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T R U M P A I 
L L Sakalas 

Vienoj, kitoj kolonijoj at
siranda išgamų, kurie sveiki
na Lietuvos "vyriausybę" iri 
Staliną, uždėjusį l ie tuvai 
vergijos pančius. Tokiems 
Sao Paulo, Brazilijoj, "Švie
s a " taip sako: 

"Kas sveikina Lietuvos Ne 
priklausomybes duobkasius, 
dr tuos, kurie upeliais jau ima 
lieti nekaltųjų krauju, tas pa 
sisako pats esąs ištroškęs sa
dizmo ir kupinas gyvuliškiau 
sių instinktų". 

Neperdėta. 

LONDONAS LIEPSNOSE 
: 

Raunijos exkara-
liB Šveicarijoje 

Lietuviškų komunistų spau-! 
da piktai rašo ai;:ie grįžusius 
iš Lietuvos American Legion. 
pasažierius. Komunistams 
būt buvę džiaugsmo, jei tas 
laivais būtų neatplaukęs, pa
skandintas. Mat, grįžę ameri
kiečiai pervažiuos visas lietu
vių kolonijas ir papasakos, 
kaip Stalinas pasmaugė Lietu 
va. ir kas dabar dedasi mūsų 
nelaimingoj tėvynėj. Kam te
ko girdėti kalbos dr. Račkaus, 
K. Račkienės ir kun. Urbona
vičiaus, į griuvėsius virsta 
žydo Matusevičiaus jo kalbo
se subodavotas Stalino Lie-
tuvoj darbininkams ir valstie,) 
eiams rojns. 

Kur tiktai kalbės dr. A. 
Raukus, K. Račkienė, kun. 
Urbonavičius kuo skaitlin-t 
giausiai lankykitės pasiklau
syti tikrų faktų iŠ varge ir 
ašarose pasriuvusios visofc 
Lietuvos. 

t 

Komunistų "La i sve" nese-
la-

LUCANO, Šveicarija, rug
sėjo 9 d — Buvęs Romuni-
jos karalius Karolius savo an 

| trąjį ištrėmimų pradėjo Švei
carijoj. Tačiau Šveicarijoj 
Karolius apsistojo tik laiki
nai. 

Kai kurie jo palydovai ma-
ąo, jog iš Šveicarijos Karo-
!!us vyksiąs Rivieron 

Naujasis RomurJijos dikta
torius gen. Ion Antonescu, 
Icuris privertė Karoliu abdi-

uoti, buvusio karaliaus visų 
urtą Romunijoj sulaikė. Ar 

tą turtų valstybe nusavino ar 
vėliau gražins Karoliui nepra-
nešta 
GALI ATVYKTI 
AMERIKON 

Sakoma, jog šalia kitų val
stybių, Karolius svarsto gali
mybes apsigyventi Jungtinėse 
Valstybėse. Be to, jis galįs 

• 

„apsigyventi Madeiros saloj ar! 
Pietinėj Amerikoj, kur jo pa Į 
lydo ve Mme. Luįpeseu turi ti
kį. 

Be Karoliaus artimųjų p > 
f lydovu šiuo tarpu su juo Švei 
carijoj yra ir Magda Lupescu. 
NAUJA3 ĮSTATYMAS 
PRIEŠ ŽYDUS 

Tuo tanpiu Bukarešte išlei
sti nauji įstatymai prieš žy
dų bendruomenės, kurios mie 

Anglų orlaiviai 
Vokietijoje 
Padegė Ham
burgo uostą 

j Į F ^ - . y ^ M - ' , : ' : r ; % •**»:•:•"••••-••••:•. ->y.-r^\ 

i_ I L - -v T • i. , stUMe mažesnes negu 400 ir 
nai paskelbė iš Lietuvos la-, . ° . . 
< . t ,v • ,, v . kaimuose negu 200, turi atsi-
bai " džiaugsmingą zimą:i ° . ' . . , . . ,. , -. .. • i sakvti savo sinagogų, hgoni-Alvtuje dirbantieji prie ka- . *. ° & w e 

.* . . . • • T . nių ir mokvklų. 
reivinių mūrininkai nuo rvto? T. • * _ . 
. , . . . . . . (ren. Antonescu deda di 
iki jpiet piuriją i sienĄ po, i v . 

"dzi 

1,700 plytų. Iki tol , Lietuvos . . 
. . . ! ..i . . ., . rjungtų Geležines Sargvbos ir 

mūrininkai jmunję tiktai ik.i!^ P ; v. A.. „ , .. 
803-1000 plytų. 

žiaurias pastangas, kad su-
ungtų Geležinės Sargybos 

Kaimiečių partijos fakcijas. 

Įsivaizduokit! Kokį tai pe
kliška, greitumų turi parodyti 
darbininkas, jei ipier valandų, 
nuo 8 iki 12 vai., turi įmūry
ti po 425 plytas. Kitaip to
kiam skaičiui plytų įmūryti j 

jis turėtų pradėti darbų, nuo' WASHINGTONAS. 
vidurnakčio. 

JUNGTINĖS VALSTYBĖS 
DIDINA LAIVYNĄ 

I r komunistai tai 
darbininko rojum! 

vadino 

Kitose Amerikos lietuvių, 
kolonijose jau žinoma, kurios 
draugijos, ar klubai, džiau
giasi Lietuvos ; nelaimė ir! 

rugsėjo 
9 d. — Šiandie Jungtinių Vai 
stybių laivynas užsakė du 
šimtus kovos laivų, kurie kai 
nuos $3,861,053,312. Prieš tai 
Prezidentas Rooseveltas pasi
rašė įstatymų, kuriuo krašto 
gynimui skiriama $5,251,000,-
(XX). 

Pagal laivyno užsakymų 

LONDONAS, rugsėjo 9 d.— 
Nuo prietemos iki aušros, per 
devynias valandas, virš Lon
dono siautė visu pašėlimu Vo 
kietijos bombanešiai ir be iper 
stojo lijo iš apsiniaukusio 
dangaus milžiniškos bombos, 
kurios Londonu pavertė tik-* 
ru pragaru. 

Šiuo metu Londone apskai
čiuojama 600 užmuštų ir 2,-
600 sunkiai sužeistų. Miestas 
buvo rJušviestas vokiečių švie 
čiančiųjų bombų ir daugelio 
gaisrų. 

ŽUVO 13 BOMBANEŠIŲ 

Nežiūrint šių milžiniškų a-
takų ant sostinės, anglų, la
kūnai pravedė masines ata
kas ant Hamburgo ir kitų 
svarbesniųjų Vokietijos mies
tų. Šiose atakose, aviacijos 
ministerijos pranešimu, žuvo 
trylika Anglijos bombanešių. 

Aviacijos ministerija prane
ša, jog anglų lakūnai bombar 
davo Bremeną ir BmdeiUą Vo
kietijoj ir Dunkirką, Oalais ir 
Boulotgne Prancūzijoj, kur pa 
daryta nuostolių aliejaus tan
kams, ginklų sandėliams ir 
laivų stovykloms. 

Hamburge per 3 vai. su vir 
šum numestas didelis kiekis 
padegamųjų bombų ir grįžtų 
namo anglų lakūnai uostų pa 
liko paskendusį dūmuose. 

306 UŽMUŠTŲ 
Aviacijos ministerijos pra

nešimu vakar nakties atako
se žuvusių skaičius siekiąs 
šimtus ir galima, jog prilyg-
siąs šeštadienio skaičių. Pa
gal galutinos apskaičiavimus 
šeštadienio atakose žuvo 306 
lonldoniečiai ir sužeista 1,337. 

Daug nuostolių jpadaryta 
ne kariniams taikiniams. Su
griauta trys ligonines ir du 
muziejai. 
PUOLĖ LONDONO 
CENTRĄ 

Pirmą kartą vokiečių Stu-
ka bombanešiai puolė Londo
no centrą. 

Numesta bombų prie Par
lamento rūmų Westminstft-

Vokiečiai tebe" 
puola Londoną 
Londone žuvo 
6 0 0 žmonių 

BERLYNAS, rugsėjo 9 d. 
— Šiandie Vokietija vėl pa-
siurJtė gausų Į skaičių savo 

Italai bombardavo 
Aleksandrija 
ROMA,, rugsėjo 9 d. — Ita

lijos vyriausioji karo vadovy 
be praneša, jog italų karo or 

įlaiviai bombardavo laivus A-
leksandrijos uoste ir pakarto-

y. . , jo atakas ant Haifos, svarbaus 
bomhanes.ii Londonan .r m- a L i e j a u s „ ^ P a l e s t i n o j ( k u r 
formuotieji vokiečiu sluogs-i ^ A_ .«__. 

"•':«tįįMr:v 

i Londoniečiai bėga iš savo sugriautų ir degančių namų na
cių lakūnams puolant Londoną ir apylinkes rugsėjo 7 d. Nuo 
orir/.ų bombų apie 400 civilinių žuvo ir apie 1,400 sužeista. 

(Acme telephoto) 

KINIJOS KAREIVIAI 
Nbjo t Vtt tZs^v'H^ •'.>«> 

INDOKINIJON 
CHUNGKING, Kinija, rug

sėjo 9 d. — Kinijos kariniai 
sluogsniai užginčija prancū
zų pranešimus, jog Kinijos 
kareiviai perėjo Indokinijos 
sieną. Tai esą Japonijos pra
simanymas. 

Šiandie gen. Chiang Kai-
sbek ilgai tarėsi su savo mi-
nisteriais dėl situacijos Pran
cūzijos Indokinijoj, kur Japo
nija gavusi teisę perkelti sa
vo kariuomenę Kinijos pasie
niu. 

Pranešama apie smarkias 
kovas Shansi provincijoj, kur, 
kinių pranešimu, žuvę 3,000 
japonų kareivių. 

ŠVEDIJA SUDARĖ 
SUTARTj SU RUSIJA 
STOCKHOLMAS, rugsėjo 9 

d. — Tuo pačiu laiku Stock-
holme ir Maskvoj pranešta 
apie pasirašytą naują preky
bos ir kredito sutartį tarp 
Švedijos ir Rusi jas. Šia sutar 

PRANCŪZIJA PRIPAŽĮS
TA VOKIEČIU 
OKUPACIJA 
VICHY, Prancūzija, rugsėjo 

9 d. -— Šiandie Petain vyriau 
sybė atšaukė pripažinimą vi
soms Vokietijos okupuotoms 
valstybėms. 

Vyriausybes komunikatas 
sako: 

" Vokietijos vyriausybė at
kreipė Prancūzijos vyriausy-j 
bes dėmesį į diplomatines re-1 

prezentacijas tų vyriausybių, 
kurios jau nebeturi jokio au
toriteto 'savo kraštuose ir te
nai nebegyvena. 

" Todėl Lenkijos, Belgijos, 
Olandijos, Norvegijos ir Luk-
semburgo atstovams nebebus 
teikiamos diplomatinės privi-

;, legijos Prancūzijoj 

įų euuugs- pa<Įegta aliejaus gamvklos. 
niai ^pareiškė, jog tai tik de-J K m I t a l i j o s o r l a i v i a i a t a . 
šimtoji dalis tos naikinamo- k a v o C i n k e l i o stotį ir a-
sios jėgos, kuri/ bus pasiųsta U e j a i l s s a i k kl ius p o r t Suda-
Anglį j on. ne^ p rįe Raudonosios jūros, ir 

Vokietijos vyriausioji karo Bombą, Anglo-Egipto Suda-
vadovybė, pranešdama apie ne. 
nuostolius, padarytuosius An-J B r i t u fitakos flnt M o g a d i s 

glijos sostinei, praneša ir a-| Gio> M a l a B a w a i r Berberos tf-
pie anglų "svarias atakas'7 t ų A f r i k o j padariusios labai 
Hamburge, vieno svarbiausių Į m a ž f t n u o s t o l i ų # 

jų Europos uostų. Vokiečių' 
pranešimais, anglų lakūnai 
bombomis apmėtė tirštai ap
gyventą uosto rezidencinę se
kciją, bet ne karines vietas. 

ALEKSANDRIJA, rugsėjo 
9 d. — Italijos bombanešių 
grupė per dvi valandas ata-

Z.*'. ' ' " I"kavo Aleksandriją ir apmėtė 
Taip pat Kiel ir I ^ n b e i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

miestuose anglai bombomis b a r d u o t i u o g t e e s a m u g u ^ ų 

apmėtę daugiausia rezidenci- k&YQ l a i v u g < 

^ ^ Ž S y S ' * m * v ^ Tačiau smarkiai spsaudomi NAKTINĖS ATAKOS .x . v , . . . k - , , , "! . v. .is (pnesorlaivinių tpabuklų 
Nors vakar naktį ir s i an - J p r i ^ o o r l a i y i a i v m i t a a ^ 

• ; " 

ŽINIŲ SANTRAUKA 

die Londoną bombardavo Vo
kietijos didieji bombanešiai 
panaudodami naujate milžiniš
kas bombas, bet, aniot vokie
čių, dar nepanaudota pačios 
•didžiosios bombos. 

Vokiečiai nakties atakoms 
naudoją naują taktiką. Pir
miausia keli vokiečių orlai
viai numeta šviečiamąsias 
bombas ir tik paskui atvyks
ta didieji bombanešiai ir vie
nu kartu paleidžia visas turi-J 
mas bombas. 

Dienos metu bombos nume
tamos protarpiais. 
GOERINGAS VADOVAUJA 

Į šiaurinę Prancūziją atvy-l 

Atakoje vienas asmuo už
mušta ir keletas sužeistų. Su
žeistųjų taipe daugiausia* čia 
būvių moterys ir vaikai. 

MALTA DAR 

Wilhelm Goering, kad asme
nini perimtų Anglijos bom
bardavimo vadovybę. 

Šioms paskutiniosioms atar 
koms anlt Londono Goeringas 

BUDAPEŠTAS, rugsėjo 9 d.! iššaukė orlaivius esančius 

VALLETTA, Malta, rugsėjo 
9 d. — Nežiūrint italų prane
šimų, jog Maltos sala pa
versta griuvėsiais, Italų bom
banešių nuolatinės atakos at
rodo neefektingos. 

Vienas korespondentas, ku-
ko Reicho maršalas Hermannjris buvo Malton nuvykęs pra 

neša, jog svarbiajam uoste 
tik vieni namai tesugriauti. 

Maltos priešorlaivinių pa
būklų apšaudymai priverčia 
italus skraidyti labai aukštai 
todėl ir jų bombardavimo tai 

— Pranešimai iš Belgrado 
šiandie praneša, jog pereitą 
naktį Jugoslavijoj sostinės 
užmiestyj susiremimnese už
mušta du komfunistai demons 

timi Švedija pratęsia Rusijai j trantai ir sužeista vienas poli 

siunčia Stalinui pasveikini-1 h us pastatyta septyni kovos; ryj, kurie yra visai netoli 
mus už tvX kad jis pasmangė I laivai, aštuoni orlaivių vežio-
mūs tėvynčs laisvę. Chicagoj tojai, 27 kruzeriai, 115 nai-
kol kas nei viena draugija! kintuvų ir 43 submarinai. 
dar nepademonstravo tokio 
"džiaugsmo'*. O, gal, čia nė
ra tokių;? Yra, tiktai jos bijo| 2,400 laivyno orlaivių. 
viekai išeiti, bijo visuomenės 

Šalia laivų baigiama tartis 
ir dėl sudarvmo sutarties 

Westminster Abbey. Tačiau į 
Parlamento rūnrus nepataiky
ta. 

Bomba spro(go (prie Associ
ated Press namų, kuris Tu-
dor gatvėje, miesto centre. 

'Netoliese randasi daugelis vie 
teismo. Dėl to pasitaiko, kad! jančias draugijas iškelti vie-jšųjų ir istorinių pastatų. 
ir patrijotingoji spauda p a s - ! J u m o n * paskelbti vfeuome-
kelbia dr-jų susirinkimus^n \ . . v. . 

v įsuomene tun zmoti, ko-
pramocas. ' ^ gyvūnų ji turi savo už-

Būtinai reikia komunistuo-!anty! 

Londono spauda vieningai 

100,000,000 kornų (apie $24,-
000,003) paskolą penkiems 
metams. 

Švedija tikisi šįmet ekspor
tuoti Rusijon prekių už $24,-
000,000 ir iimportuoti iš Rusi
jos už apie $18,000,000. 1938 
metais Švedija eksportavo už 
$4,000,000 ir importavo už 
$3,000,000. 

Švedija iš Rusijos impor-

cininkas ir du žandarai. 

LONDONAS, rugsėjo 9 d.— 
Britų kaliniai, kurie nori sto
ti kariuomenes karo metui ir 
paskui grįžti kalėjiman, buvo 
padavę prašymus, bet jų pra 
šymai atmesti. 

Norvegijos, Danijos, Belgi-fklumas labai nežymus Maltie* 
jos, Olandijos ir šiaurinės čiai savo kasdieninius darbus 
Prancūzijos bazėse. įdirba, tartum karo visai ne-
GK)ERINGO KALBA j būtų. 

Apie savo paskyrimą Goe
ringas pats ipaskelbe per ra-
dio. Savo kalboje į tautą jis 
pareiškė, jog, Hitleris patikė
jo jam pareigą pulti "Angli
jos imperijos širdį". 

Jis papasakojo apie "bai 
šias atakas" 
jog jis nuolatos stebi būrius 
vokiečių orlaivių skrendan

č i ų Anglijon. 
SAN ANTONIO, rugsėjo 9J Oficialioji vokiečių žinių a. 

d. — Vakar mirė pirmasis, gentūra, DNB, vėliau pridė-
pareiškė, jog šios atakos tai-j tuos daugiausia aliejų ir ja-j San Antonio Arkivyskupas. jo: 
komos anglų atsparumui su-' vus, o Rusija Švedijoj pirks! Most Rev. Arthur J. Drossa€ 
silpninti ir tuo būdu paruošti mašinas, ratus, ašis ir kitus! rts. Arkivyskupas buvo 77 mSj dinamas n u J ^ « ^ f ~ » 

_ I keUą invazijai. | geležinkelių reikmenis. tu. i bombų, kol pneso lakūnai ne 

šiliaus bombardavę nemilitari 
nes vietas Vokieti jo j " . 
NUOSTOLIAI ANGLIJOJ 

Atakose ant Woolwįch do
kų rytiniam Londone ' pada
ryta žymių nuostolių. Smar-

ant Londono ir kiai bombarduota industrijom 
ir uostų taikiniai Liverpoo* 
lyj, Manchesteryj, Birming* 
hame, Southamptone, Bristo-
lyj, Portsmoutbe ir kituose 
nuėstuose. Numesta bombų 
Londono pietryčių užmiestyj, 
kur sunaikinta keletas dirb
tuvių, parako sandėlis ir ge\i 
žinkelio stotis. 

