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T R U M P A ! 
P. T. 

Amerikos Katalikų univer
sitete, Washingtone, 52-ieji 
mokslo metai prasidės šio rug 
sėjo 24 dieną. Rytojaus dieną 
gi universiteto visose mokyk
lose ir departamentuose įvy
ks registruotųjų studentų pa
skirstymai. Įžengiamoji stu
dentų registraeia prasidėjo šį 
pirmadienį, rugsėjo 16 d. A-
kademiniai metai bus atidary
ti iškilmingomis pontifikali-
mėmis į Šventąją Dvasia, mi-
šiomia rūgs. 29 d., sekmadie
nį, Nekalto Prasidėjimo Švč. 
P. Marijos šventovėje. .1 K. 
vyskupas J. M. Corrigan, u-
niversiteto rektorius, pontifi
kuos mišias. 

NACIAI KONCENTRUOJA JĖGAS 
SVEIKINAM JUBILIEJINĮ LDS SEIMĄ 

Kongreso pravestas priva
lomo kareiviavimo įstatymas 
(konskripcija) spalio mėnesį 

Bostone prasideda 
L.D.S. Seimas 

bus vykdomas. Pirmiausia 
bus suregistruoti visi vyrai 

• 

nuo 21 m. iki 35 metų amž. 
imtinai. Paskui iš jų bus pa$ 
renkami tinkamieji karinei 
tarnybai. Taikos laiku kons-
krifioija yra nepaprastas įvy
kis. Įvedama demokratišku 
būdu. Negalima nepasitenkin
ti kongreso narių daugumos 
žygiais, nes kongresas pačių 
piliečių renkamas ir tuo ke
liu įgaliojamas savo pažiūro
mis dirbti šalies gerovei. Tad 
kongreso sprendimai yra pa
čių piliečių netiesioginiai 
sprendimai. «. 

Prancūzijos vyriausybe už 
nepavykimus kare su Vokieti 
ja pagaliau susimetė tieson 
traukti ir buvusį 1936 metais 

Rugsėjo 19 ir 20 dienomis 
So. Boston, Mass., įvyksta 
Lietuvių Darbininkų R. K. 
Sąjungos jubiliejinis seimas. 

• Prieš dvidešimt jptenkeris 
metus lietuvių visuomenės 
veikėjai pramatė reikalų, su
kurti sąjungų, kuri rūpintųsi 
apleistais lietuvių darbininkų 
reikalais. Tam reikalui ir su
kurta Lietuvių Darbininkų R 
K. Sąjunga ir įsteigtas jos 
organas "Darbininkas", ku
ris iki šiol ištikimai tebetar
nauja katalikų lietuvių darbi 
ninku reikalams ir idėjoms. 

Šiuo laiku L.D.S. pirminiu 
kauja kun. J. Švagžd.ys. 

"Darbininko" vvriausiu re 
daktoriumi yra kum dr. Ka 
zimieras Urbonavičius, ku
riam nesenai Lietuvos univer 
sitetas suteikė garbės dakta
ratą už literatūrinius ir visuo 
meninius nuopelnus. 

Sąjungos sekretoriumi ir ii 
ganiečiu "Darbininko" re 
daktoriumi vra Antanas 
Kneižvs. 

SEIMO PROGRAMA 

žygiuoja 
pirmyn 

Kongresui ir kariniams vadams stebint prezidtentas Rooseveltas Baltuose Rūmuose pasi
rašo istorinį dokumentą — privalomojo kareiviavimo (konskripcijos) įstatymą. Už prezi
dento stovi (iš kairės pusės): karo sekretorius Stimson; kongreso atstovas A. May, kari
nio komiteto pirmininkas; gen. G. Marshall, kariuomenės štabo viršininkas, ir sen. Morri? 
Sheppard, senato karinio komiteto pirmininkas. (Aeme telephoto) 

APŠAUDO LONDONĄ 
IŠ KANUOLIŲ 

• 

BERLYNAS, rugsėjo 17 d. 
— Informuotieji vokiečių sluo 
gsnįai pareiškė, jog Vokieti
jos milžiniškosios kamuolės 

10,000 NELAIMIN
GŲ ATSITIKIMŲ 

LONDONAS, rugsėjo 17 d. 
— Šiandie ministeris pirmi
ninkas Winston Churehill pa
reiškė, jog per pirmąsias dvi 
savaites rugsėjo mėnesį vo-

Prancūzijos premjerą sočia 
listą Blumą. Kaip žinoma, ji? 
buvo tais metais įsigalėjusio Jubiliejinio seimo rengimo 

komisija yra sudariusi turi-
ninigą programų ir kviečią vi-

socialistų komunistų fronte 
(partijom) vadas. Blumo pas
tangomis šalies pramonėje 
buvo vykdomos darbo refor-j lyvauti. 
mos. Sutrumpintas darbo va
landų skaičius, sukeldinti sė
dėjimo streikai ir susiaurinta 
karinė ganyba. Be to, Blumas 
dar kaltinamas ir už susidėji-
mą sn raudonąja Rusija ir už 
Ispanijos komunistų rėmimą. 

Federalinės civilines tarny
bos komisija praneša, kad 
liepos 31 dieną ekzekutyvė 

sų lietuviškąją visuomenę da-

Seimas prasidės iškilmingo 
mis Mišiomis rugsėjo 19 d. 9 
vai. ryte. Mišias atnašaus 
kun. dr. K. Urbonavičius. Pa 
mokslą pasakys kun. M. Ur
bonavičius. MIC. 

kiečių atakose yra 10,000 nu-p radėjo ajpsaudyti Londoną iš I, A_. . . .,. -r» . . . : . * kentėjusių .civilių gyventojų 
Prancūzijos pajūrio. 
Šios prieš Londoną pradėtos 

vartoti kamuolės iki šiol nie
kur nebuvo vartojamos, anot 
šių pranešimų, ir dabar jos 
daugiau ar mažiau vartoja
mos taikinių nustatymui. Ap
skaičiuojama, jog jomis gali
ma apšaudyti taikinius per 90 
mylių. 
Iki šiol didžiausioj paslaptyj 

laikoma šių kamuolių dydis 
Informuotieji sluogsniai, ta 
čiau pažymi, jog pasaulinio 

Tuojau po pamaldų prasi-, karo metu Paryžius buvęs ap 
deda seimo pasėdžiai. Vakare* šaudomas per 75 mylias iš 
rengiamas jubiliejinis ban-j«didžiųjų Bertų", o nuo to 

laiko mokslas daug pažangos 

Anglijoj. 
Du tūkstančiai užmuštų ir 

aštuoni tūkstančiai sužeistų. 
Kariuomenės tarpe sužeistų 

ir žuvusių tėra 250. Tai rodą, 
jog vokiečiai vedą karą prieš 
civilius gyventojus. 

Keturi penktadaliai nelai
mių oro atakose įvyko Londo 
ne. 

kietas. 

ROOSEVELTAS 
REZIGNUOSIĄS 
PORTLAND, Ore., rugsėj į 

17 d. — Socialistų partijos 
kandidatas į prezidentus Nor 

vyriausybės šaka turėjusi Antrąją seimo dieną bus' padaręs ir todėl Londono ap- man Thomas šiandie pareiškė, 
--•• _•*«_••-• i A~„. " a u g a įsitikinimas, kad 3°g 

Rooseveltas, vėl laimėjęs rin-
1,023,341 apmokamąjį tarnau atlaikytos pamaldos už mirn-Į Šaudymas iš Galais nesudaro 
toją. Pasaulinio karo laikais sį l l s £. D. S. narius. Vėliau problemos. 
tokio didelio skaičiaus nebū- bus tęsiami seimo posėdžiai. \ Tu<> P a ^ i u l a i k u D N B > ofi- *™us ir priem.es priesaiką 
ta. Kiek palaukus tarnauto- Vakare ruošiamos viešos eialioji žinių agent'ra, prane I rezignuotų ir padarytų lenry 

JAPONAI PASIRUOŠI 
IŠVYKTI 
HANOI, Indokinija, rugse-

jo 17 d. — Japonijos genera-
lis konsulas įsakė Japonijo* 
piliečiams būti pasiruošu
siems išvykti iš Prancūzijo? 
Indokinijos, jei santykiai tarp 
Japonijos i r Indokinijos pa
blogėtų. 

Generalis konsulas, Roroku 
Sukuki praneša, jog laivams 
įsakyta vykti į llaiphongo uo
stą, kad reikalui esant galėtų 
paimti bėgančius japonus. 

Tuo tarpu maj. įgen. Issaa-
ku Nichiliara, Japonijos ka
rinės misijos vadas, tebeveda 
pasitarimus su Indokinijos ge 
neralgub^rnatorium admirolu 
Jean Decoux dėl perleidom 
per koloniją japonų karinome 
nes ir davimo Japonijai lai
vyno bazės Haiphonge. 

Vakar iš Tokijo orlaiviu at 
vyko Japonijos kariuomenes 
pasiuntinys su naujomis ins* 
trukcijomis. Šios instrukcijos 
esančios galutino pobūdžio. 

KAIRO, rugsėjo, 17 d, — 0-
ficialieji anglų sluogsniai sa
ko, jog, po trijų dienų kovų, 
italų motorizuotos kolonos be 
siveržianeiios iš Libijos Egip
tan, pasistūmėjo 54 mylias 
nuo Egipto sienos krašto gi
lumom Tačiau italams tai 
brangiai kainavę. 

Pranešama, jog anglų lakū
nai, pakartotinais bombarda
vimais padarė žymių nuosto
lių .italų užpakalinėms lini
joms. 

Kovos vyksta dykumose, 
temperatūrai siekiant 110 ii 
120 laipsnių karščio. 

EGIPTAS DAR 
NEKARIAUJA 

ANGLIJA 
PASITIKI 
SAVIMI 

in. Churehill 
kalba optimis
tiška 

Iki šiol italai teužėmė siau
rą Viduržemio pajūrio pakraš 
tį. Atrodo, jog svarbiausiu i-
talų tikslu yra pasiekti Alek
sandriją, kuri šiuo metu yra 
apie 250 mylių nuo italų po
zicijų. 

Mažesni italų kariuomenės 
daliniai užėmė Buqbuq oazę, 
kurią egiptiečiai paliko jau 
p i e š kelias savaitės. 

LONDONAS, rugsėjo 17 d 
— Šiandie kalbėdamas į Hoiu-
se of Commons, ministeris pir 
mininkas Churehill pareiškė, 
jog Hitleris nepaliaujamai 
koncentruoja Vokietijos jft-
ros pajėgas invazijai į Di
džiąją Britaniją ir Airiją. 

Tuo pačiu laiku ministeris 
(pirmininkas pabrėžė, jog An
glija su " aiškiu ir didėjančiu 
pasitikėjimu" sutinka Vokie
tijos orlaivių atakas, nes kas 
dien auganti anglų aviacijos 
pajėga. 

*' Sutraukimas Vokietijos 
barkų ir laivų besiruošiant 
Anglijos ir Airijos invazijai 
nepaliaujamai tebetęsiamas it 
mes turime tikėtis, jog jis 
.(Hitleris) bandys ją pravesti, 
jo manymu, patogiausiu m o 
mentu", pareiškė ministeria 
pirmininkas. 

''Todėl visas mūsų pasiruo
šimas turi vykti budint". 

BARBARIŠKUMAS 
Egipto vyriausybė, kuri iki' NEDUODA VAISIŲ 

šiol dar nepaskelbė karo Ita
lijai, skubiai ruošiasi prieš-
orlaivinei apsaugai. Kiek il
gai Egiptas galės išsilaikyti 
neutraliu sunku pasakyti. Iki 
šiol, matomai, Egiptas tikisi, 

Anot Churehill, vokiečiai 
nuolatinai atakuoją Londoną 
ir "mūsų mylimą karalių ir 
karalienę" tikėdamiesi sukel
ti paniką ir priversti vyriau
sybę pasiduoti. 

jog vieni anglai įstengs ita-l T a č i a u g i s « v i s u o t inas bat 

visuomeninės prakalbos. jų skaičius žymiai pididės ry 
šiuan kad ir su pravesta kon 
skripeija. Kiekvienas kongre-! gen. Camacho. l iepos mėne-
so užsimojimas sukelia nau-Lj jis išrinktas, kaip papras-
jas komisijas ir eiles naujų! tai, smurto keliu. Po įvyku-
tarnautojų. Tuo būdu ir ug-jsiu "r inkimų" nė balsai ne> 
donias biurokratizmas. Prieš i n l V 0 suskaičiuoti. Pranešta, 
tai niekas kitas negali kovoti,'kad už jį "balsavę apie 94 
kaip tik patys piliečiai savo 
balsais per rinkimus. 

nuošimčiai visų Meksikos tu
rinčių teisę balsuoti gyvento
jų. Jo oponentas geni Alma 

ša, jog atakos ant Londono 
vvksta visu smarkumu, nežiū 
rint lietaus ir audru. 

#4,000,000 ANGLI
JOS ŽMONĖMS 

A. AVallace prezidentu". 
" J e i šis įspūdis, jog, Prezi

dentas rezignuos, kad sulau
žytų kitą tautinę tradiciją, 
plačiau pasklys, Rooseveltais 
pralaimės", pridėjo: Thomas. 

INDAI NEKLIUDY
SIĄ ANGLAMS 

BOMBAY, Indija, rugsėjo 
17 d. — Visos Indijos kongre
sas šiandie patvirtino Mohan-
das K. Gandhi rezoliuciją, ku 

BRIDGEPORT, Conn., rugsė! ria pasižadama susilaikyti 
jo 17 d. — Valstybės polici- nuo veiksnių, kurie pasunkin 

LONDONAS, rugsėjo 17 d.; ja praneša, jog nežinomas as- tų Anglijai karą. 
— Raudonojo Kryžiaus ofi-'muo pranešęs telefonu Brook- Rezoliucija priimta su saly 

ciozas, David Brlice, šiandie lyno pareigūnams, kad ruošia-l ga, kad partijos tolerancija 

lus sulaikyti. 

PAŠOVĖ ITALŲ 
BOMBANEŠIUS 

Anglų komunikatas sako, 
jog italų bombanešiai, veikią 
kartu su.žemyno kariuomenę, 
susitiko smarkų pasipriešini
mą. Anglų kovos orlaiviai pa
šovę šešis italų bombonešius. 
Negrįžo vienas anglų orlaivis. 

Aleksandrijoj sustiprintas 
karo stovis. Gatvėse patroliuo 
ja pilnai ginkluota policija 
ir naktimis mieste nedegamo? 
šviesos. 

PRAKALBOS ŠV. 
KRYŽIAUS 
PARAPIJOJ 

bari&kumas" nedavė laukia
mų vaisių. 

House of Commons posėdis 
prasidėjo 2:45 vai. po pietų, 
bet apie tai pranešta tik po 
dviejų valandų, nes virš Lon
dono pakartotinai siautė or€ 
atakos. 
AUDROS IŠBLAŠKĖ 
NACIUS 

Dėl stiprių vėjų Anglijos są 
siauryj daugelis Anglijos lai
vų praplaukė sąsiaurį vokie-
čių nekliudomi. 

Anglų žvalgybiniai orlai
viai, apžiūrėdami vokiečių o-
kupuotą pajūrį, praneša, jog 
Vokietijos laivai buvę priver 
sti slėptis uostų užuovėjose. 

Tačiau šios audros ir sun
kus rūkas neįstengė sulaiky
ti vokiečių orlaivių nuo ata
kų ant Londono. 

Šiandie ant Londono pra-
CHICAGO (Town cf Lake). 

— Rytoj vakare šv. kryžiaus 
par. salėj, 7:30 vai., kalbės' vestos trys atakos, 
dr. Al. Račkus ir p. K. Rač-I Aviacijos ministerijos pra-

Buvo numatyta ir žinoma, z a n priverstas apleisti Meksi- pranešė, jog nuo liepos 1 die-'malsi susprogdinti Bridgeportj nebūtų panaudota partijos poikienė. Jie papasakos savo pa, nešimu vakar naktį vokiečiai 
kad Meksikoje niekas kitas ką. Dabartinis Meksikos pre-
negali būti prezidentu išrink-' zidentas Cardenas užtvirtino 
tas, kaip tik valdančiosios ša, ? e n . Camacho "išrinkimą", 
lį revoliucinės raudonosios' Meksikoj lygiai taip, kaip rau 
partijos kandidatas. Jis yral donojoj Rusijoj. 

r - * nos Amerikos Raudonasis Kry esamos Remington Arms Co. litiniam panaikinimui. 
žius suteikė $4,000,000 pini- dirbtuvės. 
gais ir reikmenimis šelpimui: Tai vienos didžiausių gin 

Priimdamas šią rezoliuciją 
vojingos ir vargingos kelio-j numetė bombų Londono May 
nes iš Lietuvos Įspūdžius ir fair apylinkėj, Bond, Regent 

be priedų kongresas aiškiai pasakys, kaip šeimininkau-
nuo karo nuketųjusių civilių klų dirbtuvių Jungtinėse Vai | vėl priėmė Gandlii vadovybę J a Lietuvoje jos okupantai 
Anglijos gyventojų. ' stybėse. Į be jokių klausimų. i bolševikai. 

ir Oxford gatvėse, Piccadilly, 
Park Lane, Berkeley ir Sloan 
aikštėse. 

i 

http://priem.es
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Beadjadasbiams ir karasvoadeDtama raitų nemažina, 
JM neprašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tik*. 
tai pašto ženklu. Kedakclja pasilaiko sau teisę taisyti 
tr trumpinu TĮSUS prtstgstua rastus ir ypač korespon
dencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentu prašo ra-
iytl trumpai ir aiškiai (Jei galima rašomąja ma&inele), 
paliekant didelius tarpus pafataymams, vengiant poie-
nukos ar asmeniškumu. Pasenusios kores^ondencUos 

Sntered as Second-Class Matter Marcn SI. lftl« at 
Cnicaco, Ulraoas Under tns *^t of Marcn s. 1*79. 

Mobilizacija Lietuvai Gelbėti 

BAAYTOJAI, KALBĖTOJAI, VEIKĖJAI, 
Į DARBĄ! 

