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T R U M P A I 
Jom. Vaiva 

Šiandie Europos fašistine 
ir komunistine politika veda
ma labai sumaniai ir sutarti
nai. Kai kam gali atrodyti, 
jog Rusijos vedama politika 
pietrytinėj Europoj priešinga 
Vokietijai ir jog Stalinas jau 
atsisveikiso L̂m Hitleriu. Anai
ptol, .šiuo laiku Maskva 
Berlynas dar glaudžiau ben 
»1 nu 1 ari liauja. 

DAKARO PASITRAUKĖ 
Ft&fscyRtov v \ ' f ' - . * , - > . ' W . W . ' . V . V 

i r 

nuo miesto 

Kiekvienas naujas Berlyno 
žygis visados pirma praneša 
mas Maskvai ir Rusijos Ats
tovai pilnai informuojami a-
pte Romos-Berlyno keliamus 
klausimus. 

Pavyzdžiui, apie Ribbentro-
fpo kelionę Romon Maskvai j šios 
iš anksto buvo pranešta. Sta 
linas, pirma negu Mussolini, 
žinojo apie ką šioj konferen
cijoj bus kalbama. Rusija šioj 
konferencijoj nedalyvavo tik 
todėl, kad nebuvo keliami ją. 
liečia klausimai. Tačiau kai 
konferencijose bus pradėta 
kelti Turkijos klausimas gali 
me būti tikri, jog tuose pasi-
tarvinuose dalyvaus ir Stali
no atstovas. 

LONDONAS, rugsėjo 25 d. 
— Šiandie anglų vyriausybė 
praneša, jog gen.«De (jaulle 
vedami "laisvieji prancūzai" 
ir Anglijos laivyno daliniai 
pasitraukė iš Dakaro. 

Pasitraukti nutarta, kai 
"paaiškėjo, jog tik didesniu 
ka ru" bus galima perimti 

Prancūzijos vakarų Af
rikos sostines kontrole. 

Kovose prie Daharo nus
kandinta du Prancūzijos sub-
marinai. 

Ši ekspedicija buvusi pra
dėta, nes De Gaulle tikėjo, 
jog didžioji Senegalijos gy
ventojų dalis eina su juo ir 
jog anglai gavę pranešimų, 
kad vokiečiai ruošiasi Dakaro 
uostą perimti. 

Šiam kare daug kalbama a-

Pietrytinė Londono miesto dalis, kuri skaudžiai nukentėjusi nuo nacių orinių bombų. 
(Acme telciphoto) 

ITALIJA SVEIKINA 
ISPANIJĄ 

ROMA, rugsėjo 25 d. — 
VICHY, Prancūzija, rugsė- j g i a l l d f e autoritetingas Romos 

jo 25 d. — Čia gaunami nepa-
pie nepaprastus ginklus. Apie t v i r t i n t i i r nesutinką praneši-
tai -ypač daug kalbėjo Voki©-, m r f f w Dakarą*, Prancūzi-
tija ir nuolatos grasino Angli 
jai. Tačiau iki šiol dar to ne
paprasto ginklo nepavartojo. 

Sakoma, jog kovoms su vo-

jos vakarų Afrikos sostine pa 
sidavė anglams. 

(Londone, kur yra gen. 
Cbarles de Gaulle generalinis 

kiečių orlaiviais anglai išra- s t a b a ą ^koma, j o g g ie prane-
nepaprastą ginklą. Kai *[mal a p i e Dakaro ipasidavi-

esąs pr,iešorlaivinių pabūklų 
šovinys pripildytas naujų du
jų. Šis šovinys sprogsta nus
tatytoj aukštumoj, o dujos 
(pasilieka kamuolyj ir ilgai ne 
išsisklaido. Orlaiviui patekus 
į šį kamuolį, dujos sprogsta 
baisia jėga. 

ŽINIŲ SANTRAUKA 

Doug kas lauke greitos ka
ro pabaigos. Ją žadėjo ir Hit
leris. Tačiau šiandie- galima 
tvirtinti, jog karas dar tik 
prasidėjo. Karo galo bus ga
lima laukti tik tada, kai ka
riaujančios valstybės tikrai 
apsispręs kas, kur ir už ką 
kovoja Šiandie gi vis dar te
beieškoma talkininkų. Ir ten-

mą nepatvirtinti.) 
Vakar ryto atakose užmuš

ta 185 asmenys ir sužeista 
363. Civilių miesto gyventojų 
žuvo 65 ir sužeista 225. 

Anglų atakoje pagadinta 
miesto vienintele radio stotis. 

Ankstesni pranešimai iš Da 
karo sako, jog Prancūzijos 
35,000 tonų karo laivas Ri-

laikraštis II Popolo di Roma 
kurio redaktorius esąs arti
mas užsienio ministeris Cia
no draugas, duoda . suprasti, 
jog. Ispanija nusprendusi pa
dėti Italijai ir Vokietijai. 

Savo vedamajam straipsnyj 
laikraštis sako: 

"Italija džiaugdamos svei
kina tikrai istorinį Ispanijos 
ir EI Caudillo (gen. Franco) 
nuosprendį ir solidarumą kare 
prieš istorinį priešą". 

Anot laikraščio, Ispanija 
nori Gibraltaro ir didesnes 
MOTOCCO dalies. 

Fašistų rateliai sako, jog 
Ispanijos uždaviniai kane bus 
nustatyti pasitarimuose tarp 

SHANGHAJUS, rugsėjo 25 
d. — Autoritetingi praneši
mai sako, jog Kinijos kariuo 
mesefc dalis puolė japonus 
LunohoCT utpjduikej, prie In-
dokinijos pasienio. Tuo nori
ma sulaikyti japonių veržimą
si Indokinijon. 

PRANCŪZAI BOMBAR
DUOJA GIBRALTARĄ 

Bombarduoja Berlyną 
ir Londoną 

Bombos Londono centre 
2 valandų ataka Berlyne 

BERLYNAS, rugsėjo 25 d. 
— Šiandie nauji vokiečių or
laivių būriai ipasiteido Angli-
jon po smarkių atakų vakar 

. šeši su nuolatiniais priešor-
nakti ant Londono, Liverpoo-% . , . , , «- . . ™»-

laivinių pabūklų šūviais. Ofi-

BERLYNAS, rugsėjo 25 d. 
— Reichsmajršalas Goeringas 
išleido atsišaukimą, kuriuo 
ragina visuomenę smarkiau 

LA LINEA, Ispanija, rug
sėjo 25 d. Prancūzijos orlai
viai šiandie vėl pravedė masi 
nę ataką ant Gibraltaro. Bom
bos matėsi sprogstant netoli 
arsenalų ir pačiam mieste. 

Bombardavimas prasidėjo 2 
vai. po pietų. 

lio ir Kardiffo. 
Tuo tarpu anglų bombane-

šiai anksti šį rytą apmėtė 
sprogstamosiomis ir padega-
mosiosmis bombomis Berlyną. 
Vokietijos sostines keturi mi
lijonai gyventojų išbuvo po
žeminėse slėptuvėse virš dvie 
jų valandų. 

Oficialiai skelbiama, jog šio 
se atakose žuvo keliolika ci
vilių gyventojų ir jog dau
giausia nukentėjo privatūs na 
mai. 

DAUGIAUSIA BOMBŲ 
UŽMIESTYJ 

• v 

is Atakuoją bombaneši&i 
mete savo visas bombas b s 
veik tuo pačiu 'kartu ir bu 

LONDONAS,, rugsėjo 25 d. 
— Šiandie virš centrinio Lon
dono girdėjosi vokiečių oriai 
vių motorų užimąs, kuris mai 

cialiai pranešama, jog bomba-
nėšiai nuvyti. 

Pereitą naktį madinės vo
kiečių bombanešių grupės ap
metė bombomis pačią Londo
no širdį. Aviacijos ministeri
jos pranešimu, vokiečių bom
bos pataikė į keturias ligo
nines. • Ą 
APGRIAUTA BAŽNYČIA 

Viena vokiečių bombų, nu
mesta Londono centre, spro
go visai netoli vienos istori
nės bažnyčios, kuriai išdaužyv 

ta langai ir apdraskytas va-
dm?. 

Vienos kolegijos Londone 
Berlyno vyresnybė skelbia, padegtas knygynas. Gaisre žu 

jog nemaža padegamųjų bom- vo tūkstančiai knygų. Du šira 

dirbti kovoje su gaisrais nuo. vo galima pastebėti dūmų 

bų numesta ant vienos ligo
ninės, bet energingai apsau
gos darbininkams dirbant iš
vengta nuostolių. 

Daugiausia anglų bombų 
numesta Berlyno užmiesčiuo-[ pietvakarių Anglijos pajūryj, 

kur jie pasidalino į tris gru-

tai penkiasdešimt asmenų, ku 
rie .buvo pasislėpė kolegijos 
rūsyje išgelbėta. 

Šiandie prieš pietus 100 vo
kiečių bombanešių pasirodė 

padegamųjų bombų. 

LONDONAS, rugsėjo 25 d. 
— Nuo rugsėjo 30 dienos an
glams bus leidžiamą vartoti 
tik du auncai sviesto į dieną. 

kamuolius prie arsenalų 
miesto gatvėse. 

ir 

cbelieu, nors ir negaledamasj R i b b e n t r o p o i r ^gmm Serra- VICHY, Prancūzija, .rugsė-
plaukioti, apsaugai naudoį-Vi S u n e r > I s p a n i j ( > s v k f c u s 
m a s * reikalų ministerio. 
PRANCŪZŲ EKSPEDICIJĄ! ^ . ^ s l u o g s n i a i mm0y 

Tas pat komunikatas parei-^. Vokietija nori gauti Is-
škia, jog De gaulle išvyko į 
Dakarą " Prancūzijos laivais 
po Prancūzijos vėliava, su sa 
vo kariuomene ,ir lydimas lai-

pandjos sutikimą įsileisti vo
kiečių kariuomenę Gibralta
ro užėmimui. 

jo 25 d. — Oficialiai praneša-

Kitos bombos numesta uo
ste, kur stovi keliolika karo 
laivų, ibet atrodo, jog į laivus 
nepataikyta. 

Atakose dalyvavo apie 40 
Prancūzijos orlaivių. Anglu 

ka apgailestauti, jog Romai-! s v o s p r a neūzijos laivyno ka 
BerĮynųi tai geriausiai vyks- r o ]a į v ų ». j į s šią ekspediciją 
ta. 

suruošus, kad "išlaisvintų 
Prancūzijos vakarų Afriką iš 

Iš Romos grįžo po pasitari-1
 v e r g i j o s i r sulaikytų ją nuo 

mn" Sibbentropas ir, atrodo, v o k į e a „ užgrobimo". jog už tam tikrą kainą įsigi
jo naują talkininkę — Ispani-

Atrodo, jog nelabai apdai
rus, nors ir būtinas anglų žy-

JAPONIJA JAUDINASI 
DĖL AREŠTŲ 

gis Dakare, gali pasiųsti bū- TOKIJO, rugsėjo 25 d. — 
vusią Anglijos talkininkę, Pran Japonijos užsienio ministeri-
cūziją Hitkrio glėbin. Tiesa, jos kalbėtojas šiandie pareiš-
Prancūaija nepajėginga. Ta-ifcė, jog šešių japonų areštą 
čiau, jei ji atvirai paskelbtų' Singapore jo vyriausybė lai-
karą Anglijai, Vokietija iš, ko "daug rimtesniu", negu 
jos padarytų galingą sąjungi- (pirmetsnieji areštai, nes dabar 
ninkę. 

PASAUKĖ DAR 
35,700 VYRŲ 

WASHINGTONAS, rugsėjo 
25 d- — Prezidentas Roose-
veltas pašaukė aktyvion karo 
tarnybon dar 35,700 Naciona-
lės gvardijos karininkų ir ka
reivių. 

Šie pašauktieji gvardinin-
kai vienų metų tarnybą pra
dės spalių 15 dieną. 

Prieš tai Prezidento įsaky
mu pašaukta karo tarnybon 
60,500 Nacionalės gvardijos 

LONDONAS, rugsėjo 25 d. 
— Šiuo metu Anglijos vyriau 
sybės išlaidos yra šešis kar 
tu s dideumės negu pajamos 
Nuo balandžio mėnesio išlai 
dos siekia $6^01,204,228. 

ma, jog vakar "didelis skai- kovos orlaiviai nepasirodė 
č ius" Prancūzijos orlaivių Mieste kilo keletas gaisrų. 
numetė keturiasdešimt pen
kias tonas bombų Gibraltare 
ant arsenalo ir kitų vietų. V O K I F T I I I KARIAI 

PER SUOMIJĄ 
HELSINGFORS, Suomija, 

rugsėjo 25 d. — Suomijos uo 
ste Vasa vakar naktį Vokieti
ja išlaipino savo kariuomenę, 

MASKVA, rugsėjo 25 d. — k u r i P « Suomiją bus siun 
Sov. Rusijos armijos organas * ' i a ma Norvegijon. 
Raudonoji Žvaigždė šiandie Vyriausybės išleistam 
pasisako prieš straipsnį, kuą m u n i k a t e sakoma: 
buvo išspausdinusi rugsėjo 21 
d. Straipsnyje buvo įsakoma, 
jog Rusija laikysis nuošaliai 
nuo ' * imperialistinio karo ' ' 
Balkanuose. 

se. 
Neutralieji stebėtojai pa

reiškia, jog ši ataka ant Ber
lyno buvusi silpnesnė už pir
mąsias ir jie nepastebėję mie
ste gaisrų. Anot jų, per mies
to, centrą teperskrido maža 
bombanešių. 
BOMBARDUOJA 
ANGLŲ DOKUS 

Vokiečiai šiuo metu labiau 

pei?. 
PUOLĖ BERLYNĄ 
IR PAJŪRĮ 

Anglijos lakūnai kasdien 
vis platesnius plotus okupuo-
tosios Prancūzijos ir Belgijos 
pajūryj verčia 'griuvėsiais. 

Berlyne anglai pravedė 
dviejų ir pusės valandų ata
ką, kur apmėtyta bombomis 
"kariniai taikiniai". Aviaci-

sustiprino atakas ant pietinės jos ministerijos komunikatas 
Anglijos. Oficialioji Vokieti- sako, jog "bombarduota di-

Halske jos žinių agentūra, DNB, pra
neša, jog vakar bombarduota 
Tilbury dokai ir orlaivių dir
btuvės Southamptonle. 

