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T R U M P A I 
Dr. K. E. BERLYNE ANGLIJOS BOMBOS 

Kuomet Sovietų Rusija klas
ta ir brutalia jėga užgrchė 
Lietuva pirmoje eilėje jai pa 
rūpo paimti j savo rankas ne 
nuilstamu lietuvių darbu ir 
kruvinu prakaitu sukeltą tur
tą. Bankai, didžiules pramo
nės bendroves, valstybines ir 
šiaip viešosios geroves įstai
gos tučtuojau tapo okupantų 
grobiu. Bet bolševikų rusų 
plėšikai nesitenkino tuomį 
ką buvo užgrobę pačioje Lie
tuvoje. Jų grobuoniškos akys 
siekė Lietuvos turto esamojo 

Vokiečiai biją i ™ B o m b o s p r i e 
piIOlimG Buckingham 

rūrriŲ 
WASHINOTONAS. rugsėjo 

11 d. — Diplomatiniai sluogs-
niai praneša, jog Vokietija ė-
mėsi didžiausio atsargumo, 
kad išvengtų rusų puolimo ka 
ro su Anglija metu. 

užsieniuose. Ypatingai jie.msl Sakoma, jog Vokietija Rusi 
pakvįpo gražūs Lietuvos ataflj i 0 8 P l ė n y j e yra sukoncentra 
tovybių rūmai . Washingtome,l v u s i 1,000,000 kariuomenės, 

'rlyne ir Romoje. Ym pranešimų, jog Vokieti 
ja fortifikavo ištisa^ apylin-

Išdaužyta rūmų 
langai 

Berlyne ir Romoj* 

Wa«hingtone rusai nieko ne fces šiaurinėj Norvegijoj ir su 
galėjo laimėti, nes Amerikos 
valdžia nepripažino Lietuvos 
okupaciją teisėta. Berlyne, po 
griežtų pasipriešinimo aktų i$ 
pi*»es ikaržingingo Pasiutinif 
Škirpos, vokiečių valdžiai p i 
tariant ir tarpininkaujantį 

traukė kariuomenę perdaug 
šiaurėj, kad ji galėtų būti pa 
naudota prieš Angliją. 

Diplomatai taip pat pažy
mėjo, jog Vokietija garantavo 
naujuosius Ronvunijos rube-
žius prieš Sov. Rusijos įsiver 

Lietuvos Atstovybės rūmai *-, žinią ir pažadėjo kariuomenę 
titeko bolševikams rusams. 
Panašus likimas nesenai išti
ko Aatstovybę Romoje. Kaip 
tik gautos yra smulkmesnes 
žinios, kaip rusų buvo užgro-

apsauigai. 
Nemanoma, jog visa tai ro 

dytų pasiruošimą pulti Sov. 
Rusiją. Tai esąs tik švelnius 
įspėjimas, kad karo metu su 

bta Lietuvos nuosavybė Ro- Anglija Rusija nemėgintų pul 
noJe« I ti Vokietijos. Vokietijos ir 

Rusijos atsargumas* rodo, jog Romoje yra dvi Lietuvos 
Atstovybės viena prie Itali
jos Karaliaus, kita prie Šven
tojo Tėvo. Pirmoji vadinama 

jos viena kita aiškiai nepa
sitiki. 

Šie rateliai mano, jog Vo
kietija duoda Maskvai supras nuo Karaliaus rezidencijos, 

"AtstovvbėSfcrie Kvirinaio",*> k a d t o h m e s m S o v ' ****» 
gi antroji nuo Popiežiaus gy-į z > ^ a l *«*»» *T. ^ ™ a 

t A** ,_ susilaukti bent pritarimo Ro-venamų rūmų — "Atstovybei ^ _ 
prie Vatikano". Lietuvos At- mos-Berlvno ašies. 
stovy be prie Vatikano neturi; kilnojamą Lietuvos turtą, p. 
nuosavų namų; Atstovas su'Lozoraitis pasiryžo išgelbėti 
savo kancelerija gyvena sam-j l>ent kilnojamą Atstovybės 
(taniame- bute. Kitaip yra su nuosavybę. I r tai pilnai jam 
Atstovybe prie Kvirinaio.j ipasisekė. Visi didžiuliai Atsto 
Prieš porą metų Lietuva įsi-1 vybės rūmai liko ištuštinti, 
gijo Romoje labai geromis visos brangenybės, kaip an-
sąlygomis vilią netoli Mnsso- tai biblioteka, įvairios Lietu-
lini'o rezidencijos ir pasky- vos meno kolekcijos ir kiti 
re ją savo Atstovybei. Ši Lie- daiktai liko pervežti į saugią 

LONDONAS, rugsėjo 11 d. 
—- Dviejų šimtų penkiasde
šimt svarų bomba sprogo Bu
ckingham rūmų kieme, kur 
apgriovė karaliaus Jurgio 
darbo kabinetą ir karalienės 
Elzbietos svečių kambarį. 

Šiaurinėj rūmų dalyje b?-
veik visi langai išnešti, kie
me (padaryta penkiolikos pėdu 
duobė ir sunaikintas maudy-
nos ba l inas . 

Sprogimo metu karališko
ji šeima buvo išvykus ir gy
vybes aukų nėra. \ i . 

ŽUVO 50 MOTINŲ 
IR KŪDIKIŲ 

Atakų metu 1,800 svarų 
sprogusi bomba užmušo jsen-
kiasdešimt motinų ir kūdikių, 
kurie vakar buvo iškraustyti 
iš vienos apgriautos ligoninės 
kiton. 

Nepaskelbtas skaičius ligo 
nių žuvo kitoj centrinio Lon
dono ligoninėj, kuri susprog
dinta. 

Manoma, jog šimtai asme
nų yra žuvę vienos mokyklos 
griuvėsiuose. 

Kitoje centrinio Londono 
dalyje bombos sunaikino gar
sią bažnyčią. 

MILŽINIŠKI GAISRAI 

Daugelyj sostinės dalių vo
kiečių, bombai&šiai, nepers-

Bombardavo 
Reichstago 
rūmus 
Bombos spro
go prie U. S. 
ambasados 

Nacių lakūnų išmesta bomba susprogo arti Šv. Povilo 
katedros Londone. (Acme telephoto). 
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KARDINOLU 
KOLEGIJOJ 55 

VATIKANO MIESTAS, -
Neseniai mirus JE . kardino 
lui Isidro Goma v Tomas, Is-
panijos primatui, Šventosios 
Kardinolų Kolegijos narių 
skaičius sumažėjo iki 55. Pil
nas narių skaičius yra 70. 
Naujų kardinolų nepaskirta 
nuo 1937 m., gruodžio 13 d. 

Iš gyvųjų kardinolų du pa
skyrė Popiežius Pius, X, sep-

PUOLĖ BRITU 
KARIUOMENĘ 

tuvos įsigytoji nuosavybe Ro 
moję skaitėsi viena iš tinka
miausių ir gal net gražiau
sių diplomatų rezidencijų. 

vietą. 

Rugpiūčio 27 d. 9 vai. ry
te Lietuvos Atstovvbės rūmų 
raktai buvo perduoti per Ita
lijos užsienių reikalų Minis-

tojamu žiaurumu, prisideng t v n i g P o p i e ž i u s Benediktas 
darni tamsa, sukėlė naujus į y i r ^ i p p 0 p i e ž i u s , P i w 

gaisrus, kurie keliose vietose v j 
išsiplėtė į milžiniškais ugnies 
jūras. 

Britų aviacijos ministerijos 
konrunikatas rašo: 

Kad ir rusai Romoje turi 
neblogesnę savo atstovybei j teriją rusams grobikams, 
vietovę, vis tik jie pasiryžo 
pagrobti Lietuvoj rezidenci- Akiplėšos rusai bolševikai 
ją. Betsci, norėdami išvengti b a n d 6 ki*ti i r P™ . Lietuvos 
tų nemalonumų, kurių jiems 
teko patirti perimant Lietu
vos atstovybę Berlyne bolse- l m ^ n e t o i ' t a i begėdžiai ™ 

Atstovybės prie Vatikano. Ka 
danffi ši Atstovvbė savo na

vikų agentai mėgino papirkti 

Vatikane ir Romoj gyvena 
24 kardinolai, kurių du yra 
ne .italai — kardinolas Euge
nijus Tisserant, prancūzas it 

4 Londone padegta sande- k a r d i n o l a g Augustus Hlond, 
liai ir dirbtuvės prie upės i r i L e n k i j o s primatas, 
mieste. Nuostolių padaryta ir, ___ 
kitose Londono dalyse. 

ROMA, rugsėjo 11 d. — 
Italijos vyriausioji vadovybe 
praneša, jog italų orlaiviai ap 
mete bombomis anglų kariuo
menę Egipto pajūryj. Britai 
pasiuntę bomibanešių iš Egip
to Libijonc 

Vyriausioji karo vadovybe 
praneša, jog anglų atakose 
ant Bardijos, Tobruko ir Der-
nos, šiaurryčių Libijoj užmuš 
ta trylika ir sužeista dvide
šimt vienas. Sunaikinta ketu
ri anglų orlaiviai ir žuvę du 
italu. 

BERLYNAS, rugsėjo 11 d 
— Britų įbomibanešiai numetė 
tonas bombų ant Berlyno, kur 
pataikyta j Vokietijos Reichs
tago (parlamento) rūmus iš 
versta duobes Jungtinių Val
stybių ambasados sode ir ap
griauta garsioji Potsdamo 
stotis. 

Vokiečiai oficialiai kaltina 
anglus, jog jų lakūnams buvę 
įsakyta pulti nemilitarnes vie 
tas. 

Pagal oficialiuosius prane
šimus anglai bombardavo ne 
tik Berlyną, bet ir kitose Vo
kietijos vietose, okupuotojoj 
Prancūzijoj .ir Belgijoj, visur 
sukoncentruodami bombarda
vimą ant "ntemilitarinių vie
tų", anot vokiečių. Šiaurinėj 
Vokietijoj bombarduota Ham 
burgąs ir kiti miestai. 

Berlyne ibombos numesta 
ant Reichstago, (garsiųjų Bran 
denburgo vartų, Meno Akade
mijos, Unter den Linden alė
joj prie Amerikos ambasados 
ir netoli Prancūzijos ambasa
dos. 
BOMBOS NETOLI 
KANCLERIO BŪSTINĖS 

Vieni apartmentų namai su 

ruošias 
skubiai invazijai 

m m m 

LONDONAS, rugsėjo 11 d. 
— Šiandie ministeris pirmi
ninkas Churchill pareiškė, jog 
Vokietija skubiai ruošiasi An 
glijos invazijai koncentruoda 
ma šimtus laivų Prancūzijos 
pajūryje. 

Šiuos kariuomenės laivus 
saugo Vokietijos sunkioji ar
tilerija Prancūzijoj. 

" Nevienas neturi užsimerk 
ti akių prieš faktą, jog ši vo
kiečių invazija rengiama visu 
vokiečių sumanumu ir meto
diškumu, kuris jiems taip ka-
rakteringas , ,, pareiškė minis-
teris. 

IKI ŠIOL NEVYKO 
a 

TURI STOTI Į UNIJAS 

rėįo pagrobti bent Atstovy-
Lietuvos Atstovą, ir į s i ū l ė , te k * J * ^ i j ą , jos archyvą, 
kad už tai geruoju jisai a t i - l r a š t u * ' B e t P- ^s iu t in iu i , I š 
duoti Lietuvos n u o s a v y b ę . , G i r d v m n i u i tinkamai 3 i e m s 

Bet p. Lozoraitis, Lietuvos i a t k i r t u s > nutilo ir jau nebe-! įsiveržti į salas atsileido, kai 
Pasmtinys, su niekšais neį?;-Įb a n d^ d a ū « i * 1 1 ^7^ kokiui pranešta apie anglų plačias 
leido į kalbas, o darė v iskąj 1 1 0 r s * » * J u o l a b i a u ^ k a d a t a k a s "* Berlyno. 
kad būtų galima kaip nors š v e n t a ^ ^ T ^ « » oficialiai bu

vo pranešęs p. Dr. Uirdvai-

' * Naktį bombų numesta pie 
tinėj Valijoj, Bristolio sąsiau 
rio apylinkėj ir vakarinėj, ir! DETROIT. — Katalikų uni 
rytinėj Anglijoj. Nuostoliai versiteto, socialinių mokslų 
menki, gyvybės aukų maža'lldekanjas Rt. Rev. Msgr. Fran-
ĮSP*JA DĖL INVAZUOS fcis J. Haas, kalbėdamas ku-

Susidaręs įtempimas dėKnijams apie socialinį veikimą, 
laikraščių įspėjimų, jog vo-J Šventosios Širdies seminari-
kieoiai gali bandyti bet kada joj, pareiškė, jog darbininkai 

turi jungtis į darbo unijas. 
Žmogus turi natūralią, pa-

apsaugoti Lietuvos turtą nuo 
grobuonių rankų. Tačiau Ita
lijos diktatoriaus fašistų val
džia, panašiai kaip nacistų 

Prieš vidurnaktį bombą su-
ąpirogdino mokyklą, rytiniam 

niui, kad jie Vatikano tebes- Londone, kur buvo pasislėpę 
kaitomas teisėtas Lietuvos šimtai moterų, vyrų ir vaikų* 
Atstovas. Tikima, jog keletas šimtų 

sugriauta 
Vokietijoje, ne silpnąjį ir ^ taip, kuomet galingieji, žuvo. 
skraudžiamąjį užsistojo, o ga ž l ° P ^ a u h o diktatoriai savo| Londono centre 
lingesniam skriaudikui prita- e l ^ s i u p r i t a r i a s i l P n o s ^ ^ j katalikų .bažnyčia. Liko tik 

(vos engėjams, beginklis Po- dicfcžaojo altoriaus griuvėsiai, re. 

Nebegalėdamas apginti ne-1 džiamąją mūsų Tėvynę. 
piežius užsistoja už skrau- kuriuos aiškiai apšvietė ap

linkui sdaučiąs gaisras. 

veldėtą teisę organizuotis 
draugijas ir unijas. 

" Teisė paeina iš vidaus, ne 
iš lauko", pareiškė jis. "Kai 
kurie asmenys mano, jog dar
bo žmogus turi teisę stoti uni 
jon, nesi darbdaviai yra gerai 
organizuoti. Tai yra priežas
tis, bet ne pagrindinė. Teisė 
organizuotis žmogui priklau
so todėl, kad jis yra ižmogus, 
socialinė būtybė , , , 

KOMUNISTAS Į 
KATALIKUS 

LONDONAS. — Buvęs ko
munistų atstovas parlamente, 
J. Waltom Newbold yra ruo
šiamas ta|p,ti kataliku. J. W. 
Newbold buvo pirma kvake-
riu ir paskui buvo įstojęs ko
munistų partijon. 

Iki šiol jiems aiškiai ne
vyko ", pasakė jis, kalbėda
mas apie vokiečių pastangas 
laimėti aviacijoj. 

Karališkoji aviacija kas kar 
tas stiprėjanti kai tuo tarpu 
vokiečių jėgos menkėjančios. 

Bandyti puolimą Britų sa
lų be laimėjimo aviacijoj, a-
not ministerio, "labai pavo
jingas sumanymas". 

Be pasiruošimų Prancūzi
joj vokiečiai darą pasiruoši
mus ir Norvegijoj. Visos vo
kiečių pajėgos tik laukia įsa
kymo. 

Anot jo, nesą tikra, kada 
šis įsakymas bus duotas, bet 
jis galįs būti duotas bet ka
da pulti "Angliją, Škotiją, 
Airiją ar visas tris kar tu , \ 

Jei išviso bus bandoma, in-
griauti šalia Wilhelmstrasse, vazija turėtų būti pravesta 
kur yra lUaujoji Adolfo Hit
lerio kanceliarija. Pataikyta1 

į didžiulę St. Hed\vig ligoni
nę. 

ATAKOS ANT TEL AVIV 
KAIRO, Egiptas, rugsėjo 

11 d. — Vakar italai * smar
kiai bombardavo modernų žy 
dų miestą Tei Aviv, Palesti
noj, kur žuvę bent 150 gy
ventojų. 

Žuvusiųjų tarpe yra ir vie
nas amerikietis — Pears. Pen 
ki užmuštųjų, yra vaikai. 

Atakuoją orlaiviai numetė 
lapelių, spausdintų arabų rai
dėmis, kuriuose skelbiama a-
pie Romos-Berlyno laimėji
mus ir raginama gyventojus 
sukilti prieš anglus. 

Vokiečių radio iš ryto pra
nešė, jog nakties atakoj žuvę 
penki asmenys ir trys sužeis
ta. To paties radio praneši
mu kai kuriose Berlyno daly
se žmonės turės būti iškraus
tyti, nes susidaręs pavojus 
gyvybei dėl apgriautų namų. 

Vokiečiai pareiškė, jog nuo 
dabar Londone bus bombar
duojama Parlamento rūmai, 
VVhitehall ir garsusis Pall 
Mali. 
OFICIALIEJI PRANEŠIMAI 

Apie atakas ant Berlyno iš 
leista du komunikatai, kurių 
prmasis sarkastiškai rašo: 

"Nakties atakose RAF (an
glų lakūnai) atsargiai vengė 
militarinių taikinių. Jų &ta-

netrukus. 
i 

TURIM ATLIKTI 
PAREIGAS 

Šios invazijos metu visi sa
lų gyventojai turi būti pasi
rengę atlikti savo pareigas. 
Ministerio pareiškimu, laivy
nas pasirengęs ir krantai ge
rai saugomi. 

Nacių orlaivių atakos esan
čios dalis plano, kad privers 
tų ibritus nusilenkti vokie
čiams. 

"Menkai pažįsta jis (Hitle
ris) Anglijos žmonių dva-
sią", pareiškė jis, "žmonių, 
kurių bočiai pradėjo parla
mentarinę vyriausybę ". 

Kitą savaitę galį paaiškė
ti. 

Pasaulis stebisi Londono 
gyventojo dvasia, kuri pasi
reiškė bombardavimo metu. 

Londono žmonių dvasia, tę 
kos buvo sužinios ir atsar-; se toliau ministeris, yra pui-
įgiai suplanuotos. Miestas bu| kus įkvėpimas vyrams ant 

Anglijos laivų jūrose. 
Iki šiol Hitleris ne prislė

gęs britų dvasią, bet "įžie-
"Apmėtyta bombomis Rei-. ^ ^ ^ ^ k u r f 

vo aiškiai matomas ir panau
dota daug orlaivių. 

chstagas, Brandenburgo var
tai ir skaičius gyvenamųjų na 
mų miesto centre. 

"Nevienas tų taikinių nega 
Ii būti laikomas kar.iniu,,» išnyks. 

tęsis ilgiau negu gaisrai Lon»-
done, kuriuos jis sukūrė". 

Ši ugnis degsianti tol, kol 
Hitlerio vyriausybė Europoje 
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Kntered as Secona-Class Matter March SI, l i l t . at 
Cnicago, Illinois Lnder the 4«t of MarcU a, 1S70. 