" Londonas tol bus sprog-

http://bomhanes.ii
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Bendradarbiam* Ir iorttevonrtentama raitų nemažina. 
Jei nepraftouia tai padaryti >r nepriaiunčlanoa tam tik* 
lai paeio itenkių. Kedakcija pasilaiko sau teisę taisyti 
Ir trumpinti visus prisiųstus rastus ir ypač korespon
dencijų* auliįf savo nuožiūros. Korespondentu pradu ra-
•yu Uuuipai ir • Hlnai (jei galuua rašomąja ui<4Sineie>. 
paliekant didelius tarpus pataisymams, v*n*-iant pole
mikos ar asmentekumu. Pasenusio* korespoadesoljof 
Mtkriittn nededamo* 

• * e 

Mntered as Beoond-Class Matter Marcn II, ltlO. at 
Calca«o, llUnois Cnder the A-ct of Marcn ft, 1*79. 

kupavo Lietuva. Vienas iš pirmųjų McV;k-
vos aktų buvo — visai sutraukti Lietuvos 
santykius su Apaštališkuoju 3ostu. Lietu 
viams katalikams tai buvo dvigubai skaudi 
žinia. 

Vakar mūsų dienraštyje buvo paskelbtc, 
tikrai maloni žinia, kad Jo šventenybe ne
pripažįsta Sovietų Rusijos smurto ir Lietu
vos pasiuntinybę prie Vatikano laikys teisė
tai veikiančia. Tai yra nepaprastai dideli* 
moralinis mūsų tautos laimėjimas, nes Šven 
tojo Tėvo įtaka pasaulio tarptautiniuose san 
tykiuose yra labai didele. 

APŽVALGA 

Skaudi Žinia 

Darbas Ir Komunizmas 
Šiuo klausimu ražo "Darbininkas' ' ir t aq 

kitko pabrėžia: 
"Kad .vovipf-ų vadai mjsupranta darbo kJau 

simo, tai jau aišku vien 8 to, kad. per tiek 
metų jie neįsitikino, jioį, Ikomunįzmas jau 
esine .pakerta žmonėms norą dirbti. Tai del-
to, kad komunizmai panaikina nuofc-iavybę, 
kaiipo stipriauisį darbo akstiną. Sykį darbi 

Panaikino Priesba^rytinius Įstatymus 
Neokupuotos Prancūzijos menėje. Jų daKs nepaprastai 

vyriausybė! " rugaėjo 4 dieną pasižymėjo. Katalikų prieša.i 
panaikino vfctfs priešbažnyti- nepajėgė užginti kunigų ga
nius 191M metais pravestus į- trijotiznio dvasios ir narsos, 
statymus. &e įstatymai buvo Karo sunkumų slegiama vy-
juavesti tuometinės {prancūzų riaųsybe leido kai .kurioms 
masonų ir bedievių vyriausy- moterų vienuolių konįrregaci-
bes. Bažnyčios, vienuolynai, joms grįžti Pranteūzijon. Grei-
kata Ūkiškos- Įsbaigos ir visos tai įsitikinta, kad niekas taip 
bažnytinės savastys buvo korf- nuoširdžiai su giliausiu pasi-
fiskuota ir suvalstybinta ly- aukojimu nt&laugo sužeistų 
giai taip, kaip mūsų -laikais kareivių ligoninėse, kai gai-
Akksikoje. Žodžiu^ Katalikų lestingosios se&crys vienuoles. 
Bažnyčia visame krašte api- Po pasaulinio karo minėti 
plėšta. Religinėms kongresą-! priešbažnyjtiniai įstatymai tik 
ei joms uždrausta gyvuoti, dalinai kai kur buvo taikomi 

č< p*°*WB&ffllffiffiffiM \ 

^^^^^^^M^Į^M^^n^n^n^n^n^np^?BSikvS»^^8S^te.>V8S^CT*jB 

Vienuoliai ir vienuolės istrė-

Sovietų Busija, užgrobusi Lietuvą, skubi 
naši išvaryti iš ten visų valstybių pasiunti-' ninkas žino, kad jis nieko neturi V niekad 
nius ir konsulus, kad jie nesimaisytų jiems ) nieko neturės; net ir sotaus valgio ir kiek 
po kojų ir kad nematytų, kaip Maskvos ko- ' padoresnių drabužių - kad ir jo vaikai bais 
ntfsarai viešpatauja Lietuvoj ir kokia tvar- j amžini vergai-baudžiauninkai ^- žodžiu, kad 
ką jie ten įveda. Nedarė" jie išimčių ne Jung- j 0 ateitie tokia pat tamsi kaip ir dabartis, 
tinių Valstybių pasiuntiniui ir konsului. ] tai jis dirba tik bota go verčiamas, kaip tat 
Ifasava statė reikalavimą valstybes departa- nusikamavę vos kojas paveikus arklys bei 
mentui, kad greičiau likviduotų Lietuvoj ir • jautį*, c erai tokiems komisarams šūkaut, 
kitose Pabaltijo valstybėse pasiuntinybes ir j a p į e komunizmų, kaipo apie moderniškąjį 
konsulatus. knijnUlfc' rojų, nes jie jponauja ir plaka. Gi pačiam 

Pranešama, kad praėjusį šeštadienį Jung- darbininkui komunizmas tai tik gyvulio jun-
tinių Valstybių vyriausybė tokį žygį jaa pa- g a x > 0 d a r k a d , darbininkai nesusiprastų pa-

mti iš tavo tėvynės. Iš mo
kyklų pabalinti kryžiai ir už
draustos religinės pamokos. 

Katalikų parapijoms ir ben
druomenėms kai kur leista 
naudotis užgrobtomis bažny
čiomis, bet tik aiž didelius 
valdžiai atlyginimus. Valdžia 
atlyginimus ėmė, bet bažny
čių taisymu nesirūpink). .Vy
riausybės viršūnėse įsigalėję, 
prieškatalikiški elementai ba<-
žnytinius turtus vogė. Iškilo i 

darė ir nusprendė likviduoti ptĮuuntiny&es 
ir konsulatas Sovietų Rusijos užgrobtose Pa
baltijo valstybėse. Oficialiai pasiuntinybes 
jau buvusios uždarytos rugsėjo 5 diena. 

Amerikos pasiuntinybes ir konsulato už
darymas Lietuvoje žygiai apsumuns ten gy
venančių amerikiečių (Juagt. Valst. pilie
čių) padėtį. Daug jų nespėjo iš Lietuvos iš
važiuoti ir grįžti į Ameriką. Tie, kurie ir 
išvažiavo, visa savo judinama ir nejudina
ma turtą panko Lietuvoje. Nežiūnnt kiek 
pinigų jie turėjo Lietuvos bankuose, kelio
nes reikalams davė tik po keliolika litų. Iš-
krausčius iš Lietuvos Amerikos pasiuntinį 
ir konsulą, bus sunku, o gal ir visai negali
ma, išreikalauti iš Sovietų amerikiečiams 
priklausantį turtą, šitokiais sumetimais So
vietai ir darė didžiausia spaudimą į Vašing
toną, kad tik greičiau atsiimtų savo atsto
v e 4 ** įJnJ* 

Be to, okupantams ne visai patogu vykdy
ti savo barbarišką ir grobonišką programa, 
kuomet tai mato svetimų valstybių atstovų 
akys ir girdi jų aus>t. Mat, pastebėję vyk
domų terorų, gali dar pranešti apie tai pa
sauliui. f % A 1 M.; m 

Mes spėjame, kad, nežiūrint ir šių i'a&ių, 
Mizaros, Prūserkai, Bimbos ir Andruliai, sa
vo šlamštuose rašys ir prakalbose savo klau
sytojus mulkins, kad Lietuvoje nieko blogo 
neatsitiko, kad tik "kraugerys" Smetona 
nuverstas, bet Lietuva vis dar tebesanti lais
va ir nepriklausoma, kad pusė milijono rau
donarmiečių į Lietuvą, įsiveržė tik tam, kad 
•' apsaugoti' ir *' sustiprinti ' ' nepriklauso
mybę, kad Stalino prisiųsti komisarai iš 
Maskvos rūpinasi Lietuvos žmonių "būvio 
pagerinimu"'. 

Bet lietuvis, ar jis gyvena Lietuvoj ar už
sieny, su Skaudai a širdimi tai stebi, nes aiš
kiai žino, kad išvarymas užsienių atstovų, tai 
yra paskutinieji nepriklausomybės prismau-
gimo ženklai. 

Amerikos lietuviams ypač yra skaudi ži
nia apie atšaukimą iš Lietuvos Jungtinių 
Valstybių pasiuntinio ir konsulo, nes jie dar 
gerai atsimena, kiek daug pastangų ir dar
bo reikėjo padėti, kol buvo išgautas Lietu
vai Amerikos de fakto ir de jure pripažini
mas 1922 m. lienos men. 

katalikams. Į Prancūziją lei
sta grįžti eilei kongregacijų. 
Prieš šiandieninį karą su tais 
įstatymais jau nesiskaityta. 
Vyriausybės sanitykiai su Ba
žnyčia darėsi artimesni. Da
bar gi nelaimių prispausta 

ŠlS-tas IS *Vedyl>OS i r ) n o m i r i k trumpom laimės 
T vah 

Proziškasis — tikrasis šei 
Vedusia Psichologijas' ?&*** 

naujoji vyriausybė pagaliau Jeigu du skirtingi kūnai ir jie 
išleistu atitinkamu dekretu 

(Ištraukos iš "Kuntaplio") , m o s S> ' v e n i m a s i r J« pasireiš-
'kimai priklauso nuo žmonos ir 

"Vedybos yra veiksmas;Vy ro būdo, nuo vedusių mate-
apeigos, po kurk) atlikimo vy- 'riahnės padėties ir nuo kitų 
ras pasidaro dalis moters, 'smulkesnių dalykų.' 
moteris dalimi vyro. Tada sa
ko, kad du žmonės sudaro du 
kūnus, bet vieną sielų. Čia 
tuoj krinta į akis betikslis ve
dybinės apeigos. Kam jos rei
kalingos, jei jos sujungia tik 
sielas, o kūnai lieka paskiri? 

visiškai panaikina tuos ne 
kultuosius, Bažnyčiai ir ka
talikams dideles nuoskaudas 
padariusius, įstatymus. 

Nauja Prancūzijos vyriau-

nėra sujungiami, tai yra ir 

daug 
Pasaulinio karo laikais 
kunigų tarnavo kariuo- dymo. 

reikalauti geresnės būklės, ar, kaip komu
nistų sakoma, svajoti apie kokią ten kontr-
vevoliucijų, tai jiems prie įsunkaus darbo dai 
pridedama bado, vadinasi, ne tokio bado, 
kad nuo jo numirtų — kas gi tada dirbsi 
-— bet nuolatinio nedavalgymo bei pusbadžio. 
*' Sakote, žmonės badauja, — kalbėdavo na 
hašnikas Zinovį-vas. — O aš sakau, dar dau
giau bado! Tada išrūks jiems iš galvos strei
kai ir kontr-ivvoliueijos, nes vien rūpės, ką 
šiandien į burną įdiėti". Reik pripažinti, kad 
Zinovjevas buvo savo rūškts psichologas. Bet j m o Departamentas. • išleido 

diddi skandalai dėl tų vagys- sybė, vadaujama kilnaširdžio 
čių ir tas nuaidėjo per visą kataliko generolo Petaiino 
pasaulį. Daugeliui jų pakliu- prieš nekurį laiką savo šaly 
vus į kalėjimą, arba mirus, sugriovė masonų organizaci-
kova pa:ieš katalikybę a-tslū- jas ; kurios daugiausia prisi

dėjo prie Prancūzijos nupul 
Danga 

Klausimai ir atsakymai 
apie ateiviŲ registravimą 
Jung. Valstybių.į Teisingu- m. amžiaus ar daugiau, priva-

juk ne tokiomis priemonėmis rišama darbi 
ninku klausinjas. . „ . s - ,. •?.! 

'•Jei pridursime, kad komunizmas sukūrė 
valstybinį kapitalizmą ir iškėlė klasių pri
vilegijas ("čin įčiną počitaj' ,) — caro išras
tas, bet dabar bolševikų uoliai palaikomas 
šūkis; kad jis pažingsndui vysto rusišką, taip 
pat nuo carų paveldėtą, imperializmą, sie
kiantį pavergti mažąsias tautas ("ką mūsų 
tėvai užkariavo, tą mes turime palaikyti" 
— prasitarė viens raudonosios armijos kari
ninkas)"; kad komunizmas išperi ir auklė
ja militarizmą, apgaulę, smurtą ir įžūlų na-
cnališką laužymą pasižadėjimų bei tsutarčių 
—»» tai turime daryti išvadą, kad komuniz
mas ne tik kad neįstengia išrišti darbininkų 
klausimo, oet atsigabena su savim viduram
žių feodalinę vergovę ir, iš viso, neša žmo
nijai atožangą ir barbarizmą'\ 

brošiūrėlę (angliškai), klausi
nių ir atsakymų kas Ijnk atei
vių registravimo. • 

"Š i brošiūrėlė,w sako Earl 
G. liarrison, Ateivių liegis-
travimo Direktorius, "y ra pa

lo patys nueiti ir užsiregis
truoti asmeniškai, i*...pajiktj 
jų rankų-pirštlų antspaudas. 
Tėvai ir globėjai privalo įre
gistruoti ateivius iki 14 m. 
amžiaus, jų pirštų antspau-
dos nedaromos. Nekompeten-

dvi skirtingos galvos; kur dvi garderobą. Šitos pareigos vy-
galvos, ten du skirtingi raju
mai, o kur skirtingi razumai, 
ten — beprotnamis, nes jokia 
kad ir geriausia, tobuliausia 
sielų harmonija nesulaikys, 
kad viena galva lups kitą." 

" « T Tas laikas, kada jaunave
džių laimės nedrumsčia pilkos 
kasdienybės, ir yra vadina
mas medaus mėnesiu. Jį jau-
nioji (kurie turi pinigų) sten-

"Vyrai, su mažomis išimti
mis, vadovauja šeimai Jie 
'rūpinasi, kad žmona turėtų 
'užtektinai pudros, pieštukų 
lūpoms dažyti, sidabrinių la
pių, naujausios mados skrybė
lių, suknelių ir t. t. Tai yra, 
vyras turi aprūpinti žmonos 

rui ir jo kišenei yra sunkiau
sios, nes dėl jo blogo ar gero 
atlikimo pereina vienoks ar 
kitoks šeimos sugyvenimas. 
Todėl vyrams siūlau vesti nu-
distes, nes tada nereikės to 
kio garderobo." 

n Jeigu nelaimei, moderniš
kai žmonai gimsta vaikas, vy
ras turi eiti ir auklės (beveik 
žindyvės) pareigas. Mat, vy-

giasi praleisti keliaudami. Ta- r u i * * "svarbu. Jei tas vi-
sas pareigas vyras pakanka-

gaminta klausimų ir atsaky- t i ž k u s . a t e i v i u s P r i ! a l ° »««*-
mių formoj ir stengia duoti 
atsakymus į klausimus apie 
ateivių registravimo progra
mą. Brošiūrėlė nėra pilnas iš-

struoti legalis globėjas ar a s 
niuo, kuris juos prižiūri 

5. Ar ateiviai, sulaukę 14 
metų amžiaus, privalo sykiu 

aiškinimas įstatymo, bet paga- eiti su tėvais ar globėjais, kai 
mintas pagelbėjimui atei- tie juos įregistruoja? 

ciau kas neturi pinigų tas ne
pažįsta nė medaus mėnesio. 
Keiškia, pinigas ir čia lošia 
svarbiausią vaidmenį. Kaip 
pinigas sudaro vedybas, kaip 
susimylėjėlius sujungia, i kaip 
įgalina praleisti medaus mė
nesį, taip jis daugeliui pade
da ir išsiskirti." 

' ' Tolimesniam gyvenime, 
vieną gražią dieną kažkas pa 
sidaro. Žmonelė nekalba, 
šmurkščioja, šluosto ašarotas 
akis. Vyras irgi vaikšto susi

mai gerai ir kantriai neša, tai 
sako, kad ta šeima gerai, gy
vena, kad ta pora labai my
lisi. . . . 

"Žjpapna įrgi jaučiasi turin
ti pareigų vyrui. Štai; po 
kiekvieno savaitės, ar dviejų, 

[atsiimti iš vyro jo gautą pė
dę, kad šis jos nepralaktų; 
mažiausiai kas antrą dieną 
priminti jam, kad jis ubagas, 
kad jis nieko neatsinešė (jei 
vyras buvo neturtingas) kad 
jis beširdis ją pirko, išplėtė 
ir dabar skriaudžia, (jei ji ne
turtinga). Dirbanti žmona pa-

Likvidavo Amerikiečiu Bendrovę 

Vatikanas Ir Lietuva 

"Vienybe" rašo; "Šiandien atėjo žinia, 
kad amerikiečių pinigais sukurtą Kaune vie
ną didžiausių ir pelningiausių Lietuvoje biz
nio įstaigą —:' audimo fabriką "Drobė" ne 
tik atėmė Sovietai, bet ir jos visus direkto
rius, vedėjus ir viršininkus suėmė ir paso
dino į kalėjimą neva utž tai, kad valdyba 
drįso išmokėti akcininkams dividendus ir 
darė kitus biznio patvarkymus, kuomet so
vietiški komisarai leidžia išsiimti iš banko 
ko per savaitę tik 250 litų. 

"Štai jums ir turto neliečiamybė! Štai ko
kias laisves ir teises atgavo (!) Lietuvos 
žmonės! 

"Žinoma, mūsų komunistuojantys Irikraš-
čia dabar suriks, kad "Drobės" vedėjai if 
valdyba visiškai ne žmonės, tik 'kaž kokie 
buržujai! 0 jie kruvinu prakaitu ir pūslė
tomis rankomis iiiudira© ir, ne kartą nuo 

Ne. 

6. Ar ateiviai vaikai, su
laukę 14 m. amžiaus, privalo 
registruotis asmeniškai f 

Taip, bėgyje 30 dienų; atei
viai vaikai, sulaukę 14 metų 
amžiaus, patys asmeniniai tu- a r jis privalo registruol 
ri įsiregistruoti ir palikti ras- Ne. 

viams geriau atsakyti klausi
mus." 

Brošiūrėlėj yra 49 klausi
mai ir atsakymai. 

