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T R U M P A I 
Dr. K. M. ANGLIJA LAIMĖSIANTI KARĄ 

Vokiečiai grasina pradėti 
dujų karą- Jie bailiai įpyko 
ant Anglijos, kai surado miš
kuose, apie fabrikus, dirbtu
ves ir kitur primėtyta storos 
,popierow lapelių. Tie popie-
ros lajpeliai yra nepaprasti. 
Kai tik iftdšiflsta, — patya 
užsiliepsnoja prie 80 F. ši
lumos. Tok j lapelį įsidėjęs į 
kišenių TJ/I nepajusi, kai už
sidegs marškiniai i r visi 
rūbai. 

Anglai tuos lapelius vadi
na "padegama* ljonibos." 
Vokiečiai sako — "nuodai ." 
Bet toji popierinė "bomba," 

Iš Anglijos grįžo 
U. S. misija 
OPTIMISTIŠKA 
GEN. STRONG 
NUOMONE 

Britai Vokietijos bazes 
r?** 

WASHINCJTONAS, rugsėjc 
22 d. — Jungtiniu Valstybiv 
karo planų divizijos brig. gen 
^eorge V. Strong pareiškė, pasirodo, padaiv savo darbą:- , „ ,v ... , jog kai-e su v okietga Angli-

Westfalijoj, Hanoveryje, Ilarz 
—kalnuose, vidurinėje ir pieti

nėje Vokietijoje padegė daug 
miškų, dirbtuvių, namų tuo 
laiku, kada niekius to ne lau
kė. Tos popierinės bombos. 
sako vokiečiai, gali užsidegti 
j 10 minučių, bet gali drėg
nos tūnoti keletą metų. 

Tuose lapeliuose wpaudiwti 
atsišaukimai tik padidina na 
cių piktumų. 

Amerikiečiams (pažįstamas 
didvyriškos dvasios Steponas 
Skaržinskis, kuris per porų 
savaičių gynė Varšuvų kai 
Vokiečiai ja buvo ap&upę ka-J u^ 
ro pradžioje-, žuvo Daeliau 
kalėjime nuo vokiečio kulkos. 
Naciai panorėjo nepaprastu 
būdu paminėti rugsėjo 1 d. 
— metines karo sukaktuves. 
Tai padarė sušaudydami 47 
metų didvyri, kuris bevelijo 
eit į kalėjimų, negu stoti Vo
kiečių kuriamos Lenkijai vy
riausybės priešakyje. 

Jungtinės Am. Valstybes 

ja išeis laimėtoja. 
Generolas kų tik grįžo iš 

Anglijos, kur jis vadovavo 
specialiai misijai, sosidedan-
čiai iš karininkų, stebėti karo 
veiksnius. 

Pasikalbėjime su spaudos 
atstovais generolas Strong pa
reiškė, jog Anglija atsilaikys 
prieš vokiečių orlaivių bom
bardavimus, ypač Londono a-
pylinkėj. Anglijos aviacija 
puikiai pasirodė ir "vokiečių, 
invazija be neapsakomų nue-
tstolių yra praeityj". 

TAUTA SU CHURCHILL 
yra vieningi 

Cburchill", pareiškė jis. " J i e 
yra nenuliūdę, bet griežtai pa
siryžę pergyventi šį karų? ir 
baigti Vokietijos miLitarinę 
dominacijų Europoj ir aš ti
kiu, jog jie tai padarys. Ne
gali būti pusiaukelio ar kom-
įpromisii". 

Generolo tvirtinimu, karas 
bus ilgas ir galimos tik dvi iš
davos: visiškas Didžiosios Bri-

DIDŽIAUSIOS VOKIEČIŲ 
BOMBOS LONDONE 
Anglai 
invaziją 

a prieš galimą 

LONDONAS, rugsėjo 22 d." BERLYNAS, rugsjo 22 d. — 
— Anglijos bombanešiai puo
lė tris arčiausia įprie Angli
jos vokiečių užimtus uostus, 
kad sulaikytu galima \okie-
cių invazijų, ypač šiuo metu, 
kai sąsiaury j labai ramus o-
ras. 

Vyriausios karo vadovybės 
pranešimu, vokiečių lakūnai, 
vis tebekoncentruodami ata
kas ant Londono, padarė nau
jų nuostolių karinėms vie» 
toms. 

Ypač, Londono centras na
šiose anglų atakoje sukel- kentėjo nuo vokiečių orlaivių 

atakų ir taikliai apmėtyta 

Prezidentas Kooseveltas (šviesi įskrybėlė) apžvalgo PhiLadelphijoje laivų dirbtuves, kur 
statomi karo laivai (Acme telephoto) 

REIKALAUS 
"»| GRAIKIJĄ 

PASISAKYTI 
ŽINIŲ SANTRAUKA 

smarkiai ginkluojasi. Ana die tanijos sugriuvimas arba vi-
-ną Prezidentas F. D. Roose- siškas nacizmo išnaikinimas 
veltas pasirašė $r>,24b',0O0,00O.- Į Europoj. Jis tiki paskutiniuo-
1)0 papildomiųjų apsaugos sa- j ju 
matą. Vi tuos pinigus pradė
jo statyti apie 200 naujus ka
ro laivus; duota užsakymai 
pagaminti 14,000 karo lėktu
vų. Be to, J. A. V. įsiveda 
priverstinų vieno meto tarny
ba kariuomenėje. Viso turėsi
me taikos metu 1,200,000 gink 
luotų vyrų. Jiems teks pasta
tyti kareivinės, pagaminti 
ginklų. Visa tai reiškia, kad 
per šiuos ir sekančius 3—4 
metus darbo bus. 

Anglija nenori ir nelaukia. 
Jungtinių Valstybių kariuome-

ROMA, rugsėjo 22 d. — Au
toritetingas fašistų redakto
rius Virginio Gayda laikraštyj 
(iiornale D'I tal ia rašo, jog 
Vokietija gali pareikalauti, 
kad Graikija ir Turkija aiš
kiai pasisakytų dėl savo po
zicijų. 

ToLiau Gayda rašo, jog Ita
lija ir Vokietija nesiskubina 
paskelbti savo naujų žygių, 
bet jie bus žinomi " tam tikru 
laiku' \ . 

Karas prieš Angliją, anot 

BERLYNAS, rugsėjo 22 d. 
— Vokiečių žvalgybininkai 
lakūnai naudoja infra rau

donus spindulius daryti nuo
traukoms Anglijoj. Šių spin
dulių pagalba jie gali daryti 
nuotraukas būdami virš de
besų. 

nes, bet tik reikmenų, kurių! Gaydos, "išsivystis vis didės 
jie negali niekur kitur gauti. I ne energija ir didesniais ir ne-

VICHY, Prancūzija, rugsė
jo 22 d. — 200,000 bedarbių 
neokupuotoj Prancūzijoj gaus 
darbo prie naujų viešųjų dar
bų, kuriuos atlikti ims apie 
penkis metus. 

Mokslo vyrai yra gerbiami 
tik tol, kol jie skelbia tiesjj. 
Kai tik pradeda sakyti netie 
są, ar stačiai ima per akis 
meluoti,— jie praranda-mok
slininko garbę. Tas pat įvyk-

INVAZIJA NEGALI 
PAVYKTI 

Paklaustas apie vokiečių in
vazijos galimumus, Strong at
sakė, jog vokiečiai būtų "la
biausiai nustebinti' ' pamėgi
nę. 

Šiuo metu invazija be ne
apsakomų nuostolių neįmano
ma dėl " klimato sąlygų, pa-
vyzdžiui, audrų ir rūkų". 

Gen. Strong pasakojimu 
suimtieji vokiečių lakūną 
daugiausia yra jauni vyrai, 
tarp 20 ir 24 metų. 

Angį T lakūnai esų Jaug gf-

nugalimais (priemonių pavar 
toiimais". 
tu nemato. 

PRANCŪZIJA BŪTU 
PASKELBUS KARĄ 

NEW YORKAS. rugsėjo 
22 d. — Vokiečių, radio fpra 
neša, jog Prancūzijos užsie
nio ministeris Paul Baudoin 
.buvo pareiškęs Anglijai, jog 

KOBE, Japonija, rugsėjo 22 
*d. — Čia nuteistas penkiems 
metams kalėjimo 46 metų an
glų pirklys Vincent Peters. Jis 
suimtas sausio 17 d., nes šni
pinėję svetimos valįstybės nau
dai. 

MASKVA LAIKY
SIS NUOŠALIAI 

MASKVA, rugsėjo 22 d. -
Sovietų armijos laikraštis, 
Raudonoji Žvaigždė, rašo, jog 
Kusi ja laikysis nuošaliai nuo 
' * imperialistinių varžytinių 
Balkanuose". 

Vienas Jugoslavijos '/.urmą1/ 
as pareiškė, jog šiuo momen
tu "svarbiausia politinė pa
jėga Balkanuose yra Rusija" 

Į tai Raudonoji Žvaigždė at
sako: "Tačiau U.S.S.R., išti
kima taikos ir neutralumo 
politikai šiame1 kare, laikosi 
nuošaliai". 

Atrodo, jog Sov. Rusija ,i-
iki šiol arba glaudžiai bendra
darbiauja su Roma-Berlynu ar 
jų prisibijo. 

NEW YORKAS, rugsėjo 22 
d. — Vokiečių radio praneša 
jog anglų laivyno daliniai ata
kavo Prancūzijos kruzeriujj 
prie Dakaro, vakarinėj Arikoj. 

DIDINA ORLAIVIŲ 
GAMYBĄ 

BERLYNAS, rugsėjo 22 d 
— Kai Amerikoj ir Anglijoj 
dedamos didžiausios pastan
gos, kad pakelti orlaivių ga
mybų, kad būtų susilyginta 
su Vokietija, Vokietija daro. 

ti milžiniški gaisrai, kurie 
buvo aiškiai matomi visam 
pietryčių Anglijos pajūryj. 

SPROGDINA SĄSIAURIO 
UOSTUS 

Smarkiausios atakos su 
koncentruotos ant vokiečių 
užimtų Prancūzijos uostų — 
Galais, Dunkirk ir Boulognip, 
kurie yra apie 22 ir 32 my
lios nuo Anglijos pakraščių. 

Dimkirke pravesta trijų va
landų ataka, kur buvo sukon
centruota daugiausia vokiečių 
kariuomenės transporto laivų. 

Kiti bombanešiai įsiveržė 
Olandijos, Belgijos ir Vokieti
jos gilumom Munsteryj apmė-

, tyta bombomis tiekimo trau
kinys. 

Belgijoj apmėtyta .bombomis 
Antwerpas, Zeebrugge ir Os-
ten)d uostas. 

DAŽNOS ATAKOS 

Anglų lakūnai paskutiniuo
ju laiku kas naktj atakuoja 
vokiečių bazes ir jų atakų 
plotas siekia 800 mylių pajūrį 
— nuo Cherbourgo iki Ham
burgo. 

Vyriausybė pareiškė, jog 
šiose atakose anglai sunaiki 
nę apie 80-90 nuošimčių Vo 
kietijos gasolino gamybos į-
monių. 

bombomis didieji Royal Al-
bert dokai. 

Londone numesta didžiau
sios iki šiol vartojamos bom
bos, kurios turėjusios ^padary
ti žymių nuostolių. 

BOMBARDUOTA 
AERODROMAI 

Vokiečių komunikatas sako, 
jog piietinėj ir centrinėj Ang
lijoj smarkiai apmėtyta bom-
.bomis aerodromai ir kitos ka
rinės vietos. 

Kovose žuvę keturiolika 
anglų orlaivių ir tik vienas 
vokiečių orlaivis n/egrįžees. 

Paskutiniuoju laiku trys vo
kiečių submarinai nuskandinę 
keturiolika Anglijos prekybi
nių laivų, viso 78,862 tonas. 

ATMUŠĖ ATAKAS 
Vokiečių bombanešiams ata

kuojant Londoną, DNB, ofici
alioji žinių agentūra, pranešė, 
jog vokiečių kovos orlaiviai ir 
priešorlaiviniai pabūklai nuvi
jo dvi anglų atakas, bandžiu
sias pulti Berlynu. 

Tačiau vyriausioji karo va
dovybė nenuginčija .anglų ata
kai ant vokiečių miestų, vaka
rinėj Vokietijoj, kur užmuš
ta trylika civilių gyventojų, 
daugelis sužeista ir sunaikinta 
nemaža namu. 

sta su žydeliu A. Epšteinu. resni už vokiečių. 
J is pasigriebė ne savo srities,' iki šiol Anglijoj labai maža 
pradėjo mokyti "žmonijos' ' j nuostolių padaryta karo vie-
reUgijos. Jis pasiskelbė tikįs tOSe, nors nemaža nuostolių 
į žmonija, ir netikįs į asmeni- padaryta susisiekimu*.. 
nį Dievą, visatos Kūrėja. Pa-
dainavo senos pozitivistų klai j BERLYNAS, rugsėjo 22 d. 
dos dainele. Gal ir nežinoda- ' _ Visi olandai virš 15 metų 
mas, bet pritarė Prancūzų amžiaus turi įsigyti taip va-
Masonų pažiūrai: "masonai | dinamų "ausweis" arba tapą 
moko tik vieno tikėjimo — itybes nustatymo korčiukę. Ki 

jei šeši Prancūzijos karo lai 
vai nebus saugiai praleisti! P a « s u i m t a s ^enas prancūzą j ž y g i u s , k a d d a r labiau suin-

laivas. tensyvintų savo orlaivių pro
dukcijų. 

Orlaivių dirbtuvės Dessan 

pro Gibraltaru, Prancūzija pa 
skelbs Anglijai karų. 

Rugsėjo 18 d. anglų spau
da pranešė, jog pro Gibralta
rą praplaukė trys Prancūzi
jos naikintuvai ir trys kruze-
riai. 

ANTANAS SMETONA AMERIKON 
ATVYKSTA 

OTTAWA, Kanada, rugsėjo 
22 d. - Vyriausybes žmonės k™<* ia vokiečius mokintis or 
praneša, jog antroji karo pas -^ iv ių ir motorų gamybos. les 
kola, $300,000,000 jau pilnai k ™ a s™kų v o k i m i l t a r P 1 6 

s u a i r 55 metų, kuriems .bus tel
ekiamas apmokimas su įpilna 

Patikimi šaltiniai patvirtina žinia, jog Antanas Smetona 
tikrai gavo Jungtiniu Valstybių vizą ir atvyksta Amerikon, 
šiuo metu Smetona esa> Šveicarijoj ir jį lydės žentas kap. 
Valusis. 

ROMA, rugsėjo 22 d. — Bū BRUNSWICK, Ga., rugsė
j a i italų orlaivių smarkiai jo 22 d. — Armijos ir pak-

alga. 
U. S. MINISTERIS LIETUVAI 
CHICAGOJ 

apmėtė bombomis anglų sto-1 raščių sargybos lakūnai ieško | VICHY, PRANCūzija, rūgs 
Karbinti žmonija." Ir Epštei-jtaip.jie bu, bandžiami, prane| vykia Matrnh miestelyje, kur M g . gen. Francis W. Honey 22 d. - Gen. Chas. Gaulle pu-, ^ s i u n t i n y s Lietuvai. Ji nasitiko ir trnm 
nas tohau uz žmogų savo pro- Į sa \ okiet i jos adminis t rac inė sugriauta apkasai ir geležiu-1 cutt, kurio lėktuvas dingr sen perėjo Naujųjų Hebndų p a i * s u i u o pasikalbėjo dr. Al. Račkus/ p" K. Račkiene ii 

CHICAGO. UI., rugsėjo 22 d. — šeštadienio ryta ke
lioms minutoms Chicagoj sustojo Owen J. C. Norem, Jung

tu nemato. vvriaiv?vbe. kelio linija. penktadienį. į salos ir Naujoji Kaledonija, i-Draugo" redaktorius, j 
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jie Copy — • cente. 

ia "DRAUGAS" brlnge 

• < tDRAŪGAS'> 

lieta* midioa, lietumi* w>mi<nimloa 
ia. kAibM prletunaamoe Mu-euaJai 

— ^ — 
EAIUA: Junt. Aaierikoe VaJatybiM: 
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Bendradarbiams Ir fcoresv«m4*atams raita negstlna, 

|el neprašoma tai padaryti Ir nepriaiunčlama tam tika-
lul palto ženklų. Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti 
Ir trumpinti visus prisiųstus raitus ir ypač korespon
dencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentu pradu ra-
irtl trumpai Ir siekiai (Jei salima rašomąja masineie}. 
paliekant didelius tarpus pataisymania, vengiant pole
mikos ar asmeniškumu. Pasenusios korespondencijos 
tsikreJttn aetndsmot 

Sntered as Second-Class Matter March $1, 1116, at 
Cnicago, Illinois Under the *ct of Marcn s. 1170. 

"Motinėles" Seimas 

rime tjOkj vieną surašą; i i "Drtrbo Lietuvos 
kad mūsų skaitytojai matytų už ką baudžia 
Lietuvos žmones okupantai : 

" Marijampolės apskr.ities viršininką* už 
įvairius nusižengimus nubaudė: 1) Matą 
Lietuvininką už slėpimą ginklo — 1 me
tams į priverčiamojo darbo įstaiga, 2) Pra
ną- Sabaliauską už kiršinimą . visuomenes 
— 2,500 l t arba arešto 3 mėn., 3) Andrių! 
Venckūną už tokį p a | nusižengimą — 2,5dQ| 
lt., 4) Prauą Staniulį už nepildymą, virši
ninkų įsakymo ir vengimą darbo esant tar
nyboje — 3 mėn. arešto, 5) Įciką ir Judelį 
Sluekius už šmeižimą Sovietų vyriausybės 
narių ir niekinimą jų santvarkos — po 1 
metus į priverčiamojo darbo įstaigą, 6) 
Vincą Ažiukaitį už įžeidimą Sovietų ka
rių __ 2,500 lt. arba arešto 3 mėn. 