Lietuva Be Lietuviškos Spaudos 
' " ——• I« IP HMM*- •> 

Bolševikai, okupavę Lietuva, pirmiausia 
uidėjo savo nešvaria leteną ant spaudos. Vi- j 
šiems laikraščiams jie paskyrė komisarus, 
kuriuos valdė vyriausias cenzorius ir dėl to 
iškart visi luetuvos laiKrasčiai, katalikiški 
ir kitokie, pakeitė savo spalvą. Jie visi pra
dėjo garbinti Staliną ir gliti tik tai, kas 
bolševikiška, rusiška. 

Katalikę dienraštis XX Amžius ' , liau
dininkų — "Lietuvos Žinios", tautininką — 
"Lietuvei Aidas kad ir po Mas&vos komi
sarą grieita prieaiura, bet vis dėlto dar apie 
pora mėnesių buvo spausdinami. Mat, buvo 
reikalinga parodyti pasauliui, kad visi laik
raščiai laetuvoj, katalikiški ir kitokie, stovi 
u i nauja Maskvos sudaryta Paleckio vyriau
sybę ir krašto susovietimmą. Bet po didžių
jų Maskvos smurtiškų žygių: po seimo " rin
k i ų , po pirmojo seimo posėdžio ir po to 
seimo "nutarimo visai likviduoti Lietuvos 
nepiiklat£omybę ir ja prijungti prie Sovie
tų Rusijos, nei iš šio nei iš to visi laikraš
čiai, padarę tikrai karakteimgus pareiški
mus, sustojo ėję. 

Paskutinis * * XX Amžiaus ' numeris j a s i - ' 
rodė rugpiūčio mėn. 1 d. Be abejones, mūsų 
skaitytojams bus įdomu žinoti turinį to pa
reiškimo, kuris , Ouvo įdėtap paskutiniapie 
Lietuvos katalikų dienraščio numery. Jis yra 
toks; ^ ^._ t 

"Naujas koleklyvas, apsiėmęs redaguo
ti 'XX Amžių', buvo užsibrėžęs tikslą pa
ruošti savo skaitytojams didelių socialinių 
reforma realiiaviaiui, tų reformų, kurios 
visiškai atitinka lietuvių tautos mtere'sus. 
Mes stengėmės įtikinti mūsų skaitytojus 
naujos santvarkos racionalumu ir būtinu
mu aktingai prisidėti prie naujos socialis
tinės santvarkos įgyvendinimo. Su pasi
tenkinimu matome, kad didelė mūsų skai
tytojų ir bičiulių didžiuma gerai suprato 
ir įvertino mūsų siekimus. 

"Dabar mes susilaukėm džiaugsmingo 
įvykio, kada Lietuvos Tarybų Socialistinė 
Respublika priinuLia į galingą SSSR tau
tų šeima. Naujoje valstybinėje santvarko
je fcpauda turės milžinišką reikšmę. Da
bar nėra reikalo turėti bet kokius atski
rų grupių spaudos organus, nes.visa tau
ta, kaip parodė Liaudies Seimo rinkimai, 
susijungė bendroje Tarybų valdžios plat
formoje. 

"Dėl to, XX Amžiaus redakcija nema
to pagrindo toliau leisti mūsų dienraštį ir, 
atsisveikindama su savo skaitytojais, lin- i 
ki jiems sėkmingo darbo mūsų Socialis
tinės Tėvynes naudai '. 
Nemanykit, mūsų malonūs skaitytojai, kad 

šį pareiškLna parašė katalikiškojo dienraš
čio redakcija. Jį rarašė komisarai Maskvos 
ukazu (įsakymu). Tik beprotis galėtų tikėti 
tam, kad Lietuvcts laikraščių redaktoriai pa
tys savo valia ir prieš savo įsitikinimus da
rytų pareiškimus. Tik blogos valios žmogus 
ar Maskvos papirktas gali tvirtinti, kad Lie
tuvos žmonės kitokių laikraščių, kaip tik 
bolševikiškų, jau nebenori. Reikia neužmirš 
ti, kad XX Amžius" buvo labiausia skai
tomas ir mėgiamais dienraštis Lietuvoje. Dėl 
to jis bolševikams ir pasirodė labiausia pa
vojingas. Okupantai jį ir kitus laikraščius 
pasmaugė, kad per juos tauta negalėtų kal
bėti, skųsties okupantų įvestu teroru ir rei
kalauti jai šventai priklausančių teisių. 

Sulyg bolševikų komisarų parašyto pareiš
kimo lyg išrodytų. kad katalikiškoje Lietu
voje nebėr katalikiškos vifcucmenės, * ji nebe
turi jokių reikalų atstovauti, ginti, gvildenti 

džiūgauja, kad Lietuva yra okupuota žiau
raus, bedieviško komunizmo, kad Lietuva 
nutraukė santykius su Šventuoju Sostu, k a i 
tikybą išmetė iš mokyklų, kad vienuolynus 
likviduoja, kad Bažnyčios nuosavybę užgro
bia, kad prismaugiama katalikų veikimo lais
ve. 

Kaip didelė yra bolševikų šelmystė, kaip 
biauriu ir barbarišku smurtu jie pasmaugė 
Lietuvoj* spaudą, sunku yra ir įsivaizduoti. 
Tiesiog nesuprantama, kad šiame amžiuje 
galėtų tokie dalykai dėtis. Tik istorija ga
lės tinkamai tai įvertinti ir suras tinkamą 
tam smurtui pavadinimą. 

O vienok Amerikos lietuvių bolševikų 
šlamštai dar išdrįsta savo mulkinamiems 
skaitytojams tvirtinti, kad dabar Lietuvos 
žmonės turi daugiau laisvės, negu pirmiau, 
kad okupante Sovietų Ri^ija yra demokra
tiška, kad ji Lietuvos žmones Ūk gina, sau
goja, bet nepavergia. Į tokius jų tvirtini
mus yra geriausias atsakymas: esate parsi
davėliai, blogos valios ir melagysčių sklei
dėjai. 

apie ateivių registravimą 
[ i ) ! ' , ' (Pabaiga.) .'43. Ar ateiviai Alaskoj, Ha 

33. Ar ateiviui' galima nu>i- Į w a i i> *™*> *<*> i r V i r g i n 

vesti perkalbėtoje kai e i n n Į ? * į $ t u r i registruotis! 
registruotis f 

Taip. Jeigu ateivis nesusi
kalba angliškai, jis gali nusi
vesti perkalbėtoją. Patartina 
kad perkalbėtojas būti} šeimos 
narys ar draugas. Paštai 
kreips dėmesio į dideles gru
pes ateivių ir, kur galima, bus 
laikomi perkalbėto j ai tiems, 
kurie negali gerai susikalbėti 

Taip. 
44. Ar filipinai turi regis

truotis ! 
Filipinai Phillipine Salose 

neturi registruotis, bet gyven
tojai Jung. Valstybėse turi 
registruotis kaip visi kiti at
eiviai. 

PRO*. mmmm® 
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Tos "Malones" Lietuviai Nepriims 
Maskva, okupavusi Baltijos valstybes, jau 

skelbia -'manifestą'', kad,^girdi, Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos piliečiai skaitomi pilna
teisiais Rusijos piliečiais. Toks pripa
žinimas }tj{ĮJ į galę tuoj po to, kai Pabal
tijo valstybės "liko priimtos į SSSR". 

Užsienyje gyvenančius tų valstybių pilie
čius ragina užsiregistiuoti iki lapkričio mėV 
nesio Sovietų Rusijos ambasadose ir kon
sulatuose. • y ftjįJtAi 

Esame tikri, kad tik maža lietuvių dalelė 
p a n o r i tapti Rusijos piliečiais. Sąmoningieji 
lietuviai, kurie ligšiol buvo Lietuvos pilie
čiais, jais ir toliau nori pasilikti ir pasiliks. 

Neužmirškime, kad Jungtinių Amerikos 
Valstybių vyriausybė nepripažino Sovietų 
Rusijos okupacijos ir dėl to Lietuvos pa
siuntinybė Vašingtone, konsulatai New Yor-
ke ir Chicagoj veikia teisėtai ir jie atstovau
ja Lietuvos piliečiui. 

Lietuvos piliečiai ir savo pilietybės ir ki
tokiais reikalais kreipiasi į Lietuvos pasiun
tinybę ir konsulatus, bet ne į Sovietų Ru
sijos įstaigas. 

Naudingas Bendradarbiavimas 
Jo šventenybė Popiežius Pijus XII ir Pre

zidentas Rooseveltas gana artimai bendra
darbiauja, kad atstatyti teisingą taiką, Eu
ropoje. Prezidentas buvo pasiuntęs į Vati
kaną savo asmenišką, pasiuntinį p. Myroną 
C. Taylor, kad padėti Jo šventenybei dirbti 
taikos darbą. 

.M. Taylor šiomis dienomis grižo iš Euro
pos ir konferuoja su Prezidentu. Jisai yra 
atvežęs p. Rooseveltui asmenišką Popiežiaus 
laišką, kuriame, kaip spėjama, yra nušvie
čiami taikos reikalai. 

Kai p. Rooseveltas paskyrė savo asmeniš
ką reprezentantą prie Apaštališkojo S^sto, 
prieškatalikiški gaivalai jį piktai puolė ir 
darė visokiausių įtarinėjimų, kurie neturėjo 
nė mažiausio pagrindo. Prez. Rooseveltas, 
matydamas kaip daug ir nuoširdžiai Šven
tasis Tėvas darbuojasi už taiką, tam darbe 
norėjo tiksliau ir artimiau bendradarbiauti, 
padėti. Priešintis tokiam reikalui yra ne tik 
didžiausia nesąmonė, bet ir nusikaltimas vi
suomenei, kuri trokšta pastovios ir teisingos 
taikos neramiam pasauliui. 

34. Ar ateivis gaii pasitar
ti su giminėms ar draugais, 
ar sociale geroves draugija, 
kacl suradus tinkamus klausi
mus į registravimo klausi
mus! 

Taip. Jis gali tartis su 
kuom tik nori. 

35. Ateivių registravimui, 

ar paštai bris atdari ilges
niam laikui kasdien! 

Taip, kur tik galima ir kur 
vietines aplinkybės leis, paštu 
valandos bus tinkamai su
tvarkytos. 

36. Ar ateivio priduotos in
formacijos bus laikomos kon
fidencialiai f 

Ateivių Kegistravimo Įsta
tymas sako, jog visi regis
travimo ir pirštių antspaudų 
rekordai bus laikomi slaptai 
ir konfidencialiai ir bus pri
einami tik leidus Jung. Val
stybių Generaliniam Prokuro
rui. 

37. Ar registruotas ateivis 
galės įrodyti, kad jis yra už
siregistravęs ? 

Taip. Kortele bus1'pasiųsta 
kiekvienam ateiviui, kuris už
siregistruoja. Ši kortelė įro
dys jo užsiregistravimą. 

38. Ar užsiregistravęs atei
vis taps piliečiu f 

Ne. Užsiregistravimas jokiu 
būdu neliečia pilietybes sto-
vio. -

39. Kiek laiko ima ateiviui 
užsiregistruoti! 

Neturi imti daugiau 20 ar 
30 minutų, jeigu "specimen 
f ora i" iš anksto bus išpildy
ta, pilnai ir atsargiai. (Žiūrė
kite klausimus 24-25-27). 

42. Ar ateivis privalo pra
nešti Innnigration and Natu-
ralization Service biznio ad
reso pakeitimą! 

.Ne. 

AP2VALGA 
Bolševizmo Ir Nacizmo Įvertinimas 

"TėVynėje'y randame ilgą vedamąjį straįp-
snį apie žmogaus laisvės reikalus. Sąryšy su 
tuo didžiausieji žmogaus laisvės priešai — 
bolševizmas ir nacizmą*; taip įvertinami: 

"Todėl baisi yra kiekviena vakteia, kuri 
k&dnasi viską apžioti. 

"Neribotų valdžių godumą, jų begėdišką 
veidmainingumą, žiaurumą ir žmogžudingu-
mą, dar nematytame laipsnyje dabar 
de suvalstybinto kapitalizmo valdžios Rusi
joj ir Vokietijoj. Jų vyriausiu tikslu tapo ga
minimas ginklų, užlaikymas didžiausių ar
mijų ir karas užkariavimui viso pasaulio, 
kad ipajungus. vergijos sistemon visais tautas 
ir visų tautų žmones. Žmonių pjovinė ir vi
soms valdžioms yra niekniekis, iš žmonių 
pjovynių pinigų nuiišai dar didesni pasida
ro ii- Valdžių galybe padidėja. Karas yra se
na žmenių barbarizmo liekana, bet jis naują 

40. Kas reikalaujama nuo 
ateivio, ar nuo svetimšalio 
vaiko tėvo ar globėjo po už
siregistravimo! 

Ateivių Registravimo Įsta
tymas reikalauja visus apsi
gyvenusius svetimšalius pra
nešti kiekvieną pakeitimą gy
venimo vietos bėgyje 5 dienų 
po pakeitimo. Kiti , ateiviai-
svečiai, studentai ir kiti ne-
įlesti pastoviam apsigyveni
mui turi pranešti adresą kis 
tris mėnesius ar pakeičia gy
venimo vietą, ar ne. Atspaus
dintas formas tonus adreso 
permainoms ir raportams ga
lima gauti iš bet kurio pašto. 

41. Kokia bausme už nepra-
nešimą pakeitimo gyvenimo 
vietos Immigration and Na-
turalization Tarnybai ? 

$100. ir 30 dienų kalėjimo, 
arba abi bausmes. 

45. Ar paštuose ateiviai vie
šai turės registruotis! 

Ne. Pašto direktorius su
tvarkys ateivių registravimą 
privačiai. 

46. Delko ateivis šioje ša
lyje, nelegaliai įvažiavęs, pri-
valo registruotis! Ar apsimo
ka tokiam ateiviui " to take a 
chance! , , 

Yra visokių priežasčių, del 
ko ateivis turi registruotis: 

(a) jei jis nesiregistruoja, 
papuola po pinigine bausme 
ir kalėjimu; 

(b) Generalinis Prokuro
ras, sulig Immigracijos Įsta
tymo jam duotos valios, ne
gales sulaikyti deportavimą; 

(c) pavojun stato savo ga
limą naturalizavima; 

(d) jo pozicija kaslink kitų 
Jungt. Valstybių įstatymų nė
ra aiški. 

Daug svetimšalių, kurie at
važiavo į Jungt. Valstybes ne
legaliai prieš liepos 1 d*, 1924 
m., gali legalizuoti įvažiavi
me sulig rugp. 7 d., 1939 m., 
įstatymo. 

47. Jeigu svetimšalis nega
li atsakyti į kurį klausimą, ką 
jis turi daryti! 

Jeigu negali atsakyti į klau 
simą^ turi pažymėti "don ' t 
km^v'' ("Nežinau"). 

48. Kokius klausimus atei
vis 14 metų amžiaus ir dau
giau privalo atsakyti! 

Ateivių Registravimo klau
simų* bus 15: 

1) Vardas, pavarde, kokiu 
vardu įvažiavo į Jungt. Val
stybes, kokiu kitu vardu jis 
buvo žinomas ar vadinamas, 
tėvų vardas, ištekėjusios mo
ters. 

2) Gyvenimo vietos adre
sas. 

4) Kokios šalies pilietis. 
5) Vedęs ar ne. Rase. 
6) Fizinis aprašymas (auk

štis, svoris). 
7) Vieta ir diena paskuti

nio įvažiavimo į Jungt. Val
stybes, kaip įvažiavo, kaip 
įleistas. Diena atvažiavimo į 
Jungt. Valstybes. 

8) Kiek metių ateivis Jungt 
yalstybese išgyvenęs ir kaip 
ligai ketina čia būti. 

9) Užsiėmimas ir darbda
vio vardas. 

10) Narystės klubuose, or
ganizacijose ir draugystėse. 

11) Tarnavimas kariuome
nėje. 

Po Sviete Pasidairius 
IR J I 3 VES BALŠAVIKUS 
Į BIBLISTŲ ROJŲ j 

Vierykit, tavoršeiai, net 
man delnas spešil suniežėjo, 
kad žymus Čikagos lietuviškų 
balšavikų granadyras (Ir. A. 
L. Greičiūnas džioinina į bib-
listų nezaliežninkų zokoną. 
Va, jums gromata iš pačios 
biblistų-nezaliežninkų viršū
nės arkibiskupo Geniočio. 
(Gromata paimta iš cicilistų 
gazietos). 

negu niekad susiprasti ir pa
daryti atgailą už savo klai
das. Taip, sako, yra nutaręs 
padaryti ir Dr. Graičiunas. 

Girdėjęs.'* 

Kai neseniai mūsų gazieto-
se buvo apgarsinta, kad bu
vęs tautininkas-sandarietis V. 
Račkauskas (Karolis Vairas) 
Lietuvoj įstojo į Paleckio 
kompaniją, Brooklyn'o lietu
viškų balšavikių popera pasa
kė: "koks čia dyvas, jei prieš 
smertį žmogus pasiprovijo. 

— 
. . 

r, i 

. . n , A. . \ smertj žmogus pasirrovijo." 
"Štai , rugsėjo 7 d. patinku j , . . * JT J V 

.. . , ' T . „„ - I k l t — dr. Graiciun.%& rengiasi 
jį ir kun. J. Liuta prie 33 ir m i r t į 
Halsted gatves. " Sveiki, svei
ki ," sakau, "broliai Kristu
je. Na, kas naujo pq Jonistiu 
vienuobją girdėti f" 

"— Nieko tokio ypatingo, 
tik, kun. J . Liūtas sako, mū
sų brolija neužilgo padidės 
vienu nariu. 

"— Nugi, sakau kas toks 
prisirašė arba pristojo prie 
jūsų Jonis tų f 

"— O, sako, juk pažįsti tą 
seną Chicagos lietuvių patri 
jarką. — O, taip, sakau, Dr. 
Graičiuną. Nugi, kas jo nepa-
žįs, sakau, visa Chicaga jį pa
žįsta. 

"— Taigi, sako ark. Genio-
tis, šiandien jis mums su kun. 
Jonu Liūtu mūsų bažnyčios 
raštinėje, 814 W. 33rd S t., pa
reiškė, kad tikrai yra pasi-

PRAŠAU NESIJUOKTI! 
— Na, brangiausia, dabar 

visas pasaulis kalbės apie 
mane . . . . pasigyrė jaunas 
daktaras tik ką apsiženijęs su 
našliuke. 

— Kas atsitiko! 
— Šiandie nusisekė man 

viena sunkiausių operacija. 
— Kaip gaila, kad prieš du 

metus tamstos nepažinojau. 
— Ką tas reiškia? — pa 

klausė vyras. 
—Būtum išgydęs pirmąjį 

mano vyrą! — atsakė jo jau 
noji žmona. 