1. Kodėl Jung. Va Vykių 
valdžia registruoja ateiviu.9 ir 
daro jų rankij-pirštų antspau
das t 

Kad galėtų suskaityti visus 
ateivius šioje šalyje; kad su
žinojus, koki tie ateiviai, kur| eiviais vaikais, kurie sulauks 
jie randasi ir. kiek nors ini'or-l 14 metų tarpe rugp. 27 d. ir 
macijų apie juos. gruodžio 26 d. 

2. Ar kitos žalvs reik.-.lau- Patartina, kad tokie ra i ta i 
ja jų ateivius registruotis? : P a l a u k t ' J kol pasiekia 14-t« 

Taip. Ateivių registravimai 

sulpęs su liūdnojo veido rite
rio išraiška. Či a ir pasibaidė graso, kad jei tas ir tas taip 
poetų apdainuotoji vedusių 
laimė ir prasidėjo vedybinio 
gyvenimo tikrovė. Vedusieji 
nukrinta iš išsvajoto dangaus 
ir susiduria su kasdienine 
proza, su visom jos smulkme-

ir taip nebus arba bus tai ji 
pasiųsianti mylimų vyrelį šu
nims šėko piauti. Tūla žmona 
laiko savo pareiga atskaityti 
į vyro pakaušį tiek lėkščių, 
kiek jis pragėrė. ^ M 

kų-pirštų antspaudas. 

7. Ką reikia daryti su at-

registravimą namie ar ligoni
nėje. 

16. Jeigu ateivis randasi 

Jo šventenybe Popiežius Pijus XII yra burnos kąsnį atitraukdami, susitaupė Ame 
parodęs Lietuvai daug nueširdaug palanku- rikoje pinigų ir įstengė pastatyti Kaune vie 
mo. Per daug metų Lietuvos santykiai su 
Vatikanu n*bnvo sunormuoti. Savo laika bu
vo sudarytas ir pasirašytas konkordatas, ta
čiau netrukus jo dėsnius Lietuvos vyriausy 
be sulauae ir del to santykiai buvo apardyti. 
Šventasis Tėvas, užmiršęs ir Jani ir Apaš
tališkam Delegatui Lietuvoj padarytus ne
smagumus, sutiko atnaujinti norxalius san
tykius ir pastaruoju laiku tie santykiai jau 
buvo sunermuoti. 

yra paprastas dalykas dau
gely Europos šalių per daug 
metų. > 

n;j svarbiausių Lietuvoje audyklų, kurioje 
dirbo nemaža Lietuvos darbininkų. 

"Komunistų keikiamoji Smetona vyriau
sybė leido tai "Drobei" nekliudomai \vikti, 
akcininkams dividendus mokėti, darbininkus 
samdvti ir kt. 

• 
44 Bet atėjo tie garbinami t'ji Sovietai ir tofc 

"Drobės" visą valdybą su vadovybe išlais 
vino — pasodino į kalėjimą, akcininkams pa 

3. Kas yra ateivis? 
Bendrai kalbant, ateiviais 

skaitosi visi svetimšaliai, ku
rie nesinaturalizavę, kitais 
žodžiais, visi kurie neturi pi-
lietyljės certifikatų (antrųjų 
pilietybes popierų), ir tie, ku
rie neįgiję pilietybę p?r kitus, 
(Painesniam paaiškinimui žiū-

12. Ar pabėgėliai ir pflb5 

gėlių vaikai turi registruotis! įstaigoj, kaip jis gali regis-
Taip. Visi nepiliečiai pri- truotisf 

valo registruotis (Žiūrėkite j Vietiniai paštai sutvarkys 
klausimus 4-17-40) j tokių ateivių užsiregistravį-

13. Ar svetimšalis vaikas mą. Privačių įstaigų oficie-
naturalizuotų svetimšalių te- riai, ar užžiūrėtojai, privalo 

gimtadienį ir tada patys as- Vų, kurie tapo piliečiais vai- ' pranešti vietiniam pašto dl-
kui būnant nepilnamečiu, turi rektoriui ir jis viską sutvar-
registruotis f j kys. 

Bendrai kalbant, ne; bet 17. Kada ateivis privalo re-

meniškai užsiregistruootų. 

8. Ar ilgas apsigyvenimas 
Jung. Valstybėse reiškia pilie
tybę f 

Xe. Svetimšalis pasilieka 
svetimšaliu kol jis formaliai 
esti priimtas kaipo pilietis ar 
kol įgija pilietybę per kitus. 

9. Ar ateiviai su pirmomis 
popieronris turi registruotis ? 

Turi. Tokie nėra piliečiai. 
10. Ar ateiviai šioje Šalyje 

patartina jiems paskaityti 
oficialius patvarkymas apie 
tai savo pašte. 

14. Koks yra scovis buvu
sio Amerikos piliečio, kuris 
prisiekęs ištikimumą kitai val
džiai f 

gistnivftis ir pasiduoti pirštų 
nuospaudavimui f 

Jeigu randasi Jung. Valsty
bėse rugp. 27 d., 1940 m., ir 
tikisi pasilikti vėliau gruodžio 
26 d., 1940 m., jis privalo re
gistruotis prieš paskutinę die 

rėkite į oficialius patvarky- | su laikina viza privalo regis-

rod'» špygą, o įstaigą, atsiprašant, "suvai
šių metų birželio 15 d. Sovietų Rusija o- stybino". 

mus savo pašte). 
4. Kas privalo registruo

tis * 

Visi ateiviai, nepaisant am
žiaus. Visi nepiliečiai, turį 34 

truotisf 
Taip. (Žiūrėkite klausimus 

17-40). 
11. Jeigu žmogus tampa pi-

Jis neskaitomas Amerikos'na. Jeigu ateivis atvažiuoja 
piliečiu ir privalo registruo-, į Jung. Valstybes po rugp. 27 
tįs j d., 1940 m., ir ketina pasilik-

15. Jeigu ateivis serga, na-; ti ilgiau 30 dienų, jis turi re-
mie ar ligoninėje, kaip jis gt- gistruotis prieš išsibaigimą 
Ii registruotis f 'oo dienų. To nereik daryti, 

Jeigu tas faktas praneštas Į jeigu jis užsiregistravęs ir 
vietiniam pašto direktoriui. Amerikos konsuliniame ofise 

liečiu per"registravimo "laiką, I jis sutvarkys tokio asmem išduodant vizą. (Bus daugiau) 

i > • • .; ii 
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Žemaitės Pas Vytautą 
V. ALANTAS 

jojo Dievo! .Jeronimas tekt* 
liauja, iš kur atkeliavęs! 

Minelga pakele savo lazcl$ 
fr minia tuojau nutilo. Jis 
tarė: 

— Žemaičiai, kę, čia me.-
matėme prie aukuro, yra 
ženklas, kad dievai mūsų ne
užmiršo. Taip pat mes gir
dėjome Vytauto rastą, kur sa
koma, kad mes turį pasikrik 
styti. Bet ar atsiras iš jūsų, 
kas norelių atsisakyti nuo sa
vo senųjų dievų ir pripažirti 
naują? 

Viešpatavo mirtina tyla. 
Minelga tese toliau: 

lio ir priėjo prie sužeistojo. — N i e k a s n e n o r i - T a ( l a S 

Išsitraukęs baltą skepetą, j i -klausiu: kaip galima privers 
čme tvarstvti žaizdą. O tuo I * *&** tuo> k u o * * * » n e n o 

tarpu kitam vyrui, kuru! r i * T a t a i m e s t u r i m e pnsaky 

(Tęsinys) 
Duslūs kirvio dūžiai per 

sustingusia žmonių galvą ai
dėjo toli už ramoves aptva
ros ir nyko girios tankumy
nuose. 

Gal būt, šventvagiui būtų 
pavykę ąžuolas nugriauti, jei 
jo nebūtų ištikusi nelaime. 
Kartą užsimojus, staiga nu
smuko kirvis ir krisdamas pa
taikė jam j koją. Kirtikas 
pargriuvo ant žemčs. Minui 
vėl aiktelėjo ir iš lūpų j lū
pas nuaidėjo šnabždesys: 

— Perkūno kerštas! 
Jeronimas nulipo nuo avk 

jachtą. Bet sustiprėjus karui kią vietą sunku sveikam pra-
draugai nebegalėjo išvažiuoti lysti. Palaidojome visas vil-
iš Lietuvos. Nustojau vilties.! tis grįžti Lietuvon su jachta. 

Po kurio laiko išvydau Alfon-j™ C * * 1 ™P int i* važi*o-
są Volodkevičių. Jis išgirdęs 1 sau*l»»<>s keliai. 
atpie mano vargus, Marsely 
atsisveikino su savo laivu (ir 
tarnyba) ir atvyko man pa
dėti. Su juo (jau prityrusiu 
jūrininku!) pradėjome ruošti 
jachtą kelionei į Lietuvą. Iš 
naujo nudažėme. Baigus tvar
kytis vėl nesmagios naujie
nos. Prasidėjo jūros mūšiai 
Ska«į-erake-Kategate. Pro to-

Belaukiant leidimo išvykti, 
vokiečiai pradeda veržtis Pra
ncūzijos gilumon. Vokiečiams 
esant 20 kilometrų nuo mūsų 
uosto, numanėme plaukti An-
glijon. Atsirado ir * keleivių' 
pabėgėlių. NcH 23 žmonės: tai 
atostogavęs anglas su žmona, 
belgas .ir likusieji* jauni pran»-

(Tęsinys 7 pusi.) 

Respublikonų prezidencinls kandidatas W. "YVillkie vaišina 22 valstybių respublikonų va
dus, nuvykusius į Rushville, Ind., pasitarimams. (Aome telephoto) 

& 

turėjo kastuvą, liepė liepsno
jantį aukurą užpilti žemėmis. 
Bet vos tik jis šiūptelėjo pir
mą kastuvą, kai Reda, lyg 
įniršusi vilke, pagavo iš au
kuro nuodėgulį ir iš visų jėgų 
sviedė į jį. Ji pataikė švent
vagiui į kailius, kuriuos jis 
buvo persimetęs per • pečius. 

ti įVytautui: jis mus supras. 
Minia pritariamai suūžė. 

— Todėl aš siūlau štai ka, 
•— tęsė toliau krivis, — Jero
nimui ir jo palydovams mec 
duosime valgyti ir gerti, kaip 
pasakyta Didžiojo Kunigo 
rašte. Jei tik jie nori, tegy
vena mūsų ramovėje, kol mes 

Lietuviu Jum Skautu Odisėja 

Kailiai staiga suliepsnojo, ir| 8U£įn0gįme Vytauto valią. 
kastuvininkas, nebežinodamas I B e t ^uolyno kirsti ir šven-
kas daryti, puolė ant žemės 
ir šaukdamas ėmė raitytis 
kaip patrakęs. Bet kailio už 
gesinti negalėjo Iš kailio ug
nis persimetė į kitus apda 
rus ir plaukus ir netrukus jis 
jau panešėjo į ugnies gniužu
lą, besiraičiojantį po žemę. 
Jeronimas kažin ką šaukė, 
matyti, liepė jį gelbėti, tačiau 
niekas nepajudėjo. Visi "tikė

tosios ugnies gesinti mes ne
leisime. Tegul kas iš jūsų 
vyksta į Vilnių pranešti šio 
mūsų nusistatymo Vytautui 
ir išklausyti jo valios. Jei Vy 
tautas mums gyvu žodžiu 
lieps taip daryti, kaip para 
syta jo rašte, tai tada žiūrė
sime, ką mes turime daryti. 
Bet aš manau, kad jis mūsų 
prašymą išklausys, nes Didy 

Trys Skautai Svetimšaliu Legijone, O Du Internuoti EKdž. Britanijoje 
(Mūisų korespondento Londone) 

Dabartinis Europos karas savo jėgomis bei lėšomis jū-: Ule de Bass salos ant inkaro, 
prarijo m vienos valstybės rinę jachtą. Tad ir pradėjo-1 Pripildymui maisto bei van-
nepriklausomybę. Didžios ir me tam tikslui taupyti. Kad dens atsargos. Čia ir prasi-
mažos tautos pateko vergijon. 
Mūsų Lietuva atsidūrė tokių 
tarpe. Taip pat karas yra kal
tas dėl milijonų atskirų žmo
nių tragedijų. Visomis kryp
timis traukia milijoninėm pa
bėgėlių, refugee armijos: vai
kai, moterys, senukai... Be na
mų, be pragyvenimo šaltinio, 
be vilties ateityje įsikurti... 
Be tėvynių liko tūkstančiai 
žmonių, kurie dar karui ne
prasidėjus vienais ar kitais 
reikalais buvo išvykę į už
sienius; vėliau gi nieturėję ga-

f 

ateityje galėčiau tinkamai va 
dovauti jachtai, 1936 metais 
įstojau į Klaipėdoje naujai 
susikūrusią buriavimo moky
klą, kurią sekatnčiais metais 
ir užbaijgiau. 

1938 m. jau buvome sumon-

dėjo vargai! Pirmučiausia į-
vyko tikras "jūros maištas''. 
Nes atsikėlus rūgs. 23 d. pa
aiškėjo, kad rjaiktį dingo trys 
draugai. Jie pabėgo, nes trū
ko pagelbinės valtelės. Kartu 
dingo mūsų pinigai, 10O dole-

tave jachtos griaučius."Bet r i ? v
i r 3 0 ° /rankų. Kadangi 

visai pripuolamai į mūsų ran 
kas pakliuvo prancūzų bu 
r.iuotojų žurnalas "Le Jacht" 

jo, kad,' ką naikina šventoj? ( s i g Kunigas labai myli Žemai Umybių sugrįžti. Būtų stebuk-
I las, kad tokių tėvynes nete

kusių tarpe ^atsirastų lietu-
ugnis, išgelbėjimo nebėra. Ne
trukus iš kastuvinink© beliko 
tik apdegusių kaulų krūva. 

Prie aukuro prisiartino ir 
kiti Jeronimo palydovai. Vie
nam iš jy jis kažin ka pasa
kė. Šis kreipėsi į žemaičius 
lietuviškai: 

— Tėvas Jeronimas liepia 
jums pasakyti, kad jis dova
nosiąs jo palydovo nužudymų, 
jei patys žemaičiai nukirs 
ąžuolą ir užgesins ugnį. O jei 
jūs to nepadarysite, tai tėvas 
Jeronimas žada jus apskųsti 
Vytautui. 

•Visi tylėjo. Tuomet Jeroni
mas išsitraukė iš užančio ka
žin kokį raštą ir liepė lietu
viškai kalbančiam palydovui 
perskaityti. Šis išvyniojo per 
gamentą ir perskaitė: 

" Tebūna jums žinoma, ma
no tijūnai, kad turite sušauk
ti dar nepakrikštytus lietu
vius prieš šio rašto įteikėjus, 
o šie juos pakrikštys; Kuni
gams duokite valgyti ir ger
ti, taip pat jų palydovams bei 
arkliams. Bet nenusiženkite 
mano. Didžiojo Kunigo, žo
džiui, nes kuris taip pasielgs, 
apmokės savo galva." 

— Šį raštą pasirašė pats 
Vytautas ir pridėjo savo ant
spaudą. Dabar suprantate, kas 
jums gresia, jei nepaklausy
site tėvo Jeronimo, — pridū
rė jis, grąžindamas raštą Je
ronimui. 

Iš minios pasigirdo balsai: 
— Tegul jis pats užgesina, 

jei drįsta! Perkūnas nubaus, 
kas palies ąžuolą! Jei Vytau 
tas mums uždraus išpažinti 
senąjį tikėjimą, mes išsikeJsi 

prieš ta įvykį V. Gedgaudas 
smarkiai įgyrė prancūzų sve
timšalių legijonų ir kalbėjo, 

kuriame radome keletu vil io-lk a d i**!*™** g ^ t i į Lie
jančių skelbimų apie parduo-,tllV{?> v

n e 6 L l e t u v * B a h ™mti 

Iš minios pasigirdo balsų, vių! Tik tenka suminėti inū-
kad vyktų pats Minelga, bet s ų ^ ^ 1 ^ bei konsulą-
jis atsakė: 

— Aš per senas tokiai ilgai 
ir varginančiai kelionei: m«m 
jau metas ruoštis į kitą, dar 
ilgesnę kelionę — Anapilį. O 
kita vertus, tegul Vytautas iš
girsta žemaičių valią ne iš 
dievų tarno, o iš jūsų pačių 
lūpų. 

— Aš manau, — įsikišo į 
kalbą Bėda, atsistodama «a-
lia Minelgos, — kad vykti 
pas Vytautą vyrams pavojin- ) k o y į ^ n e t u r į § u į į " 

tų tarnautojus įvairiose Eu-;Ja c h t o 8 # • » « % » * °u v° Pa
ropos valstvbėse, žurnalistus, d a r>' t a i š l a i d u ' ****** ni1" 

A l — _ • 1 — • — * 

studentus. Kai kurie lietuviai 
pergyveno įvairiausių nuoty
kių. 

damas jachta* Pasirodė esan
čios nebrangios. Prieita išva
dos, kad Lietuvoje jachtos 
statyti neapsimoka, nes ji žy
miai brangiau atsieitų, negu 
perkant užsienyje. Todėl, nors n e s Juo P*»tike>» kaipo ri

mtu žmogumi ir nieko pana-

vokiečiai ar ruisai, tai mes (su 
manimi liko M. Grincevičius) 
tuojau supratome draugų, "di
ngimo' ' paslaptį. Nors Ged
gaudo kalbas laikiau jumoru, 

traukėme ir pradėjome rūpin
tis cirkiniu užsienyje. 

Turint pakankamai sutau-
Antai anų dienų teko lan- PU (jachtai pirkti jaunuoliai 

kytis žinomame Londono ka
lėjime, His Majesty's Brix-
ton Prk-on. Čia laikomi inter-

sudėjo apie šešius tūkstan
čius litų; didžiausia auka pri
sidėjo pasakotojas A. Urbe-

šaus nesitikėjau. 

Tuojau persikėlėm į netoli 
esaintį Boscoff uostų ir pra-
nte&ėm apie {pabėgusius įgulos 
draugus. Jų jau būta įstota 
į svetimšalių legijonų... Susi
žinojome su Paryžiaus konsu
latu ir pradėjome rūpintis 
grįižiti Lietuvon, nes dviese 
negalėjome plaukti. Bet lei-

E5 B 
Skaitykite Ir Platinkite Sekančius MŪSŲ 

Katalikiškus Laikraščius: 

"DRAUGAS" — vienintelis A-
merikos lietuvių katalikų dien
raštis. Metams $6.00. 2334 South 
Oakley Ave., Chicago, I1L 

"LAIVAS" — tikybinis savaitraštis. Metams $2.00. 
2334 So. Oakley Ave., Chicago, Illinois. 