Šiose atakose žuvę aštuo-

džiosios Siemens ir 
dirbtuvės". Taip pat numes
ta bombų pietiniam Berlyne, 
kur kilo didelis gaisras. 

Šios žinios apie Berlyno 

ko-

suimtas Japonijos konsulato n a n 1 ?* 
Savanorių skaičius kariuo

menėn tiek padidėjo, jog ma-
Tada įvyktų tikrai lotynų! tarnautojas ir įsiveržta į kon 

ar germanų karas prieš ang-Į sulato patalpos, 
losaksus. Daug kam tai gali šis įvykis tol bus laikomas noma, kad šį rudenį gali net 

- * atrodyti labai nepaprasta. Ta- įžeidžiančių, kol nebus palei- nereikti šaukti vyrų privers
čiau tai kaž kaip natūralų, stas konsulato tarnautojas, ' t inai karo tarnybai. 

ORAS 
Chicagoj ir apylinkėj: — 

'Giedra ir šalčiau. Šiaurės ve
jai. Saulė teka 6:41 vai. įsau-
lė leidžiasi 6:44 vai. 

"Šiomis dienomis Vokieti
jos kariuomenės ir reikme
nų transportas vyksta tarp 
šiaurinės Norvegijos ir šiau
rines Suomijos". 

Kiek vokiečių kariuomenes 
išlaipinta nežinia, bet mano
ma, jog netrukus atvyks dau
giau. 

Taip ipat nežinoma ar Rusi
ja sutikusį su šiuo Vokieti
jos žygiu. 

niolika anglų orlaivių ir ne-l bombardavimą londoniečius 
grįžęs vienas vokiečių. maloniai nuteikė. 

L A I Š K A I Į L I E T U - i JAPONAI NUTRAUKĖ 
VĄ PER AZIJĄ A j A ų 

HANOI, Indokinija, rugsė
jo 25 d. — Informuotieji sluo 
gsniai praneša, jog Tokijo vy 
riausybė įtsakė gen. Teizo An-
do sulaikyti ataką, kuri pra-

SAN FRANCISCO, rugsė
jo 25 d. — Šiuo laiku, kad 
išvengtų anglų cenzūros, lai
škai Europon bus L-.iunčiami 
per Ramųjį vandenyną. 

Pagal paštų departamento 
nustatymus laiškai Vokieti- Į ^ ^ ^ ± ^ ų 

jon, Lenkijon, Sov. Rusijon, 
Lietuvon, Latvijon ir Estijon 
bus siunčiami iš San Francis-
co, Portland, Seattle, ir Los 
Angeles. Laiškus gabens A-
merikos ir Japonijos laivai. 

Tuo tarpu priimama tik 
laiškai ir laikraščiai. 

(Japonijos žinių agentūra 
pareiškė, jog Japonijos vy
riausioji karo vadovybė nori 
kogreičiausiai pasiekti pietva 
karinės Kinijos tsienas, nes no 
rimą koveikiausiai baigti ka
rą su Kinija). 
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Bendradarbiams Ir Korespondentams raitų negalina, 
Jei neprašoma tai padaryti ir neprislunčiama tam ti&*-
tui pašto tenai o- Redakclia pasUaiko sau teise taisyti 
Ir trumpinu visus prisiųstus rastus ir ypač korespon
dencijas sulig savo nuožiūros. Kortspcndt-ntu prašo ra
ityti trumpai Ir aiškiai (jei galima rašomąja masiaele), 
paliekant didelius tarpas pataisymams, vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos 

i 
4 • ! • ' • • 

* • * 

Vokietijoje vykdoma kam- "Esame fiudimfikai kaifi 
panija prieš lenkas. Pareis- šiandien Vokiečių tautos impe-

KilniizJŲ Darbų Rėmėjai 
Šios dienos numery rasite daugiau žinių 

iš Šv. Pranciškaus Seserų vienuolyno rėme- k i a i n a> k a d l e n k a i priklauso j rija kuriama ir žinome, kad 
jų draugijos veiklofcs, nes toji draugija mini r a s e i> k u r i nieku būdu negali j ateityje Vokiečių imperijos ri 
15 metų sukaktį. prilygti vokiečių rasei. Dėlto bose gyvens nemažas jfeiftui 

vokiečiai visados visur turi 
skaitytis viešpačiais, o len-

Satered as Second-Class Matter March SI, l i i e . at 
Calcago, Illinois CJnder Lhe S«t of Marcn S. 1*70. 

Politines Partijos ir Komunistai 

Kandidatai į Jungtinių Valstybių prezi
dentus savo .politiškose prakalbose ir įvai
riuose pareiškimuose daug klausimų yra (pa
lietę, aptarę. Tačiau kažkodėl jie vis dar ven
gia pasisakyti, kaip jie žiuri į komunistinį 
sajudį. Ir vienas ir antras yra aiškiai pa
smerkę nacius ir fašistus, bet apie komu
nistus nutylėjo. 

Toks kandidatų eligesys yra aiškinamas 
tuo, kad jie, pasisakydami prieš komunis
tiškąjį sųjudį Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse, suerzintų Sovietų Rusijos komisarus. 
To, esą, vengiama dėl to, kad vis dar tiki
masi įtraukti Sovietų Kusijų į karą prieš 
Vokietija, 

Jei tai ištikrųjų būtų tiesa, toks politikų 
nusistatymas reiktų vadinti naiviu. 

Kažin ar kas daugiau komunistus yra tar
kavęs, kaip Hitleris, tačiau šiandien Stali
nas laižo jo, Hitlerio, įbatus. Vadinas, jų va
karykščiai santykiai nesutrukdė jiems sueiti 
į krūvų, kai imperialistiški jų interesai pa
sidarė bendri. Tikrai .būtų naivu manyti, 
kad aiškesnis pasisakymas prieš komuniz
mą, ir glostymas Maskvos komisarų atitrauks 
Bovictus nuo bičiulystės su Hitlerin. 

Šio krašto žmonės iš savo politinių vadų 
reikalauja aiškaus nusistatymo1 ir laukia jų 
žodžio. 

Kiekvienas doras pilietis, mylįs savo kraš-

bet ir įpareigojami su len-

čiams negarbė. 

Šiiutai tūkstančių lenkų, vy-
i 

Nieks labiau, žinoma, neįvertina tos drau
gijos nuopelnų už tų organizacijų, kurių ji 
per tiek metų taįp nuoširdžiai ir gausiai 
rėmė. 

Bet kad toji organizacija — Sv. Pranciš
kaus vienuolija tarnauja ne kam kitam, bet k a i g fleturėti ~jok*ų glaudesnių 
mūsų, Amerikos lietuvių katalikų, visuom* ^ ^ ^ 
nei, dėl to ir uz jos rėmėjų darbą visi turi- ... . . , 

i -J.- j - * • • C1U pareiga visur lenkų tarpe 
me būti dėkingi. ^ . ,., , ±. _* 

Jei rV. Pranciškaus Sesens, palyginti tru- ^ m i l t l i r t l k s l i e l b t l l e n k a m s 

mpu laiku, galėjo taip plačiai išvystyti sa-l įsakymus. Tarp vokiečių len-
vo veikimų, išaugti į didelę kongregaciją, Į k a i n e S a h užimti jokių pozi-
apimti tiek daug lietuvių mokyklų, užlaikyti cijų. Tas būtų didele vokie-
akademijų, užsimoti įstatyti jai naujus rū
mus, pasiųsti misijų į Pietų Atrterįkų, tai 
buvo dėl to, kad jos turėjo nuoširdžių ir 
duosnių rėmėjų, susiorganizavusia į draugi
jų, šiom dienom švenčiančių reikšmingų su
kakti. ' ' ' i 

Amerikos lietuviai katalikai pajėgia išlai
kyti jparapijas, mokyklas, akademijas, kole
gijų, seminarijų, dvi ligonines ir visų eilę 
kitų įstaigų del to, kad yra duosnūs ir darbš
tūs. Ypač daug gražių darbų nudirba tie 
mūsų geraširdžiai kilniųjų darbų rėmėjai, 
kurie yra susiorganizavę į specialines drau
gijas, panašias Sv. Pranciškaus Seserų Vie
nuolyno Rėmėjų Draugijai. Be jų daug dar
bų paliktų nenudirbta. Tikrai sunku būtų T 7 ~~v%* „ „ . 7 n" 
• vf .7 A. J . I • i , * 1 viršininkas H. Himmler (JO 
išlaikyti tas Įstaigas, kurios yra Amerikos 
lietuvių pažiba, pasididžiavimu ir, be to, 
religijos ir lietuvybės tvirtovėmis. 

įvairių rasių elementų, fcuri^' 
tarpe gausingas bus takų j 

kai turi būti jų tarnais. Visi I elementas. Tad su šitto ele jjjj^ ^Ųičtū P a s i d a i r i u s 
vokiečiai ne tik patariami, j mentu reikia vokiečiams >ar 

čiau susipažinti — pažinti ie?« 
kus k jų dvasių. 

vus Lietuvų, tuojau kapitalis
tine sistema pakeista darbi
ninkų rojum. Buvęs "Lietu
vos Aidas," o dabar "Darbo 

Naujas Wašhington'ui 
Rūpestis 

"Lenkai pateko Vokietijoj W A S M M * O N , D. € . — .Lietuva" rašo, visi nepapras-
larbmiukais žemės ūkiui it State Departamentas susi r ū- tai gėrisi nauju, pagal bolša-

pinęs patalpa lietuvių dėle- , ūkiškų rojų, storų langų iš-
gacijai priimti. U&% i>eparta- puošimu: vietoj tavoro visur 
mentas sužinojo, kad ruošias ^ g u o s e išstatyti pikceriai: 
atvažiuoti Amerikos lietuvių! Pakckio, o jam iš šalių Sta-

fabrikams, taip pat teiro ne-
laisviads, kadžmgi wies reika-
l in^ jų daiiK) jėgos. Jei kam 
vokiečių tėnkė. su lenkais tui»e-
ti profesio^ialiiiius reikalus, 
reikia neužmiršti, kad šian 

rų ir moterų, dirba, daugiau- dien juose prigijusi -panieka 
sia žemes ūkiuose. Reicbs- vokiečiams yra daug didesnė, 
maršalo Goeringo įsaky^tm 
paskelbta, kad visi lenkai -dar 
bininkai i r darbininkės visa
dos visur turėtų prie drabu
žių (krūtinės) prisegtų stam-

itegu kada nors >*eniau būvu 
^i ir kad lenkai savo rasinėj« 
kovoje turi daugiau patirties, 
negu mes, vokiečiai. Jie vi& 
dar tiki, kad Vokietijos prie-

delegacija Lietuvos reikalais 
i r kad norinčslų būti dėlega-

lino ir Lenino. 
Šitas gražumas dar nėra 

bių geltonos spalvos raidę šų padedami jie įstengs atktu -, 
"¥." Šis ženklas reiškia ti didesnę Leiikijų už būvu-
" P o l e " (lenkas.) Esų tas 
reikalinga, kad Vokiečiams 
lenkai būtų žinomi. Policijos 

c-
ringo įsakymų vykdydamas 
įsakė minėtas raides prie dra
bužių prisiūti, bet ne prisegti. 

ze P r i e š K o m t m i s t U S Užsieniuose gyvenančių vo-
.. . , • T • , . T> 1̂  kiečių reikalų sųjunga Berly-Praejusių savaitę įvykusio Lietuvių K. K. /* « ~*» \ ° . 

Darbininkų jubiliejinio seimo proga sureng- ^ V kituose \okietijos mie
tas masinis susirinkimas, kuriame priimta stuose paskleidė lapelius, ku-
tokio turinio rezoliucija: riais nurodoma, kas yra len-

'4Mes, Amerikos Jungtiniu Valstybių pi- kai ir kaip vokiečiai tttri at-
liečiai, lietuviai, susirinkę 1942 m., rugsėjo I sfnešti į lenkus, epe l iuose 
n>ėn. 20 d. So. Bostone, ^funicfpar *&uild^ig pį rmįatfsia cituoj^ilil uŽka 
•salėje, į visuotinų siisirpikiUių, išklausę eilę 
kalbėtojų apie Sovietų \Rus.ijos nsipriklauso-

tų, jos demokratinę tvarkų, laisvę, biaurisi mos Lietuvos pavergimų, išgirdę apie rusų 
lais gaivalais, kurie yra parsidavę Maskvos komunistų nežmoniškų išnaudojimų mūsų ne-
komisarams ir jiems padfttla kristis po Jung- kaltų brolių ir sesučių, išgirdę apie jų lais-
tinių Amerikos Valstybių nt^iiklausoinybės ' vo gyvenimo panaikinimų ir pasmerkimų 
pagrindais. Komunistų programa iš esmės ' mūsų brangiųjų tautiečių mirti ar vergauti, 
priešinasi šio krašto konstitucijai ir jos dva- mes pareiškiame griežčiausių protestų prieš 
šiai. Jie nori įvesti čia tokių diktatūrų, ko- : tokį barbariškų Rusijos žygį, prieš jėga tarp-

o kia šiandien yra Rusijoj, kur visai pasmau 
ta religijos^ spaudos, žodžio, veikimo laisvė, 
kur pilietis neturi jokių teisių ir balso prie 
valstybės reikalų tvarkymo, prie valdžios 
linkimų etc. J i s yra valstybės nelaimingiau
sias vėrgac 

Esame tikri, kad amerikiečiai komunistiš
kos vergijos nenori. Jie nori būti laisvi ir 
patys savo reikalus tvarkyti. 

Dėl to visai yra natūralu, kad Amerikos 
piliečiai reikalauja aš savo vadų, iš kandi 

riautų lėtokų atlikti žiaurūs 
darbai vokiečiams. Toliau ra
šoma: 

"Vokiečiai! Lenkas negali 
!būti jūsų draugks. ;Tis yra 
žemiau kiekvieno vokiečio že-
ttiės ūkyje ir fabrike. I r jei 
jam pasitaiko virsti vokiečiu, 

tautinių teikiu sulaužymų ir prieš visų be- jis niekados neužmiršta to, 

šiųjų. 
"Lenkų darbininkų klusnu

mas ir pataikavimas vokie
čiui ūkininkui yra vien apsi
metimas. Jų draugingumai 
nenuoširdus. Vokiečiai su len
kais negarK turėti 'bemlruomc-

tais ir važiuoti yra tiek, jog pilnas, pastebi " Darbo Lietu-
esamose patalpose negalėsiu va.'f SovietJų Sąjungoj, sako, 
visų sutalpinti. Kai kurie De- dideli socializmo kūrėjai ki-
partamento diplomatai bet gi taip pagerbiami, jų pikceriai 
yra kitokios nuomonės. Esų, žtorų languose statomi šia 
Lietuvos reikalai nei kiek ne-, tvarka: Marksas, Engelsas, 
nukentėsiu, jei pusė atvykusių Leninas, Stalinas, o paskui 
atstovų per priėmimų pašto- jau eina tokie šnipštukai ,kaip 
vėsių Departamento korido
riuje, arba ir lauke. 

nių yi 

Vietoj tavoro, Stalino 
pikceriai 

-

KAUNAS. — Dar tik ket
virtas mėnuo, o Lietuvoj jau 
žydi saulės-Stalino atneštas 
Lietuvai darbininkų rojus. Vi
si gyventojai tai ne tik mato, 
ale ir jaučia. Sakysim, prie 
kapitalistų sistemos, prie 

Kadangi lenkai yra religi
niai žmonės, tad ir religijiniai 
vokiečiai įspėjami, kad tarp 
jų iiebfiftų jokių teliginrį su
rysiu. 