Alytaus agfirkr. viršininko nutarimu, Vla
das Jaruševičius, gyv. Arciūnų km. Daugų 
vals., Alytaus apskr. rugpiūčio 7 d už ne
grąžinimą laiku ginklo nubaustas adminis
tracine bauda 100 litų arba 20 parų arešto. 

Panevėžio apskr. viršininko' nutarimu, 
nubausti šie asmenys: 1 ) Viešintų valse., 
Mcntaut.iškių vienkiemio gyventojas Jonas 

•A. A. KUN. A. BOBLYS, M.I.C 

i 

i* • > • 

• 

• 

jRugsėjo 23 d. sueina du rybininko, Marianapolio Ko
metai, kai mirė vienas gar
bingųjų Tėvų Marijonų Vie
nuolijos narių — kun. Alek-

Motinėlė tai studentams šelpti drau- „ U . . v. . f ". sandras Būblys. ^Tuomi sar-
gija. J i įsteigta prieš keletą dešimtų metų. f ^ 0 a P s k r - ™ T x ^ T Z £ b W ka<* » ™ 'gyverimo 
Jos nariais didelėje daugumoje yra lietuviai ! nubausti sie asmenys: 1) \ i e smt i j valse , » ' 
kunigai. Mokėdami a u S n a r s t ė s mokės- McntauUSki* vienkuamo gyventojas Jonas J * j g K 3 2 f c t S Z 
rnnT^vro. C™»1™ «xa«a Ho««. U n ^ . v« Mikalajūnas už parašymą ir iškabinimą «7VWU ir džiaugti* savo uo-
TJSL tSSfZ&JtTbSi -ešoje 'v ie to je . t e S S S ! nuk re ip i , p r i e . >aas ir darbštaus gyveninK, 
n ė f e ' nariams ZiigzL* p r i S J l £ * * « * • * Ar"™> * * * * ? S*™* * »™ T™*' t i ? f ° " ^ L" 
padėka ir pagarba dabartinę santvarką 1,500 lt. arba 2 men. bono vietą Lietuvoje, atvyko 

^ - - ^* «<W-*J =IA»> • • i * arešto; 2) Panevėžio ni. gyventojas Alek- Amerikon, įstojo į jaunąją Garbingosios 'Mot inėles seimas įvyksta 7* ... v .„, . ^„^r lLv;™™,, *•*-***»»*„ A * ^ « ^ « ™ ««„« l s i į - , sas Juozaitis uz reiškimą nepasitenkinimo šiandien sv. Andriejaus parap. salėj, Phila- . , .. . . u *„„ o *nn u -v -«-«-»•- «„ T. . „ ^ i ^ o - J L i- u-l dabartine, santvarka nubaustas 2,oU0 lt. ai-delpnia, Pa. J j sveikinant , palinkėdami ge- i / T - - -* Q\ a;™™;,T • 4 * 1 ^ « . - ; ^ v L * i ba trims mėnesiams arešto; 3) Šimonių naus io pasisekimo' • -T c« 
V i t o laikais buvo lietuviu jaunuolių, ku- l ^ ' ***** k m ' ^ ^ J ^ f k S " 

rie buvo reikalingi i r verti pagalbos Ne- k a , a * *alf. P a t " ? r e l f " " * ? ^ ? t ~ •wii s w \ZJ «* J v. Vk i_i mo dabartine vvriausybe ir uz gyrimą bme-t ruksta gabių studentų ir dabar. Daug gabių ' ' v. ' , ; 1ftAn u oviTa ̂ ; 0 .- M . , i_ * • *.i tonos režimo nubaustas 1000 lt. arba vie-jegų, daug g r a a ų talentų sunyksta vien t ik _ v, ..• XT . . . v. *a* 
d& to ^ nėra nakankamai ištekliu iuos n u m e n - a r e i 5 t o ^ 4 ) Nau3Awmescio valse 
f S ^ w A P a ^ ^ a i istekhų juos N e m e n č i d v a r o s a v i n i l l k e Elena Antanai-
snšelpti, kad jie galėtų užbaigti aukstuo- ,. _ v

v į.xl :11 V : T 4 : , „ «iiK.m« 
. _ . f . *-Z j - • i- j. tiene uz sauvahską niisko kirtimą nuoaus-

sina mokslus i r būti naudingesniais lietuvių : Z . / u , ., ; J ,rtx*^'7 
^ ^ * ta l,o00 lt. arba vienu m. arešto '. 

Šiais laikais ypač reikia vertinti ' M o t i n ė Čia ypatingai metasi į akis uždedamos 
l ė s " veiklą i r ją v isokia^ būdais s t ipr in t i žmonėms sunkios bausmes už pasiskundimą 
Kodėl taip, visi, berods, gerai supranta. arba išreiškimą nepasitenkinimo bolševikų. 

Bolševikams prismaugus Lietuvos nepri- vyriausybe. Baudžiama net už senojo Sme-
klausomybe, visa mūsų t au ta y ra sukrėsta ! tonos režimo ^aigyrimą. Dabar jau visiems 
iš pačių pagrindų. Tūkstančiams lietuvių jau- turi būti aišku, kad bolševikai paverčia Lie-
nuolių at imta galimumai baigti moksluk. tuvą vienu dideliu kalėjimu. 
Gauname nemažai laiškų iš pabėgėlių įtuden-
tų, kurie prašo amerikiečių padėti jiems, kad ; 
nereiktų nutraukt i mckslo. Bet i r čia pat. 
Amerikoj, y ra labai daug, kuriuos reiktų j " A m e r i k a " rašo: "Teko susitikti su yie-
paremti i r duoti progos užbaigti aukštuosius | n a u e tuve, kuri gavo laišiką iš tolimo Uralo. 
nioks] j Ka*o jai sesuo, kurią su visa šeima iš Lie-

Tėvų Marijonų Amerikos Pro
vinciją. Matė darbų berybę, 
visas esamąsias sunkenybes 
vis ryžosi stoti ir padėti Tė
vams Marijonams. 

Mirtis kun. Būblį pašaukė 
jam beeinant Provincijos- Ta-

legijos mokytojo pareigas. Šį 
skaudų įvykį palengvino min
tis ir žinojimas, kad mylima
sis Tėvelis seniai ruošėsi šiam 
ztiumentui. Dėlto ir mirtis jį 
patiko pilnai prisiruošusį. 

Kam teko asmeniškai susi
pažinti su Tėvu B ūbi i u, tas 
ilgai prisimins jo taurią as
menybę. Buvo tai nepalaužia
mų principų vyras, kuris il
gai ir garbingai ištarnavo ku
nigystes luome. 

Tad kun. A. Būblio dviejų 
metų mirties sukaktuvėse, pri 
siminkime jo sielą savo karš
tose maldose. A. V. M. 

Po Sviete Pasidairius 
Nebercį raudonarmiečiomst 

beria komisarams. 

Žiurkes nebijo tokio 
blikskriego. 

CHICAGO. — Viešųjų dar-
T bų komisijonierius Oscar H. 

\ J Sakoma, kad H e w i u ^ - ^ ^ 2 m 
balšavikams užėmus Lietuvą, 
žydai nuo balkonų jiems bart-
stę gėles. Dabar pasirodo, la
bai apsigavo: vietoj gėlių 
jiems reikėjo litus balšavi
kams barstyti . Kadangi litų 
ntbarstė raudonarmiečiams, 
dabar tur i barstyti komisą-

relyterių pĮikskrėgui pr i eš 
žiurkes, kurios kas met mies
tui padaro nuostolių tarp 6 ir 
7 milijonų <loleriių. 

Suprantantieji žiukių šneką 
pasakoja, kad žiurkės juokia
si iš tokio bliskriego. Esą, kol 
Oscar H. Hewitt nepadarys 

rams tokiu būdu, kaip priklo- , r i , . , 
I J I I X T : I _ : „ . „ blikskriego ant miesto gaspa-

dorių, kad ėlės būtų dažnai iš-
klynytos i r neįsakys namų sa-

žiūros organams eiti tarnybos! vininkams, kad kiekvienas tu-
pareigas Nochimui Blochui,' retų uždengtą ir žiurkėms ne-
trys mėnesiai darbo Priverčia prieinamą, vietą atmatoms 

I Dr. K. M. 

Viešpatie, Pasigailėk MŪSŲĮ 

-ci,ui, Vilniuje: 

Už trukdymą kainų prie-

lietuviai Urale 

Prancūzijcji sąžinės 
sąskaita 

•Motinšlė* šioje srityje yra labai daug 
nuveikusi. J i daug daugiau galėtų nuveikti, 
jei j i pat i būtų stipresnė, jei daugiau narių 
turėtų. Dėl to mes i r linkime, kad šiam ' ' Mo-

tuvo? žemės komisarai išgabeno į tą tolimą 
liusijos pakraštį, kur liejamos lietuviškos 
ašaros, kur svetima žemė laistoma lietuviš
ku prakaitu. Dejuoja išgabenta lietuvė, at-

Tuluzos (Toulouse) arkivy
skupas Saliege padarė įsąži-
nės sąskaitą Prancūzijai. 

— Ar ne per šeMasdešimtis 
metų turėjome tautos atitoli
mą nuo tikėjimo, apostaziją! 
Per 60 metų prancūzų dvasia 
sirgo kiekviena minties liga. 
Ar ne prancūzų valia ištižo, 

Arkivyskupas Saliege savo 
tautai kalba: — Tiek esame 
paveikti rekomendacijos laiš-

i kų įtaka, kad net Dievą lai
kėme mūsų reikalų agentu, 
kad gautume vitsa, ko pano
rėsime. - r 

— Bet Dievas yra ne iš tų. 

t inė lčs" seimui pavyktų mirasti t inkamų prie- j , k i l t a m u > s a v ųjų, atplėšta nuo prigimtos 
monių tą gražų sąjūdį praplėsti. žemelės. Jos šeima dideliame skurde. Sūnų* 

I ', inteligentas pastatytas prie geležinkelio dar
bo. Į dieną uždirba jfc šeš ;s rublius, už ku
riuos galima nusipirkti šešis kiaušinius, bet 
kiaušinių Urale jie dar nėra matę... 

"V i sa še.ima baigianti išdalinti savo su
skubtus pasiimti drabužius uraliečiams už 
duonos vieną kitą kąsnį. Badas, skurdas ten 
kiekviename žingsnyje. O mūsiškiai išeivi
jos komunistai išsijuosę perša tą Stalino ror 
jų, kur marinand badu, nelaisve kankinami 
Lietuvos sūn/ūs, dukros. Šiuos sąžinės ir gė
dos netekusius išdavikus vis dėlto dar remia 
savo centais lietuviai biznieriai, proi'esiona-

Amerika buvo pradėta leisti ne t ik kuk- iaį7 remia ir eiliniai lietuviai, lankydami jų 
liose, bet tiesiog sunkiose sąlygose. Nedaug pramogas. Kada jie pamatys šviesų?*9 

kas tikėjo ją išsilaikysiant. Tačiau ačiū lei
dėjų energijai i r sąmoningų katalikų para
mai, laikraštis ir išsilaikė, ir didelę pažan
gą padarė i r turinio i r technišku atžvilgiu. 
Brooklyniečiai parodė, kad kur t ik yra t ikro 
noro išlaikyti katalikišką laikraštį, galima 
nugalėti kad ir didžiausias kliūtis. 

Reikia manyti , kad turėdama geresnes pa
talpas i r moderniškefcnę spaustuvę, Amerika 

Mūsų Spauda Progresuoja 
" A m e r i k a " praneša, kad nuo spalių mėn. 

pradžios kraustosi į naujas patalpas. J i 
kraustosi į Lietuvių R. K. Susivienymo Ame
rikoj namą, kuriame savo laiku buvo LRKSA 
raštinė i r • G a r s o * redakcija. Nuo spalių 
men. pradžies Amerikos" adresas bus toks: 
222 So. 9th Street, Brooklyn, N. Y. 

Be to, Amerika, įsikrauseius į didesnę ir 
patogesnę vietą, užsLnojo pagerinti i r savo 
spaustuvę. Įsigyja naują Intertype mašiną 
i r modernizuoja visą įstaigą. 

mojo Darbo Įstaigoje ir 5^000 
litų bauda; 

Morduchui Leizarovičiui už 
atsargų sudarymą — 10,000 
litų baudos ir konfiskavo su
laikytas prekes; , 

Beilai Sloboder i r Iršui 
Šerz, už atsargų sudarymą - — 
— 5,000 litų baudos i r konfis
kavo sulaikytas prekes; 

Kalėjime sėdi vienoje kame 
roję du nusikaltėliai inteli
gentai. Vienas iš jų sėdi prie 
statoj o kitas vaikščioja po 
kamerą. Vaikščiojantysis ir 
klausia sėdintįjį: 

— Ar negalėtum man pa
aiškinti relatyvybės teorijai 

Lipmanui Borovskiui ir Gi- j£ n į ekaip joje nesusigaiv 
tei Borov&kienei už atsargų ^ a u 

laikyti, tol visokie blikskriegai 
žiurkėms ntbus pavojingi. 

sudarymą — 5,000 litų baudos 
ir konfiskavimas sulaikytų 
prekių; 

Eugenijui Kotlėrevskiui už 
nuomos sąlygų sunkinimą — 
2,500 litų baudos; 

— Tai labai nesunku. Nagi, 
štai, tu dabar vaikščioji, bet 
iš tikrųjų tu juk sėdi 

!!• . 

J is pasigaili vien tifc sutrin-l E ] j j a š u i F r i d m a n u i u ž n u c 

tos ir atgailojančios širdies. 
I r tai mes J a m privalom duo-

dorovė krito, betvarkė nepa- & 
prastai .išaugo! Apie ištikusią nelaimę arki-

— Ar ištikrųjų mete užtek- vyskupas sako: 
tinai uoliai dirbome ir meldė- — J i nčra Prancūzijos mir-

K o m u n i s t a i S k e l b i a P r i e š S a v e 

" A m e r i k a " pastebi: "Š ių metų pavasarį, 
kai Sovietų Rusijos aukštieji pareigūnai į-
vairmi saldžiažoilžiavo Lietuvos žmcoenis, 
Kaune buvo suruošta vadinama Sovietų są
jungos motinos ir kūdikio globos paroda, 
kurioje komunistų agentai skaitlinėmis i r 

mės? 
Į tuos klausimus atsakyda

mas, arkivyskupas nurodo ir 
meldžiasi: 

— Už pašalinamą Dievo iš 
mūsų mokyklų, viešų pasita
rimų ir tautos, Viešpatie, pa
sigailėk mūsų. 

— Už apleidimą tikėjimo ir 
Bažnyčios, Viešpatie, pasigai
lėk mūsų. 

— Už įsteigimą ir padau
ginimą nuodėmių vietų, Vieš
patie, pasigailėtk mūsų. 

— Už liguistos i r biaurios 
literatūros kūrimą, Viešpatie, 
pasigailėk mūsų. 

— Už baltųjų vergių para
ma ir žmogaus kū|m prekyibų, 
Viešpatie., pasigailėk mūsų. 

— Už sekmadienių nelaiky
mą ir įsakymų pamiršimą, 
Viešpatie, pasigailėk mūsų 

dar spartesnę darys pažangą, dar labiau akai paveikslais bandė parodyti, kai,p komunis-1 ^7v m o t e r u įr vaiku da r 
tytojų bus mėgiama i r dar geriau galės tar- [ tlniaine " r o j u j e " rūpinamasi motinomis ar 
nauti mūsų visuomenei. 

Tikrai y r a džiugu, kad mūsų spaudą stip
rėja, nes šiais laikais labai i r labai yra rei
kalinga turėt i stipriu^ lietuviškus, katali
kiškus laikraščius. 

AP2VALGA 
Už Ką Baudžiami Lietuvos Žmones 

Atėjusieji iš Lietuvos bolševikiški laikraš 
čiai (kitokių f ai kraičių dabar Lietuvoj ne 

kūdikiais. 

"Įs iveržę į Lietuvą komunistų komisarai 
ir jų sukurstyti agentai pradėjo šūkauti , kad 
laisvoje Lietuvoje mažai rūpintasi žmonių 
sveikatingumu, kad Lietuvoje buvęs labai 
didelis naujagimių kūdikių mirtingumas. Bet 
ką parodė minėta komunistų paroda? Paty^ 
komunistai patiektais daviniais prisipažino, 
kad Sovietų Sąjungoje .iš 1,000 naujagimių 
kūdikių mi r š ta . 173, kai tuo tarpu laisvoje 
Lietuvoje iš 1,000 naujagimių mirdavo 154. 
Vadinasi, laisvoje Lietuvoje kūdikių sveika-

- tingumas žymiai aukštesnis, nei komunisti-
2 t ;elbia daugybe nubaustų .žmonių už n:>je Rusijoje. Taigi, rusai gali pasimcitvti 

įvairias "nus ižengimus" . Pavyzdžiui peduo-Į sveikatingumo iš lietuvių, 0 ne atvirkščiai" . 

bui išnaudojimą, Viešpatie, 
pasigailėk mūsų. 

— Už mūsų dirbtuvių, įmo
nių ir sandėlių nevaisingumą, 
Viešpatie, pasigailėk mūsų. 

Šį pavasarį prislėgė Pran
cūziją baisi nelaimė: ji pra
laimėjo karą ir tapo Vokie
tijos vergė. 