I i mūsų brangios senosios Tėvyne Lietu
vos vis skaudesnių ir liūdnesnių žinių atei
na. Paskutinieji Lietuvos laisves žiburėliai 

gali būti laisvai. Tad, į darbą visi! 
LEONARDAS ŠLMCJTIS, 
2334 S. Oakley Ave., Chioago, Dl 

Krašto Apsaugas Stiprinimas 
užgesinami. Vis didesni mūsų taute*, garbiu- Jungtinės Amerikos Valstybes nekariauja, 
gų vadų būriai areštuojami, išvežami Rusi- tapiau įvestas priverstinas kareiviavimas. 
jos gilumon, kalėjimuose laikomi. Tik nedi- i Konskripcijos įstatymas įeina galėn ir jau 
deliam, palyginti, jų skaičiui pavyko išbėgti spalių men. apie šešiolika milijonų vyrų (nuo 
nuo žiauraus bolševikų teroro. Baigiamas nu- ' 16 iki 35 m amžiaus) turės užsiregistruoti. 
savinti lietuvių turtas ir jis pervedamas j Tai svarbus ir didelis žygis, su kuriuo yra 
Maskvos komisarų kontrolen. Užplūdę rau- surišta didele atsakomybė, uždedama Prezi-
donarmiečiai ir jų politiniai vadai daug Lie- j dentui ir vyriausybei. 
tavos turto ir net maiZsto produktų išgabe- j ^ nepakaks suregistruoti vyrus ir juos 
no Rusijon. Del to Lietuvoj visko jau trūks- j dalimis imti kariuomenėn. Tam yra reika-
tą, viskas nežiuoniškai pabrango. Žmonių j ^ t u r ė t i didelė ir gera mašinerija: gerai 
būkle darosi sunki, nebepakeliama, tiesiog , p a r uoš t i vadai, instruktoriai, patalpos, viso-
apverktina. Jei prie to dar pridėti neapsa- ! kįe kariuomenei reikalingi pabūklai, tvar
komus vargus tų mūsų brolių ir sesučių, ku- biausia — reikalingos didelės lėšos. Vyriau-
n e buvo priversti iš Lietuvos išbėgti ir da- s y ^ žinoma, jas parūpins, bet piliečiai tu-
bar gyvena be tinkamos pastogės, be tinka- r e g jas padengti. 
mo apdaro, menkai pavalgę ir be jokio atei- j ^ įstatymas yra įstatymu. Jis reiks vyk-
ties užtikruiimo, turime tikrai baisų vaizdą, dyti. Svarbu, kad tas vykdymas būtų tiks-
Siuos žodžius rašantis tiesioginiai ji per ki- , ^ kad nebūtų bereikalingų eikvojimų. Taip 
tus gauna daugybę laišku, net kablegramu/i p a t labai yra svarbu, kad kariuomenėn pa-
kuriais su ašaromis prašoma pagalbos. Bei įjrjį vyrai, taraaudami Dėdei Šamui, nejaus-

kokio aklumo pastarųjų E»ie~ 
tuvos įvykių atžvilgiu laiposi 
beveik visa Pietų Amerikos 
dalia ir Šiaurės Amerikos; lie-
tuvi ii spaudos. Visas jų pa
triotizmas visa demokratijos 
meile ir visas* humaniškumas 
buvo paremtas vien tik .j ant 
neapykantos katalikams. Už
teko vienintelio fakto .— kad 
komunistinė laikinoji Lietu
vos "vyriausybe" paskelbė 
kovą Bažnyčiai ir beteisiais 
pavertė 85 nuoš. Lietuvon gy
ventojų katalikų, ; nutraukė 
santykius su'Šventuoju Sos
tu — ir jau jie nesitveria 
džiaugsmu,! jau jie aklai už
simerkia ir Maskvos durtuvų 
smaigaliais palaikoma kelių 

be daug padeda dr. A. Račkus ir Kotrina T T 1 " I H T \ 7 A 1 V T T 7 ^ ¥ T O 
Račkiene, kurie sako prakalbas paraprjf 3a- J L U t i l %J y A I M n / Į l J J 
lesė. | prakalbas renkasi labai daug žmonių 
ir su didžiausiu susidomėjimu klausosi T#-! Toksai privalo būti dabar- Juo žmogus tamsesnis, juo 
liausiu'iš Lietuvos žinių apie. totuvos oku-* * l m u momentu kiekvieno lie- vergiškumui tokio žmogaus 
pacija, kuria jie mate ir pergyveno. Jau su-i tuvio patrijoto šūkis ir sie- dvasieje išbujoti yra geresnė 
organizuoti Lietuvai Gelbėti Fondo skyriai kimas. Sakome patriįoto, nes dirva. Niekas nebūtų tikėjęs, 
šiose parapijose: Sv. Antano, Aušros Vartų,1 aišku kiekvienam, kad pasi-
Dievo Apvaizdos (surinkta SS7.C0 aukų), Šv.į gailėjimo vertiems išgamoms 
Jurgio (surinkta $40.09 aukų ir įsteigta* Fe-j T a u t o s r e i k a l a i n e M e k n e p ū . 
deracijos skyrius)^šiuose darbuose padėjo:' p f T a i g į t i k r i e m g l i e t u v i a m 
J M. gerb. preh M. Krušas, kun. ^ ^ k r a š t o s ū m i m s fr d u k . 
vicius, kun. H. Vaicunas, kun. dr. J. Vaškas . 

. l x ,. v. ., -. T»„^oiu«;« roms, dabartinis momentas 
ir visa eilė pasauliečių veikėjų. Pagelbėjo v ' ^ 
ir dr. P. Vileišis savo kalbomis. Yra organi-1 u z d e d a da"S*au pareigų, negu 
zuojamos pp. Raekams prakalbc*; ir kitose anksčiau. Kiekvienas lietuvis 
Ohicagos ir apylinkių kolonijose bei para-1 privalo rasti laiko ir lėšų lie-
pijose ir neabejojama, kad ir ten įsisteigs tuviškam darbui ir lietuviš-
Lietuvai Gelbėti Fondo skyriai ir jie tuoj kai sąmonei stiprinti. | i f 
pradės veiktL . *I*iį#J ^^Stas nė jo įstatymai ne-

Didieji Lietuvai gelbėti darbai prasideda.] reikalauja, kad svetimieji at
vedama visų tautos jėgų mobilizacija. Nė sisakytų savo tautinių savy-
vienas sąmoningas Uetuvis nuo tų darbų ne- hk} Į s t a tymų ribose turime 

pilną teisę dirbti lietuviškąjį 
darbą. Kadangi dalis mūsų 
tautiečių nueina išgamų ta
kais, likusiems reikią užpildy
ti dezertyrų paliktos spragos. 

Trečiadienis, rup*. 18 d., 1940 
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•t&nehcs.. 
Vožnas apgarsinimas 

Sveiki, gyvi TavoTŠemi, Ta-
vorškos! 

,! 
Nežinau, ar visi žinot, kad 

aš jau naujoj tribūnoj, tik
ram profesoriškam kimone ir 
kepurėj! Jei dar nežinojot, 
prašau pažiūrėti į pikčerį. 
Gražus, ar ne ? Ant šio naujo 
pikčerio mano šnekų klausy
tojų audijencija atrodo ma
žesnė. O tai dėl to, kad nufo
tografuota tiktai pirmos eilės. 

Kiekvienas susipratus" lietu- degeneratų būrelį šlovina be j M a t> paprastai, kiekvienam 
vis turi pajusti parkgą rem- ' g a l 0 , be krašto! Ir dar kiek-' vožnesniam parengime, ar tai 
. • * - * • • i v i ' • • ' i ' 1 : f . v » • • . . - - . « 11 A. _ ._ i l J i 

tuo tarpu nedaug pagalbos tegalima suteik 
tt» nes mūsų fondu beveik yra tušti. 

Lietuvoje žmonės, kad i r vargą, pažemini
mą, priespauda kentėdami, nelaisvėj gyven

tų leidžią laiką veltui, bet kad išeitų atsar-
gon ir dvasiniai ir fiziškai sustiprėję. J 

Jei jau konskripcija yra įvesta, reikia žiū
rėti, kad ji būtų naudinga ir krašto saugu-

daini, vis tik nenustoja vilties iš bolševikis- mui sustiprinti ir patiems kariams. 
kosios vergijos išsilaisvinti Išbėgusieji nuo Mes, tiesa, kad ir stovėjome už krašto sau-
okupantų teroro lietuviai veikėjai Europoje, gumo sustiprinimą, bet nemanėm, kad yr 
patys vargingai gyvendami ir nežinodami, 
kas su jais atsitiks už dienos, kitos, bet v2> 
dėlto visa savo energija, kiek leidžia sąly
gos, planuoja, dirba, steigia lietuvių informa
cijų biurus ir rengiasi prie didžiosios kovos 
atstatyti Lietuvos laisvę ir nepriklausomy 

reikalinga įvesti priverstinas kareiviavimas, 
nes neabejojom, kad atsiras pakankamas sa
vanorių skaičius. Mat, konskripcijos įstaty
mai labai dažnai taip paveikia, kad jie pa
sidaro pavojingi demokratinei krašto san 
tvarkai. 

bę. Jie ir mus šaukia į talką ir darbą. Vi- Bet, reikia manyti, kad šiame atvejuje to 
sur jaučiama, kad lietuvių tautos skaudus' nebus. Reikia taip pat tikėtis, kad iš viso 
i i tragiškas parbloškimas yra tik laikinas, i Jungtinėms Valstybėms nereiks stoti į karą. 
kad reikia tik akylai budėti, susijungti, dirb- j Turintieji nepasotinamus apetitus Europos 
ti ir Lietuvai laimėjimas bus užtikrintas, j ar Azijos diktatoriai, gerai nusimano, kad 

ti lietuviškąjį diarb^\eionai. i? 
pats jame pagal išblės daly
vauti. Jokio pasiteisinimo ne
priima dabartinio momento 
svarbumas. Dabar yra tik 
toki du klausimai: su lietuvių 
tauta ar prieš ją. Kaas kaip į 
šiuos klausimus atsako, ir ke
lią savo veikimui jau turi. Jei 
su lietuvių tauta — tai ir su 
lietuviškuoju darbu. Ypač Ko- I 
lonijos jaunimas privalėto/ 
daugiau susirūpinti savo liki
mu. Jis privalo mesti tą pa- j 
syvų snaudulį ir aktingai įsi
jungti į lietuviškojo darbo 
darbininką eiles, į organizaci
nį gyvenimą. 

Visiems lietuviams šiandien 
• * . • ; j 

turi būti kelrodžiu vyriausias 
visos mūsų Tautos tikslas — 
Lietuvos laisvė. To atkakliai 
visi siekime ir tam dirbkime, 
vedini šūkio: Lietuva nežus! 

Vergu pskliologija. 
Tragini^as mūsų Tautos is

torinis likimas paliko skau
džių žazidų daugelio lietuvių 
dvasioje. Joje vergija įrėžč 
kruvinus rėžius ir suformavo 
vergų psichologiją. Kaip ži
nome, vergui viskas atrodo 
gera ir idealu, ką tik jis mato 
pas savo poną, ir* viskas blo-

viena proga jie vis triūbija, 
kad esą demokratai, kovoja 
už kiekvieno sąžinės laisvę! 
Nieko sau laisvė! Vadinasi, 
kai tautininkai Lietuvoje 
spaudė ir varžė visokį netau-
tininkišką darbą — buvo ne
begerai, nebe demokratiška. 

Pilnai su tuo sutinkame. Bet 
kai Kauno žydberniai užspau 
dė 85 nuoš. krašto gyventojų 
burną, atėmė iŠ jų įgimtas tei
ses, suardė katalikių organiza
cinį gyvenimą, išdraskė lietu
vių patrijotines Šaulių Sąjun
gos ir kitas organizacijas. 
pagaliau, atidavė Lietuvon 
brangiausią turtą — laisvę 
dvigalviui rusų ereliui sudra
skyti — tai jau gerai, jau de
mokratiška ! Apsaugok mus, 
Dieve, nuo šitokio demokrati 
jos supratimo. \Taj* pat ir su 
seimu: smetoninis seimas bu-

gruzinas, o, žiūrėk, ruskius 
valdo, ne tik valdo, bet jei 
kuris jam nepatinka, tą su
šaudo ir t. p. 

O ką šiandie matom Lietu
voj! Ar daug kas yra girdė
jęs apie kokį ten Paleckį, kad 
jin Lietuvai būtų per nago 
juodimą pasidarbavęs. O šian
die prezidento uniformoj Sta
lino manifestus skelbia! Ar
ba, prieš keletą mėnesių ku
rio nors provincijos miestelio 
nuparkęs smarvė šiandie Lie
tuvos ministras ir jo turi 
klausyti visi balti ir nusi-

bus teatras, koncertas, b** - p r a m ę ž m o n ^ A r k a s i ž j l V 

kietas, pirmose vietose visuo-Į s ų e s a t g ^ a p i e vifeokįu{5 

niet sėdasi vožnesni žmonės. J o f f e ) J0esasus,'^Kirkovus, 
Taip ir čia, mano šnekų klau
sytojų audijencijoj, pirmose 
vietose matot balšavikų pra-
vadyrus, kandidatus į jonvai-
kitų, biblikų, nezaliežninkų 
braetvas, laisvamanių bei ci-
cilistų tūzus ir kitus big ša-

Mongolovua, Sobakovus, Du-
rakovus,. Brudarovus, Erkejo-
vus IT kitokius lovusf Šiandie 
jie yra. Lietuvos komisarai ir 
ją žinioj yra kiekvienas gas-
pacLorius, jo žemė, jo invento-
ris, jo šeima, jo turtas, žo-

tas, kurie kiekviena žodį nno ^ ^ v i s k a s > fc j į s g a U b i J e 

mano delno dedasi giliai sau 
į galvą. 

Gal, kas paklaus, kaip tai 
atsitiko, kad be jokio apznai-
minimo, be jokio egzamino aš 
įsivilkau į profesorišką kimo-
ną ir palindau po tokia ke
pure. Ar aš galėjau taip pa
daryti ir kas man davė teisę? 

Gyvenime, tavorščiai, dabar 
yra taip, kad vieną dieną 
žmogus esi vienoks, o kitą — 
jau kitoks. Vieną dieną esi 

vęs nedemokratiškas, rinki- mūrininkas, o kitą — dikta 

Tautos dvasia nėra palaužta, ji yra gyva, Šiaurės Amerika ir iš viso — Amerikos kon- g a k ą m a t o p a s k i t n s a r 
Ji išsilaikys gyva. Vienu žodžiu tariant, po tinentas yra per didelis kaulas, kurį jie ga-
didžiojo sukrėtimo, pradedama atsipeikėti i r ; lėtų praryti ir suvirškinti. Tuo labiau jie 
pradedama mobilizuoti visos tautos jėgos 
darbui ir kovas gelbėti Lietuvai išsilaisvinti. 

Laikas ir mums, Amerikos lietuviams, 
šiam šventam tautos tikslui mobilizuoti vi
sas savo pajėgas. Mes buvome vieni iš pir
mųjų, kurie griežtai pasilakėme prieš Lietu
vos okupaciją, protestavome prieš žiaurius 
okupantus, pasisakėme stovį už laisvą ir ne
priklausomą Lietuvą. Dėl to dabar, tuojau, karo baimės. Nesiruošimas, neisirūpinimas 
sukruskim© į darbą. Siuomi A. L. R. K. Fe- krašto apsaugos sustiprinimu karo pavojus 

Amerikos nelies, jei matys, kad j i yra gerai 
pasiruošusi, apsiginklavusi. 

Dėl to, statymas daugiau karo laivų ir lėk
tuvų, žymus kariuomenės skaičiaus didini
mas ir t.t. dar nereiškia, kad Dėde, Šamas 
kariaus. Tai yra žygiai apsisaugoti nuo prie
šų užpuolimų. Tad, koriskripcijos pravėdi
nto darbas čia nesukels jokios panikos i r 

savo paties lūšnoj. Ką paša

limi į seimą buvę cenzmiai, o 
dabartinis " se imas" — jau 
ne cenzinis,. jau demokratiš
kas, jau visų lietuvių valios 
reiškėjas! Koktu tokius ko
munistiniu košmaru atsiduo
dančius straipsnius net skai
tyti. Nesinori tikėti, kad lie
tuviai šitaip būtų sumenkėję, 
supuvę savo dvasioje, kad, 
jau moralės plunksnoje nebe-

kė ponas — vergui šventa tie-j jįk,0 ng u^ surūdijusį grašį. 
sa, prieš kurią jis eina klup-

' " . , , L T „ t Nemanoma, kad antireliginis 
čiomis ir be kepures. Ir ne-, 

, . ... . ... , v nusiteikimas galėtų taip zmo-
bandvk to vergo įtikinėti, kadi ! > ! • • • • • u;iri 

gtų apakinti. Religiniai įsitiki' 

torius. Sakysim vokiečių fu-
reris Adolfas. Buvo pleister-
ninkas. Sumislijo tapti dikta
torium', nusimovė overauzes, 
įsivilko į generolo uniformą 
ir šiandie ne tik guli vienoj 
lovoj su kitais diktatoriais, 
ale valdo pusę Europos. Su 

ką išvaryti į Sibirą, o pats 
toj gaspadorystėj rojų turėti. 
Taigi, matot. . 

Jei sviete, tavorščiai, deda
si tokios štufcos ne štukos, tai 
ar aš jau taip labai nusižen
giau įsivilkęs į profesorišką 
Jcimoną ir palindęs po vožnia 
kepurei Jiupba, kad aš ir po 
tuo kimonu ir kepure būsiu 
toks pat nuoširdus jūsų ta
vo rščius: geriems savo delnu 
rankas paspausiu, o piktus ne 
tik visu inaemimu glostysiu, 
ale ir šeikysiu. 

Tad tiesdamas, tavorščiai, 
tavorškos, savo delną, ši nau
jos tribūnos, ant kurio bus 
dedamos visokios rokundos, 
prašysiu ir jus visus visokius 
savo sopulius rašyti ant po-

itafc duče Benito ir gi tokia1 peros ir siųsti į mano kampe 
pat istorija. Balšavikų cieso
rius Stalinas net ne rusas 

lį. Viską, kas bus vozna, pa
dėsiu ant delno. 

deracijos Taryba skelbia mobilizaciją lietu
vių rašytojų, kad jie savo raštais šauktų 
tautiečius pasiaukoti Lietuvai gelbėti; kal
bėtojus ir veikėjus, kad jie nušviestų savo 
broliams ir sesutėms didįjį šiandieninį tau
tos reikalą, kad tuoj organizuotų Lietuvai 
Gelbėti Fondo skyrius, kad tuoj rinktų au
kas Lietuves Nepriklausomybes ir lietuvių 
pabėgėlių šelpimo reikalams. Sumobilizuotų
jų tautos darbui rašytojų, kalbėtojų ir visų. 
veikėjų sunki, bet labai garbinga yra parei
ga mobilizuoti gausingąją armiją lietuvių 
patrijotų. kurie tuojau apsidėtų nuolatiniais 
mokesčiais į Lietuvai Gelbėti Fondą. 

Sumobilizuotosios mūsų jėgos per spalių 
mėnesį turės suorganizuoti Lietuvai Gelbėti 
Fondo skyrius visuose miestuose ir mieste
liuose, kur tik bus surasta lietuvių. 
KITUR DIRBAMA, O KAIP PAS JUS. 

A. L. R. K. Federacijos Chicagos apskri
tys, centrui kooperuojant, stiprina ir Fede
racijos skyrius ir prie jų steigia Lietuvai 
Gelbėti Fondo skyrius Chicageje. Siame dar-} 

greičiau galėtų sukelti. 