Lenkai visais laikais lietu
vius, gudus ir kitus statė že-'kaip ;kad ir Visur kitur. Ale' kas t ik 'kų galėjo, ir siuntė į 

Lietuvos Paleckis.-
Lietuvos darbininkai, kad ir 

be šiušų, be kelnių, ale viri 
turi žiūrėti į storų langus i r 
gėrėtis Stalino, Lenino ir Pa
leckio pikčeriais. 

©augelis tik dabar atspėjo 
nri&lę, dėl ko raudonarmie
čiams užplūdus Lietuvį, iš 
fitorų išnyko he tik laikrodė
liai, ale ir visas tavoras. 
Esų, visų gyvenimų Sov. Są
jungoj mačius storuose tiktai 
Stalino ir Lenino $ikčerius, Smetonos režimo visi Kauno 

ir kitų miestų storų langai Lietuvoj jie pasijuto lyg ant 
buvo pa'puošti visokiu tavoru,' kito svieto, dėl to ir griebė, 

galinį mūsų tautiečių terorizavimų. 
"Apsvarstę savo brolių likimų ir žiaurių 

vergijų, kuri buvo padaryta komunistų iš
davikišku būdu, mes reiškiame griežta pro
testų prieš visus išdavikus komunistus, ku
rie judošišku savo darbu pardavė mūsų ne
kaltus tautiečius ir džiaugiasi jų baiaiu li
kimu. Mes kreipiamės į visus geros valios 
lietuvius ir prašome visus tautiečius 'pareik
šti savo boikotų įprieš visus komunistus, 

kad jūs esate jo viešpačiai. 

mesniais už- save. Šiandien 
^vokiečiai su jais taip elgiasi. 
Lenkų, kaip tautos, likimas 
apgailėtinas. Šiandien jie vo
kiečiams yra tie tik tarnai, 
bet ir vergai. Jų visas gyve 
nimas yra vergiškas. I r lie
tuvių tautų ištikusi raudono
ji vergovė. Danga. 

kadangi kapitalizmas nieku'Sov. Rusija parodyti saviš-
būdu nesiderina su balšaviz- kiams, kokitų daiktų yra an t 
mu, tai, balšavikams užpona- sVieto. 

datų į prezidentus ir į kitas aukštas vai- ' prieš jų spaudų, prieš jų kalbas i r prieš jų 
džios vietas aiškiai pasisakyti, kad jie stovi I darbus. 
prieš tų elementų, pirmoj vietoj komunizmą, 
kuris siekia sugriauti demokratiškų tvarkų, 
gerovę, atimti iš žmonių laisvę, pavergti. 

"Mūsų komunistų elgesys teuždega mus 
Visus kovon prieš raudonų j į žmonijos slibi
nų, kuris žudo nekaltas tautas ir mirko ne-

Komimistai Pagrobia 
Ilgu Metu Kruopštaus 
Darb6 Visę f vJą 

Didžiausias Žmonių 
Nusivylimas 
Komunistais 

Pavergti ūkininkai apleidžia 
savo laukus. Už tai jie bus 
įkaitomi sabotažininkais ir 
baudžiami. 

"Dkrbo Lietuva" ra lo: Va
žinėjant po 2e,maHiiJ4 kottsta-

lesų įgytai inventorius ir ras-
. . . . . . ,, . . tuoiamas labai nemalonus fa-
tines reikmenys paVedamiL L ,.,. , ~.4Z* 
T . , u. . y> .., . . ' l i tas: nuo 'laukų dar irtniiiriiti 
Lietuvos Komunistų Partijai. 

Reikia tad manyti, kad kandidatai dar , kaltame kraujuje žmonių minias 
1 1 " 1 X i J V " * ~ : 

s. i 
prieš rinkimus tars savo žodį šiuo aktualiu 
ir svarbiu klausimu, kuris labai rūpi patri-
jotiškai Amerikos visuomenei. 

. .< 

Lietuviu Parapija Vakaruose 
Tolimiausia lietuvių parapija Jungtiuių A-

merikos Valstybių vakaruose yra — Sioux 
City, Iowa, parapija, kurioj klebonauja darb
štusis knn. M. Česna. Artimiausias jos kai
mynas — Omaha, Nebr., esanti lietuvių 
parapija, t^ia klebonauja kun. J . Juseviejus, 
mūsų dienraščio uolus bendradarbis. Nežiū
rint to, kad ir toli gyvena nuo didesnių lie
tuvių centrų tos parapijos žmonės, jie išliko 

'Stokime kovon prkš brolių išdavikus, 
stokime kovon už brolių laisVę, garbę ir 
gerovę. 

"Tuo pačiu mes reiškiame jums laisvos 
Lietuvos sūnūs ir dukterys mūsų broliškiau-
sių užuojautų ir užtikriname jus, kad me£ 
aukosime savo visas jėgas jūsų laisvei i r 

KAUNAS. — "Krašto ap , 
saugos ministerio" nutarimu, 
Šaulių Sąjungos bibliotekos 
ir visuomeninis jurtas pa.r-

gerovei >> ii' • • 

Amerikos Kataliky Spauda 
Amerikos katalikai anglų kalboje leidžia

mų dienraštį teturi tiktai vienų* Tačiau turi 
daug savaitraščių ir mėnesinių žurnalų. Be
veik kiekviena diecezija išleidžia savo sa
vaitraštį. 

geri lietuviai. Jie savo tautybę išlaikė dėl Kai 1936 metais Vatikane buvo pasaulio 
to, kad juos riša lietuvių parapija, bažnyčia, katalikų spaudos paroda ir taip pat kongre-

Kaip matysite iš korespondencijų, šv. Ka
zimiero parapija (Siomc City, Iowa) škmet 
mini sidabrines sukaktuves. Parapija išsilai
kė gerame stovyje ir dvasiniu ir medžiagi
niu atžvilgiu. J i dar nepasitenkina tuo, kų 
praeity yra nuveikusi. J i dar planuoja mo
kyklų pastatyti. 

Džiugu, kad negausingas mūsų tautiečių 

kir&toiiias šiaip: 
1) Visos bibliotekos, su kny

gomis i r s*u bibliotekos nau
dojimu susijusiais įrengimais 
pavedamos kvietimo ministe 
rijai. 

2) Įvairūs įsigyti iš visuo 
meninių lėšų inuzikote instru 
mentai, gaidos ir kitas tur
tas, susijęs su orkestru ir cho
rų niokymu, įvairus teatrų 
turtas, kaįp dekoracijos, kos
tiumai ir kt., o taip pat įvai
rūs virtuvių turtas ir įvairi 
šaulių uniforminė medžiag?. 
pavedama profesinėms sųjun-

i gonr.5. 
o) Įvairūs įsigyti iš visūo-

menintų lėšų sporto įrankiai. 

Graži komulnistinė 'lygybe: ru&iai! Tai nėra koks nors iš
imtinis atsitikimas, 'bet mftsi 

nuo vienų atima, kitiems ati- į,̂ . 
duoda. 

t)varai Kaip feuvo 
Taip Ir Pasiliks 

nis reiškinys, ajnmųs apie 80 
nūoš. visų žiėinifcių pasėlių. 

dienų feuvo, tik niekas, ma
tyt, tuo rimtai nesirūpino. 

Niekas negali garantuoti, 
kad oras bus kada nors v.isai 
idealus rugiams išdžiūti. Tad 
ne jau gi rUgių derlius bus 
lydomas ir laukuose laikomas 
tol, kol prb gubas prasikals 
naujai išdygusios i r užaugu
sios svėrys. 

Ne, draugai! To Uegali ir 
neturi būti. *Toks reiškinys, 
kaip leidimas rugiams pūti 
laukuose, gali būti vertina
mas kaij) kenkimo ir sabota
žo darbas, arba bent, mažų 

skaičius, atskirtas nuo didesniųjų lietuvių išeina daugiau ir jie gausingiau vra skai-
centrų, "pajėgė gražiai susierganizuoti ir iš-* tomi. 

sas, raportuota, kad Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse iše.ina 4,631 katalikų leidinys su 
8,990,657 ėmėjų. Tada buvo pranešta, kad 
čia išeina 134 laikraščiai, 197 žurnalai, l,OD0 
mokyklų žurnalų, 700 buletinių .ir 2;#)0 pa-1 P a I a P m ^ * įvairus kftas tur 
*apijų buletinių. Laikraščiai turėję 2,396,516 tas> t i n k a s t u r i a i 1 0 sportui, o 
skaitytojų, žuraalai — 4,604,141. taiip pat sanitarinis turtas pa-

Spėjama, kad dabar katalikiškų teidanių vedamas Komunistinio Jaiuni-
mo Organizacijai? 

4) Įvairus iš vf^lOi'iėnnnv 

Pasikeis tiktai jų forma 
ir ponai 

KAUNAS. • 'Darbo Lietu
v a " rašo, kad valstybinės že
mės ūkio komisijos nutarimu 
agronomams Vainauskui 11 
Va&alinskūi pavies'ta i^gru 
puoti apskrityse stanYbiūOSiūs 
ūkius, kuriuose projektuoja
ma įsteigti valstybinius 'tfkiūs. 
Numatytų panaudoti valsty
biniams ūkiams steigti dvarų 
p r a ša i tuojau bus išsiuntinė
ti apskričių žemės ūkio komi
sijoms, kad tų dvarų nepar 
^celiuotų. 

Taigi, senuose dvaruose sė
dėjo ir kumečio darbininke 
prakaitų čiulpė ponai, dirbai 
naujuose dvaruose sėdės ko-
mūnizmo A;adai ir taip pat 

mažiausia, kaip didelis apsi-
Daugelis į gubas sukrautų i kidiriias. 

rugių nuo ilgo stovėjimo ir Į 
lietaus jau pajuodę ir, visai 
galimas daiktas, kad yra pra
sidėjęs javų puvimas. 

Toks reiškinys yra nedova
notinas apsileidimas ir reika
lingas skubiausio i r griežčiau
sio tvarkymo. 

Tiesa, šių Vasarų rugiapjū
tė buvo labai n^palariki, nes 
didžiai gausus lietus beveik 
iki "šiol neleido tinkamai iš
džiovinti laukuose javų. Bet 
būtų visiška netiosa, jei kas 

Stambieji "Okiai 
Valstybei, O Valstybe 
Komutttzmtti 

Komunizmo komisarams 
Lietuvoj tikrai bus rojus 

KAUNAS. — "Darbo Lie
tuva" rašo: Valstybinėje že
mės ūkio komisijoje patirta, 
kad žemė tų stambiųjų ūkių, 
kuriuose yra ypatingai geros 
raguočių '•bandos, nebus daili
nama. Tie ūkiai paliks v/il-

tvirtintų, kad rugių visai ae-|gtyi)iniai ūkiai. Tokių iikių 
buvo galima nuo laukų suvez- prašai valstybinėje Bemės ū-
ti į klojimus. kio komisijoje jau ga'iti. Spe-

Kai rugiai sunokę k nu- c i a ] i komisija iš įų atrenka 
piauti pastovi apie savaitę 
lauke, nors i r lietui lyjėfnt, 
paskiau užtenka Vienos saulė
tos, giltos dienos, kad rugius 

geruosius. 

engs kume&us i r datbinin-j bdtų' galima fcabenti į kloji
kus. * ' mus. 0 tokių šiltų įr saulėtų 

Protingas žmogus nepriva
lo geistį mirties, bet ir ne
privalo }&s bijoti. 

.' Arabų patarle 

S 

t 

' 
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Švento Kazimiero Par,, Sioux City, la, Sidabrinio JubHiejaus Proga 
• t i 4 f j • ' t f * -

T , , , ,, 1 % ^ - ^ B J I A A l i i J U v t i k 1 italais apgyventa vietele. , kime taipgi buvo nutarta,ka<l Trumpa Parapijos Istorija 
Rašant istoriją, kiekviena s f nes, 1913 metais, tuojau po 

rašytojas tur i ieškoti jos pra- ; ĮTeJyku.. Visi veik užsirašė pa-
džios, iš kp ir, ^a įp j i j jraside-j rapijonais ir žadėjo aukoti su-

tyg savo išgalių, kaip tik bus 
parapija įsteigta, ir prad/ ia 

jo. T a į p | i r <n^afeC rašant i š i * 
dvidešimt penkių metų vieti
nes lfetuviu parapijos istori
ja , reikia pradėti iš pat pra
džios. 

. padaryta. ; . 

.Jau po Velykų, neužilgo ir 
Sekmines, bet vietos lietuviai 
nesulaukia lietuvio kunigo ve-Je i neklystu, Sioux City, 

Iowa, lietuviai pradėjo apsi
gyventi apie 40 metai atgal, j kurie žmones pradėjo eiti pas 

lykinei išpažinčiai atlikti. Kai 

Pirmieji lietuviai buvo: Jo 
nas Mikėnas, Antanas Cfcpu-
konis, A. Šūkis, J . Oražis, 
Ju rg i s Kazlauskas. Paskui 
kasmet pradėjo ir daugiau at
važiuoti ir apie 1905-1908 ra. 
buvo skaitoma apie 200-300. 
Nors tuo laiku lietuvių sąra
šas nebuvo daromas, bet spe-

vietinį lenkų kunigą Miterą 
klausti, kas pasidarė su kun. 
Jonaičiu, kad taip ilgai neat
važiuoja. Gauna ' atsakymą, 
kad kun. Jonait is perdaug 
užimtas, ir kad neužilgo atva 
žiuos kitas lietuvis kunigas iš i 3 '. . , ,. . T~3 ~ . 
™_. T r . . i kas žemei pirkti ir bažnyčiai 
Chicago. Visi su nekantrumu , . ,. 