Artėjančią nelaimę matyda
mi, prancūzai; ėme šauktis V. 
Dievo pasigailėjimo, prašė 
pergalės... bet susitaRikė to, 

tis, bet jos prisikėlimas. To 
Dievais nori. Padėkime Jam 
Mažai kalbėkime, sunkiai di
rbkime, kentėkime tyloje, su 
užuojauta ir malda. 

— Nesakykime, — mūsų 
byla teisinga. Dievas tai ma
to kiaurai. Palaiminti, kurie 
yra persekiojami dėl teisybės. 
Tepatarnauja skausmai pir
miausiai atsiteisti Dievui, pa
skui — paskatinti at l ikti di
džiąsias šio meto pareigai. 
Tesaugoja mus Dievas! 
Buvo laukiama stebuklo 

Prancūzijos kariniė jėga tiek 
buvo pakrikus, išsklaidyta, 
jog Prancūziją ir jos karius 
galėjo išgelbėti t ik stebuklas. 
Bordo (Bordeaiuc) arkivysku
pas Feltin rašo tikintiesiems: 

— Pavojaus metu tikėji
ma i atgijo. Neramios mintys 
ir baimingos širdys, kurios 
buvo apleidusios Dievą, grį
žosi prie Jo . 

— Jie nuoširdžiai maldavo 
Jo padaryti stebuklą. I r kai 
Viešpats, kurio jie nepaisė ir 
net kovojo prieš J į taikos i r 
palaimos metu, neišklausė jų 
prašymų, — nustebo ir nuliū
do. 

— Jie turėtų visgi avsimin-
ti, jog Visagalis nėra mūsų 
tarnai-, jog negalime Jam ką 
nors įsakyti ; jog nepajėgiam 
išmatuoti J o paslapčių- ploto 

mos kėlimą 2,000 litų bauda; 
Jochei Kacienei ir Kopeltai 

Kacui už atsargų sudarymą 
— 2,000 litų bauda ir konfis
kuotos sulaikytos prekės; 

Aizikui Sakiniui už kainų 
nepažymėjimą, sąskaita pirk 
toms prekėms nelaikymą ir 
neišdavimą — 1,000 litų bau
d a ; 

Joseliui Orlinui ir Jeremis 
Šemevičiui už nuomos kėliing 
1,000 litų bauda; 

Liudvikui Knapikui už nuo
mos kėlimą — 1,000 litų. I r 
taip toliau. 

— Aš noriu gauti divorsą 
ir dacol! 

— Bet, tamsta, kiek aš pa
žįstu', tamstos vyras yra rim
tas, geras žmogus ir, tikrai 
žinau, tamstą labai myli, — 
bando įtikinti advokatas. 

* 

— I r aš žinau, kad jis ge
ras ir mane myli. Bet iš to
kio šėtono visko ir galima ti
kėtis. 

— Na, ką, sveikas, veiki? 
Kuo užsiimi? 

— Ilgai būdamas be darbo 
pradėjau pardavinėti forni-
čius. 

— I r gerai sekasi ? . . . . 
— Dar nežinau, nes iki šiol 

dar tik savuosius pardavimo. 

guje ir valdo visas imperijas. Prancūzija buvo pr.neigus 
— Jie turėtų atminti, jog krikščionijos principus, nuos-

išimtmis Dievo Apvaizdos į-
sikišimas, vadinamas stebuk
lu, turi būti užsitarnautai ne 
vieno momento baimingu šau-
ksmu, bet pastovia ir gausia ̂  b e ^ 
ištikimvbe. 

tatus. Kristaus mokslas buvo 
pašalintas iš tautos, šeimų ir 
pavienių širdžių. 

Buvo norima sukurti mies-

— Tai kaip gi galėjome ti-
Jie turėtų taip pat ži-.kėtis, klam-*ia arkivyskupas, 

noti, jog Dievas sukūręs gar- '— kad Viešpats padarytų ste-
bingąjį žmogų, padarė jį at
sakingu už laisvės dovaną, 

buklą mūsų naudai? — 
Toliau jis ragina tikinčiuo-

kuria žmogus yra visų kuri- sius į atgailą, į nuoširdų dar
nių vainikas i r pats sau ku- tbę, į klusnumą Dievo įsaiky-
ria ateitį, o kai žmogaus veik- marus, į šeimose tikėjimo at-
smai yra išdavos priežastis, gimimą. 

I r į mus Prancūzijos nelaimes turime natūraliai jų pa
darinius. 

— Laukti, kad Dievas pa
keistų prigimties nuostatus, 'prie Dievo! 

me kalba aiškiai: 
— Visa širdimi grįžkitės 

ytpae priežastingumo įstaty — Sutrintos ir atgailojan-
mą, kad pateridntų mūsų pa- čios širdies, Vieš]>atie, tu ne-
geidavimus, nors jie atrodytų pafiirkinrf. 
svarbūs ir geri, — mažiau-! — Viešpatie, pasigailėk 
šiai ką galime pavadinti — mūsų. 
nerimta. 

R E M K I T E , PLATINKITE ką pasėjo, 4* Dievas stebuk- ir jog J i s visada pasilieka! I r toliau arkivyskupas 1-
lo nepadarė prancūzams. J Tasai, Kurs viešpatauja d u » | vardina viešąsias nuodėmes., KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ. 
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Motery Skyrius 
— — — 

— i — 

Rudens Motyvas 
Atskrido geltonos ir raus

vos peteliškes ties palange 
mano ir sutūpė nuogose me
džių sakose. Nulenkė galvas 

Įausk juoston besileidžian
čios saules rausva debesėlį, 
lwris kalbėtų apie tavo tyrią, 
gražią, kaip lelijos žiedas, 
meilę. 

kvapieji žiedai ir sūdo j o pa
skutinę maldą karalaitei 6al-l J P i n k į juostą rasotų pievų 
nai. Garbanotose chrizantemo
se suspindėjo gailios ataros, 
atsisveikindamos su vasara; 
jos paskutines su astromis 
siuntė savo kvapų bučinį is-
kremiančioms mėlynoms kreg
ždėms. 

Dangus uždengė savo mėly
nas akis pilku šydu ir balti 
debesėliai, kaip burlaiviai, nu
plaukė, nuliūliavo į amžinos 
vasaros žemę. 

Liūdna pasidarė, sese, ir 
nejauku mūsų sodne, nes pa
skutinieji prinokę vaisiai se 
niai nubiro žemėn ir vejas su 
apuokais išsikerojusiose lie
pose užgaudė savo klaikią 
dainą. 

Ištuštėjo gandrų lizdai ir 
špokų pasakiški nameliai ir, 
kaip mylimos moters aroma
tas, seniai, seniai nudvelkė 
pievomis nupiauto šieno kva
pas. 

Tavo akys nuliūdo, sese, 
nes tu nebebraidžiosi kas rv-

• 

tas dobiliena, nebebrauksi gai 
vią rasą ir nebeieškosi ketur
lapio dobilo, nes taip daug 
gelsvų peteliškių skraido ore, 
nes žiaurus ruduo savo ilgais 
pirštais nuskynė visas gčles 
iš darželio tavo. 

Sese, mano mieloji, švelni o 
ji, neliūc!ek vasaros, nei bičių 
dūzgenimo ruduo tave 
įprašė, įviliojo iš laukų ir pie
vų į jaukią tavąją seklyčią, 
kad tu savo akimis surinkusi 
taip daug gražiosios gamtos 
spalvų, nuaustum per žiemą 
man gražią, gražią, dar nema
tyto rašto, juostą. 

Nuausk man, sese, juostą. 
Paimk tai juostai raštą iš 

savo gražiausių, švelniausių 
jausmų. 

ir išsidraikiusių beržo skarų 
žalumos, kad aš nuolat maty
čiau plačiuosius laukus su bal
tųjų dobiltų žiedais ir trokš
čiau gerti pavasario gaiviąją 
sulą. 

Nurimk nuo bičių sparnelių 
ir nuo kojyčių visas gelių dul
keles, iškopink avilius, surink 
nuo pievų purienas, — ir tai 
bus geltonoji spalva tavo juo
stai. O kai vyturys artoją ke
lia į darbą savo nenuilstama 
daina — ar tu įasi žydresnę 
spalvą už dangaus ir pašlai
tėse beaugančių neužmirštuo
lių melsvumą. Vakarais, kai 
užmigdavo šilas ir egles pra
dėdavo sekti savo paslaptin
gas pasakas, atsimenu, tu 
man visada sakvdavai: kokia 
graži, iš tolo pažiurėjus, miš
ko Violetine spalva. 

Iš jūros putų, iš besisupan
čio valso burlaivių, iš žnvodrų 
sparnų pavok, sese, baltąją 
spalvą ir įausk savojon juos
ton. 

O tą saules spindulį, ku
ris kas rytas tave pažadinda
vo, auksine gija įpink į met
menis, kad ji nuolat man pri
mintų tavo geras, švebias 
rankas, kuriose visada ma
čiau didelį rūpestį man ir ta
vo širdį, kuri visada man bu
vo tokia gera. 

Štai kodėl, sese, ruduo įvi
liojo tave iš laukų ir piev. 
seklyčion, štai kodėl tavo a^ys 
neprivalo liūdėti belaukiant 
pavasario. 

Sese, geroji mano, švelnioji, 
išausk per žiemą juostą man. 
Aš ją patiesiu ant savo stalo 
ir čia savo kambary, turėsiu 
visą vaivorykštę savo mielo
sios tėviškes. 

Iš Gimtojo Kaimelio 

/ Tėviškę 

Vasara. Saulutė negailestin
gai kepina Kauno gatvėse 
tiek tegirdi: 

— Kur važiuoji vasaroti! 
— Ką, į kaimą! 
— O, ne! Kur ten į kaimų, 

juk iš nuobodumo galą gau
čiau. ] pajūrį važiuoju, į Pa 
langą. 

. • 

Kaip visi ir visos, taip ii 
aš, karštos saulutes skatina-

i ma, pasiryžau laikinai apleis-
j ti miestą. 

Ne be širdgėlos atsisveiki
nau dulkėmis pudruotą, ben
zinu ir dar kuriais galais kve
piantį Kauną ir vienu techni
kos stebuklu — automobiliu 
išriedėjau iš laikinosios sos
tinės, Tik aš riedėjau ne į ro
mantišką Palangą, kaijj visos 
madnios miestietės, vasaros 
sulaukusios, (šį kurtą aplen
kiau madą, nors ir aš esu di
delė jos mėgėja), bet į kaimą. 
Pakelėje sveikino, mus žalio
sios pievos, čiulbantieji vytu
rėliai, o važiuojant kaimais-
basakojų vaikučių būreliai. 
Pora valandų kelio ir mes su
stojame mano gimtame kie
mely. Netikėtas mūsų atvyki
mas ne tik namač\us, bet ir 
visą kaimelį ko neapvertę au-
gštyn kojom. Brolienė, pama
čiusi svečius, metė kibirus, 
kuriais nešina ėjo gjm.lių 
šerti, ir, taisydamos sijoną, 
bėgo pasitikti. 

— Vaje tu mano! Taip ne 
tikėtai! Iš anksto nepranešėt, 
tai ne seklytėlės neparuošiau. 

•— Nieko. Muses išvaikysi
me, o bluselė, jei kokia ir lik
tų, tai juk sakoma gerai: 
kraują išjudina. 

Mums besisveikinant, kie
man susirinko murzinų vaikų 
būrelis, ir smalsiai žiūrinėjo 

VALGYKIME DARŽOVES 
Nekartosiu čia visų mity-] ligų šmėklas, kuriomis taip 

bos higienos taisyklių, kurias' dažnai serga vidutinio am-
mūsų skaitytojos sutinka ir žiaus vyrai, 
taip kiekviename žingsnvje ir v 

tai paduotas specialistų*ir tą * * d S U t e i k l l s ^ r /ovems 
klausimą studijavusių ž.nc T * 8 " 1 ™<**** « * * virtu

vėje, turime pakeisti gamina
mų valgių sąrašą. Nes nega
lima reikalauti, kad kas nors, 
kas jau suvalgė užkandžius, 
sriubą ir mėsą, norėtų dar 
valgyti ir tai apsčiai daržo
ves. Dėl to reikia daržoves 
įvesti kaipo pagrindinį valgį 
per pietus, o ypač per vaka
rienę. Daug šeimininkių, kad 
''nesukus galvos," vakarienei 
paduoda tik rūkytas mėsas: 
dešras, kumpį ir t. t., kas jau 
yra dideliu nusižengimu prieš 

nių. Žinomas ir visų pripa
žintas dalykas, kad daržovės, 
žalios ir virintos, yra būtinos 
mūsų mitybai. Visos žinome 
tai gerai teoretiškai, bet ar 
visos vykdome tai kasdieninė
je praktikoje? Ne viena mūsų 
gal pasakys: " Juk kasdien 
valgome daržoves!" Bet tas, 
kas praktikuojama daugelyje 
namų, tai visai nėra daržo
vių valgymas. Tai reiškia, 
kad sykį per dieną, duodamos 

Mare de Tristano 3 m. amž. sūnus, kurs pagrobtas arti sa
lo tėvų, rezidencijos, Hillborough, Cal. Vaikiuko tėvas yra 
turtuolis. Pagrobėjai reikalauja ,100,000 dol. (Acme teleph.) 

prie mėsos visuomet tos pa- , 
čios bulvės, retkarčiais trupu- l ^ f ^ J 5 * ? ? 5 £ ? **? 
tis morkų ar burokėlių, ku 

nors ir matytą, bet vis tik re
tą kaime svečią — automobi
lį. O gal ne mažiau už auto
mobilį kreipė jų dėmesį ir at
vykusieji ponai (jei iš Kauni 
ir dar automobiliu, tai aiški 
— ponai). Kad į0aveiau di
desnio šių jaunų tautos atža
lų pasitikėjimo, apdalinau vi
sus lauktuvėmis — Kauno 
saldainiais. Tuo tarpu atsira
do ir dėdė Jonas, nulipęs, nuo 
klojimo stogo, kur lope šios 
vasaros viesulų padaryta? 
skyles. Pakvietė seklyčion ir 
skubėjo rucšti atvykusiems 
užkandos. 

Tačiau man ne užkanda rū
pėjo — rūpėjo gimtajam kam-
pely pasidairyti, Išsmukau į 
kiemą. Tėviškėlėje jau kele-
tas metų nebuvau. Cia veik 
niekas nepasikeitę. Prie grį-
čios tas pats senas lapuotas 
klevas su Išganytojo kančia 
prie galingo liemens, tas pati: | 
sodnas, priaugęs ne tik vai
sinių medžių, bet ir šiaip įvai
rių krūmelių, kurie dabar gal 
tik daugiau sukeroję. Gyvena
mas namelis tik tiek pasikei
tęs, kad labiau sulinkęs, o lan
gai, lyg to berno kurpės, pa
puvusiais sunėrimais šiepia
si; stogas gi didžiausią nepa
sitenkinimą rodo: pasišaušęs, 
lyg gaidžio skiauteris. 

— Kur nepasisiš^auš, — 
pasakoja dėdė Jonas, — aną 
dieną kai įsisuko viesulas, tai 
visą ko nenuvožė, o čia mes 
visi laukiame į vienkiemius 
skirstomi, tfti ir nesiskubina
me labai jau taisyti. 

Tačiau, nors pairusios tvo
ros, pasišaušę slogai, bet̂  vi
sa tai miela mano širdžiai ir, 
jei ne taip linksmai būčiau' 
nusiteikusi, tai netvirtinu,' 
kad neišriedėtų keletas ašarų 
iš susijaudinimo. ! 

iTaip man bestebint gimtą
ją sodybą, girdžiu, kažkur 
švelniai suskambėjo nebežinau 
kokios simfonijos garsai. 
Klausausi — aiškių aiškiau
siai muzika. Tyliai plaukia 
skambios meliodijos garsai į 
plačiuosius laukus. 

— Kur gi čia pas jus taip 
gražiai groja! 

— Nagi jūsų automobilyje 
groja. ' Į ; 

Tiesą pasakius, aš visai ne
žinojau, kad mus atvežusiam 
automobily i tapytas radijus. 
Šposininkas šoferis, matyti, j 
norėdamas nustebinti kaimo, 
gyventojus miesto prašmat
nybėmis, įjungė aparatą. Ir 
tikrai jam tai pasisekė: žiūriu 
jau ir moterėlės tarpduriuose 
bestovinčios ir vyrai, rūkyda
mi pypkes, besiklausą. 

— Tai mat ismislas! Lekia 
kaip aitvaras ir dar muziką 
su savimi vežiojasi. Kad tu 
kur sukeptumei! — stebisi. 

O gražu mūsų mielame lie
tuviškame kaime! Oro, oro! 
Atrodo viename tėvų sodelyje 
užtektų viso Kauno gyvento
jų plaučiams. Ką jau bekal
bėti apie plačiuosius laukus, 
mišką! Erdvu, lengva. Žmo
gus, patekęs į tuos žaliuosius 
plotus, daraisi tartun-. plunks
nelė. Kodos, pagaus tave vė-

riuos namiškiai valgo nenoro
mis arba ir visai nevalgo. Va
saros metu, paprastai, paduo
dami saločiai ar agurkai, vi
suomet tie patys. 