"DARBININKAS" — Šv. Juozapo Darbininkų Są
jungos organas, išeina du kartu savaitėje. Metams 
$4.00. 366 West Broadway. So. Boston, Mass. 
"AMERIKA" — savaitraštis. Metams $2.. 423 Grand 
Street., Brooklyn, New York. 
"GARSAS" — A.L.K. Susivienijimo organas. Me
tams $2.00. 73 East South St., Wilkes-Barre, Pa. 
"MOTERŲ DIRVA" — A.L.R.K. Mote-rų Sąjungos 
organas. Metams $2.00. 2317 So. Hoyne Ave., Chicago, 
Illinois. 

1 
"STUDENTŲ ŽODIS" - A.L.K. Studentų ir Pro-
fesionalų žurnalas. Jame bendradarbiauia visos ge
riausios Amerikos pajėgos. Metams $2.00. Mariana-
polis College, Thompson, Conn. 
"VYTIS" — lietuvių Vyčių organizacijos mėnesi
nis žurnalas. Metams $2.00. 4736 South Wood Street, 
Chicago, Illinois. 
"MUZIKOS ŽINIOS" — mėnesinis muzikos žurna
las. Leidžia Vargonininku Sąjunga, Metams $1.50. 
1850 Wabansia Avenue, Chicago, UI. 
"LIETUVIŲ 2INTOS" —savaitraštis. Leidžia Lie
tuvių R. K. Literatūros Draugija, Metams $1.50. 6802 
Supenor Ave., Cleveland, Ohio. 

^B B B B B = 3 

ga. Didysis Kunigas labai u 
mus, nemėgsta, kad kas j a m | n i m ų k a r t l l s U S i m t a i s k i t ų 

prieštarauja, ir, jei pasiusi-! t a u t y b i u pįiieeiais. Karo au 

nuotieji. Brixtone " gyvena" j lis, davęs tris tūkstančius li-
ir du lietuviai. Nėra jiei jokie'tų! Turėjo atsisakyti nuo ne 
nusikaltėliai. Ir, be abejo, nie-jv.ieno malonumo kol vnitaupe^111* važiuoti sausumos ke 

šią, sumą... A. Volodkevieius 
žu. Internuoti be jokių kalti- sudėjo 600 litų ir trys kiti po 

\r)00 lt. j , 1939 m. vasarų nu-

me vyrus, jis gali įvykdyti 
tai, kas parašyta jo rašte --

kos. Tai Kauno jūrų skautai 
Alfonsas Urbelis ir Alfonsas 

nukirsti jiems galvas. Tevyk-1 Volodkevičius. 
sta pas Didįjį Kunigų mote- T y i r t o 8 u d § j i l l l 0 jaunuoliai. 
rys, kurios ne mažiau prioi 
rišusios prie senųjų dievų, 
kaip vyrai, ir kurios gal mo
kės švelniau prabilti į Vytau
to širdį 

Redos sumanymas visiems 
labai patiko. Reda kalbėjo to
liau: 

— Tevyksta kunigo Marge-
rio pati Lazdona, ji tolima 
Vytauto giminaite, bajores 
Vendre ir Daveta bajoraitė 
Giedre ir ūkininko Ąžuolo 
duktė Saulė. Aš matau, jos 
eia visos yra. Jos mokės pa
pasakoti, ką eia šiandien ma
tė ir girdėjo ir kas dedasi Že
maičiuose. Tegul Vytautas ži
no, kaip iš tikrųjų yra. O kai 
jis sužinos, tai gal ir Jeroni
mų su tokiais raštais nebe-
siuntinės. 

tarė vykti į Prancūziją. Iš 
Kauno išvyko rugpiūeio mė
nesį ir jachtų nupirko prieš 
pat karo paskelbimų, būtent 
to mėnesio 28 dienų. Iš Kau-

Pirmasis anksčiau tarnavo I no išvažiavo (penki vyrukai :V. 
Kauno miesto [savivaldybėje, 
o jo kolega kurį laikų plau
kiojo viename švedų linijos 
laive, su kuriuo šių metų [pra
džioj yra lankęsis New Yor-
k>& Buvo išplaukiojęs daugiau 
metų. Esų jo švogeris yra ži
nomas Lietuvos teisėjas Ja
nuška^ lietuvių spaudoje daug 
rašęs kriminalistikos klausi
mais. Alfontsas Urbelis štai 
kų man [papasakojo apie "sa
vo ir draugų vargus nuo Kau
no iki Anglijos": 

— Nuo 1934 metų buvau 
vieno jūrų skauto vieneto va
du. Dirbant su jūrų skaiutais 
man kilo mintis pasistatyti 

Gedgaudas, S. Zaurys, L. Ga-
rolis, M. Grincevičius ir A. 
Urbelis. Jachtų pirkosi Les 

Ii u gavome tik po penkių mė 
nesių! Iš Prancūzijos svetim
šaliams buvo labai sunku iš
vykti. Teko gerokai pavargti, 
ne& likome be pinigų. Tik dė
ka vieno ruselio, kurį rado
me šiame uoste, išsisukome 
nuo badavimo. Jis paskolino 
kelius šimtus frankų duonai, 
retkarčiais pavaišindavo pus
ryčiais, o iš vkrJos valgyklos 
vakare gaudavome sriubos. 

Sables d'Olono uostot Bivka- V m i a u Pradėjom plaukioti su 
jos įtakoje, netoli' Ispanijos. | v i e t o s * * * * \ *•*? ***» 

- Besiruošiant išplaukti į. bodavo ungurių ir krabų. 
Lietuvų, - toliau pasakoja T u o i r m i t ° ™ - L a b a i m i * l b ° -
A. Urbelis, — ste,iga prasi
dėjo karas. Bet mes visgi ru
gsėjo 6 d. išplaukėme. Mūsų 
jachta dabar vadinosi " Bal
toji Lelija". Ji kiek (panaši 
į Klaipėdoje žuvusių jachtų 
"Budvts", bet vra didesne (a-
pie 50 pėdų ilgio). Tautos 
šventes proga rūgs. 8 d. At
lanto jūroje atitinkamai pa-
Igerbėme Darių ir Girėnų, nu-

j mesdami laurų vainikų į jųjų 
lutės žodžiams ir paprašė tas j nugalėtųjį Atlantu. Nuplaukę 

me kitur! Mums nereikia nau j Minia pritarė šiems vaidi 
moteris keliauti į Vilnių. 

(Bus daugiau) 
500 jūrmylių, rūgs. 20 d. su
stojome Lamanšo kanale, prie Į 

do... 1940 m. sausio 27 d. su
laukėme leidimų ir tuojau su 
draugu išvykome į Paryžių. 
M. Grincevičius laimingai iš
važiavo į Lietuvų, bet aš at
gal sugrįžau į Roscoff uos-
ta... 

i 

Grįžau todėl, kad negalė
jau sutikti su mintimi, kad 
po tiek vargų, tiek kovų, gal 
tektų visai prarasti jachtų... 
Be to, iper konsulų iš Lietu
vos gavau kiek pinigų ir laiš
kų, kad keli draugai ruošiasi 
atvažiuoti padėti pargabenti 

Klausykite 'Draup' Radlo Prograimt 
Antradieniais 
WGES (1360 kil.) 
7:30 valandą vak. 

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

Kviečiame visus mūšy gerbiamus skaityto
jus pasiklausyti ŠIŲ radio programų, nes bus 
dedamos pastangos padaryti jas kuopuikiau-
šias ir vertas JŪSŲ pasiklausymo. 
WGES - Kiekvieną Antradienį - 7:30 v. vak. 

J? 

Jr 

Pastovumas-
• * • = » 

T3 liudija įstaigos 44-nu metų gyvavimas. 

v 
Ii bendrovė, kaip mošų tauta, yra įsteigta aat 
aamn, kurie yra savininkų apgyventa. Nerasit* 
rangesnės vietos taupyti aavo pinigus. 

ĮSIGYKITE NAMA PEB MŪSŲ LENGVO 
IŠMOKĖJIMO PLAN4, ANT ILGŲ METŲ! 

# 

(EISTUTO SAV1N6S & LŪAN ASSOCIATION 
3236 South Halsted Street 

TeL Calumet 4118. Jos. M. Moserii, 860*7. 

^ c 
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Šatrijos Raganos Gyvenimo 
Kelias 

"» d.. 1940 

Lygiai j/j-įe* 10 metų liepom 
24 d. uiire didžioji liaudies 
mylėtoja ir rašytoja Marija 
Pečkauskaite — Šatrijos Ra
gana. Ji savo dvasia buvo 
liaudie* dukra, kuriai kai
miečio skundas ašarą ištrau
kdavo, vargšo aimana ir var
gas kvietė užmiršti save, mi
tra ūkti maisto, kad galėtų ki
tiems iragelbeti. Jau nuo pat 
mažų dienų, draugaudama su 
kumečių vaikais, mate ir at
jautė sunkų jų gyvenimą^ Ir 
galvojo: "kad užaugčiau ir 
IMV.HU turtinga, paliečiau 
tiems žmonėms jų varge ar li
goje. 

dosiosse marėse, kurie kry
žiuočių galybe sulaužė. 

Pasakojo ir apie gražiųjų 

* i ti pasauly nepasaulietiškai. buvo vyriausia sesuo Meziero 
Matydama trūkumų lietuvių save tobulinti neegoistiškai ir užkrer. ligų ligoninėj. Del 

rašytojų ir pažindama gyve-1 garbinti Dievą šviesiaregiš- pasišventimo ligonių tarnyboj 
nimą, rase: "Sename Dvare"' kai", Nors rašytoja M. Peč- ši pranciškonė buvo apdova-
parodė idealios motinos pa- j kauskaitė mirė, bet jos veika- nota įvairiais pasižymėjimo 
vyzdį, kuri taikosi prie šei- lų dvasia dar gyva žmonėse, ženklais ii- ordinais, 
mininkės pamgų; ištikimybe ypač vargo žmonėse, kuriems , _ _ 

.. . . . ^ . , .,v-vrui» m e i l § vaikams ir vargo ji paaukojo visą savo gyveni-1 j e į t n neduodi iš Dievo 
šveicarya, kurios balti kalnai žmonėms pririša ją iki mirimą. Skaidrios asmenybės ne- m e i l - c t n . . n u o D i e v o . 
saulei, tekant krauju pasrūva t i e s f r i e skurdau* užkampio,'miršta! 'tu duocu 
ir suzen 
vom. 

įvairiausiom spal-

Klairsėsi mergaitės rašyto 
jos Marijos pasakojimų apie 

nors siela ilgisi platesnio dar[ 
bo žmonijai. 

Kitoje apysakoje .parodo 
ma kilni meilė, kur susižada-! 

Sal. šataite. 

Kristų, kuris atėjo i pasaulį111La d ^ aukštesnių motyvų 
» » , . . . : i - i . : * - i? 

vien gerą ir meile žmonėms 
nešdama.*. Nors kartais sun
ku būdavo lietuviškai išsi
reikšti, tai lenkiškai papildy-

nori padėti žmonėmis ligoje, 
varge. 

45 METUS 
SLAUGĖ LIGONIS 

» 

liražios tos. apysakos, ku
riose parodoma, kokia mer
gaitė turi būti. Nenorėtų, kad davo. | 
žalių kaimų dukros būtų su* 

Rašytoja nori diiaugamo „^skonėjusios, nesivaikytu 
euteikti ir kaimiečių vaikais. j a m n e t i n k a n f i o m i s m a ( l o . 

, Kalėdos. Kambary papuošta tl • i^„v , • , . ,. 
Augo, o ivetaiasielė motina * T T Mitfeinoioie • žvakučių " Api^°' k l " P * ? * ** 

i iaunos Mariios šinii ,!»•»,.! ̂ f"*". M , r k w n u o f . «*»**?» .le, net minui*, mylimos su-

(KSB) Tliuine mirė pran
ciškonė sesuo Matea, kuri 45 
metus rūpestingai slaugė li
gonis. Didžiojo karo metu ji 

NAUJAS APARATAS 
AKINIAMS PRITAIKINT 

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS 

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

gali sutrikti. 
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akiu.y. kurie pabalina 
visa akiu įtempimą. 

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

OPTOM ETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos 
Telefonas CANAL 0523 — Chicago 

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

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

LIETUVIAI DAKTARAI 

N . CANal 5969 

DR. VVALTER PHILLIPS 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 
2155 VVest Cennak Road 

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

ir pagal sutartį. 

į jaunos Marijos širdį daina
vo žmonių meilę, būdo lais
vinimą ar taikę su Dievu. Ai
škino rožių kalbay kuri ats
kleidžianti grožį, Juoniu a-
kių neregite, ir laimę, širdžių 
šioje žemėje, niekad nepatir
ta. Motinos švelni, visus už
jaučianti širdis atsispindėjo 
ir dukteryje. 

Nors tėvai kalbėjo lenkiš
kai, J>et Marija išmoko žemai
čių kalbos iš "mužikų vai
kų/ * kaip ji pati sakėsi. Rą
žyto ja galvojo: "Norint tu
rėti jtakos žmonėms, reikia 
taip jausti, kaip ir jie, taip 
katbCti, ta patį mylėti". Pra.-;1 

dėjo mokytis literatūrinės 
kalbos ir rašybos. Ši kalba a-
tidarė durils j lietuviška pa
saulį. 

šviesoje matyti būrys mažų 
ir paaugusių vaikų; visi Įsi
kibę motinos sijonus, bijo ar
čiau prieiti: Motinos nežino 
ka daryti: stebiasi eglute ir 
žiūri į šeimininkus. Marija tų 
sumišusio. Mpublika/' įdrąsi
na šnekėdama ir -bučiuodama 
vaikus* Po valandėlės linksmi 
vaikai žaidžia apie eglutę, 
rankose saldainiai, pyragai
čiai. Žvakutėms gęstant, lin
ksmi skirstote, minėdami ge
rąja panelę. Neužmiršo ji ir 
vargstančių. Komttyne serga 
Pranikė. Išnyko skruostų 
raudonumas. Daktaras liepė 
davinėti ligonei •pieno, o jc 
namuose mra. Kas stkuba ter 
puodeliu pieno nešina f Ka.' 
kitas, jei nė geraširdė "pa 
nelė", kaip kartais jų vadin 

Ankstas rytas. Jau Marijai ' i g o n e į parūpindavo 
turi svečių; moterėlės su po-[žaislų, paveiksliukų, 
pieriu laukia eilės, kada "la
ba gera pana Marija" laiškus| 
parašys. 

Vionos vyrui rašo j Ame
riką, kitos ištremtam sūnui, 
kartais nepažįstamam knyg
nešiui, ištremtam iš savo tė
vynės. Sakėsi: "Beveik pa
vydėdama — tokiems idėji
niams žiburiams ir aš užside
gdavau pasiaukoti kokiai 
nors kilniai idėjai visiškai". 
Savo laiškų rašymais ir skai
tymais Marija pagarsėjo vi
soj apylinkėj ir turėjo daug 
lankytojų. 

Vakaras. Seklyčioje supasi 
jaunatviška daina. Pasirodo 
Marija, nešina knygom.! s. 

laiko vyrų nuo suklupimų gy
venime. 

Neužmiršta nė motinų. Jom* 
išverčia Forsterio parašytų 
knygų. Kaso: "Auklėjimo ir 
auklėjimosi >' idealas yra tau
ri meilė kiekvienam, žmogui; 
meilė, kuri ugdo gėrusias mū
sų sieloj galias ir taurių as
menybę aukoja visuomenės 
labui. 

J pasaulį atėjęs žmogus yra 
neibaigta statula, kurių moti
na turi u&baigti. Jei ji bus 
geras *' dailininkas'', sugebės 
vaiko — būsimo tautos nario 
.sielų gražių padaryti, jo būdų 
taip suformuoti, kad atneštų 
tautai naudos. Dirbo, rašė, 
bet kaulų džiova baigė išsem
ti jėga«. Ir 1930 m. liepos 24 

. d., tylių prieblanda, atėjo ne-davo. Norėdama palinksminti, ., ,. .. . - . . .v a_ " < , B*__ . gailestingoji viešnia ir išvedė 
* Mariją j Amvpius, kurį taip 

aiškiai nujautė "Pažinti žmo-

Kišeninis 
Lietuviškai—Angliškas 

ir 
Angliškai—Lietuviškas 

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

tik #1.00 

" D R A U G Ą SM 

2334 South Oakley Ave,, 
Chicago, Illinois 

LIETUVIAI DAKTARAI 

Kitą kartą užėjo pas var
gingus Kasperus. Tėvas jau 
senas, dirbti nepajėgia, vai
kų būrys, o žmona guli ser
ganti. Merija atneša maisto, 
parūpina ligonei atvesti dak
tarų, nuprausia vaikus, sušu
kuoja... 

Toks buvo jos gyvenimas* 
Niekados nesirūpino savimi, 
kitų skausmai, dejonės, var
gai priversdavo išsižadėti sa
vęs. 

Ji liko netekėjusi, "nes bū-

nes ir neniekinti jų; rasti ke
lių į širdis tų, kurie gyveni
mų jau pralaimėjo. Suprasti, 
mylėti ir laiminti net tada, 
kai esi nesuprastas, nekenčia-

# 
BMK3 ir persekiojamas. Gyven-

Remkite Lietuvišką 
Žydukę 

NATHAN 
KANTER 

MUTUAL 
LlQUOR 

CO. 
Wholesale 

4707 So. 

Halsted St 
Tel. Blvd. 

0014 

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

1941 Metų Radios iškrautos 
ant parodos. $1)5,000 vertės 
gerų rakandų stakas. Elek-
trikinės Ledaunes, Pečiai, 
Karpetos. Teisingos Kainos. 

Lengvi Išmokėjimai. 

Dėl teisingo radio patarna
vimo šaukite: YARds 3088. 

JOSEPH F. BUDRIK 
FURNITURE HOUSE 

3409-11 Ir 3417-21 South 
Halsted Street 

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

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. rlaisUu Street 

Telefonas: Hemlock 5849 

DR. PETER T. BRAZIS 
G*DXTOJAS IR CHIRURGAS 
6757 So. VVestern Ave. 

Uiiso V maudos: 
Po piet — 1 iki 6; Vakarais 7 iki 9 

toekniaiLieiiiais suiyg sutarties 

Pnone Cicero 4276 

DR. f. AIKOČIŪNAS 
DADt i'itt t A b 

144d S. 49th Ct., Cicero, 111. 
x\J±li uuieulaio, ivct \ u uiuieuidia 

U' i. eUivLauieiiiuii> 
» alunuoa: ±u-±Z r> te. Z-o, t -i) iJ. Al. 

314/ b. HaiSted St.j Chicago 
i iiiuuuiLUiais, l icciauiuuiula 

u* Šeštadieniais 
Valandos: 3 — 8 popiet. 