APŽVALGA 
J L. D. S. Seimas 

Ryt ir poryt So. BostonJe įvyksta Lietu
vių R. K* Darbininkų Sąjungos jubiliejinis 
seimas, kurio proga sąjungos organas "Dar-
bimnkate" rašo: 

"So. Bostone įsikūrė LDS ir laikraštis 
"Darbątfukas' ' 1915 metais. Per tuos 25 
metus fcDS ir "Darbininkas' ' įsigijo nuo
širdžių ir staudnų rėmėjų ir prietelių ne 
tik So. Bostone, bet ir visoje išeivijoje. 
Tačiau turime pažymėti, kad LDS orga-
rizacijos ir "DarbiniEiko , , šeima per pa
staruosius kelius merus nepadidėjo. Yra 
daug priežasčių, kurias pašalinti galima 
tik vitningu ir sutartinu darbu. 

jis negarbingai elgiasi, nes 
tuojau palydėsi kailį. Vergas 
— žmogus be savigarbos, pa
sigailėjimo vertas padaras, ku 
rį dažnai galėtume gretinti 
labiau su negyvu daiktu, n"gn 
su gvvais žmonėmis. 

Skaudu prisipažinti, kad 
vergiškumo apraiškų ir lieka
nų apsčiai yra ir mūsų tarpe. 

nimai, kaip ir kiekvieni įsiti
kinimai, yra privatus kiekvie
no žmogaus reikalas ir kiek
vienas kultūringas žmogus 
juos pagerbia, nesidėdamas 
teisėju ir nespręsdamas, ku
rio įsitikinimas geresnis. 

Džiaugtis,, kad Lietuvoje ka,-

kruvinoj čekos saujoje — ga- ir širdimi, su troškimais gy
li tik nebent pusprotis, mora-jventi ir būti laimingas. Kodėl 
linie iškrypėlis ar parsidavėlis j negerai, kai kenčia vokietis 
išgama, kuriam jau viskas vis | komunistas, o jau g*rai — 
tiek, nes viską jis parduoda kai kenčia lietuvis katalikas? 
už Maskvos rublį. Kodėl ture- Nėra šiokiam šėtoniškam 
tų būti gerai, kai čeką tortfi- džiaugsmui kitokio paaiškini-
ros ir piaus katalikus, o ne mo, kaip tik vergų psicholo-
gerai, kai Hitleris ar kitas gija. Jų dvasią jau sulaužė 
kuris diktatorius piovė tuos ir Maskvos vergija. Jei net 
pačius komunistus? Mums ro
dos, vienu ir kitu atveju ken-

talikai liko beteisiais daiktais tėjo žmogus — su jausmais 

Vietoj Pastaba seime būtų atstovaujamos visos LDS kuo- j 
pos, net ir tos, kurios šiais laikais yra su- "Vienybė" r a š o : ' " K a d turime nemaža 
silpnėjusios. Be to, būtų malonu, kad į sei- lietuviškų radijo programų, tai galime tikrai 
mą atvyktų mūsų išeivijos vadai, kuriem* pasidžiaugti. Bet kad. kai kurios tos progra 
rūpi darbininkų reikalai. 

— LikvMavus Z mes Ūkio 
mos yra transliuojamos begalo šlubuojančiai Rūmus, sustabdytas ir hbiau-

jiems patiems Stalinas lieptų 
kurią dieną išpiauti nugaroje 
tris diržus, tai ir tuo atveju 
jie šuns glaudumu laižytų jo 
azijatišką batą. Tokia vergų 
psichologija. (8v.) 

"LDS organizacija ir laikraštis "Darbi- į lį^uvių kalba, tai reikia tikrai.apsiverkti. 
ninkas" pier 25 metus tarniavo m> tik savo 
nariams, kurie savo sunkiai uždirbtais cen
tais visuomet nuoširdžiai rėmė, bet tarna
vo visai mūsų išeivijai. Tikimės, kad mū
sų visuomenė įvertins LDS ir "Darbinin
k o " nuopelnus ir šio jubiliejaus proga už
tikrins organizacijai ir jos organui sulauk
ti auksinio jubiliejaus". 
Sveikindami šią kilnią lietuvių katalikų 

Toki nelietuvižkumai, kaiip " randas i" iš kal
no, apturėti" ir kitoki ne ta prasme varto
jami žodžiai byra, kaip iš rankovės. Net dai
nos leidžiamos su nevykusiais vertimais. Ne
seniai girdėjome per radiją dainuojant "Pyr-
min, pyrmin!" vietoje "pirmyn"... 

"Kam čia tas mūsų brangios kalbos knv-
pymasf Ar negalima kalbėti taip, kaip mūs 
mamytės i^iokino, Pasirinkti gerų dainų ir 
gi jau turime iš ko. darbininkų organizaciją sidabrinio jubiliejaus 

" ^ ^ ^ o Kengimo Komisija s eįmo proga, ir mes nuoširdžiai linkime jai • "Radijo vra geriausias mūsų kalbos veid-
įr LDty Centro Valdyba pageidauja, kadi sulaukti auksinio jubiliejaus. ,' rodis. Nedarykime to veidrodžio kreivo". I PLATINKITE " D R A U G 4 " 

sia Lietuvoje išsiplatinęs ūki-
sinkų laikraštis "Ūkininko 
Patarėjas". Jo vieton eina 
"Valstiečių Laikraštis", ku
ris leidžiamas du kartus per 
savaitę. Uždarius "Lietuves 
Ūkininką" ir "Mūsų, Laikraš
tį", naujasis "Valstiečių Lai
krašt is" siunčiamas ir šių 
dviejų leidinių skaitytojams. 

k 
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STEBUKLAI 
Žemaites. 

%= 
(Pabaiga) 

— Dabar pora žinučių apie 
Sovietų Sąjungos sveikatos 
srities sutvarkyme. 

Tas pats Tassas skelbia, 
kad medicinos {staigų vado-

kalbama ne taip sau, o... kad 
galima būtų išgauti papildo
mų kreditų. Drg. Abramovas 
pabrėžtinai prašė, kad sesija 
papildomai paskirtų šimtą 
tūkstančių rublių miestų g? 
rovės praplėtimui. O patikri 

vai nevykdą duotų įsakymų. n u s pasirodo, jog net paskir-
Už tai pašalintas Maskvos 
spalių revoliucijos vardo ligo
ninės vyriausiasis gydytojas 
" d r a u g a s " Serebnas. Istrino 
srities sveikatos priežiūros į-
staigos vedėjas drg. Silino-
vas pareiškė papeikimą try
liktosios ambulatorijos gydy
tojui Abramovui, aštuoniolik
tosios poliklinikos vedėjui Ja-
bločkinui ir Maskvos sveika
tos priežiūros įstaigos sky
riaus vedėjui drg. Cholodko-
vui. Jeigu sveikatos įstaigų 
viršininkai per trumpiausią 
laiką neipertvarkysią darbų, 
pagal įsakymą, tai jie bus 
pašalinti nuo darbo ir pa
traukti tiefcon. 

— O štai, kaip paties Tas-
so prisipažinimu, "veikia*' 
miestų tarybos Sovietų Rusi
joje: Į i I 

" P r a v d a " straipsnyje tei
kia pamoką, ką turėtų dary
ti pavyzdinga miesto taryba, 
būtent, iš jos darbo matosi, 
kaip j i ruošia savo miestus 
žiemai, kaip pasirūpitb ten
kinimu gyventojų reikalų žie
mos sąlygomia "Geras mies
to šeimininkas savo laiku i-

tą anksčiau kreditų Vologdo-
je nemoka sunaudoti. Nemo
ka atremontuoti namų už val
stybės skiriamus pn igus ! A-
pygardos laikraštis "Krasny 
Siever" praneša, kad Volog
dos miestas, kurį supa platūs 
miškai, neaprūpintas malko
mis žiemai. Malkų atvežimo į 
miestą plano neatlikta ne puk
šės. Argi taip reikia rūpin
tis gyventojais ?" 

Toliau cituojamos gyveni
mo aplinkybes Smolensko. 
Girdi, "linija, žinoma, vykdo
ma, tik darbo nematyti". A-
pygardos laikraštis "Rabočij 
P u t " rugpiūčio 11 d. rašė: 
" l i g i mokslo pradžios liko 
mažiau kaip mėnuo laiko, bet 
lunjf smiiĮuidiudB SOPJFSACTB 
yra visiškai nepatenkinamas. 

Smolenske, Jarceve ir ypač 
Viešnioje ir Roslavlyje į mo
kyklas atvežta tik 5-10 mioš. 
numatytų atvežti malkų". 
Praėjusią žiemą dėl kuro trū
kumo, Smolen&ke įbuvo nu
traukusi darbą elektros sto
tis. Dėl to neretai sustodavo 
tramvajai, o miesto taryboje 
vakarais būdavo posėdžiauja*-

Įdomios žinios !s Sov. Rusijos Kolchozu 
Kalėjimas Už Daržovių Pardavinėjime, Ir 
Bandyme Maišę Grudų Turguje Parduoti. -
Lietuva Išvakarėse Tokios Žemes Ūkio Tvarkos 

jvų, tai tas Sovietų Sąjungoje 
laikoma nusikalstama darbu... 

Mirusio kongreso žemesniųjų rūmų pirmininko (speaksrio) 
W. B. Bankhead palaikai nešami į valstybes rūmus, kur iš
statyti prieš išvežant juos į Ja&por, Ala., kur ;bus palaidoti. 

(Acme telephoto) 

Komunistų Pavergta Lietuva 

Oficialinė Sovietų Sąjun
gos telegramų agentūra Tas
sas pateikia, tokių įdomių ži
nių apie sovietų "sovclioatis" 
ir "kolchozus". 

Sovietų Sąjungos prokura
tūros organai baigė svarstyti 
eilę bylų, iškeltų asmenims, 
kurie nusikalstamu būdu ne
vykdė visasąjunginės komu
nistų bolševikų partijos £>ent 
rinio komiteto nutarimų, o 
taip pat ir SSSR liaudies ko
misarų sovieto nutarimų apie 
žemės ūkio (produktų valymą 
ir parengimą. 

Iljieio vardo kolchozo, Sa
maros srityje Rostovo apy
gardoje, pirmininkas Drozdas, 
neišpildęs valstybinio javams 
pristatyti plano, įsake to kol
chozo ūkio prižiūrėtojui Jar-
movui prikrauti sunkvežimį 
javų ir išve&ti tuos javus par
duoti į turgų. Jarmovas įsa
kymą išpildė ir pardavė tur
guje 24,555 kilogramus javų. 
Samaros liaudies teismas nu
sprendė Drozdą ir Jarmovą 
suimti. 

privatiems asmenims. Be to, 
Kuznecovas nudelse javų va
lymą kolchoze. Jis perduotas 
teismui. 

Ordyno srities, Novosibirs
ko apygardos, kolchozo "Ze-
mledelije'' pirmininkas Eski-

masi priemonių, kad prieš m a p r i e žvakių. 
žiemą būtų atremontuoti bu-' 
tai, kad būtų paruošta kuro,* Laikraštis sako, kad reikia 
kad laiku pradėfų normalų 
darbą mokyklos, kad miesto 
elektros stotis nenutrūkdama 
teiktų energiją namams ir 
gatvėms apšviesti, kad tram
vajų vagonai būtų su stiklais, 
kad miestas .būtų aprūpintas 
daržovėmis žiemos laikui". 

Kiekvienam susitvarkiu
siam krašte yra visai norma
lu, kad butai turi būti remon
tuojami, kad kuru laiku pasi
rūpinama, kad elektros sto
tys veikia ištisus metus, kad 
tramvajai vaikščioja su stik
lais, kad gyventojai žiemą tu
ri daržovių. Bet viiaai kitaip 
atrodo sovietiškame * rojuje'. 

" P r a v d a " apie tai toliau 
rašo: "Vien RSFSR (Sovietų 
Rusijoje) butų remontui šiais 
metais vyriausybe paskyrė su 
viršum 568 milijonus rublių. 
Daugiau kaip pusę milijardo! 
Tačiau praeina puse metų ir 
paaiškėja, kad remontams su
naudota tik 211 milijonų. 
Kryme, Archangelsko ir Vo
logdos apygardose atlikta ma
žiau kaip puse numatyto pla
no. Vologdoje turėjo būti pa
grindiniai atremontuota ligi 
rudens 40 namų, o atremon
tuoti tuo tarpu tik 9 namai. 
Kas čia kita, jei ne apsileidi
mas? Trečiojoje Vyriausios 
RSFSR Tarybos sesijoje at
stovas drg. Ahrainovas, Vo
logdos apygardos darbininkų 
atstovų tarybos vykdomojo 
komiteto pirmininkas, su pa
sididžiavimu kalbėjo, kad Vo
logdos apygardos teritorija ar 
pima 148,000 kv. kilometrų, 
kad savo plotu ši apygarda 
yra lygi kartu paimtoms ke
turioms Europos valstybėms 
— Danijai, Olandijai, Belgi 
jai ir Šveicarijai. Tai buvo 

pasiruošti, kad elektros stotys 
veiktų. Bet, pasak 'Pravdos', 
buvę taip: "Praėjusią žiemą 
kai k u r i u o s miestuose, net 
pusėtinai apsirūpinusiuose *ku 
ru, gyventojai negaudavo e-
lektros šviesos dėl stočių ne
veikimo. Taip antai, Beleve, 

Kuomet mes kalbame, arba jau iškelta Rusijos raudona 
rašome, norime prisiminti kai su kūju vėliava. Jau tik Ame-
kuriuos dalykus apie savo te- rikoje turime teises giedoti 
vyne Lietuvą. I savo tautos himną ir sakyti, n a s sąmoningai sulaikydavo 

Mes norime prisiminti vysk. 'kad Lietuva buvo ir vel buis< J a v l i pristatymą valstybei ir 
Motiejų Valančių, lietuvybės laisva. Jau ir vėl reikia susi-! nepristatė nė vieno kilogra. 
apaštalą. .Mes norime prisi- tikti su veidmainingais p r ie - ' m o - Eskimas plačiai dalyda-

(minti !Vmcą Kudirką, kuris j **iis bolševikais, j a u vėl I M J VO J a v u s kolchozininkams a-
' parašė "Lietuva, Tėvynė Mū-, kia rūpesčių ir darbo, kad v a n s u - Jm nuteistas dvejus 
sų". Jisai dirbo Lietuvos lai- j mūsų tėvų krašte žmonės a t - | m e t u s kalėti. 
svei ir' nepriklausomybei, bet gautų laisvę^ir tą brangina-
ir mirdamas, nors tikėjosi, ne- mą laisvę galėtų palikti savo 
žinojo ar Lietuva bus kada vaikams. 
laisva ir nepriklausoma. Mes 
norime prisiminti Joną Basa
navičių, kurio "Auš ra" mi-

Teismui perduotas ir bau
džiamoji byla keliama Blago-
darninsiko srities Ordžonikid-
zės krašto, Lenino vardo kol
chozo pirmininkui Sarajevui. 
J is delsė valstybei pristatymo 
javų plano vykdymą. Kolcho
zo jaujėse buvo dešimt tūks
tančių centnerių iškultų javų, 
tuo tarpu valstybei kolchozas 
pristatė tik 650 centnerių. 

Prokuratūros organai iškė
lė dar visą eilę panašių bylų 
įvairiose krašto vietose. 

Kaip matyti, Tassas paskel
bė tik kelias tokias bylas, tuo 
tarpu jų esama "visa eilė į-
vairiose krašto vietose". Įdo
mu atkreipti dėmes], kad 
daug bylų iškelta už javų da-
vinėjimą avansu kolchozinin 
kams, prieš pristatymą val
stybei. Pagal sovietišką tvar
ką, kolchozininkai, t. y. tie 
žmonės, kurie javus paganai 
na, gauna javus tiktai po to, 
kai kas rJors atlieka po pri
statymo valstybei. O kai iš
badėjusiam tkolehozminkui iš
duodama keli kilogramai ja-
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Jame yra 18,000 reikalin
giausių žodžių. Dabar ge 
riausia proga pirkti, ne? 
parduodamas nupiginta kai 
na. Galima gauti * Draugo' 
knygyne dabar; kaina — 

tik #1.00 

" D R A U G Ą S " 
2334 South Oakley Ave, 

Chicago, Illinois 
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švietė Lietuvos rusinamavs pa
danges. Mes norime prisimin-

Rostove, Jaroslavske elektros, ti Maironį ir Vaičaitį, kurie 
stotys nebuvo savo laiku at
remontuotos ir sustodavo dir
busios tais rudens ir žiemos 
mėnesiais, kada elektros ener-

apdainavo Lietuvos varginga. 

Visi žino, kad Lietuvoje ru 
sinimo ir komunizmo darbas 
yra varomais plačia vaga. Su 
laiku bolševikai iškapos ir lie
tuviškus užrašus nuo pasta
tytų paminklų ant mūsų did
vyrių kapj . Tačiau, lietuviai 

gyvenimą po Rusijos pnes- / H 7- • • *•• 
„ , Ar . f . . . I komunistai vis giiucija, kad 
pauda. Mes norime prisiminti T . . . m., . , 

. . _ . Lietuva yra laisva. Tikrai at-
genaufeaus mūsų tautos sunūs, gijos pareikalavimas yra ma-1 savanorius kareivius, kurie 

ksimaliskas". "Miestų elekt- gynė naujai susikūrusią, savo 
ros stočių remontas vyksta 
visiškai nepatenkinamai. Per 
ffiusę metų darbų plano buvo 
atlikta tiktai 37 nuoš. Vėluo
jama stočių remontas Omske, 
Archangelske1, Čkalove, Orle, 
Riazaneje, Jarcrfavle, Vladi
mire, Volske ir kituose mies
tuose... Rostovo Jaroslavskio 
gyventojai, likę be elektros 
šviesos praėjusią, žiemą, toli 
gražu ma meiliai atsiliepia a-
pie savo miesto tarybos vado
vus. Argi šio miesto tarybos 
vadovai leis, kad vėl pasikar
totų pernai metų istorija!" 
Pasak laikraščio, tofeia pat 
betvarkė esanti su tramvajais 
ir daržovių pristatymu žiemai. 
Maskvoje buvę reikalaujama, 
kad šiemet būtų sudėta žie
mai į sandelius 712,000 tonų 
daržovių ir bulvių, o pernai 
buvę sukrauta tik 371p00. 
4 'Tačiau gamybinės ir preky
bines organizacijos yra sus
tingusios ir labai lėtai teišju-
dinamoa". Tokia pat padėtis 
esanti Kijeve ir Leningrade. 