Tiktai nuo mūsų priklauso 
visa tai pakeisti. Tiktai mes 
galime išmokyti vaikus valgy
ti daržoves. Daugumas vyrų 
ar iš pamėgimo, ar dėl pasi
taikančių " progų," dažnai 
valgo ne namuose. Per tokias 
"progas ," jie noriai valgo vi
sokius marinuotus, aštrius už
kandžius, rūkytas mėsas ar 
žuvis, kurie kartais atneša 
nemažiau žalos už alkoholį. 
Taigi pavyzdingas naminis 
stalas turi stengtis panaikinti 
tų "progų" pasekmes. Mūsų 
vyrų sveikata yra mūsų ran
kose. Nuo mūsų priklauso ati
tolinti nuo jų visokias cuk
raus, inkstų, kepenų, skilvio 

nenė mums pasitaikytų, tai 
reikėtų jos žalingumui atsver 
ti, pridėti apsčiai kokių žalių 
saločių, pomidorų ir t. t. Kas 
dėl naujo darbo su vakarie
ne, tai gera priprasti ją su
galvoti iš anksto ir pagamin
ti drauge su pietumis, o va
kare tik pabaigti. 

Per pietus, vietoje nesveikų 
užkandžių stengtis duoti įvai
rių daržovių saločius. Kaip 
vienas iš pagrindinių davinių, 
kokia nors skaniai ir rūpes
tingai pagaminta daržovė. Jei 
gu vieną davinj. sudaro dar
žovės, tai aišku, kad mėsos 
davinvs turi būti sumažintas, 
o kai kuriomis dienomis ir 
visai apleidžiamas. Tomis 
dienomis, kai daržovės yra 
duodamos prie mėsos kaip 
priedas, turime būtinai paga
minti kokį daržovių davinį, 
kaip pagrindinį, vakarienei. 

S. Dagienė 

V. Valsiuniene 

Pavogė Ruduo Man Laimę 
Mirė vasara šilkinė, 
Mirė daug žiedų, 
Gelsviems lapams susipynus, 
Laimės nerandu. 

Aukso lapais šnera klevas 
Tėviškės laukuos, 
Pavogė ruduo man laimę 
Nepavyti jos 

Nors širdy melsvom žibuoklėm 
V ašara žydės, 
Kas grąžins jaunystės juoką, 
Kas pavyt galės! 

Balti paukščiai skris į tolį 
Juostom mėlynom, 
Nepapirksime jaunystes 
Rudenio spalvom. 

Vienišas, palinkęs klevas 
Bers rudens rasas, 
Dėl nuskendusios laimės 
Liūdi kaip ir mes. 

jas ir nuneš toli, į laukų pla
tybes. Jaučiuosi laiminga čia 
atvažiavusi ir, sėdėdama sod
no pavėsyje, džiaugiuosi ypa
tingu kaimo ramumu. Čia tik 
vieno dalyko tenka pasigesti, 
būtent — telefono. Kaune, 
būdavo, užsimanei vieną kitą 
žodelį šnektelėti su kuria 
nors pažįstama, tai užtekdavo 
tik paimti vamzdeli, smiliumi 
penkis kartus pasukti ratuką 
ir tuojau išgirsdavai: — Alio, 
klausau! — Čia gi tuo reika
lu truputį sunkiau. Nors gy
vename aukščiausią techni
kos klestėjimo amžių, vis dėl
to reikės dvi ar tris dienas 
kantriai laukti, kol, taip sa
kant, šie mano švelnūs žode
liai pasieks mielų kauniškių 
ausis. 

— Svarbiausia — nenusi
minti! — pasakė kažkoks gu
druolis. Na, ir nenusimenu. 

Dėkodama Aukščiausiam, kad 
leido genijų, kuris sugalvojo 

rašalą ir piieninę plunksną, 
sėduos po kriaušele ir dėstfu 
savo patirtus įspūdžius. 

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

$5.00 Machineless Permancnt 
Wave. SPECIAL TIKTAI $2.75 
Skambinkit: RE Public 9202 
Užtikrintas darbas visų pagražini

mo darbut 
Patyrusios Lietuvaitės! 

šią Savaite Perstato 2 Naujas 
Darbininkes: Anette Stoškus ir 
Rose Tassella. 

Marty's Beauty 
Shop 

6321 S. WESTERN AVE. 
Tel.: REPublic 9202 

Marty Sucilla, savininke 

Pastovumas- • 
Tą liudija įstaigos 44-nu tnerų gyvavimas. 

i 

4p 
M bendrove, kaip mūsų tauta, yra įsteigta amt 
aainu, kurie yra savininkų apgyveata. Nerasi U 
saugesnės vietos taupyti savo pinigus. 

ĮSIGYKITE NAM± PER MŪSŲ LENGVO 
IŠMOKĖJIMO PLAK*, ANT ILGŲ METŲ! 

Mare de Tristan su žmona, kurių 3 metų a m i berniukų grobejai pagrobė ir už jo gra
žinime reikalauja 103,000 dolerių. De Tristan gyvena Hillborough, Cal. (Acme telephoto) 

KEISTUTO SAVINOS & LOAN ASSOCIATION 
3236 South Halsted Street 

TeL Otbunet 4118 Jos. M. Moseria, S*c'y. 
taupytojo apdrausti 
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CIVILIZAajOS KRIZE 
Premijuotas kun. J . Karaliaus vertimas 

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

4> 
(Tęsinys) 

Yra visai tfisingas daly
kas, nežiūrint į tai, ar toji 
žmogiško proto revoliucija 
buvo iliuzija, ar realybes ap
sireiškimas. Besklomįs savo 
protėvių istorija, žmogus gali 
visiškai pasmerkti ±\i\ atmai
na, gali palaikyti visai netin
kamu ir nenaudingu, dalykų 
verte sumažinančiu ir iškrei
piančiu, inteligentijos nusmu-
kiiiiu, arba, iš kitos puses, jis 
gali ją apšaukti realybes re
giniu, kurio dėka pasaulis bu
vo, ir gali būti išgelbėtas. Ar 
jis šį dalyką karštai užgirs, 
ar, iš kitos puses, neapkęs 
(kaip daugelis neužgiria), raū 
su manymu, šis faktas pasi
lieka istorinis ir iki mūsų 
dienų nieko panašaus dar ne
pasirodė. Jis yra ne tiktai 
ypatingas savo charakteriu, 
bet ir savo skalėje visiškai 
skirtingas nuo kitų žmogiškos 
dvasios gaminių, arba forma
cijos. Nes, nežiūrint, ar ši mū
sų Tėvų staiga iš pagonystes 
j krikščionybę atmaina buvo 
paties žmogaus įvykdyta ar 
ji plauke iš dieviškas įtakos 
iš aukšto, visvien abejuose at
vejuose ji pasilieka ypatinga 
ir neturi kitos į save pana
šios, būtent kas toks, visai 
nuo kitų dalykų skirtingas, 
nuosavas, duodąs išdavas vi
sai nepalyginamai 'skirtingas 
nuo kitų daiktų. 

Mes iš naujo turime vel pa
minėti, kad tai buvo istorinis 
faktas, nežiūrint į tai, ar mes 
turime prie jo kokį prisiriši
mą, ar ne. Faktas yra, kad 
romėnų imperija atsivertė į 
Katalikų Bažnyčią, mūsų pro
tėviai ir šiandien bent kiek 
teisingai istoriniai nusimaną 
žmones tai pripažino. 

Imperija neatsivertė į 
44 krikščionybe" ta prasme, 
kaip moderniškieji žmonės su
pranta ir naudoja žodį "krikš 
(ionybė." Šis išsireiškimas 
yra nuolatai vartojamas. Toks 
to žodžio vartojimas ne tiktai 
sudarko istorinį nuosprendį 
tų, kurie jį naudoja, bet ir tų, 
kuriems tenka klausyti. Mo
derniškosioms jaunuolių au
sims, ypač gi visuomenėje, kur 
katalikiškos kultūros neliko 

nė pėdsakio, žodis "krikščio
nybė" išreiškia vien ką tai 
tokio neaiškaus. "Tai , kas 
bendra įvairioms sektoms, 
nuomonėms ir ūpams, tiktai 
maišytose formose, kurios vi
sos išplaukė iš reformacijos.* 
Šiandien, pavyzdžiui, Anglijo
je, žodis "krikščionybė" 19-
reiškia bendrą gailestingumo 
jausmą, ypač gi gyvuliams. 

Kai. kuriems preciziškesniems 
protams šis žodis gali reikšti 
įvertinimo ir pamėgdžiojimo 
jausmą vienam charakteriui, 
kuris jiems rodosi aprašytas 
Keturiose Evangelijose (iš 
tikrųjų, keturios iš daugiau 
kaip penkiasdešimts, ir tas 
pačias Keturias jie gavo iš 
Katalikų Bažnyčios, nors jie 
apie tai nežino). Mažesniam 
skaičiui, turinčiam geresnių 
istorinių instrukcijų, žodis, 
i4 krikščionybe," gali turėti 
net ir tokią precizinę reikšmę 
kad, "netoli du tūkstančiai 
metų atgal Palestinoj pasiro
dė istorinis Asmuo, ir Jis ko
kiu nors būdu buvo Dievo 
Įkūnytas Žodis, kad bent 
svarbesnieji įstatymai tos ori
ginalios draugijos, kuri Jo 
Vardu pasivadino, privalėtų 
būti mūsų poelgio vadovavi-
muisi vadovas." 

Bet visi žodžio "krikščio
nybė '4 pavartojimai, nuo pat 

f savo neaiškiausios iki pat 
Į preciziškiausios prasmės, nė

ra pritaikintini šiam, taip di
džios svarbos, reikalui; ku-
riuomi mes dabar užsiimame. 
Antikinio pasaulio visuomenė 
nepersimainė iš savo antiki
nės pastovos į tą, kurią ji pa 
galios priėmė ketvirtame šimt 
mėtyje, (kuri toliau išsiplėtė 
po visą Europą, kokio nors 
ūpo, ar nuomonės dėka. J i at
siminė dėl to, kad priėmė ir 
laikėsi tūlos įstaigos doktrin? 
ir disciplina, kaip ir jos dva
sia ir charakteriu. Toji įstai
ga yra istoriniai žinoma. Yra 
tai Asmenybė, kuri gali būti 
išmėginama neužginčijamo
mis ypatybėmis, praktikomis 
ir aptarimais. J i savinosi ir 
savinas Dievišką autoritetą -
mokyti ir įskaityti į savo są-
naryste ypatingu įvedinimo 
būdu visus tuos, kurie prie 

gai jvertinti metodą, kui'momi 
ši revoliucija realizavosi. Tre 
čia, jei mes norime suprasti 
šio dalyko esmę ir metodą, 
privalome sužinoti priežastį, 
kodėl jis sutiko tokį intensy
vų pasipriešinimą, kuris kaip 
tik ir išaiškina dalyko charak
terį ir išsiplatinimo metodus. 

(Bus dau-ihu.) 

Illinois nacionalinės sangybus 202-ojo .pakraščių artilerijos 
paiko karys Egon Hagge atsisveikina su namiškiais Chica-
goj. J,;s su pulku išvyko į Fort Bliss, Tex„ vienerių metų 
apmokymui. (Aeme telep-lioto) 

NAUJAS APARATAS 
AKINIAMS FRITAIKINT 

Jos prisiartino ir yra vertais mes turime pajėgti atsakyti, 
prie Jos priklausyti; J i išsky- . k l a u s i l m J : « K ( ) k s t a f buvo 
rė tuos, kurie Jos vienybės n- p e r ^ ^ gT^kUrTom^riU 

viršenybės nepripažino; J i ai- p a s a u l v j e > k u r i s t a i p , l l u i rkiaT 
liko imperijos visuomenėje ' i r triumfuojančiai išsiplėtė:"5 

tam tikrą liturginę aukos ak- A n t r a > m e g pavalome teisin
tą, Eucharistiją; Ji patvirti- • 
no savo pamatą Dieviškoj 11- i 
:ūroj, kuri taipgi buvo feno- j ^KIŲ GYDYTOJAS 

gus, ir Dievo apsireiškimas, j 
Dar .daugiau, J i patvirtino, j 
kad jos valdininkai originaliai j 
gavo valdžią iš paties įsteigi- j 
jo, Kuris čam tikslui išrinko; 
mažą mokinių grupe; J i tei
gė, kad iš sies originalios į 
grupės na r h:, nesutraukomoj ! 
eilėj perėjo valdžią, kurią te
galėjo savintis ypatingam^ 
būde tiktai Jos valdininkai 
ant visą krikščionių ir, bend
rai, ant viso pasaulio. 

Jei mes norime suprasti sį 
taip svarbų dalyką, kuris už
valdė ir pakeitė seną pagoniš
ką pasaulį, reikia mums su
prasti jo esmę. Pirmiausia, 

DR. VAITUSH, OPT. • 
SPECIALISTAS 

OPrOMETRICAIAl AKI l 
LIETUVIS 

Su»lr« 20 merų praktikavimo 
Mano G»raatavtnia> 

Palengvins akių įtempime kas e* 
fl priežastimi galvos skaudėjimo 
-valgimo. akių iterapimo. r.srvuotu 
mo. skaudama akių' VarfitJ, atitaiso 
trumparegystę !r tolifegystę. Priren 
gla teisinga) akinius. Visuose atslti 
kiniuose egzaminavimas daromas •*> 
elektra parodančia mažiausias k lai 
las. Speciali atyda atkreipiama 5 

v i mokykloj vaikus Krovom aky* *f« 
taisomo* 

•ala-ndos- ouo K 1kl I vaL ra»« 
Nedeliomis papil Rut^rtį 

Daugely atsitikimų ak*> atitAtgo 
aioi be akmių Hainos ulgios ka»j 
olrmlao 
4712 SO. ASHLAND A VE 

Telefonas VARAs 1*7* 

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

1941 Metų Radios iškrautos 
ant parodos. $1)5,000 vertės 
gerų rakandų stakas. Elek-
trikinės Ledaunės, 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 

BUDRIKO PROGRAMAI: 
WCFL — 970 kil. Sekmadienio 
vakare 9 vai. 
WHKC — 1420 kil., Ketvirta-
dinnio vak 7 vs1 

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS 

Tik viena pora akių visam gy
venimui. Saugokit jas, leisdami 
išekzaminuoti jas moderniškiausia 
metodu, kuria retėj imo mokslas 

gali suteikti. 
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akiniu, kurie pabalina 
vi.-a akių Įtempimą. 

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

OPTOM ETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos 
Telefonas C ANA L 0523 — Chieago 

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

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

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 

Telefonas: Hemlock 5849 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6757 So. YVestern A ve, 

OiLso Yalaudos: 
Po piet — 1 iki 3 ; Vakarais 7 iki 9 

Sekmadieniais suiyg sulaitiori 

LIETUVIAI DAKTARAI 

h l . CANal 5969 

OR. WALTER PHILLIPS 
Į*2T*9f** IR CHIRURGAS 
2155 YVest Cennak Road 

OFISO VALANDOS 
1 — 4 u- 6:30 — 8:30 vakare 

ur pagal «utartį. 

DR. F. C. VVINSKŪNA^-

PHYSICIAN - SURGEON 
Ofiso: 2158 VV. Cermak Rd. 

TeL CANal 2S45 
Vai.: 2 — 4 ir 7 — 9 

Res.: 7004 So. Fairfield 
Tel HEMlock 3150 

DR. V. E. SIEDLINSKI 
DANTTSTAS 

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAfayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais i i 
Penktadieniais. 

4631 So. Ashland A ve. 
TeL YARds 0994. 

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais. 

Fhone Cicero 4276 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTiS'1'Ab 

1446 S. 49.h Ct., Cicero, 111. 
Aiiiraaieuiaia, rveu'mauieniaia 

ir feLuluulieiuaia 
Valūnuos: iv-AJ. ryte, 2-0, 7-H K Al. 

314/ b. Hais.ea St., Chieago ' VALANDOS: 

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

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

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vaL ryto. 

DR. MAURICL KAHN 
GYDYTOJAS IR U I U A U R G A S 
40čJi ^o. Asmand Avenue 

TeL lAKds 0994 
Rez. tel. PLAza 3200 

f • * ' * • » » • » • » • » •^••m-^-m-m'm-^^^.^-^^^.m.^.^.^^.^^^^ , 

P»d.ti Pui<«i kaa Mėnesį iki U Dianos. Nei Nuošimų 8 n o 1 Dieno* 

T U R T A S VIRS #5,500,000.00 
Atsargos Kapitalas Virš #400,000.00 
Dabar mokam 3Vį% už pa

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

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

I/OAH ASSOCIATIOM 
O P CHIGAGO 

JOBTDi MAGK1EWICH. 

Čkartcred b j D, 8. 
SAVINOS FEDERALLY 

DTSURKD 

4192 ARCHER AVENUI 
TKL. VIRG1NLA 1141 

I I I - •• . n i • i — — . I ^ M ^ . ^ — . ^ Į ,„ , , „ 

VAI*.: 9 iki 4 p. p. Tmilma.: 9 iki 12:00 p. šeštad.: 9 iki 8:00 T. • . 
~ — — — » - - — - — - » - - — - — — i - « - « - » » j 

^5^:^^S ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ ! g : * ^ i ^ 

Burke Motor Sa.es Co. 
D E S O T O — P L Y M O U T H 

CHICAGO'S MOST EELIABLE NEW CAli UEALEii 
Trade-ins on New Plvmouths 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 R I C E S . 

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

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

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

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

DODGES — 1939-38-37. Best Buys in Chieago. 
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. Ali these cars are likę Brand New $ 2 9 5 . 0 0 
218 cars to choose froin. Every car reconditioned by our factory 
trained mechanies and guaranteed to be perfect throughout. 

YOUR CAR D0WN — BALANCE 18 MONTHS. 
# 

Burke Motor Sales Co. 
P L Y 

tJu*iiiaUicniais, 'Heciadieuiais 
ir iSeštadieįiiais 

Valandos: 3 — 8 popiet. 