Susirgįtf Jurgis Babana 
nuvyko pas gydytoją rodos. 
Gydytojas jam išrašė tokį re-

rengęs įstoti į Jonistų Ordt/f<****: r o m * S e r t i s u » i l t u 

vandeniu. ną. 
"— Kaip tai gali būti, juk 

jis ką tik neseniai džiaugėsi 
Lietuvos okupavimu sykiu su 
Andriuliu, Abeku, Matusevi
čium, kurį Stalinas atsiuntė iš 
Rusijos lietuvius mulkinti! 0 

, dabar šakota, kad jis jau pa
sirengęs yra stoti į Jonistus! 

"Čia kun. J. Liūtas pate-
mijo, kad yra geriau valiau, 

12) Pilietybės stovis Jungt 
Valstybėse (pirmos popieros, 
etc.) 

13) Artimos giminės Ame
rikoje. 

14) Kriminalinis rekordas. 
15) Priklausymas prie or 

— Gerai, daktare, o jei aš 
negausiu šilto vandens, kaip 
tada! Žinai, mano žmona. . . . 

— Suprantu, — atsakė jam 
gydytojas. — Tada pasakyk 
jai, kad šilto vandens reika
lauji barzdai skusti. 

Už poros dieną pas tą gy
dytoją atbėga Bananos žmo
na ir įpuolus į kabinetą sušu
ko: 

— Daktare, ką padarei ma
no vyrui? Jis pasiūto: kas 
dešimts minutų barzdą sku
tasi! 

. 

— Tamstos sveikata visiš
kai tvarkoje, — sako gydyto-

ganizaciją kurios dirba sveti- J * ^ ' » l i a i kolonijos pletkinin-
^* i . i ; J « . Wf«« ™ld*in« kei. — Vieno, ką tamstai reJ-mos šalies ar kitos valdžios 
naudai. 

49. Kokius klapsimus atei
vių vaikų iki 14 metų am
žiaus, tėvai ir globėjai turės 
atsakyti f 

Visus klausimus išskyrus 6-
10-11-14-15. 

Po 9 klausimu, — tėvas, ar 
globėjas, įregistruodamas at
eivį vaiką iki 14 metų am
žiaus, turės paduoti savo var
dą, adresą ir biznį. Po 12 
klausimo — informacijas ap
ie pilietybinį stovį vieno iš 
tėvų, sulig nurodymų. 

kia, tai truputi poilsio. 
— Bet gydytojas dar nepa

žiūrėjai mano liežuvio. 
— O taipy liežuvis ypatin

gai reikalauja gero poilsio, — 
atsakė gydytojas. 

(XX) Labai ilgai užsitę
sus moterų klubo susirinki
mui, netekusi kantrybes pir 
mininkė pagaliau įneša tokj 
pasiūlymą: 

—• Kadangi laiko liko labai 
maža, tai siūlau kalbėti vi
soms kartu. 

prasmę turi komunizme su kapitalizmu. J k ėjusi ta "civilizacija'1 atėmė žmonėms įni-
palaiko ir plečia vergiją, | ciatyvą, padarė juos savo už.gaidų ir ttivo 

" T o k s ' v r a kelias, kuriuo nuėjo baltųjų bosų vergais, davė jiems dykaduoniu treks-
žmonių "civilizacija",, Tokiu keliu nuėjusi tančių valdžios, davė jiems kapitalizmą ir ko
tą "civilizacija" savo pagrindiniuose ąpsi-' munizmą, kaipo kapitalizmo paskutinę bjau-
reiškimuose, kurie pirmiausia metasi į akis, 
pataikavo ir tarnavo už vis labiausia žmo-

riausią formą. 
"Su tokiomis ypatybėmis civilizacija ne-

nių kvailumui ir uiwkšybei. Tokiu k€liu nu- abejotinai turi pati save- susies ti"* 

r •- . te 

— Niekaip negaliu pripra
šyti, kad mano žmona eitų lai 
ku gulti. Niekados r* itsiguls 
anksčiau, kaip 2 vf.\ naktį. 

— Tai ką ji vrikia? 
— Sėdi ir laukia, kol aš 

pareisiu. • 

• 

- « . 
/ 

i ; -; 
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OVILIZAajOS KRIZE 
Premijuotas kun. J . Karaliaus vertimas-

— Verte — 
Antanas P. Sandys, M. I. C. 

^ - 1 ^ 5 

Įvadą. 

Šios knygos medžiagą su
daro mano duotosios paskui 
tos Fordham universitete, nuo 
vasario 16 d. iki gegužes 18 Tas pasaulis šiuos pavo

gt 

ir pergalianti tos didžios ere
zijos varžtą, kuris greitu lai 
ku virto nauja tikyba — ma-
hometizmu. 

d., 1937 m. Norėdamas išleis
ti šią me<lžiagą knygos for
moje, sutvarkiau ją ne pa
skaitų formoje, bet isskirsčiau 
savo mintis sulig grupių, ku
riose mano tezė natūralia įvy
kių eiga vystosi. Šią mano 
tezę galima atrast i "šios kny
gos užvardijime, — Civiliza
cijos Krizė. J i y ra istoriškas 
atvaizdavimas . panašaus pa
darinio. 

MŪSHĮ civilizacija, t. y., 
Krikščionybės civilizacija, uži
manti Europą, ypač gi Vaka
rų Europą, ir iš čia siekianti 

\ Naująjį Pasaulj — Šiaurių ir 
Pietų Ameriką ir kitas Vaka
rų Pasaulio salas, užimanti 
Azijoje ir Šiaurinėje Afrikoj 
kultūros vystyme vadovo ir 
mokytojo vietą, sulaukė kri
zę, kuri gresi ja i mirtį. Aš ke
tinu aprašyti , kaip ši mūsų 
civilizacija pakilo, kokiomis 
linijomis išsivystė, kokias įs
taigas įkūrė, kokiomis įstai
gomis j i atsirėmė, kada ji at
siekė savo kulminacijos laip
snį. Po to, ketinu istoriškai 
įrodyti kaip šioji mūsų civi
lizacijos vienybė suiro i r to
kiu būdu ji virto ( dvasiniai 
paliegėle (nors materialiniai 
ji gerėjo ) t kaip moralinei tra
dicijai išnykus, kurios dėka 
toji civilizacija gyvavo ir 

/ 

Prancūzai Turės Sunkia žiema 
Neokupuotos Prancūzijos 

gyventojai turės sunkia atei
nančią žiemą, rašo Chicago 
Baily Tribūne koresponden
tai*, kurs apvažiavo ir stebėjo 
tą kraštą. J au šiandien dau
giur žmonės rJegaii gauti pa 

tys: suardytas susisiekimas, 
stoka ūkio darbininkų ir pa
galiau sustabdytas maisto į-
vežimas iš Afrikos. Įvežimą 
blokuoja britai. 

Tad ir restoranuose mais
to tiekimas apriliotas taip, 

pro sūrio, tas 

jus pergyveno, nors teritori
niai atkentėjo; spaudimui pra 
slinkus jis prisikėlė į tą Vi
duramžio aukštąjį gyvenimą, 
kuris 1 I-tame, 12-tame ir 13-
tame štm. pasiekė kulminaci
jos laipsnį, kuriame mes pasi-
reiškėme tįkrai savi ir mūsų 
civilizacija buvo tikriausiai 
užtikrinta. Bet įvairioms prie 
žastims susimetus, iš kurių, ' 
bene bus svarbiausia senatvė, 
šis įžymus periodas jau 14-to 
štm. pradžioje pareiškė nuo
slūgio reiškinius^ kurie l«5-ta-
me štm. žymiai sugreitėjo. Ti
kėjimas, kuriuomi mes gyve
name, labiau ir labiau tapo 
abejojamas; dorinis autorite
tas, kuriuomi viskas rėmėsi 
buvo labiau i r labiau priešgi- | 
nuojamas i r užginčijamas. 

Krikščionybės visuomenė pa
tyrė sunkų. įtempimą gręsian
tį jai suskaldymą; ji taip pat 
virto daugiau ir daugiau 
silpnesnė, iki kol pagaliau, 
16-to štm. pradžioje, įvyko las 
sprogimas, kurio ta ip buvo 
bijoma, ir ta ip ilgai laukia
ma. Šita nelaimė bendrai 

kankamai įvairių maisto pro- jcad jei kas vai 
dūktų. Paskiau bus aršiau. į negali gauti mėsos ir atvirkš-
Miestuose ir miesteliuose mo- jfcį Mėsos vartojimas leisti-
terys ilgiausiomis eilėmis iš- n a s tik keturias dienas savai-
sirikiavusios prie krautuvių tėję ir tai tik dieną, Nakti-
i i * " i — J • • laukia savo eilės gauti nusi
pirkt i įkviesto, pieno, kiauši
nių, cukraus, aliejaus, bulvių 
ir kitų produktų.. Visų pro
duktų įsigijimo kiekis suvar-
žvtas. I r ne visoms vra lai-
mes ko nors įsigyti. Viskas 

mis res toranuos mSeoe ne
galima gauti. 

Neokupuotoj Prancūzijoj y-
ra dideliausi derlingos žemės 
plotai, pereitą cravasarį kruo
pščiai įdirbti. Šiandien jie 

atvežimų. 

Maisto produktų trūkumo 

pintus derliaus sudorojimu. 
Nėra darbininkų. Karas pra
rijo įžymią dalį jaunų vyrų. 

yra svarbiausios t rys priežas- ^ didžiausias j u skaičius y-
— — — — — r a vokiečių nelaisvoje. Buvo 
išsivadavimas, baigsis ™ ū s ų ' p a š a u k t į k a r k m t i i r p^d invo 
civilizacija, baigsis visas, tas I v o k i e ? į a m l , . Tad dideliuose 
kuomi mes gyvenome. plotuose maisto produktai pū-

Lieka tadgi, vienintelis ai- sta ir miestams trūksta mais-
ternatyvas^ būtent: naudotis to. 
tais vaisiais, kuriuos katali- R a į k l i r h l o g e n u e s tuose į-
kiška kultūra išdavė tada ka- y a i r i ų ^ ^ popierius vra re-
da ji gyvavo savo energijos t e n y b _ K r a u t u v ^ s e p a r duoda-

Vaizdai iš nacių išleistų " K a r o žinių filmų". Viršutinėje nuotraukoje rodoma, kaip na
cių lakūnai svaido bombas Anglijoje; apatinėje — bombomis uždegti britų žibaliniai kubi
lai liepsnoja. Nuotraukos padarytos ,iš nacių lėktuvų. (Acme telephoto) 

Tarp turtuolių ir vargšų kon- bangose, bet nesuspėjusi išsi- ir pačią mūsų gyvybę; kuria-
fliktai, priešingi tarptautinis gelbėti iš materialinės nuo-
stabmeldystės susirėmimai, 
stoka paprastų gyvenimo stan 
dardu ir nustatytų doktrinų, 

"Reformaci- I kuriose ^ e s tandardai rėmėsi, 
mus privedė, jau 20-to štm. 

I 

abejingai buvo palaikoma, 
nors ir silpnėjo; pagaliau, 
kaip mūsų civilizacija neteko 
gyvenimo dėsnio i r gali tad-
£i, nebent grįsime vėl prie to 
dėsnio, žlugti. 

Kitais žodžiais mano tezė 
panašiai skamba: 

Katalikų Bažnyčia surinko 
(iraikų-Romfnų imperijos so
cialines tradicijas, įkvėpė i r 
pridavė visai tai draugijai-
kfinui naują gyvybę ir, iš jo 
sudarė Krikščionybės kultūrą 
ir civilizaciją, kuri per dau
gelį šimtmečių buvo vadina
ma " E u r o p a / ' Katalikų Baž
nyčia pamatingai mus įsteigė 
ir pridavė mums tą mūsų vie
nybę, tą visą gyvenimo filo
sofiją, i r sudarė baltosios ra
sės prigimtį. Tas Pasaulis — 
Krikščionybė datyrė barbarų 

yra zmoma 
j o s " vardu. 

j r i . . , . , . . ' - , , - - . f V a d ž i o j , p r i e chaoso kranto. 
J ie sukėlė Žmonėse vaidų ir 
nesutikimų, ir grasino visai 
sunaikinti visą žmonijos vi
suomenę. Šioje krizėje vienin
teli alternatyvai pagyjimui 
yra katalikybės restuaracija 
— atgaivinimas arba visiškas 
mūsų kultūros žlugimas. 

Toks yra tat planas šių par 
tiektų paskaitų ir šios kny
gos. Aš nesustačiau jas pagal 
duotas atskiras paskaitas, bet 
sudėsciau jas sulig ypatingų 
grupių, penkios iš viso, ku
rioms šių paskaitų progresas 
atitiko. 

16-tą, 17-tą, 18-tą i r 19-tą 
štm., Krikščionybės vienybei 
išnykus ir jos gyvybės dės
niui susilpnėjus, mūstų kultū
ra tapo nesutinkantis su savi
mi namas, ir žymiai tapo įsta
tytas pavojun. Su šia nelemta 
nelaime kartu ėjo ir greitas 
profaninio mokslo prieauglis, 
t. y., gamtos gaivalų pažabo
jime. J i s tos ypatybės nepra
rado net ir tuomet, kada jis 
pradėjo paleisti tą dvasinių 
tiesų paramą iš savo rankų. 
Tvarka visai skyrėsi nuo tos 
kuri viešpatavo mūsų civili
zacijos pradžioje, kada mūsų 
Tikyba išgelbėjo antikinį, pa, 
šaulį i r sukūrė naują kultū
rą, nors tiesa, mes tuomet di
deliai stokojome moksle, me
ne, ir medžiagiškuose 
sniuose. 

sluog 

Pirmoje grupėje išdostoma 
Krikščionybės Pradžia — Įs-
teigimaas, nuo Graikų-Romė-
nų imperijos, kuri d a r nebuvo 
žuvus visiškose desperacijos 

slūgos. Tas procesas bendrai 
apima pirmuosius penkis mū
sų eros štm. 

Antroje grupėje išdėstoma 
didysis bandymas, kuriame 
mūsų civilizacija liko išbandy
ta ir tiktai vargais negalais 
iš jo išsirito — kurį aš užva-
dinų Krikščionybės Užguli
mu; iš kurio vėliau išsivystė 
tas tikro Viduramžio korės-1 
ponduojantis kuliminacijos 
momentas, kurį pasekė nupuo
limas. Šis periodas maždaug 
užima tūkstantį metų, nuo 6-
tojo iki 15-tojo štm. Šis pe
riodas natūraliai dalijasi į 
tr is padalęs: Krikščionybės 
Užgulimas, Aukštasis Vidur
amžis, ir Viduramžio nuopuo
lis. 

Trečioji grupė liečia Refor
maciją, t. y., mūsų visuome
nės suskaldymą. Tai yra lai
kotarpis, kuriame buvo pasė
tos suirutės sėklos, kurios pa
skiau grasino panaikinti net 

Mūsų išviršinis mokslo prie 
auglis ir gamtos pažabojimas 
visai nepadėjo nustelbti tuos 
taip greit kylančius mūsų pa-

antpuolio pavojų iš oro, kaipj šaulyje išividinius varžymus. 

<F 

Pastovumas— 
Ta liūdit* įstaigo* i ^ u Mtety gyvavimas. 

* 
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%i btuidnivt. kaip mtaą tauta , yra įsteigta aai 
•amu. tan« yra aaTininku apgrvaata V«ra*it« 

taupyt* savo mnijraa 

iRMYKrre NAMĄ n® UPBŲ LINGVO 
# 

KEISTUTO SAVIM6S & LOAN ASSOCIATION 
3236 South Halsted Street 

T«L Oahraet 4118 Jo*. U Moseria. S*s'y 

l 

ANGLYS ir KOKSAI 
Pilnai Pasinaudokite žemomis Vasaros Kainomis. Nusipirktu 

ATLAS ANGLIS Ateinančiai Žiemai. 
S% Illinois Sales Tax Priskaityta Prie žemiau Paduotu Kainų. 

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

POCAMONTAS — Thirri Vein 
ar New RJyer. Ne- $ « v . 7 5 
rūksta . . . N a m a m s . . . . 

WEST VIRGINIA MINE $-"»35 
RUN Ekstra rupios 

PETIOLEUM CARBON 
Pilė Run *8 75 

PETROIiEl 'M SCREENINGS 
S-inch Screenings $tf%00 8 
MJLLER'S C R E E K — Dideli 
šmotai, Genuine $ 4 % 65 
Omsolidation %# 

ATIiAS BLOt'K — 
Puikios Pečiui Anglys 

$ 9 50 

Visos mūsų anglys stokeriams 
yra dust treated. 

ROYAI- B T J A C K RAND 
Dideli šmotai — Tikrai $ £ £ . 4 5 
patenkins jus € 5 

ACE STOKER NUT — 1-inch 
oll treated, atsargiai ir tiks'iai 
nustatyto dvdžio an&lys — tin-
ka visiems stokerių S_p».or» 
įrengimams %P 

ROYATi STOKER NUT — Mū
sų Vadas. Puiki Š t o k e - $ £ * . 0 5 
riam Anglis 1 3 

BLACK MAGIC SCREENTNO<5 
— 1-ineh S - J - 2 0 
rupumo • 

BLACK MAGIO STOKER NUT 
— J-imli Nut. Geresnis kuras, 
sn magiškom pasėkom. Geriau
sias ka pinigai $ ^ . 6 5 
gali pirkti '7 

Kainos Gali Būt Pakeistos Be įspėjimo. 

ATLAS FUEL COMPANY 
ĮSTEIGTA 1915 METAIS. 

4919-21 S. Paulina S t Prospect 7960-611 

me kiekviena Krikščionybės 
provincija turėjo savo savi
stovumą ir nepripažino jokio 
moralinio autori teto; kuriame 
Suverine Valstybė laikė save 
savistove ir neprigulm ingai 
kitai kokioj valstybei, turinti1 

laisvę sunaikinti kitas savo-
drauges valstybes, bet iš kitos ; 

puses, galinti sulaukti to pa
čio likimo kaip ir kitos jos 
kaimyniškos valstybes be jo
kios apeliacijos; kuriame ko-, 
operatyvinis socialinis gyve
nimas tapo sunaikintas ir au
gančio turto t iranija liko įs
teigta. 

Ketvirtoje grupėje išdėsto
mas procesas, kaip šie mora
liniai ir socialiniai trūkumai 
po Krikščionybės suskaldymo 
susijungė su greitai priaugan 
čiu gamtos mokslu ir nuosek
liu susisiekimų išsivystymu, 
kartu su visais kitais išori
niais galimumais, privedė pa
galiau prie pasipriešinimo vi
sam tam kas pirmiau buvo 
krikščionišką, šukele opozicijų 
t a rp turtuolių ir vargšų; pri
vedė pastaruosius prie dalinio 
skurdo, pavergė juos po alg-
mokėtojų sunkia letena. Toji 
reakcija prieš tokią nežmoniš
ką stoką ir saugumo trūkumą 
iškart savo vystymo progrese 
buvo vadinama Socializmu, 
vėliau ji preciziškiau, doktri-
nalinėj ir intensyvingesnėj 
formoj patapo taip visuotinai 
žinomu Komunizmu. Komu
nizmas ir jo priešas, Katali
kų Bažnyčia, tradicijos kurio
mis Krikščionybė tapo sufor
muota ir gyvavo užmanymas 
visiškai sugriauti tas tradici
jas, ypatingai tą tikybą ant 
kurios viskas remiasi, dabar 
stovi veidas veidan. 