Kun. J . M. česna 
• 

laukia lietuvio kunigo, many-
jama, kad tiek galėjo būt i . , dami, kad j<ų pradėtąjį darbą 
Vietinius lietuvius dvasiniais 
reikalais tada aprūpindavo at
važiuodami iš įvairių miestų 
katalikai lietuviai kunigai. 
Tiktai nuo 1906 m., kada ta-

pavarys pirmyn, arba net 
padės ir parapiją įsteigti. 

Kun. Šatkus Ir Steigia-
masis Par. Susirinkimas 

Sekminėse 1913 m. atvažiuo po įšvęstas vakaruose į kuni
gus jaunas lietuvis kunigas ir «** i š Chicago kun. K. Šatkus 
paskir tas So. Omaha, Neb., 
lietuvių klebonu, būtent kun. 

Per tr is dienas, rytais ir va
karais, jis klausė išpažinčių, 

J . F . Jonait is , kuris buvo v e i k ! 8 a k § Pamokslus ir teikė švea-
nuolatinis vietos lietuvių dva- t u s Sakramentus. Čia būda-
sinių reikalų aprūpintojas. m a s sužinojo visą lietuvių ju-
Retkarčiais tiktai iš Kur nors <&iim$, visus jų troškimus, 
kitur atvažiuodavo svetimas' p&*>aigęs savo misijas, prane-
kunigas, jei kada kun. Jonai- ] £ bažnyčioje ir paprašė visų 
tis nespėdavo, nes tada vaka-l susirinkti j lenkų svetainę ge
ruose tiktai vienas lietuvis f S u ^ s 1 4 d-> 1 B 1 3 • * Nors tą 
kunigas tebuvo, o lietuviai iš- [ vakarą labai lijo ir daugelis 
simėtę po įvairius miestus i r . t u o m e t u i ] £ a i d i r b ° (°ver-
raiestejius, tada šaukdavos ku-U t i m % ^ *&**' susirinko"suvirs ' 
nigą iš kitų miestų. 2 0 0

v ž™011"*- Tai buvo p innas 
i viešas susirinkimas parapijai 

Parapijos .steigti. Susirinkimą atidarė 
Užuomazga 

statyti . 

j Komitetas Darbuojasi 

Kun. Šatkui išvažiavus, ko
mitetai tuojau pradėjo dar
buotis; rinkti aukas ir prira
šinėti žmones prie parapijos. 
Pradėtas darbas ėjo kuopui-
kiausiai. Visi aukojo kiek kas i r P e s t c o t t gatvių. Ši vieta 

italais apgyventa vietelė. 
Šiam Urbono įnešimui niekas 
nepritarė. Visų buvo nukreip
tos mintys į dvi vietas, apie 
kurias lietuviai jau seniai kal
bėdavo. Pirma vieta prie 
Greenville parko, antra — 
prie Leech gatvės. Pasiūlyta 
apžiūrėti tas vietas. Kur i dau 
geliui geriau patiks, bus pa
rankesnė, tą — ir pirkti. Pa
siūlymą visi parėmė ir, aplei
dę svetainę, ėjo vietų apžiū
rėti. Pirmiausia žiūrėjo vietą 
prie kampo Fairmont ir Dace 
gatvių. Vieta graži, gatvė ce
mentuota, gatvekariai eina, 
priešais Greenville parkas. 
Bet, gerai apgalvojus, pasiro
dė, kad čia per maža žemes, 
nes buvo tiktai t rvs lotai. Be 
to žemė duobėje. Pr ie tokio 
didelio kelio iš toliau atvažia
vę žmonės neturėtų kur auto
mobilių pastatyti, taip pat ir 
mažiems vaikams pavojinga. 
Tokiu būdu yisi apleido šią 
vietą ir nuėjo apžiūrėti prie 
Leech gatvės, t a rp So. Linn 

Šv. Kazimiero par. bažnyčia 

ner atėjęs apie 11 v. v. ir pa- Susirinkimas įvyko gegužes 

1910-1912 m. jau buvo skai
toma lietuvių Sioux City, 
Iowa, apie 700 a r 800. Nusi
bodus vargt i be savo kunigo 
ir šelpti svetimtaučius, kun. 
Jonaičio patar imu, pradėjo 
nebesvajoti, bet tikrai many
ti apie steigimą savo parapi
jos i r gavimą lietuvio kuni
go. I r prasidėjo lietuvių tar
pe ne vien kalba, bet ir agi
tacija už parapi jos steigimą. 
Visų buvo viena mintis ir 
troškimas, .kad greičiau įstei
gus parapiją, gavus kunigą ir 
pradėjus bažnyčios statymą. 
Visi kalbėjo, visi norėjo, bet 
nebuvo pirmutinio darbui 
pradėti. Xes tuo metu vietos 
lietuvių tarpe nebuvo nei vie
no inteligento, mokyto žmo
gaus, kuris būtų galėjęs nusi
manyti apie / tokį darbą, y is i 

malda kun. K. Šatkus. J am 
paklausus, ar sutinkate, kad 
čia būtų įsteigta lietuvių pa-
rapija , visi vienbalsiai atsa 
kė: "sut inkame. ' f Tada kun. 
Šatkus patarė išrinkti valdy
bą. Viešu balsavimu buvo iš
r inkta šie asmenys: Antanas 
Urbonas — pirm., j o n a s Mi-
kėnas — iždin., Kar . Sedel-
skis — rast. i r Juozas Gra-
žis, Jonas Kauspedis, Jonas 
Papievis, Julijonas Taresevi-
čius, K. Petronis, V. Linkevi
čius i r Rafolas Šaltenis na
riai. Išrinkus valdybą, prasi
dėjo parapijonų surašinėji
mas. Kur ie buvo tame vaka
re susirinkę, visi susirašė. 
Kun. Šatkus dėkojo visiems 

galėjo ir žadėjo visados para
piją remti ir palaikyti. Ko
mitetai pakeltu ūpu ir ener
gija darbavosi, nes matė gra
žius vaisius. Per penkias sa
vaites buvo surinkta ar t i 
$4,000.00. Surinkę tiek pini
gų be kunigo ir dar nieko ne
turėdami, visi džiaugėsi ir 
tuojau nuvyko pas J . M. vy
skupą gauti patarimo, kas da
ryti su tais pinigais. Vysku
pas.,, J^initęiųs maloniai pri
ėmęs ir pasidžiaugęs geromis 
sėkmėmis, patarė pasirinkti 
vietą ir nupirkti žemės. Tuo 
tikslu liepė sušaukti viešą su
sirinkimą, kad visi galėtų pa
svarstyti, kurioj vietoj ge
riausia būtų bažnyčią statyti. 

Taip pat pranešė linksmą nau 
jieną, kad seminarijoje turi 
jau ir lietuvį klieriką. Ši nau
jiena dar labiau pažadino 
prie didesnio darbštumo. 

Perkama Žemes j 

Sugrįžę nuo vyskupo komi
tetai neužilgo spalių mėnesy
je sušaukė antrą viešą lietu
vių susirinkimą Juozo Gražio 
svetainėje, kuriame komitetai 
išdavė savo darbuotės atskai
tą, kiek pinigų surinkta, kaip 
žmonės atsineša į naują pa
rapiją ir t. t. Raportai vienr 

paprast i darbininkai, išskyrus vardo nedavėm ir prašė pa-
vieną, kitą smulkų bizniėrelį. 
T a r p savęs visi mokėjo pa
kalbėti apie parapijos' reika
lą, bet nebuvo nei vieno tokio 
drąsaus, fcuris būtų galėjęs 
viešai prieš visus vietos lie
tuvius pakalbėti ir šį reikalą 
išdėstyti. Tad, pasftarę tarp 
savęs keletas vyrų, būtent 
a. a. Antanas Urbonas, Jonas 
Mikėnas, Jonas Kaušpėdas, 
Juozas Gražis, Kar . Sedels-
kis ir J . TareseviČius, nutarė 
pereit i per visus vietinius lie
tuvius ir pat ir t i , a r visi yrą 
vienos minties; jei didžiuma 
norės ir pr i ta rs , tik tada im
sis didelio i r atsakomingo 

naujai parapijai geriausios 
kloties. Baigdamas priminė, 
kad parapiją įsteigėm, bet 

už tokį kilnių darbą ir linkėjo W s i a i P r i i m t i I 
Po to sekė įvairūs pasikal

bėjimai — pasitarimai. Susi
rinkimas įgaliojo komitetus 
pirkti žemės. Prasidėjo siūly
mai ir nurodymai, kokiose vie 
tose geriausia būtų bažnyčia 
i r kiti parapijos triobėsiai 
statyti . A. Urbonas buvo pa
siūlęs pirkti gatavą, t. y. se
ną medinę protestonų bažny
čią ant dviejų lotų prie Stu-
bėn ir E. 5th gatvių, daugiau
sia juodukais, syrijonais ir 

siūlyti parapijai vardą. Vieni 
siūlė Šv. Vincento, kiti Šv. 
Kazimiero. Balsuojant, dau
guma balsavo už Šv. Kazimie 
ro vardą. Tokiu būdu parapi
j a pavadinta Šv. Kazimiero 
vardu, .» ~"~ 

Ant rytojaus kun. Šatkus 
ir keli komitetai nuvyko pas 
J . M. vyskupą Garrigan, ku
ris juos maloniai priėmė. Iš
girdęs apie įsteigimą naujos 
lietuvių parapijos, labai pra
džiugo, širdingai dėkojo kun. 
Šatkui už atliktą darbą, pa
tvirt ino parapijos išrinktus 
komitetus ir suteikė tėviškų1 

patarimų, kaip reikia darbuo-J 

visiems labai patiko. Žemės 
ištisas blokas, be to lygi, gra
ži, tik .vienas blokas nuo gat-
vėkario ir ne prie didelio ke
lio, aplink lietuvių apgyven
ta. Sugrįžę į svetainę vienbal
siai nutarė pirkti žemės toje 
vietoje. Visi linksmus skirstė
si į namus, nes žinojo, kur 
stovės jų būsimoji bažnyčia. 

Po kelių dienų komitetai pra
dėjo darbuotis: važinėti pas 
jos., savinįnf^ įr pas advoka
tus. Žemė buvo nupirkta ir 
popieriai padaryti gruodžio 
19 d., 1913 m. 

Nupirkus žemę, komitetai 
nuvyko pas vyskupą prašyti 
lietuvio kunigo. Vyskupas ap
gailestavo, kad šiuo sykiu ne
gali išpildyti prašymo. Prašė 
palaukti dar vienus metus. 

Kun. Cibulskis 

Taip laikas bėgo, o žmonės, 
išsiilgę lietuvio kunigo, skaitė 
ne tik mėnesįus, bet ir die
nas. Ir, štai, visų laukiamas 
troškimas išsipildo. Gegužės 
20 d., 1913* i r i , praskamba 
linksma žinia* po visą lietuvių 
koloniją, kad. senai laukiamas 
lietuvis kun. M. Cibulskis jau 
atvažiavo. Visi įdomauja, 
viens kito klausia, kur gerb. 
klebonas apsistojęs, visi nori 
kuogreičiausia jį pamatyti . 
Tos pačios dienos vakare ko
mitetas daro žmonėms prane
šimą, kad klebonas laikinai 
apsistojęs katedroje ir kad 
šeštadienio vakare klausys iš
pažinčių ne lenkų, bet Šv. 
Juozapo airių bažnyčioje. Tą 
šeštadienio vakarą tiek žmo-
nitų priėjo į Šv. Juozapo baž
nyčią išpažinties atlikti, kad 

matęs tiek daug žmonių baž
nyčioje pasakė kun. Cibul-
skiui: "Ger iau atmsta užda
ryk bažnyčią, eik gultų ir 
leisk žmones namo. Nes ir 
visą naktį klausydamas visų 
negalėsi išklausyti . , , 

Ant rytojaus, gegužės 23 d., 
nors įr labai lijo, bet žmonių 
neatbaidė. Paskir tu laiku pri
ėjo ir privažiavo pilna baž
nyčia. Visi norėjo pamatyti 
savo kleboną ir gimta kalba 
išgirsti Dievo žodį. 

Prasidėjus mišioms, visi ne 
kantriai laukė pamokslo. Po 
Evangelijos, kun. Cibulskis 
pasveikino parapijonis, žadė
damas darbuotis parapijos ir 
visų parapijonų .gerovei, kiek 
jam sveikata leis. Taip pat 
prašė, kad visi jam padėtų 

1 darbuotis. Paskui pasakė gra 

khne taipgi buvo nutarta, kad 
visi vietiniai lietuviai prisi
rašytų prie lietuvių parapijos 
bent prieš birželio 20 d., 1915 
m. 

Chicagoje kun. Cibulskis ga 
vo daug patarimų nuo Chica-
gos klebonų statyti "Combi-
nation Building," kad tame 
pačiame name būtų bažnyčia, 
mokvkla ir svetainė. Sioux. 
City lietuviai nebuvo mate to-
kios bažnyčios ir jiems keis
tai atrodė, tokiu būdu nesuti
ko su klebono pasiūlytais pla
nais. Je i žmonės būtų pra-
matę mokyklos reikalingumą, 
kaip klebonas matė, laimi ge
rai būtų padarę, nes senai jau 
būtų turėję mokyklą. 

Tame susirinkime visi nuta
rė statyti tikrą mūro bažny
čią. 

Statybos Pradžia 

Kaip tik klebonas gavo nau
jus planus, pasitaręs su komi
tetais, paskelbė laikraščiuose 
apie bažnyčios statybą. Pla
nai buvo gražūs ir visiems 
patiko. Klebonas norėjo, kad 
parapija sutiktų sykiu ir kle
boniją statyti, nes sykiu sta
tant daug pigiau kainuotų. 
Kai kurie manė, kad pigiau 
namas renduoti ir tokiu būdu 

ko atvažiuoti birželio L*0 d. i r 'nesutiko svkiu su bažnvčia 

30 d. Klebonas pranešė, kad 
namą parendavojo ir kai ku
riuos daiktus nupirko klebo
nijai ir bažnyčiai, kitus gavo 
dovanai. 

Svarbiausias klausimas bu
vo — bažnvčios statymą* 
Klebonas patarė sušaukti vie
šą susirinkimą ir pakviesti. J . 
M. vyskupą su patarimais. 