Telefonas OAflal 7329 

Utf.r t l tKJ. t fAJ.UUS 
2*04 VVebt Cermak Road 

U ± l b U V rtLAiNiJUa: 2-4 i r I-V 
ir pagal auiaitp 

bekiuadicaiaib iNipgl pagal sutartį. 
±ves. teieioiiab frH^ffll Ulo-L 

Muo 1U-12 v. tyt9i 2-3 ir 7-9 v. vak, 
JSedeiiomis nuo 10 iki 12 vai, dieuą 

TeL Cicero 1484 

DM. S. K. PALU I SIS 
(xii»iTUJA£> IE UMDtUlfittAf 

Kainp. IOCCS oat. ir 4yui Ct 
Uijlt iO VAl iAJšUUS: 

. \uo 2 iki 4 popiei ir 7 i k 9 vak. 
ir pagal sutartį. 

Res. 162b bo. DUin Avenue 
Tel. Cicero 1484 

Dfi. A, JENKINS 
(Liet u via J 

GYDYTOJAS Ui CHIRUBGA8 
2bW VVebt tftrd bireet 

UFliSO VAI.A>iDmS; 
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare 

Taipgi pagal sutartį. 
Ofiso teieionas .frtOspect 6737 
Mainų teielonas VlrCginia ĮĮjfl 

TeL YARds 6657 

UK. rKANR G. KVtfiNN 
(iiviecinskasj 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
lbol West 4/tn Mreet 

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

ir pagal sutartį. 

OR. P. J. BE1NAR 
(Beinarauskas) 

GYDYTOJAI IR CHIRURGAS 
t&00 bo. halsted btreet 

TELEFONAI: 
Ofiso — WENtworth 1612. 

Res. — YARds 3956. 
OFISO VALANDOS: 

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

pagal sutartį. 
Tel. YARds 2246 

DR. C. VEZELIS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave, 
arti 47th Street 

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

AMERiKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

D E S O T O — P L Y M O U T H 
6445 So. Western Ave. Chieago, IU. 

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

Res. 6958 So. Talnian Ave. 
BM&. TeL UrivOvemli 0617 
Office teL HEMlock 4848 

OR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2423 W. Marąuette Road 

OR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

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

Office teL YARds 4787 
Namų teL PROspect 1930 

TeL CANal 6122 

DR.BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 T. ¥, 

REZIDENCIJA J 

6631 S. California Ave, 
T«l RKPnbH* 78«S 

Office Phone Res. and Office 
PROspect 1028 2369 S. Leavitt St. 
VaL: 2-4 pp. ir 7-9 vak., Canal 0706 

Dfi. J. J. MMAR 
(Kowarskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 VV. t)3rd St., Cnicago 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį. 

TeL YARds 5921. 
Res.: KENwood 6107. 

DR. A. J. BERTASH 
GYDYTOJAS LB. CHIRURGAS 

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

Ofiso teL VIRginia 0036 
Rezidencijos teL: REVerly 8244 

m, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomis pagal B u tartį. 

TeL CANal 0257 
Res. teL: PROspect 6659 

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

Residencija: 6600 So. Artesian Ave. 
VAJLANDOS: 11 v. ryto iki 3 oo^ei 

« iki 9 wL **km~ 

t S £ f 2 ? £ y e CRANE COAL CO., 5332 S. Long Ave., Chieago - Tel. PORtsmouth 9022 
gausite kaip pas:— " & ' O 

POCAHONTAS MINE RUN. iš ge
riausiu mainu. Daeag dulkiu išim
ta. Perkant 5 Tonus ar daugiau — 
$7.65. Sales Tas Extra; Black Band 
analyg — $».50. 

http://Sa.es
http://Utf.rtltKJ.tfAJ.UUS
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PAVERGTOS LIETUVOS 
Nesvarbu Kiek 
Uždirbi, Bet Kiek 
Duodi 

"Darbo Lie tuva" duoda 
tokius receptu*: "Sva rbu iie 
tai, kiek tu uždirbi, piliet4, 
daug svarbiau, kokią naudą 
atneši savo socialistinei tevy-

Gabenami Rusijos 
Gilumon 
Inteligentai 

IŠ Kauno gaunama žinių, 
kad sovietų okur /antai vel 
stengiasi atnaujinti buvusias 
cariškąsias Kauno tvirtoves, 
Kaunui vel vir tus tvirtoves 

nei. O tuo pačiu ir sau pa- miestu, daug lietuvių inteli-
eiain. Šita mintimi turi va-jgentų 'kariškais sumetimais ' 
dovautis, jsijungilainas į so-j iisiunčiami iš Kauno ir gja-
c i ai Utinį darbo procesą". 

Kitas receptas: "Tiesa, ba-
benami Sovietų Rusijos gilu
mon. Taip pat y pa e lietuviai 

nkų ir fabrikų nacionalizaci-' kraustomi iš geresnių butų, 
j a j vykdyta, b: t aš vis . d a r \ kuriuose apgyvendinanti ra.u-
gyvenu taip pat, ka:ip anks- [ donotsios armijos karininkai, 
c iau" , — šitaip kalba nesą
moningas darbininkas. Neuž
miršk, drauge, kad paauko
jai visus i-avo gyvenimo me
tus, kol išmokai tokį papras
tą dalyką — stovėti dv.iem 
kojom 

36. Sofija Smetoniene, gy
venusi Kauno mieste, Prezi
dento g. 8. 

. >» 

Iš Vienkiemių 
Į Kaimus 

Sovietų Sąjungos organas 

Pažadėsi - Patiesysi 
"Valstiečių La ik raš t i s " 

pradėjęs eiti vieton uždaryto
jo "Ūkininko Pa ta rė jo" , ste
ngiasi nuraminti Lietuvos x\Ą 
kininkus, kurie ne be ipagrin-
do iš naujųjų " r e fo rmų" te-

i laukia jų .būkles pablogėjimo, j nesį nuo šio skelbimo dienos 

Didžiausias pasauly keturių motorų bombonešis Douglas B-19 baigiamas statyti vakari
nių pakrančių lėktuvų fabrike. (Acme teKp'hoto) 

I I • I II IĮ Į — — — • — ^ ^ — . — — ^ ^ — 

Jei Grižo - Buvo Likviduoti. Jei Negrįžo -
Neteko Viso 

aikštė 8. 
45. Petras Vainiūnas, gyve

nęs Kauno mieste, Ivinskio g. 
37. Henrikas š a l k a u t o s , 144. 

gyvenęs Kauno mieste, Mic
kevičiaus g. 9. 

38. Juozas Šavinią buvęs 
valstybės saugumo ir krimi
nalinės policijos Ukmergės a-
pygardos vyr. valdininkas. 

39. Stasys Tareila, buvęs 
valstybes saugumo policijo? 
Vilniaus apygardos agentūroj 

vedėja 

Tokie Tai Laisvę, Demokratiję Lietuvai Atnešė Raudonoji Armija 
KAiUNAS. — Y.idaus rei

kalų ministeris birželio 25 d. 
paskelbė,, kad per vieną, mš-

46. Petras Vileišis, gyvenęs 
Kauno mieste, L a i s v e ai. 1. 

Reikalaujamu laiku negrį
žusių turtas bus konfiskuotas. 

(pa>.) M. Gedvilas, 
Vidaus reikalų ministeris 

Aterkite i karnivala 
SeŠtad. vak., rūgs. 21 d., 

4X Jadvyga Tūbeliene, gy-į prasidėjo Aušros Vartų par. 
venusi Kauno mieste, Daina-* rudeninis karnivalas, kuris 
ves g. 5. [dabar jau eina pilnu tempu. 

41. Eduardas Turauskas, gy'Karaivalas yra gana didelis 
venęs Kauno mieste, Perkūno "ir apima didesnę dalį 23-cios 
ai. 11. gatvės nuo Oaktey iki Wes-

42. Ignas Urbonas, buvęs ' tern A ve. Jame randasi įvai-
pasienio policijos Tauragės;|*riaušių pasilinksminimo prie-
baro vyr. policininkas. monių — Merry-go^round, 

Ferris Wheel, Tilt-a-wbirl ir 
kiti. Taigi, pasinaudokite Šia 
gražia proga iiasilinksminti 

43. Stasys Vaičiulis, gyve
nęs Panevėžio mieste, Zitos 

7. 6 ' 

vęs valstybės saugumo depar- 24. Kazyfc Matulis, buvęs 
tamento ypatingojo skyriaus, valstybės saugumo policijos 
viršininkas. 

a 

Minėtas laikraštis rašo: "Čia 
. vel galime tvirtai pasakyti , 

" I z v i ^ t i j a " įsidėjo vedamę- , k a d s a m d o m a s i s d a r b a s ž e . 
jį straipsni, kuriame nurodo-' ^yje n e p a n a i k i n a m a . s 
! .» , kad Sovietų Sąjungoje! k a d ^ g y a , d a r b o ^ „ ^ 
(vienkiemiai (sodybos) tur^ ž e m f s u k y j e įvedima> a p į e 

^ ^ ^ ^ _ __ *1_i nepaprastai aukštus atlygini-
duoti. Iš vienkiemių turį bū- mm l a u k o d a r b i l l i l l k a i l l ! i . s k i e i 
būti kuo greičiausiai 
duoti. Iš vienkiemių turį bfi- ^ u ^ ~ a 8 r b n i * i f c w s . " šklei « r < * vedėjas. 
ti sudaromi kaimai, nes vien- ,»• , , .., , AWI -• • L+ 
!• \ r , fdžia garnius tik kenkėjai, so- 2 . Juozas Andrašiūnas bu-
kiemiai daugiausia kliudė su-' . ,- .- - v o k , f . - • v • l ' u £imo ~ ^ « ° i « ^ ū , m* 
sidarvti -ko lchozams" ciahstmes ^ alstybes- pnesai . v ę s Y a L s t y b e s saugumo depar-

Darbo tvarka ir atlyginimai tamento agentūros vedėjas. 
Tenka pūstelėti , kad nau- darbininkams mūsų žemės ū-l 3. Vytautas Bliumfeldas, 

jieji Lietuvos valdovai taip kyje bus tokie, kokių reika-.gyvenęs Panevėžio mieste, A-
pat veda propagandą už tai, lauš, kokiui* leis racionalaus j g r o n o m į j o s g. 58. 
kad vienkiemiai jungtųsi į ūkininkavimo sąlygos. Jokiu 
kaimus. Ar tik ne ta.it, kad, būdu nebus pr ikis ta prie to,I 4 . ^ c i j o n ^ , Bortkevrtius, 
kaip sako " I iv i e s t i j a " , vien- kad valstiečiui ūkininkui s t e - | b u v ^ v a , s t > b ? f """K""10 P°" 

. . . „ . . , , . - . . i 11. Jonas Dagys, buvęs val-
t u n g n r t i išvykę j UŽSHUJ *> ^ m o , | c i j o s K a u _ 
šiaip pasislėpę šie Lietuvos [ ^ d o s v a l d i n i m . 
piliečiai: 

1. Mykolas Adomavičius, 
gyvenęs Kauno mieste, Vokie
taičio g. 5, buvęs valstybės 
saugumo departamento agen-jpartamento agentūros 

riaus viršininkas. 

kas. 

12. Augustinas Galeckas, 
buvęs valstybės saugumo de-

feky-

kiemiai Sovietų Sąjungoj dau 
giaUsia kliudę susidaryti 'kol
chozams* 

ngtis i r dirbti būtų nuosto 
linga >> 

Sov. Rusijos 
Gamyba />JI 

RugpiūL-io 25 d. "Izviesti 

li.cijos viršininkas. 
5. Pranas Burba, buvęs val

stybės saugumo departamento 
agentūros vedėjas. 

6. Vladas Cibavicius, buvęs 
valstybės saugumo policijos 
Vilniaus apygardos vyr. val
dininkas. 

ja""pTanTša, kad "sovietų ele-| - Lietuvos komunistų par-l 7. Tadas Chodakauskas, bu-
ktros pramonė per šių metų tija, siekdama užnuodyti l ie -^ęs Panevėžio miesto burinis-! 

pinnuosms 6 mėnesius paga
minusi... 9 elektriškuosius ka
vos virdulius. Tuo būdu la-

0 kiek buvo visko priža
dėta laukų darbininkams 
prieš '* liaudies seinu}" rinki
mus ! 

»> 

tuviškajį jaunimą, paskuti- tras. 
niuoju laiku rengia visų « l ę 8. Stanys čenkus, buvęs 
mitingų, specialiai skiriamų valstybės saugumo policijos 

Tuose mitinguose, Vilniaus apygardos viršinin
kas. 

9. Stasys česna, buvęs val-

bai kuklus gamybos planas jaunimui. -LUU^ ̂ ^ ^ 
buvęs iSpildytas tik 1 nuošJla.l>ai aktingai dalyvauja rau-

nuos. 
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13. Edmundas Grraliu|j, bu
vęs pasienio policijos Taura
gės baro vyr. policininkas. 

14. Jonas Jadviršis, gyve
nęs Panevėžio mieste, Pilies 
g. 14. 

,15. Pranas Jakys, buvęs 
valstybės saugumo ir krimi
nalinės policijos Šiaulių apy
gardos vyr. valdininkas. 

16. Stasys Jakutis, buvęs 
valstybės saugumo policijos 
Kauno apygardois1 vyr. valdi
ninkas. 

17. Ipolitą^ Januškevičius, 
buvęs valstybės saugumo .ir 
kriminalinės iptolicijos Šiaulių 
apygardos viršininkas. 

18. Kazys Jaras, buvęs val
stybes .'.saug'.mio ir kriminali
nės policijos Ukmergės apy
gardos agentūros vedėjas. 

19. Vaclovas Kymantas, bu
vęs valstybės saugumo depar
tamento vyr. valdininkas. 

20. Albertas Laisvenas, bu
vęs valstybes saugumo poli
cijos Kauno apygardos kvotų 
valdininkas. / 

21. Pranas-Otto Lepartas, 
gyvenęs Tauragės aps., Žy-
gaičių vaisė., Smukutės km. 

22. Aleksandra^ Lideikis, 
buvęs valstybės saugumo po
licijos Vilniaus apygardos in
spektorius. 

23. Kazys Mačiulis, buvęs 
valstybes saugumo departa
mento žinių skyriaus viršinin
kas. 

44. Jonas Vailokaitis, gyve- ir sykiu paremti naudinga- pa
neš Kauno mieste, Vienybės] parapijos užsimojimą. 

NAUJO BROŠIURĖLIO AUTORIUS 
Kauno apygardos viršininkas. 

25. Pranas Meškauskas, bu
vęs valstybės saugumo depar
tamento inspektorius. 

26. Stasys Milčius, buvęs 
valstybes saugumo policijos 
Kauno apygardos vyr. valdi
ninkas. 

27. Kazys Musteikis, gyve
nęs Kauno mieste, Būgos g. 
24. 

28. Aleksas Nakas, buvęs 
valstybės saugumo departa
mento vyr. valdininkas. 

29. Jonas Norkaitis, gyve-į 
nęs Kauno mieste, Altų g. G. 

30. Juozas Pakulis, buvęs 
valstybės saugumo ir krimi
nalinės policijos Šiaulių apy
gardos agentūros vedėjas. 

31. Vladas Paragys, gyve
nęs Panevėžio mieste, Nauja
miesčio g. 20. 

32. Povilas Plechavičius, gy 
veisęs Skuodo mketeryje, Lai
sves g. 6.' 

33. Juozas Remys, buvęs 
valstybės saugumo policijos 
Kauno apygardos vyr. valdi
ninkas. 

34. Kazys Sirusas, buvęs 
pai-aenio policijos Tauragės 
baro policininkas. 

35. Antanas Smetona, gy
venęs Kaunia mieste, Prezide
nto g. 8. 

Dr. Petras Vileišis 
« 

Šiomis dienomis erb. dr. Pe- ko pergyventi nevienų skaudų 
įvykį ir šioji knygutė vaiz
džiai vJbDf tuos patyrimus at-

tro Vileišio pasakytos kalbos 
per Povilo ŠaKiniiero radio 
valandų buvo atspausdintos 
brošiurėlyje vardu, "Paverg
toji L k t u v a " . Šioji maža kny
gutė yra pilnu labai įdomių 

pasakoja. Norintieji ali įsigy
ti šių knygutę p. Šaltimiero 
raštinėje, 6912 80. \Vestern 

dalykėlių parvežtų, iš naverg-1 Ave. arba iš radio stotie*, 
tos Lietuvos. Dr. Vileišiui te- Į W.H.I.P., (Jary. I m i už 35c 

NEW TOOTH PAŠTE 
CLEANS DANGER 

AREAS EVEN VVATER 
MAY NOT ENTER 

Imagine a delightfully diflerent tooth pasta 
that foanis into a "bubble bath" fine enough 
to clean pits and eraeks so tiny even water 
uiay not enter tneni! 

That's esactly wbat happens the Instant 
sali va and brush louch the XEW formula 
Listerine Tooth Pašte, supereharged with 
amazing Luster-Foam detergent. You 
wouldn't believe how lt cleans, brightens, 
polishaB . . . teaves the entire mouth so 
much fresher and cleaner. 

Aak for thebic 25^ tubeor.better still.tne 
double size 40c tube containing more than 
įi poundof tooth pašte. Atanydrugeountet. 
LamU.it Fharmacal Co., St. Louis, M o. 

THE NEW FORMULA 

LISTERINE TOOTH PAŠTE 
Supereharged 

SHE LOŠT 20 
POUNDS OF FAT 

F e e l full of pep and possesa th« 
Blender f o - m y o u erave—you can't 
if y o u l i s t e n te goss ipers . 

T o t a k e off excess fat g o l ight o n 
fat ty m e a t s , butter , crea.m a n d sug-
a i y s w e e t s — ea t more fruit ;vnd 
7t!getables and t a k e a hal f t e a s p o o n -
Ivl of K r u s c h e n Sa l t s in a g l a s s o f 
hot w a t e r every m o r n i n g to e l imi-
na te e x c e s s was te . 