Seniau Lietuvoje sakydavo, 
kad kuri mergina nešioja ne*-
siūlėtą skarelę, yra amžina 
tinginė. 

tėvynę ir kurių tarpe dauge
lis žuvo kautynėse su bolše
vikais. ! V 

Mes norime pastebėti ir tai, 
kad Lietuvos istorijos nesu
daro tik žinomi ir garbingieji 
Lietuvos sūnūs. Lietuvos isto
riją sudarė ir paprasti kai
miečiai bei artojai, kurie iš
laikė gyvą lietuvių kalbą, ku
rie nuolatos kovojo su rusų 
"žandarais per šimtmečius iki 
Lietuva tapo laisva ir nepri^ 
klausoma valstybė. Jie pro
testavo, slapta mokino vai
kus lietuviškai skaityti ir ra
šyti, ir už tai buvo siunčia
mi į Sibirą. Daugelis jų skau
džiai nukentėjo .bekovojant 
prieš Li€tuvots okupantus ru
sus. 

Lietuva vėl neteko laisvės 
ir nepriklausomybės dėl to, 
kad buvo maža valstybė- ir 
kad Rusijos cezaris Juozas 
Stalinas nusprendė įjungti ją 
vergijos sistemon. Tai įvyko 
taip ūmai, kad, rodosi, trun
ku ir tikėti. Rodos, dar tik 
vakar Lietuva buvo viena Pa
baltijo valstybių, o šiandien 
jau Rusijos dalis. Rodosi dar 
tik vakar ple*£savo trispalvė 

I vėliava Lietuvoje, o Handiei 

rodo keista, kuomet lietuviai 
komunistai kalba ir rašo ir 
nori mus įtikinti, kad. mūsų 
broliai i r seserys Lietuvoje 
staiga pamilo Rusijos komu
nistinę baudžiavą. Kalbėti ar
ba rašyti, kad Lietuva dabar 
yra laisva gali tik išdavikai, 
išgamos, apmokami Rusijos 
agentai, kurie pardavė savo 
kūną ir sielą diktatoriui Sta
linui. Kiekvienas tikras i r iš
tikimas lietuvis geirai supran
ta, kad Lietuva nebuvo ir nie
kad negalės būti laisva bū
dama Rusijos kontrolėj. 

Žiūrint j Lietuvos praeitį 
suriku net įsivaizduoti, kodėl 
komunistuojantieji lietuviai 
užgyrė Sovietų Rusijos panai
kinimą Lietuvos nepriklauso 
mybės. Rodos, komunistiški 
lietuviai, pasiduodami totali
tarinei valstybei, numetė vis
ką į šalį, kas yra ir buvo bra
nginama mūsų tautos ir už ką 
lietuviai kovojo per ištisus 
šimtmečius. 

Žinoma, sykį išsivaaavusi 
lietuvių tauta iš Rusijos jun
go nepaliaus kovojusi prieš 
pavergėjus rusus. Lietuvos 
tradicija šaukia lietuvius į 
kovą už savo tėvynės laisvę 
ir nepriklausomybę. 

Adv. N. Valasina 

Zoločevo srities, Charkovo 
apygardos, kolchozo 'Promin' 
pirmininikas Seryj, kurio ži
nioje buvo 934 centneriai iš
kultų javų, 67 centnerius iš
dalino kolchozininkams, o val
stybei visai javų nedavė. Se-
ryjui iškelta baudžiamoji by
la. 

Ilvensko srities, Novosibirs
ko aipiygardos, kolchozo "No-
vyj R y t " pirmininkas ToMi-
kovas, ignoruodamas valsty
bei pristatymo javų planą, 
plačiai dalino kolchozinin
kams javus avansu. Tolstiko-
vą liaudies teismas nuteisė 
trejus metus kalėti. 

Bogorodsko srities, 'Gorko-
vo apygardos, kolchozo "Kra-
snoje Zoamia" pirmininkas 
Pitilimovas, dar neišpildęs 
daržovių pristatymo valstybei 
plano, pardavinėjo daržoves 
turguose. Pitilimovas liaudies 
teismo nuteistas 1.5 metų ka
lėjimo. 

Piatichavtsko (srities, Dnie-
propetrovsko apygardioe, Le
nino vardo kolchozo pirminin
kas Andrejenko po pirmo kū
limo nutarė išdavinėti kolcho
zininkams pagal pareikalavi
mą, neaps-kaičiuojant atidirb
tų darbo dienų, nuo dešimties 
iki penkiasdešimties kilogra
mų javų. Tokiu būdu buvo 
išdalinta 20 centnerių kviečių j 
ir aštuoni centneriai miežių. 
Valstybei nebuvo pristatyta 
nė vieno kilogramo, Andre-
jenkui keliama baudžiamoji 
byla. 

Čapajevo srities, Kuibyše-
vo apygardos, kolchozo "O-
p y t " pirmininkas Kuznteco-
vas, nusikalstamu būdu ne-
pristatydamas javų valstybei, 
pardavinėjo tuo tarpu javus 

3F 
Skaitykite Ir Platinkite Sekančius MŪSŲ 

Katalikiškus Laikraščius; 

"DRAUftAS" — vienintelis A-
merikos lietuviu kataliku dien
raštis. Metams $6.00. 2334 South 
Oakley Ave., Chicago, I1L 

" L A I V A S " — tikybinis savaitraštis. Metams $2.00. 
2334 So. Oakley Ave., Chicago, Illinois. 
"DARBININKAS' ' — Sv. Juozapo Darbininkų Sa-
juneros organas, išeina du kartu savaitėje. Metame 
$4.00. 366 West Broadway. So. Boston, Mass. 
"AMERIKA" — savaitraštis. Metams $2.. 423 Grand 
Street., Brooklyn, New York. 
"GARSAS" — A.L.K. Susivienijimo organas. Me-

1 tams $2.00. 73 East South S t , Wilkes-Barre, Pa. 
"MOTERŲ DIRVA" — A.L.R.K. Moterų Sąjungos 
oreanas. Metams $2.00. 2317 So. Hoyne Ave., Chicago. 
Ulinois. , . 
"STUDENTŲ ŽODIS" - A.ifK. Studentų i r Pro
fesionalų žurnalas. Jame bendradarbiauja visos ge
riausios Amerikos pajėgos. Metams $2.00. Mariana-
polr.5 College, Thompson, Coiin. 
" V Y T I S " — lietuvių Vyčių organizacijos mėnesi
nis žurnalas. Metams $2.00. 4736 South Wood Street 
Chicago, Tllinois. 
"MUZIKOS ŽINIOS' ' — mėnesinis muzikos žurna
las. Leidžia Vargonininkų Sąjumra. Metams $1.50. 
1850 Wabansia Avenue, Chicago, UI. 
"LIETUVIŲ ŽINTOS" — savaitraštis. Leidžia Lie
tuvių R. K. Literatūros Draugija Metams $1.50. 6802 
Snpenor Ave., Cleveland, Ohio. 
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Pastovumas-
Tą liudija įstaigos 4j-nu metų gyvavimas. 

© 
%i bendrove, kaip mūsą tauta, yra įsteigta aat 
aaiou, kurie yra savininkų apgyvemta. Nerasiu 
saugesnė* vieto* taupyti savo pinigus. 

ĮSIGYKITE NAI14 PEB MŪSŲ LENGVO 
IŠMOKĖJIMO FLAN4, ANT ILGŲ METŲ! 

m 
KEISTUTO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION | 

3236 South Halsted Street 
TeL Calnmet 4118 Jos. M. Morali, Sec'y. 
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aviLiZAajos KRIZE 
Premijuotas kun. J . Karaliaus vertimas 

- V w t * - H 
A Titan aa P. Sandys, M. I. C. 

(Tęsinys) 

Tas yra išmintingas istori-i 
jos skaitytojas, kuris ^ali sau 
pasakyti, jog, " T a s įvyko, ir ' 
įvyko tokiu būdu. Aš jį apsa
kysiu nežiūrėdamas, ar jis at
sitiko vienokiu ar kitokiu bū
du.'* Šis skaitytojas, gal, iš 
tikrųjų, daug paisyti; jis ta 
patį įvykį, gal, apgailestaut, 
kaip fcaisią tragedija, arba 
palaikyti garbingu triumfu: 
istorija, kaip tokia, neprivalo 
atsižiūrėti į jo apgailestavi
mą arba džiaugsmą: jai rūpi 
tiktai įsteigti tai, kas buvo. 

Tokiais dėsniais apsišarva
vę pradėkime to didžiojo klau
simo studiją; . " K u o mes, 
Krikščionybės nariai, esame 
ir kaip mes tokiais tapome." 

Mes studijuojame organiz
mą, būtent, mūsų civilizaciją, 
Krikščionybę. Mes pasiėmėm 
įvertinti jos prigimtį, jos dvtu-
sią, kuria ji gyveno ir per 
tiek daug šimtinečiių laikėsi; 
mes toliau nagrinėjame, kad 
tokiu būdu šiandien galėtu
mėm geriau suprasti jos su
irimą ir sekantį mirtiną pa
vojų, kuriame dabar gyvena
me. 

Norint išstudijuoti organiz
mą pirmiausia reikia įvertin
ti jo pradus. Yra tai papraus
ta tiesa ir visų pripažinta, 
jog, jei norime suprasti žmo
gišką būdą, reikia sužinoti tas 
įtekmes, kurios veikė to as
mens jauneshiuose metuose, 
" iormaty vinių metų perio
de.' ' Panašus dalykas vyksta 
ir su valstvbe, valstvbine ra-
da, tauta; bendra kultūra. Ir 
tai labai teisinga kalbant apie 
Krikščionybę Krikščionybe 
iškilo ant tam tikro pamato, 
kuris tapo gyvu ir liko šakni
mi. Mūsų pradžia pasirodo 
tam tikroje žmonijos patvar
ko je, iš kurios visi paėjome; 
didelė suvienyta valstvbe, vai-
stybė, kuriai priskiriame visą, 
ką svarbaus nuveikiame ir 
atsižiūrime į ją, kaip visų 
veikimų pradžią. 

Toji plačioji valstybe isto
riškai buvo vadinama Romėnų 
Imperija. Daug taisyklinges
nis ir dabar dažniau vartoja
mas terminas yra Graikų-Ro-
mėnų Imperija^ nes Vakaruo

se išmokslintų klasių ir pa
reigūnų, net didžiumos gjį 
ventojų kalba, vietinė tikyba 

. ir literatūra buvo romėnų 
kalba, t. y. lotyinų kalba, o 
Rytuose graikų. įtekmės, su
sijusios su šiomis tarmėmis, 
romėnų įstatymai, graikų fi
losofija ir literatūra, visumoj 
buvo glaudžiai susipynusios. 
Kiekvienas aukštos socialines 
pozicijos lotyniškai kalbąs 
žmogus buvo mokinamas grai-

( kliais, tuo daugiau pateko į skaičių, esantį už jo pl i t imu 
civilizuotą imperine visuome- ribų. Ši Imperija, savo nm-
ne. Tarp imperinės, organi- žuy buvo išlaukinių žmonių 
zii)tos visuomenės ir šios, susigiminiavimo keliais pa
mažinu organizuotos, labiau veikla, 
barbariškosios pasaulio da- | (Daugiau bnr) 
lies, viešpatavo nesutikimas. I 
Buvo » išorinių įsiveržimų, Nesigailėk aukos var^uolu 
net ikėtų užpuol imų, karta i s suše lp iami , j i tau šimtariopaj 

ce-Dick Chapman, laimėję 
nu;djonatą nacionaliniam 
f o mylėtojų turnaniente, įvy 

gol-

kiškai, taip kad daugiau kul- k u s i a m e u a m a r o n e c k N. \ \ 
(Acine teleplioto) tivuoti žmonės naudojo sią 

kalbą, lygiai taip sklandžiai. 
kaip ir savą. Iš kitos pusės, s a i b u v o a b e j o t i n a s i k i d ~ _ 
taip nebuvo galima pasakyti 
apie graikiškai kalbančią Im
perijos dalį, kur lotynų kal
ba nebuvo taip intymiai žino
ma, nes abi Imperijos dalys 
buvo tos nuomonės, jog grai
kų kalba buvo aukštesnioji 
kultūros forma ir kiekvienas 
valdžios administratorius 
graikiškai kalbančioj Imperi
jos dalyj priėmė romėnų įsta
tymus ir tvarką kaip kasdie
ninį dalyką. 

Toji didžioji suvienyta val
stybė, kurioje nebuvo jokių 
muitų, ribų nė tautinių fron
tų rubežių^ bet buvo vienas 
politinis daiktas, užėmė ką 
mes dabar vadiname Belgija 
ir didžiumą Olandijos, Pran
cūzija, Italija, Ispanija ir 
Portugalija, visą šiaurinę Af
riką, gulinčią tarp sausžemio 
ir Viduržemio jūros, ką mes 
dabar vadiname Graikija ir 
Balkanus, didžiumą Austrijos, 
Turkiją ir Mažąją Aziją, ir 
didžiumą Sirijos. Politiniame 
gyvenime jos buvo viena ša 
lis, apimanti 2,000 mylių ry
tinėj ir vakarinėj dalyj ir 
pradedant 1,000 mylių Reino 
upės įtaka ir baigiant Saha-
ros tyrais. Šis daiktas susi
formavo ir susivienijo pasku
tinėj savo formoj prieš Kris
taus gimimą; šis daiktas taip 
anksti dar netapo patvirtin
tas, kaip priimtina bendra 
bazė, pamatas. Bekovodami 
dėl valdžios konkurentai, nau
dodamiesi ginklų jėga, ir be
sipriešinant pačiam valdymo 
centrui Romoje, frakcijos lai
ke valstybe fluktuacijos, nuo
latinio mainymo stovį iš vi
daus, taip kad jos likimas vi-

net ir didesnių ginkluotų įsi- sugrįš. 
briovimų. Tie įvykiai buvo 
neišvengiami, kadangi gyve
nantieji anapus sienos žmo
nės troško džiaugtis geres
niais gyvenimo patogumais, 
kuriais -džiaugėsi.ir civilizaci
ja. Buvo ir tokki atsitikimų, 
kad gyveną anapus sienos 
žmonės įstodavo į imperialinę 
kariuomenę, arba į privatinę 
tarnybą ieškodami geresnės 
gyvenimo dalies, arba apsi
gyvendavo Imperijoje. Nema 
žas tų žmonių skaičius atvyk
davo, prekybos sumetimais, 
kiti vergų pardavinėjimo tik
slu. Bet dabar svarbu mums 
pažinti Graikų-liomėnų impe
riją, kuri buvo prieš mūs'tf 
erą, kuri tęsėsi per daugel j I 
kartų, ne kaip koks aiškiai 
civilizuotas, barbarizmo ap
suptas* daiktas, bet kaip ko
kia įtekmė, kuri slaugiau i" 

paveikė gyventojų 

NAUJAS APARATAS 
AKINIAMS PR1TAIKINT 

AKIŲ GYDYTOJAS 

niolikos šimtmečių prieš mūsų 
eros pradžią. • 

Rytą teritorija, kurią su 
darė graikiška pusė, buvo 
tirščiau apgyventa. Vakarų 
dalis bendrai tarėjo aukštes
nę kilmę, nes ji turėjo Romą 
ir buvo to miesto formuota. 
Iš to centro, per tris ar k e - i a a u £ i a u 

tūrius šimtmečius,' valdžia 
plaukė visa nuo rytų iki va
karų, nuo pietų iki šiaurės. 

Adriatikos jūra ir kalnų 
raizginiai tarp šios jūros ir 
Dunojaus upės skyrė Rytų te
ritoriją nuo 'Vakarų. Vienin
telė šio didelio daikto žemės 
siena buvo dvi upės: rytinėj 
dalyj Reino upė, kuri įteka 
į Dunojų, o ši į Juodąsias 
jūras. Už šios sienos gyveno 
tautelės ir gentys, kurios kal
bėjo vokiškai ir slaviškai, ne
turėdamos tarp savęs politi
nio tamprumo. Žinoma, juo 
arčiau jos gyveno prie Reino 
ir Dunojaus, ir turėjo daugiau. 

'' J n I u o s be akinio. Raino* (ilgio* kalt 
progos susieiti su Impe r i j * j į f i ^ A S H L A N D A V F , 
kareiviais, valstieeiais ir pir-

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

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS 

T k̂ viona pora akių visam gy
venimui. Saugokit jas, leisdami 
iSekzaminuoti jas moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

pali sutrikti. 
32 METAI PAT YRIMO 

pririnkime akiniu, kurie pašalina 
\i-ji akių įtempimą. 

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos 
Telefonas CANAL 0523 — Chicago 

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

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

» II . 

LIETUVIAI DAKTARAI 
Tel. YARds 3146 

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

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

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Taipgi akinius pritaikau. 
3343 S. HalsL^ Street 

LIETUVIAI DAKTARAI 
feL CANal 5969 

DR. WALTER PHILUPŠ 
o^Jl?rJAa m CHIRURGAS 
*ia5 West Cennak Road 

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

ir pagal autartį. 

• i 

DR. VAITUSH, OPT. 
SPECIAIilSTAS 

OPTOMETR.ICALLV A K U 
L1ETFV1S 

Suvirs 20 meių praktika rimo 
Mano GarontiiTima.-

Palengvins akių įtempimą kas e» 
priežastimi galvos - skaudSjimo 

svaigimo, akiu Įtempimo, rarvuotu 
mo, skaudama aklu karftt}. atitaiso 
trumparegystę Ir toUregyste. Prtren 
aria teisinp-a) akinius. Visuose atslti 
kiniuose egzaminavimas daromas m 
elektra, parodančia mažiausias kla< 
las. ftpeoialS atyda atkreipiamai 
mokyklos vaikus Kreivos ak v* **' 
talftnmo* 

Valandos: nuo l t iki R vai. »aV 
Nedeliomis pagal sutarti 

Daugely atsitikimų akvk atitaiso 

Telefonas "VARda 1S7* 

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

Lengvi Išmokėjimai. 

Dėl teisingo radio patarna
vimo šaukite: YARds 3088. 

JOSEPH F. BUDRIK 
FURNITURE HOUSE 

3409-11 ir 3417-21 South 
Halsted Street 

BUDK1KO PROGRAMAI: 
WCFL — 970 kil. Sekmadienio 
vakare 9 vai. 
WHFC — 1420 kil.. Ketvirtą
jį on i o vak 7 va' 

DR. F. C. WINSKUNAS 
PHYSICIAN - SURGEON 

Ofiso: 2158 W. Cermak Rd. 
TeL CANal 2345 

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

Tel HEMlock 3150 

DR. V. E. SIEDUNSK! 
DANTISTAS 

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LATayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais Ir 
j*?i« Penktadieniais. 
4631 So. Ashland A ve. 

TeL YARds 0994. 
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 

Šeštadieniais. 
Telefonas: Hemlock 5849 

DR. PETER T. BRAZIS 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 
6757 So. VVestern Ave. 

Ofiso Valaudos: 
Po piet — 1 iki 3; Vakarais 7 iki 9 

bekmadieiiiais suiyg sutarties 

Phone Cicero 4276 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 S. 49th Ct., Cicero, 111. 
Aniiauiemaiss, Kuivniauieuiaia 

ir feukladiemaia 
Valandom 10-vj, ryte. 2-0, 7-9 P. M. 

314/ b. Haisied St, Chicago ' VALANDOS: 

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

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

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. \ak. 