Penktoje grupėje nurodomi 
šiai taip beviltiškai būklei iš
sigelbėjimo vaistai; nes jei 
Komunizmas taps priimtas 
kaip aiškus iš šilu painiavų 

pilnumoj. Tie vaisiai buvo 
šie: monopolio apribavimas, 
pinigų galios suvaldymas, ko
operatyviško darbo įsteigi
mas, platus privatinės nuosa
vybės išdalijimas, įsteigimas 
svarbiausio bendri jos-gild i jos 
dėsnio, uzurijos-gobos ir kon
kurencijos, kurios tarpusavy 
mus beveik visiškai išnaikino, 
aštrus apribavimas. Bet šios 
gerosios išdavos priklauso K a 
talikų Bažnyčiai, ir jos jokiais 
būdais negal būt sudaromos 
bei užlaikomos be katalikiškos 
filosofijos. Paskaitų pabaiga, 
— vienintelė mūsų ateičiai 
viltis glūdi pasaulio atsiverti
me prie katalikiškos pasaulė
žiūros. 

mi daiktai Bevyniojanti j po
pierių. 'Siūlai irgi išnykę. Dau 
giur autoritetai ragina žmones 
maitintis vien žaliomis dar
žovėmis, o džiovintus vaisius 
atidėti žiemai. 

Miestuose sutinkama uni
formuotų vokiečių karininkų 
grupfe Jos priklauso vokie
čių kontrolės komisijai. Ši 
vokiečių komisija prižiūri, 
kad neokupuota Prancūzija 
išsiginkluioitų, kad vykdytų 
paliaubų sąlygas. 

Optimizmas yra vyriausias 
pasisekimo kūrėjas, pesimiz
mas — pasiekti naikintojas. 

0 . Swett Marden 

VIENUS IŠ TŪKSTANČIU CHICAGOS 

G E S U 
Š I L D O M Ų 

MAŽŲ NAMU 

Nuolat auga skaičius mažų namų Chicagoj, kurie yra 
gesu apšildomi. Dabar, labiau negu pirmiau, Chica-
gos gyventojai supranta, kad kaina neprilyginamo 
smagumo ir patogumo Geso šilumos yra visoms šei
moms prieinama. Pavyzdžiui: Čia namas JOSEPIi 
PETTED 5358 S. Honore fStreet, 5 kambarių medi
nis namas, kuriame įrengta gesu kaitinama karsti 
vandenio šilumos sistema. Geso šiluma per 8 sūdymo 
mėn. 1939-1940 m. šiame name kainavo maždaug. . . 

$ 11 00 
MĖNESIUI 

IŠ VISO ŠIAM SEZONUI TIKTAI $88. 
Pašaukite WABash 6000 ir sužinokite Kainą Pilnai 

Automatiškos Geso Šilumos Jūsų Namuose 

išperkama ir laukiama naujų vietomis apleisti, nėra kas rū- į 

. 

• --„ 

•t. 

• 

MODMN COOKf IT . . CONSTAMT MOT WATH • • SAĮMT ttMIOe»ATK>M . . PAS MCATIMO 

THE PEOPLES GAS LlGHT AND COKE COMPANY 
M I - - - -• 
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Žemaitės Pas Vytautą 
^ 

V. ALANTAS 
# 

(PabMga.) 

Lazdonai baigus kalbėti di
džiulėje menėje kurį lai.'cĮ 
viešpatavo gili tyla. Vytautas 
žiūrėjo į ties sostu paklotę 
kilimą ir kažin ka mastė. Nie
kas nedrįso sudrumsti ramy 
bes. Paskum jis staigiu jude
siu pakėlė galvą ir paklausė. 

— Ar jūs norite pasilikti 
su savo dievais visą gyveni 
mąf 

— Mes norime su jais būti 
tol, kol jie patys nepanorės 
su mumis skirtis, — atsakė 
Lazdona. 

— Jeronimo mokslas ir 
jaunimo širdyse kelia sąinys,. 
Alės nebežinome, ar gali'na 
mylėtis ar nebegalima, Jero
nimas skelbia, kad meilė es
anti nuodėmė ir kad už tai 
jo Dievas skaudžiai baudžia*. 
O misų Milda ne tik nebau
džia, bet dar liepia mylėti. K 
to matyti kad naujasis Die 
vas yra labai žiaurus. Je : 

mes nebesimylėsime tai mus 
Milda gali nutausti, o jei my
lėsimės, tai gali nubausti nau
jasis Dievas, kuris viską ma
tąs, kaip sako Jeronimas. 

susikaupė debesys. Vyta irtu 
šaltu, perveriančiu žvilgsniu 
žiūrėjo į Lazdoną, kuri štai 
ga pasijuto taip, tarytum, bū 
tų staiga atsidūrusi ties bal
sia praraja. J i negalėjo ati 
traukti savo baimingo žvilgs
nio nuo Didžiojo Kunigo. Jt 
artimieji, gerai pažindam 
ūmų Didžiojo Kunigo būd:>. 

NAUJI PALAIMINTIEJI mą V\i pradžios mokykla. Mi-

suprato, kad jei prieš Vyta,.- v i e n u o l v n o s t e i g g j a J U i r i a ( l i 

tą tą akimirką butų stovėju . g o s a 

šios ne žemaitės, o kurios k 
tos srities moterys, tai nii? 

(KSB) Neseniai šv. F V t r o ' • * » * « t u » 3 ( i 0 a«k et.mų, 
harilikoJB Romįe paskelbti k , , r i o * " , o k o « t l k s k a ' t y t l 

palaimintaisiais savo šv,ntu i r r a S > t i ' b e t s t e n g , n s J b e r " 
gyvenimu p a s i n ė j e ...iru- n i u k u * B " a o k ^ i a l , , a t o ' ° "K>-
sieji: kapucinų broliuke I g - ;

r S a i t e s nan"-1 " « * * 
naeas iš Lakonės, šv. Jėzaus' 
Širdies vienuolė Pilvpa Du-
chesne ir artimo meilės lar- REMKITE, PLATINKITE 
nyboje d a u g p a s i d a r b a v ę - ! K A T A L I K I Š K Ą S P A U D Ą . 

nes skliautuose susirinkusių 
debesų žaibas tučtuojau būt«i 
trenkęs, — bet čia stovėjo ai. 
stovės tos aisčių šakos? kuri 
Vilniaus Kunigui labai daug: 
padėjo ir kurią jis ypatingai 
mylėjo. Vytauto galvoje švy-

Kriviai sako neklausykite J e s t e , ė J ° s u n k i i r *»*™8* Je
ronimo, o Jeronimas sako a* | J « y s t g » jo amžinos kovos 
klausykite krivių. Ką dabai 
mums daryti, Didysis Kuni
ge? 

Giodrė kalbėjo karštai, už
kaitusiu veidu, bet ji negalė 

MISIJONIERIAI 
ŠVIEČIA INDĖNUS 

(KSB) Misijonieriai, rūpin
damiesi žmonių krikščionini
mu ir civilizacija, Kolumbijo
je įkūrė naują indėnams kai-

AKIŲ GYDYTOJAS 
— Ar jūs nemanote, kad 

naujasis Dievas yra galinges 
nis už senuosius f — vėl pa 
klausė Vytautas. 

— Kol kas naujojo Dievo 
galybės mes nematėme, nors. 
jei jis norėjo, kad mes jį įti-j j 0 SUprasti, kodėl visi prie 
kėtume, turėjo iš pat pradžios s o s t o s t o v į didikai šypsosi, 
ją parodyti. Jeronimas skel 
bia, kad jo lūpomis kalbas 
naujasis Dievas. Mes nežino
me, ar is tikrųjų jo Kiporoio 
kaip jis sako, kalba visagalis 
Dievas, pasaulio valdytojas, 
bet mes žinome, kad per tą 
laiką mūsų senasis dievas 
Perkūnas keletą kartų savo 

ypač baltieji tarnai išsišiepė 
ligi ausų, ko dėliai net Vytau 
to plonose lūpose pasirodt 
lengva šypsena. J i nuleido 
akis ir nebežinojo ką daryti. 
J i išgirdo, kai Vytautas ma
loniu, už širdies griebiančiu 
balsu vėl prabilo: 

Nei senieji, nei naujasis? 
ratais važinėjo po padangę ir D į e v a s m y ie t i nedraudžia. Su 
kad savo ugniniais vingiais, grįfcigį n a n K ) , pasakyk visam 
kuriais jis čaižo nuo akira
čio ligi akiračio, sudegino kot
letą žemaičių sodybų. Aišku, 
jis parodė savo rūstybe 
mums, kurie nebenorime Inui 
jam ištikimi. O naujasis Ui e 
vas jam už tai neatkelti jo, 
nors mes visi manėme, kad 
jis taip būtinai padarys. Kai 
mes Jeronimą klausėme, ko
dėl jo Dievas tyli, tai jis 
mums atsakė, kad pasaalio 
Valdytojas tylįs dėl to, kdd 
esąs labai geras. Mums ta* 

žemaičių jaunimui, kad meilę 
laimina visi dievai, kokia til. 
kada yra buvę šioje žemėje ir 
kad jie neklausytjų tų, kurie 
jiems draudžia mylėti. 

Giedrė patenkinta vėl įsi
spraudė į moterų tarpą. 

dėl Didžiojo Kunigo sosto, jo 
žemaičių nuolatinė ir pastov* 
jam ištikimybe. Jo žvilgsni? 
sušvelnėjo, ir kai jis prabilo 
jo balse vėl buvo galima su 
čiuopti tą patį nuoširdumą, 
su kuriuo jis sutiko žemaiMų 
moteris. Visi lengviau atsi
duso. 

— Jei aš neatsiimsiu Jero
nimo, tai jūs pasiimsite sa 
vo dievus ir išsikelsite iš Že
maičių. Taipl — paklausė jis. 

— Taip, Didysis Kunige. 
— atsakė nedrąsiai Lazdona 

— Greičiau naujasis Die
vas išsivers be tikinčiųjų, ne 
kaip aš be valdinių, — tvir
tai pareiškė Vytautas. 
Grįžkite namo ramios, jūs;; 
prašymas bus patenkintas. 

Vytautas savo pažadą įvyk
dė. Dar žemaitės nespėji, 
grįžti namo, Didysis Kunigai 
išsiuntinėjo raštą Žemaičių Vi 

NAUJAS APARATAS 
AKINIAMS PRITAIKINI 

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS 

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

0 gali suteikti. 
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akiniu, kurte pašalina 
vii-ą akių įtempimą. 

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

OPTOM ETRISTAI 
1801 So. Ashland Ąvenue 

Kampas 18-tos N 
Telefonas CANAL 0523 — Chieago 

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

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

^TUVIAI DAKTARAI 

DR. WALTER PHILLIPS 
įSBFS*** Eft CHIRURGAS 
^155 VVest Cermak Road 

OFISO VALANDOS 
1 •£ 4 ir 6:90 — 8:30 vakare 

" P*£Al autartį. 

DR. VAITUSH, OPT. 
SPECIALISTAS 
METRICALLV AKIC 

LIKTI ' v i s 
Su T iri 10 merų praktikavimo 

Mano Garmntavtma-
Palengvina aklų įtempimą, kaa ea 

i priežastimi Kalvos skaudėjimo 
•vaisinio, akių Įtempimo, r.ervuoiu 
no. skaudama akių karštį, atitaiso 
rumpareiryste ir toliregrystO Prlren 
r\t> t^ldin^a) akintus Visuose atsiti
ktam uoa# i i»ni lnavima« -iaromaa *'• 
itskt'«a. nHrndan^la maftlaustas kis' 
•a* ^ftrctai* «*^«is atkreipiama I 
"vokyk *r •'.,k«* *-*•*•+*)* * > T » a f 

Talandos: nuo l t lkl 8 vai. rak 
Nedaliomis pagal sotart) 

Daugely atsitikimu afcv as*»t«» 
«MM» he akinių. Katama plak* katj 

4712 SO. ASHLAND AVF 
Tsisfnnaa VARifs \*7* 

Maloningas Viešpatie,, jnnams, įsakydamas uždrau-
girdint tavo tofcins pajaukins 
žodžius jaunimui mes vilta 
mes, kad ir mūaų prašymo 
4u neatmesi, — vėl kreipėsi į 
Vytautų Lazdona. 

atrodo labai keista ir ne-u j — Mes prašome tave atj-i-
prantatna. Mums rodosi, t£<l'imti Jeronimą. Jei tu MftffiĮ 
mes naujojo Dievo nesupti*- prašymo neišklausysi, tai pa-
sime, o naujasis Dievas n<*iv *kui mu? ateis pas tave mūsų 

sti Jeronimui pamokslauti, ii 
ji atšaukė į jVilnių. 

Nemokyti žmones visuomet] 
visu smarkumu demonstruoja] 
savo žinias. Stevensi 

Remkite Lietuvišką 
Žyduką 

NATHAN 
KANTER 

MUTUAL 
UQUOR 
„ co. 

i Wholesale 
4707 So. 

Halsted St. 
Tel. Blvd. 

0014 

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

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

Lengvi Išmokėjimai. 

Del teisingo radio patarna
vimo Šaukite: YARds 3088. 

JOSEPH F. BUDR1K 
FURNITURE HOUSE 

3409-11 ir 3417-21 South 
Halsted Street 

BUDRIKO PROGRAMAI: 
WCFL — 970 kil. Sekmadienio 
vakare 9 vai. 
WHFC — 1420 kil.. Ketvirta
dienio vak 7 v»' 

LIETUVIAI DAKTARAI 
TeL YARds 3146 

VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 
2 iki 4 ir 7 iki 9 

Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9 
Šeštadieniais: 11 iki 12 

DR, V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Taipgi akinius pritaikau. 
334^ 6. Haisiw*« Street 

Telefonas: Hemlock 5849 

DR. PETER T. BRAZIS 
t)757 So. VVestern Ave. 

Uiiso v alūnuos: 
to piet — 1 iki 3; Vakarais 7 iki 9 

fteiuiutdieiiiais suiyg butai*ties> 
Pilone Cicero 4276 

UK. f. AIKUČIUNAS 
144d b . 4^ih e t , Cicero, 111. 

^HiUttulctilttia, ixct» i i tctuitjuittia 
11° 1'cujvLUuicuiUiia 

vaianaoa. IO-J.^ I^LU. ^-O, /-y r*, jk. 

3 i 4 / 5 . haisiea St., Chieago 
ir imiauituiiaia, l ieciauieiattib 

u- besLaoicjuiuiJs 
Valandos: 6 — 8 popiet, 

DR- F. G, WINSKUNAS 
PHYSICIAN - SURGEON 

Ofteo: 2158 W. Cermak Rd. 
TeL CANAI 2S46 

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

Tel HEMlock 3150 

I U T L SIEOUNSKI 
DANTISTAS 

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LATayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
i M l Penkiadieniais. 
4631 So. Ashland Ave. 

TeL YARds 0991 
ftnnadieiiiais, Trečiadieniai* ir 

Šeštadieniais. 

DR. CHARLES SEGAL 
Q7?2?,OJAS » CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Ave, 

TeL MIDway 2880 Cnicago, UL 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vai ryto, nuo T iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. \ak. 

Sekuiad. nuo 10 iki 12 vaL ryto. 

praa mūsų 
— Žinoma, būtų labai n«ore-

ra, jei mano valdiniai ncfce-
susiprastų su savo dievai*. ~ 
pastebėjo Vytautas, lyg |» i -
ta n lamas Lazdonos mintims. 
lyg pats savo mintis gan a* 
pareikšdamas. Vel užst rio 
trumpa tyla. Giedre visa U»-
ką aorejo prabilti, bet vis i š 
buvo progos. Dabar j i M 
sprendė, kad jos valanda a'-?-
jo. J i žeage kiek į priekį ir 
'prabilo: 

vyrai, nes mes mylime se
nuosius dievus ir nenorime 
naujojo Dievo. Verčiau mej 
apleisime savo židinius ir 
prosenolių iemę, nekaip k&dl 
pakeisime savo d ievus . . . . 

Šie žodžiai padare didsJį 
įspūdį visiems: juose buvo 
jaučiamas nebe tik prašymą^ 
bet ir reikalavimas ir net gra 
sinimas. Balti tarnai savu 
vietose sustingo kaip žvakes. 
Atrodė,' kad dideles monO 
aukštuose skliautuose staiga 

m 

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

r 
fld U M H n i l » H M M 1 Dienom 

TURTAS VIRS ^5^00,000.00 
Atsargos Kapitalas Virs £400,000.00 
Dabai mokam 3*/*% ui pa-

dltua pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 m. 

STANDARDt 
PEDERAL 
SAVINGS 

LOAH AssooaTion 
om cmcAoo 

sueerui MACKIKWICH. 

b | V. & 
8AT1NG8 PEDBRALL.T 

OrSTTRSD 
• 

4192 ARCHER AVENTTl 
TKb. VIRGDflA 1141 

VAL.: I iki 4 p. p. Twrf»ul.: t lkl įtrOO p. i e i t a d . • lkl »:00 • . T . 
^ ^ ^ * ^ i * ^ ^ ^ ^ ^ ^ < 

CHICAGO'S MOST EELIABLE NEW CAB DEALEK 
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. 

BUICES — 1939-38-37-36, Sedans. Prices as Low as: 
AU have Heaters and Trunka — šame with Radios #395.00 
CHEVROLETS - 1939-38-37-36, Sedans. 
Ali have Heaters and Trunks — some with Radios #185.00 
CHRYSLERS — 1939-38-37, Sedans. These look likę new.. .#295.00 
DE SOTOS — 1938-37-36, in perfect condition. 
With Heaters, Radio and Trunk. ••••$275.00 
DODGES — 1939-38-37. Best Buys in Chieago. 
With Heaters and Radio. AU have Trunks #295.00 
FORDS — 1939-38-37, with Heater; some have Radios #195.00 
PONTIACS —1939-38-37-36, with Heaters, Radios, Trunks, #185.00 
PLYMOUTHS — 1940-39-38-38-36, with Heaters, 
Radios and Trunks. Ali these cars are likę Brand New #295.00 
218 cars to choose from. Every car reconditioned by our factory 
trained mechanics and gruaranteed to be perfect throughout. 

YOUR GAR D0WK - BALANCE 18 MONTHS. 
ĮSJSJH^I 

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

6445 So. Western Ave. Chieago, 111. 
O P E N E V E N I N G S 

l'eieiouaa OAl«ai V3U» 

M. i-titK j. mtm 
£d\)£ Wesi Cermak Koad 

u- pūga i oiUiiių. 
išeKjuatlieoiaia taipgi pagal tiutart). 