Mrs. E l m a Veri l le of H a v r e de 
Grace, Md., w r i t e s : "I took off 20 
lbs .—my c l o t h e s flt m e fine now." 

N o dras t i c c a t h a r t i e s — n o cons t i -
pat ion—but bl issful dai ly bowe l ac -
t ion w h e n you t a k e you r l i t t le da i ly 
dose of Kruschen . 

LAMOS TRUKDO 
TIBETO KULTŪRĄ 

.Tibeto žemas kultūrinis ly
gis aiškinamas tuo, kad kiek 
vieniem šešiem Tibeto gyven
tojam tenka vienas lama, ku
riuo jie turi rūpintis. Tai 
trukdo kapitalo susidaryme ir| 
bendrą, pažangą. 

R ei i e ve 
Piin In Fe* 
Minutes 

mi 

NEURITIS 
Rheumatism 
To relieve tonuring pain of Rheumatism, 
Neuritis, Keuralgia, or Lumbago in a few 
minutes, get NURITO, the splendid formula. 
used by thousands. Dependable—no opiates. 
Does the work ouiekly. Mušt relieve eruti 
pain, to your satisfaction, i n few minutes or 
your money back. Don't suffer. Ask your 
druggist today for NURITO on thia guarantee. 

PLATINKITE < < DRAUG4' , 

EYES! 
M AK E T H I S SIMPLE TĘST TODAY 
SOOTHE VVORKED 

EYES OVERVVOUKED? D o they smart 
and burn? Murinę brings ąuick relief. 
Try two drops of Murinę night and 
morning and whenever your Eyes are 
irritated and reddened or feel tired. 

Murinę is alkaline—pure and gentie, 
economical, too. Try Murinę today. 

EVES 
» CLEAMSES » REFUESHĘS 

AR DAUG KORO SUDEG1NAT ŽIEMOS METU? 

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulaciję 
Sutaupysite Daug Pinigų. 

Laikui bedant, Jiis vistiek insuliuosite savo namus, nes: 
Sutaupysite 40% kuro; 
Apsaugo gyventojų sveikatą; 
Padidina namu ver tę ; 
Taupo namų šilumą; 
Duoda gerą apsaugą nuo 
gaisrų; 
Greitai ir lengvai įtaisoma. 

Apskauia vimū* Dykai! 

noNRi DOCK WOPL 
CORKOOATJD 

Fl*BCV><KSBlAT1ltC BOAKM 

3OTTW»»-30U« mGimcH 

lU«oMbo»-4SiMKsCe«crt 

Pu»m» BOABM m Urrmi 

HlAVY SuiUm»»KATCTIAl*-

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

G. 

P a r ū p i n a m e F .H.A . ra -ko l i i i .n iu^ 
a r i š m o k ė j i m u s . 

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir sienų 
dengimo medžiagų. 

ALEX ALESAUSKAS 
CHICACK) REPKESENTAT1VE 

6343 S. Western Ave. Republic 6051 
Warehou"€: 9401 So. Stony Island Ave., įsi. SO. CHICAGO 9245 

http://ta.it
file:///Vestern
http://LamU.it
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KAS GIRDĖT KITUR 
Didele Minia Dalyvavo Šv. Jurgio Atnaujintos 
Baznyčics, Shenandcah, Šventinimo Iškilmėse 
Specialiose Apeigose, Kurias Atliko Didi. Gerb. Prel. Heir, 

B Pottsville. Pašventinta Balny čia, Muralai ir t. t. 
(Kaip daugelis Jau skaitt, Aiomis 

•Ih-nomls Av. Jurgio bažnyčia. She-
nandoah, Pa., buvo atnaujinta ir pa
šventinta su didelėm iškilmėm. Ta 
proftra vietinis anglu laikraat.s "The 
Kvening Herald" gražiai aprašė šj 
Jvykj ir patalpino bažnyčios vidaus 
atvaizdą. Tos aprašymus suderintoj. 
liuoso vertimo formoj čia talpiname.) 

mus prie šv. Mišių atliko se
minaristai iš šios parapijos. 

I^abai įspūdinga pamokslą 
prie šios progos pasakė kum 
Klevensas. 

*4Jau kelios savaites, kaip 
Šv. Jur>cio pai. naria; mel
džiasi aplinkumoj, kai i arti
mai prilygsta katedrai su visu m u turėdami tokia puikia baž-
savo iškilmingumu, pra/.umu nyėia. Kleb. kun. Karalius pa-

Parapijonų nuopelnas 
Shenamioah lietuviai tikrai 

^rali didžiuotis šiuo atsižvmeji-

ir ypatinga, puikiu papuoši-^ n-įške, jogei pastatymas šios j Jaunimo Komiteto Prieš Karą. nariai piketuoja "Committee to Defend America by Aid
imu nes YUmkd* ir atsakanti> imponuojančios, gražios struk- ing the Allies". Anądien turėta gausingas susirinkimas Coliseunue, Chieagoj. Kairėj stovi U. 

S. kariuomenes puskarininkis, kurs rekrutuoja tarnybon jaunuolius. (Acme telephoto) atnaujinimą , kuris kainavo tūros yra tai parapijonų nuo-
$20,000, pakeitė šią gotiško pelnas! Dabartinė granatinio 
stiliaus bažnyčia į tikrą ka-f akmens bažnyčia buvo pastaty 
tedra. j ta 1915 m., vietoj buvusios 

Sekmadienyje, rugsėjo 1 d.'mūrinės, ir kainavo $150,000. 
10 v. ryto, didelė minia dva- p u žalingojo gaisro 1937 me-
siškijos ir tikinčiųjų susirinko tais, nutarta plačiai pertaisy-
į bažnyčios pašventinimo iš- | t i ir atnaujinti bažnyčią. Po 
kilmes. J šias iškilmes atvy
ko taipgi didžiai gerb. Prel. 
Heir, iš PottKville, kuris, kai
po asmeninis Kardinolo Den, 
nis Dougberty atstovas, tu
rėjo garbę atlydėti procesija 
nuo klelionijos, atlikti pašven
tinimo* apeigas ir dalyvauti 
iškilmingose pamaldose. 

Pašventinimo apeigos pra
sidėjo pirmiausia su pašventi
nimu bažnyčios išorės, paskui 
vidaus, dekoracijų, ir atnauji
nimų. Šiose apeigose Prel. 
Heir asistavo kun. Kaz. Kh\ 
vensas ir kun. P. C Cesna. 
Trumpoje kalboje Prel. Heir 
labai iškėlė kleb. kun. J . A. 
Karaliaus ir .parapijiečių t* ni
kų pasidarbavimą bažnyčios 
atnaujinimui. Po tam sekė iš
kilmingos šv. Mišios, kurias 
celebravo kun. Karalius. Dija-
konu buvo kun. P. (^ Oesna, 
iš Mahanoy, o subdijakonas — 
k u n . Alb> Neverauskas, iš 
Maizeville. Kitus patarnavi-

kelių mėneskj prasidėjo visiš
kas bažnyčios vidaus tinka
vimas. Žinoma, šis procesas 
panaikino visus buvusius mu-
ralus ir papuošimus, kurie 
puošė bažnyčios vidų. Todėl 
ir pasamdytas plačiai žino
mas artistas Paul H. Daubner, 
iš Philadelphijos, kad nupiešti} 
naujus muralus ir dekoracijas. 
Bendradarbiaujant su kun. 
Karalių jis suplanavo motyvą, 
kuris dominuotų bažnyčios ar
tistiškume. Originalus gotiš
kas stilius ne tik kad pa
liktas kaip buvo, bet dar ir 
praturtintas Lietuvos liaudies 
menu. Įvairios dekoracijos ir 
papuošimai, kurie panaudoti 
šiam t i ik s 1 u i, buvo kopi
juoti nuo mezginių, audinių, 
ir medžio skaptūros s e n o j o 
lietuviu krašto ir suderinti su 
artistišku pobūdžiu Š v e n t o 
Jurgio bažnyčios, tuomi pri-
duodant jai išskirtiną ir vir
šijančią išvaizdą sulyginus su 

kitomis lietuvių bažnyčiomis 
Suvienytos? .Valstijos?. 

Daugelis kritiki], namų ir į-
staigų vidaus puošėjų ir taip 
sau artistų yra p a r e i s k e 
nuomonę, jogei vietinė bažny
čia yra puikiausia Pennsyl-
vanijoje ir viena gražiausių 
visoj 

niją kaipo tikslą. Nėra jokių {domis Didžiojo Antspaudo ii 

Turi 19 muraių 
Bažnyčioj randasi 19 mūra-

lų: 15 ant skliautuotų lubų, 
su scenomis atvaizduojant 
15 rožančiaus paslapčių, ir 4 
kitose bažnyčios vietose. Šių 
piešinių didumas yra 12x18 
pėdų. 

Bažnyčios spalvų suderini
mas yra labiausia lietuviškos 
kilmės. Tai nereiškia, kad 
Lietuvos vėliavos spalvos bu
vo visur panaudota, bet kad 
spalvos ir spalvų pritaikini
mas yra taip atlikta, kad 
atitiktų viršminėtų lietuviškų 
rankdarbių spalvas i rJ jung- skaptuotų d u r i ų atnaujini-
tos į bendrą artistiškumo j mas ir įtaisymas metalinių 

stovylų arba įtaisymų, kurie 
sudarytų nukreipimą nuo har
monijos, bet sudėtinis suvieni
jimas visų dalykų teikia ypa
tingai gražią ir puikią aplin
kumą. Tiktai aktualus, regi
mas peržiūrinėjimas gali su
keikti žiūrovui tikrą bažnyčios 
gražumo atvaizdą. 

Bažnyčia iš lauko atnaujinta 

Prieš įeisiant į bažnyčią ma
tosi iš lauko aukšta, dviem 
bokštais struktūra su naujai 
nuauksotais, 15 pėdų aukštu
mo kryžiais ant 200 pėdų 
aukštumo bokštų. Granatinio 
akmens sienos yra nuvalvtos 
ir cementas akmenų tarpe y-
ra atnaujintas, nes per daug 
metų senasis cementas buvo 
sutrupėjęs. Kiti pataisymai 
iš lauko buvo; dūmtraukio 
pertaisymas, ąžuolinių, ranka 

išskirtinų dekoracijų, piešinių, Jungtinių Valstija] Skydo, ir 
Didžiojo Antspaudo ir Lietu
vos Skydo, kurie padaryti ak
tualiomis spalvomis. Raudo
na, balta ir mėlyna — Jungt. 
Valstijų tautinės spalvos, ir 
raudona, auksine ir žalia -r-
Lietuvos, buvo sujungtos į 

(Tęsinys 7 pusi.) 

ANTANAS LILEIKIS 
1940 m., 

metu amž. 
Telšių ap-
parapijoje, 

Mirė rūgs. 20 d. 
ryte, sulaukęs 62 

Gimęs .Lietuvoje, 
skrityje, Luoii&j 

Padu m Salų kaime. 
Amerikoje iftgyveno 35 m. 
Paliko dideliame nuliūdime: 

mylimą pussestM-į Bronislavą* 
jos vyra Jurgj Klikieną ir ju 
šeimyną, ir brolienę. Lietuvoj 
paliko brolį Joną ir seserj Ju-
lljona Krikštienę. 

Kūnas pašarvotas J. Liulevi-
čiauji koplyčioje, 4348 South 
California Ava. 

Laidotuvės jvyks antradienį, 
rugsėjo 24 d. Ia koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Ne
kalto Prasidėjimo švenčiausios 
Panelės parapijos bažnyčią, ku
rioje jvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas j švento 
Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: 
Pusseserė, švogerls, Brolienė 

i.« Giminės. 
Laidotuvių 

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

planą. 
(Kad suderinus piešinius su 

spalva, įvykinimas teimj buvo 
atsiektas ypatingai atsižvel
giant į vieningumą ir barmo-

tvorelių prie laipti| šonų, baž
nyčios priešakyje. 

Viršuj vidurinio įėjimo : 
bažnyčią randasi spalvuoti 
langai su braižytomis atvaiz-

Remkite Lietuviskę 
Žydukę 

NATHAN 
KANTEB 

MUTUAL 
LIQUOR 

CO. 
Wholesale 

4707 So. 

Halsted St. 
Tel. Blvd. 

0014 

Kas skaito katalikiškus lai
kraščius, tas platina Dievo 
karalystę *čia ant žemės. 

— Spauda praneša, kad į 
naują organizuojamą "Liau
dies Kovų Muziejų" žmonės 
pradėję siutai eksponatus. 

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

0. Swett Marden 
— Kaune laukiama atsiun-

čiant 1,000 tonų ukrainiškų 
arbūzų. 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

« -

A. A. Kun. Jono Juškos Paminklo Fondas 
MODERN 
COMPLETE 

VVOLK S T U D I O 
w 1945 West S 5 * Street 

JO—* 

ADVANCED PHOTOGKAPHV 
LOWEST POSSIBLK PHK ES 
PHONĘ LAFAYETTE 2813 

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Vestuvėm, Krikštynom ir kito
kiem Bankietam Suteikiam Pa

tarnavimą^ 
Linksmas Patarnavimas Visiem* 

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

o n •t look 

OLDER 
tkan your j e a rs! 

Why be your oge? Look younger than your yeoro willi 
Clcdroled hair . . . with hair that U soft. colorfui youth-
fikel Those gray streaks can be so thoroughly erased 
with Clcdrol the famoua Shcanpoo Oil Tint. . . a 3-in-l 
treatinent that cleansee as tt reconditions as U HMUL 
See your hcdrdreeeec today and eay: 

i^fcvtuvcMu . . . UH//I 
Wrttm oow tor tie* booklmt and h— advice on your haii probtmm •» 
fooii Clatr. Prosident. Clairol. Inc.. 130 W. 46tb St^ tfew York. N. T. 

GART, TKD. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

Phone 9000 620 W. 15th Ave, 

Atvaiztluojamas 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 užsimojimų įvykinti. 

AUKOTOJAI PAMINKLO FONDUI 
Paminklo Fonde buvo $338.:>0 Mr. and Mrs. Orant 5.00 
Mr. and Mrs. J . Z 10.00 M r * a n d M r s * I I a t h a w a y 4 0 0 

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

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

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

TEL. SEELEY 6103 

Atnaujinkite ir Pagražinkite 
Nxmu Grindis 

"DUSTLESS PLOOR SAXI>ING" 
Apkainavimas Dykai — 

1H Metų Patyrimo 
Darbas G arantuotas 

DS1 Specialių Są'yc^ 
Saukite Dabar 

COMPLETE FliOOR SERVICE 
Telefoiuis Normai 4799 

Gėles Mylintiems, 
Vestuvėms. Bankle 
tams. l ,aulotn\ėui 
Ir l'uošlmams. 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800 

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi "Drauge5 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTJ 

Visi Telefonai Y A R D S 1741-174? 
4605-07 So. Hermltage Ave. 

Te!. LAFAYETTE 0727 
4447 South Falrfield Avenue 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

AMD III * M P C PATARNAVIMAS 
A m D U L A N l f L DIENĄ IR NAKTĮ 

D V TT A T KOPLYČIOS VISOSE 
I J V / \ 1 MIESTO DALYSE 

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

Antlrony B. Petkos 
6812 So. Western Ave. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Oonrt 
CTCero 2109 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

Klausykite mflsų radio programo Antradienio Ir 
fieStadienio rytais 10:00 Talandį, iš W H I P stoties (1480 k.) 

So POTIIU SaltJmieru. 

fllbert V. Petkas 
Lachawicz ir Šonai 

3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419 

4704 S. Western Avenue 
Phone LAFayette 8024 

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

S. P. Mažeika 
Antanas M. 

4348 So. California Ave. 
Phone LAFayette 3572 

3319 Lituanica Avenue 
Phone YABds 1138-1139 

3307 Lituanica Ave. 
Phone YARds 4908 
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Kas Girdėt Kitur 
Bažnyčios Šventinimo 
ISkilmes 

(Tęsinys iš 6 pusi.) 

OlOtB 

šiuos 

Didžiausias pasaulv (pervažas ' 
W i l Laivas kainuoja 2,000,000 d 

• 

importuotus langus ir 
atvaizduoja artimu- bendra-
darliiavima tarp Siu šalių ir 
taipgi įgimta Lietuvos žmonių 
patriotizmą. 

Prieangio grindys yra nu
klotos su ^ue l l e r* čerpėmis ir 
teikia nuostabiu išvaizdą. 
Prieangyje taipgi randasi va
dinamas niozuijikinis krucifik
sas — išskirtinai lietuviškos 
kopijos. fc>is krucifiksas yra 
apjuostas svedines isdirbys-
tes geležiniu rėmu ir užima 
žymiausią sienos vietą prie
angyje. Kančios kopija šiame 
atvaizde yra ranka išskaptuo
ta. 

Dvejos kitos šventenybes 
taipgi matosi prieangyje: 
Šventosios Šeimynėles scena, 
su figūromis iš geros kom
pozicinės medžiagos, yra tai 
dovana Semansky ir \Vyna-
vage šeimynų — atminimui 
jų motinos; kita, vadinama 
'Pie ta ' -(Sopulingoji Motina), 
yra tai dovana Pijaus ir Mag
dalenos Tomlin, šios parapi
jos narių. 