DR. F. C. WINSKUNAS 
PHYSICIAN — SURGEON 

Ofiso: 2158 W. Cennak Rd. 
TeL CANal 2S45 

y a ]> : 2 4 ir 7 9 
Res.: 7004 So. Fairfield 

Tel HEMlock 3150 

DR. V. L SIEDLINSKI 
DANTISTAS 

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAFayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais. 

4631 So. Ashland Ave. 
TeL YARds 0994. 

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais. 

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

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

OF180 VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai ryto, nuo Z iki I 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak, 

Sckniad. nuo 10 iki 12 vai. ryta 

ti motina galima ne tik savo 
vaikams — galima sveti
miems vaikams ir ne tik vai
kams, paigaliau kiekvienam 
žmogui, su kuriuo susitiks 

^ ^ ^ ^ ^ ^ begyvendamas šioje Žemėje. 
"Daina baigta, pamoka!" Iri Tai bus tuomet jei ta žmogų 
pasakoja Marija apie lieto-' motiniškai uijausi, gelbėsi, 
va, jos didžiuosius kunigaikš-, gailėsies, rūpinsies juo, pa
čius, kurie žirgus girde Juo- dėsi kuo begalėdama". 

<e Motor Sales Cc 
D E S O T O - P L Y M O U T H 

tl^mm&mm - ~ - - - — <-*•*•*-*-**»»_ 
Padėti Pinigai kas Mėnesį iki 11 Dienos, Nei Nuošimti Nuo 1 Dienoa | 

TURTAS VIRS £5,500,000.00 
Atsargos Kapitalas Virš £400,000-00 
DmUr mokam 31/2% už pa 

dėtu* pinigus. Duodam pa 
•kolai ant namų 1 iki 30 m. 

ISTANDARDI 
1 FEDERAL ! 

SAVINGS 
LOAH AS60€1ATI0II 

OP CHIOAGO 
JC8HH MAGKa£WIGH. 

b j U, 8. Ooi 
8AVIN08 FEDERALLT 

IN8URSD 

4192 ARCHER AVENUI 
TKL. FIRGIKIA 1141 

VAL.: t Iki 4 p. p. Tr»Usd.: t Iki 12:00 p. š^tad.: • iki 8:00 v. T." 

II 

CHICAGO'S MOST RKLTABLE NEW CAE DKALEli 
Trade-ins on New Plymouths and De Sotos are swamping us! 

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

BUIOKS - 1939-38-37-36, Sedans. Prices as Low as: 
Ail have Heaters and Trunks — some with Radios $ 3 9 5 . 0 0 
CHEVROLETS — 1939-38-37-36, Sedans. 
AU have Heaters and Trunks — some with Radios $ 1 8 5 . 0 0 
CHRYSLERS — 1939-38-37, Sedans. These look likę new.. . $ 2 9 5 . 0 0 
DE SOTOS — 1938-37-36, in perfect condition. 
With Heaters, Radio and Trunk ^ 2 7 5 0 0 
DODGEfi — 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 mechanies and guaranteed to be perfect throughout. 

YOUR CAR DOWN — BALANCE 18 MONTHS. 

leieionaa CAJNal 7329 

UH.rtltKJ.ISARlMJ$ 
ZA)Z VVest Cermak Kuad 

ir y<igu.L autai ų. a 
•sekJuadieaiuAa uapgi pagal sutartj. 

£ve6. teittjLonato o±iAi«y U4.o<t. 

l e i Cicero 1484 

UH. S . K. P A L U I S I S 
iv«uiip. iocus uau ir 4tnn C t 

OJ?lfciU VA l iA .N l )Ua ; 
isuo 2 iki 4 popiet ir 7 įJa 9 vak. 

ir pagal butartj. 
Kes. lozo 5u. ouui Avenue 

TeL Cicero 1484 

DB.A.JENKINS 
(iaetvnti 

GYDYTOJAS 1& CiilEUEGAS 
Zouu VVest d3iu Street 

OFISU VALÂ NDOfcl: 
Nuo 1—4 ir nuo 7—d vakare 

Taipgi pagal sutartį. 
Ofiso teieionas r-KOspect 6737 
jaunų teieionaa Vlitginia 24^1 

DR. MAUfflCk KAHN 
GYDYTOJAS IK. CltaiUEGAS 
40J1 bo. Abiiiand Avenue 

TeL lAitdfi 0994 
Rez. teL PLAsa 3200 

VALANDOS: 
Nuo 10-12 v. rytoj 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dien| 
Tel. YARds 5557 

UH. FKANK C. KVViNN 
(Kviecinskas) 

GYDYTOJAS IK CHIBUKOAS 
Ibol vvest 4Vtn btreet 

UFL&O VALiANDOS: 
3,—4 ir 7—8:30 v. vakare 

ir_ pagal_»utarH. 

DR. P. J . BBNAR 
(Beinarauskas) 

GYDYTOJAS Ui CMI&UBGAS 
1&00 bo. halsted btreet 

TEluEFON Ai: 
Ofiao — W£Ntworth 1612. 

Les. — YArida 3956. 
OFISO VALANDOS: 

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

pagal sutartį. 
Tai YABds 2246 

DR. C. YEZEUS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. , 
arti 47tn Street 

vai.: nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. rak. 
Seredoj pagal sutartj. 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 
Office Phone Res. and Office 
FftOspect 1028 2369 S. Leavitt Sk 
VaL: 2-4 pp. ir 7-9 vak, Ganai 0706 

DR. J. J. RUVVAfi 

Eea. 6958 So. Talman Ave. 
lies. TeL GKOveiuli 0617 
Office teL HEMlock 4848 

Motor S 
P L Y D E S O T O -

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

O U T H 
Chicago, 111. 

>^*^v&&&»m$mzmmimiimš^% 

M. J. J. SIMONAITIS 
OrDYiOJAS IK CHIKU&OAS 

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

2423 VV. Marquette Road 

DR. STRIKOL'IS 
PH^SlCIAN AND SUKUEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak. 
iSedciiouub pagal eueartL 

Office teL YAKds 4787 
Namų teL PUOspect 1930 

i 

TaL CANal 6122 

DR. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

2201 VV. Cermak Road 
Valandas: 1—3 popiet ir 7—«8 f. f, 

REZIDENCIJAI 
6631 S. California Ave. 

(Kowarskaa) 
GYDYTOJAS LB CHIRUBGAS 

24Uii VV. b3rd St., Cnlcago 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį. 
TeL YABds 6921. 
Bes.: KENwood 6107. 

DR. A. J . BERTASH 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

Ofiso vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:34 
756 VVest 35th Street 

Ofiso teL VIRginia 0036 
Rezidencijos teL: BEVerly 8244 

m, r. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

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

Nedėliomis pagal sutartį. 
TeL CANal 0257 

Bes. teL: PBOipect 6669 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IB CHIRURGA8 
1821 So. Halsted Street 

Baaidencija: 6600 So. Artesian Ava 
VAI.ANDOS: U v. ryto iki 3 Dop'si 

\ 

Iš kur anglis pirksite ir kiek 
mokėsite, geresnių anglių ne- CRANE COAL CO., 5332 S. Long Ave., Chicago - TeL PORtsmouth 9022 POCAHOXT,\S MINE RUJT. iš K»-

riaušių mainu- Daeag dulkiu išim
ta. Perkant S Tonus ar daugiau — 
$ 7 0 5 . Sales Tax £xtra; Black Band 
anglys — $9.50. 

i 
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B TĖVŲ KRAŠTO 
Ministras 

Išdergė Lietuvos 
Mokyklas 

Kugplūrio 14 d. Kaune pra
sidėjo mokytoju suvažiavimas, 
kuriame dalyvavo apie 10,000 
mokytojų, švietimo ministras 
A. Venclova, išdergęs nepri
klausomos Lietuvos mokyk
las, kuriose ir j is pats raga
vo motelo, nušvietė mokyto
jo uždavinius Soviittų vergi
joje. 

" D r a u g a s " Venclova, su
grįžęs iš Maskvos, jau atvirai 
pasisako, kokį uždavinį jam 
pavedė Maskvos budeliai. Bū
tent, Lietuves jaunimą ruošti 
Raudonosios armijos kariais! 

įsisamoninti, kad darbas visąj 
g e w m i yra garbe, kad ne ma
žesne garbe yra būti ttaudo-
nosios armijos, didžiosios dir
bančiųjų tėvynes gynėjos, ka-

• , , 
n u . 

Lietuviai Turės 
Guldyti Galvas 
Už Raudonęį Care 

tjrįžęs iš Maskvos krašto 
apsaugos ministras gen. Vit
kauskas pareiškė, kad ligšiol 
Lietuvos kariuomenes likimas 
buvęs Labai neaiškus, tačiau 
jau dabar e±ų t ikra, kad tam 
tikras žmonių skaičius liksiąs, 
kaip ir buvęs, Lietuvos liau
dies kariuomene, o tik liku-

72 r ~,TT.~ t , ~ T. . 'šioji Lietuvos kariuomene bfl-
Tenka pastebėti, kad ir kiti . J 

r sianti sulieta su raudonąja ar-

NAUJOS MASINOS FONDAS 

pavergiamos Lietuvos parei
gūnai stropiai vykdo jiems 
Maskvos pavesta darbą — 
skiepyti mintį, kad lietuvių 

nuja, 
Tačiau generolas ta ip ir ne

pasakė, kiek žmonių liksia 

Surikiojo svorio kumštininkai Bob Pastor ir Billy Conn pliekiasi Madison Square Garden. 
Xew Yorke. Pastor .išmuštas nuo platformos. (Acme telephoto) 

\ Sveiki, Lietuvis Kankiniu Žiedai! 
t au ta turės ginti Maskvos in- 'Lietuvos liaudies kariuoiiKJne-
ternacionalistų valstybes sie- ' je. Deja, " t i k " likui4oji Lie-
nas. Apie tai kalba J . Palec
kis, kuris sako: "Būdami to-

tuvos kariuomene, kuri, pa
sak generolo, būsianti sulieta 
su raudonąja armija, bus tik-kioje atsako*ningoje vietoje, 

metj* visuomet turime būti pa-j rovėje visas Lietuvos jauni-
siryię ginti i r mūsų didžiosios mas, kuris dahar turės ginti 
tėvynes s ienas". O *' Liau-j rusų imperializmo siekimus. 

Lietuvoje prasidėjo visu jama, kaip mokslo i r teises Katalikams artiutisi" sunkios 
smarkumu religijos- per sek jo-1 bei medicinos kalba, kyla iš dienos ir persekiojimų garbe, 
jimas. Katalikai paskelbti be- neapykantos Katalikų Bažny- Kraujas pradeda laistyti Lie-

dies se imo' ' atstovas Sumaus-
kas atvirai pasako, kad M ne
gali būti ne vieno doro dar
bininko, doro valstiečio, doro 
inteligento mūsų tarpe, kuris 

J u k žinoma, kad karo reika
lai įeina į SSSR, o ne j " au
tonominių " respublikų kom
petenciją. Tad, ka ip caro lai
kais lietuviai turėjo guldyti 

teisiais, esančiais už įstaty- "iai ir Popiežiui, 
mų ribos. Bažnyčios padėtis, 
pasidarė krit inga visais at-

zv i gmis. I kuyjįgo veiksmus ir prieš pa 
Nusavintas visais bažnytinis' maldas sakyti "pamoks lu s " 

Komisarai turi teise įeiti j 
Bažnyčią, kontroliuoti visus 

turtas, suaukotas pačių tikin- iš sakyklos, aiškindami 1>e-
čiųjų. Bažnyčios, bažnytinė'dievybės "moks lą" ir paršda 
žeme, kapai, kitas bažnytinis 
turtas paskelbtas valdžios 

nesirūpintų didžiosios Sovie-| galvą Mandžiūrijoje, ta ip da 
tų Sajuflgos sienų saugumu." 
Girdi, Lietuva turinti būti pa
versta tvirtove, į kuriq, at
kastų dantis bet koks p r k s a s . 

Taigi, aiškiau* jau nebega
lima pasisakyti. Kaunas buvo 
paverstas cariškosios Rusijos 
tvirtove, dabar tą tvirtovę no
ri atnaujinti Stalinafc. Bet pri 
suniukime, kad .caro laikais 
Kauno tvirtovė labai trumpai 
laikėsi... 

^— Žemės ūkio ministras 
Mickis pasakoja, kad Mask
voje j is susitikės su SSSR že
mes ūkio komisaru Benedik-
tovu. Šis parodęs didelį Lie
tuvos žemes ūkio reikalų su
pratimą ir pažadėjęs Lietuvą 
paremti. Pirmiausia Kaunan 
būsią atsiųsta instruktorių, 
kurie žemės ūkio ministerijai 
padėsią fiersiorganizuoti į ko-

bar " l a i svos ios" Lietuvos 
vaikai turės žūti už raudoną
jį carą. 

Apie 
griovimą 

1 štabo pranešimas, kad brig. 
generolui Juodišiui esą par
vesta rūiptinitis tais\ paleistais 
į atsargą puskarininkiais, Kra 

|što Apsaugos Ministerijom ei-
viliniais tarnautojais i r kari
ninkais, kurie neturi tarnybų 
bei kitų pragyvenimo šalti
nių. Iš ' ' l iaudies kariuome
n ė s " paleistųjų skaičius yra 
toks didelis, kad reikėjo pa
skirti specialų karininką, ku
ris rūpintųsi jiems surasti 
darbo arba tarnybas. Be to, 
paskelbta,, kad pakartotinai 
prailginamos atostogos " i k i 
atskiro į sakymo" Karo Mo
kyklos I I kurso kariūnams 
šarvuoitindnkams ir I kurso 

nuosavybė. Tikintieji jeigu 

mi komunizmą ir marksizmą. 
'Uždrausta laidoti su bažny

tinėmis apeigomis tikinčiuo-
norės, galės bažnyčias iš vai-1 si uis. Kas nori būti palaido-

i 

džios už gerą pinigą nuomo-; tas krikščioniškai, turi iš an
tis. Kadangi tani reikės ilgų ksto parašyti prašymą, kol 
prašymų ir ceremefoijų, dau- dar gyvais, komisarams, už-

IU-

parašyti tiktai pats suin
teresuotasis: artimieji to ne-
Įgali už ji atlikti. Jei kas gy
vas būdamas prašymo nejtei 

tuvos bažnyčios pamatus. Ei
lė mokytų kunigų — pi 
teoriu, dekanų, buv. potf 
— išvežta Rusijon, kur jų lau
kia kankinių vainikas už ti
kėjimą ir Tėvynę. Dievas 
duos, kraujuje nusiplaus Lie
tuvos Bažnyčia ir išeis vėl 
laimėtoja, šimtais šventų kan
kinių pasipuošusi. Neronas ir 

neiš-

MAŠINŲ FONDE BUVO $4,845.40 
K. Maseliūnas, Chicago, 111 2.00 
P. Bagdonas, Chicago, 111 2.00 
F. Adducint, Chicago, 111 2.00 
K. Nertonis, Cicero, 111 1.09 

šnipai uoliai suregistruos 
tuos, kurie išdrįs eiti melstis 
į Dievo namus, ir vėliau im
sis įvairių represijų. Nėra a-
bejonės, kad ši moralinė prie
varta daugeli atbaidys nuo I 
religinių praktikų. 

Dekretu uždrautsita vartoti 
pamaldose lotynų kalba. Ku
nigai šv. Mišias galės laikyti 
tiktai rusiškai, vokiškai ar 
lietuviškai. Mišiolai su loty
niškomis maldomis turi būti 
atiduoti valdžiai. Taip pat ir 
kitos maldų knygos, lotyniš
kai parašytos. Be abejonės, 
ši neapykanta lotynų kalbai, 
kuri visame pasaulyje varto-

kiti Romos kraugeriai 
naikino krikščionių vardo — 

, jo lueišnaikins nė XX amžiaus 
Nėronai, kurie sėdi Kremliu
je, geria nekaltą krikščionių 

.kraują ir kovoja su Kristaus 
vardu. Lietuvos kenčiantiems 
katalikams mes privalome sių 
sti savo užuojautą i r maldas, 
kad Dievas sutrumpintų ir 

kė arba jo prašymas nebuvo! l e n g v i n t ų i* kančias. Vie-
išklausytas, i tokio žmogau^ *** ^ b ' k a s yra t ikras : mirš

ta Neronai, miršta kraugeriai, 
o Bažnyčia stovi, nes ji — 
nenugalima, ljuime&> įr be
ginkliai Lietuvos katalikai 
prieš šėtono tarnus, kurie šėl
sta neapykanta prieš Kris 

savo vekselines skolas ir pro
centus į minėtą sąskaitą, ku
ri yra finansų ministro dis
pozicijoje. 

misariatą. 

Keikia pripažinti, kad p a - | k a r i ™ a ^ kandidatams, 
žadėtoji " p a r a m a " tėra labai! ^ 
silprm, jeigu siunčiami tik in Į S u l a i k y t a s S k o l l Į 
struktoriai ministerijai į ko-(Mokė jimas Kredito 
misariatą paversti . Kol L ie - i T • _. . . .,. . ., Įstaigoms _ ^ 
tuva turėjo žemes nkio mim&j* & 
teriją, tol Lietuvos žemes ū-! Kaudoaoji ministrų taryoa,l J j y j j ^ " D r o b e s " 
kis pajėgė gabenti didelius1 finansu ministrui pašildus, \ r t t t M * " 
maisto produktų kiekius net priėmė nutarimą, kuriuo nuo V a lCtyt>OS i N a n a i 
į Sovietų Rusiją. Kai ateis rugpiūčio 17 d. visos savival- Tardytojo nutarimu, suimti 
komisariatai, Lietuvos liaudis dybės savo vekselmių skolų š i e akc. bendrovės " D r o b ė s " 
gyvens tam pačiam skurde,'mokėjimą kredito įstaigoms 
ka ip i r visi kit i Stalino pa-j sustabdo. Pagal savivaldybių 

kunigas nęgalės i laidoti su 
bažnytinėmis apeigomis, o jei 
palaidotų .. bus traukiamas 
teisman ir ištremiamas, kaip 
Sovietų Rusijos priešas! 