Sekantį sekmadienį, birže
lio 6 d., klebonas pranešė i* 
sakyklos, kad vyskupas suti-

prašė visų atsilankyti i ši su
sirinkimą. Apie vietą, kur 
įvyks susirinkimas, žadėjo ve 
liau pranešti . 

Birželio 13 d. klebonas vėl 
pranešė, kad būsimas viešas 
lietuvių susirinkimas j vyks 
Jono Stukonio svetainėje. 

'Paskir tu laiku prisirinko 
žų pamokslą, kuris tarsi atgai žmonių pilna svetainė ir visi 
vino žmonių širdis, kurios bu
vo pavytę tiek metų negirdė-
damos Dievo žodžio savo l a i 
boje. Po pamokslo darė pra
nešimus ir liepė žmonėms 3 
vai. po pietų susirinkti ka
tedros svetainėje, kad pasita
rus apie parapijos reikalus. 

Susirinkimai 

Paskir tu laiku žmonių su
sirinko nemažai. K a da įėjo į 
svetainę kleb. kun. Cibulskis 
visų triukšmingai pasveikin
tas. Klebonas atidarė susirin-

nekantriai laukė vyskupo. At
vykęs vyskupas kalbėjo apie 
Dievą, apie mūsų tikėjimą, 
apie Kat. Bažnyčios vadus ir 
t. t. Baigdamas sakė, tad , jei
gu klausysite vyskupo ii* Me-
bono, jeigu visi vienybėje dar 
buositės, visa gerai darysite. 
Džiaugėsi, kad gavo lietuvį 
kunigą. Davęs da r keletą nau 
dingų patarimų, suteikė pa
laiminimą ir apleido svetainę. 

Vyskupui išėjus, kun. Cibul
skis aiškino žmonėms jo kalbą 
lietuviškai, nes kai kurie dar 

kleboniją statyti. 

Už tai per dvidešimt metų 
klebonas turėjo kitur gyven
ti ir mokėti rendą. Žmonės1 

gailėjosi, kad nesutiko su kle
bono kun. Cibulskio planais, 
nes parapija prarado k e H a 
tūkstančių dolerių. 

Tuoj pradėta bažnyčios sta
tyba. Kontraktorius sparčiai 

(Tęsinys 4 psl.) 

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

kimą malda. Išduota komitetų' nemokėjo anglų kalbos. Pa-
raportai ir parapijos stovis. 

Kalbėta apie svarbiausius ir 
reikalingiausius parapijos da-
lvkus, būtent, namo dėl kle-
bonijos parendavojimą, ra
kandų, bažnytinių drabužių ir 
kitų reikalingų daiktų supir
kimą ir apie bažnyčios staty 
mą. Taip pat buvo atnešta 
pirmieji bažnyčios planai. Ta 
da klebonas apsiėmė pasirū 
pinti naujais planais. Bai
giant susirinkimą klebonas 
prašė visų vėl susirinkti se 

skui darinkta du komitetai j 
pasitrauJ-usių vietas Toliau 
kalbėta apie bažnyčios staty
mą. Visi norėjo, kad statymo 
darbas būtų tuojau pradėtas, 
be jokio atidėliojimo. Sekan
čią savaite kun. Cibulskis ža
dėjo važiuoti į Chicagą ir 
ten parūpinti tinkamus* baž
nyčiai planus. Šiame susirin-

$5.00 Machineless Permanent 
Wave. SPECIAL TIKTAI $2 .75 
Skambinkit: REPublic 9202 
Užtikrintas darbas visų pagražini

mo darbų! 
Patyrusios Lietuvaitės! 

šią Savaite Penstato 2 Naujas 
Darbininkes: Anette Stoškus Ir 
Rose Tassclla. 

Marty's Beauty 
Shop 

6321 S. WESTERN AVE. 
Tel.: REPublic 9202 

Marty Sucilla. savininke 

^ , 

kun. Cibulskis nei pusės nega-, kančiame sekmadieny, tuojau 
lejo išklausyti. Vittinis Šv. lpo pamaldų Šv. Juozapo pa-
Juozapo klebonas kun. O'Con-Į rapijos svetainėn. 

'BŪK ŠILUMOJ LINKSMAS IR T A U P Y K " 

SHELL Blue Rame RANGE OIL ir FUEL OBL 
Karščiau Dega, Todėl Mažiau Sudega. 

GREITAI PRISTATOME CH1CAGOJ IR APYLINKĖSE" Iš 5 PLANTV-

PIRKITE 

Pastovumas— 
Tę liudija įstaigos 44-riy metu gyvavimas. 

SHELL-

darbo. Pradžia pasirodė labai tis. Sugrįžus patarė tuojau 
gera. Pradė ta eiti per žmo- ' pradėti darbuotis: rinkti au-

DABAR! 
S T A N L E Y O I L C O. 

Tdrfnnal- VIROINIA 9740 
leier VIRGINIA 3100 

4400-02 South Western Avenue 

*~ * 

h bendrovė, kaip mūsa tauta, yra įsteigta aat 
lamn, kurie yTa navininku apgyventa. Nerami 
uigesnem vieto* taupyti aavo pinigu*. 

ĮSIGYKITE NJJL4 PER MŪSŲ LENGVO 
IŠKOKĖJT1CO PLANĄ. ANT TLGŲ METŲ! 

KEISTUTO SAVINGS & LOAN ASSOGIATION 
3236 South Halsted Street 

TeL Oalnmet 4118 Jos. M. Moceiii, Sec'y. 

Y 
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I DRjEjLTSr A * Ketvirtadienis, ru^s. 26, 1040 

Trumpa Parapijos Istorija 
( tęsinys Iš 3 pusi.) 

dirbo. Spaliu 24 4. buvo ne j 
tik skiepas iškastas, bet ir sie
nos iki pamatų išmūrytos. 
Tad spaliu 2& d. įvyko pa-! P«n* savaičių snskolino ne 
šventinimas kertinio ak- ! $22,00d, kiek reikėjo, bet 

Krach) i t atiduoti kompanijai 
paskola kad tokiu būdu nu
mažinus parapijos išlaidas. 

Sumanymas pasisekė. Per 

mens; šventino a. a. vysku
pas P. Garrigan. Darbas ejo 
gTeitai, bet pinigai is parapi
jos iždo dar greičiau, nes 
žmones neperdaugiausia auko
jo. Tokiu būdu parapijos ii-
-das greitai ištuštėjo. Tuomet 
klebonas buvo priverstas ieš
koti kur nors paskolos. Prieš 
Kalėdas susitvarkėme svetai-

•neje, kad baitų galima pamal
t a s laikyti. 

Pirmos Mišios 

$30,00(1. Kai kurie skolino net 
be nuošimčių. Tuomet Pbila-
delphia Lite Insurance Kom
panijai atiduota visa paskola 
ir nuo to laiko iki *iai dienai] 
lietuvių parapijai nereikėjo 
skolintis pinigų nei iš kompa
nijos, nei banko. Už tokį su 
manymą, parapija labai dė
kinga yra a. a. kun. J . Gri
ciui. 

Kazimiero par. klebonija 

svetaine naujos, geros grin- j sišvente savo brolių lietuvių 
dys ir nupirkta naujas pianas, gerovei, kad juos aprūpinus 

Vietos Itetuviai jautėsi l^i-' Pasitraukus varg. Prakaičiui \lvasiniai ir medžiaginiai. 
minto Bet, 4eja, tas džiaug- ^ vietos, atvažiavo naujas Kun. Česnai atvažiavus sko-
smas neilgai tęsėsi, &tai, štai- j vargon. S. Simanavičius Jis los buvo su virš $21,000.00. 

Pirmos mišios buvo kūčių 
nakti. Altorius buvo gražiai 

.papuoštas geJėmis ir eglaitė- - J o m i r t į kiekvienas o y ^ fcrf^l^ altorius l a i k a i s i r e s a n t t r i s •** * " 
«momų prrsinnko p i l n ą j į .. 1AK. ; m*imM I, * Z . .. -.. 

ga miršta kun." J. Gricius, vos Į t»vo geras muzikas ir artis-
šešias savaites mūsų tarpe pa-( t*8-

Dabar jau skola beveik atmo
kėta* Pirmiau ir geresniais 

kitij gi pasilaikėme parapijom 
reikalams. Dideliai įvertina 
me a. a. Ignacą Apalinską, už 
tad dažnai vra laikomos mi-
šios už jo sielų. Mes jo nie-j] 
kad neužmirsime, nes jo dal
bai ir dovanos gyvena ir pri 
mena jo kilniaširdingumą. Vi
sagalis tebūna jam gailestin
gas. 

Nors mokvkios neturime?, 
vienok einame prie to. Dabar 
mūsų parapijoje darbuojasi 
Šv. Kazimiero seserys. Jos 
mokina vaikučius lietuvių kal
bos, katekizmo, vargonuoja, 
prižiūri chorą ir altorius. Bai
gus remontuoti a. a. Ignaco 
paliktų namą, seselės ten ap 
s įgyvens. 

Parapijos Komitetas 

Dabar parapija gyvena link 
smų la ikotarpį ir kun. Čėsnai 
p a d e d a darbuot i s sekant ie j i : 

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS 

I Tik viena pora akio visam gy-
11 venimui. Saugokit jas. leisdami | 

išel aminuoti jas moderniškiausia 
metodą, kuria resrSjiino mokslas 

grali suteikti. 
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visa akių įtempimą. 

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos 
Telefonas CANAL 0523 — Chicago 

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

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

LCTUViAt DAKTARAI 
N . CANal 5 9 » 

OR, WALTER PHILLIPS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2155 VVest Cermak Road 

OFISO VALANDOS 
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vatai* 

ir pagal sutartį. 

ims. 
koplytėle. Žmones buvo labai 
linksmi, kad jau Kalėdose ga
lėjo garbinti Viešpatį savo 

parapijonas labai atjautė. 
Tuo laiku vyskupas neturė

jo savo diecezijoje lietuvio 

J 
LIETUVIAI DAKTARAI 

TeL YARds 3146 
VALANDOS: Nno 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 

buvo įtaisytas 1920 m. kun « i a u ž m o n n ) v o s t l k S»U ™ 
Kolvek klebonaujant. N o r ? ,galu galėdavo suvesti. Jei tuo 
kun. Kolvek gražiai darbavo- ' l a i k l ' bC,tlJ b u v ? s k u n \ C ? s n a ' 

^ l # k f k M M l M h ^ ° * H t H r a e ^ ^ ' , s i ' *«"«« « « I H i t o lietuvi* ^ * » - k*<| P a r a k a n -° *^ e • •• •» * »• »-•» -^— '« - • turėtų nei cento skolos. 1)10 
giesmes savo gimtoje kalboje, '^ a u t i- P e r k o k i **ik* s e k m a " j kunigo ir labai laukame jo. 
knrių tavo pasiilgę per dau dieniais atlaikydavo misiąs Kwn. J. M. Cesna, 8 * 
gelį metų. Nors dar nepato- kwlii^ * T r i n i t > ' C o l l e » e -

Tada parapijos veikimas dva
siniai apmirė. 

Kun. J. Aleknai^ičius 

gioje ir šaltoje, be šilumos 
vietoje, bet visi tmvo linksmi 
ir džiaugėsi savo pastogėje. 

Pašventinimas Naujos 
Bažnyčios 

Pašventinimas įvyko liepos 
2 d., 1S*16 m. Visas apeigas 
atliko vyskupo pavaduotojas. 

Greit po to kun. Cibulskis 
pradėjo kultūrinį lietuvių tar
pe <iarba. Organizavo dramos j 
ratelius, mokino lošti ir t. t. 
Trumpu laiku gavome gera. 
vargonininką, kuris suorgani
zavo du chorus; didžiųjų ir 
mažųjų ir išmokino gražiai, Be Uetmio Kunigo 
giedoti. 

bartinis Klebonas 

Šis lai-kotarpis vietos lietu
viams buvo ilgiausias ir nuo 
bodžiausias, net nusibodo be-

Kun. J . Aleknavičius atvy- j laukiant lietuvio kunigo. Bet 
ko birželio 21 d., 19i8 m. Jis j gi troškimas išsipildė. Štai, 

rugsėjo 15 d., 1922 m., šešta
dienį, praskamba linksma ži
nia po visą lietuvių koloniją, 
kad senai lauktas lietuvis ku
nigas jau atvažiavo ir užčim' 
klebono Vietą mūslij parapijo
je, tai kun. Jurgis M. #esna. 

Sekmadienį, rugsėjo 16 d., 
priėjo pilna bažnyčia amoniu, 
kad pamatyti naują kleboną 
ir išgirsti pamokslą gimtoje 

buvo labai geras pamokslinin
kas. Po septyniių mėnesių bu
vo perkeltas j SSo. Omaha, 
Nebr., susimainant su kun. A. 
TamoJiunu, kuris atvyko pas 
siouxieeius sausio 8 <L, 191H 
m. Tačiau kun. Tamoliunas iš
buvo mūsų parapijoje tiktai 
keturias dienas. Išvažiavo j 
kitą dieceziją. 

Dabar rodėsi viskas yra 
kuogeriausia; bažnyčia, kuni-l 
gas, vargonininkas ir nieko 
nebereikia, tik džiaugtis ir 
Dievą savo baltayčioje gar
binti; Bet kur tau. Piktoji 
dvasia nesnaudžia. Kilo nesur 
sipratimai. Matydamas klebo
nas, kad kilusį nesusipratimą 
žmonių tarpe sunku bus su
stabdyti, nebenorėdamas dau-
giaus pykintis, Hutare pasi 
traukti. Tad spaHų 23 d., 1917 
m. atsisveikino, nors ir skau^ 
d u j a m b u v o Skirt is s u v i e t a , 
kur tiek vargo ir rūpesčio 
padėjo. • Bet tai darė ne del 
ko kita, tik del frnonių gero
ves. Jo darbai ir nuopelnai 
pasiliko parapijos knygose ir 
jos istorijoj*. 

Kun. J. Gricius 

vui padedant trumpoje atei
tyje ne tik skola bus atmokė
ta, bet ir įsigyta visos reika
lingos nuosavybes. 