Sekmad. nuo i 0 iki 12 vaL ryto. 

DR. i i KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4031 So. Asiiiand Avenue 
TeL lARds 0994 

Rez. teL PLAza 3200 

/ • 

r/iriiiaditsniais, Irmadieiiiais 
ir šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet, 

^@^S§iS@>StSS@t< &!=5 &-»r*S*v*5Ž=iVti2 K\I 

Padėti Pinigai kas Menes; iki II Dieno*. Neš Nuošimti Nuo 1 Dieno*; 

TURTAS VIRŠ £5,500,000.00 
Atsargos Kapitalas Virs £400,000.00 
Dabar mokam 3 y 2 % oi pa

dėtos pinigas. Duodam pa- $ į 
•kolas ant namų 1 iki 20 m. 

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

: 
i , 
i 

i . 

1 

-

LGAH ASSOOIATIOH 
O P CHICAGO 

MTBTIN MACKJEVMCH, 

DT C S. 
SAVINGS F E D E R A L L I 

I N 8 U R E D 
• 

4192 ARCHER AVENUI 
TEL. VIRGINIA 1141 

VAI*.: t iki 4 p. p. Trečiad.: t iki 12:00 p. šebtad.: t iki 8:00 v. T. 

Burke Motor Saies Co. 
D E S O T O ~ P L Y M O U T H 

CHiCAGCTS MOST EJiLIABLE NEW CAH DKALEIi 
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 F £ I C £ S. 

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

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

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

DE SOTOS — 1938-37-36, in perfect condition. 
With Heaters, Radio and Trunk $ 2 7 5 . 0 0 

DODGES — 1939-38-37. Best Buys in Chicago. 
With Heaters and Radio. AU have Trunks $ 2 9 5 . 0 0 

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

PONTIACS —1939-38-37-36, with Heaters, Radios, Trunks, $ 1 8 5 . 0 0 

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

YOUR CAR DOWN — BALANCE 18 MONTHS. 

Burke Motor Sales Co. 

Telefonas CANai 7329 

U K . t t i E K J. BARTKUS 
tt)CDXlOJittf IK UHliLUixUii.b 

2202 VVest Cermak Road 
ir pagal sutarti. 

bekjuadieaiais taipgi pagal sutartį. 
-h.es. teieionas gjžtetgg Q±6-k. 

Tel. Cicero 1484 

ŪK. i . K. PALU I SIS 
<x*L>*XOJAb IR UUl i tUivuAt) 

Kaiup. lotos Oat. ir 4yin Ct 
OFLiSO VALAJMDOa: 

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

Res. 1(525 bu. butki Avenue 
Tel. Cicero 1484 

DR. A. JENKINS 
(lietuvis) 

GYDYTOJAS IK CHIUUBGAS 
2oUU V vest 63rd btreet 

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

Taipgi pagal sutartį. 
Ofiso teieionas PROspect 6737 
Manių telelonas Vltiguiia 2421 

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėlioiuis nuo 10 iki 12 vai dieną 
TeL YARds 5557 

DR. HiANK G. KWiNN 
(Kviecinskaa) 

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
lbol West 47th btreetr 

OFISO VALiNDOS: 
2—i ir 7—8:30 v. vakare. 

ir pagal autartį. 

DR. P. J. BBNAR 
(Beiuarauskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. halsted btreet 

TELEFONAI: 
Ofiso — W£Ntworth 1612. 

Res. — YARde 3955, 
OFISO VALANDOS: 

2 iki 4 popiet. 7 iki 9 vakare. 
Trečiadieniais ir Sekmadieniai* 

pagal sutartį. 
TeL YARds 2246 

DR.G.VEZEUS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. , 
arti 47tn Street 

vai.: nuo 9 vaL ryto iki 8 vai. vak. 
beredoj pagal •atarti. 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

\ 

D E S O T O « P L Y M O U T H 
6445 So. Western Ave. Chicago, IlL 

O P E N E V E N I N G S 

B kur anglis pirksite ir kiek 
mokėsite, geresnių anglių ne
gausite kaip pas:— 

Ree. 6958 So. Talinan Ave. 
Res. Tel. OROvemll 0617 
Office teL HRMlock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VaL: 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedeliomis susitarus. 

2423 W. Marquette Road 

DR. STRiKOL'IS 
PHYSICIAN AND SUROE0N 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak. 
Nedūlioinis pagal sutarti. 

Office teL YARds 4787 
Namų teL FROspect 1930 

TeL CANal 6122 

DR. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

REZIDENCIJA J 
6631 S. Califoraia Ave. 

Office Plione Res. and Office 
PROspect 1028 2359 S. Leavitt Sk 
VaL: 2-4 pp. ir 7-9 vak., Canal 070fl 

DR. J. J. MMAR 
(Kowarskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 VV. 63rd St., Chicago 

Trečiadieniais ir Sekmadieuiais 
pagal sutarti 

TeL YARds 5921. 
Res.: KENwood 6107. 

DR. A. J. KRTASH 
GYDYTOJAS DEL CHIRURGAS 

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

Ofiso teL VIRginia 0036 
Rezidencijos teL: SEVerly 8244 

M. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS D2 CHIRURGAS 

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

Nedeliomis pagal sutartį. 
TeL CANal 0257 

Res, teL: PROspect 6659 

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

Rezidencija: 6600 So. Artesian Ave, 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 vm* 

e 'kr 0 *m\. h 
' . 

\ 

CRANE COAL CO., 5332 S. Long Ave., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022 £?£ 
7 O ' O anglys — 

POCAHOKTAS MINE RLTf. & ge-
inaimi. D*ug dulkiu išim-

Porkant 5 Tonus «r daugiau — 
Sale?, Tas Extra; Black Band 

an^ljb — $9.50. 

file:///i-ji
http://-h.es
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IS PAVERGTOS LIETUVOS 
:55s 

^ ^ 

Komunistine Žemes 
Komisija Sudaryta 
Iš Spekuliantų 
Ir Chuliganų 

Ūkininkai skundžiasi, kad 
komisija nariai su 
gavusiais žemės girtuok
liauja, o neduoda tiems, 
kurie sėmes nori 

Prieš kelias dienas valsty
bine žemes ūkio komisija ga-

DEl Stokos Pašaro 
Priseis Gyvulius 
Likviduoti 

AgT. Vasiliauskas, kurk? ei
na likviduojamų Žemes Ūkio 
Kūmo direktoriaus jpareiga>, 
suteikė spaudos atstovams pa
sikalbėjime apie numatoma 
Šių metų derlių Lietuvoje. Pa
sak jo, rugių derlius smėli
ngose rajonuose, kaip antai 

I 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Vilniaus krašte, Zara-ų, Ko
vo skunda dėl Panemunėlio k i š k i o ^ n ė n o s ir Alytaus ap., 

esąs blogas, o kai kuriose ki-valsč. žemės komisijos (Rokiš
kio apskr.), kuriame Jonas 
Mykolaitis, vietos gyventojas, 
skundė, kad minima komisija 
esą sudaryta iš spekuliantų, 
chuliganų, kurie žemę skirsto 
šališkai, reikalauja "užfundi-
j imų" ir su gavusiais žeme 
(nors žemė dar nebuvo dalo
ma) girtuokliauja, o tam, kam 
žemė esanti reikalinga, visai 
neduoda (pa\\, skundėjui), 
bet dar gųsdina kalėjimais ir 
tx 

Gavusi teki skundų, valsty
binė žemes ūkio komisija nu
tarė pasiųsti tos komisijos na
rį Grigolavičių to dalyko iš-
iirti. Grigolavičius, nuvykęs į 
vietų, viešame visų gyventojų 
susirinkime (susirinkime da
lyvavo daugiau nei 50 žmo
nių), perskaitė skundų. Susi
rinkusieji griežtai atmetė ap
kaltinimų ir davė parodymus, 
kad Jonas Mykolaitis pats y-

tose vietose rugių derlius ge
resnis, negu praėjusiais me
tais. Taigi, rugių derlius iš
silyginąs ir netsas blogas. 

Kviečiai visur blogi. Kviečių 
derliaus šiemet bus žymiai 
mažiau, negu praėjusiais me
tais, ypač dėl to, kad nelygiai 
sudygo: anksčiau sudygęs no
ko, o vėliau išdygęs tebėra 
žalias. Bulvės esančios geros. 

AYisconsino primary balsavimuose siekia laimėti federali
nio senatoriaus kandidatūras dem. J. Cudahy (kairėje) ir 
resp. F. H. Clausen (dešinėje). (Acme telephoto) 

Sovietų Lietuvos 
j Rojuje Tik Alytuj 
1000 Mokiniy Neturės 
Kur Gyventi 

"i 
Ryšium su sovietų kariuo

menės apsigyvenimu Alytuje, 
ten jaučiamas labai didelis 
butų trūkumas. Pačiam mies
te centre ir kai kuriose gat
vėse visiškai negalima rasti 

! nė mažiausio kambario. Nuo 
, rugsėjo 1 d. suvažiuos į Aly
tų apie 1,080 mokinių. Moki
niai nebeturės kur gyventi. 

.Daugelis iš jų dabar iexk« bu
tų artimiausiuose kaimuose. 
Būtų komisija ragina skubiai 
baigti padėtųjų namų statybų, 
bet namų savininkai to daryti 
visai ne nemanų. 

Lietuvos Tarybų S m t i Respublikos 
Komisarijatas 

Panaikintos Krašto Apsaugos Ir Užsienio 
Reikaly Ministerijos. Tų Ministerijų 
Ministru Bus Pati Maskva 

Xon> lietaus dabar dažnai pa
sitaiko, bet masinio puvimo 
negirdėt. Pašaro kai kuriose 

nio amžiaus raguočių. Esų, L i e t u v o j T u o j N e b u s 
būtų rizikinga visai nieko ne- i g p0pier0S, 
likviduoti. I c r 

Dėl Žemės Ūkio Bfhn u lik-i Net Mielių 
vidavimo agr. Vasinauskas 
išsitarė, kad jie, esų, negynę 
ūkininkų interesų ir nebuvę 
tinkamai sudaryti. Visa Bū-
mų tarnyba pereinanti žemės 
ūkio komisariatui. 

Toliau buvo pasakyta, kad 
vietose šiemet mažiau nei pra-i a p i e m a g r o n o m i ] pereina dir 

bti į Lietuvoje sudaromus vai 
stybinius ūkius (sovehozus). 

ėjusiais metais nuo 30 iki 60 
nuoš. Tai pirmažolis pašaras. 

Atolai pasitaiso, tačiau jau
čiama sunkiunų atolus suvaly
ti. Bet jei oras pasitaisys ir 
neblogai užderėjusį aiolų bus 
galima gerai suvalyti, tai be
ndrai pašarų bus mažiau nei 
praeitais metais apie 30 nuoš 

ra blogo* valios žmogus. Toks j žemės Ūkio Rūmų specia-
nepamat'dotas provokacinis nstų apskaičiavimu, stambaus 
skundas perduotas atitinka
miems onganam^ ištirti ir pa
daryti išvadas. 

— Ministrų Taryba teisini-
gumo ministerijos atstovu į 
valstybės tarnautojų pensi
joms ir pašalpoms skirti ko
misijų paskyrė Edmundų Me-
džį, 1. s. vyriausiojo tribuno
lo prokuroro par. 

pašaro šiais metais truks a-
pie vienų milijonų tonų. Nor
maliais metais Lietuvos gy
vuliams sušeriama apie 3 ir 
pusė mik tonų stambaus pa
šaro per žiemų. Todėl kilęs 
klausimas, ar bus galima iš 
kur papildyti pašarų kiekį, ar 
teks apie trečdalį, gyvulių li-

I kviduoti. Ūkininkams siūlo-
j ma surinkti bulvienojų ir vi-
I sų pelkių vėlyvųjį atolų, be 
| to, žiemų sušerti šiaudus. To-

— Ministrų Taryba ipatvir-i liau agr. Vasinauskas išsita-
tino valstybinės žemės ūkio 
komisijos nutarimų pratęsti 
žemės pertvarkymo terminų 
iki rugsėjo 15 d. Kaip žino
ma, pagal pirmykščius planus 
buvo nusistatyta baigti "že
mes reformų" iki rugpiūčio 
pabaigos* 

. . re: "Dabar eina pasitarimai 
ir apskaičiav.imai, galimas 
daiktas, kad. koncentruotų pa
šarų nemažus kiekius gausim 
iš kitų respublikų." (!) Bet 
nežiūrint viso to, esų reika
linga likviduoti apie 20,000 
arklių ir apie 100,000 senes-
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Lietuvai Reikia 
Pasivyti Pusbadžių 
Gyvenimas 

Ryšimu su IUUO kitų, Mask
vos pavergtų tautų nukopi
juotos konstitucijos priėmi
mu, "P ravda" deda straipsnį 
apie Baltijos valstybes. Tame 
straip&njįe, tarp kita ko, sa
koma: "Lietuvos TSR kons
titucijoje įrašyta, kad greta 
socialistinės ūkio sistemos lei
džiami privatūs atskirų ūki
ninkų, amatininkų ūkiai, smu-
likios privačios pramones ir 
prekybos įmonės įstatymų nu
statytose ribose. Tuo pačiu 
sugriaunami smetonininkų 
prasimanymai apie priversti
nių kolektivizaeija, apie ama
tininkų, smulkių pramoninin
kų ir prekybininkų persekio
jimų". 

Toliau laikraštis rašo, kad 
Baltijos tautos turėsiančios 
pasivyti pažengusias į priekį 
politinėje ūkinėje ir kultūri
nėje plėtotėje vyresniąsias ta
rybų respubliikas. — Keikia 
turėti tiesiog bolševikiškų į-
žulimių, kad išdrįstum rašyti 
tokių frazę! Kai sovietiškoje 
Lietuvoje prasidės tas j pats 
pusbadžio gyvenimas, kaip 
likusiame sovietų "rojuje", 
tuomet Lietuva bus "pasivi
jus i" vyresniąsias tarybų res
publikas... 

Sovietinėj Tvarkoj 
Didžiausia Betvarke, 
Turto Aikvojimas, 
Piešimai 

Tas pats Tassas paskelbė, 
kad visa eilė sovietų teisėjų 
nubausti piniginėmis baudo
mis, atleisti iš pareigų ir ati
duodami teismui už įstatym 
ir įsakymų nevykdymų. 

Taigi, kurių Sovietų Sąjun
gos gyvenimo sritį ipaimtume, 
visur 
t\ 

\ 

turi būti atiduoti teismui 
įs tat ymų nevykdymų! 

uz 

— Prie pramonei ministeri
jos steigiamos gaminių, pas
kirstymo kontoros. Jų bus to
kios: odos ir gumos avalynės, 
mielių, popieriaus ir kartono, 
metalų, odos ir kailių. Jų už
davinys bus pirkti iš nacio
nalizuotų įmonių jų gaminius 
ir juos parduoti. Visų nacio
nalizuotų įmonių administra
cijos ir komisa<rai įpareigoja
mi pardavinėti tų įmonių ga
minius paskirstymo konto
roms, kurios netarpiškai atsi
skaito su visomis nacionali
zuotomis įmonėmis už tų kon
torų pirktus gaminius. Prašymai Reikės 

Įdomu pastebėti, kad Sovie- R a š y t i D v i e m 
tų Sąjungoje tokios kontoros K a l b o m 
j au soniai veikia, beit jose 
trūksta tiktai vieno dalyko,! Sovietų Sąjungos užsienių 
būtent — prekių,.. j,prekybos liaudies komisaria

to įgaliotinis Lietuvoje, į ku
rio rankas perėjo visa 'sovietų 
Lietuvos prekyba su užsieniu, 
paskelbė taisykles, kaip toji 
prekyba bus leidžiama. Pa
gal šias - taisykles, tos prekės, 
kurios jau yra arba apmokė
tos arba užsakytos, galės bū
ti įsileistos į Lietuva, arba iš-' 

— Riugpiūčio 26 d. buvo su
sirinkusi laikinoji aukšč,iau-
sioji taryba, kaip dabar pa
sivadino "liaudies seimas*". 
Tame posėdyje buvo, kaip} 
paprastai, vienbalsiai išrink
ta nauja Lietuvos TS<R. liau
dies komisarų taryba, kuri da
bar stoja ministrų kabineto 
arba ministrų tarybos vieton. 
Komisarų taryba yra tokios 
sudėtie*-: pirmininkas — Me
čius Gedvilas, pirmininko pa
vaduotojas — Stasys Brašiš-

kis, pirmininko pavaduotojas 
ir valstybinio plano komisijog 
pirmininkas — Pijus (Glovac
kas, vietinės pramones komi
saras — Motiejus Šumauskae, 
maisto pramonės — Jonas 
Laurinaitis, finansų - Juozas 

nas Koganas ir pramones mi
nistrai- inž. Chaimas Alprera-
vičius. 

Įkurta visa eilė naujų žiny
bų. Valstybinio plano komi
sija, kuriai pirmininkaus Pi
jus Glovackas, ligšiol buvęs 
užsienių reikalų ministerijos 
generalinis sekretorius, turė
sianti normuoti visų gamyba 
ir planuoti "socialistinę sta
tybų". Pramonės reikalai pa
vesti dviems žinvboms: vieti-
nes pramonės ir maisto pra
monės komisarams. Maisto 
pramonės komisaro pareigos 
būsiančios organizuoti maisto 
produktų gamybų ir žemės ū-
kio gaminių perdirbimų. Kaip 
"Tiesa" išsireiškia, jo parei
ga būsianti "kartu su žemės 

7 sveikatos apsaugos — Dr. 
isur matome didžiausių b e - l ^ u t a s G h , l z i j a u s k g v i e . 
,'arke, turto aikvojm.u, vo- t i l l l 0 _ A n t a n a s V e n c l 

girna ir t.t. Net t e n t a i , ka-1 k o n m n l a ] i n i o m o _ V a l e r i . 
ne pašaukti daboti, kad įsta-1 j o n a s Knyva> s o c i a l i n i o d r a n . 
tymai būtų vykdomi, p a t y & 1 d i m o _ j ^ y j ^ ^ 

Vaišnoras, žemės ūkio — Ma-( ūkio komisaru vadovauti ge
tas Mickis, prekybos — Mari-' resniam visos darbo liaudies 
jonas (jregorauiskas, vidaus — maitinimui" (jeigu sovietų 
Aleksandrais Guzevičius, tei- J rusų pusbadžio gyveninio pa-
singumo — Povilas Pakark-! vyzdžiu, tai tauta greit pajus 

šį "geresnį maitinimų"). Ko lis 

Stojantiems 
Universitetan Jau 
Nereikia Lietuvių 
Kalbos Egzaminų 

Stojantiems į Vytauto Di
džiojo universitetų Kaune lie
tuvių kalbos egzaminai panai- j leistos iš Lietuvos, tiktai su 
kinti. Juos turi laikyti tik tie, Į šio įgaliojimo leidiniu. Kaip 

galės būti gauti leidimai nau
jai užsakomoms prekėms, dar 
nepaskelbta. 