^e»._ teieiouas aJū^iey Uio-i. 
l'el. Cicero 1484 

UK. 5 . K. F A L U i m 
Kanip. i oios oau u* 4^tn C t 

UF16U VAliANUOlS: 
isuu 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak. 

ir pagal butartj. 
Kes. ibzo bu. DUtn Avenue 

TeL Cicero 14b4 

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS I& CMIBUBOAS 
toov west b3ru 6treet 

OiTlttO VALAxNDOa: 
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare 

Taipgi pagal sutartį. 
Ofiso teieionas JfiiUspect 6737 
Mamų teieionas Viliguua 2431 

DR. M A M KAHN 
GYDYTOJAS IE UHliiUaGAfi 
40^1 bo. Asnland Avenue 

TeL lARds 0994 
Rez. tel. PLAza 8200 

VALANDOS: 
Nuo 10-12 v. lyto; 2-3 ir 7-S v. vak. 
Nedoliouiis nuo 10 iki 12 vai, dient 
TeL YARds 5557 

DR. FKANK C. KVViNN 
(Kviecinskae) 

GYDYTOJAS Ui CHIRURGAS 
lbol West 4 V tn btreet 

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

ir» pagal sutarti. • • 

DR. P. J. BEtNAfi 
(Beinarauskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 5 a Halsted btreet 

TELEFONAI: 
Ofiso — WENtworth 1612. 

Rea. — YARds S95& 
OFISO VALANDOS: 

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

pagal sutarti. 
TeL YARds 2246 

DR. C. VEZELIS 
DANTISTAS 

4645 Sa Ashland Ave. 
arti 47th Street 

vaL: nuo 9 vai. ryto iki S vai. vak. 
Seredoj pagal sutarty. 

Iš ta anglis parfcsite ir 
mokėsite, • — Š Ę an^Hi 
gausite kaip pas:— 

AMJbRIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 
Res. 6958 So. Taliaan Ave, 
ries. TeL UriOveimi 0617 
Office teL HEMlock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

~" "Vai.: 2—4 ir 7—9 vak. " 
Ketvirtad. ir .Nedčlioniis susitarus. 

2423 VV. Marquette Road 

DR. STRIKOL'IS 
FHYS1CIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2 iki 4 ir uuo 6 iki 8 vaL vak. 
Nedčiiouiis pagal sutartį. 

Office teL YARds 4787 
namų teL P&Ospect 1930 

Tai CANal 6122 

DR. BIE2IS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 VV. Cermak Road 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 T. J* 

REZIDENCIJA J 
6631 S. California Ave, 

Office Puone Bsa. and Office 
f PKUspect 1028 2359 S. LeaviU St. 

Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak., Ganai 0701 

M. J. J. KUM/AR 
(Kowarskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 VV. bJrd St., Chieago 

Trečiadieniais ir Sekinadieuiais 
pagal sutartį. 

TeL YARds 6921. 
Res.: K£Nwo6d 5107. 

DR. A. J. BERTASH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso teL VIRginia 0036 
Rezidencijos teL: BEVerly 8244 

DR. T. DUNDDLIS 
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomia pagal sutartL 

T«l 

TeL CANal 0257 
Res. teL: PROspect 6668 

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

Rezidencija: 6600 So. Artesian A m 
VAJ^NDOS: 11 v. ryto iki 8 ooire* 

t *« O «al vakmv* 

CRANECOAL 5332 S. Long Ave., Chieago - TeL PORtsmouth 9022 
POCAHONTAS MINE RUN. iš ge-
riausių mainų. Dttog dulkiu išim
ta. Perkant 5 Tonus mr daugiau — 
$7.65. Sales Taz Extra; Black Band 
anglys — $9.50. 

/:... 
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TĖVŲ KRAŠTO 
Lietuvoa-Vokietijos 

* Pasieniu Suvaržytas 
Judėjimas 

Komunistų Pastangos 
Neduoda Rezultatų 

Komunistų partija ir komu 
_ . . . „ . • . •• - Jn i s tmio jaunimo organizacija Pasienio su Vokietija 10 * ° Įdeda didelių, bet rezultatų 

neduodami ii, pastangų įtrau
kti į savo eiles lietuviškąjį 

kilometrų zonoje smarkiai -.-u-
variyta judėjimo laisvė. Prie 
pasienio varžomojo rnožo pri
skirti sie miestai ir mieste
liai: Palanga, Kretinga, Kvie 

jaunimą. Tuo tikslu Kaune, 
sporto salėje, buvo sušauktas 

skirtas mitingas. 
Tame mitinge kalbėjo Respu-

tiniai, Gargždai, Vėžaičiai,' l*™11"111 

Vėvirženai, Švėkšna, Va inų- ' T a m e m i 

tas, Žygaučiai, Sar t ininkai , ! b l i k o s V*™*™** pareigas ei 
Tauragė, Jurbarką*, Kalvari- In9« J« P*1**1*- Kaip ir ki 
a, K. Naumiestis, Kybartai,1 ^ a t v e * i s > ***** V** 
Virbalis, Vištytis, Liubavas, 
Stri*nbagalvė, Karužai, Laz
dijai ir Kapčiamiestis. Judė
jimas šioje zonoje yra gali
mas Uk su ypatingais leidi
mais. Kas nusižengs šioms 

tė sovietų pasiuntinybės pa
rengtą kalbą, kurioje jam bu
vo įsakyta kelti į padanges 
sovietiškąjį * * rojų 1\ Pasak 
Paleckio, birželio 15-17 d. da
tos, kuomet sovietų kariuo-

Į Iš^Ptetu Amerikos Lietuviu Gyveni k 
Rio Lietuviai Minėjo 
Išeivių Dieną 

Rio de Janeiro. Brazilija. — 
L. B. a "Vilnis" suruošė Iš
eivių Dienos minėjimą. Pri
taikintą iškilmei kalbą ggusa-
ike kun. J . Janilionis, nušvies
damas gyvo ryšio palaikymo 
reikalą tarp Išeivijos ir Tė
vynės ir iškaldamas mintį su-
s.irūpiriti pavergtosios Lietu
vos likimu. Žmonių buvo aps
čiai prisirinkę, bet visų ūpas 
prislėgtas dėl Lietuvos Ne
priklausomybės netekimo. 

• t 

Didelis 
Londono gatvėje susprogusi nacių orinė bohiba ne tik apnaikino namus, bet į griuvėsius ( s u s i d o m ė j i m a s 

mybių, ir aukomis paremti. 
Aukos jau pradėtos rinkti. 
Kitame "Šviesos" nr. jau pra 
dėsime skelbti aukojusius Be
ndruomenės salės statybos rei
kalams. 

dar įvertė ir autobusą; britai pašalina griuvę tems. (Acme telepnoto) 

, , . • menė okupavo Lietuvą, esan- j . 
taisyklėms, leisdamas apsigy- v. . J " m „\ <0 * J. _ / čios istorinės datos. Tai esan- •• venti cas save žmonėms be | ti "mūsų revoliucijos" data. j 
leidimo, baudžiamas iki 1000] 
litų p a W a arba ištrėmimu W ° m u S ^ ^ t i , k a d P * 
iki vienerių metų į priverkia- P a l e c k i s a P i e " ^ r e v o l i u - , ^ 
mus darbus. Pasienio kariuo-1 c i » " P"1?1* t l k t a l J » to> k w 

raudonoji armija jau buvo 

KAS GIRDĖT KITUR 
i • 

menei ir milicijai suteikta tei
se bet kuriuo laiku tikrinti 
dokumentus vkų asmenų 30 
kilometrų pasienio rucče, o 
taip pat 10 kilometrų pasie
nio ruože sulaikyti asmenis 
44 ne ilgiau kaip 2-1 valan
doms", tais atvejais, kai rei
kia išaiškinti sulaikytojo as
menybę. Gyvulius girdyti ir 
plaukiota padienio upėse, eže
ruose, o taip pat išplaukti į 
Baltijos jūrą bet kuria plau
kiojimo priemone pasienio 
sodybų gyventojai gali tik 
pasienio apsaugos įstaigų lei
dimais. Visi žvejybos, m«lžk> 
klės, mokslinio tyrimo, spor
to ir kitokie laivai, nepriklau
somai nuo taįpos, didumo ir 
pajėgumo, plaukioja 10 kilo
metrų pasienio ruožo ežeruo
se ir upėtse ir Baltijos juros 
pakraščiuose, turi būti speci
aliai įregistruoti. Bilietai ge
ležinkeliais ir garFaiviais į 10 
km. pasienio zoną duodami 
tik tiems, kurie turi leidimus. 
800 metrų ir 10 metrų pasie
nio lonose judėjimas yra taip 
suvaržytas, kad jis faktiškai 
negalimas. 

Lietuvoje. Kokį nuopelną šio
je "miteų revoliucijoje" turi 
Paleckis, turbūt, neaišku ir 
jam. Toliau didžiausia data 
buvusi ta, kuomet Paleckis, 
raudonųjų įsakymu, nuvyko į 
Maskvą parduoti Lietuvos ir 
pamatė Staliną. Po Paleckio 
į jaunimą kalbėjo "Tiesos' f 

dienraščio redaktorius, kurio 
pavardė Zimanas. Vėliau apie 
Sovietų Sąjungos užsienių po-
litiką kalbėjo raudonosios ar-, 
mijos politinis vadovas (pa
čioje Kuojoje tokie vadovai 
jau, panaikinti!) Mdraugas' f 

šinkarenko. Jis kalbėjo rusiš-

Piknikas 
Laimėti 

Nei vienas nepraleiskite 
progos nenuvykę į seserų 
Kazimieriečių sodą 
Philadelphia, Pa. — Rug-

isėjo 15 d. Seserų Kazimierie
čių rengiamas tpiknikas bus 
gražiam sode Juozapo Mari
jos Viloje, Newtown, Pa., prie 
Holand Road. Visi kviečiami 
atsilankyti. Be abejonės, į tą 
pikniką suvažiuos tūkstančiai 
žmonių. Bus progos susitikti 
su savo draugais ir po (gra
žiais vaisiniais medžiais links
mai Jaifc%t praleisti. Tą pačią 

ros muzikos susirinkusieji li-
. nksmimM iki Niurnos, Hnkė- garsinta velionies (Mdele sie-

a ,. .VI . .dieną bus leidžiama laimeji- , . . . .. ! • • la. Gyvas įbildamas velionis 
kai, tad lietuviškas jaunimas j m t d $ 1 0 0 0 0 l a d U Ja u n a i> t m a r u s i a i , gra. 

buvo: Albinas Normantas su 
Agniete Agurkiūte (jaunosios 
sesuo); Edmondas Freitikas 
su Bronislava Arestoe-vičiūtu 
(jaunojo sesuo); Kazimieras 
Margevičius su Tekle Balčiū
naite. 

Žmonių buvo pilna bažny
čia. Vestuvininkai sudarė gra. 
žų reginį. 

Po pamaldų įvyko vestuvių 
puota parapijinėje svetainėje. 
Skaitlingai susirinko giminių, 
draugų ir kaimynų, taipgi ke
letas dvasiškių "dalyvavo. Prie 
skanių valgaų^gerimų ir ge 

= ^ i nei man, niei tau nebus ramu 
ant širdies. Jei jau ne sipau-| 
dai, tai bent man pasakyk 
pavardę ir adresą, kad galė
čiau bent kvitą atsiųsti". 

Dar kiek svyruodamas, at- j 
sakė: *' Veiveris, Martynas; 
N. Grafton, Mass." 

Pavardę atsiminiau — vie
nas iš tų nežinomų, bet duos-
nių aukotojų. Su malonumu 
paspaudžiau to taurios sielos 
žmogaus ranką. 

Šiandien gi, peržiūrėdamas 
spaudą, "Amerikos Lietuvy
j e " randu kelias eilutes apie 
mano kuklaus draugo Marty
no Veiverio mirtį. Viskas to
je žinutėje yra: ir kiek metų, 
šioje šalyje gyveno, kada ir 
kur palaidotas; bet nėra iš-

Vila Zelina, Brazilija. Y-
ra vilties, kad rugpiūčio m. 
bus pradėti salės V. Zelinoje 
statybos darbai. Tuo yra pa
tenkinta lietuviška visuome
nė. Visi pasiryžę, sulig gali-

JAPONAI KEIČIA 
IŠVAIZDĄ 

Darant matavimus Havajų 
salyne konstatuota, kad japo
nai, kurie prieš daugelį metų 
ten atvykę, keičia savo tipą. 
Paaiškėjo, kad palyginti su 
Japonijos krašto gyventojais 
Havajų japonų kojos darosi 
ilgesnės ir kurtas trumpesnks, 
platesni pečiai ir ilgesnis vei
das. Pasitvirtina sena teori
ja, kad gyvenamoji erdvė, va
nduo ir maistas turi tam tik
rą įtaką į žmogaus ūgį ir iš
vaizdą. 

jo visai nesuprato. 

Jei Lietuva Laisva, 
Kur Jos Konsulatai 
Pasams Išduoti? 

Užsienio reikalų ministeri
ja . praneša, kad norintieji iš 
užsienio įvažiuoti į sovietiš
kąją Lietuvą arba per Lietu
vos teritoriją pervažiuoti tu
ri gauti Sovietų Sąjungom pa
siuntinybių arba konsulatų a-
titinkamas vizas. Išimtis yra 
daroma tik tiems užsienie
čiams, kurie turi gavę SSSR 
trajttitines vizas, ir tiems, ku
rie tranzito vizas yra gavę iš 
Lietuvos atstovybių užsieny
je iki š. m. rugpiūčio 7 d. Pi
liečiai, turintieji Lietuvos res
publikos paikus, iš užsienio į 
sov. Lietuvą sugrįžti gali tik 
gavę Sovietų Sąjungos įva
žiavimo visas. Užsienio val
stybių, piliečiai, norintieji iš
važiuoti iš Lietuvos, turi gau
ti vizas -iš SSSR pasiuntiny
bės Kaune. Reiškia, Lietuvos 

Getežinkctiai 
Pritaikinti Prie 

(Rusijos Geležinkeliu 
— Kaip žinoma, iš Europos 

valstybių vieni rusų geležins 
keliai turi platesnius; bSgius.I ^ . ^ . ^ ^ ^ ^ ^ 
Dabar pradėta platinti Lietu-, ^ ^ ^ ^ ^ 9 v a l a n _ 

dą ryto. Bušai eis iki 12 va
landos dieną. 

Seselės visit? pasitiks ir sa
vo tikio gaminiais pavaišins. 

žiai lietuvių porelei, links-
Kas dar neturi tikietų, lai maus ir laimingo vedybinio 

pasistengia tuoj įsigyti. Jų 
galima gauti Akademijos Sky 
riaus Vadovybėj, prie kiek
vienos parapijos, taip pat ma
noma bus galima gaut ir pik
nike. 

Philadelphiečiai! Norintie j i 

vos geležinkelių bėgius ir de
rinti prie SSSR platumo. Vil
niaus - Stasylų linija jau (per
siūta ir ja vaikšto jau sovie
tinio tipo traukiniai. Netru 

sugyvenimo. 
Dar reikia pažymėti, kad 

abu jaunuoliai yra darbštūs 
parapijiečiai, visų mylimi ir 
pavyzdinei šimtaprocentiniai 
lietuviai. Tas teikia didelio 
džiaugsmo lietuvių kolonijai. 

F. P. 

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

kus visi Lietuvos geležinke-1 Brolau, sesuo! Atsimink, kad 
liai bus išjungti iš bendro eu- j Seserys Kazimierietės Juoza-
ropinio platumo ir pritaikinti 
prie rusiško platumo. 

Panaikintas Žemes 
Reformos* 
Departam 

Martyno Veiverio -
Taurios Sielos 
Žmogaus Mirties 
Proga » 

N. Grafton, Mass.. — Karts 
nuo karto tekdavo gauti po 
porą dolerių aukų su keliais 

po Marijos Viloje mokina mū
są jauniausį lietuvišką žiiedą. 
Ten yra aukštesnioji jaunųj žodžiais — skiriu tokiam tai 
mergaičių mokykla — akade-1 reikalui; tik pavardės neskel-Į vienos valgyklos pavojingoj 

slapstės su savo gerais dar
bais ir nesibriovė į priekį. O 
siela nematoma. — Žinoda
mas jo sielos jautrumą, spė-| 
ju, kad ir paskutinieji įvy
kiai Lietuvoje priartino jo 
mirtį. 

N. Graftono lietuvi!-Lanky
damasis Šv. Pilypo kapinėse, 
sustok ties a. a. Martyno Vei
verio kapu ir prisimink šiuos 
mano žodžiui: čia ilsisi tik
ras ir iki mirties ištikima 
Lietuvos sūnus! 

Jonas Budryjs 
New York, 1940.IX.8 

$5.00 Mat-hinelcss Permanent 
Wave. SPECIAIi TIKTAI * 2 . 7 5 

Skambinkit: RE Public 9202 
Užtikr intas darbas visų pagražini

m o darbu! 
Patyntsios Lietuvaitės! 

Šią Savaite Pcnstato 2 Naujas 
Darbininkes: Anette Stoškus ir 
Koše Tassella. , 

Marty's Beauty 
Shop 

6321 S. WESTERN AVE. 
Tel.: REPublic 9202' 

Marty SueiHa, savininkS 

— Sovietų kariuomenės o-
kupuotosios Lietuvos minist
rų taryba pavedė vidaus rei
kalų ministrui sudaryti komi
siją tik.-liam sienos nustaty
mui tarp Lietuvos Tarybų so
cialistinės Respublikos ir Balt 
gudijos tarybų socialistinės 

Respublikos. j 

Gerai apsidairyk, o pama
tysi tikrąjį kaltininką. 

NAUJAS IŠRADIMAS 
KIEKVIENAI YPATAI YRA 
MALONU TURfiTI GRAŽIUS 

IR DAILIUS PLAUKUS 
Šis naujas na t u ra] iškas vaistas 

.net ik sulaiko plaukų slinkimą., 
prašalina pleiskinas, bet ir ai gau
na plaukus, šį naudinga vaisia 
pasisekė surast i , m a n besigydant 
slinkimą savo plaukų. Pasekmes 
šio naujo vaisto yra patvir t intos 
ir garantuojamos. Pars iduoda su 
nurodymais kaip var tot i . Butel iai 
GOc ir po $1.00 Afsišaukit la išku: 

MRS. PAULINA RIMKUS 
1531 SHIELDS AVE. 

Chicago Hcights, m . 

PIRKITE ANGLIS DABAR - KAINOS NUKRITO 
ALESAUSKAS & SONS 

7100 So. Talman Ave. 

TEL. PROSPECT 8742 
Mes iškrmustome moderniu bodo. 

Pardavinėjame tiktai geriausios kokybės 
(best ąuality) anglis. 