Kun. Česnai klebonaujant 
parapija sėkmingai darbuoja
si. Ypač buvo daug veiklumo 
vargonininkaujant K. Šlape-
liui. J is yra geras muzikas ir 
gabus chorvedis. Jis gražiai 
išmokino chorą. Nei prie vie
no vargonininko nebuvo su
rengta tiek koncertų, visokių 
vakarėlių, operečių ir kitokių 
programų, kaip prie E. Šla
pelio. Už tai parapija yra 
jam labai dėkinga 

Reikalui prisiėjus sekančios 

Taipgi akinius pritaikau. 
3343 S. HalsLu Street 

Juozas Meskeliunas, Antanas Į Telefonas: Hemlock 5849 
Moskevičius, Juozas Yuodelisi JJD DCTCD T RRA7I? 
ir Povilas Pakienis. 

Sidabrinis Jubiliejus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6757 So. Western Ave. 

Ofiso Valandos: 
Sv. Kazimiero parapija su- ' P o p i e t _ x i k i 3 . V a k a r a i s 7 ^ y 

lauke dideles ir brangios SU- {Sekmadieniais suiyg sutarties 
1 

kaktios, būtent 25 metų savo Phone Cicero 4276 
gyvavimo. Todėl turi kuo pa- n p p A T f n p į n M I C 
sidžiaugti ir rengiasi gražiai! • " " • • MIMIOIUIMd 
ir iškilmingai apvaikščioti tą 

DU. F. G. W1NSKUNAS 
PHYSICIAN — SURGEON 

Ofiso: 2158 VV. Cermak Rd. 
Tel. CANal 2S45 

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

Tel HEMlock 3150 

OR. V. E. SIEDLINSKI 
DANTISTAS 

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LATayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniai ii 
Penktadieniais. 

4631 So. Ashland Ave, 
TeL YARda 0994. 

Pirmadieniais, Trečiadieniais it 
Šeštadieniais. 

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

(2-tros lubos) 
TeL MIDway 2880 Chicago, Ui. 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai ryto, nuo C iki 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. v ak. 

Sekniad. nuo 10 iki 12 vai. ryto. 

s a v o šventę . 
JSekmadienj, rugsė jo 29 die-

n^ bus i šk i lmingos miš ios j Valandom:_lo-J2 ryte. 2-e, 7-9 P. Ai 

DANTISTAb 

1446 S. 49ih Ct., Cicero, 111. 
Antradieniais, ivei\utaaieuiaia 

u' feuktaUieniais 

10:30 vai. ryto. Dalyvaus vy
skupas Edmond lleelan. Kun. 
J. Mačiulionis, M.I.C., iš Chi
cago pasakys pamoksle. Jubi
liejaus atminčiai bus nufoto
grafuoti visi, kurie dalyvausi 
mišiose. 

Popiet, 3:30 vai. bus pro
grama parapijos svetainėje. 
Programa susidės iš kalbų: 

314/ b. Haisied S t., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais 
Valandos: 3 — 8 popiet, 

Yysknpas, neturėdamas ki 
to lietuvio kunigo ir ne»orč~ Į torių, sukalbėjo maldą, pt*&y-

J. Oesna atsiklaapė prieš ai- ***< E l e a ™ r a ^rajoskiute, Maeiulionio, M.LC, k eb. J . 

damas mus palikti be krebo 
no, 17 ti. sausio atsiuntė jau
ną kun,. M. Kolvek, slavoką. 
yyskupas mane, kad slavokųj 
kalba turi panašumo į lietu
vių kalbą ir kad greitu taiku 
jis galės išmokti lietavių kal
bos. Atėjus knn. Kolvek į ši^ 
parapiją, ne Vien jam, bet ir 
žmonėms buvo sunku, nes ne
galėjo prisidėti prie jokio vei
kimo ir patenkinti žmonių 
d v a s i n i u o s e re ikaluose . K u n . 
Kolvek išbuvo su virš trit-
metus. Kiekvienas lengvai ga-
ti suprasti, kaip lietuviai jau 

damas Dievo palaimos kartu 
darbuotis. Paskui pasakė 
gražų pamokslą, kuris visiems 
labai patiko ir visi eidami na
mo džiaugėsi sulaukę jauno 
lietuvio klebono. Vakare sve
tainėje Įvyko gražus vakarėlis 
su programa tikslu pagerbti 
naują kleboną. 

Nuo tos dienos prasidėjo 
vietos lietuvių tarpe nauja? 
gyvenimas, prasidėjo rodytis-
šv ie sesne a te i t i s . N o r s kun 
Čėsna atvažiavo į šią lietuviu 
parapiją blogiausiame jos lai
ke, kada dauguma žmonių po 

Bronislova Petroniutė ir O i I Resnos ir Lietuvos konsulo 
Stakdutė. P- Baužvardžio. Parapijos 

jaunimas ir vaikučiai išpildys 

lelefonas CANal 7329 

UK. H I E K J. BARTKUS 
MlDlLUJ^6 iri oii i i iU^UAc 

2202 YVest Cermak Road 
Oi?lfc>0 VALiA.MJUfc>: 2-4 ir 7-tf 

ir pagal sutartį. 
bekmadie&iuib taipgi pagal sutarty. 

Įves, telelonas t>lix*iey 0454. 

btilionis, matydamas, ka<l vre-
tiniai lietuviai be savo kittifr-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ go pradeda šalintis nuo para-
Ktm. J . Oricias ir ku*. Ci ' pijos ir kad parapijai bus 

bulskis apsimainė vietomis, | sunku išsilaikyti, pradėjo 

tesi be savo tautos kunigo. j fcaro išvažinėjo į Lietuvą, ki-
Tuo laiku moksleivis J . Zat- [ ti visai buvo pasitraukę nuc 

parapijos, jis nei kiek nenu
siminė. Tuojau pradėjo dar
buotis, stiprinti parapiją, kaip 

« i 

J a u spalių 30 d., 1017 m., su
žinoję žmonės apie naują kle 
boną, sekmadienį suėjo į baž
nyčią: vieni, kad pamatyti, ki
t i kad išgirsti naujo klebono 
pamokslą. Ktm. Oticitis b\rvr> 
geras pamokslininkas. Žmonės 
ji taip pamylėjo, kad ne tik 
•isi sugrjžo atgal \ parapiją, 
liet pamiršo visus nesasipra-įvo $2,300. Į iškilmes buvo at-
tim«s i t aukų davė. Matv^dtv 
mas^ kad vietos lietuviai >Ta 
ne vien turtingi, bet ir geri 
žmonės, mylinti tautą ir baž
nyčią, kun. Gfieius sumanė 
paskolinti pinigų & pačių pa-
jrapijonų ant mažesnių nuo-

rengti vakarėlius, kad tokiu 
būdu prilaikyti lietuvius vie
nybėje iki susilauks lietuvio 
kunigo. 

Kun. Koivek klebonaujant, 
tmvo sekanti įvykiai: kovo 29 
d., 1919 m., pašventinta nauji 
vargonai, kuriuos įtaisė varg. 
J . Prakaitis. Vargonai kaina-

1934 m. bažnyčia buvo ap
taisyta ir naujas stogas už
dėtas. Sekantį meta jau sko
los buvo gerokai apmokėtos, 
šiek-tiek sutaupyta pinigų 
naujai klebonijai statyti. 1935 
m. remontavome bažnyčią ir 
pastatėme naują kleboniją už 
$7,100. Džiaugiamės, kad ga
lėjome pastatyti gražių namelį 
mūsų dideliai pasišventusiam 
klebonui, kuris per t iek met^ 
kantriai, šventai ir maloniai 

jubiliejinę programą vadovy
bėje Šv. Kazimiero seserų. 
Esame tikri, kad programas 
sužavėa siouxcitiečius ir su
žadins meilius 25 metų prisi
minimus. 

Vakare 6 vai. visi vyksime 
į viešbutį, Mayfair Hotel, k ui 
bus bankietas. Čia dalyvaus 
vyskupas, valstybės guberna
torius, miesto mayoras, mies
to valdyba, pralotų, daug; ku-

... v. , nigų, parapijiečių ir daug sve palengvino parapijiečiams pa,- 7 .v .. v v,. . cm. Bus ispiidvta programa, rapims sunkią naštą nesti. 

TeL Cicero 1484 

UK. S. K. PALUISiS 
tt* D STOJAS IK CMIKiJitviAb 

Kanip. lotos Oat. ir 4Bin Ct 
OFiyO VALANDOS: 

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

Res. 1625 bo. outh Avenue 
Tel. Cicero 1484 

DR. A. JENKINS 
(LietuviBj 

GYDYTOJAS I £ CEIEUEOAfi 
2500 VVest 63rd btreet 

OF160 VALANDOS: 
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare 

Taipgi pagal sutartį. 
Ofiso teleionas PROspect 673? 
Namų telelonaa Viiigmia 2421 

OR. MAUfilfch KAHN 
GYDYTOJAS IK ulnx.uiiGAb 
4bdl bo. Asmand Avenue 

TeL lAttds 0994 
Eez. teL FLAca 3200 

VALANDOS: 
Nuo 1U-12 v. ryto; 2-6 ir «'-3 v. vok. 
Nedoliomia nuo 10 iki 12 vai, dieaj 
TeL YARda 5557 

UK, h t A M D. KWINN 
« 

(Jivieciuskaa) 
iiiDYTOJAS Iii CHIKUEOAA 
Ibol West 4/tn btreet 

OFISO VALANDOJ: 
2h-4 Ir 7—S :30 v. vakare 

u pagal sutartį. 

DR, P. J. BEINAB 
(Bemarauskas) 

GYDYTOJAS LR CllIEUEOAS 
6900 So. HalsteU btreet 

TELEFONAI: 
Ofiso - W£Ntworta 1612. 

Les. — YAfidi 3956, 
OFISO VALANDOS: 

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

pagal sutartį. 
TeL YAEda 2246 

DR. G. VEZELIS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. . 
arti 47tn Street 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARiAl 

važiavęs kun. D. Mikšy*,, De
beikių klebonas, ir visų siotaN-
eitiė^ių pažįstamas iš Lietu
vos. 

Vasarą 1919 m., pasidarba
vus jaunimui, vadovaujant J . 
Rašiniui, įdėta į parapijos 

dvasiniai, taip ir medžiagi
niai. Pirmiausia gražiais pa 
mokslais sužadino žmonėse 
meilę ir prisirišima prie baž
nyčios. .Trumpu laiku visus su 
trauke atgal prie parapijos; 
net ir tuos, kurie nesiskaitė 
katalikais. Nežiūrėdamas ne
smagumų ir vargų, per tryli 
ka metų kun. J. Cesna apsi
gyveno katedroje, kad tik 
greičiau sumažinti parapijos 
skolas, kas jam geriausia ii 
pavyko. Per trylika metų kun. 
Česna keliavo kasdien, nežiū 

į 

rint, ar saulėta, ar šilta, ai 
šalta, ejo pėsčias savo para
pijomis aprūpinti. Jis nesi
gailėjo savęs, bet kilniai pa-

Visa Šv. Kazimiero para
pijos aplinkuma yra graži ir 
patogi. Dabar mūsų mintys 
yra nukreiptos mokyklos rei
kale. Mūsų vyskupas labai su 
tinka su tuo užntenymu ir 
pats aukoja $2,500 mokyklos 
fondui. Trumpu laiku tiki 
mes įvykdinti t į sumanymą, 
nes galėtumėm pradėti mok) 
klą su virš šimtu mokinių. 

Turime daug geraširdžių 
parapijonų, bet šia proga no 
rime prisiminti vienų ypatin
gai uolų, tai a. a. Ignacą Apa-
linską. Jis daug pasidarbavo 
ir, kiek tik išsigalėjo, rėme pa
rapijos reikalus. A. a. Igna
cas įtaise vieną staciją, dide
lę Saki. Jėzaus širdies stovy-
lą ir ypatingai gražią mon
stranciją. Mirdamas gi pali
ko visus savo turtus parapi
jai. Pardavėme vienų namą, 

Po puotos visi grįšime į para
pijos svetainę, kur bus šokini 
ir pasisvečiavimas. Linksmin-
simes iki 12 vai. 

AKIŲ GYDYTOJAS 

DR. V A I T O , OPT. 
SPECIALISTAS 

OPTOMETRICAIiLY AKIŲ 
METTYTS 

Su v iri 20 metų praktikavimo 
Mano GarantaTlmM 

Palengvina akių {tempimą, kas ea 
1 priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių įtempimo, cervuotu 
no. skaudama aklų fcartt}, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren 
gta teisingai akinius. Visuose atsiti 
khnuosa e**amraaYtmas daromas su 
*lektra. parodančia mažiausias klai 
laa. Speciali atyda atkreipiama I 
mokyklos valkus Kreivos akys atl 
«B<»OTV)*>» 

Valandos: nuo 1C lkl S vai. vak 
Nedaliomis pagal sutarti 

Daugely atsitikimų aky* atitaiso 
mos be akinio. Kainos pigios kai» 
pirmiau. 
4712 SO. ASHLAND AVE. 

Telefonas YARd* 1*7S 

Bet. 6958 So. Talman Ave. 
&es. Tei. UKOveniii 0617 
Office teL HEAUock 4648 

DR. J. J. SIMONAITIS 
UYUYTOJAS 1EL CHU&U&GAS 

VaL: 2—4 ir^—9 vak. 
Ketvuiad. ir JSiedėliomis sutiitarua. 

2423 VV. Marąuette Road 

OR. S M O L ' I S 
PHYSICIAN AMD SUKOEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6' iki 8 vaL vak 
Nedeiioniis pagal sutarta. 

Office teL YARds 4787 
A amų teL PKOspect 1930 

Office Phone Res. and OffiM 
PEOspect 1028 2359 S. Leavitt 8 t 
VaL: 2-4 pp. ir 7-9 vak., Canal 0701 

DR. J. j . RUVVAK 
(Kowarskas) 

GYDYTOJAS IB. CHLEUBOAS 
2403 VV. 53rd SU, Cnicago 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutarti 

TeL YARds 5921. 
Res.: K£Nwood 6107. 

DR. A. J. BERTASH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8i30 
756 VVest 35th Street 

M k ^ H M k M a ^ a t e M i 

Tai CANal 6122 

DR. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 VV. Cermak Road 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. •. 

REZIDENCIJAI 
6631 S. California Ave. 