Įdomu pastebėti, kad įga
liotiniu paskirtas Sovietų pa^ 
tauntinybes Torgpred'as Efo-

darbo — Martynais Junča-Ku-
činskas, valstybės kontrolie
rius — Liudas Adomauskas. 

Panaikinus krašto apsaugos 
užsienių reikalų ir susisieki
mo ministerijas, toms sritims 
nauji komisarai jau nebepa-
skirti. Šias sritis perima tie
siogiai Maskva. Tokiu būdu 
į naujų komisarų tarybų ne
beįėjo gen. Vitkauskas, prof. 
Krėvė-Mickevičius, kuris bu
vo ir ministro pirmininko pa
vaduotojas ir Pupe.ikis, 'susi
siekimo ministras. Be to, į 
naujųjų komisarų taryba tt*h 
beįeina sveikatos ir socialinės] 
apsaugos ministras Dr. Leo-

niunalinio iikio komisaras rū
pinsis savivaldybių ūkiu, o 
socialinio draudimo sritis iš
skirta iš sveikatos komisaria*-
to. 

Pasak "Tiesos", perėjimas 
iš ministrų kabineto į liaudies 
komisarų tarybų, reiškiųs "pe 
rėjimų iš vieno pasaulio į ki
tų". 

— Sovietų Sų jungos susi
siekimo komisaras "draugas" 
Kaganovič perėmė Lietuvos 
geležinkelius. Lietuvos terito
rijoje esančių geležinkelių vir
šininku paskirtas "draugas" 
Loclimatov. 

— Palangos komunistinio 
jaunimo gimnazijos kuopelės 
sekretorium paskirtas Faivel 
Semenčik. 

_ Dar prieš likviduosiant 
susisiekimo ministerijų, jos 
kelių valdybos tiltų skyriauts 
vyresniaisiais inžinieriais bu
vo paskirti: inž. Anatolijus 
Kozenblium ir inž. Abromas 
Rozenblium. 

Vilniuje uždaryti šie 
laikraščiai: "Gazeta Codzien-
nn", "Uazeta Ludowa" ir du 
žvdiški laikraščiai. Vilniuje 

* 

dabar išeina tokie laikr.: 'Vi
lniaus Balsas', "Pravda Wi-
lenska", "Novaja Žizn" (ni
šų kalba), "Vilner Emes" 
žydų kalba ir "Pra\vda Kom-
somolska" lenkų kalba komu
nistiniam jaunimui. 

kurie visai lietuvių kalbos ne
simokė. 

Nebus ji pritinama tik į-
vairių tautybių svetimšaliams 
išgamoms, kurie tarnauja Sta 
linui, Hitleriui, arba Musso-
liniui, kurie skleidžia savo j novas, o prašymus jam reikia 
tautiečių tarpe bolševistines,! duoti parašytus lietuvių ir ru-
nacijines, arba fašistines idė- s u kalba... 
jas. j 

Kadangi tokiu, ar kitokiu 
būdu natūralizacijos visa pro
cedūra naujuoju įstatymu, ga
lės būti pasunkinta, tad lie
tuviai nepiliečiai raginami be 
mažiausio delsimo rūpintis 
imtis žygių naturalizuotis. 

Vien šiandieninis nepiliečių 
privalomas, registravimųsis 
ir didžiausių apsileidėlį turė-

— Vilniaus krašte yra ne
mažas skaičius psichiškai ser
gančių žmonių. Lenkų laikais 
psichiškai ligoti buvo atveža-

— Likviduotojo Vytauto 
Didžiojo universiteto teologi
jos filosofijos fakulteto kny
ginis turtas švietimo minis
tro sutikimu perduodamas u-
niversiteto bibliotekai; ūkio 
inventorius — techniškiesiems 
fakultetams; o mokslo priemo
nės — Vilniaus Un-teto hu
manitarinių mokslų fakulte

tui. 

1 

PIRKITE ANGLIS DABAR - KAINOS NUKRITO 
ALESAUSKAS & SONS 

7108 So. Talmaia Ave. 

TBL. PROSPECT 8742 
Mes iškraustome moderniu būdu. 

Pardavinėjame tiktai geriausios kokybės 
(best ąuality) anglis. 

1 

— Dalinai pakeisdamas sa
vo įsakymų dėl svaigalų par
davinėjimo, Vilniaus apskri-

nii iš Lenkijos gilumos ir ati-jties viršininkas skelbia, kad 
duodami globoti ūkininkams, šeštadieniais, t?ekmadieniais 
ypač apie Valkininkus. Už tai šventadieniais ir dienomis 
lenkų valdžia ūkininkams šiek prieš šventes prie 
tiek primokėdavo. Dabar psi- pietų ir vakarienes 
chiškai sergu žmonės yra ren- pardavinėti valgantiems asme 

Maišykite 'Draugo' Radio Programų 

kami iš kaimiečių ir vežami 
į ligonines. Daugelis jų atve
žami be kepurių, be tinkamo 
apvalkalo ir nešvariais dra
bužiais. 

pusryčių, 
leidžiama 

nims po viena litrų alaus. 

— Ukmergei? apskrities ko
munistinio jaunimo sekretore 
paskirta w drauge" Levin. k 

Antradieniais 
WGES (1360 kiL) 
7:30 valandą vak. 

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

Kviečiame visus mūsif gerbiamus skaityto

jus pasiklausyti šių radio programų, nes bus 

dedamos pastangos padaryti jas kuopuikiau-

šias ir vertas JŪSŲ pasiklausymo. 

WGES - Kiekvieną Antradienį - 7:30 v. vak. 
^ 
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SAVE PAMATĘS IŠSIGANDO 
Persų Legenda? 

Baktrijoj viešpataujant ka- Tai noriu atlikti paprastesnių 
raliui Yištaspai, kartą pas būdu. 
persų išminčių Zaratustrą at-| Yalandeliai jisai pasišalino 
vyko pirklys Omedas. 

— Del ko — skundėsi iš-
minriui — Zaratustrą, <lel ko 
mums nėra leista pažinti sa
vo draugu nusiteikimus ir 
slapčiausias mintis! Kaip hu
tų gražu, kaip naudinga, kad 
savyje negalėtume užslėpti 
jokios tiesos! Kaip tada lenir 
va būtų vienas su kitu apsiei
ti! Melas ir apgavyste vienu 
tik smūgiu būtų iš pasaulio 
prašalinti, nes kogi vertas tas 
melas, kuris pirmiau galį būt' 
pažintas negu yra pareikštas' 
Niekas tada negalėtų nusidėti 
nes jo nusidėjimas būtų para 
sytas kaktoje. 

Zaratustrą į jį pažvelgė ii 
truputį susijuokė. Perbraukė 
išminčius pirštais savo žilų 
barzdų ir ramiai tarė: 

— Omedai, Omedai! ar ma
nai, kad pasaulis būtų geres
nis, jeigu visi būtų toki kaip 
tu t Juk norėti kitame paste
bėti kaltę bei nusidėjimų reiš
kia pačiam nuo jų būti lais
vam. 

— Kaip a š ! — atkirto Ome-
das. — Be abejo, pasaulis bū
tų geresnis, jei visi būtų to
kie kaip aš. — Išdidžiai Ome-
das pakėlęs galvų mušėsi krū
tinėn pilnai pasitikėdamas sa
vo nekaltumu bei teisingumu. 

Zaratustrą pasikėlė: 
— Klausvk Omedai — tar t 

visu rimtumu — jei tau kalbė
čiau tūkstantį dienų ir tūks
tantį naktų, nagalečiau įsiti
kinti, kad tai, kas tau atrodo*tavo dovana anądien nulipęs 
geriausiai, būtų labiausiai ap- nuo kalno priemiesty sutikau 
verktina pasaulio blogybe.) geriausių savo draugų. Tuo-

nuo Omedo į kitų tamsu kam
barį ir po valandėles grįžo ne
šinas šviesų kristalą. 

— Imk šitą, tai šlifuotas be-
relis. Jeigu panorėsi kieno 
nors pažinti tikrą vertę, pa
žvelk pro šitą kristalą ir visas 
jo dorybes ir nedorybes, biau-
riausias ir slapčiausias mintis 
pamatyti kaip rašte parašytas." 
Jei š*s dalykas tau, Omedai. 
patiks, naudokis juo. Bet — 
pakele Zaratustrą ranką — 
jeigu nepatiks, nedelsk ne va
landėles, atnešk jį tuojau pat 
man, kitaip tave gali ištikti 
baisiausia nelaime. 

Omedas jau lenkėsi padė
koti, bet Zaratustrą jį pers
pėjo: 

— Su padėka nesiskubink, 
nes nesu tikras, ar toji pade 
ka trumpu laiku nevirs biau-
riausiu keiksmu. 

Po tų žodžių pirklys išėjo. 
Devintos dienos ankstybą 

rytą Omedas vėl pasirodė iš
minčiaus trobelėje. 

— Zaratustrą! — šaukė 
jis iš visos gerklės raudamas 
galvos ir barzdos plaukus — 
Zaratustrą, ką tu man pada
rei? 

Švelniai Zaratustrą paėmė 
Omedo ranką ir nusivedė jį 
ant suolo. 

— Sėsk, bičiuli, ir papasa
kok, kas tau blogo atsitiko. 

Omedas verkdamas ir kuk
čiodamas pradėjo pasakoti: 

— Linksmas ir patenkintas 

• •>._ • ; , y - --• *-; v .* 

W. B. McCullough, Jr., iž Philadelphia (kairėje) ir Diek 
Chapman iš Maanaroneck, N. Y., su trofejomis, kurias laimė
jo golfo mylėtojų nacionaliniam turnamente, Mamaroneek, 
N. Y. įvykusiame. Šis jų laimėjimas yra pusfinalinis. Jie da
lyvaus finaliniam golfo lošime. (Acme telephoto) 

jau pat atėjo man galvon iš- sas miestas apie mane ėmė 
mėginti tavo dovanos vertę, j kalbėti: "Omedas aliejaus 
Sveikindamasi prisidėjau prie' pirklys, pamišo, ar apsėdo jį 
akies berilį. Baisu pasakyt, 
ką aš ten pamačiau! Pavydas, 
piktumas, atšalimas pasirodė 
mano akyse. Nuo tada n i e-
kuomet, niekuomet nebeno
riu susitikti to žmogaus, kurį 
tiek metų vadinau draugu. 
Ėjau toliau. Draugai, pažįs
tami ir visi žmonės, kurie 
man tiek laiko buvo įaugę 
mano širdyje, pažvelgus pro 
kristalą pasirodė paskutiniai 
niekšai, žemos dvasios ir ne
verti draugauti. Nuo to lai
ko pradėjau kiek galima 
nuo jų tolintis. Greitai pa
sikeitė visas mano elgesys. 

Iš vengiančio tapau vengia
mu. Kiekvienas eidamas ke-
lfu ėmė lenktis manęs. Dali
mi iš pykčio, dalimi iš bai
mės mane susitikę suko ki
ton kelio pusėn, ir greitai vi-

piktosios dvasios." Per kelias 
dienas tapau visuomenės at- Paskutinę tiesą. 

vieną, vienintelį kartą pro tą 
tavo prakeiktą stiklą. 

Pilnas išgąsčio Omedas vi
somis jėgomis pakėlęs rankas 
nuo to gynėsi. 

— Vien ir paskutinį kar
tą pažvelk' pro tą užburtą 
kristalą į žmogaus veidą — 
savo paties veidą. Imk štai 
šitą sidabro veidrodį — tuo 
tarpu ištraukė iš po skverno 
sidabro plokštelę ir padavė 
Omedui. Po ilgo atsikalbinė
jimo šitas padarė, kaip buvo 
įsakyta. 

Ilgai ilgai vyriškis tyrinėjo 
pro berilį savo veidą. Bai
mė ir išgąstis bei aiškus sa
vęs pažinimas nudažė jo vei
dą numirėlio spalva. Sidab
ro gabalas žvangėdamas iš
krito jam iš rankų. 

— Mokytojau — šnabždėjo 
jo sustingusios lūpos, o pats 
tuo tarpu pargriuvo po Zara-
tustros kojų. — Mokytojau, 
širdingiausiai tau dėkoju už 
šią paskutinę pažintį, už tą 

matą. Kentėjau, Zaratustrą, 
kentėjau neapsakomai. Įgriso 
man toji vienatvė ir prisiekiau 
tą pat valandą grąžinti tau 
prakeiktąjį akmenį. Taip 
nusiminimo sugraužtas pa
bandžiau išmėginti paskutinį 
žmogų, kuriuo labiausiai pa
sitikėjau ir su kuriuo be ma
žiausio įtarimo pragyvenau 
ilgus metus, kuris nė kartą 
manęs neapgavo — savo žmo
ną. — Prakeiktas būki, Zara
tustrą, ką aš ten pamačiau L. 

Vėl apsipylė ašaromis, bet 
šį kartą jau gailesčio ir sa
vęs paties gjėdos. 

Ilgai susimąstęs žiūrėjo 
Zarastustra į gulintį po kojų 
atgailaujantį. Pagaliau jį 
pakėlė ir tarė: 

— F;ik, Omedai, pas savo 
žmoną ir pas savo draugus! 
Pažinus tau savo klaidas ne
bus sunku ir jiems atleisti. 
Visuomet lengviau yra atleis, 
ti tokias klaidas, nuo kurių 
jaučiamės patys nesą laisvi. 

Omedas ėmė karštai verkti, | Eik ir gyvenk niekuomet nė
jo ašaros byrėjo kaip lietus, užmiršdamas, kad tu ir tavo 

A. A. Km. J O M M O S 
/ 

iš baimės ir gėdos- užsiden
gė rankomis savo veidą. 

— Mano žmona, mano Is-
met, mano vaikų motina . . . 

Prisiekiu, negaliu pasakyti, 
kokius aš ten baisumus ir 
šlykštybes pamačiau . . . 

Pilnas giliausios užuojau
tos Zaratustrą uždėjo ranką 
ant nelaimingojo peties ir 
švelniu balsu tarė: 

— Omedai, pažvelk dar 

draugai yra žmonės. 

Sulietuvino A'. K. Račmskis. 

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Vestuvėm, Krikštynom Ir kito. 
kiem Bankietam Suteikiam Pa

tarnavimą. 
Linksmas Patarnavimas Visiems 

756 W. 31st Street 
A. A. NORKUS, sav. 
Tel. Victory 9670 
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Atvaizduojamas paminklas buvo pastatytas Šv. Kazimiero kapinėse prie a. a. 
Kun. J. Juškos kapo. Iškilmingos dedikacijos ceremonijos įvyko sekmad., Liepos-
July 7 d., 1940 metais. Norime padėkoti tiems, kurie jau prisidėjo, ir iš anksto dė
kojame tiems, kurie padės šį 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 ••• 4-0Q 

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

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

VENETIAN MONUMENTCO. 
Westem Ave. 

TEL. SEELEY 6103 

Chicago, II I . 

GABY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

Phone 9000 620 W. 15tfo Ave. 

Atnaujinkite ir Pagražinkite 
X \nių Grindis 

"DUSTLESS FLiOOIt SANDING' 
Apkainavimas Dykai — 

15 Metų Patyrimo 
Darbas G arantiiotH-

DSl Specialių Są'yg-y 
Saukite Dabar 

COMPTiETE FTJOOR SKRVICE 
Telefonas Normai 4799 

URBA Gėlės Mylintiems,. 
Vestuvėms. Baiikie 
tams. Laido tu >ėin-
lr Puošimams. 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ISTAIOA 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTJ 

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

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South Fairfield Avenue 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

Klausykite mūsų. radio programo Antradienio Ir 
Šeštadienio rytais 10:00 valandą, Ii WHEP stoties (1400 k.) 

Su Povilo Saltimieru. 

Keturių Metų Mirties 
Sukaktuvės 

•IK 
A. IT A. 

MARTINAS 
DAMANSKAS Jau sukako keturi metai, 

kai negailestinga mirtis atsky
rė iš mūsų tarpo mylimą vy
rą, ir t§velj Martiną Damans-
ką. 

Nors laikas tęsiasi, mes jo 
niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas sutei
kia jam amžiną atilsį. 

Mes atmindami tą Jo liūd
ną prasišallnimą iš mūsą tax-
po, užprašėme trejas gedulin
gas šv. Mišias už jo sielą rug
sėjo 19 d.. 1940, Dievo Apveiz-
dos parapijos bažnyčioje, 7:45 
vai. ryto. 

Kviečiame visus g i m i n e s , 
draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose. 

Nuliūdusi; 
Damauskų .šeimyna. 

— Spauda praneša, kad į 
naują organizuojamą *' Liau
dies Kovų Mu7.iejų" žmones 
pradėję sių&ti eksponatus. 

Motinos meile, kaip dangiš

kos ugnys, 

Trečiadienis, rūgs. 18 d., 1940 

A. "|" A 
ANTANAS NAVICKAS 

Mirė rugsėjo 16 d., 1940 m., 
8:00 vai. ryto, sulaukęs 54 m. 
amžiaus. 

Gimęs Lietuvoj. Raseinių ap-
skrityj. Tytavenų parap. De
gučių kaime. 

Amerikoje išgyveno 25 met. 
Paliko dideliame nuliūdime: 

mylimą moter} Juzefą, (po tė
vais Padroštaitė). d u k t e r 1 
Bronislavą, žentą Adomą Stul-
Si ir daug kitų giminių ir 
draugų. 

Lietuvoj paliko pusseserę Ro
zaliją Vasiliauskaitę. 

Priklausė prie draugystės: 
Lietuvos Piliečių Darbininkų 
Pašalpos Kliūbo. 

K ū n a s pašarvotas namuose 
4539 So. Talman Ave. Laido
tuves jvyks ketvirtad.. rugsėjo 
19 d. IŠ namu 8:30i vai. rvto 
bus atlydėtas j Nekalto Prasi
dėjimo P a n e 1 § 8 švenčiausios 
Parapijos bažnyčią, kurioje }-
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas j Sv. Kazimiero kap. 

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

Nuliūdę: Moteris, Duktė, 
Žentas ir Giminės. 

Laid. direktorius J. Liu-
levičius. tel. Lafayette 3572. 

— Kauno vyriausioji gat
vė — Laisves alėja pavadin
ta Stalino prospektu. 

— Kaune laukiama atsiun-
čiant 1,000 tonų ukrainiškų 
arbūzu. 

on't lo< 

an y our jears. 
Why b« your ag©? Look younger than your year* witk 
Clairoled hair . . . with hcor that is soft, colorfuL youtb-
ftke! Those gray streaks can bo to thoroughly erased 
with Clcrirol the famoua Shcrmpoo Oil Tint. . . a 3-in-l 
treatment that clean*** a» it recondition* at lt TIKTS. 
S#« your hairdrotiff today and 

^a/uvcUlu . . . UH/A 
Wrf»» DOW k>r ir— bookl»t and tr— advic* on your hair ptoblem t* 
Joao Clcdr. President. Ciairo/. Inc.. 130 W. 4$th St.. N«w York. K. T. 