Dvasiškija atsidūrė bevil
tiškoj padėtyje. Tikintieji į-
vairiais būdais grasinami me-
ralaikvti m savo dvasitfs va-
dais santykių, neiti į bažny
čias, neduoti bažnyčiai aukos. 
Valdžia jau paskelbė, kati ku
rie kunigui norės skelbti baž-
nyčiose komunizmą ir bedie-

P J . Baltakis, Chicago, Illinois 1.90 
. P. Jocius, Chicago, Illinois 2.00 

, uj J . Balukas, Chicago, Illinois 2.00 
H. Širvinskienė, Chicago, Illinois 2.00 
L. Kukta, Chicago, Illinois 2.00 
A. Juknis, Chicago, Illinois 1.10 
J. (iriciunas, Chicago, Illinois 1.40 
Kun. Malakauskas 2.00 
Mr. Kraujalis, Chicago, Illinois 1.00 
8. Gedminas, Chicago, Illinois 2.00 
M rs. V. Miciūnas, Chicago, Illinois 4.00 
D. Slėnis, Chicago, Illinois 2.80 
J . Pivarunas, Chicago, Illinois 2.00 
K. Raila, Chicago, Illinois 2.00 
M. Greneaite, Chicago, Illinois 2.00 
A. Grisius, Chicago, Illinois . . . . : 2.00 
K. Deveikis, Chicago, Illinois 2.00 

L. Kiaurakis, Chicago, Illinois 2.00 
Mrs. F . Balchunas, Chicago, Illinois 2.00 
Mrs. Navickas, Chicago, Illinois 2.00 
Mrs. Norbutas, Chicago, Illinois 2.00 
W. J . Kareiva, Chicago, Illinois 2.00 
J . Brazauskas, Chicago, Illinois 5.00 
P. Sorzickas, Chicago, Illinois ' . . . . 2.00 
Mr. Dimša, Chicago, Illinois 1.00 
" M a r g u č i o " Baltramiejus, Chicago, Illinois 2.00 
Helen Nedvar, Chicago, Illinois 2.00 
P. Girdžius, Chicago, Illinois 2.00 
J . Paterabas, Cicero, Illinois 2.00 
A. Sheputis, Chicago, Illinois 2.00 
Adele Labutis, Yonkers, N. Y *. . . . 2.00 

Illinois 2.20 
taus "sekgįua." K o m u n i s t i š k o s ^ ' ™M*> C ^ ° \ 
( f sąižinės la isvės" aukoms, 
plūstantiems krauju Lietuvos 
krikščionims mejs siunčiame 
garbingąjį kankinių sveikini
mą: 'Salvete, flores miity-
lum! Sveiki, kankinių įte-
d a i ' 1 

Ona (irimas, Newark, New Jersey ' 2.00 
N. N., Chicago, Illinois /• 
Heddy Stulginskas, W a t e r b v y , Conn i. 

2.00 
2.00 

P. Balchunas, BridgcAvater, Mass . . . . . i 2.0(1 
H. Fabijonas, Ciucago, Illinois . 
N. Karlavičius, Chicago, Illinois 
Mrs. Bitinas, Chicago, Illinois . 

F. Kukeckis, FairfieM, Conn. . . 

• J * 2.00 
2.00 
1.00 
2.00 

vybe, tie gaus iš valdžios iž-1 ( B r a z i i į j o s L ie tukų '%vi<M')} . . . . . . . . . . 

vei"gtieji. skolas išduoti kredito .įstai-
" T a u r u s patriotizmas So- jgoms vekseliai nepi-otestuoja-

vietų Sąjungoje ne tik nėra .mi . iVi&os kredito įstaigos į-
smerkiamay, bet, priešingai, parvigojanu» ligi rugpiūčio 
jis visomis priemonėmis ug- 17 d. pranešti Lietuvos Ban-
doimis. Mūsų jaunuomenė išjkui Kaune apie išduotų savi-
pat mačų dienų turi būti mo
koma mylėti savo tėvynę — 
didžiąją Sovietų Sąjungą ir 
garbin|rąją Kaudonąją armiją 
iSvaduotoją, kuri sauso dir-

valdybėms paskolų dydi, 
toms paskoloms apdrausti iJ*-

valdybos ir revizijos komisi
jos nar ia i : Juozas Šimaitis, 
Jurgis Garšva, Jurgis Žiugž
da, Julius Zostautas,j Pijus 
Norkus, Antanas Slavickai, 
Povilas Vaitekūnas ir Pranas 
Strimas. Minėti asmenys su-
imti už tai, kad pasiėmę ir 
davę kitiems akcininkams di
videndus ir tantjemų pinigus, 

duotų veksdių sumą ir tų jo "taip pat išdavę netermini-
skolų mokėjimo terminus. Sa
vivaldybių vekselinėms sko

ntų ^ D r o b ė s " įmonės vekse
lių. Tuo, esą, jie pakenkę į-
nion&i reikalams ir nusidėję 

do geras algas. Tačiau, ačiū 
Dievui, Lietuvos kunigijos 
garbei tenka (pasakyti, kad 
išgamų ir apostatų iš jos tar
po neatsiras. 

Kapuose į) akyta laidoti 
bendra i visų t ikybų žmonės. 
Į katalikų kapus varu varo
mi laidotis žydai. Tiktai ru
sams pravoslavams padaryta 
išimtis, kurie sgali laidoti sa
vo tikinčiuosius kaip jiems 
pat inka: be jokių leidimų ir 
paskiruose kapuose. Rusų na
cionalizmas ir čia deda savo 
žymę. 

VISO ^ 9 3 1 - ^ 
Nuoširdžiai ačiū visiems kurie prisidėjo prie " d r a u g o " 

Spaustuvės Mašinų Fondo. 

NAUJAS IŠRADIMAS 
KIEKVIENAI YPATAI YRA 
MALONU Tl RĖTI GRAŽIUS 

I R DAILUS PLAUKUS 
Šis nau ja s na tu ra l i škas va is tas 

ne t ik sulaiko plaukų slinkimą, 
prašalina pleiskinas, b t t ir a 'gau
na p'aukus. Šį naudinga vp/s'a 
pasisekė surasti, man besigydant 
slinkimą savo plaukų. Pasekme* 
šio naujo vaisto yra patvirtintos 
ir garantuojamos. Parsiduoda su 
nurodymais kaip vartoti. Bufeliai 
«0c ir po $1.00 Afsišaukit laišku: 

MRS. PAULINA RIMKUS 
1531 SHIELDS AVE. 

Chicago Heights, DL 

U K I D S > 

baiu-iųjų tėvynes sieny nelie?] loms kredito įstaigome pa 
eiainvbv. Mūsų jaunuomenėj dengti atidaroma Lietuves finansų ministro įsakymai, 
tari išmokti draugiškumo ir( Banke ^Savivaldybių sko- kuriuo iš bankų galima atsi- ! 

M^arboe a e tik savo, b*ąt ir iom* l ikviduot i" suvaižytoji j imi t ik po 250 litų per savai-' 
kitų tautų žmonėms, $ turi- suskaitą. Savivaldybės moka tc. 

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

TEL. PROSPECT 8742 
Mes iškraustome moderniu būdo. 

Pardavinėjame tiktai geriausios kokybes 
* (best ąuality) anglis. 

7 
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KAS GIRDĖT KITUR 
Žydai Veikia, - Žmones Nusisuka Nuo 

BiznieriŲ, Kurie Remia Komunistus 

4> 

sijos Stalino apmokami agen
tai — nekalto žmonių kraujo 
trokštantieji budeliai! 

J a u laikas laitų Dckki Ša
mui jais nusikratyti, ir pa
siųsti juos ten, k ar jie pri
klauso! S. K. Lukis 

k e j " , A. Potvaus, ' 'Žaliuj gi-1 (domiu, pergyvenimų ir jspū-j 
relc\j", J . (Jauhio, "Pasisėjau • džiu. Sovietu Bosijai įvedus 
žalia rū tą" , J . Neimonto — j savo " r o j ų " Lietuvoje. 
jungtinis choras, dirigavo J. 

P'avykuni Wyonr.:ig 
Brooklyn, N. Y. — Pain i - žiotojui atvirai pasakė: "Mes 

goję rugpiįV'io mėnesio viena tos duonos nenorime. Vežkis 
sekmadienį vi>ur Brooklyne ją atarai. Tegul patys savain- K l C t l i O L i e t U V l Ų 
po gatves pasklido jaunos .* y ; kai ja valgo. J ie mūsų lietu-; D i e n a 
<lelkait<"s, rinkti nuo r raeivių vių. kraujo pivsigere, te^ul 
parašŲ, kad nulaikyti '*Cons-; duonos dabar užsivalgo. M s 
cr įpt ion" įstatymą. Jos rinko iŠ savo tautos žudikų ir jų 
parašus ant lapų popurio, tu-• pritarėjų daugiau nieko ne-
rineio spausdintus arjtgalvias: pirksim, ir jų neremsime, nes 
" S t o p Conseription". Atrodo,! jie yra mūsų lietuvių prie-
kad žydai visur v i s a i kalba Į sa i ! " 
už tą bilių, bet slaptai veikia, 
kad jo nepral. isti. Mes visi lietuviai ne 

Ru gsejo 2 d. Sans Souci 

J . Ša ui* i finas; kalba — kan. J. 
V. Infiūra; kalba — Jonas 
Budrys Lietuvos CJeneralinis 
Konsulas iš New Yorko; 4iO 
kad aš jojau", V. Niekaus, 
"Berneli mūsų", A. Aleksio, 
"Tegu skamba mūsų dainos", 
J . Ženuv'taieio — jungtini* 
choras, dirigavo J . J . SaučiTi

pai ke įvyko 27-ji Wvomjngjn a &J k a l b a ~ k l l l L M ' Urho* 
Klonio Lietuvių Diena, kuriu M v i ( M a s > M I C - J ^ a i t y m a s ir 
surengė " D a i n o s " draugija, pri&mmas rezoliucija — skai 
sudarančią sic chorai: šv. Ka
zimiero r a r a p jos choras, Pitt-
ston, varg. J . Kudirka; Šv. 
Kazimiero parapijos choras, 

ca 
pasegti tų Brooklvno moterų j p l > " m o ^ h , varg. P. J . Karą-

Brooklyne yra keletas biz-j pavyzdžiu tr nieko nepirkti i š ' s a i l k a s » • v ; ^ a n J o s Apre.s-
nierių, kurie labai visados re-: tų biznierių ir jų neremti, ku-| ° Parapijos choras, King-
mė ir dar .ir dabar nenustoja riet tik pritaria Lietuvos i<-i ; ton> V a T £- *• •*• Saucį nas; 

te adv. Jonais S. Lopatto: 
"Pat r io t ic Ta!bleaux" — Ply-
mouth Šv. Kazimiero parapi
jas merginos, vad. P. Kani
šauskui; "God Bless Ameri-

Išvažiavime be suminėtų 
kunigų dalyvavo kun. J . Ka-
sakaitis, kun. A. Ežerskis, 
kun. J . Šupšinskas, kun. V. 
Šimkonis, kun. Vitkus, MIC, 
kun. prof. J . Starkus, kun. A. 
Žukauskais, kun. J . Audriuš-
ka, kun. M. Kelas, daug ipia-
saulievž.in inteligentų. statėsi 
svečių i r iš tolimesnių kolo
nijų. Koresp. 

— jungtinis choras ir 
publika, dirig. J. J . Šaučiū-

remti lietuvių tautos išgamų' davikams ir juos remia, duo- "v* ^ ' n o s parapijos choras, Lu 
darni į jų laikraščius savo a r > , z e r n e , va rM- J- Varai t is ; Šv • v 

*s-ir išdavikų — komunistų, 
einančio Brooklvne lietuvių 
kalboje leidžiamo šlamšto. 

Tuo biznierių elgesiu ir rė
mimu tautos pardavikų, sve
timos valstybės agentų, kurie 
čia lietuvių tarpe varo biau-
rią Rusijoj komunistų propa
gandų, labai Xew Yorko lie
tuviai pasipiktino ir pradeda 
juos boikotuoti: tai yra, ne
pirkti iš jų prekių. 

Buvo atvykę ir iš Chicago 
buvęs Lietuvos operos sol iš

mokamus skelbimus ir juose- Pranciškaus parapijos choras, ' tas Jus tas Kudirka ir kompo-
garsinasi, ar kokiais kitokiais 
būdais jų nekaltais vardais 
\; asleptų priešvalstybinį veiks
nių remia. 

Viena duonos kepykla, ku
rios savininkai yra Rusijos 
komunistų j>až,iūrų, per pas
kutines dvi savaites, nustojo 
labai daug kostumerių. J i e la
bai daug duonos išvežiodavo 
po namus. Tik viename- Cyp-
rea* Hill jie net. ko apie šim
to šeimų, kurios pirkdavo jų 
duoną. 

Ridgewoode, atvežus duona, 
kai kurios moterys, jos išve- mo 

Xe viename mieste nėra 
tiek daug penktosios kolonos 
narių, kaip New Yorke. J i e 
čia labai gerai susiorganiza
vę ir kasa duobę J . A. V. ne
priklausomybei. Daugumoje 
tos penktosios koloncy armijų 
sudaro komunistai, kurie vei
kia vien tik Rusijos Stalino 
ir jo štabo naudai. J i e čia 
daugumoje yra naturalizuoti 
J . A. V. piliečiai i r prisiekę 

Miners Malk, varg. Nukryž. /Jtorius Antanas Pocius. Vie 
Jėzaus Vienuolyno Sesuo; ŠvJ n o ] . kelionėje solistas J . Ku-
Trejybes parapijos choras, (|irk.a susirgo gerkle ir nega-
Wilkets-Barre, vang. J . Stul-1 lejo dainuoti, 
gaitis. " Jungt in io choro dainavi-

Lietuvių Dienos pas iseki - ; 1 "^ b u v 0 įspūdingas. Chorve 
mui uoliai darbavosi ir vieti
nių parapijų klebonai ir jų 
asistentai. Tų pastangų rezul
tatai — pasisekimas visais 
žvilgsniais, publikos dalyva-

Lietuviy Kambario 
Atidarymas 

Pittsburgh, Pa. — Lietu
vių Kambario Unive.iv.it et e a-
tidarymo iškilmės j vyks spa
lių 4 d. Kambario Komitetui i 
pavyko susitarti su Universi
teto valdyba tuo reikalu ir, 
kadangi Lietuvių Kambario į-
rengimas baigiamas, einama 
prie paminklinio kambario a-
tidarvmo. 

KRAFT FRENCH 
DRESSING 

^Scratchimi 

džiai ir jų chorai gerai pasi
j a i -

vo daug keli tūkstančiai. 

. 5 vai. vakare parko įpavil 
jone programa ėjo tokia tvar-

darbavo, o vyriausias 
n o s " draugijos dirigentas mu
zikas J . J . Šaueiūnas energin
gai atliko savo uždavinį. 

Kalbėtojai pasakė patrio-
tingas kalbas. Kun. M. Urbo-

M I C , tik ką atvy-navičiu'.^ 
ka : Įžanginė kalba - V. Le- kęs iš Lietuvos, papasakojo 
keckas, dr-jois pirm.; Ąmeri- j— ' 
kos s himnas (Star Sipangled 

Komitetais iškilmėms rengia 
si ir kviečia žymius mūsų gy-
venime žmones' dalyvauti. 

Rap 

Relieve 
ItchFast 

rM«My8ick 
Forąuickrelieifrom itching of eczema, pimples. 
atlilete's foot, scabies, rashes and other ex-
temally caused skin troubles, use \vorld-famous, 
cooling, antiseptic, liguid D.D.D.Prescription. 
Greaseless. stainless. Soothes irntation and 
cjuickly stops intense itching. 35c trial bottle 
proves i t , or your money back. Ask your 
druggist today for D. D. D. PRESCRIPTION. 

MODERN 

COMPI.ETE 

VVOLK 5TLDIO 
1945 W e s f , 3 5 * Street 

ASUNCION, P a r a ^ a j u s . ru^ 
sėjo 9 d. — Kabinetas pasky
rė karo ministerį gen. Higi-
nio Morinigo laikiniuoju Pa
ragvajaus prezidentu. J is už
ims orlaivio nelaimėj žuvusio 
prezidento Jose Fclix Eėitiga-
rribia vietę,. 

ADVANCED PHOTOGRAPHV 

I.OWĖST POSSIBLE PRICES 

HHQNE LAFAYETTE 2813 S 

JONAS MASIUUNAS 
Miro rūgs. 6, 1940, 6 vai. 

vak\, sulaukus pusės amž. 
Gimęs Ue tuvo j , Panev«žio 

apskr., Haniygulos par.. P u m p -
Ųn , J , A , 1 U ' r i k ° J Į g y v e n o 40 m. 
l a l i k o dideliam** nul iūdime: 

moterį Vikoriją, po tėvais žu-
«žiukę: s ū n u i v t r ų ir ma.rtMą 
Karoliną ir 5 a n ū k u s ; 2 duk-
teres: Oną I^uiinavic^ienę, žen
tą Vincentą Lr 2 anūkes, ir Ma
rijoną Varpučenskiene ir Žen
tą Antaną; svojrerka Petronėle 
J-aunnaviėienę Lr Seimą; pus
brolius: Joną Zvibą, jo moterį 
k a u l i n ą ir jų Seimą. Juo -
z&pą Gabalą ir seimą, pusbro
lius Zalator ius; dėdienę 2vi-
btenę ir šeimą, o Lietuvoj duk
terį Petronėlę ČUplienę ir žen
tą Aleksandrą lr 4 a n ū k u s ; 
svogrerką Barborą Grinienę ir 
šeimą ir daug kitu giminių. 

Laidotuvėmis rūpinasi sūnus 
Petras Masiliūnas. 

Kūnas pašarvotas 7151 South 
Washtenaw Ave. Laidotuvės į-
vyks trečiad.. rūgs. 11 d. Iš 
namų 8:30 vai. ryto bus at lv-
dėtas į Gimimo Panelės Svė. 
par. bažnyčią, Marque t te Pk., 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, d raugus ir pažįs tamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Moeris. Sūnus, Duk
terys, *ent:M, Anūkai . Anūkės, 
Pusbroliai i r švogerka. 

Laid. direktoriai l^achawicz 
ir Sūnai, tel. CANal 2515. 

DON'T 
NEGLECT 
A COLD 

Krūt inės slogos, kur tos gali Įsai-
vystyti ) nelaimę, paprastai pa 
leugvicja pavar tojus raminančia , 
šildančią Musterole. Mnsterole nė
ra Ūktai mostė. J inai yra "Ooun-

T n M n n W A O w n . r . « l u h l H — 1 " Milijonai y ia varto-
L O N D O N A S , r U g S e j O 9 d . | e ją per 25 m. Dakta ia i rekomen. 

riiioja. Galima «MUAI aptiekoae 

šiai šaLįai ištikimybę, bet vei- Banner) — išpildė jungtinis ' 
kia svetimos valstybes nau- choras i r publika. Dirigavo 
clai. Tikri dviveidžiai šios ša- J . J . Šaueiūnas. Kalba — kunj 
lies ištlavikai, avies kailyje J . K. Miliauskas, programos 
pasislėpę vilkai — Dėkles SaJ vedėja*; "Užtraukim, jauni
mo skraiste prisidengę — įRu- m e " J . Žilevičiaus, "Pa lan-

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

KELNER — P R U Z I N 
Geriausias patarnavimas — Moteris patarmaaja 

Phone 0000 620 W. 15th Ave. 

