturinif 
pnins of rheumatism, soatica. lumbago, neu-
r:d(ji» and m untis—are certainly happy over 
thcir discovery of NURITO. Now they have 
found a quick-acting fonnula which spcedily 
relieves those ezhausting muacular aches and 
pains. NURITO iš trust worihy and dependable 
—contains no opiates. If you want to reel agam 
the joy of relief from pain—so you can work in 
peace and sleep in comfort—be wise and try 
NURITO under this ironclad guarantee. I f the 
very hrst three doses do not relteve that cruel 
pain to your satisfaction—your money will be 
refunded. Don't suffer. Ask your djuggist today 
for NURITO oo this guarantee. (T.N.C.) 

Aslhma Mucus 
(oughing, Gasping 

Thanks to a Doctor's preseription called 
Mradac*, thousands now palliate terrible re-
eurrino attaeks of choking. gasping. cough-
ing, wheeeing Bronchial Asthma by belping 
nature remove thiek excess mucus. No dopes. 
no smokes, no injections. Just tastelcss. įreosant tablets. The rapld. denghtlul p»l 
ueleome sleep—a "God-se 
balive action commonly helps nature bring 
weicome sleep—a "Qod-send." A printed 
guarantee urapped around each package et 
Mendaco lnsures an immediate refund of 
the full cost unless you are completely sat-
isfled. You have everythuig to galą and 
nothing to lose under this posltive money 
back guarantee so get Mendaco Irom your 
druggist today for only 60c. 

P A I E Š K A U P A R T N E R I O 
P a i e š k a u pus in inko . Tur iu 8 k a m 

bar ių narna ir a p e l s i n u ( o r a n ž e ) 
s o d ų F l o r i d o j . T y r u s oras . s v e i k a s 
g y v e n i m a s . E s u v ienas . 

A d o l p h S. Mann . 
1448 So . K e d z i e A v e . 
Tel . R o c k w e l l 3405. 

, v M PARDAVIMUI NAMAS 
Medinis namas, apkaltas su asbes-
tos, cementinis pamatas. 3 fletai 
po 5 kambarius ir krautuvS. Par
duosiu arba mainysiu ant dviejų 
fletų namo. Atsišaukite: 4213 So. 
CaiupbeU Ave., 2ras aukštas priekyj. 

STATYK SAU NAUJA NAMĄ 

Pardavimui platus lotas Marquette 
Parkėje, arti dviejų gatvekarių li
nijų, arti storų ir parkių, labui pi
giai. Atsišaukite: CARL CL.ARAS, 
kon trak tori tos, 7250 So. 3iosart St., 
tel. Republie 4151. 

Vienatine Tikrai Lietuviška Užeiga. 

"BALTIC STREAMLINE BAR" 
3107 SOUTH HALSTED STREET 

Telefonas:— VICtory 0885 
č ia 9 ~aiai;eii Lietuvos trispalve vėliava plevėsuoja p e * ū ' » įff* 
lialtk- Streaiitlhte Bar nuoširdžiai kvieTia v^tis »^» V , , , iL , . J ii knl! 
grvaai l.eUtviak* užeiga. Uihaikonie visokius Lietuviškus ir kitų 
Pabahijos kraštu gūrintus. Lietuviškais valgiais vaisiname penkta-
dieuiato ir šešt»ilc»iaSs. TA.HAS ALEKSYNAS. Savininkas. 

S. Z., Menedžerius. 

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO 

REALESTATb 
INSURANCE AMD L0AN3 

Statau visokios rusi<* naujus na* 
•ras ant leug?a nienesiuiy Itmm-
kejiinų. Darau vlsokj taisymo dar-
ba be Jokio eash {mokėjimo, aut 
lengvų mėnesinių Smokėj lnm 
(Išgauna geriausi atlyginimą i i 
r t n Insurance IJLoaipauljti dėl tai
symo apdegusių namų L D ' 
paskolas ant nauju ir sei 
aut lengvų monaulntų 
nuo 5 iki 20 metu, Reikale kr^ i p -

n 

J O H N P A K E L 
6816 S. Wc5tem Ave . Phone Grovehill 0306 

-

-
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P R g ū B g S Šeštadienis, rugsėjo 7 d., 1940 

^J^73#L£?^^!&? *wsg«ra«ggj«sHaw«a*«KBiB«^^ : ^ ^ 2 ^ : 

Sv. Antano Par., Cicero, Piknikas Su $50. Cash Prizes 
įvyks Sekmadienį, Rugsejo-September 8 diena, 1940 m. 
Vytauto Panke, 1 1 5 Gatvė, ar t i Pulaski Road 

PRADŽIA ĮVYKS APIE 11:00 YAL. RYTO 

Pavykusios prakalbos W. Side 
Per tris valandas žmones sedejo ir klausėsi 
kaip prikalti. — Bolševiku okupacijos vaizdai 
daugel; virkdė. — Įsteigtas Lietuvai Gelbėti 
Skyrius. — Auky sudėta #78.73. 