Gotiškas stilius iškeltas 
Prieangyje gražiai padirbta 

pora skliautų, kad labiau iš
kėlus bažnyčios gotišką sti
lių. f§jus į pačią bažnyčią 
matosi, jogei klausyklos, suo 
lai ir sakykla puikiai atnau-j 
jintos, o grindys buvo nuklo-į| m - m e t a i s i b a ž n Y £ i a b u v 0 
tos kieto gumo čerpėmis, ku-» . . . m f i r į n e njį5 m e t a į s t4»c ««ri;n» « n n i » U VrtlairL pa*eibia murinę. *9i& meuub 

ji vėl tapo visiškai perdirb
t i ir padidinta j dabartine, 

AGRIKULTŪROS 
PRODUKTAI SUOMIJAI 

C L A S S I F I E D 

rugs. AYASIIINGTONAS, 
19 d. — Amerikos Raudona
sis Kryžius ir Agrikultūros 
departamentas ruošia planus 
pasiųsti keletą krovinių žem
dirbystės produktų pertek
liaus Suomijos nukentėju
siems gyventojams. 

Laikinaisiais planais rtnšia 
ma>i pasiųsti 250,000 bušelių 
kviečių, 150,000 bušelių ru
gių, 1,750,0^0 svarų lajaus ir 

.kitų produktų. 

Agrikultūros departamento 
pareigūnai praneša, jog šie 

4 1 " įleid/.iamas į vandenį Manitowoe.' produktai pradėta supirkinėti 
4 Laivas kainuoja 2,000,000 dol. Jame yra vietos 376 keleiviams, 50 automobilių ir 34j 

geležinkelio prekiniame vagonams. Pradės tarnybą ateinančio sausio 1 d. Plaukios tarp Ma-
nitdwoc ir Ludington, Mich. (Ącme telepho -(o; 

PARDAVIMUI NAMAS 
Bizniavus namas 22x80; krautuvS 
22x50. Karšto vandenio šiluma ap
šildomas; pragyvenimui kambariai 
užpakalyje. Piinas beismontus 2 ka
ry gai adžius. Kaina $7.500. Neno
rimo mainyti. Savininkas: 2433 W. 
71st Street, tel. I i i .Public 8242. 

PARDAVIMUI NAMAS IR ItIZMs 
Pardavimui namas, 6 kambariai vir
šuj; tavernas ir 4 pagyvenimui kam* 
bariai pirmame aukšte. Mūrinis ga-
radžius. Taverno fikse.e,riai visi nau 
ji. Parduosim pigiai. Kandami an 
63-čios gatvės. Atsišaukite: Telelo-
ua.s P.ROspeet Su 78. 

PARDAVIMUI AR MAINYMUI 
Norin.e išmainyti 2 rietu po 6 

kambarius narna Brighton Parka 
ant mažesnio. Atsišaukite: 

3944 So. Arto iuu Ave. 

' Cit v of Midland 

Didieji vargonai, kurie bu
vo dalinai sugadinti kuomet 
kilo gaisras li)37 m., ilgai li
ko nenaudojami, bet dabar jie 
yra pataisyti ir naudojami 
kasdien. 

Pirmoji bažnyčia statyta 
1891 metais 

Šv. Jurgio lietuvių bažny
čia pirmiausia statyta 1SU1 
metais. Tai buvo medine 
struktūrai t r daug npaže&ne 
už* dabartinę. Kun. Petras 
Abromaitis, pirmasis klebon
as, ypatingai pasidarbavo su
organizavime pirmosj išskirti
nai lietuviškos bažnyčios šia
me mieste. • 

rias vadina "noiseless iulaid 
Ule". 

Kiekviena iš 40 statulų 
taipgi atnaujinta, o v i s o si imponuojančią 
auksines altorių dekoracijos1 ™ns bažnyčia. BKJ paskuti-

e&konai kunigai patarnauja 
dvasios reikaluose. Esu pat^-
niijes minėtoje bažnyčioje net 
languose lietuviškų pavardžių, 
tik pusėtinai iškraipytom. Tik
ras lietuvių skaičius sunku 
žinoti, nes gyvena plačiai iš
simėtę po visų miestų. 

Virvytis 

Mie 
nuo 

granatmio ak-

nnauksotos su "23 karat gold 
leat.' Kiti auksiniai papuo 

meji atnaujinimai. pagerino 
bažnyčios .išvaizdų šunterio-

šiniaMap«tHiiltor^^Uttflw£raU^4 ii;.,. Š l i e n a v a i * miesto 
naujinti su "aluminum leat't.iuionės gali būti pilnai u%a 

KID5 

laequer", pritaikinta auksinei 
spalvai. 

Bažnyčios vidų taipgi puošia J 
nauja šventenybė "Krueifikci- j riama dalis 
j a " , sti angelais gretimai, kuri-
kabo varsoj skersinio balkio 
sanktuarijos viršūnėje. Šis 
kryžius rūpestingai nukopijuo
tas nuo mažo kryžiaus, aptu
rėto iš Lietuvos ir yra nepap
rastai gražus. Jį paaukavo 
bažnyčiai Juozapas ir Ona Ble-
wis. 

Tarp painių braižinių 
randasi ir fleur de lis (lelijom 
gėle), kuri įeina į dekoracijų 
planą. Beveik kiekvienas spal
vos atspindis, kuris randasi 
saulės spinduliuose, m a t o s i 
bažnyčios spalvų suderinime.-
Taipgi buvo įtaisyta nauji 
broneiniai varteliai prie Ko
munijos grotelių. J.ie kaina
vo $400. ii* yra padirbti iš 
gry«o bronw>. Ji* labai pake
lia aplinkumos turtingą išvaiz
dą. 
oanktuarija — Romanesąue 

stiliaus 
• 

Sanktuarija yra Romanes
ąue stiliaus ir yra vieninte
lis nukrypimas nuo bažnyčios 
gotiško stiliaus. 

Altorių fone matosi m ura lai 
Lietuvos šventojo patrono — 
Šv. Kazimiero, ir bažnyčios 
patrono — Šv. Jurgio. 

Nuduoto marmuro pilioriai 
viduįe taipgi atnaujinti ir nn-
dekdruoti. Kiti pagerinimai 
prie bažnyčios buvo: įdCjiinas 
naujos šildymo sistemos ir 
perdirbimas bažnytinės audi
torijos, seena-vietės ir eboris-
tų kambario. 

Naujas plieninis k r o s n i s 
ir automatiškas stokeris su
teiksi bažnyčiai tinkam*} ap
šildymą. Bei draugijų su
rengimų ir susirinkimų audi
torija ir beismentas tapo v i 
siškai pertaisyta. Klebonijoj, 
šalia bažnyčios, nebuvo daro
ma jokių pataisymu^ 

nedinti turėdami Šv. Jurgio 
lietuvių bažnyčią jų tarpe, nes 
i v ra bendruomenės neatski-

Ir Kut Nėra Mus 
Broliu Lietuviu 

FARMINGTON, ill. -
stelis už apie 25 mylių 
Peoria, 111., i vakarus. Mies-
telis nedidelis, bet gražus, to
dėl darbą turintiems linksma 
gyventi. j 

(Jionai yra anglių kasyklos, 
kuriose prieš keliolika metų 
darbai gerai ėjo, bet dabar 
silfmai 4irbama. 

Randasi taipgi ir lietuvių 
keletas šeimynų, bet tautinis 
susipratimas ir dvasiniai rei

kalai nepergeriausiame stovy
je. Kai kurie jų nors Vely
kiniam laike atvažiuoja j Šv. 
Bonifaco bažnyčią,' Peoria, 
1.11., nes tuomi esti pakviestas 
iš Spring Valley, 111., arba 
Ke\vanee, 111., lietuvis kuni
gas. Toksai metinis patarna
vimas kai kuriems mažai nau
dos duoda. Tiesa, katalikiškų 
bažnyčių yra, bet mūsų žmo
nės naudoja pasiteisinimus, 
kad angliškai negali suprasti. 
Nežinau, ar Dievas priims to
kius pasiteisinimus. Ateitis 
visiems parodys, tiktai kad 
nebūtų vėlu. 

CONRAD 
Fotografas 

Studija Įrengta pir 
mos rūšies *u mo
derniškomis užlaido
mis ir Hoilvwood 
šviesomis. D t / b a t 
G a r a n t u o t a s . 

420 West 63rd Street 
Tel.: Biznio — E N G l r o o o d 5883. 

Rea. — ENGlewood 6840. 

Rheumatic Happy; 
Relieves Pain Quick 

Th°ufaj>ds who suffcrrd from the tortaring 
paira of rheumatism. sejatica. lumbago, K U -
ralgia and neuritis—are certainly happy over 
their discovery of NURITO. Now they have 
lound a quick-acting fonnula *hich spccdily 
relieves those cihnusting muscular aches and 
pain*. NURITO is trustworLhy anddcoendahte 
—contains no opiates. If you want to fed a*ain 
the joy of relicf from pain—soyou can »ork in 
tįffįįJįįA sle^P '" comfort— be wisc and try 
NURITO under thts ironclad guaranter. If the 
very hnst thrve doaes do not relieve that erud 
pain to your satisfactioo—your money will be 
rerunded Doo't suffer. Ask your druggist today 
ior NURITO on ilus guarantee. (T.N.C J 

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

PA11DAV1MLI LOTAI 
Parduosim ar išinainysini 3 lotus, 
kurie randasi Brookrield, III., bun-
galovv sekcijoje. Kaina labai" priei-
narna. Kreipkitės: 2134 West 23rd 
Piace. Clikaao, lliiiiois. 

PARDAVOCVI NAMAS 
Pardavimui 4 kambariu cottage — 
50 pėdų lotas. Atsišaukite: 7227 S. 
Koik \ \e l l ĮStn-et, Chicago, 111. 

Paštas Maskvos 
Žinioje 

PaJtii valdyba praneša, kad 
ji skubiai persiorganizuojant 
ti, pril-itailcydaiiia prie sovie
tu santvarkos. Kadangi pas-, 
tai, kaip ir visas kitas siusi-' 
siekimas yra tiesioginėje Ma-1 
s k v o s o k u p a n t i Į ž i n i o j e , ta i' 

tas paštų valdybos praneši
mas faktiškai reiškia, kad ji 
likviduojama. Panašiai likvi
duota ir visa susisiekimo mi
nisterija. 
Pirmiausia remkite savo kata
likiškąją spaudą. 

PARI^AVIMII LOTAS 
Pardavimui lotas 25x125 pėdu. Ran
dasi ant 71-nios gatvės tarp Cen
trai Purk Avenue ir Linvmlalo Ave
li uo. Atsišaukite telefonu: PltO*pect 
H M . 

1* XII sK() VIETOS 
Vargonininkas, atsakantis ir supran
tantis savo amatą gorai. palško tuo-
jaus vittos. Atsišaukite: Oryani>t. of 
St. .lolin s C. C , 503 K. 2ntl Streit. 
Jaiiiestown, V. Y. 

PUIKI RKZIDEISCIJA 
Turime greitai parduoti C kambarių 
nauja, labai gražią mūrine reziden
ciją. Vėliausi įrengimai. Kaina ne
brangi. Randasi Marquette Parke. 
Ateikite bile kokia dieną, gausite 
tai kuo kitur negavote. Rašykite 
ar ateikite prieš spalių-October 1 
d., 1<J40. J. \.liiua>. i-MKl Sontli 
MapIewood Ave. tel. Heiulot k 2323. 

REIKALINGAS DARBININKAS 
Reikalingas patyręs šiūsų taisymo 
meistras arba darbininkas. Atsišau
kite pas savininką Supos: Juozą 
žvirblį. 19N7 Omalport Ave.. Chicago. 

PARDAVIMUI NAMAS 
Medinis namas, apkaltas su asbes-
trs, cementinis pamatas. 3 fletal 
po 5 kambarius ir krautuvS. Par
duosiu arba mainysiu ant dviejų 
flety namo. Atsišaukite: 4218 So. 
Caiiipbcll A v e , 2ras aukštas prieky!. 

Pilgrymas. 

yy 

Ir Čia Yra Lietuviy 
PEORLV, 111. — Miestas 

didelis ir gražus, ant Illinois 
upes krantų. Gyventoji} apie 
103,000. Lietuviiį taip pat ne
mažai, tiktai nemalonu saky
ti, kad ne visi rūpinasi savo 
sielų i£ganyinii. Daug yra 
dvasiniai numirusių. Lietuvis 
kunigas sykį į metus apsilan
ko, bet ir tuo anaiptol ne visi 
naudojasi. 

Lietuviai, kurie dar nepa
miršo savo tikrojo pašauki
mo, lanko 8v. Bonifaco baž
nyčia, kurioje vokiečiai pran-

DABAR LAIKAS ANGLIS 

UŽSISAKYTI ATEINAN

ČIAI ŽIEMAI. 
-

Roseland Coal Co. 
343 W. 107th Place 

TEL. PULLMAN 6776 
A. Tumonis, Sav. 

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

PLATINKITE "DliAUGĄ" 

NAUJAS IŠRADIMAS 
KIEKVIENAI YPATAI YRA 
MALONU TURĖTI GRAŽIUS 

IR DAIUIUS PLAUKUS 
Šis naujas naturališkas vaistas 

netik sulaiko plauku slinkimą, 
prašalina plcisklnas, bot Ir atgau
na plaukus, šį naudingą vaisią 
pasisekė a u r a s t ^ j n a n besigydant 
slinkimą savo plaukų. Pasekmes 
šio naujo vaisjįajyra patvirtintos 
ir garantuojamos. Parsiduoda su 
nurodymais ka i^varto t i . Bufelial 
60c ir po $1.00 Afsišaukit laišku: 

L 

— S M A U MONTHLY PAYMENTS-
Alt MAKES 

SOLD, RENTED 
AND REPAIRED 
— M M U AM-* AUOWA«Ct — 
OHI i l IUHTI CA«IT O H I T U I NIW-MACNINI •UMANTII 

TYPEWRITER 
C O M P A N Y 

ROBERT C. GOIDBIATT, M o n o j . r 
189 W. MADISON ST. 

Phone DEAR30RN 8444 

Kiekvieno kataliko yra prie
derme skaityti vien ka
talikiškus laikraščius. 

*STAR 
ESTIMATES-FREE-DEMONSTRATION 

MRS. PAULINA RIMKUS 
1531 SHIELDS AVE. 

Chicago Helghts. m . 

H0LLYVY00D INN 
Svetaine renduojama susi
rinkimams, parems, vestu
vėms ir visokiems kitiems 
parengimams. 
Mykolas ir Elzbieta Radauskai 

(Savininkai) 
2417-19 WEST 43rd ST, 

Phone Virginia 9780 

VVHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER 
R I M N G ROOM SETS — PAK
LOK Si;TS — BEDROOM SETS 
— RUGS — RADIOS — KE-
ERKJIOHAl OItS — \VASHEKS — 

MANC.ELS — STOVĖS. 
Ali Maiionally Advertiscd Itcnis. 

ALEX ALESAUSKAS & SONS 
FACTORY REPRESENTATIVE 

6 3 4 3 So. Westenn Avenue 
Telefonas REPUBLIC 6051 

Vienatine Tikrai Lietuviška Užeiga. 

"BALTIC STREAMLINE BAR" 
3107 SOUTH HALSTED STREET 

1 Telefonas:— VICtory 0885 
Cia rt ^antlicn Lietuvos trispalve vėliava plevėsuoja perkūno jėga. 
Raltic StreamUne Bar nuoširdžiai kviečia visus lietuvius lankyti sia 
grynai lietuvišką užeigą. Užlaikome visokius Lietuviškus ir kitų 
Pabaltijos kraštų gūrimus. 
dieniais ir šeštadieniais. 

Lietuviškais valgiais vaišiname penkta-
TAMAS A l ^ K S Y N A S . Saviidnkas. 
S. Z., Menedžerius. 

I 
_ _ _ _ _ . . . - . ? _ - • — — i — i * 

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

W e Buy, Sell A n d Exchange City Property A n d Farm Landa 

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

Namai, Farmos Eina Brangyn. Pasiskubinkite 
nusipirkti arba pasistatyt i . Turima namų po visa; 
Chicagą. Taipgi ntažq ir didelių i'annų. Galima pigiai pirkt, mainytį . 

B A R G E N A I M A R Q U E T T E P A R K A P Y L I N K Ė J 

7 cottagiai, nuo $2300 ir aukščiau. 
12 pungalių, nuo $4300 ir aukščiau 
17 2-i'letų, nuo $6,500 ir aukščiau. 
3 3- i letų, nuo $7,500 ir aukščiau. 

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

KONTRAKTORRJS 
NAMŲ STATYMO 

REAL ESTATb 
INSURANCE AND LOANS 
Statau visokios rųšii-s naujus 
mus ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų. Darau visokj taisymo dar
bų be jokio casb Jmokejimo, oa* 
lengvų mėnesinių L> mokėjimų 
( išgauuu geriausi atlyginimų k 
Fire Insurance &ompanijų dėl tai
symo apdegusių n a m ų ) . Doros 
paskolos ant naujų Ir senų namų, 
ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
nuo K iki 20 metų. Reikale 
kitfia prie: 

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

.<£*& D U O D A M E 

"Turime daug bizniavų namų, didelių ir mažų. Taipgi statom 
naujus namus ir taisom senus. Ant jūsų loto pastatysim mūrinį 
bungalow už $4,950.; 2 f lėtų mūrinį, po 4 kambarius, už $6,500. 

Je igu jūs turite seną namą, priimsim \ mainus. Statyt i naują 
arba ta i syt i seną namą nereikia pinigų mokčti pakol nebus dar
bas pilnai užbaigtas. Pastorojame paskolas ant lengvų išmokėjimų 
ir mažų nuošimčių. Apkainavimas veltui. Taipgi inšiūrinam na
mus, automobilius ir rakandus. Vis i mokesčiai namų arba įnšiū-
rinių ant lengvų išmokėjimų. K a s nori pigiai pirkti, greitai par
duoti arba išmainyti , naują namą pastatyt i , seną pataisyti , kreip
kitės pas C. P . S U R O M S K I S CO., 6921 S. W E S T E R N ^ A V E . 
T e l Republic S713; vakarais Prospect 0176. Ofisas atdaras nuo 
9 vai . ryto iki 9 vaL vak. Nedel iom nuo 10 vai. iki 3 vai. popiet. 