Metodiste Ptyčeris 
1 eisme 

So. Boston. I t o s . — Prie 

mija. Tokios mokyklos šiais 

vybei (palaikyti labai reika- j Vasario ar tai kita kokia pro 
,lmo-os. Visi žinote, kaip ko-js"". Tai kuklūs patriotai, ne- (I f f) 

Ženies ūkio imnisterijoj^' m į s a r a į Lietuvoje brutaliai, norintiei savo gero darbo kei- atsiliepė į policininkus ir 
ive/<? žemės reformos depar- stengias panaikiati lietuvybę, i ti viešumon. pavartojo pažeminančių s buvei 

tamentas panaikintas. To de- • rpa<^ mū t5ų šventa pareiga pu-
partamento priešakyje pasku- j i ^ ^ i aukštesnes ir parapi-
tiniuoju laiku buvo arši ko- j ^ lietuviškas mokyklas, 
munistė M. Meškauskienė, ku- j ) a r s y k į v— ^ ^ į n i ž i a i 
ri neturi jokio Įfe^****]Įęviejąpmi atsilankyti į minė-
žem^s ūkio srityje. Pažyme-11% j^knikij. Visų atsibinkymas 
tina, kad "d rauge" Meškaus
kiene vieau metu turėjo net 
tris tarnybas: ii buvo direk
tore, "Ūkininko Patarėjo" re

dak to rė ir "liaudies šeinio" 
narė. Taigi, ir trys algos. 

bkite. Buvo tokių, kurie at- vietoj buvo savo automobilių 
V ' ~ • I * 

laikais mūsų tautai ir lietu-'siųsdavo reg-uliariai, ar tai 16j pastatęs metodistų pryeeris 
B. F. Kubiliui. Policijai {pa
darius .pastabų jis šiurkščiai 

net 
žc-d-

Prieš porų metų kalbėjau^ žiij. Už tai sustatytas proto-
Worcester, Mass. Po kalbos' kolas. 
apleisdamas scenų, už kulisų ^\nt rytojaus turėjo ateiti 
girdžiu negarsiai šamkiaiut į teismų, kur teisėjas, išklau-
mane. Dairaus. Prie laiptų ScS liudininkų, pripažino Ku-
stovi pagyvenęs žmog*Us ir biLių kaltu už vartojimų pa
šluosto ašarals. Prieinu. Žmo-, žeminančių žodžių (profane 

THINGS THAT NEVTR HAPPEN 
iiiter-nat'l Cartooa Ot^ N. Y. 

— Didžiosios Britanijos pa-

sul.ikfcj didelę paramų mūsų 
jaunuomenės išlaikymui lietu-'gus duoda man dvidešimts' language). 
vybės dvasioje. j dolerių. " P a s i e k Lietuvon i B . F . Kubilius yra metodis-

Lai būna seserų piknikas 10 — Ginklų Fondui, 5 — j tų mimsteriu So. Bostone. Pa- j 
pilnai pasisekęs. K. Drjria ] Šventosios uostųį ir 5 — šau-j staraisiais laikais, kada So

vietų Kusija pagiobė Lktu-
vų, j.is kartu su komunistais 

lianis. Štai dar 50 centų per
siuntimui...'' "Ačiū, nuošir-Rugs. 8 d., Šv. Kazimiero 

parapijos bažnyčioje Moterys Į džiai. Bet persiuntimui nerei-| reiškė viekai pasitenkinimų 
,tės Sakramentų pričinC' Stani- | k i a ' \ "Vi>tiek; tai pridek Komunistai jo neskaito rimtu 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ s i u n t i n y b ė Kaime praneša,! s | o v a g Areškevieius su Klzr-;kad ir šauliams". <4Ačiū du*ito«gmn% bet šiais Laikais jis 
pilieeiei gali sagrį&i į Lieta-Į k?id nei ji , nei konsulatai nei b i e t a A g i a r k i ū t e § l m b ^ davė kartų. Nuo ko užrašai f " j i ems naudingas, nes jis už-
vų tik gavę Sovietu, leidimai pasy, skyrius koi kas nepru- j ^ ^ g ^ ^ėdė kun. Btanislo-%Nesvarbu, pasiųsk ir tiek". g į r į a Sovietų grobį. Rap. 
I r sakyk tu man, kad sovieti-į minės jokių lankytojų, išsky- v a s ^^isL po r s u m { j . Į ^Mielas žmogau, taip man, _ 
n§ Lietuva nėra "laisva", ' r u s britų piliečius. I Pabroliais ir pamergėmis nejauku. Mes i šsk i rs ime —į PIKTINKITE "DRAUGĄ" 
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PinSBURGH'O LIETUVIŲ 2INI0S 
^s. nyf-ios naudai . Pada l iau jų itž-j 8:30 v a k a r e mokyklos 

stoti nieks nesugeba ir net taineje. 
sve-

Iš Pittsburgh 
Provincijos Kunigų 
Susirinkimo 

n ii ir Hitleriui, štai jau visi 
metai, kaip jie krauju dažo 
K ū r o j e o Dievo pirštas jų 
neliečia". Nutilk, žmogau. Bu 
vo ilidesnių nevidonų už Sta-

dorybių, 
katalikai I O 

Buvo pavyzdingas: 
įter%s lietuvis, veik

liu* ir l ' /tleri, jie kri-kSčio- W e s t E n d 
Pirmadienį, rūgs. 9 d. įvy 

ko Pittj*burgho provincijo: 
kunigų susirinkimas. Į dien >- nL- l i s žveria Šert, o kur jie 
tvarkę buvo įtraukti &ie jęgjlkmlkml Kur Neronas ir ki-

nebariio. .Matyt, ims dar lai-
* 

ko iki vknvbe pas mus atsi-

kitus galus, tik nekaltinkime 
savo nerangumo. 

ktai : 1) Katalikų Susivieny ti kraugeriai t J ie dingo, o 

Kug.vjo 5 d. Šv. Vincento 
Moterų klubas laike mėnesinį 
susirinkimą, kariame vknbal-

sutare suruošti korta vi-mo Ugdymu galimybes mūsų krikščiony!* dar šviesiau už- , 
k o l o n i j a ; 2) Jaunimo orga- **#**>• 1 ) i n ^ . ******* > 1 0 pramoga parapijos labui. 
nizavimas: a) Vyčiai, b) pa-( Hitlerini, o amz.ų uolcs (Roek Y A m m bJ £ kageVm [r ki_ i r g ;1i sustiprins dvasių 

traakeijai išvystyti priemo
nės; 4) Mūsų nusistatymas: k e l * "' 1U»S» t*vynA Lietuva, 
atskalūnų atžvilgiu; 5) Lie-j m i i n e s ž i a u r u 1™** i r V* b«fc 
tuvai (Jelbeti Fondo ugdymas » n f t skaisti ir dora. Girdėt, 
ir t.t. Nutar ta visom j§gom|*ad Lietuvoj žmonės d a r a i 
remti LRK Susivienymų, pa- <** pamaldesni, negu buvo, 
darvti rinkliavų bažnyčiose M » bažnyčių net t.:e. kurie 
Lietuvai gelbėti Kristaus Ka
raliaus šventėje, spalių 27 (L, 
surengti prakalbas parapijų 
salėse Šv. Pranciškaus sese
lei Virginijai, ka tik grįžusiai . į m 0 n e s labiau 
iš Lietuves, organizuoti ir gai
vinti religiniai-tautine sąmo
nę jaunimo tarpe, remti Pit ts-
burgbo žinių skyrių prie dien
raščio " B r a n g o " . J . 

jos pirma nelankė. Dievas be 
abejo pasigailės mūs tautos. 

Yra baimės, kad ir Ameri
koj gali išdygti Stalinas, jei 

*rodhau-

^letinis mušbolo lošimas,Į lus LKK8A vietim's kuopos 
tai ištikrųjų, s v i k a s ir nau-' narys, nuoširdus jaunimo d ra u 

ras. Kaltinkim lietų, nepato- dingas, nes susirinkę turi pro- gas, d.uosnus parapijonbs il
gia; svetaine, laiko štokų ir i>os susipažinti, jasilinksiuin- bažnytinio komiteto narys. 

ti, paūžti, tat jį reikėtų ir to-į 
Iiau palaikyti. Žmogau- garl)ė išnyksta, 

— j ka ip dūmai, nuaidėję, kaip 
&v. Vincento Lyceuni vai-j varpo garsas, bet geri darbai 

kinai laikė mėnu-inį susirin- pasilieka ateinančiam kartom, 
kimų, kuriame vienbalsiai nu-j Ilsėkis, Juozai, ramybėje 
tarė suruošti metinį "kurk i - pas Dievų, naudingai iSvaikš-
n ų " vakarų parapijos labui, tinėjęs šios žemės kelius. 
Vaikinai silpnokai gyvuoja,1 . 
bet us susirinkimas pakels _ Raudonosios Lietuvos 

ministrų tarybos generaliniu 
• i sekretorių paskirtas Viktoras 

Darbai žymiai pagerėjo ir Prfskair is , iki šiol buvęs mi-
visi, kurie tiktai nori dirbti, nistrų tarybos kanceliarijos 
dirba. Vietinis .direktorių. Už komunistinį 

veikimų jis 1933 m. buvo su
imtas ir nute.ist.ats 5 metus ka
lėti. 1937 m. jis buvo iš ka
lėjimo paleistas, bet ir toliau 
veiikes komunistų partijoje 
kuri, kaip žinoma, visada ka
sė duobe Lietuvos valstybės 
ne pri k 1 ausomybea. 

gi turėjo draugiškų vakarėlį, 
kurį eu užkandžiu suruošė 
Lukšienė ir Stadulienė. Bridgeville 

Mirtis yra žmogaus žemiš
kos kelionės; galas. Kaip gy
vybe kyla iš susivienvmo sie-

megs 

North Side 
Teko patemyti, kad rugsėjo 

8 d. mūs bažnyčioj gana daug 
-žmonių ėjo pr.ie šv. Komuni
jos. Mat, toji diena buvo skir
ta maldai už pastovių teisin

a s " , negu bažnyčias ir tik 
lūponnV giedos "God bless 
America , \ o ne širdimis, jei 

Rugsėjo 8 d. Šv. Vardo drau 
gijos nariai ėjo bendrai prie 
šv. Komunijos. Šv. Sakramen
tas buvo išstatytas viešai a - , l o s ™ k f m l 1 ' t a i P m i r t i s a t e i " 

'na sielai nuo kūno atsisky
rus., Kiekvienas žmogus ženg
damas į šį pasaulį atsineša 

doracijai, kuri baigėsi palai 
minimu. 

Vyrukų parapijos metinis 
mušbolo lošimas gerai pavy
ko. Sutraukė virš j>orą šimtų 
dalyvių. Espleno vyrukai su

nūs. 

kapitalistai nelaikys darbinin-, pliekė šeridoniškius. Mat, Ks-
kų, žmonėmis, o tik masinio-1 pieno vyrukai gyvena arti 

lošimo vietos, tat gerai susi
pažinę su kiekvienu kampeliu 
lošimo vietok. Tad įr pavyko 
šeridoniškius ' ' nemielaširdin-
g a i " supliekti. Po lošimo bu
vo suruoštas pasilinksminimo 
vakarėlis mokyklos svetainė
je. Klebonas paprašė dalyvių, 
kad suruoštų " b i n g o " para-

• 

pijos labui. Susirinkę visi su
t iko i r sumetė virš keturias
dešimt dolerių nupirkimui 
" b i n ° o " vakarui dovanų. Tais 

iRugsėjo 8 d. įvyko moterų 
seniai laukiama kugelio va
karienė. Lietus pylė, kaip iš 
kibiro, taigi ir vakarieniauto-
jų susirinko tik mažas būre
lis, atrodė, kaįp gero ūk.min-

ga taiką. Žmonija pagaliau į-J ko šeima. Pasekmės visgi bu-
sitikinfs, kad Dievo įtakos nu- vo geros. Efci įvykusiu parapi-
sikračius tik suirutės ir žu- jos laimėjimu gal pelnysi-
dynių-gal ima tikėtis. Vienas, 'me iki $300.00. Mūsų mote-
kitas su abejone pasako: " K ą rys nemfsimena ir ketina to-
Dievas reiškia tokiam Stali- liau varyti gražų darbų baž-1 vakaras įvyks ruigsėjo 27 d-

mirtį. Šiandienų užkasame tė
vų, motinų, brolį, senutę, ryt 
greta, jų patys atsigulame. 

Šia. savaitę bridg-eviliškiai 
yra liudytojais tos gyvenimo 
tragedijos. 

Rugsėjo 8 d. pasimirė pas 
mus Juozas Urbonas, pado
raus gyvenimo jaunikaitis, ne
seniai sukūręs 'savo šeimos ži
dinį. A. a. Juozas turėjo daug 

Kiekvieno kataliko yra prie
dermė skaityti vien ka 
talihiškus laikraščius. 

MODERN 

VVOLK STUDIO 
1945 VVest 3 5 * Street 

COMPLETg 

.ADVANCED PHOTOGRAPHY 

UMVEST TOSSIBLE PRJCES 

PUONE LAFAYETTE 28}3 ' ' % 

GARY, IND. LAIDOTITVIŲ DIREKTORIAI 

K E L N E R — P R U Z I N 
Moterie patarnauja 

620 W . 15th Ave. 

A. A. Kun. Jono Juškos Paminklo Fondas 

Atvaizduojamas paminklas buvo pastatytas Šv. Kazimiero kapinėse prie a. a. 
Kun. J . Juškos kapo. Iškilmingos dedikacijos ceremonijos įvyko sekmad., Liepos-
Ju ly 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 10.00 M r ' a n d M r s ' H a t h a w a y ••• 4 - 0 0 

Mr. and Mrs. R. Z 5.00 Viso $362.50 
• 

P R A N E Š I M A S : Kadangi J . P . Kavai (Kavaliauskas) nebe bendradarbiauja su 
mnsn įs taira i r nieko bendro su ja neturi, prašome visų aukotojų siųsti aukas šiam 
a. a. Kun. Jono Juškos Paminklo Fondui tiesiai į: — 

VENETIAN MONUMENTCO. 
Western Ave. Chicago, III. 

TEL. SEELEY 6103 

Atnaujinkite ir Pagražinkite 
N XIIIŲ Grindis 

"DUSTL.ESS PliOOR SANDING" 
Apkainavimas Dykai- — 

\ \ Metų Patyrimo 
Darbas G n raut uola-

D61 Specialių Sa'ysrų 
Šaukite Dabar 

COMPT-ETE PliOOR SKRVICE 
Telefonas Nornial 47»9 

Gtėlės Mylintiems.. 
Vestuvėms. Baiikfe-
lams. L.ai<loiu\ėin> 
ir Puošimains. 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800 
r 

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

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

10:00 VALANDĄ RYTO 
1480 KIL. 

PROspect 4050 

Ska i tyk i t e Kata l ik i ška S p a u d a 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTJ 

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

1 Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South Fairffeld Avenue 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

Klausykite mosu radio programo Antradienio ir 
šeštadienio rytais 10:00 valandą, iš WH1P stoties (1480 k.) 

Su Povilu Šaltimieru. 

She's prefty as 
a piefure, 

UlĄrV % • § • • 
No one ean tolerate halitosb (bad breath). 
It can ruin almost any girl's popularity 
. . . her elosest friendships. 

Food fermentai ion in the mouth is said 
by some authorit ies to be a major cauae of 
halitosis. And the insidious thing about 
this oflfensive condition is that anyone 
may have it and never realize it. Priends 
know, of course . . . only too well. But, un-
fortunately, it is such a delicate subject 
tkey won't tell. 

So don't gamble with your sočiai oppor-
tunities and your happiness by taking un-
necessary chances. It is so simple to take 
precautions by gargling with pleasant-
tasting Listerine Antiseptic—mouth fer-
mentation is quickly checked and its 
odors are overcome. 

Get the Listerine Antiseptic habit. Use 
It . . . morning and night, and before all 
important engagements. Lambert Phar-
macal Company, St. Louis, Missouri. 

LISTERINE 
for HALITOSIS 

« (BAD BSEATH) f* 

ALDONA VALATKAITE 
Mirė ru^s. 10 d., 1840. su

laukus 22 moty amžiaus. 
Gimus Chieaffo. Illinois, ko

vo 18 d., 1»18 metais. 
Paliko dideliame nuliūdime: 

tėvą Joną ir motina Ann (po 
tevaia Strelkaitf-). seserj l ,u-
ctlle, krikšto motiną Moniką 
Rutkauskiene ir daug k i t ų 
draugiu. 

Priklausė prfe Lietuvos Vy-
^iu 14-tos Kuopos. Cicero, Il
linois. 

Kūnas pašarvotas A n ta n o 
Petkaus koplyčioje, 1410 South 
4!*th Tourt, (Mcero. III. 

la idotuvės jvyks Šeštadieni, 
rugsėjo 14 d. Iš koplyčios X 
vai. ryto bus atlydėta j Švento 
Antano parap. bažnyčią, ku
rioje jvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į §r, Ka
zimiero kapines. \ 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: -
Tėvas, Motina. Sesuo, Krikš

to Motina. 
Laidotuvių direktorius Anta

nas B. Petkus, tel. Cicero 2109. 

Kas skaito katalikiškus lai
kraščius, tas platina Dievo 

karalyste čia ant žemes. 

Kas nenori dirbti, tas ne

privalo ir valgyti. 

an your y e a rs; 
Why be your ag*? Look younger thcm your y e a n witk 
Clairoled hair . . . with herir that is soft colorfuL youtb-
Bkel Thoso gray streaks can be so thoroughly erased 
wilh ClcdroL the ioanous Shampoo Oil Tint . . . a 3-in-l 
treatment that cleanses as it recondition* as tt T1NTS. 
See your hairdresseą today and say: 

*flcUu*€x/vu. ..un/h 
Wrttm now for fr«e book/et and Ir— acfvice on your hair probJezn •• 
Įoan Clalr. President. C/airoi. Inc.. 130 W. 46tb St. N«w york. N. Y. 

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi "Drauge1 

LAIDOTUVIŲ 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

AMD III A M P C PATARNAVIMAS 
H m D U L A N U t DIENĄ IR NAKTĮ 

KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE DYKAI 

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

Anthony B. Petkus 
6812 So. Western Ave. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Oourt 
CICero 2109 

3354 So. Halsted S i 
Telefonas YARds 1419 

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

2314 West 23rd Place 

Ladiaicz ir Simai & % S M W 
Ui 

Phone PULlman 1270 

4348 So. Califomia Ą m 
Phone LAFayette 3572 

S. P. Mažeika 
Altanas 

3319 Lituanica Avenue 
Phone YARds 1138-1139 

3307 Lituanica Ave. 
Phone YARds 4908 

http://nute.ist.ats
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KhJNI IS LIETUVIU NAUJIENOS ] 
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Dar Vienas Piknikas Itni F D- Ko***"*""1. sekre 

toriai & Wells ir Lietuvos 
# Vasara jau baigiasi,* baigia- muugtrui P. Žadeikiui. Nuo 
si ir piknikai. Bet Motera Sa p^tarojo jau gautas ataaky-
jungos 48 kuopa dar rengia 
antrą rudeninį pikniką, Libe
rty Grove (buvusiam Dam
brausko ūky), rūgėjo 22 d 

ma 

Kareiviu išvažiavimas įvyv 
ko šeštadienį. Oras pasitaikė 

Kas atsimena pernai są-eių ^^^ Liberty danias žaiiuo-
1 • J A * • * * X _ f • pikniką, tai ir šiemet atva

žiuos. Kiek girdėt, bus daug 
įvairumo: dainų ir visokių 
žaidimų. 