Bus daug įvairenybių — Chorai: Šurum-Burum; Šakar-Makar; Ciceros ir 
Bulvariškiy Dainininkes. Skanus pietai, puiki muzika, svečiai iš Lietuvos 
ir taip toliau. Širdingai kviečiame visus. Visiems užtikrintas 'good rime' 

KLEBONAS IR KOMITETAI.' 

Rugsėjo 5 d. Amerikos L. 
K. K. Federacijos skyrius su
ruošė prakalbas Aušros Vartų 
parapijos saloje. Susidoiseji-
mas paskutiniais įvykiais ir 
Lietuvos dabartine padėtimi 
ir ateitimi yra nepaprastai di
delis. Dalyvavo keli šimtai 
žmonių ir su didžiausiu susi
domėjimu ir nuoširdumu klau 
sėsi kalbėtojų žodžių. Susirin
kimui vadovavo Feder. skv-
riaus pirm. Ig. Sakalas. 

Kalbėtojas dr. P. Vileišis, 
neseniai atvykęs iš Lietuvos, 
trumpai apibudino Nepriklau-
'somos Lietuvos ekonominį ir 
socialinį gyvenimą, paskuti
nes politines komplikacijas 
Europoje. Toliau ryškiais pa 

Lietuvos ir visus savo rūpes
čius sąryšy su jų išvykimu. 
Jiems buvo daroma begalo 
daug trukdymų. Visas tas su 
didžiausiu nuoširdumu pasa
kojamas mūsų atvykusių bro
lių žinias turėtų išgirsti kiek
vienas lietuvis iš gyvo žodžio. 

Per šį susirinkimų su di
džiausiu nuoširdumu ir entu
ziazmu įsisteigė Lietuvos Gel
bėjimo Fondo skyrius ir tuo
jau suaukojo apie $80. Susi
rinkimas baigtas Lietuvos hi
mnu, kurio garsai jau nebe
skamba pavergtoje Lietuvoje. 

Po 1 dol. aukojo: O. Ale-
liūnienė, S. Petrauskaitė, P 
Snapštis, P, Zvibas, kun. J. 

Švč. P. Marijos Šiluvos Paveikslo Kopija, Kuri Yra Švč. P. 
Marijos Gimimo Bažnyčioje, Oiicago, Illinois. 

, , . _ . . Maeiulionis, S. Šiuras, B. Ka-vvzdziais nušvietė, kaip Rusi- . _. __ ' ^ .. m „ J w i irunskiente, E. liuphene, v. 
jos okupacija bei jos pastan
gomis vykdomos refonnos pa 
kenkė krašto ūkiui, kaip ken
čia ir ekonomiškai ir mora-

Glebauskas, J . Miliauskas, P. 
Geč.;us, Barbora Nagel, V. Je-

,.wl . . . T . .. . . nkevičienė, A. Paukštienė, O. 
hskai visi Lietuvos lietuviai I - i • - ^T Tr- •** 

j Cernauskiene, M. v įvoraite, 

Ribickienė, O. Bartkienė, V. 

Konsulas P. Daužvardis- pri
minė Didžiojo karo laikus 
kada lietuviai 'kovojo ir at
gavo Nepriklausomybę netu
rėję tinkamo prityrimo. Da
bar gi mes per nepriklauso
mojo gyvenimo laikotarpį į-
gijom patyrimo, mos sustip-
Tėjome lietuviškumu ir iš vir
šaus ir iš vidaus. Reikia tik 
sutelktomis pastangomis dir
bti ir aukotis ir mes vėl at
gausime bei atstatysime visa, 
ko esame nulotoje, mes ženg
sime sparčiais žingsniais pir
ui vn. 