Paskutiniosios vokiečių ata
kos metų Londono laikraščiai 
nepasirodė, šį rytą, londonie-
čiai mažiau žinojo apie ataką 
negu amerikiečiai. 

Kas skaito katalikiškus lai-MASKVA, rugsėjo 9 d. -
Japonijos ambasados žmonėsj kraseius,^ tas platina Dievo 

A. A. Kun. Jono Juškos Paminklo Fondas 

.» 

Atvaiz*luujamas paminklas buvo pas ta ty tas 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 užsimojimą įvykinti. 

AUKOTOJAI PAMINKLO FONDUI 

Paminklo Fonde buvo $338.50 Mr. and Mrs. Orant 5.00 
Mr. and Mrs. J Z -mnn Mr. and Mrs. Hatha\vay 4.00 

Mr. and Mrs. R. Z ' 

Atnauj ink i te l r Pag raž ink i t e 
N MIIŲ Grindis 

"DUSTLESS P L O O R SANDING" 
Apka inav imas Dykai — 

t S Metų P a t y r i m o 
D a r b a s G 'nraiituota> 

DS1 Specialių Sa^ysrų 
Saukite D a b a r 

C O M P L E T E FTiOOR RFIIVICE 
Telefonas Nnrm«l 4799 

G<ėlės Myl tn t lems, . 
Ves tuvėms, Baitkie-
tams . l.aiiloiiiveui.-j 
ir P u o š i m a m s . 

šiandie piraneša, jog į Tokio 
atšauktas Shigenori Togo, J a 
ponijos ambasadorius Rusijai. 

karalyste čia ant žemes. 

Kas nenori dirbti, tas ne
privalo ir valgyti. 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800 

Remkite* tuos visus, kurie skelbiasi "Drauge5 

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

R A Š T I N E 
6912 So. YVeFterp Avenue 

10:00 VALANDĄ RYTO 
1480 KTL. 

PROspect 4050 

10.00 

5.00 Viso $362.50 

P R A N E Š I M A S : Kadangi J . p . Kavai (Kavaliauskas) nebe bendradarbiauja su 
mūsų įstai.m ir nieko bendro su ja neturi, prašome visu aukotojų siusti aukas šiam 
a. a. Kun. Jono Juškos Paminklo Fondui tiesiai į: — 

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

TEL. SEELEY 6103 

Skaitykite Katalikišką Spauda 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikės 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTJ 

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

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South Fairfield Avenue 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

LAIDOTUVIŲ 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

A II D III K M P C PATARNAVIMAS 
H m D U L M I l U L DIENĄ IR NAKTĮ 

D y j r A T KOPLYČIOS VISOSE 
1 K A I MIESTO DALYSE 

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

Anthony B. Petkus 
6812 So. Western Ave. 
(jROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CTCero 2109 

3354 So. Halsted St. -
Telefonas YARds 1419 

Albert V. Petkus 4704 S. Western Avenue 
Phone LAFayette 8024 

2314 West 23rd Place 

Klausykite mfls9 nulio programo Antradienio ir 
fieStadlenio rytais 10:00 valanda, tS W H I P s tot ies (1480 k . ) 

Su Povilu Salt l inieru. 

Lackamcz ir Simai %&?& ?$&.*• 
I. LMevitios 
S. P. 

Phone PULlman 1270 

4348 So. Califomia Av«. 
Phone LAFayet te 3572 

3319 Litnanica Avenne 
Phone YARds 1138-1139 

Antanas M. Phillips 3307 Litnanica Ave. 
Phone YARds 4908 

v 

http://Unive.iv.it
file:///vorld-famous


\Antradieni.-, rūgs. 10 «!.. 1940 D H JTTO Jfc B • 

• PAS KALIFORNIJOS LIETUVIUS 
LOG Angele*. Chdifomia. — lianis, kurie yra labai sun-

Pra?jti.«į Šeštadienį, j Tugp. 
31 d., turėjome susirindciina, 
pamargintą maža programa. !je tam tikslui nepagailėtų 6u 
7 vai. vakare buvo jodomieji vo centų. Labai gražiai atjau 

V :,_ ,_ , - Z* ar 

kioje finansinėje padėty, ir 
j>rase, kad esantieji bažnyčio-

paveikelai, po kurių prof. K. 
Pakštas (Hi'.-ttke kalbą nušvies
damas Lietuvos padtHį ben-

tė pabėgėlių vargingų gyve
nimą ir vietoje dešimties do-
ltrių, kaip paprastai būdavo, 

drai ir n»dC»tį tų inteligentų, surinkta dvidešimts doleriu ir 
kurie dar suskubo išbėgti iš pasiųsta Tautos Fondui su-
Lietuvos ir nebuvo deportuo-'šelpti iš Lietuvoj pabėgėlius, 
ti į l inijos giluma, arba už- Maži pinigai, bet, atsižvel 
daryti kalėjime. Prof. Pakš
tas gavo laiškų iš tų laimin
gųjų, kurie išgelbėjo savo gy
vybę ir jau atvyko į Ameri
ka. Prof. Pakštas ypatingų dė-

i r įant į mūsų mažų kolonijų, 
kuri taip pat patddaUnusi į 
kelias sroves, toji suma yra 
lygiai, kaip našlės centas 
(skatikas), apie kurį Išgamy-
tojas mini, kad ta našlė, kuri mesį kreijpė klausytojų, kad 

skaitytų lietuviškus laikraš- ' davė vienų skatikų, davė už 
čius ir stengtųsi apsišviesti, visus daugiau. 
Pasekmės prakalbų buvo la
bai geros, nes keli asmenys 
tuojau užsisakė lietuviškus-
katalikiškus laikraščius. 

Susirinkimo tikslas buvo 
išrinkti komitetų, kurs rūpin-
tūvd £inansais, kad visos rink
liavos, pajamos iš išlaidos bū
tų žinioje to komiteto ir ko
mitetą* tu/i surasti šaltinius, 
iš kurių būtų galima ir kuii-
gų išlaikyti ir įsigyti bažny
čia, salę susirinkimams ir gal 
dar mokyklų. Į komitetų įėjo 
šie asmenys: Antanas Mali
nauskas, Juozapoj Stroncis, 
Vincas Eatkus, Morta Miškie-
nė, Antanina Jaskiskienė, 
Bronė Starkieuė ir Antanina 
Kvėdaitienė. Komitetas pasi« 
dalino pareigomis: pirminan-

(Jaila, kad ir Amerikoje lie
tuviai ne vienijasi ir nedirba 
naudingų darbų Bažnyčiai ir 
tėvynei, bet norėtų sugriauti 
naudingus darbus tikinčiųjų 
ir pareiškia savo džiaugsmų, 
kad Lietuva —. tėvynė yra 
vergijoje. Jonas Kuprys 

— f 

Lietuvių Jurų Skautų 
Odisėja 

(Tęsinys iš 3 pusi.) 
cūziokai ir vieftia prancū^. 
Tuo metu tūkstančiai įvairiais 
Laivais bėgo per Lamanšo ka
nalų į Angliju. Prkš pat iš
plaukimų Anglijon mus (pa
siekė nemalonios žinios iš Lie
tuvos 3 išgirdome Prezidento 
Smetonos atsišaukimą, dėl So-

viu laive ir brinkti kiek pi- jonieriug botanikas tėv. Koii jų potvynių priežastis. Jis nu 
keliavo po pietų Kinija, tyri j >tatė, kad tia nemažos įtakos 
nedarnas pereitų metų didžių-1 turi mišku nykimas, kalnuose. 

^nigų. Tuomet plauksime su 
-Baltąja Lelija" pas lietu-
vius į Ameriką. 

19-40, Aifgust 20th 
37 Gloucester Oesc. 
London, N. W. 1. 

C L A S S I F I E D 

MISIJONIERIAI — 
GAMTININKAI 

(£8B) . Iš Šanchajaus pra
neša, kad Tientsino muzie
jaus direktoriui tėv. Leroy 
grįžo iš trimėnesinės kelionės 
po pietvakarų Kiniją ir po 
Indokiniją. Savo kelionėje jis 
tyrinėjo gyvūniją. Kitas ta
me pat muziejuj dirbąs misi* 

Respublikonų prezklencinis kandidatas "YVendell Willkie 
(kairėje) su H. J. GalLagher patikrina savo kampanijos pla
ną. Gallagher yTa traukulių parūpimtojas kamdidatui. (Acme 
telephoto) 

gus... 

Kug^ėjo 1 d. susirinko 
pamaldas skaitlingiau, nes at
vyko keletas lietuvių iš Wa-
shingtono valstybes ir iš kitų 
artimesnių miestų. Atvyku
sieji iš kitur labai džiaugėsi, 
kati išgirdo per šv. Mišias 
"Pulkim ant kelių*', "Uar-
binkime Švenčiausiąjį" ir ki
tas giesmes. Kiti pirmą kar
tą nuo to laiko, kaip apleido 
Lietuvą, jų negirdėjo; jų au
syse nuskambėjo tos nepaju
stai gražios giesmės. 

Prieš pamokslą pralotas J. 
Macijauskai įprancšė, kad at
sisako šios dienos rinkliavos 
savo naudai ir skiria visą 
rinkliavą lietuviams pabėgę-

P I L I E T Y B E S 
PAMOKOS 

KAS KETVIRTADIENĮ 
Pradedant Engs. 12, 7:30 v. v. 

Kreipkite prie: 

JOSEPH J. GRISH 
4631 80 . ASHLAND A VE., 

Tel. YAEdfi 1001 

kas Malinauskas, kasininkas j vietą užimamos tėvynės. Fa 
Strongis, sekretorius Katkus, sidarč nepaprastai skaudu, 

i kad tiek Lietuvai padėjus da
rbo, viskas nueina niekais... 
Be to, nepaprastai sunkus 
jausmas, kad lieki be tėvy
nės, savo artimą bei draugų. 
Ir gal jau neteks nardyti po 
Baltijos kuproti], pavirsią su 
pirktąja jachta. O juk buvo 
sudėta tiek vilčių, darbo kol 

Tai būtų pirmoji lietu- vos teritorijos. Mūsų nimis-
viška jachta, pakėlusi trispal- tras Londone B. K. Balutis 
vc Atlante! įdaro žygių, kad jie būtų iš-

Birželio 20 d. ^iekėme^isvinil ^ ^ ui kelhi dT 
Anglija Falmoutho imt*. Iš- m* ^le v £ 4 f " a t > s , s a v ° J a c h-
vengėme gausių um* Jachta «* A S «*H««""» H Jle a t 
liko uoste, o » su šimtai, fno d a r>'h a t e l t y j e -

H0LLYVV00D INN 
Svetainė renduojama susi
rinkimams, parems, vestu
vėm* ir visokiems kitiems 
parengimams. 
Mykolas Ir Elzbieta Rudauskal 

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

Phone Virginia 9780 

• 

kitų iš Prancūzijos atb^g-usių — Turim*? plan$ su jachta 
žmonių atgabeno į Londonu, plaukti per Atlanta, — sako 
Mėnesį palaikę karo pabėgė- Urbelis, — kas būtų naudin-
lių stovykloje, dar uždarė į ga lietuviškai propagandai, 
kalėjimų. N<es nepasitiki be !jei" nepasisektų, mat tokiai 
leidimo į'Angliju atvykusiais'kelionei reikėtų lėšų, kurių 
svetimšaliais. Tai visas mūsų neturime, tai niėginsime gau-

CONRAD 
Fotografas 

Studija Jrencta plr 
mos rūšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hoilvvvood 
Šviesomis. D s- / b a t 
G a r a n t u o t a s . 

420 YVest 63rd Street 
TeL: Bianio — ENGlewood 5883. 

K M , — EN01ewood 6840. 

FAltDAVIMUI NAMAI 
Pardavimui dvieji 2-aukštu namai. 
Viename 2 fletai po 5 kam b., o 
kitame 2 fletai po 5 kauib. Karš
tu vandeniu apšildomi. Atsišaukite: 
7242 South 1 arrield Ave.. 1-mas 
aukotas priekyje. 

PARDAVIMUI NAMAS 
Bizniavas namas 22x89; krautuvS 
l'L'x5u. Karšto vandenio šiluma ap
šildomas; pragyvenimui kambariai 
užpakalyje. Piinas beismontas, 2 ka
ru gaiadžius. Kaina $7.500. Neno
rime mainyti. Savininkas: 2435 W. 
71st Street, t<?l. KfcPubltc ^242. 
PARDAVIMUI NAMAS IR KIZNlb 
Pardavimui namas, 6 kambariai vir
šuj; tavernas ir 4 pagyvenimui kam
bariai pirmame aukšte. Mūrinis ga-
radzius. lfc.ve.rno tiksėeriai visi nau
ji. Parduosim pigiai. Kandasi am 
63-čios gatvės. Atsišaukite: Telefo
nas PliOspect S078. 

PARDAVIMUI AR MAINYMUI 
Norime išmainyti 2 net u po 6 

kambarius namą Brighton Parke 
ant mažesnio. Atsišaukite: 

3944 So. Artcsian Ave. 

PARDAVIMUI LOTAI 
Parduosim ar išmainysim 3 lotus, 
kurie randasi Brookfield, 111.. bun-
galo\v sekcijoje. Kaina labai priei
nama. Kreipkitės: 2134 \Yest 23rd 
Piace, Cliit-a^o, iliinois. 

PARDAVIMUI AR MAINYMUI 
NAMAS 

3 fletų namas ir krautuvė, (tav-
ern). Pilnai išrenduotas. Taverna 
pilnai įrengta su barais ir visais 
fixčeriais kurie priklauso namui. 
Parduosime arba mainysime ant 2 
lietų namo arba ūkies netoli 4Jhi-
cagos. Atsišaukite: 

4213 So. CamplM'U Ave., 
Antras aukštas. 

Rheumatic Happy; 
Relieves Pain Quick 

Thousands who 6uSfrrd frotn tha tertariajc 
Pąins of rheumatism, soetica. lumbago, neu-
raiRia and neuntis—are crrukily happy over 
their discovery of NURITO. Now they have 
iound a quick-acun« tormiaa which apeeebly 
relieves those exhausting museuiar aeboa M 
pains. NURITO is tru8twonhy and depėndabl* 

*>^ . 

Abu lietuviai jaunuoliai y-
ra labai nusiminę ir susikrim
tę tokiu anglų elgesiu. Keika-
lau,ja, kad jiems leistų sugrįž
ai į jų teisėtų jachtų, kuri bū-

sutaupėme reikalingus pini-] dama jūroje yra dalis Lietu

ti ' tarny ba^jfeki^ ar keleisa* -SMAU MONTHIY FAYMEHTS 

CHARLES P. SUROMSKIS 
KEAL ESTATE INVESTMENTS & INSURANCE 

We Buy, SeU And Exchange City Property And Farm Lands 

6921 So. Westem Ave., Oiicago, III. 
PHONE REPUBLIC 3713 

Kamai, Parmos Eina Brangyn. Pasiskubinkite 
nusipirkti aaba pasistatyti. Turime namų po visa 
Chicag^. Taipgi mažų ir didelių i'armų. Galima pigiai' pirkt, mainytį. 

BARGENAI MARQUETTE PARK APYLINIvĖJ 
7 cottagiai, nuo $?300 ir aukščiau. 
12 bungaJių, uuo $1300 ir aukščiau 
17 2-fletų, nuo Kî OO ir aukščiau. 
3 3-i*letų, nuo $7^00 ir aukščiau. 

14 4-fletų, nuo $9,S00 ir aukščiau. 
8 6-fletų, nuo $15000 ir aukščiau. 
15 10-11., nuo $18,500 ir aukščiau. 
3 15- i l , nuo $25,500 ir aukščiau. 

RSMKITE, PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDA 

Tunme daug bizniavų namų, didelių ir mažų. Taipgi statom 
naujus naiuus ir taisom senus. Ant jūsų loto pastatysim mūrini 
buugalow ui $4,950.; 2 fletų mūrinį, po 4 kambarius, už $(i,500. 

Jeigu jūs turite seną namą, priimsim j mainus. Statyti naują 
arba taisyti seną namą nereikia pinigų mokėti pakol nebus dar
bas pilnai užbaigtas. Pastorojame paskolas ant lengvų išmokėjimų 
ir mažų nuošimčių. Apkaimivimas veltui. Taipgi inšiūrinam na
mus, automobilius ir rakandus. Visi mokesčiai namų arba inšiū-
rinia ant lengvų išmokėjimų. Kas nori pigiai pirkti, greitai par
duoti arba išmainyti, naują namą pastatyti, seną pataisyti, kreip
kitės pas C. P. SUROMSKIS CO., 6921 S. WESTERN AVE. 
Tel Republic 3713; vakarais Prospect 0176. Ofisas atdaras nuo 
9 vai. ryto iki 9 vai.' vak. Nedėliom nuo 10 vai. iki 3 vaL popiet. 

DABAR LAIKAS ANGLIS 
UŽSISAKYTI ATEINAN-

ČIAI ŽIEMAI. 

Roseland Coal Co. 
343 W. 107th Place 

TEL. PULLMAN 6776 
A. Tumonis, Sav. 

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

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

—-conUioB no optates. H you vant to tod asam 
the joy of relicf from pain—90 you can work in 
P«»ce ind sleep in corafort—be wiae aad try 
NURITO under this ironclad Ruarantec. If the 
very firet tha-e doses do not relieve that cniol 
pam to your satisfaction—your money wUI be 
refunded Don't sufier. Ask your druggist loday 
ior NURITO oo luis guaraatec. (T.N.C.) 

CUTS-BURNS-SCALDS 
tbould be q«ickiy treated to pureni bad after-
eflects as well as relieve pain. Lae OIL-of-SALT. 
Wonderful too for tore, tired foet. At your 
druggista—money back if not aatiafied. For 
freesample write Mosso Laboratories, 215Soutb 
Leavitt Street. Chkago. 

QUICKRELIEFFORFEEf 

PAIEŠKOMAS JAI NIKAITIS • 
leikome jiumikaiOio dirbti ofiso dar
belius (typlnc and 4,ho lik<). Turi 
niokC-ii lietuvių kalbą ir būti pati
kimas. Siųskite atsakymus lietuvių 
kalboje, "Diaugo" s|>*o-J«\e. ofiMi". 
2884 So. Oaklcy A\e., Chicago. 111., 
Box \o. 28. 