Moterų. Sąjungos 48 kuopa 
iki sio4 gražiai darbuojasi. 
Kiek teko girdėti, kad ir šio 
pikniko dalis pelno bus pas
kirta parapijos reikalams. 

Bravo, 48 kuopos sąjungie-
tės! 

Šv. Antano draugijos na
riai turėtų atsilankymu pa
i m t i šį pikniką, nes kai ku
rios sąjungietes pasidarbavo 
tos dr-jos piknike. Rėmėjas 

Susirinkimas, 
Piknikas ir kit-kas 

Kas mėnesį, pirmą penkta
dienį, esti mėnesinis susirin
kimas Lietuvių Raudonos Ro
žės klubo. Taip buvo ir sį 
menefeį. Susirinkimas buvo 
Lietuvių Liuosybes svetainėj. 
Narių atsilankė nedaug; mat, 
dar vis baidosi vasaros karš
čių, nors jų jau nėra. Su jais 

ja, kaip tik birželio mėnesi. 

"* T 
Apie Gcero Biznierius 

Cicero j netrūksta lietuvių 
biznierių. Visi yra teisingi. Jų 
tarpe turime ir žymių veikė
jų, priklausančių draugijoms, 
klubams ir remiančių kiekvie
ną naudingą darbą, ar tai bus 
parapijos, tautos, ar vietos 
reikaluose, ne vien darbu, bet 
ir aukomis. Pavyzdžių galima 
būtų daug prirašyti. Čia pa
žymėsiu tiktai vieną, Antaną 
Pocių. 

Šis biznierius yra ne tik 
daug pasidarbavęs parapijai, 
tėvynei, draugijoms, klubams, 
bet depresijos metu savo lė
šomis yra maitinęs vargo pri
spaustus vaikus ir šeimas. 
Daug yra pasidarbavęs ir lie
tuvių politikoj. Be to, žmo
gus yra pilnas blaivininkas. 
Jo biznis randasi adresu 4930 
West 14 St. Dabar savo krau
tuvę gražiai išdekoravo ir 
papildė naujomis prekėmis. 
Savo ofise turi ir akių daU-

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

Pardavimui dvieji 2-aukStu namai. 
Viename .2 fletai po 5 kamb., o 
kitame 2 fletai po 6 kamb. Karš
tu vandeniu apšildomi. Atsišaukite* 
7242 South Farric ld Ave.. 1-uias 
aukštas priekyje. 

PARDAVIMUI NAMAS 
Bizniavas namas 22x80; krautuvS 
22x60. Karšto vandenio šiluma ap
šildomas; pragyvenimui kambariai 
užpakalyje. Piinas beismontas. 2 ka
ru gaiadžius. Kaina $7,600. Neno
rime mainyti. Savininkas: 2435 W. 
71st Street, tel. Ki^PubUc 8242. 

PARDAVIMUI NAMAS IR BIZNIS 
Pardavimui Karnas, 6 kambariai vir
šuj; tavernas ir 4 pagyvenimui kam
bariai pirmame aukšte. Mūrinis ga-
radžius. Ta varno fiksčeriai visi nau
ji. Parduosim pigiai. Randasi ant 
*>3-cios gatvės. Atsišaukite; Telefo
nas PJtOspeet 2078. 

,. '*"' • ' i 

Policija kovoja su streikuojančių darbininkų piketininkais ties Kawneer Manufacturin 
fabriku, NileeS, Mich. (Acme telephoto) 

^ 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

pasibaigė ir vasarines pramo
gos. Noroms nenoroms reikia tara, kuris egzaminuoja akis 
grįiti prie vidaus, t. y. sve
tainėse, pramogų. 

Kaip kitais, taip ir šiais 
metais klubo metinis paren
gimas bus vidury spalių Me^ fitKyMm." B e l o , pas jį die!e 
yi^io. JMjetrnianue parengime 
nariai gauna dovanas už ne-
emima. pašalpos per 20 ir 10 
metų. Jaunieji pasitenkina 
vien šokiais, augusiems reika
linga pamanginimo. Bet su 
tais ipamarginimais dažnai iš
eina ne sis, ne" tais. Bet ir šio 
meto parengimas pavestas 
valdybai, tad, nėra abejones, 
ji publikos neapvils. 

Pirmininkas pranešė, jog 
pas jį buvo atsilankę netikėti 
svečiai* — valdžios atstovai 
Dies Cpmnuttee. Pirmininkas 
— čią augęs jaunuolis, jau 
atitarnavęs šios šalies kariuo
menę dav*5 tinkamas informa
cijas, kas yra Raudonos Rožes 

ir pritaiko akinius. Kuriems 
reikia akinių, atsilaikykite 
pas A. Pocių. Būsit patenkin
ti egzaminacija ir akinių pri-

ARD Paskutinis 
Vasaros Piknikas 

Rugsėjo mėnuo, poetų ap 
dainuotas, kaipo "golden 
month of September,, — auk
suotai rugsėjo mėnuo. Saulu
te jau ne be taip šiltai šildo, 
rudens ūkai ore, gelsvi me
džių lapai — vasara jau švel
niai pradeda savo atsisveiki
nimo darbų... 

Šio gražiojo mėnesio 22 d 
sekmadienyje įvyks AJRD pik
nikas Vytauto parke. Visų A 
RD skyrių rėmėjos dalina mū
sų prieteliams ir seserų rėmė
jos pakvietimo bilietėlius — 
dykai. Gavęs tokį bilietėlį, pa
rašęs savfl javande ąnt jo •— 
turės f B g f ^ ^ a i a B t "**&»* 

Iškilmingas 
Prižmimas 

Šeštadienį, rugpdūčio 31 d., 
draugai Konstancijos Rimke-
vičienJes iškėlė jai iškilmingas 
sulauktuves, proga sugrįžimo 
iš kelionės. 

K. Rimkevičienė laiko ta
vernų num. 4356 So. Mozart 
St., ir su sūnum Alfonsu bu
vo išvykus į New Yorko Pa
saulinę Parodų. Pakeliui ap
lankė gimines New Haven, 
Conn. ir Bostone. Ten buvusi 

lis pasirinkimas įvairių laik- p r a į z ą " nuvykęs piknikam O 
rodėlių, žiedų ir kitokių pa- t ų "*&* p r a į z u " bus daug 
sipuošimui daiktų vėliausios 
mados. 

Mes, lietuviai, turėtumėm 
remti savus biznierius. Rem
dami juos, mes iš jų galėsi
me tikėtis dar didesnės para
mos. Jei mūsų biznieriai iš 
mūsty turės daugiau biznio, 
aišku, jie ir mūsų reikalams 
daugiau paaukos. 

Reikia dar pasakyti, kad A. 
Pocius jau 25 metai kaip biz 
ny. A. Valančius 

Gaisras išvaikė žmones 
Gaisras kilo dviejų aukštų 

namuose, 4807 Armitage ave klubas. Maldininkai, atsisvei-j _ v . , . . . . ,« . .*. 1 Trys šeimos buvo priverstos 
kindanu, pareiškė: "Mes tu-.v . .\T ^ . . .. išsinešdinti gatvėn. Nuostobų %ejom klaidingas informacijas ctt^rux ° . . x , ~ „ . apie 2,000 dolerių, apie \ą gražų khrbų. Bet, jei- JL J 
gu jūsų tarpe yra nepiliečių, 
patarkite jiems užsiregistruo
ti be jokios baimes". 

Tai nieko nuostabaus: val
džios pareiga ieškoti penkt-
kolumnistų. Bet stebėtina, ko-
del pradėjo nuo R. R. klubo! 
Tur būt todėl, jog vardas Red 

Komisijos protestas prieš 
užgrobime Lietuvos jau tilpo 
spaudoje, pasiųsta presiden-

ir įvairių ir nei centas nekai
nuos jas laimėti. 

Bus muzika šokėjams, bus 
valgių ir gėrimų ir žaidimų. 
Restoranų ves mūsų nesuby-
tinamas 6 tek. iš Brighton Pk. 
Virėjos garsios visoj Cliica-
goj. Bufetų (barų) ves 1 sk. 
iš Town of Lake. Be to, bus 
įvairių kioskų su dar įvaires
niais užkandžiais, saldainiais, 
riestainiais ir t. p. 

Šio pikniko prašom neuž
miršti. Jį rengiame ne sau, 
bet paramai mū'sij kilniųjų 
įstaig-ų Šv. Kazimiero vienuo
lyno ir akademijos. R. 

W. WMkie Chioagoje 
Rytoj Chicagon atvyksta 

respubkikoaų \*p(f|Uj aa* prezi-
dencinis kandidatas W. Wil! 
kie. Jis čia saįcys politines 
kalbas ir vyks toliau. Chica-

gos respublkonai rengia jam 
triukšmingų priėmimų. 

Kandidatas AVillkie leidžia
si į politinę kampanijų puoš
niuoju sepecialiniu traukiniu, 
kurį sudaro dvylika vagonų. 

PARDAVIMUI AR MAINYMUI 
Norime išmainyti 2 rietu po € 

kambarius namą Brighton Parke 
%nt mažesnio. Atsišaukite: 

3944 So. Artesian A v a 

PARDAVIMUI LOTAI 
Parduosim ar išmainysim 3 lotus, 
kurie randasi Brookt'ield, IU.. bun-
įjalow' sekcijoje. Kaina labai priei
nama. Kreipkitės: 2134 West 23rd 
Piace, Clikago, Ilhiioi.-.. 

PARDAVIMUI AR MAINYMUI 
NAMAS 

3 flety namas ir krautuvė. (ta.v-
I ern). Pilnai išrenduotas. Taverna 
1 pilnai j rengta su barais ir visais 

f i ičeriais kurie priklauso namui, 
j Parduosime arba mainysime ant 2 
) f lėtų namo arba ūkies netoli Chi-

cagos. Atsišaukite: 
4213 So. CampbeU Ave.. 

- Antras aukštas. 

Rheumatic Happy; 
Relieves Pa i n Quick 

T1******** who tuffered from the torturing 
pains oi rhromatitm, aciBtica. lumbago, neu-
raląia and ncuntis—are certainly happy over 
Jheir diacovery of NURITO. Now they bare 
found a qukk-acting formula which spcedily 
rebeves thoae exhausting muscular achea and 
pains. NURITO is trwtworthy and dependaok 
—contains no opiates. If you want to fed anin 
the K>y of relief from pain—so you can wan. in 
Pf^. -nd alcep in comfort—be wi« and try 
NUKITO under this ironclad guarantee. If the 
very hrst three do*es do not relieve that erud 
pam to vour utkfaction—your money wfll be 
5efu,n££iJ20JD,t 8Uffer-Aak y«» dru««t today 
for NURITO oa Uū cuacaatee. ( T . N . C . ) 

Asthma Mucus 
(oughing, Gasping 

rins attaclcs oi choKing, gasp 
_, whe€iing Bronchial Aathma bv helplng 

nature remove thiek excess mucus. No ing 

PLATINKITE "DRAUGĄ 

Thanka to a Doctor's prescrlption called 
Mrndaco, thousands now palliate terrible re-
eurring attaeks of choklng, gasping. cough-

fo dopeš", 
no smokes, no lnjections. Just tastelets, 
pleasant tablets. The rapld. delightful pal-
liative action commonly nelps nature bring 
welcome aleep—a "God-send." A nrlntea 
fuarantee wrapped around each pack»(te of 

lendaro insures an lmmediate refund of 
the full cost unless you are completely aat-
isned. Tou have everythlng to galn and 
nothing to lose under this positive money 
back guarantee so get Mendaeo from your 
druggist today for only 60c. 

PARDAVIMUI REFR1GKRATORIAI 
Pardavimui perdirbti garantuojami 
elektrikiniai refrižeratoriai. 4 iki 40 
kūbiSkų pėdų dydžio. Kainos $25. ir 
aukščiau. Antras aukštas 32 South 
Jeffcrson St., tel. HAYmarkct 0241. 

» j 

CLASSIFIED 

PARDAVIMUI BIZNIS 
Pardavimui Grosernė ir Delicat(yssein. 
Kaina labai prieinama. Atsišaukite: 
3310 Lituanica Avciuie, Ohieago. Il
linois. u 

PARDAVIMUI NAMAS 
Pardavimui 4 kambariu cottag;e — 
50 pčdų lotas. Atsišaukite: 7227 S. 
Rockwell Street, Cliieago, III. 

CONRAD 
Fotografas 

Studija Jrenerta plr 
moa rūšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hoilywood 
šviesomis. D s. / b a B 
G a r a n t u o t a s . 

420 VVest 63rd Street 
TeL: Bimio — ENGlewood 588a/ 

BM. — ENCrlewood 6840./ 
1 

iiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimni 
TURftKITE SAVA BIZNI 

Ar jūs norėtumėt turėti savą biz
nį, neįdedant nei cento savų pinigų? 

Mes taip esame padarę daugeliui 
vyrų šioj apielinkeje. 

Šie vyrai yra buvę krautuvininkai, 
gydytojai, advokatai, paprasti dar
bininkai, mekanikai ir* t.t. ir dabar 
užsidirba nuošimčiais iki $50. į dieną. 

Mes esame biznyje, gerai žinomi 
išdirbėjai elektros prietaisų, ir rei
kalavimas šių prietaisų vis didėja. 

Čia yra sąlygos: Turite būti tarp 
24 ir 54 metų amž., pageidaujame 
vedusieji, teisingi, atsakomingi. šva
riai užsilaikanti ir turite būti bai
gę nors pradinę mokyklą. 

Šiuo laiku priimsim aplikacijas 
nuo tų gyvenančių pietinėje dalyje 
(South Side) mieštoj ir pietinėje da

lyje Cook Apskrities. , 
Kiekvienas kuris atsišauks j šj 

skelbimą gaus įtikimą pasikalbėji
mą ir, jei bus priimtas, bus išla
vintas mūsų lėšomis ir mūsų me
todais, kurie yra atsakingi. 

Nėra jokių priekabių šiai propo
zicijai, nes mes galime užmokėti 
nuomą, už šviesą, už šilumą, tele
foną, ofiso pagelbą, pasiunčiame ta-
vorą ir finansuojame jūsų biznį. At
sišaukite penktadienį, lygiai 11 vai. 
ryto. Matykit: MR. ECKA1AN, 2-inc 
aukšte, stambini National Bank 
Builriing, 7919 S. Ashland Avenue, 
Chieago, Illinois. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIlllllllllllllllt 

STATYK SAU NAUJA NAMĄ 
Pardavimui platus loias Marąuette 
Parkėje. arti dviejų gatvekarių li
nijų, arti storų ir parkių, labai pi
giai. Atsišaukite: CARL CLARAS, 
Kontraktorius, 7250 So. .Mozart St., 
tel. Rcpublic 4151. 

PAIEŠKOMAS JAUNIKAITIS 
Ieškome jaunikaičio dirbti ofiso dar
belius (typing and the l ikę). Turi 
mok&ti lietuvių kalbą ir būti pati-

Į kimas. Siųskite atsakymus lietuvių 
i kalboje, "Diaugo" spau«sfu\č« ofisu1, 

2334 So. Oakley Ave.. Chk-ago. UI., 
arba šaukite telefonu: CAN ai 7790, 
nuo H iki 12 valandos iš ryto. 

PARDAVIMUI NAMAS 
Medinis namas, apkaltas su asbės
tos, cementinis pamatas. 3 fletai 
po 5 kambarius ir krautuvS. Par
duosiu arba mainysiu ant dviejų 
fletų namo. Atsišaukite: 421S So. 

į Campbell Ave., 2ras aukštas priekyj. 

PLATINKITE "DRAUGE 

PIL IETYBES 
PAMOKOS 

KAS KETVIRTADIENĮ 
Pradedant Engs. 12, 7:30 y. T 

Kreipkitas prie: 

JOSEPH J. GRISH 
4631 SO. ASHLAND AVE., 

Tel YAEds 1001 

CHARLES P. SUROMSKIS 
REAL ESTATE INVESTMENTS & INSURANCE 

, W« Buy, Sell And Exchaiųa City Property And Tarm Lands 

6921 So, Western Ave., Chicago, IU. 
PHONE REPUBLIC 3713 

Namai, Fanuos Eina Brangyn. Pasiskubinkite 
nusipirkti arba pasistatyti. Turime namų po visą' 
Chicagą. Taipgi mažų ir didelių fanmj. Galima pigiai pirkt, mainyti. 

BARGENAI MARQUETTE PARK APYLINKĖJ 

v^.. 

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

14 4-fletų, nuo $9,500 ir aukščiau. 
8 6-f lėtų, nuo $15000 ir aukščiau. 
15 10-fl., nuo $18,500 ir aukščiau. 
3 15-tl, nuo $25,500 ir aukščiau. 

Turime daug bizniavų namų, didelių ir mažų. Taipgi statom 
naujus namas ir t&isoai senus. Ant jūsų loto pastatysim mūrinį 

Įbungalow ui $4,950.; 2 fletų mūrinį, po 4 kambarius, už $6,500. 
Jeigu jūs turite seną namą, priimsim \ mainus. Statyti naują 

arba taisyti seną namą nereikia pinigų mokėti pakol nebus dar
bas pilnai užbaigtas. Pas toro jame paskolas ant lengvų išmokėjimų 
ir mažų nuošimčių. Apkainavimas veltui. Taipgi inšiūrinam na
mus, automobilius ir rakandus. Visi mokesčiai namų arba inšiū-
rinių 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 3715; vakarais Prospect 0176. Ofisas atdaras nuo 
9 vai. ryto iki 9 vaL vak. Nedėliom nuo 10 vai. iki 3 vai. popiet 

DABAE 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! 

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

—SMAlt MONTHU PAYMENTS— 
AUMAKIS 

SOLD, RENTED 
AND REPAIRED 
- t — I U 1MM-M AUOWA*C»-
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• C T A D TYPEVVRITER X 5 I M I \ COMPANY 
ftOURT C COI0»lAn, M«ni tr 

189 W. MA0ISON ST. 

Phone DEAR30RN 8444 
I$TIMATI$-FREE-DCMON$TRATION 

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Vestuvėm, Krikštynom tr kito
kiem Bankietam Suteikiam P a -

taroavima. 
linksmas Patarnavimas Visiems 

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

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO 

REAL ESTATL 
INSURANCE AND LOANS 
Statau visokios ruik-s naujus n a 
mus ant lengvų, mėnesinių išmo
kėjimų. Darau visokį taisymo dar* 
bą be Jokio cash |niokėjiino, an* 
lengvų mėnesinių išmokėjimo 
(Išgauna geriausi atlyginimų Ii 
Fire Insurance Kompanijų dėl tai
symo apdegusių n a m ų ) . Darau 
paskolas ant naujų Ir senų namų, 
ant lengvų mėnesinių i&iuokejua* 
nuo K iki SO metų. Reikale kreip
kitės prie. 