• v 

Ii 

Siminas, M. Jankauskienė, F. 
Čižauskas, S. A. Pileckas, J. 
Brazaitis, Ivanauskas, Pet
rauskienė, Rimkus, kun. J. 
Vaškas, V. Brazauskas, A.! 
Narbutas, R. Brazauskienė, 
Ona Zdanevičaitė, Mrs. Palio
nis, Mike Karlavieia, R. I>a-
liauskas, E. Samiems, F . Pet-
rutis, S. BaHckas, M. Suržic 
kas, S. Šimulis, S. Šapogaitė, 
J~ Brazauskas, Mrs. Maženis, 
Mrs. Saunoras, A. Balčiūnie
nė, K. Mažeikienė, A. Šim
kienė, Suržickienė, I. Bene-
šiūnat?, A. Markevičienė, Ado
maitis, Mį Kaminskas., Ka
minskienė, Wethers, D. Ku-
nickienė, Kraujalienė, Galiau-
skienė, M. Samolis, M. Aitu-
tif-ne. 

Viso $78.73. 

R A D I O 
Makalai Grįsta Į 
Budriko Radio 
Programus 

Juozo Budriko radio pro 
gramuose vėl sugrįžta Maka
lų drama ateinantį sekmadie
nį, 9 valandą vakare per 

jAVCFL radio stotį, 970 kil. 
Makalų drama yra užįdoma-
vusi didelę oro klausytojų mi
nių, todėl Juozo Budriko pa
stangomis ši drama vėl su
grįžta į jūsų namus. Ši dra
ma atstovauja paprastų lietu
viškų šeimų, jių vargus ir 
džiaugsmus, laimes ir nei ai 
mes. Nors Makalai yra per
gyvenę daug skaudžių mo

mentų, už vis skaudžiausias 
buvo tėvo Antano Makalo pra 
puolimas per tragiškų laivo 

| skendimų, visgi Makalienė, 
Aldutė ir Juozas nenustoja 
vilties, kad jų tėtukas kada 
nors sugrįš. Ar šis troškimas 
bus veltui! Ar Antanas Maka
las yra tikrai žuvęs? Ar pra
švis nauja, linksma diena šio? 
šeimvnos nariams! Toliau iš 
girsime Makalų vai&delį atei
nantį sekmadienį 9 valandų 
vakare. Be to, išgirsime pui
kų muzikalį programų, kurioj 
dalyvauja J. Grieaitė, sopra
no, didžiulė Budriko radio or
kestrą ir kiti. Budriko rakan
dų krautuvės pastangomis ši 
įdomi programa yra transli^o 
jama jau virš dvylika metų. 

Ryškiausius įspūdžius 
paskutinių įvykių" ir dabarti
nės Lietuvos padėties Ameri
kos lietuviams dabar gali pa
pasakoti "American Legion' 
laivu atvykusieji lietuviai A-
merikos piliečiai. Svarbiau
sias žinias pranešė K. Rač-
kienė, daktaras Raukus ir 
kun. Urbonavičius. Svarbiose 
krašto gyvenimo administra
vimo vietose Rusijos komu
nistai paskyrė žydus. Taip, 
pavyzdžiui, Lietuvos žinorJių 
sveikatos reikalais rūpinasi 
turtuolis žydas Koganas, kra
što prekybos ir pramonės rei
kalais taip pat žydas ir t.t. 
Žydai su nedideliu skaičiumi j l l e ž i n 0> k u r &*&** M tėvai 
žydbernių ir žydmergių pasi-| Tragingiausius vaizdus pie-
tiko su gėlėmis aziatiškaja]5"* CT** & Lietuvos ameri 

Švenč. Panelės Marijos Gimimo dieną; šiemet pripuola sekmadienį, rugsė
jo 8 ck Nuo šeštadienio, rūgs. 7 d. mišparų Švč. P Marijos Gimimo bažny
čioje, MarąUette Park (Csicagoj) prasidės iškilmingoji oktava arba Šilinių 
atlaidai ir baigsis rugsėjo 15 d. vakare. Per tas aštuoniais dienas pamaldos 
bus sekančiai: rytais šv. Mišios 5:30, 7, 8, ir 9 vai. suma su įstatymu Švenč. 
Sakramento. Vakarais 7:30 iškilminigi mišparai ir pamokslas. Laike šių at
laidų žymus pamokslininkas misijonierius tėvas K. Žvirblis, O.P. rytais ir 
vakarais sakys pamokslus. Norintieji įsigyti Šiluvos atlaidus, turi atlikti iš
pažintį ir priimti šv. Komunijų, o taipgi atlankyti bažnyčią ir išklausyti 
nors penkis pamokslus. Visus dvasiškius ir lietuvius katalikus kviečiu į 
Šiluvos atlaidus pagarbinti stebuklais šlovingųjų Šiluvos Švenčiausiųjų Pa-
ndę Marijų bei įsigyti sau ir sieloms skaistykloje atlaidus. 