Remiate tuos visus, kurie skelbiasi "Drauge1 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

AMD III AMPC PATARNAVIMAS ftlTlDULAIlUL DIENĄ IR NAKTĮ 
D 1 7 T 7 A T KOPLYČIOS VISOSE 

I K a i MIESTO DALYSE 

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

Antltoiiy B. Petfcns 
P. J. Ridikas 
Albert V. Petkus 

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

Lachavvicz ir Šonai 

4704 S. Westem Avenue 
Phone LAFayette 8024 

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

J. LkrievicHis 
S. P. Mažeika 

4348 So. California Ąve. 
Phone LAFayette 3572 

3319 Iituanica Avenue 
Phone YABds 1138-1139 

3307 Lituanica Ave. 
Phone YARds 4908 
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LABDARIŲ DIRVA 
Veda Dr. Jonas P. Poška 

^ 

* Pradėsime Kasti 
Skiepę Senelių 
Prieglaudos Namui! 

Šeštadienį, rūgs. :il d., Lab
dariu naujam ūky pratlė^inn' 
kasti skiepu, senelių prieglau
dai. Tai istorinis Amerikos 
lietuvių gyvenime įvykis. Dy
gsta dar yiena lietuvių, kata
likų kultūrine įstaiga, kuri 
per šimtmečius liudys būsi
moms kartoms mūsų tautos 
nuveiktus darbus. Ne vienas 
senelis, senutė ras eia poil
siui jaukia pastogę, kuri se
niai jiems buvo reikalinga ir 
kurios seniai jie laukia. Kiti 
belaukdami ir amžinai užmer
kė akis... 

Dabar \?skas iau prirengta .„ . . . . , . 
,. . . , . ... ., • i-i.- sugris i ukj prie savo darbo 
•statybai, tik reikia pradėti 

darbas. Dėl to šeštadienį su- Ūkio darbininkų pagyveni 
važiuokime visi, kuriems tik mo namai iš lauko jau aptai-į 
rūpi labdarybe, ir iškilmingai! syti. Dabar pradedama taisy-i 
pradėkime kasti skiepta antl t i vidus, nes beveik viskų red-, 

šešias melžiamas karves, jau
tį, tris veršiukus, penkis ne
mažus paršus ir keliolika viš
tų. Graži pradžia. 

Labdarių centro pirminin
ką* Antanas Bacevičius da
bar ūkio šeimininkas ir gra
žiai, nuoširdžiai, pavyzdingai 
tvarko visus ūkio reikalus. 
Darbas sunkus ;r nemažai jo 
yra, bet darbininkų dar vis 
trūksta. Vienas garas darbi
ninkas M. Dambrauskas buvo 
labai sunkiai ir pavojingai 
suarica. Jau trečia savaitė, 
kaip guli Sv. Kryžiaus ligo
ninėje dr. J . P. Poškos prie
žiūroj. Ligonis jau eina ge
ryn; pradeda po truputį vaikš 
tinėti ir yni vilties, kad vėl 

Automobilis, kuriuo važiuojant žuvo dr. (Jlenn Frank, Wiscontano respublikonų vadas, 
buvęs tos valstybės universiteto prezidentas. Su juo žuvo ir jo sūnus 21 m. amž. Nelaimė 
įvyko kelio užsisukime arti Greenleaf, W.is. (Aeme teleplioto) 

<r 
CICEROS LIETUVIŲ NAUJIENOS 

kandidatuoja į kokių valdiš 
ka, vietų. A. Valančius 

kia atnaujinti. Pleisteris bu
vo, vietomis ištrupėjęs ir grinM 
dy& labai apleistos. Viską rei
kia pertaisyti, perdažyti. Be
taisant pagyvenimo namelius, 
reikia pasini pinti ir šiliuna ir 
rakandais, kurių, žinoma, vi
sai nebuvo. Būtų labai, gerai, 
kad» atsirastų geraširdžių biz
nierių labdarių ir paaukotų 
rakandų, lovų, patalinės bei 
buitinių*, kurie yra būtinai rei
kalingi. Yra ir daugiau daly
kų, dalykėlių, kurie ūky rei
kalingi, bet visko negalima 
vienu kartu įsigyti. Kiekvie-

ilrtani yra aišku, kad> pradžiai 
labai suriki, .bet, Dievui lai-
nuniant ir geriems žmonėms 

kurio bus pastatyta senelių 
prieglauda. Visi dvasiškiai, 
profesijonalai, biznieriai ir vi
si eiliniai darbininkai nuošir
džiai kviečiami atvykti į La
bdarių nauja ūkį ir prisidėti 
kas kuo įgali prie to naudin
go bei begalo reikalingo dar
bo. 

Kas gali ir turi laiko, pra 
šomį atvykti iš ryto, gi kurie 
a n k s č i a u n e g u l i , l a i a t v y k s t a ! 
nors vėliau. Pamato kasimo 
iškilmės bus pradėtos apie 2 
valandų po pkiij. 

Lauksime visų skaitlingo 
atsilankymo bei paramos t*a-i 
nie begalo reikšmingame dar-

IT, nnrJant ir 
padedant, nugalėsime visus 
sunkumus, visas kliūtis ir pa
sieksime savo tikslų, prie ku
rio einame. 

Stambi auka 
Gerai žinomi northsaidiv-

eiai labdariai Juzė ir Domi
ninkas Maksvieiai, visuomet 
lemia Labdarybės idėjų, šiuo-
mi kartu pasižymėjo pakloda
mi stambia aukų labdariams 
Šiomis dienomis jie nupirko 

Žodelis Apie Kitę 
Biznierių 

Juo yra W. Babitz, kuris 
jau bene dvylikti metai, kaip 
yra savininku kino teatro. Jo 
teatre paveikslai visuomet 
švarūs. Pats yra pavyzdingas 
Terapijomis, visuomenės vei
kėjas, aukomis prisidėjęs prie 
parapijos, tautos ir visuome
nės reikalų. Labdarybė ypa
tingai yra nesykį pajutusi jo 
gailestinga širdį. Daug pasi-
darbavęs ir vietos politikoje, 
yra buvę/s išrinktu į knygyno 
komisijonrerius ir jam einant! 
tas pareigas lietuviams yra* 
davęs įvairių darbų. Jo pas
tangomis turime lietuvį poli
cijos ̂ viršininkų.- .-~ 

Dabar orui pradedant at- j 
vėsti, padidinkime labdarybės! 
veiki mą; kinkykime kuopų • 
susirinkimus ir neškime į juos 

didelę, geros veislės, pienių- daugiau gyvumo ir bandyki-, 
me gauti daugiau narių Lab 
darių Sąjungai, nes ji yra 
vienatinė lietuvių organizaci
ja, kuri rūpinasi mūsų var 

gų karvę ir paaukojo labda
rių, naujam ūkiui. Ši karvė 
dabar yra geriausia, kokios 
labdariai turi. J i duoda daug 
pieno. Tai graži auka ir visii šais bei našlaičiais. Visi pri 
labdariai bei Labdarių Sa-gos j valome būti šios organizacijos 

nariai. Juk nėra geresnio tik
slo už pasidarbavinių labda-
rvbei. 

Remkite Lietuvišką 
Žydukę 

NATHAN 
KANTER 

MUTUAL 
LlQU0R 

CO. 
Wholesale 

4707 So. 

Halsted St. 
Tel. Blvd. 

0014 

W. Babitz yra populerus 
tarpe lktuvių, priklauso lie 
tuvišlvoms organizacijoms i i! 
Namų Savininkų klubui. Pra-' 
ėjusiais rinkimais W. Babitz' 
buvo kandidatas į aisesoriuis. 
Jei būt buvęs išrinktas, be 
abejones,, ne vienas lietuvis 
.būt gavęs valdiškų darbų, ku
riuose dabar sėdi kitataučiai. 

Mes turim lygias teises, lygiai 
taksus mokam, o svetimi mus 
valdo. Valdžioj IIRIS neturim 
žmogaus, kuris mus užstotų. 

Kiti taip nesiskundžia dėl to, 
kad jie turi valdžioj žmonių, 
kurie gina jų reikalus, juos 
atstovauja. Bet kitų, tautų 
žmonės neina viens prieš ki 
tą^ n e i n a p r i e š <&&VQ t a u t i e t į 

Ragina, kad ir mes už juos 
balsLiotumėm, žada visokių 
darbų. O paskui viisi žadėto
jai dingsta, kaip kamparas. 

Mes, lietuviai, turim stovė
ti už savo tautiečius. Tada 
pasirodysim svetimtaučiams, 
kad mes esame susipratę ir 
paįangūs. Gania tų pažadų iš 
svetimtaučių politikierių! Re-
mkim saviškius, kuomet jie 

— Vilniuje pradėta statyti 
nauja skerdykla, kuri kainuos 
4 milijonus litų. Jos darbai 
užtruks apie dvejus metus. 

į CONRAD 
Fotografas 

Studija J re n erta Pir 
mos rūšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hoilywood 
šviesomis. D<. / b a e 
G a r a n t u o t a s . 

420 West 63rd Street 
Tel.: Biznio — £ N G l e w o o d 6883, 

Res. — ENGlewood 6840., 

CLASSIF IED 
— — — — — — — — — — _ — — — — — _ — _ 

GERIAUSI PIRKINIAI 
CHICAGOJE 

9 fl. apart. Marąuette Parke. Ron-
dų iH'ša' $4350.00 į metus. Kaina — 
tik $L'1,500. 

13 fl. apartmentas Marąuette Par
ke. Itendų neša $6300 J metus. Kai
na šiandien $28,500. Jmokėt $5000. 

4 fl. apartmentas Marąuette Par
ke. Kaina tik $13,800. Jmoket $7000. 

2 fletai po 5 kamb. ir beismonte 
3 kamb. Kaina $7500. įmokėti $3500. 

2 fl. po G kamb. mūro namas, 
randasi Brighton pk. Kaina $5,500. 
ĮmokSti $2,500. 

12 fl. apart. Hondos neša $G000 į 
metus. Kaina $25,000. Įmoket $7500. 

2 fl. mūro namas Bridgeporte. 
Kaina $3850. Įmoket $1800. 

Kreipkitės pas:— 
K. J. MACKE-MAČIUKAS 

2348 West 69th Street 
Bei. Pmspect 3140 

^centro vaklyba labai dėkingi 
Maksvičiams už tų žymite au
ką. Dabar labdariai jau turi 

•THINGS THAT NEVER HAPPEN 

TYPEVVRITERS 
A 1 D I N G M A C H I N E S 

—SMAIL MONTHLY PAYMINT! 

AUMAKfS 
SOLD, RENTED 
ANDREPAIRED 
— IMU Al T U D M I AUOVAMC1 — 
OUI IMUI ITS C H I I O N I T I t l NIW. MHCMINI • M A I A N T I I 

*STAR TYPEVVRITER 
C O M P A N Y 

ROUtT C. GOLDtlATT, Manoft r 
119 W. MADISON ST. 

Phone D E A R 3 C R N 8 4 4 4 
ISTIMATES—FREE—DEMONSTRATIOI 

Vienatine Tikrai Lietuviška Užeiga. 

"BALTIC STREAMLINE BAR" 
3107 SOUTH HALSTED STREET 

Telefonas:— VlCtory 0885 
Cia tr rrandien l i o tnvos trispalve \e l iava plevėsuoja perkūno jėga. 
Baltie Strt-ainliiie Bar nuoširdžiai kviečia visus Lietuvius lankyti šia 
grynai 1.et m i š k ą užeiga. Užlaikome visokius Lietuviškus ir kitų 
PanaUijos kraštu gorimus: Lietuviškais valgiais vaišiname penkta
dieniais ir šeštadieniais. TAMAH ALEKSYNAS. Savininkas, 

S. Z., Menedžerius. 

VVOLK S T U D I O l I 
1945 West 35* Street H 

S'* 
% 

MODERN 
COMPLETE 
ADVANCED PHOTOGRAPHY 
L O n S I POSSIBLE PRICES 
i'MONE LAVAYBTTC 2S13 

'fP 

CHARLES P. S U R O M S K I S 
R E A L E S T A T E I N V E S T M E N T S & I N S U R A N C E 

W e Buy, SeU A n d Erchange City Property A n d Earm Lands 

6921 So. Western Ave., Chicago, 111. 
P H O N E R E P U B L I C 3713 

Namai, Farmoa Eina Brangyn. Pasiskubinkite 
nusipirkti arba pasistatyt i . Turinio namų po visą: — 
Cbicagą. Taipjji niažų ir didelių iarmų. Galima pigiai pirkt, m a m y t e 

BARGE.NĄI M A R Q U E T T E P A R K A P Y L I N K Ė J 

C L A S S I F I E D 
PAUDAV1MUI NAMAS 

Bizniavus namas 22x80; krautuvS 
22x50. Karšto vandenio šiluma ap
šildomas; pragyvenimui kambariai 
užpakalyje. Piinas beismontaa. 2 ka
ru gai adžius. Kaina $7,500. Neno
rime mainyti. Savininkas: 2435 W. 
71st Street, tel. lil^Publie ifcž42. 

TM —*— —* —'— " —"~^r~ 

PARDAVIMUI NAMAS IR BlZNlh 
Pardavimui namas, 6 Kambariai vir
šuj; tavernas ir 4 pagyvenimui kam
bariai pirmame aukšte. Mūrinis ga-
radžius. Taverno fikseeriai visi nau 
ji. Parduosim pigiai. Randasi an 
63-čios gatvės. Atsišaukite: l'eielo-
uas PROspect 3078. 

PARDAVIMUI AR MAINYMUI 
Norime išmainyti Z netu po • 

kambarius namą Brightou Parke 
aut mažesnio. AtsisauKtte: 

3944 So. Artesian Ava 

PARDAVIMUI LOTAI 
Parduosim, ar išmainysim 3 lotus, 
kurie randasi Brookfield, 111.. bun-
galow sekcijoje. Kaina labai priei
nama. Kreipkitės: 2134 \Vest 23rd 
Piace, Clticaao, l lhuois. 

PARDAVIMUI A R MAINYMUI 
NAMAS 

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

4213 So. Campbell Ave., 
Antras aukštas. 

PARDAVIBTUI NAMAS 
Pardavimui 4 kambariu cottage — 
50 pėdų lotas. Atsišaukite: 7227 S. 
Roekue l l Street, Cliicago, Hl. 

Rheumatic Happy; 
Relieves Pain Quick 

Thousands who suff^frd froin the torturinjc 
pains of rbeumattsm, sciatica. lumbago, neu-
ralgia and ncuriHs—nre coriainly happy over 
their discovery of NURITO. Now tncy have 
found a quick-actinK formula which spccdily 
relieves thoee eihausting muscular aches and 
pains. NURITO is t rust worthy and dependabla 
—contains no opiates. If you want to fed arain 
the joy of relief from pain—so you can work in 
peace and sleep in comfort—be wise and try 
NURITO under this ironclad Ruarantee. IF the 
very Iifst thfte doaes do not relieve that cruel 
pain to your satisfaction—your money will be 
refunded. Don't suffer. Ask your druggist today 
for NURITO on Uus guaraotee. (T. N . C ) 

PARDAVIMUI LOTAS 
Pardavimui lotas 25x125 pedy. Ran
dasi ant 71-mos gatvės tarp Cen
tral Park Avenue ir Lawndaie Avi--
nue. Atsišaukite telefonu: PRUspect 
oH34. 

PAIEŠKO VIETOS 
Vargonininkas, atsakantis ir supran
tantis savo amatą gerai, paiško tuo-
jaus vietos. Atsišaukite: Organist, of 
St. John s C. C , 503 K. 2nd Street, 
JanusUmn, N. Y. 

7 cotUigiai, nuo $2300 ir aukščiau. 
12 bun^alių, nuo $4.'>00 ir aukščiau 
17 2-f lėtų, nuo $6,500 ir#ukščiau. 
3 3-i'letų, nuo $7,500 ir aukščiau. 

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

H0LLYW0QD INN 
Svetaine renduojama susi
rink imams, parems, vestu
vėms ir visokiems kitiems 
parengimams. 
Mykolas ir Elzbieta Rudauskai 

(Savininkai) 
2417-19 WEST 43rd ST. 

Phone Virginia 97*) 

T-urimc daug bizniavų namų, didelių ir mažų. Taipgi statom 
naujus namus ir taisoru senus. A n t jūsų loto pastatysim m u n j 
bungalow už ^1,950.; 2 f letų j ū r i n į , po 4 kambarius, uz $o,ouU. 

Je igu jūs tu i i te senų namą, priimsim į mainus. Statyt i naują 
arba ta isyt i seną namą nereikia pinigų mokėti pakol nebus dar
bas pilnai užbaigtas. Pastorojamo paskolas ant lengvų išmokėjimų 
ir mažų nuošimčių. Apkainavimas veltui. Taipgi įnšiurinam na
mus, automobilius ir rakandus. Vis i mokesčiai namų arba inšm-
rinių aut lengvų išmokėjimų. K a s nori pigiai pirkti, greitai par
duoti arba išmainyti , naują namą pastatyt i , seną pataisyti , kreip
kitės pas 0 . P . S U R O M S K I S CO., 6921 S. W E S T E R N A V E . 
TeL Rapublic 3713; vakarais Prospect 0176. Ofisas atdaras nuo 
9 vai. ryto iki 9 vai. vak. Nedėl iom nuo 10 vai. iki 3 vai. popiet. 

PARDAVIMUI KRAUTU Vfi 
Parduodu sporto, mokyklos reikme
nų, žaislų, cigarų, tabakos, saldai
nių ir ice creamq krautuvę. 10 me
tu šioj vietoj. Krautuve su apsi
gyvenimo kambariais. Parduodu 

sveikatos priežastimi. Agentų n m o - ( 
riu. 2519 Weat «3rd Street, Uhieago; 
111., tel. PROspeet 6430. 

Kas nenori uirbti, tat> ne
privalo ir valgyti. 

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

0. Swett Marden 

K I - : I K A I J M ; A * D A R B I N I N K A S 
Reikalingas lietuviškai kalbantis jau
nas vedęs vyras, tarp 21-26 m. am
žiaus dirbti South SidSju. Prekyboj 
patyrusiems geresn§ proga. Atsišau
kite laišku: Draugas, 2334 S. Oakley 
Aveuue, Cliieago. Box No. 42. 

REIKALINGAS DARBININKAS 
Reikalingas patyręs šiūsų taisymo 
meistras arba darbininkas. Atsišau
kite pas savininką, šapos: .lui./.i 
Žvirblj, 1987 Canalport Ave.. Chi<ag.*. 

PARDAVRilUI NAMAS 
Medinis namas, apkaltas su asbes-
tes, cementinis pamatas. 3 fletai 
po 5 kambarius ir krautuve-. Par
duosiu arba mainysiu ant dviejų 
fletų namo. Atsišaukite: 421* So. 
Campbell Ave., 2ras aukštas prieky!. 