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

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

• Telefonas:— VICtory 0885 
Mm — M n d i P n IJetuvos trispalvė vėliava plevėsuoja perkūno jcca. 
B a l J e S S S S J e ^ S ^ S ^ - l i e č i a V^JJS S J E ^ T ' S ^ S 

S e n S s l t š S S d i e n k Z TAMAS ALEKSYNAS. Savininkas. ^ 
S. Z.. Menedžerius. Į , | 

^Mūto* D U O D A M E 

Š & k P A S K O L A S 
į l l ANT NAMŲ 
*M W+ Del Pirkimo — Pataisymo 

T^JJH ? v V ^ r Seno Morcičio Atmokėjimo 
^ A SY^ r Ciceroj, Chicagoj ir Apylinkėse 

INSUREO 

HAVB B T ST. ANTHONY'S TAUPTKIT PERI 
PASTĄ 

BUILDING & LOAN ASSOCIATIONj 
1500 Soiith 49th Court, Cicero 

TeL CIOero 412 Jos. F. Gribauskas, Sec 
V A I . ; Pirm., Ketvlr., fiežtad. t Iki 8 v. T.; Antr„ Treciad. t i k l i PP 

DABAR MOKAME &[% UŽ PADĖTUS PINIGUS 
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDEAUSTI IKI $5,000, 
per Federal Savlngs and I>oan Insurance Oor»^ ,Wsahlngt<wi. D. a 
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Ketvirtadienis, rogs. TŽ, J3M 
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
Prakalbos apie vėliau- Šiluvos atlaidai Lietu
sius {vykius Lietuvoje 

Kalbės dr. AL Račkus 
ir kiti. 

Nfra lietuvio pasauly, ku
riam nerūpėti) tai, kas šian
dien darosi Lietuvoje. Nesu
tiksi savo tautiečio, kuris pir 
miausia neužklaustų, ar ne
gauta naujų žinių is senosios 
Tėvynės. 

Bridgeporto lietuviai turės 
proga išgirsti vėliausių nau
jienų iš dabartinio Lietuvos 
gyvenimo rytoj vakare, 
Šv. Jurgio par., 7:30 vai. 

Kalbės dr. Al. M. Račkus ir 
p. Kotrina Račkienė, kurie bu 
vo Lietuvoj kai bolševikai 
Lietuvą okupavo ir kai įvedė 
ten savo tvarką. fFą skaudų 
mūsų tautai laikotarpį jiedu 
labai gyvai ir įdomiai atpa
sakoja 

J. M. d. g. prel. M. Krušas 
ir prakalbų maršruto rengėjai 
prašo atvykti ir pasiklausyti 
vėliausi^ iš Lietuvos žinių. 

voj ir Chicagoj 
Garsūs būdavo Šiluvos at

laidai Lietuvoj. Į šį Žemaiti
jos miestelį šiuo laiku suva
žiuodavo iš visos Lietuvos 
tūkstantinės žmonių minios. 
Okupavę Lietuvą bolševikai, 
nėra abejonės, vienu ar kitu 
būdu trukdys šioms didelėms 
iškilmėms Šiluvoj. 

9 

Šią savaitę Šiluvos atlaidai 
įvyksta Chicagoj, Šve. Pane
lės Gimimo par. bažnyčioj, 
Marąuette Parke. Pamokslus 
sako vakarais ir rytais prieš 
porą mėnesių iš Lietuvos at
vykęs kun. Žvirblis, domini
konas. Pamokslai gražūs tu
riningi. Į pamaldas žmonių 
lankosi daug. Gražūs giedo
jimai ir visos pamaldos su
daro, jei taip galima pasaky
ti, šiluvišką nuotaiką. 

Tikintiesiems patartina dar 
gausingiau lankytis į šiuos 
atlaidus. 

& * . — -
VAV.COC< *: * • v. ' . v . w , v.%-; -: • ^J*rHl»i::...XO<i 

Nacių lakūnų bombomis Londono gatvėje gatvėkaris ištrenktas iš bėgių į šaligatvį. Gat
vė užversta griuvėsiais ir gatvėkarių ir autobusų važinėjimui uždaryta. (Acme teleproto) 

Gausinga minia klau
sėsi įdorniy kalby 

Antradienio vakare Dievo 
Apvaizdos par. salėj, gerb. 
kun. Ig. Albavičiui vadovau
jant, įvyko grįžusiųjų iš Lie
tuvos, prakalbos. Dr. Aleksan
dras Račkus ir jo žmona la
bai nuosekliai ir turiningai 
atpasakojo visus tuos pasku
tiniuosius Lietuvos įvykius, 
kurie taip skaudžiai sukrėtė 
visą mūsų tautą. Buvo prisi
rinkusi pilna salė žmonių, ku
rie išklausė kalbų su didžiau
siu susidomėjimu. Kalbėjo ir 
dr. P. Vileišis, kuris savo kal-
bon gerokai ir " karščio'! 
įpylė. 

Dainavo muz. K. Sabonis 
ir jo vadovaujamas oktetas. 

Aukų Lietuvos išsilaisvini
mo reikalams publika sudėjo 
$66.73. Aukojo: gerb. kun. Ig. 
AJbavičius $10.00; Ona Zda
navičiūtė ir O. Kondraitienė 
po $2.00. Po vieną dolerį: 
kun. Kidikas, A. Mockus, T. 
Poprikienė, P. Zurinskienė, J. 
Butkus, A. Šalčius, A. Kon
trimas, F. Jucius, L. Abro-
maitienė, A. Pocius, p. Kikis, 
T. Kikienė, J. Pikelis, P. Ven-
slawskas, T. Stusinskienė, B. 
Cendrienė, E. Laureckis, V. 
Petrauskas, p. Aukškalnienė, 
p. Česnavičienė, V. Princienė, 
K. Mažeikienė, p. Pankauskie-
nė, p. Lorencienė, J. Puplis, 
St. Bertulienė, M. Rakauskie
nė, J. Bertulis, M. Žičkus, p. 
Ivanauskas, p. Klušienė, p. 
fYištartienė, p. Šimkiutė, A. 
Bružienė, A. Kikštaitė, p. 
Pikčiunienė, S. Pivariunaitė. 

Įsteigtas Lietuvai Gelbėti 
Fondo skyrius ir visi suminė
tieji tautiečiai yra to sky
riaus nariai. R. 

Iš RemeJŲ Veikimo 
Matt*uette Park. — šv. Ka

zimiero Akad. Rėmėjų 8-tas 
skyrius tyliai, bet smarkiai 
daribuojasi. Praeitas skyriaus 
susirinkimas buvo pilnas gy
vumo. Susirinkusio3 narės bei 
nariai buvo kupini energijos 
ir gero noro darbuotis. 

Buvo smagu turėti susirin
kime ir narį J. Žalandą, ku
ris pridavė daug ūpo ir ža
dėjo darbuotis sykiu su viso
mis narėmis. < 

Tarpe visų kitų raportų bu
vo įdomu išgirsti raportą iš 
buvusio skyriaus išvažiavimo, 
kuris įvyko rugpiūčio mėne
sy, Kubiliaus darže. Pasirodė, 
jog padaryta gražaus pelno, 
o tas viskas įvyko dėka darb
ščios komisijos: Andreliūnie-' 
nės, Strodomskienės, Lileikie
nės, ir pasišventusių darbinin
kių. Skyrius labai dėkingais 
sekančioms aukotojoms: Pau-
laitienei, Karanauskientei, Pu-
kelienei, U. Urbienei, Ogen-
tienei ir Bardauskienei. 

Taipgi išrinkta nauja ko
misija dėl centro pikniko, ku
ris įvyks Vytauto parke, rug
sėjo 22 d. Komisijon įeina: 
Ža landa, Petruškevičienė, Vi
limienė ir Andreliūnienė. Tat, 
prie progos, skyrius kviečia, 
ypatingai savo parapijomis — 
marketparkiečius, atsilankyti 
Vytauto parkan, rugsėjo 22, 
ir aplankyti savo skyrių, ku
ris patarnaus prie 'iee cream' 
ir turės dar ir kitų dalykų. 
Komisija pasirengus visus 
svečius nuoširdžiai {priimti ir 
gerai pavaišinti. Koresp. 

Žodis Chicago Lietu-
vių Jaunimui 

Vyčiai, vytės, ir bendrai 
lietuvių katalikų jaunimas! 
Kviečiami įsirašyti į Liet. Vy 
čių Chicago Apskr. chorą šį 
ketvirtadienį, rugsėjo 12 d., 
Aušros var tų parapijos sve
tainėj, 8 vai. vakare. 

Atsidaro naujas sezonas. 
Pirmas užsimojimas bus nau
ja operetė lapkričio mėnesį. 
Todėl; solistą^ choristai, ku
rie pereitą sezoną priklausė 
prie choro, arba kada nors 
pirmiau, kviečiami į darbą. 
Nauji nariai bus maloniai 
priimami. 

Jaunime, pasinaudok proga, 
kurią Liet. Vyčių Chicago Ap
skr. choras teikia — išmokti 
naujų dainų, lavintis muzikoj 
ir dainavime. 

Mūslų tikslas šį sezoną — 
raminti nuliūdusius, nusimi
nusius tautiečius daina. 

K* Garuckaite 
Išvyko Atostogų 

Bridgeport. — Po sėkmin
go ARD centro pikniko, įvy
kusio liepos 21 d., būdama 
to pikniko komfedjos narys, ir 
kadangi, kaipo ilgametė knyg 
vedė Armour Co. ofiso, Ket-
riutė gauna net tris savaites 
apmokamų atostogų, tad pa
sinaudodama ta proga, išvy
ko į Granville, 111., kur lan
kys savo gimines — lietuvius 
ūkininkus. Už savaitės vyks 
į Wis£onsina valstiją baigti 
savo atostogas. . 

Linkime mūsų darbščiai vei 
kėjai malonių ir linksmų po
ilsio valandų ir laimingai grį
žti prieš antrąjį ARD pikni-! inkams . 

Raketeriy klausimas 
unijoje 

Cooko apskrities "grand 
j u r y " nagrinėja Chicago Ele-
vator Operators and Starters 
unijoje iškeltus raketa ria vi-
mus ir smurtą. 

Apklausinėj a Thomas J. 
Burke? Building Service Em-
ployes International unijos 
pirmąjį viceprezidentą, ir ki
tus unijos viršininkus. 

Miręs Chicago Elevator 
Operators and Starters uni
jos prezidentas M. Taylor 
prieš mirsiant pareiškė, kad 
jis iš unijos iždo išmokėjęs 
30,000 dol. Burke. Tie pinigai 
tekę raketeriams ir smurti-

Dar apie maisto ženklus šelpiamiesiems 
Chicago Relief admimstra-, viršelius reikia grąžinti Re-

cija praeitą rugpiūčio mėnesį lief administracijai norint 
vietoje pinigų šelpiamiesiems gauti naujų ženklų už kitą 
bedarbiams ir jlų šeimoms pra 
dėjo dalinti maistą įsigyti 
ženklus, kuriuos priima mais
to parduotuvių savininkaįi 
kaip tikrus pinigus. 

Apie tai plačiai jau buvo 
pranešta. Bet neprošalį bus 
dar kai kurie apie tuos ženk
lus paaiškinimai. 

mėnesį. 
Taip pat ir knygutės su 

ženklais turi būti saugojamos. 
Nes jei jos pametamos, tas 
yra lygu kai kad būtų pame
tami tikrieji pinigai. Radusie-
ji pamestus ženklus vargiai 
gali naudoti. Nes parduotu-

gauta. 

Maisto ženklų negalima par 
duoti, arba kitiems kokiems 
tikslams panaudoti. 

ką, kuris įvyks Vytauto par
ke, rūgs. 22 d. ir kurio ren
gimo komitetan ir ji įeina. 

Taylor sakė, kad tuo būdu 
jis apdraudęs savo gyvybę, 
norėdamas numirti kaip žmo-

neja £us> kad nebūtų pasalingai 
,kur nors " nudėtas." 

Juozas Sauris 

Piliečiai registruojasi 
Cooko apskrities teisėjas 

Jarecki ir rinkimų komisio-
nierių boardas ragina visus 
piliečius registruotis, jei no
ri dalyvauti prezidento rinki
muose lapkričio 5 d. 

Raginimaį yra visgi sėk
mingi. Anot teisėjo, praeitą 
savaitę pastoviai įsiregistravo 
3,772 piliečiai. Be to, praeitą 
savaitę 31,837 įsiregistravę 
piliečiai pakeitė savo adresus. 

Naujų piliečių registravi-
muisi laikas baigsis spalio 
7 d. Tai bus paskutinė regis
travimosi diena. 

LIETUVIS RISTIKAS 

I 

vininkai ženklų savininką turi 
K a i p žinoma, ženklai yra identifikuoti. Pametus ženklų 

dviejų rūšių, oranžinės ir n*-, knygutę be delsimo reikia 
lynos spalvų. Už oranžinius p r a n e š t į ofisui, iš kur ji buvo 
ženklus šelpiamasis parduotu
vėse gali gauti kokio tik nori 
maisto, bet už mėlynuosius tik 
tokio, .koks yra žemės ūkio de
partamento nurodytas, kaipo 
perviršis (surplusas). 

Ženklai yra 25 centų vertės 
kiekvienas. Jie susegti į kny
gutes vertės $2.00, $3.00, 
$4.00, $6.00, $8.00 ir $10.00. * 

Ženklai iš knygutės atplė
šiami tik perkant maistą par
duotuvėse ir tai matant pa-
čiam pardavėjui. 

Sunaudotų ženklų viršeliai 
turi būti saugojami. Nes tuos 

Palikimų teismui įteiktas 
mirusio Taylorio testamentas, 
kuriuo jo nekilnojama savas
tis, vertės mažiausia 8,500 
dol., palikta žmonai Mrs. Tay 
lor ir artimai jų draugei Mrs. 
Jacobs. 

Šiame teisme aiškinta, kad 
Taylorio tikroji pavardė bu
vusi Warner, kurią jis seniai 
pakeitęs. Jis turi du brolius, 
Max ir Henry Warner. 

Mayoras prieš nepa- , 
dorius rastus 

Padorumo Legijono ragina
mas Chicagos mayoras Kelly, 
pradėjo kovą prieš nepado
rius vaidinimus teatrėliuose 
ir prieš nepadorius raštus. 

Policijai įsakyta nusikaltu
sius viešajam padorumui 
traukti tieson, o nepadorius 
raštus konfiskuoti. 

H0LLYW00D INN 
Svetainė renduojama susi
rinkimams, parems, vestu
vėmis ir visokiems kitiems 
parengimams. 
Mykolas Ir Elzbieta Rudauskal 

(Savininkai) 
2417-19 WEST 43rd ST. 

Phone Virginia 9780 

Šviesos Chicago 
airportui 

AVork Projects Administra-
tion (WPA) pradėjo darbą 
įvesti jau seniai reikalingas 
šviesas Chicagos airporte. Be 
to, bus įvesta sistema apsi
saugoti gaiši*}. 

Šviesų įvedimas atsieis ilį 
734,000 dol 

Teisėjas Murphy 
Chicagoj 

Pro Chicagą pravažiavo ir i 
čia apie pusvalandį buvo su
stojęs vyriausiojo teismo tei

lsėjas Frank Murphy. J is iš
vyko į vakarus dešimčiai die
nų atostogų. 

Teisėjas, klausiamas apie 
viešuosius reikalus atsisakė 
reikšti savo nuomonę. 

Į Chicagą jis atvyko iš 
Harbor Beach, Mich., savo 
gimtinės. 

Petras Baltrėnas-Baltran, 
lietuvis ristikas, kuris šį va
karą demonstruos savo ga
lingumą ir gabumą Milwau-
kee, Wisc. Vakar Baltrėnas 
ritosi Rainbo Gardens, Chica
goj, o užvakar Dnbuąue, la. 

Padėka 
Bridgeport. — (Rugsėjo 6 

d. Š. K. A. Rėmėjų 2 skyrius, 
vadovaujant A. (Vaišvilienei 
ir Okonienei, surengė vieti
nėms seselėms "pantry par-
ty" . O, kaip" imistelbome pa
mačiusios dovanas. Daug val
gomų daiktų, kurie kaip tik 
mums buvo labai reikalingi. 

Už tai reiškiame giliausią 
padėką mūsų braingioms re-
mėjoms-amisi ir visiems, kurie 
ką tik turėdami aukavo: Bruo 
žiams, Juškienei, Abromavi
čienei, Okonienei, Vaišvilie^-
ne.i, Kamarauskams, Vipniau-
skienei, Šveikauskienei, Pui-
šiams, Maziliauskienej, Maro-
zienei, Mikaliūnienei, Vasgie-
ne.i, Pranskienei, Žiogui, Žil-
vitie>rJ3i, Jaunienei, Jackienei, 
Gudienei, Kiselienei, Žalienei, 
Aleliūnienei, Ūksiene.i, Ma
žeikienei, Norkūnienei, Vaiš
norienei, Budrevičienei, Toli-! 
šienei, Razbadauskienei, Rud-
minienei, Samoį&ienei, Navic
kienei, Anltikauskienei, Šlioge-
riams, Tolvais, Milienei, Nau-
jokienei, Šimaitienei, Dimšie-
nei, Jutkienei, Žemaitienei, 
Meškauskienei, Mockienei, A-
molienei, Selvenienei, Lukie<-
n»ei, Mačeikienei, Bendauskie-
nei, Wodman, Wodminientei, 
Kazlauskaitei, Jogelienei, Bal 
čaūnienjii, Miknienei, Lukas, 
Pakalnienei, Kalėdienei, Mi
lašienei, Urbienei, Urbaitei, 
Šiurienei, Sekleckienei, Sa
dauskaitei, Fritz Bakery, Jo-
zakui, Ješkienei, D. Jonikie
nei ir Juozui Matui. 

Pasiliksime dėkinlgos vi
siems, kurie ką nors aukojo 
ir maldausime Visagalio su
teikti gausaus atlyginimo. 

Jums dėkingos, 
Šv. Kazimiero Seserys 

ialns Speci 
Pranešim 

SAVININKAMS 
APIELINKES KEPYKLŲ 

IR RESTORANŲ 

as 

FABAR galite vartoti elektros tsrio-
ve "deep fat t r y " puodams, plyčkų 
kepėjams, toasteriams ir dideliams 
ikavos (puodams, ir džiaugtis sutaupy-
mu kurį nauja žema kaina .elektros 
srioves teikia Jūs patirsite, kad že
ma elektros srioves kaina padaro e-
lektrikinį valgių gaminimą ekonomiš
ką. Gaminkite visus valgius su elek
tra ir pamatysite kaip biznis ir pel
nas padidės. 

GAUKITE 

FAKTUS! 
Leiskite vienam iš mūsų 
atstovų išaiškinti kaip 
naudinga ir kaip ekono
miška elektros srove vi
rimui ir kepimai yra ka
da naujos žemos kainos 
galioja. Ui informacijas 
nėra kainos ar prievolių. I 

C O M M O N V Y E A L T H E D I S O N COMPANY 
Phone RANdolph 1200 
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