Kun. A. P Baltutis, kleb 

Jadvyga ^Gricaite, dainininkėj ir Makalų dramos autore. 

nistams, jei tokius žinote. Te- p a m a l d o s U ž 
gul ir jie rasiklauso ir pama- n «. ^ .7 

Pasaulio Taikę 

Astuoniolikieciai Ir 
Apylinkes Lietuviai, 
Dėmesio! 

to, kaip biauriai žydas Matu
sevičius meluoja. Jis nei ne
matė viso to, kas dedasi Lie
tuvoj raudonarmiečiams oku
pavus. Jo kalba iš pirštų iš
laužta. 

Rinkitės visi. Išgirsite tai, 
ko negirdėjote ir laikraščiuo
se neskaitėte. 

Lietuva pasmaugta. Jos ne-
pliklauscmybe Stalino įsaky
mu azijatų batais sumindžio-

P a r a p i j o s 

Išvažiavimas 

Sekmadienį, rugsėjo 8 d., 
Šv. Jurgio parapijos bažny
čioje, 11 vai. ryto bus laiko
mos ypatingos pamaldos už 
pasaulio taikų. Per pamaldas 
biB pasakytas ir pritaikintas 
pamokslas. 

Susirinkimai 

ti, nes yra daug- svarbių rei
kalų aptarti. Taipgi bus rin
kimas komiteto metiniam va
karui, sausio 19, 1941, Chi-
caigos Lietuvių Auditorijoj. 

A. Kaulakis, rast. 

Town of Lake. — šv. Kry
žiaus Moterų draugija1 lai
kys mėnesinį susirinkimų ru
gsėjo 10 d., 7:30 vai. vakare, 
parapijos salėje. Narės pra
šomos ajtsilamkyti, neis bus 

Brighton Park. - Draugija', s v a r b u s b r i n k i m a s . Nepa-
Gvard. Pirmos Div . šv . K a z i - ! ^ i r š k i t e a t s i v e s t i n a u ^ n a " 
miero Karalaičio laikys susi
rinkimų s-ekmadieJnį, rugsėjo 

Rusijos armija, kurioje tik 
karininkai tėra rusų tauty
bės. Žydai ir rusai dabar šei
mininkauja Lietuvoje padeda
mi netvarkingos ir palyginti 
su Lietuvos kraštu milžiniš-

North Side. — Rugsėjo 15 
cL įvyks Šv. Mykolo parari-

! L ! T £ į ? E i r f f i ^ * " ? * — ' J « « - o ^ 4 > p a r a p i j a ^ e t a i ^ e , -
J ^ L ^ J E J ^ a k u o s e . Jau, turbūt, paska, valand, po p i e t a i fcanai 
-.~- , _ Z V . ^ , T t ~ r l t , M s Parengimas atviram.ore, kviečiami laiku susirinkti, nes 

tat bus paskutinė proga pasi- yra svarbių reikalų svarsty-
grožėti rudenėjančia gamta ir 
smagiai dienų praleisti su 
draugais. Prašoma visu; daly
vauti. 

kiečiai visa tai savo akimis1 

matę ir patyrę. Į dulkes vir
sta bolševikų afeiųsto Ameri-' 
kon agento žydo Matusevi-; ^ l i a u bus daug įvairių pa

nų į šį susirinkimų. 
Mrs. F. C. Kwinn 

mui. Prašome atsilankyti ir 
naujų narių. Valdyba 

čiaus prakalbose Stalino su-
budavotas Lietuvoj rojus dar-

kos Rusijos armijos. \ ^ j t » i ū n k a m s ir valstiečiams, 
krašto gyvenimų administruo
ja pradedant aukštaisiais ir 
baigiant visais eiliniais že-

rengimų mūsų kolonijoj. Apie 
juos vėliau pranešime. Pr 

Visa tai išgirsite a t e i n a n t į ) K a s R a d o t L a i k r o d į ? 
antradienį, rugsėjo 10 d., Die-

^ ^ ^ vo Apvaizdos parapijos salėj, 
maišiais pareigūnais ž em^ j s vai. vakare. Visi atsilanky-
moralės ir, apskritai, menkos kitę. Ne tik patys, bet pafca-
vertės žmonės. kykite apie tai ir kitiems. 