PAIEŠKOMA SENYVA MOTERIS 
Paieškoma seiiyya moteris prižiūrėti 
mažą vaiką. Pašaukite t e l e f o n u : 
POKtsmotith 91 IT. 

Kiekvieno katalDo yra. pri^ 
derme skaityti vien ka-
taliMškus laikraščius. 

VVHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER 
DININ(; ROOM SETS — PAR-
liOR SIOTS — BKDKOOM SETS 
— ItUCiS — RADIOS — R E -
FRl(;EItATOIi.S — WASHERS — 

MANGELS — STOVĖS. 

AU Natioiutlty Advertised Itcms. 

ALEX ALESAUSKAS & SONS 
FACTORY REPRESENTATIVE 

6 3 4 3 So. Western Avenue 
Telefonas REPUBLIC 6051 

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO 

REAL ESTATb 
INSURANCE AND LOANS 

Statau visokios rušii-s naujus na
mus ant lengvų uienesiiūų lsma> 
kejlmu. Darau vlsokj taisymo dar* 
ba be Jokio cash įmokejimo, wm0 
lengvu mėnesiniu išmokėjimu 
(Išgauna geriausi aciyginim* II 
Pire Insurance Kompanijų; dėl tai
symo apdegusiu n a m ų ) . Darau 
paskolas ant naujų Ir senų namų, 
ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
nuo & iki 20 metų. Reikalą 
kitės prie: 

J O H N P A K E L 
6816 S. Western Ave. Phone Grovehal0306 

D U O O A K E 

M E H B F R f k P A S K O L A S 
A N T N A M Ų 

• a . . Del Pirkimo — Pataisymo 
K ^ Ar Seno Morgičio Atmokėjimo 

' S Y S ^ ' Ciceroj, Chicagoj ir Apylinkėse 

INSUPED 

P E B "2 . " ST. aHTIiriirs^ss 
B U I L D I N G & L O A N A S S O C I A T I O 

1500 Soiith 49th Court, Cfcero 
TeL CICero 412 J os . F. Gribauskai, Sec. 

V > L : Pirm., Ketvlr., flduad. • ^ Į į jį-j ^ Į T r c č t o < L » " ^ r » " ^ 

DABAR MOKAME $ \ % ™ PADĖTUS PINIGU 

K I E K V I E N O TAUPYTOJO T A U P I H I A I A P D E A U S T i m | 6 , M 0 . 
per Fedoral Savlngs and Loaa Iusurauce Oof» , WunbJiHt«. *. O. 
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
^ S 
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ARD Centro 
Susirinkimas 
Ir Jo Nutarimai 

Rugsėjo 15 d. susirinko Chi 

net 7 dovanas, Vilimiene 8 
sk. nuo savęs dvi gražiais do
vanas aukoja. O darbščioji 
garbes nare iŠ 9 sk. Agota 
Jaukšiene atvežė labai gražią 

cago» ARD skyrių atstoves" i r b r a i W dovana būsimai 
tartis afcie pikniką, kuris į . ^ u n e o party". Ačiū duos-
vyks sekmadienį, rugsėjo 22 
d., Vytauto parke. 

Susirinkime dalyvavo šių 
skyrių atstovės: 2,3,5,6,8,9, 

10 ir 13 (.iš Chicago Heights). 

naoais rėmėjoms. 
Ateinantį sekmadienį lauk

sime mūsų brangių prietelių 
rudeniniam piknike, Vytauto 
parke. Bus šokiai, vaišes, žai-

Gaila, kad nesulaukėm 1 sk.[dimaiirdovanos-dovanos. Pel-
atstovių iš Town of Lake, ku-i nas skiriamas Šv. Kazimiero 
rios yra pasižadėjusios labai akademijai. 
svarbų darbą dirbti piknike, ^ ^ m m 

būtent barą vesti. Tikimės, 

1 

kad jos tai sakm togai išves.' 
Visuos skyriuos nepapras

tas judėjimas, rengiamasi vi
su ūpuvprie šio rudens pikni
ko, f r 

ARD 10 sk., negalėdamas 
dalyvaut " i n corpore" šiame 
piknriike, surengs ' ' outingą'' 
atskirai ir savo dalį visvien 

Šv. Kazimiero akademijoj 
Visi kampeliai akademijos 

užpildyti. Koridoriuos susikim
šimas rekreacijos metu. Nau
ja akademija būtinai reikia 
statyti — o lėšų nėra. Stipen
dijas akademikėms reikia da
linta — pinigų reikia. Tad vi
su nuoširdumu prašom kuo 
skaitlingiausiai atvykti piknd-

Respublikonų prezidencinis kandidatas W. Willkie, šiek tiek Atsikratęs užkimimu, kalba minioms Coffeyville, Kas. 
Willkie yra dešinėje pusėje. (Acme teJephoto) 

piknikui atiduos. 10 sk. p a - - k a n ' * * * • * " " • * " • * • Wg-
rengimas įvyks spalių 6 d., 
" R ū t o s " darže. 

Jauna 5. sk. pirm. Ona Ka
las iš savo skyriaus išvažia
vimo pridavė $41.00 papildy
mui vasariniam piknikui, įvy
kusiam liepos 21 d. Holy Fa
mily Villoj. Ačiū'5 sk. 

8 sk. dar pridavė $10.00 
prie savo šimtines, kurią už
dirbo tame pat piknike. Va
lio 8 sk. ir jo veikėjoms. 

sėjo 22 d., Vytauto Parke 
Remkime ir paraikykime 
mums visi-emis brangią įstai
gą, Šv. Kazimiero akademiją! 

Vyry registravimas draftui 
įvyks spalio 16 dieną 

Šį Vakarę Rinksis 
Tėvų MarijoKŲ 
Bendradarbiai 

Šį vakarą 7:30 valandą bus 
Marijonų Bendradarbių Drau
gijos Chieagos apskrities su-

! sirinkimas "Draugo" name, 
Vasanmam piknike, heposj ^ g o Q ^ F 

21 d., pirmas vietas su uzdar 
biais užima sekantieji sky- kolonijų skyrių atstovei ibei 

atstoves, ir svečiai nuoširdžiai 
prašomi ir laukiami kuo skait
lingiausiai suvažiuoti ir pasi
tarti įvairiais svarbiais reika
lais. Šiame susirinkime daly
vaus gerb. kim. Kazimieras 
Rėklaitis, M.I.C., turėsima 
progos viską sužinoti ir iš
girsti ką nors naujo. Taigi, 
tas begalo svarba, dėl to ma
lonėkite gausiai suvažiuoti. 

J. K., apskr. sekr. 

n a i : 
6 sk. iš Brigbton Pk. — 

$114.00. 
8 sk. iš Marąuette Park — 

$110.00. 
4 sk. iš Roseland — $100. 
Tai mūsų dabartiniai "big 

four". Visi kiti skyriei taip
gi gražiai pasidarbavo, kiek 
kuris galėjo, bet šie keturi 
suminėti užima pirmas vietas. 
"Pant ry par t ies" 

Arba seserų mokytojų i?u-
tiktuvių "pa r t i e s" gražiai į-
vykino Brigbton Pk. 6 sk., Ci
cero 9 sk., Chicago Heights 
13 sk. ir Rridg?tp:xrto 2 sk. 
Motina Juozapa nuoširdžiai 
dėkojo visiems skyriams už 
tai, nes seserų " pant ry" pa
pildymas, daug padeda moti
niškam namud, atėjusiomis ru
denyje mokytojaut, seserims 
labai reikalinga padėti "pra
džiai gyvenimo". 

Lapkričio 17 d. 
centro 'bunco pa r ty" 

Tai metinis įvykis akade
mijos auditorijoj. Šiemet tai
pgi, kaip ir kasmet, prieš Pa
dėkos Dieną, rengiama "bun-
co pa r ty" su gausybe dova
nų ir gražių praizų (door pri
sės) bei šiltais užkandžiais. 
Įžanga tik 35c. Prašom iš an
ksto "užsunarkiuot" lapkri
čio 17 d. ant kalendoriaus. 
"Buneo pa r ty" prasidės 3 v. 
po pietų, lapkr. 17 d., sekma
dienyje. 

Piknikas rugsėjo 22 d. 
Vytauto parke 

įžangos jokios nebus. Bet 
priėmę kvietimo bilietėlius iš 
rėmėjų, turės progos laimėt 
. T ^ I U - r ? . , June Mane Doggett, 18 m. amž., (kairėje), kurią Albert 
S ^ S L * ^ > ^ J ^ / 4 * * ^ 49 m. amž., (dešinėje) nušovė, kai ta atsisakė už 

Sąpmgįe&ų 
Dėmesiui 

Moterų Sąjungos Chieagos 
apskritis pra^o kuopų, . kad 
nerengti jokių parengimų lap
kričio 24 dieną, nes tą dieną 
apskritis ruošiasi prie didelio 
parengimo, kuris įvyks Šv. 
Petro ir Pauliaus parapijos 
salėje, West Pullman, kur 
klebonauja sąjungiečių įgera? 

draugais kun. Anicetas M. 

Pasirašęs kongreso praves-
tą privalomojo kareiviavimo 
įstatymą prezidentas Roose-
veltas išleido atsišaukimą. 

21 iki 35 m. amžiaus imti
nai vyrų registravimą prezi
dentas nustato spalio 16 d. 
Registravimui vietos tą die
ną bus atidarytos nuo 7:00 
ryto iki 9:00 vakaro. Spėja
ma, visoj šaly bus suregis
truota pusseptyniolikto minė
to amžiaus vyrų. 

Suregistruotieji paskiau 
bus šaukiami prieš drafto 
boardus, kurie nustatys regis-
trantlų stovį, jų tinkamumą 
kareiviauti ir juos paskirstys 
į keturias klases. Po to ne
užilgo tinkamieji bus šaukia
mi tarnybon. 

Pranešta, kad Chicago mie
ste bus 78 drafto boardai, o 
aplinkiniuose miesteliuose 
(Cooko apskrity) — 25. 

Pašauktieji tarnybon viene
rius metus bus apmokomi. Tr 
jei nel'iis karo pavojaus, jie 
bus pašaukta tarnybon 
bus paleisti atsargon, bet pa
skiau kas metai trumpam lai
kui šaukiami karinei mank
štai. 

Pirmuoju draftu visoj šaly 
400,000 vyrų, šiame skaičiuje 
iš Illinois valstybes 46,875, o 
iš Cooko apskrities — 23,061. 

Prezidentas Rooseveltas at
sišaukime pareiškia^ kad kon-
skripcijos įstatymas praves
tas demokratiškuoju būdu, 
nes tik po ilgo ir nuodugnaus 
kongreso svarstymo. Anot pre 
zidento . i t " patsai įstatymas 

laisvojo piliečių apsisprendi
mo principu. 

Prezidentas sako, savano
riai ir toliau bus priimami 
karo tarnybon vieneriems me
tams. I r kur šalies dalis tu
rės daugiau savanorių, iš ten 
bus mažesnis skaičius vyrų 
šaukiamas draftu. 

KO BUS KLAUSIA
MA PAS PAŠAUK
TUOSIUS 

Kiekvienoj valstybėj gu 
bernatorių paskirti boardai 
apklausines visus karinei prie 
volei suregistruotus 21-35 m. 
amž. vyrus ir juos paskirstys 
i keturias klases. Pirmosios 
klasės vyrai bus pirmoje ka
reiviauti eilėjetf Jei bus reika
linga, paskiau kariniam ap
mokymui bus šaukiami 2-osios 
ir 3-iosios klases vyrai. 4-oji 
klasė bus netinkama karei
viauti. Bet pasitaikius karui 
ji būtų tinkama kitokiems ka
riniams darbams — šalies ap-

PASIRUOŠIMAI 
KATALIKU 
JAUNIMO 
KONGRESUI 

Chicagos arkivyskupijos or
ganizuotas katalikų jaunimas 
(Catholic Youth Organiza-
tion) turės savo kongresą, 
kurs vadinamas Katalikų JaL 
nimo Kongresu (Catholic 
Youth Congress.) Kongresas 
įvyks Auditorium teatre spa
lio 4, 5 ir 6 dienomis. 

Dabar jaunimas paruošia
mas minėtam kongresui. Šiuo 
tikslu arkivyskupija padalinta 
į vienuolika rajonų ir kiekvie 

Teisėjo Jono T. Zūrio 
Golfo Diena 

Rugsėjo 113 d., Westgate 
Valley Counitry klube įvyks 
lietuvių golfo turnamentas. 
Tų dieną visi sporto mėgėjai 
susirinks pagerbti lietuvį tei
sėjai Joną T. Zūrį. Rengimo 
pirm. Justinais Mackiewich 
sako, kad visos kitos tautos 
turi tokius parengimus, tik 
mes, lietuviai, buvome atsili
kę. Parodysime kitiems, kad. 
ir mes galime sportuoti ir 
tuo pat laiku savo tarp9 pa
gerbti žymesnį asmenį. 

Svarbiausia mumts parody
ti teisėjui Zurini, kad dėkin-

name rajone jaunimo grupes g į e g a m ^ JQ ^ ^ ^ ^ 
paruošiamos kongreso tvarkai ( t a r p e v i g į p r i p ažįs tam, kad 

Motinėles Seimas 
lietuvių R. K. Apšvietus 

Dr-jos "Motinėlė'* seimas sau 
kiamas rugsėjo 26 d., 2-rą 
vai. (D.S.T.)šv . Andriejaus 
lietuvių parapijos salėje, 1120 
Wallace St., Philadelphia, Pa. 

Visi nariai ir dr-jų atsto
vai malonėkite atvykti j sei
mą. 

Dr-ja " Motinėle" šiais sun
kiais mūsų, tautai laikais p i -
valo išplėsti savo veikimą, 
nes daug pabėgusių neturtin
gų studentų prašo pagalbas 
kad galėtų tęsti mokslus už-
sienyj. Valdyba 

ir programai. Busimame kon 
grese jaunimas svarstys dau 

jis labai sąžiningai išklauso 
bylas ir teikia paigalbos tiems, 

giausia jaunimo problemas. , k u r i e u ž e i n a į j a m patikėtą 
Kongresas pats savaime j įstaigą. Kiti miesto teisėjai 

rengiamas Jo Ekscelencijos i r g[ s a k o > k a d J o n a s T Z ū . 

saugai. 

Linkus. Aušrinš. | yra demokratiškas, paremtas 

<S^SS:.!^!&:::v ..•.HK.!..vKi.uM 

Akademija nuo savęs skiria jo tekėti. (Acme telephoto) 

Apklausinėjimai bus nuo
dugnūs ir klausimų bus dau
gybė. Boardas nepasitenkins 
sausais atsakymais svarbes
niais klausimais. Kai kurk] 
atsakymų teisingumą vyrai 
turės paremti notarų paliudy
tais pareiškimais (affidavits). 

Klausimus paruošė kariuo
menes ir laivyno mišrus pa
rinkimo tarnybos komitetas. 

Visi klausimai paskir
styti į trylika šių serijų:. 

1. Fizinis stovis. 
2. Priklausomybe. 
3. Informacijos kariuome

nes ir laivyno autoritetams. 
4. Religiniai įsitikinimai 

prieš karą. 
5. Legislatyviai, ekzekuty-

viai ir juridiniai oficialiai. 
6. Federaliniai, valstybiniai, 

teritoriniai, apskričių ir mies
tų tarnautojai. 

7. Jūriniai vairuotojai (pi
lotai). 

8. Dvasiškiai. 
9. Žemės ūkyje užsiėmimai. 
10. Kiti užsiėmimai. 
11. Pilietybė. 
12. Teismų rekordai. 
13. Norintieji pasiliuosuoti 

nuo karinės prievolės. J ie tu
rės teisę apeliuoti, kad ir į 
patį šalies prezidentą. 

Registrantams vyrams bus 
išduota po dvi korteles. Ant 
mažesniosios bus pažymėta ją 
visados su savim nešiotis. 

Paskui seks boarduose ap-

Chicagos Arkivyskupo S. A. 
Stritch pagarbai. Rengiamo 
kongreso priešakyje yra ar
kivyskupijos Katalikų Jauni
mo Senatas. Šį senatą įkūrė 
J. E. auxilinis vyskupas B. J. 
Sheil, Katalikų Jaunimo Or
ganizacijos direktorius. Sena
to pareiga yra koordinuoti vi
sas katalikų jaunimo grupes 
arkivyskupijoje. 

klausinėjimai, klasifikacija 
(rūšiavimas) ir pagaliau tin-
kamlųjų parinkimas. 

Ties 52 gat. ir Cicero ave, 
traukinio užmuštas Anthony 
Del Setą, 30 m. amž., 5409 
West 30 gt., Cicero, 

ris yra puikus žmogus ir ko
rektiškai elgiasi su advoka
tais ir klijentais. 

Tarp svečių, kurie atsilan
kys tą dieną, bus Jungtinių. 
Valstybių senatorius iš Illi
nois, Slattery, miesto majo
ras Ed. J. Kelly ir gi (piakvie-
stas, sykiu tsu kandidatu į 
gubernatorius H. B. Hershey. 

Galima atsilankyti vien į 
vakaro parengimą, t. y. į ban-
kietą. Vieta randasi prie 131 
St. ir Ridgeland Ave. J.J.J.J. 

sau laivais". Tai buvo Bud-
riko rakandų ir radio krautu
vės regulairė programa. Ir, 
ištikrųjų, visam mūsų būriui 
susirinkusių teko tikru malo
numu gėrėtis puikių dainavi
mu, šauaiiu orkestros grojimu 
ir artistišku išpildymu Maka
lų dramos. 

Šias programas jau 11 me
tų leidžia Juozas Budrikas. 
Geriausio jam ir jo bizniui 
pasisekimo! Savas pas savąjį! 

Kaltinėniškiai 

NAUJAS IŠRADIMAS 
KIEKVIENAI YPATAI YJtA 
MALONU TURĖTI GRAŽIUS 

LR DAILIUS PLAUKUS 
Šis naujas naturališkas vaistas 

netik sulaiko plaukų slinkimą, 
prašalina pleiskinas, bet ir atgau
na plaukus, g] naudingą, vaistą 
pasisekė surasti, man besigydant 
slinkimą savo plaukų. Pasekmės 
šio naujo vaisto yra patvirtintos 
ir garantuojamos. Parsiduoda su 
nurodymais kaip vartoti. Bufeliai 
60c ir po $1.00 Af£išauklt laišku: 

MRS. PAULINA RIMKUS 
1531 SHIELDS AVE 

Chicago Heights, UI. 

DABAR LAIKAS ANGLIS 

UŽSISAKYTI^ ATEINAN

ČIAI ŽIEMAI 

RADIO 
Praeitą sekmadienį iš radio 

stoties WCFL, lygiai 9 vai 
vak., išgirdome malonią, lie
tuvišką melodiją " Plaukia]! 

Roseland Coal Co. 
343 W. 107th Place 

TEL. PULLMAN 6776 
A. Tumonis, Sav. 

m 

w 
• 

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