PA1K6KAU l*AKTNERIO 
Paieškau pusininko. Turiu S kam

barių iiiuna ir apelsinu (oransre) 
sodq. Kloridoj. Tyrus oras. sveikas 
gyvenimas. Esu vienas. 

Adolph S. Mann. 
1448 So. Kedzie Ave. 
Tel. Itockwell 3406. 

PARDAVIMUI NAMAS 
l e d i n i s namas, apkaltas su asbea-
tos, cementinis pamatas. 3 fletai 
po 5 kambarius ir krautuve. Par
duosiu arba mainysiu ant dviejų 
fletų namo. Atsišaukite: 421S So. 
Campbell Ave., 2ras aukštas prtekyj. 

STATYK SAU NAUJA NAMĄ 
Pardavimui platus lotas Marquttte 

1 Parkėje. arti dviojų «:atvekariŲ li
nijų, arti storų ir parkių, labai pi-
ffiai. Atsi&mkite: UARii CliARAS, 
Kontraktoriu.s. 7250 So. M užart Si., 
tel. Itepublie 4151. 

Ali MAKSS 
SOLD, RENTEO 
AND REPAIRED 

— I n^ot-m MiowA«ci — 
OUi «liUHT» C M I t O N I l I t l HtW.M*CMIMI • V M A N f l l 

TYPEWRITER 
OMPANY 

C OOIMIATT, * h m | l f 
1«9 W MADISON ST. 

Phone DEAR3CRN 8 4 4 4 
ISTIMATIS-FREE-DEMONSTRATION 

*STAR l 

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Vestuvėm. Krikštynom Ir kito
kiem Bankictam Suteikiam Pa

tarnavimą. 
l inksmas Patarnavimas Visiems 

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

Vienatinė Tikrai Lietuviška Užeiga. 

« > "BALTIC STREAMLINE BAR" 
3107 SOUTH HALSTED STREET 

Telefonas:— VICtory 0885 
čia w «mn(lrf» Lietuvos trispalve vėliava plevėsuoja perkūno jėga. 
BalUc Streamllne Bar nuoširdžiai kviečia v^us "guvius lankvti Įfai 
Krvnai letuvišką užeigiį. Užlaikome visokius lietuviškus ir kilu 
Pabalti jos kraštu gė>imus. Lietuviškais valgiais vaisiname penkta
dieniais ir šeštadaliais. TAMAS ALKKSVNAS. Savminkas, 

S. Z., Menedžerius. 

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO 

REAL ESTATb 
INSŪKAJJCE AND LOANS 
Statau visokios rulbs naujos na 
mus ant lengvų ničneslniąi išmo
kėjimų. Darau vlsokj taisymo dar* 
bą be Jokio cash jmokėjimo, ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Isgaunu geriausi atiygudmų h 
Fire Insurance Kompaaijy dėl tai
symo apdegusių namų). Danu 
paskolas ant naujų ir seno namų, 
ant lengvų mėnesinių išmokėjimo 
nuo S Iki 20 metų. Reikale kr 4p-
kitės prie: 

J O H N P A K E L 
6816 S. Westera Ave. Phone Grovebill 0306 
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SAYyMOVVMAMYOF 
TV»ESE SOD/5 C A N 
YEZ GUZZLE DOvVN? 

D U O D A M E 

M E M B E R fc P A S K O L A S 
Į j A V I N A M ? 

Del Pirkimo — Pataisymo 
INSURED 

TAUPYKJT PER 
PASTĄ 

^ r j >Oį? Ar Seno Morgičio Atmokėjimo 
'^K&C** f CSceroj, Chieagoj ir Apylinkėse 

"SinT ST. ANTHONY'S 
8 U I L D I N G & L 0 A N A S S 0 C I A T I 0 N 

1500 South 49th Court, Cicero j 
TeL CICero 412 Jos. F. Gribauskas, Sec. 

V A L : Pirm^ Ketvir^ Sefitad. t iki 8 T. T.; AJUX., TrečUd. j iLT6~pp. 

LUBAR MOKAME 3 į ^ U 2 P A D f i T U S P I N I G U S | 
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI $5,000. 
per Federal Savlngg and Loan Insurance Ooro., Washington> D. a 

» - *» 
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
šiandie Renkasi 
Dievo Apvaizdos 
Parapijos ir Apylinkes 
Lietuviai 

Sį vakarę, rugsėjo 10, 8 va-j 
landa, į Dievo Apvaizdos pa
rapijos aale,, įprie 18 ir So. 
Union A ve. (įėjimas nuo 18 
gatvės) renkasi visi tos pa-
rąpijos ir apylinkės lietuviai 
pasiklausyti tragingų vaizdų 
iš Lietuvos, kuomet ją oku
pavo Sov. RuNija. Kalbės dr. 
P. Vileišis, dr. A. Račkus, 
Ivotrina. Rauckiene- ir kati. At
silankę patirsite, kad kaip 
diena ir naktis skiriasi kal
bos mačiusių savo akinus Lie
tuvos tragediją nuo to, ką ra
šo Amerikos lietuviu, komu
nistą spauda. 

Po įvykut4ų prakalbų West 
Side žmones kalba, kad jei 
dabar būtų rengiamos čia ko
munistų prakalbos, tai "ries
tai .būtų ir rengėjams ir kal-*| 
betojams" už biaurų mulki
nimą žmonių apie Stalino at
neštą Lietuvai "darbininkų 
rojų". 

Ateinantį penktadienį to
kios prakalbos įvyks Bridge-
porte Šv. Jurgio parapijos sa
lėj. 

Paskutinis 
Paraginimas 
Nepilieciams 
Lietuviams 

Bridgeport. — Jau buvo 
pranešta ' * DraiiĮge'' (rugsėjo 
6 d . ) , kad 11 Wardo Lietuvių 
Demokratų Organizacija kei
kia kursui nepi Heliams lietu
viams šv. Jurgio parap. mo
kyklos kambary. 

Visi, kurie! neturi pirmų 
'popierų, ir kurie jau turi pir
mas popieras, kviečiami at
vykti trečiadienj, rūgs. 11 d., 
7:30 v#l. vakare, į šv. Jurgio 
iparap. mokyklą (2-tras aukš
tas). Ten galės užsiregistruo
ti ir pradėti lankyti kursus. 

Vakarines Mokyklos K-ja 

9 asmenys sužeista 
Ridgeland ave., ties Roose-

velt road, sekmadienį susi
daužė trys automobiliai. 9 as
menys sužeista. 

Nelaimė įvyko, kai du au
tomobiliai važiavo vienas 
prieš kitą ir jų tarpan pa
kliuvo trečiasis, vos išvažia
vęs iš Roosevelt road. 

Teisėjas puola apskri
ties prokurorę-

Mirusio ElevatŠr Opera-
tors ' and Starters ' unijos pre 
zidento Taylor paliktam Coo~ 
ko apskrities prokurorui pa
reiškime tarp kitų yra įveltas 
ir vyresniojo teismo teisėjas 
O. F. Nelson. 

Teisėjas paskelbė pareiški
mą. Jis sako kad Tavlor tvir-
tinimai yra vien prasimany
mai — neteisingi. Teisėjas 
puola prokurorą Courtney. 
Sako, prokuroras gavęs Tay-
loro raštą turėjo tuojau veik-

• ti, bet neatidelioti politiniais 
t sumetimais. Jei taip, tai pro
kuroras pats save įkaitina, sa
ko teisėjas. 

Ponia Leokaclia Sabonis, kuri kartu su p. Kastu Sabo 
niu, išpildys muzikali dalį šio vakaro dienraščio "Draugo' 
radio programos, 7:30 vai., iš stoties WGES (1360 kil.). 

i 

Negirdėjusiems 
Dr. P. Vileišio 
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Kas ir kaip gali naudotis 
dalinamais šelpimo ženklais 

Surplus Marketinge Admi- pirkti kokių nors kitų daiktų 
nistration atstovas Chieagoj kaip tai muilo, degtukų, šluo-
(loeal representative) skelbia, Į tų, ir kit., arba alkoholiginių 
kad Cbicago Relief adminis
tracijos Šelpiamieji žmonės 
nuo rugpiūčio 1 dienos aprū
pinami dviejų rūšių ženklais 
— oranžinės ir mėlynos spal
vų. Su tais ženklais šelpia
mieji įgija sau reikalingo 

Kam neteko girdėti dr. P. 
Vileišio kalbų per šaltimiero 
radio programas iš stoties 
WHIP 1480 kil., žinomi pra
nešama, kad Šaltimieras tas 
kalbas yra atsispausdinęs ant 
gražios popieros ir viršeliuo
se. Norintieji pasiskaityti tų 
kalbų, prašomi įdėti į voką 
35 centus, parašytį savo var
dą, pavardę ir adresą ir pa
siųsti Povilui šaltimierui į 
WHIP stotį, Hammond, Ind., 
arba 6912 So. Wettern Ave., 
Chicago, 111. Knygutė bus at-gėrimų, arba tabako. 

3. Parduotuvininkai negali ! s i l* s t a i na*™s. 
nė mažiausios dalies pirkėjui 
grąžinti pinigų už ženklus. 
Pav. jei šelpiamasis perka 
maisto už $1.80, jis ženklais 
turi mokėti $2.00, (nes ženklo 

maisto *9,304-se parduotuvėse' vertė yra 25 centai). Parduo-
I tuviriinkas negali jam grąžin-vįsose miesto dalyse. 

feelpiamųjų bedarbių darbi
ninkų ir jų šeimų maitinimui 
seniau buvo skiriami pinigai. 
Pasirodė, kad kai kurie šel- i kant jis tą kbrtelę turi priim 
piamiejį gautus pinigus iš- ti. Parduotuvininkas turi lai-
leizdavo įvairiems pašali- hyti šelpiamųjų pirkėjų pa* 
niams dalykams ir maistui var les ir adresus ir parduotų 
įsigyti likdavo mažai, arba maisto produktų sąrašus, 
nieko. 4. ženklai vartojami tik ak-

Prirakino parduotuves 
savininkę 

Nežinia, kas bus 
daroma 

Kol kas nežinia kas bus da
roma iškėlus aikštėn Chicago 
Elevator Operators' and Star 
terš ' unijos fondų eikvojimą. 
Unijos prezidentas Tayloi 
prieš mirsiant paliko pareiš
kimą Cooko apskrities proku
rator iai . Jis išpažino, kad 
savo gyvasties prailginimui 
raketeriams ir smurtinin
kams iš iždo išmokėjęs 30,000 
dolerių. Jis išvardino keletą 
ašmenių — kitų unijų viršinin
kų raketerių, kurie kol kas-ne
surandami. Jie slapstosi. 

Unija turės susirinkimą ir 
nutars, kas turį 'būti daroma. 

Savo rėžtu Chicagos miesto 
autoritetai ir vėl žada darbi
ninkų unijas apvalyti nuo ra
keterių. 

Piliečiai lanko balsa
vime pamokas 

Vadinamas " Illinois Volun 
teer Committee to Stop Vote 
Frauds'* Sherman viešbuty 
atidarė mokyklą (pamokas). 
Aiškinama, kaip susekti daro
mas suktybes per piliečių 
balsavimus. 

Pamokas veda respublikonų 
kandidatai. Pamokų klauso) Mathew Taylor (viršuj), 
savanoriai piliečiai, kurie su 

susirinkimai neatstovauta 
North Side Fed. skyriaus ir 
Chorų bei Varg. Sa-gos. Lau
kiame įų šiame susirinkime. 

Valdyba 

Moterų Sąjungos 55 kuopos 
susirinkimas įvyks šį vakarą, 
rugsėjo 10, mokyklos kamba
ryj, 7:30 vai. vak. Prašau vi
sų narių atsilankyti. Valdyba 

R A D I O 
Šį vakarą, 7 valandą, radio 

klausytojai turės malonumo 
pasiklausyti (gražios progra
mos', kurias kas antradienį 
leidžia Beoplos Baldų Bendro
ve. Šios dienos programoj da
lyvauta žymios dainininkės ir 
dainininkai ir "gimnazistes". 
Be to, bus graži muzika, ži
nios, patarimai ir pranešimai. 
Beikalaujanti namams reik
menų girdės gerų žinių iš 
Peoples krautuvės rudeifc se
zono atidarymo didelio išpar
davimo, kur yra progos vi
siems nusipirkti visokių reik
menų numaiždntom kainom. 

Rep. XXX 

Du plėšikai sekmadienį už
puolė Gus Parasino daržovių 
parduotuvę, 2234 No. Western 

ti 20 centų pinigais, tik turi j a v e . R a s t ą grandiniu pririšta 
išduoti kreditinę kortelę 20 j šunį piktadariai paleido ir uŽ-
centių sumai. Kitą kartą per-1 d a r e užpakaliniam kambary ir 

šunio grandiniu prirakino pa
tį parduotuvininką. Iš jo pa
grobę 50 dolerių išsinešdino. 

Į tai atsižvelgus, šelpimo 
administracija nusprendė pa
rūpinti ženklus, už kuriuos 
parduotuvėse galima įsigyti 
nieko daugiau, kaip tik mais
to produktių. 

Šelpiamieji gauna oranži
nius ženklus, kurių vertė yra 
tiek, kiek seniau buvo teikia
ma pinigais. Ir prie kiekvieno 
dolerio vertės oranžinių ženk
lų pridedama po pusę dole
rio vertės mėlynų ženklų. Su 
oranžiniais ženklais šelpiamie 
ji parduotuvėse įsigija įvai
raus maisto, kurį galima su
vartoti tik namie. Su mėly
nais ženklais gali įsigyti mais 
to tik tokio, kokį žemės ūkio 
departamento sekretorius nu* 
rodo. Šis maistas yra gamy
boje perviršis (surplusas). 
Šio maisto sąrašai dažnai 
keičiami. 

Bendrai ėmus, taisyklės yra 
tokios: 

1. Ženklai vartojami vieto
je pinigų perkant maistą par
duotuvėse. 

2. Ženklai vartojami tik 
maistui; su jais negalima 

tualiam maisto pirkimui. Par
duotuvininkas gali nepriimti 
ženklų seniau užsilikusių kre
ditų padengimui, arba ko
kiems būsimiems maisto pir
kimams. 

5. Šelpiamasis savo knygu
tes su ženklais turi laikyti 

Į pas save ir neduoti parduotu-
vininkui jas globoti. 

6. Perkant maistą reikalin
gi ženklai iš knygutės išplė
šiami parduotuvėje tik par-
duotuvininkui, arba jo kler-
J«ii matant. 

7. Prieš priimsiant ženklus 
parduotuvininkas turi žinoti, 
ar ženklių savininkas tikrai 
yra jų savininkas. Kiekvienas 
ženklų savininkas turi identi 
fikavimo kortelę. 

8. Parduotuvininkas turi iš
kabinti parduotuvėje sąrašus 
to maisto, kurį šelpiamasis ga 
H pirkti tik su mėlynais žen
klais. 

Rugpiūčio mėnesį Chieagoj 
šelpiamiesiems išdalinta oran
žinių ženklų vertės 1,121,500 
dol. ir mėlynų ženklų — 

Į 560,750 dol. 

simetė išnaikinti suktybes per 
balsavimus. 

Pamokos įvyksta šeštadie
niais ir sekmadieniais popie
čiais, o trečiadienį — vakare. 

Pereitą sekmadienį apie 200 
savanorių klausėsi pamokų. 

Pašto dežučiŲ 
iškraustyto jas 

Policija suėmė Milton Glick, 
kurs įšpaiino apvaginėjęs pa
što dėžutes namuose vakari- ( 
nėj miesto daly tikslu laiškuo
se rasti čekius. Pasisakė, kad 
tuo būdu jam kliuvę apie 10tf 
įvairių rūšių 

C.Y.O. kongresas 
Catholic Youth Organiza-

tion rengiasi kongresan, kurs 
įvyks spalio pirmomis dieno
mis Auditoriumi teatre. Kon
greso tikslas — jaunimui bus 
duota proga reikšti savo nuo
monę įvairiais bėgamaisiais 
klausimais. 

miręs Chicago Elevator Ope 
rators' and Starters ' unijos 
prezidentas. Prieš mirsiant jis 
iškėlė aikštėn, kad iš unijos 
iždo išmokėjęs 30,000 dol. ra
keteriams ir smurtininkams. 
(Apačioj) Thomas J . Burke, 
Building Service Employes' 
International unijos vicepre
zidentas, kuriam Taylor iš
mokėjęs minietą sumą. (Acme 
telephoto) 

Mahatma Gandhi 
Kada vienas profesorius 

klausinėjo Mahatma Gandhi 
apie tikėjimą į Dievą, šis drą
sus kovotojas dėl Indijos lais
vės, atsakė: "Aš nesvyruoda-
mas išpažįstu, kad Dievo bu
vimas man yra toks aiškus, 
kaip mano ;paties buvimas 
šioje žemėje. Galėtų man iš
plėšti akis, tai aš dar galėsiu 
toliau, gyventi. Nuplaukite 
man nosį, ir be jos dar gy-

rėsimie: pasitarimą kas link iš- vensiu. Bet jeigu man atim-
važiavimo, kuris yra numaty-Uįte. tikėjimą į Dievą — aš 
tas spalių 13 d. Marijos Kai- tuojau numirčiau!'* 
neliuose; taip pat jau laikas 

•YVest Side. — Trečiadienį, 
rugsėjo 11 d., parapijos mo
kyklos' kaimbary įvyks Mari
jonų Bendradarbių Draugijos 
19-to skyriaus susirinkimas, į 
kurį nuoširdžiai prašomi visi 
mariai bei narės atvykti ir at
sivesti naujų įsirašyti. Susi
rinkimas prasidės lygiai 7:30 
vai. vakaro, prašomi nesivė-
luoti. Šiame susirinkime tu-

pradeti rengtis prie metinio 
seimo. Už tat būkite taip ma
lonūs kuo skaitlingiausiai su
sirinkti visi, kurie priklauso

me, taip pat prašomi ir tie, 
kurie nepriklausote, visi bū
site maloniai priimti. 

Valdyba 

300 METŲ NUO 
TAPYTOJO RUBENSO 
MIRTIES 

(KSB) G aršusis tapytojas 
Rubensas mirė 1640 metais, 
taigi, šiemet sukanka 300 me
tų. .Tapytojas ihuvo religingas 
žmogus. Kiekvieną rytą jis 
klausydavo šv. Mišių. Ruben-

ALRK Federacijos Chica- sai>, įtraukęs į talką savo mo-
gos apskrities susirinkimas kimus, yra sukūręs daugiau 
šaukiamas 1940 m. rugsėjo 111 kaip 1000 bažnytinių paveiks-
d. 8 v. vak. Aušros Vartų |liį. 
parapijos patalpoje. Susirin
kimas svarbus, laukiame visų 
organizacijų atstovų. Jau du 
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