Tsl ««P«klto 

Ofiso teL VIRginia 0036 
Rezidencijos teL: BEVerly 8244 

DR. 1. DUNDULIS 
UYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomis pagal sutarti 
TeL CANal 0257 

Res. teL: PROspect 66tt 

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

Reaidencija: 6600 So. Arteaian Ava 
VATANDOS: U T. ryto iki S poi^s* 

įmokėsite, geresnių anglių ne- CRANE COAL CO 
I gausite kaip pas:— 
SS 

PORtsmouth POCAHONTAS MINE RUN. is ge
riausiu mainų. Daug dulkiu išim
ta. Perkant 5 Tonus ar daugiau — 
$7.65. Sales Tax Extra; Black Band 
anglys — $9.50. 

f' 

\ 

file:///lvasiniai


Ketvirtadienis* m^s . L*>, 1<*K> D R I U D A S 

Sveikinimas Sv. Pranciškaus Vienuolyno 
Rėmėjams 15 Meti Darbuotes 

Sukakties Proga 
Širdingai sveikinam** visusinigine paramą tai dauguma 

mūsų brangiuosius rėmėjus, 'atsakydavo: " N e tamsta turi 
kurie su takiu kilniu pašiau- dėkoti mums, bet mes Tams 
kaviniu ir nuoširdumu teikė tai, nes kaip tik pradėjome 
mūsų vienuolijai tokių gausių šelpti Jūsų įstaigas, tuoj 
moralinę bei medžiaginę pa-'mumis ėrtiė viskas sektis ' ' . 
ramų per šiuos 15 metų. Tat, brangieji rėmėjai, nore-1 

Per šį trumpų laikų steU'*- tumėm, kad ir Jū s taip pat, 
tini y ra Jūsų darbo vaikiai.! jaustumėtės. Žinokite, kau. 
Je i šiandien Dievo Apvaizdos Dievas gražina kiekvienam su! 
Kalnas Pittsburgbe, kaip ta procentų procentais net ir nia-
tyrų oaze traukia prie savęs žiausį pasiaukojimų, išeikvo-
sielas, jei iš čia skaidriai švi- tų tarnaujant tiesai, teisingu ! 
n ta religijos, apšvietos ir tau-jmui, tobulybei ir sielų gero i 
tinio atgimimo ugnelė, jei vie-j vei. Tokie žmones žil)ės kaip' 
Huolijos darbo vaisiais džiau-j žvaigždes amžinybėje. 
giasi plačioji Šiaurės -ir Pietų j Dievo palaima tegu lydi Jus 
Amerikos lietuvių visuomenė visuomet! : 
— už tai turim būti Junus dė- T ._. . 

Jums dėkingos, 
kmgos. , 

Bet kokiu būdu mes Jums Šv. Pranciškaus Seserys 
atsilyginsime! Kai kunigas 1940 m. rugsėjo mėn. 15 d. 
Bosko dėkodavo savo bendra-' Dievo Apvaizdos Kalnas 
darbiams už jam telkiamų pi- Pittsburgh, Pa. 

=1, 
^ 

I I M PASISKAITYMAI j 

* i i 

Šv. Pranciškaus seserų vienuolynai Dievo ipvaizdos kalne, Pittsburgh, Pa., kiu s Uma-
ienį, rugsėjo 29 d. įvyks vienuolyno rėmėjų jubiliejini s (25 metų gyvavimo sukakčiai pa
linkti) seimas. 

P a š a u k i m a s \ms& reiškia, kų tik jaunuolis 
RAULAS: Jonai, kadang i !*** jaunuolė darys: ar mel-

kalbėjai man apie i} ašauki-!s i?S •* dirbs, ar kentei, ar 
mus, ar kiekvienas jaunuolis linksminkis, visa tų darys 
— vaikinas gali bitti kunigu Dievo garbei ir artimo nau-
ir kiekviena mergaitė seseri- dai. 
mi vienuole? RAULAS; Dažnai pasitai-

JONAS: Ne, Kaulai, tiktai ko> kad jaunuolis, arba mer-
tie gali siekti dvasinio luomo,i 8*ite, yra pamaldūs, mėgsta 
kurie turi pašaukimo ženklus.i dirbti ir turi troškimus siek

ia AULAS: Pagal mano su- r i pašaukimų, bet nežino koks 
pratimų, kiekvienas vaikinas, pašaukimas būtų geresnis, 
kuris moka melstis, arba pa-|Ka.ip tokiam jaunuoliui reik 
maldi mergaitė, turi pašauki- surasti savo .pašaukimų, 
mą. 

JONAS Xe, Raulai. Xe 

Sv. Pranciškaus Vienuolyno Rėmėjų 
su prelatu kun. M. Krušų. 

^ V C t „v -~-", *--*,* •*• ~ u T*-u 

1-mas skyrius, Šv. Jurgio parapijoj, Ckicago, 111.. 

ŠV. PRANCIŠKAUS VIENUOLIJOS 
RĖMĖJAI ŠVENČIA SAVO 15 METŲ 

DARBUOTĖS SUKAKTĮ 
i 

Metų bėgyje būna daug į- Conn., Detroit, Ivlich., Keno-! 
vairių švenčių bei iškilmių, sha, Wis., ir N«w Britam,; 
Bet Š. P . V. Rėmėjų dr-jos Conn. Prie jų ta ip pat pri-į 
15 metų darbuotės sukaktis klauso du savistoviai valdan-
yra ly^ ir kilnes-nė ir ideališ- tieji skyriai: Pittsburgho Mo
kesnė šventė dėl to, kad ši | terų Ratelis ir Akademijos 
draugija yra daugiau dvasi- Motinų Draugija. 
nio pobūdžio. Jos nariai pa- Visų šių skyrių darbuotės 
sišvenčia iš meilės Dievui gel- ramstis — šv. P. V. l*-jų cen-
t>eti vienuolijai siekti savo tro valdyba, kuri yra Pitts-
tikslus ir tokiu į)ūdų pasida-j burgb, Šv. Pranciškaus Vie-
ro šios vienuolijos rėmėjai ir( nuolyne. Jcis iniciatyva kas 
bendradalyviai visų jos mal- vasarų šaukiamas rėmėjų sei-
dų bei gerų darbų. Jie, nors mas. Susirenka atstovai iš 
ir netiesioginiu būdu, pasida-' visų skyrių, kurie svarsto 
ro tikėjimo skleidėjai ir gai- kaip paremti vienuolijų fina-
lestingumo darbų vykintojai, nsiškai ir sudaro veikimo pro-j 

Šios draugijos užuomazga gramų. Atstovai grįžę į savo 
buvo* Cbicago mieste, 1924 m. skyrius praneša seimo nuta-
Prel . AI. L. Krušas, Šv. Ju r - ' r imus ir ima'v-n. vykdyti juos. 
gįo parapijos kkbonas, maty- To viso paseka būna įvairūs; 
damas reikalų stiprinti nau- parengimai bei pramogos, kū
jai įsikūrusį Šv. Pranciškaus rie atneša gražios paramos. 
vienuolynų, kurio tikslas bu-! Visos rėmėjų draugijos d va 
vo pasišvęsti lietuvių tautie-; šios gaivintojas bei pal?.iky-! 

čių mindai, paragino savo1 tojas kun. J . Skripkuts, šv. 
parapijomis įsteigti Šv. Pran- Pranciškaus Vkjnuolyno ka-
ciškaus Vienuolyno Rėmėjų pelionas. J o . pasiaukojimas 
skyrių. I r nuo pat savo įsi-; bei darbštumas rėmėjų idė- Šv. Pranciškaus Vienuolyno Rėmėjų 2-ras :skyrius, Nekalto Prasidėjimo Panelės šv« 
steigimo dienos iki šiai toji | joms uždega ir kitus imtis g a u s i o s parapijoj, Chicago, 111. -
parapija yra stipriausias vei- darbo. Per jį rėmėjų draug?.-1 -L 
kmo centras. ja turi daug darbščių veikė-

Šio skyriaus entuziazmu jų. 
nžsikrėtė dar dvi Chicagoje Tad Šv. Pranciškaus vie-
esančios parapijos, būtent X. nuolyno rėmėjams, krikšeioni-
P . Panelės §v. ir Šv. Kryžiaus škos malęs apaštalams, Baž-
kur irgi įsisteigė skyriai. To- nyčios ir Tautos tarnautojams 
kiu būdu Cbicago užsimezgė rūpestingiems kultūros ugdy-
branduolys šelpti vknuolijų. tojams, šv. Pranciškaus mylė-

Pittsburgli parapijos taip tojams savo darbuotės 15 me-
pa t neatsiliko. Jos vienuolijų tų sukaktį minint Linkėtina, 
šelpė nuo pat pirmųjų įsikū- kad tas [pasišventimas atras-
rimo dienių, nors rėmėjų drau- tų gausų užmokesnį pas Aukš 
gijos dar nebuvo įsteigtos. .Čiausiųjį ir atgarsį kitų širdy -

Pirmųjį skyrių Pittsburgb s e . 
1926 m. įsteigė a. a. kun. J . | Dirbkit ir aukokitės :mt 
Cepanonits Šv. Petro ir Povi-JDievo meilės aukuro t 

lo parapijoj. Tuo pačiu kuku' 
įsteigti skyriai Šv. Vincento J ^ Jfo g £ 0 Į A t s i e k t a 
parapijoj , kun. J . Vaišnorui r > - - • r» 

*v. Kazimie- R«nej« Pastangomis 

ir ti 

JONAS: Kad. suradus tikrų 
pašaukimų, trys dalykai yra 

vien pamaldumo reik prie ge- reikalingi, 
ro pašaukimo, bet, svarbiau-1 Pirmas, reikia melstis prie 
šias dalykas, jaunuolis, arba ^v- Dievo Apvaizdos, nes Die-
jaunuolė, turi turėti sekan- | v o Apvaizda žino, kų žmogus 
čius ženklus: Pirmas, privalo galės daryti pasekmingiausiai 
turėti norų dirbti, nes kk-k-;P e r visų savo gyvenimų, Ap-
viename pašaukime tinginys vaizdą suteiks reikalingas 
nebus laimingas. Antras, pri- malones ir aplinkybei pasiek 
valo turėti norų pasiaukoti, *i paskirtų pašaukimų, 
kaip dėl Dievo, tai}) ir dėl 
artimo. Nes, be aukos nėra 
naudos. Kaip kiekvienas at
letas turi pasiaukoti, kad tap
tų garsu* Kiekvienas niuzi-

Antras, kuomet suradai sa
vo pasaukimų, reikalinga 
daug skaityti apie tų pasau
kimą; tokiu būdu atsidarys 

garsu* rueKvienas inuzi-j n a u j į £ a l t i n i . u 

kas turi pasiaukoti, kad gviesos spinduliai, kurie 
s gvdv-1 i būtų geras. Kiekviena; 

I tojas turi pasiaukoti, kad ki-
I tus galėtų gell)ėti. Todėl, dar 
' didesnio pasiaukojimo ivikia, 
kad tapti g>eru kunigu arba ° l l 

gera seserimi. Trečias ženk-1 n m £ a i 

upratimo ir 
nu-

i las tikro pašaukimo yra tei
singumas, nes Dievas yra tei-
singas, todėl ir Jo tarnai pri
valo būti teisingais. Ketvir
tas, dievotumas, o dievotu-

švies ateities takus. 

Trečias, reikia nuto&irdžiai 
mojvytis paskirtai- valandas. 

jeigu tik sųži-
širdingai 

būdu, 
mokvsiei 

melsies ir daug skaitysi ąpk* 
savo pašaukimą, būsi sėkmin
gas ir laimingas savo pašau
kime. J. V. S. 

(Bus daugiau) 

'naujai mergaičių akademijai: 
Šv. Pranciškaus Vienuolyno 
Rėmėjų Tikslas ir 
Privilegijos 

Šv. Pranciškaus rėmėjai y-
ra 'suorganizuoti kilniais tiks
lais, būtent : 

1. Palaikyti rvšius su šv. 
Pranciškaus Seserų vienuoli-
J a ^ j$ įvairiais būdais šelp
ti. 

2. Surasti stipendijų netur
tingoms, bet gabioms mergai-

(Tęsinys 7 pusi.) 

vadovaujant, ir Šv ^ ^ ^ 
ro parapijoj, kun. M. Kazėno Šv. Pranciškaus Seserų Rė-

y Accounts open by the 15th earn as of the l s t 

FAIRFIELD SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

2 7 2 9 W. CERMAK ROAD 

- . šv. Pranciškaus Vienuolyno Rėmėjų 3-čias skyrius, Šv. Kryžiaus parapijoj, Chicago, 111. 
iniciatvva. Vėliau įsisteigė nu jų dr-jos aukomis bei ki-i5U klebonu kun. A. Skripka. 
skyrius ir Į Dangų Žengimo^ tokia parama daug ka* nu 
f.ai»pijoj. Skaitlingiausias na-, veikta, 
rių skaičiumi buvo ir liko Šv.j 

•**•* I » T W 5 ^ * * * '\*??&*'***l*-** 

1927 m. nepirkta r.iedž,:ai lianija. klas seserų kapuose. Surink-
1925 m. ant Dievo Apvaiz-j ir krūmai Apvaizdos Kalne- 1935 m. išsiųstos dvi sese- ta pakankamai aukų išsiųsti 5 

Kazimiei-o parapijos skyrius. 'dos kalnelio pastatytas vie-j liui papuošti. Įkurtas akade-j lės Lietirfon 
knvuvna-Ši šv . Pram-iškaus Rėmėjų nuolymas, kuriame i«auU>ta mijc 

5eima dabar susideda iš p:n- suvirs 200 seselių darbuotis^ 1932 m. 
kiolikos skyrių. Jų dar nuMia^ Dievo garbei ir tėvynė* nau-| koplytėlė, 
gi šiuose miestuose: Hartford,; d a i 1934 m. atremontuota kape 

studijuoti ir seseles Brazilijon misijonie-
studijų centrų. riauti. 

i 
, tems 

naujas pastatyta laikina^ 1936 m. pastatytas mergai-. 1939 m. nupirktas 
bendrabutis. Į akademijai autobusas. 

1938 m. pastatytas pamin- 1940 m. pradėta statybai 

AR DAUG KURO SUDEG1NAT ŽIEMOS METU? 

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulaciją 
Sutaupysite Daug Pinigy. 

Laikui bėgant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes: 
1. Sutaupysite 40% kuro; 
2. Apsaugo gyventojų sveikatų; 
3. Padidina namų vertę; 
4. Taupo namų šilumų; 
5. Duoda gerų apsauga nuo 

gaisrų; 
G. Greitai ir lengvai įtaisoma. 

A pska ui a ritu a.s Dykai! 

a 

aš 

PIONCTR DOCK WOPL 

ConKOOATJD 

FlBSOUSfnSULATlNC BoA*»i 

CoKPtcsuDCoMfoimM Ba*ms 

5onVfcoe-30uti>r»CuBicrT 

HASC Wbov-4SiM m Ome Ft 

PlAirt. Ba*ae< m LAYTM 

HIAVY Buiiom»M«iti»ua»-

MAiona Y. ConcitrR. £ « . Parūpiname F.H.A. Paskolinanti* 
ar išnioktj imu.-. 