& P A S K O L A S 
A N T N A M Ų 

Del Pirkimo — Pataisymo 
\ ? * Ar Seno Morgičio Atmokėjimo 

Cieeroj, Chicagoj ir Apyl inkėse 

INSURED 

SAVE B T 
MAIL ST, A N T H O N Y ' S 

6 U I L D I N G & L 0 A N A S S 0 I 
TAUPYKIT 

PASTĄ 
PER 

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

V > 1 . : Pirm., Ketvlr^jeStod. t fld 8 v. v.; Antr., Treflod. t iki 5 g į 

DABAR MOKAME 3 \ % VŽ PADĖTUS PINIGU! 
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI $5,000. 

Fedi-nd 6oTln«s and Lo»n l « « w * n c e Oon»., Wawh*ngma. D . a per 

' 
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Pirmadienis, mgs. 23 d., 1940 
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Nuoširdus Patarimas 
iečiams Nepili 

Užsidegus karui Europoj ir 
nutrūkus susisiekimui tarp 
Amerikos ir Europos tautų, 
pasidarė daug apsunkinimu 
dėl nepilieeių, gyvenančių 
Amerikoje. Mūsų demokratija 
visados buvo, yra ir bus su 
tais pačiais principais, kurie 
per desetkus metų buvo apgy
nimui visų tautų, pabėgėlių 
arba laisves ieškotojų. Nieką-
<2oS Am. J. V: nepersekiojo £ « i s k i i p c i j a Pal ies Ir 
ateivių, jų gyvenimo ir lai*- VyČlŲ Ve iKl t t l ^ 
ves Šioje šalyje. 4 Kitataučiai 
turi savo religijas, organizaci
jas, spaudą ir mokslo įstaigas 

tuviai myli šią šalį ir nori 
likti jos piliečiais. Kurie už 
įregistruos nepadavė aplika
cijų pilietybei, bus įrašyti ki
ton knygon. Tįe, gal, bus pri-
skaityti prie neištikimos de
mokratijos klases. 

Lai būna lietuviai visi įra
šyti garbingon knygon, kadan 
gi didžiuma yra sąžiningi ' ir, 
taiką mylinti žmones. 

Adv. Charles P. Kai. 

be jokio skirtumo. Ši laisva 
šalis duoda visiems- progos 
augti ir gyvuoti taip, kaip 
gamta leidžia augti medžiams 
ir žaliuoti. Yra sakoma, kad 
A. J . Vai. vadtojama dau
giau kaip 70 įvairių kalbų. Iki 
šios dienos Amerika nėra per
sekiojusi svetimšalių kalbos, 
jų tikybos, ar kultūros. Nepi-
Kečiai iki šios dienos neturė
jo jokių sunkenybių, todėl jie 
ir primiršo pasistengti tapti 
piliečiais. Naujas Europos že
mėlapis kasdien keičiamas. 
Nesimato jokio pastovumo. 
Pamačiusi Europoje sėkmin
gą veikimą penktosios kolum-
nos, Am. valdžia išleido 
įstatymą, pavadintą Nepilie-
eių Registracijos Aktu. 

Nekalbėsiu apie kitas tau-

Marąuette Park. — Rūgs. 
17 d. įvyko regularis Liet. 
Vyčių 112 kuopos susirinki
mas, į kurį atsilankė nema
žas būrys jaunimo ir rimtai 
tarėsi organizacijos reikalais 

Susirinkimą vedė vice pirm 
Jonas L.- jJJuozaitts, ką tik 
grįžęs iš ligonirJ&s. 

Iš raportų pasirodė, kad 
liepos mėnesį ruoštą laivu 
ekskursija buvo sėkminga ii 
kuopai davė pelno. 

- • 

Mediniam organizacijos £>ei 
me kuopos delegatais buv( 
Jonas Juozaitis ir Ona Kibi 
kauskaite. 

Londone numuštas nacių lėktuvas liepsnodamas nukrito ii 
sunaikino vienui namus. (Acme telephoto) 

Laimėjo antrą čempijonatą 

Praeitą vasarą mūsų spor 
tininkai žaidė McKinley Par 
ke, softball su kitų L. Vyčių 
kp. rinktinėmis ir visas, kaij 
Cicero, West Side, Brightoi 

tas, bet tik apie lietuvius ne- P a r k > _ N o r t h S k i e _ i r 1 8 t h S t " U a r p susirinkusių narių. J. L 

Sukis ir V. Grebliunas. 
Nutarta vesti propagandą 

tarpe lietuvių jaunimo, ragi
nant visus rašytis vknatinen 
Amerikos lietuvių jaunimo or-
ganizacijon. 

Nutarta rengti šokių vaka
rą Lapkričio 8 d.; parapijos 
salėj. 

Dvasios vad.as kun. A. Bal
tutis, atsilankęs į sus-mą, pa
teikė daug naudingi} patari
mų, kurie šukele entuziazmo 

piliečius, su kuriais tenka 
dažnai susidurti. Visiems pa
tariu nelaukti nei vienos die
nos, bet paduoti prašymus pi
lietybės prieš registravimąsi. 

Kai kurie žmones sako: 
"Kam imti porjieras; man 
vis tiek reikės registruotis.*' 
Tas tiesa. Bet atsimink: gy
veni šioje šalyje ir esi įsiti
kinęs, kad ji yra geriausia 
visame pasaulyje, bet, tikre
nybėje, nenori palikti jos pi
liečiu. Nuėjus registruotis ne
turint pirmų ar antrty popie-
rų, vaklžios autoritetai turės 

nugalėjo ir laimėjo Chicagos 
apskričio čempijomatą. Tai 
jau antras metas iš eilės. Ri
nktine vadovauja Jerome Rū
bas. Kuopa pareiškė jam dė
kingumo už sumanų vadova
vimą softbolininkams. 

Kaip pereitais metais, taip 
ir šiemet, kuopa turi dvi vy
rų rinktines ir vieną mergi
nų L. Vyčių Chicagos Apskr. 
Bowling Lygoj, kuri pradeda 
žaisti šį trečiadienį. Pirmę 
rinktinę sudaro: Al. Keserau-
skas, Joe Keserauskas, John 
Žukas, Stanley Sukis ir ve-

.: 

Gubernatorius Hor-
neris sveikesnis 

jei jis iškelsiąs aikštėn Scah 
llinoiso gubernatorius Hor- s e ir kitų raketerių darbus. 

D a u g i a u aeie raketeriy 
žygius unijose 

Uooko apskrities prokura-
torijai pasidavė ir "grand 
j u ry" liudijo Paul David, 
Building Service Employes 
International unijos sekreto
rius iždininkas. Prokųratori-
ja visą laiką jo ieškojo. Ir ji? 
pasidavė, kai prokuroras pa
grasino jį įkalanti, jei jis il
giau neatsiliepsiąs. 

David pasisakė, kad jis 
slapstėsi, nes New Yorke teis 
mo pripažinta kaltu raketerio 
Scalise sėbrai jam grasina, 

SUSPROGO BOI
LERIS; DU ŽUVO 

Standard Oil 20 aukštų na
mų rūsiuose, 910 So. Michi-
gan ave., penktadienį suspro
go vienas boilerių. Žuvo inži
nierius H. J . Jordan, 45 m., 
ir jo pavaduotojas Frank Wol 
fe, 57 m. amžiaus. Sužeistas 
mechanikas Huber Udelhofen, 
32 m. amž. 

Namuose yra įvairių rūšių 
ofisai. Sprogimo laiku apie 
4,000 asmenų ofisuose buvo. 
Visam name staiga užgeso 
šviesos, sustojo operuojami 
elevatoriai, nukirstas vandens 
bėgimas. 

Visi žmonės buvo priversti 
iš visų aukštų tamsiais kori
doriais ir laiptais nueiti į pir
mutinį aukštą, o iš ten — gat
vėn. Keletas asmenų lengvai 
susižeidė. 

Namai bus uždaryti iki bus 
pataisyta išgriauta plumbavi-
mo sistema. 

rir 

CICEROS LIETUVIŲ NAUJIENOS 

Sen. McNary buvo 
Chicagoj j 

Federalinis senatorius Char 
les L. McNary iš Oregono, 
respublikonų kandidatas į vi
ceprezidentą, šeštadienį atvy
ko į Chicagą ir dalyvavo val
stybės respublikonų sureng
tam raliavime Auroroje. 

Gausingos respublikonų gru 
pės pasitiko atvykusį kandi
datą McNary, Jis sakė kalbą 
Auroroje. 

A. L. K. Dukterų 
Klubo Vakariene 

Amerikos Lietuvių Katali
kių Dukterų Klubo yra nu
tarta renlgti "Plunkett Din-
ner" -— vakarienę lapkr. 16 
d. 

Nėra reikalo daug aiškinti 
atpie šį parengimą, nes Cice
ro gyventojai gana gerai ži
no, kokia gardi esti šio klu
bo vakarienė. Bilietų kaina 
tik 35c. lis viso bilietų paga
minta tik 185 žmonėms. Val
gyt bus duodama 6:30 vai. 
vak., kad šeimininkėms tą va
karą nereikėtų namie virti va 
karienės. 

Į komisiją įėjo darbščios 
marės, vadovystėj Zakaraus
kienės. Komisijai į pagalbą 
eina klubo steigėja ir narė 0-
na Atkočiūnienė, dr. Atikočiū 
no žmona. 

Šį /pranešamą darome iš 
anksto, kad davus progos 
tiems, kurie nėra buvę tokio
je vakarienėj, įsigyti bilietus 

Daugiau apie raketerių 
Gražus Vakaras 

Moterų Są-gos 2 kp. Cice-
roj rengia vakarą, pagerbimą 
naujų narių, kurių iš viso per 
praeitą vajų nemažai prisira
šė. Vakaras įvyks rugsėjo 25 
d., Šv. Antano par. svetainėj, 
7:30 vai. vakare. 

Širdingai kviečiam visus da 
lyvauti. Vakaras bus įdomus; 
bus skaniis valgiai ir graži 
programa. Įžanga 35c. Vaka
re bus įteikta naujoms na
rėms dovanos. Pakviesta sve
čių: nesenai grįžę iš Lietuvos 
K. Račkienė ir dr. Račkus, 
Jie papasakos įdomių dalykų. 
Kviečiam dalyvauti ir Chica-
go sąjungietes ir svečius. 

Norėdami dalyvauti minė
tam parengime, prašomi įsi
gyti bilietus iš anksto, nes no
rim žinot, kiek paruošti vietų. 

Tikietų galima gaut pas 
kiekvieną 2 kp. narę.' 

Rengimo Ko m isija. 

neris vis dar yra Chicagos 
priemiesty Winnetka. Jis yra 
sergantis. Jį mačiusieji pasa
koja, kad kiek sveikesnis, ta
čiau retai apleidžiąs lovą. 

Šiais politinės kampanijos 
ir vyrų konskripcijos laikais 
gubernatorius labai reikalin
gas Springfielde. 

Kalbama, kad šio rugsėjo 

teisę tikėti, kad tie žmonės 
nėra šios šalies mvlėtojai. Kas ,,. -i"i-n- ~V» 

J*Z Simutis, VVilliam Ragi 
myk ir gerbia sią salj, tas 
greičiausiai palieka jos pilie
čiu ir pareiškia ištikimybę 
Amerikos vėliavai. 

dejas Jerome Rūbas. Antrę gale jis visgi stengsis grįžti 
— Anthony Vaišnora, Johr! į Springfieldą. 

ims 
Walter Raginis ir vedėjai 
Walter Gailius. 

Kurie yra nelegaliai įvažia
vę* gal, mano, kad jiems nėra 
jokios galimybės tapti Am. 
piliečiais. Federalė valdžia 
yra paruošus galimybę ir pa-
gelbą vienokiu ar kitokiu bū
du kad palengvinus tapti pi
liečiais. Taigi, ir norėdami 
tapti Am. piliečiais,.nėra rei
kalo bijoti ir prašyti priėmi
mo į piliečių eiles. 

Nepiliečių Registracijos Ak
tas nėra taikomas apsunkini
mui, bet apsigynimui nuo tų 
elementų, kurie šiandie bai
gia griauti Europos civilizaci
ją. Ant mūs žemės lakūnai 
dar nemėto sprogstančių bom 
bų ir negirdime kanuolių šū
vių. Diktatorių koncentracijos 
kempių neturime ir neturėsi
me, jei būsime ištikimi pilie
čiai. Tad kol eisite registruo
tis, paduokite prašymus pir
moms ir antroms popieroms. 
kad jūsų vardas būtų įrašytas 
į knygą, kuri parodys, kad lie-

Merginų rinktinę organi
zuoja Ann Woicek, kuri pe
reitais metais liko merginų 
čempijone, užimdama p m i ą 
vietą visam apskrityje. 

Si^idomėjimas konskripcija 

Kadangi kuopą sudaro jau
nuoliai tų metų, kurie bus 
šaukiami į karo tarnybą, to
dėl konskripcija gali viskę 
sutrukdyti ir mūsų veikimą 
nes kuopoj randasi dvigubai 
daugiau vaikinų, negu mergi
nų; ypatingai bovlininkų ty
mai gali būti suskaldyti. 

Pereitam Vyčių seime iš
nešta rezoliucija paliuosuoti 
nuo mokesčių visus narius,-
kurie tarnaus šios šalies tar
nyboje. 

Dalyvaus apskričio seimely 

Metinis Chicagos apskričio 
seimelis įvylęs sekmadienį, ra 
gsejo 29 d., Cicero. Šiame sei 
mėly dalyvaus šeši atstovai: 
J . Juozaitis, J . Shimkus, W. 
Gailius, M. Kazlauskaitė, S. 

Seniau jis buvo raginamas, 
kad dėl ligos atsistatydintų. 
Bet jis ntturi pasiryžimo taip 
elgtis. 

Šiandien visus valstybės rei 
kalus jo patarėjai tvarko. Po
litiniai priešininkai * nepaten
kinti tokiu stoviu; 

Netikėtai atsiradęs P. Da
vid iškėlė aikštėn, kad Scalise 
iš minėtos unijos iždo per. tre
jus metus yra išplėšęs apie 
310,000 dolerių. 

Įdomu, kad į raketerių tar
pą įtempiamas ir Cooko vy
resniojo teismo vienas teisė
jas. Bet šis to visa išsigina 
Sako, tai pačios prokuratori
uos padaras politiniais sume
timais. 

F o n d u s grąžina 
geležinkel iečiams 

Tarp 1937 m. liepos ir 1939 
m. birželio laikotarpiu Illinois 
valstybės Division of Uneim 
ployment Compensation iš 134 
geležinkelių darbdavių išrin
ko daugiau kaip puškėtu rio-
likto milijono dolerių sumą. 
Dabar ši suma nukeliama į 
Railroad Unemployment Insu
rance Fund. 

Bus daugiau t ikamųjų 
Apskritai buvo manoma, 

kad Illinoiso valstybėje 21 — 
35 m. amž. vyrų bus , apie 
775,000. 

Dabar naujai apskaičiuota, 
kad minėto amžiaus būsią iki 
1,010,800 vyrų. 

Iš to skaičiaus apie 336,800 
bus tinkamųjų kareiviauti. 

SUSIRINKIMAI 
• 

Town of Lake. — Namų 
Savininkų ir Piliečių Klubas 
po vasaros atostogų vėl pra
deda veikti. Susirinkimas į-
vyks 24 d. rūgs., 8 vai. vak., 
parap. isvet. Kviečiame visus 
Town of Lake namų savinin
kus atsilankyt, nes tai dėl jū
sų pačių geroves. Kliūbo Vald. 

Prieš ateinančius rinkimus 
spalio mėnesį į Chicagą at
vyks ir čia sakys kalbas pre
zidento Roosevelto naudai 
New Yorko mayoras La 
Guardia ir federalinis sena
torius Wagner iš New Yorko 

Respubl ikonų k a m p a 
nijos išlaidos 

Willkie -Klubų Amerikoje 
sąjungos pirmininkas Oren 
Root, Jr., senato komitetui 
pranešė, kad Willkie politinės 
kampanijos išlaidos apribotos 
iki trijų milijonų dolerių. 

Daugiau nė vieno dolerio. 
Taip pageidauja patsai kan
didatas "VVillkie, sako Root. 

SUNSET PARKO UŽDARYMO PIKNIKAS 
SEKMADIENI, RUGSEJO-SEPT. 29 d., 1940 m. 
L A I M Ė J I M A I : 
1. 150 svarų paršas. 3. 10 svarų sūris. 
2. 25 svarfe paršiukas. 4. Bonka "01d Taylor degtines. 

5. Keisas "Schlitz" alaus. 
Gera Mnzika šokiams. Užkandžiai ir Gėrimai. 
Visus širdingai kviečia atsilankyt, — VINCENTAS KUBATTIS. 

• • J 

PIRKITE ANGLIS DABAR - KAINOS NUKRITO 
ALESAUSKAS 8c SONS 
7100 So. Talman Ave. 

TEL. PROSPECT 8742 
Mes iškraustome modernia bado. 

Pardavinėjame tiktai geriausios kokyb< i 
(best ąuality) anglis. 
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William Bioff (kairėje) Hoflywoodo darbinirikų vadas, ap
leidžia Chicago Bridewell kalėjimų, atlikęs 6 mėnesių baus
mę. (Acme telephoto) 
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