Papasakojo atvykusieji iš 

"Draugo" piknike pame
čiau balto aukso laikrodį "El -

Brighton Park. — Labda-
! rių 8 kuopa laikys susirinki
mų sekmad., 8 d. rugsėjo, tuoj 
po pamaldų, mokyklos kam
bary. Norintieji įstoti į Lab
darius, prašomi atsilankyti į 
susirinkimų. 

Rast. O. Ivinskaite 

Bridgeport. ^ ^r-jos šv. 
Onos susirinkimas įvyks ant
radienį, • rugsėjo 10 d., 7:30 
valandų, parapijos salėj, ant 
pirmų lubų. Narės malonėki
te atsilankyti. Valdyba 

#500.00 Dovanomis 
CHICAGO HEIGHTS, EI. 

•— Šv. Kazimiero parapija y-
ra prisirengusi prie trijų die
nų festivalo užbaigos, kurie 
bus rugsėjo 8 dienų. Dvi pir
mos dienos jau sėkmingai 
praėjo. Šį sekmadienį bus pa
skutinė diena, iškilminga ii 
kaip kam labai laiminga. 

2,-ra vai. po pietų turėsime 
patrijotinio pobūdžio progra
mų. Dalyvauja American Le-
gion Post 131 — jaunuoliu 
Druni and Bugle Corps. Jų 
orkestrai griežiant "God 
Bless America" bus iškelta 
Amerikos vėliava. Kalbė.? 
miesto mayoras J. Gennen 
Postmaster D. P. Bergin, k b 
bonas kun. A. C. Martiniais ir 
kiti. Visa tai įvyks parapijos 
kieme, kuris jau prirengtas ir 
gražiai išpuoštas. 

Šokiams orkestrą pradės 

PROGRESS RADIO 

PROGRAMA, — GRAŽIOS 

DAINOS, SMAGI MUZIKA 

Primintina radio klausvto-
jams užsistatyti radio ant sto
ties AVGES, rytoj 11:30 vai. 
ryto ir pasiklausyti gražaus 
radio programo, kurio leidimu 
rūpinasi Progresš Furniture 
Kompanija, 3224 So. Halsted 
Street. 

Išgirsite gerų muzikų, dai
nų ir naudingų patarimų ir 
pranešimų. Nepamirškite! 

Bep. A. Z. 

"dancing ring." Apie 10 vai.* 
his $500.00 "tombola." Pir
ma dovana $200.00. Antra — 
$300.00. ••Tombola,> bilietai 
po 50c. Jų bus galima įsigyti 
parapijos kieme tų patį vaka
rų (jei kas norėtų). Bus daug 
ir kitokių įvairumų. (Jei la
bai lytų tų dienų, $500 00 
"tombola" būtų nukeltas į 

griežti 5 vai. ore, nes turini* sekamų sekmadienį.) Rap 

cf 

gin " 

Praneškite apie tai ir komu- Gausite radybų. 

Teisybės Mylėtojų draugija 
Kas jį radote malonė-1 laikys mėnesinį susirinkimų 

rugsėjo 8, Chieagos Lietuvių 
Auditorijoj 12 vai. dienų. Vi
si nariai kviečiami atsilanky

kite (gražinti A. Petkus, 2502 
W. 69th St., Chicago, 111. 

Bridgeport. Moterų Sų -gos 
1 kp. susirinkimas įvyks pir
madienį, rugsėjo 9 d , Šv. Jur
gio par. mokyklos kambary
je, 7:30 vai. vakare. Susirin
kimas iš (priežasties Labor 
Day, buvo iškeltas į antrų 
pirmadienį tik šiame mėn. A-
teityje M. S. 1 kp. susirinki
mai įvyks, kaip visuomet, pir
mame pirmadienyje mėnesio, 
toj pačioj vietoj ir laiku. 

Valdyba 

Pastovumas— 
Tą liudija įstaigos 44-rių metų gyvavimas. 

© 
M bendrove, kaip mūsų tauta, yra jgteigta amt 
aaiūu, kurie yra savininku apgyvemta. Nerasiu 
saugesnes vietos taupyti savo pinigus. 

ĮSIGYKITE NAM4 PER MŪSŲ LENGVO 
IŠMOKĖJIMO PLAK&, ANT ILGŲ METŲ! 

/» v 

KEISTUTO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
3236 South Halsted Street 

Tai Calnmet 4118 Jos. M. Moseria, Sec'y. 
Indfiltal klekrleno Umpjtojo 

iki as,0OO.0t PsdcraliBBjp knaisroje. 