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir sienų 
dengimo medžiagų. 

ALEX ALESAUSKAS 
CHICAGO KF.PRE8KNTATIVE 

6343 S. Western Ave. Republic 6051 
Warehouse: 9401 So. Stony Island Ave., vei SO. CHICAGO 9245 



P&JMI G it S Ketviit iuic 

t? 
Hillaire Belloc 

aviuzAajos KRIZĖ 
Premijuotai kun. J . Karaliaus vertimas 

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

(Tęsinys) 

Susitikimai kel ioninis ir 
kor^sponrlencijomis buvo pa
laikomi ir vykdomi iš priežas-
tie< aukščiausiojo Vienybe 
dėsnio. Mintis, kad Bažnyčia 
buvo viena, Jos doktrina vie
ninga, Jos autoritetas viena*, 
•ii>k*ai gyvavo kiekvieno Jos 
nario prote. Iš pat pradžių 
jokie nesutikimai nebuvo to-
kruojami. Vienyta" sudarė vi
sa dalyko esmę ir, ryšyje su 

šiuo, iš kart nevisai aiškiai, 
Ih't vėliau daug ryškiau pasi
reiškė pirmenybes, primaty-
stes sąvoka. Vienas iš mūsų 
Viešpaties Apaštalų, Pet ras , 
buvo apaštališkos Kolegijos 
galva; J o sostas turėjo spe-
eialę, jei iškart mažiau api
brėžta, krikščionybėje vietą. 

ini "eoni'essiones.' J ų įvedi
mo reikalas iškilo, kadangi 
norėta patikrinti naujo kan 
didato žengiančio į Ekklesia 
stovis; norėta patirti , ar, kar
tais, šis nebuvo kokios here-
zijos dėme užsikrėtęs. Kandi
data i , arba kandidatė, į Ek-
kh\sią privalėjo išpažinti išdė
s tyta i tiesas. Tai buvo daro
ma kovoti prieš neteisingas 
idėjas. Šie trumpi išpažinimai 
nepretendavo apimti visą ti
kybos <airvą; jie nebuvo visų 
arba net svarbiausių tiesų 
santrauka. Pavyzdžiui, didv-
sis 4-tojo štm. išpažinimas, 
sudėjimas, visiškai nieko ne

i š g e l b ė j o palaikyti vienybę, stip įsisteigė ir praplito plačioj doma tų, kurie su J a susidu-
rybę, pastovumą, padėjo Baž-Visuomenėj, kuri iškart blogai re, nes jie jautė kad J i die
nynai išaugti, buvo žinoma, ' j i suprato, vėliau jo neapken- viška, turinti vieninteli fik-
kų tiktai minėta Šv. Kueharis-; re, ir, pagaliau, priėmė jį už suotą jų patyrime dievišką 
tija. Duona ir vynas buvo Į visuotiną tikybą. autoritetą. J ie sėmė doktriną 
konsekruojami tam tikra nu-j Bet kokia buvo tikėjimo iš- iš šios draugijos, prie kurios 
statyta formule; naudotasi vidinė jėga ? Kokiais būdais bu jie buvo taip glaudžiai susi-
žodžių, kurie buvo tradicijų- | Vo žmonės įtikinti? Kodėl rišę ir taip tvirtai joje įsi-
naliai perduoti kaip pareina j žmones, nežiūrint baisių pa- steigę. Draugija nepaėjo iš 
ir tart i paties mūsų Viešpa- [ Vojų ir rizikavimų, kuriuos doktrinos, bet doktrina iš 
ties laike Paskutinės Vakari** galėjo sulaukti prisijungdami draugijos, 
nės. Hierarchas, arba hierar- , p r į e šios naujos draugijos vis-

J 
chai atlikdavo šią mistinę 
apeigą; ištarus šiuos mistiš
kos formulės žodžius ant duo
nos <-• vyno buvo tikima, kad 
šie virsdavo tikru mūsų Vieš
paties Kūnu ir Krauju po 
duonos ir vyno pavidalu. 

šv . Just inas, kuris gyveno 
šimtas šešias dešimtais me. 
tais po Prikryžiavimo, maž- j 
daug tiek laiko, kaip nuo Ame j žmonės, laikui bėgant, išmoko 
rikos nepriklausomybės p«. I pasitikėt, panašiai kaip ir 

tiek glaudėsi prie jos ir jos 
laikėsi? Dažnai ue toki drąsų 
žingsnį jie netekdavo savo 
turtų, buvo iš visuomenes ei
lių ištremiami ir kartais net 
kankinami ir mirtin pasmer
kiami. Kas traukė, kas v e r t ė * 
Žmones prie šios draugijos? 
Atsakymas yra, kad Bažny
čia buvo Asmuo, kuriuomi 

(Bus daugiau ) 

Kiekvieno kataliko yra prie
derme skaityti vien ka 
ta l i ' i škus laikraščius. 

skelbimo, iki šių dienai, trak 
tavo šį klausimą kaip jau pri 
imtina ir senai įsisteigtą, ra-pamini apie visusvarbiausią v , „ , ._ „*. . 
pydamas ypač nekrikščionių šios naujos draugijos pagrin

dinę paslaptį, šv. Eucharisti
ja ir realią Joje Kris taus bu
vimą. Apie šią tiesą.' nebuvo 

Koma, kur Pet ras apsigyveno, 
, . i» i • i i jokio abejojimo, nes iš pat 

kur J a m ir sv. Povilui teko J ; V ' 
pradžių visa eile taktų tą re
alumą patvirtino. B A kadan
gi šios tiesos aptar imas nie
kados nebuvo abejojamas, tad 
ir nebuvo reikalo įterpti šios 
tiesos išpažinimą į kandidato 
atsakomus užtvirtinimus. 

Ketvirtoji veikmė, kuri pa-

už tikėjimą- savo galvas pa
guldyti, tapo šios primatystės, 
jai dar besivystant, nuolatinė 
vieta. 

Trečioji veikmė, kuri su
stiprino Bažnyčios jėgas f bu
vo ka mes šiandien vadiname 
išpažinimais, angliškai "cree-
ds 'V 'žod i s paeinąs iŠ lotyniš
ko žodžio Credo, aš tikiu, aš 
išpažįstu). Rytuose, kur grai
kiškai buvo kalbama, žodis 
" s imbo la i " buvo vartojamas, 
iš graikiško žodžio, "'symbo 
lae , " t u r i s reiški a dalykų su
dėjimą. Originaliai lotyniškuo 
se Vakaruose jie buvo vadina-

skaitytojų instrukcijos dėliai, 
ir jis teigė, kad ši nebuvo 
'papras ta duona," bet " K r i s 

.aus K ū n a s . " 
Visi šie faktai supažindina 

mus su išoriniu metodu, ku
riuo tikėjimas taip sėkmingai 

Remkite Lietuviškę 
Žydukę, 

šiais laikais patyrimo keliais 
jie išmoksta Juomi pasitikėt: 
kada išmoko pasitikėt, išmoko 
mylėt, kaip ir šiandien Ją my
li. Žmogus tapo krikščioniu 
dėl to, kad jis matė, jog Baž
nyčia užtvirtina tuos dalykus, 
kuriuos jis pripažino tikrais 
patyrimų pasaulyje ir šven
tus charakteryje. J i buvo my
lima, už Ją buvo gyvybė gul-
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A. A. Kun. Jono Juškos Paminklo Fondas 

JONAS KANAUSKAS 
(gyv.: 4010 W. Courtlantl St.) 

Mirė rūgs. 25 d., 1940 m., 4 
vai. ryte, sulaukęs pusės amž. 

Gimęs Lietuvoje Raseinių 
apskr., Kauno redyboje, Vai
nuto parapijoje. 

Amerikoje išgyvfrtvo 40 motų. 
Paliko dideliams'' niiMūdime* 

moterį Jozefą (po, tėvais Rim-
kaitė); seserį Domicėlę šar-
kienę ir jos šeimyną ir daug 
kitų giminių ir pažįstamų. 

Kūnas pašarvotas koplyčioje, 
1735 W. Wabansia A ve. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
rugsėjo 28 -d. Iš koplyčios 10 
vai. ryto bus atlydėtas j Sv. 
Mykolo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas j šv. Ka
zimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Moteris, Sesuo. 

laidotuvių direktorius Anta
nas Petkus, tel. Cicero 2109, 
Bruns\vick 2535. 

. 

PADĖKONĖ 
JONAS MASILIŪNAS 

Kuris mirė rūgs. 6 d., 1940, ir 
tapo palaidotas rūgs. 11 d., 19-
40, o dabar ilsis Sy. Kazimie
ro kapinėse, amžinai nutilęs 
ir negalėdamas atidėkoti tiems, 
kurie suteikė jam paskutinį 
patarnavimą ir palydėjo jį j 
tą neišvengiamą amžinybės 
vietą. 

Mes atmindami ir apgailė
dami jo prasiššalinimą iš mū
sų tarpo, dėkojame mūsų dva
siškam tėvui kun. kleb. A. 
Baltučiui, kuris atsilankė' į na
mus, ir kun. S. Petrauskui, ku
ris atlaikė įspūdingas pamal
das už jo sielą ir pasakė pri
taikintą pamokslą. 

Dėkojame šv. MiShj aukoto
jams ir gėlių aukotojams. 

Dėkojame p. Krukui ir Z. 
Bartkui už mirties pranešimus. 

Dėkojame grab. Lichawicz ir 
Sūnams, kurie savo geru ir 
mandagiu patarsavimu garbin
gai nulydėjo jį į amžinastį. o 
mums palengvino perkęsti nu
liūdimą ir rūpesčius. Dėkoja
me grabnešiams ir visiems, ku
rie paguodė mus mūsų nuliū
dimo valandoje ir pagalios, 
dėkojame visiems dalyvavu
siems laidotuvėse žmonėms; o 
tau Jonai linkime amžinos 
Dievo malonės amžinybėje. 

Nuliūdę lieka: 
Moteris, Nūnai. Dukterys, 

Žentai ir Anūkai. 

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Vestuvėm, Krikštynom ir kito-
Uli-iii ItankJetam Suteikiam Pa

tarnavimą. 
Linksmas Patarnavimas Visiem.* 

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

Atvaizduojamas paminklas buvo pastatytas šv . Kazimiero kapinėse prie a. a. 
Kun. J . Juškos kapo. Iškilumuos dedikacijos ceremonijos įvyko sekmad., Liepos-
Ju ly 7 d ? 1940 metais. Norime padėkoti tiems, kurie jau prisidėjo, ir iš anksto dė
kojame tiems, kurie padės šį užsimojime įvykinti 

AUKOTOJAI PAMINKLO FONDUI 

Paminklo Fonde buvo $338.50 Mr. and Mrs. Orant 5.00 
Mr. and Mrs. J . Z 10.00 M r " a n d M r s ' H a t h a w a y 4 - 0 0 

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

P R A N E Š I M A S : Kadangi J . P . Kavai (Kavaliauskas) nebe bendradarbiauja su 
mūsų įstaiga 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. 

TEL. SEELEY 6103 
Chicago, III. 

OABT, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

K E L N E R — P R U Z 1 N 
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja 

Phone 9000 620 W. 15th Ave. 

Atnaujinkite ir PagraiiitktU 
Nvmu Grindi* 

"DUSTLESS FLOOR SANDINO 
Apkainavimas Dykai — 

T> MptŲ Patyrime 
Darbas G arantuola-

DSI tSpecialių Sa'yjrŲ 
Saukite Dabar 

COMPfiETE FTiOOR SFRVICF 
Telefonas Normai 47»9 

URBA Gėlės Mylintiems, 
Vestuvėms, Bankie 
tams. Laidotuvėm 
Ir Puošimams. 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

F. Eudeikis 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

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

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South FafrfJeld Avenue 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

Klausykite mūsų radlo programo Antradienio Ir 
Šeštadienio rytais 10:00 valandą, Iš WHLP stotie* (1480 k.) 

So Povilu saltlmieru. 

SHANGHAJUN 
KARIUOMENĖN 

rugsėjo 25 
d. — Šiandie j Sliangliajii iŠ 
vasaros uosto Tsirgtao Gelto
nojoj jūroj atvyko keturi Jun 
gtiniiį Valstybių naikintuvą?. 
Laukiama kruzorio Augusta 
ir .jachtos Isabel. 

Kitas kruzeris Marblehead 
vykstąs iš Tsingtao į Manilą. 

Septyn'Ų Mėty Mirt!es 
Sukaktuvės 

KOMA, rugsėjo 25 d. — 
Anglų orlaiviai vėl .bombarda 
vo Tabruką ir Curfa oazę Li
bijoj. 

Italų komunikatas sako, 
jog anglų atakose ant Tobru-
ko žuvo penkiolika žmonių ir 
70 sužeista. Komunikato pra
nešimu apgriauta privatūs nn 
mai, karine ligonine ir neiš
krautas prekinio laivas. 

ZOFIJA 
LEŠCIAUSKIENĖ 

Jau sukuko septyni motai, 
kai negailestinga įnirtis atsky
rė H mūsų tarpo mylima ma
no moterį ir mūsų mylimų mo
tinų Zofiją L-^ėiauskiene. 

Nors laikas tęsiasi, mes jos 
niekados negalėsime užmiršti. 
l.ai gailestingas Dievas sutei
kia jai amžinų atilsį. 

Mes. atmindami tų jos liūd
nų prasisalinimų ift mūeų tar
po, užprašėme gedulingas ftv. 
Mišias už jos sielų penktad'e-
nį. rugsėjo 27 d., l»4<>, šv . 
Jurgio parapijos bažsyėioje, 8 
vai. ryto. 

Kviečiame v i s u s gimines, 
draugus, kaimynus ir pažysta
mus dalyvauti Šiose pamaldo
se ir kartu su mumis pasi
melsti už a. a. Zofijos sielų. 

Nuliūdę: 
LesčlauskaJ: vyras Juozapas; 

dukterys, Jadvyga ir Sophia; 
žentas Ualt.-r Simonaitis. 

VIENŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS 

fcf* 
i i H. 

JONAS BALTUTIS 

Jau sukiko vieni metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsty tarpo mylimą tėvą Joną Baltutį. 

Nors laikas tęsiasi, mes jo niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia ja mamžiną atilsi. 

Mes, atmindami tą jo liūdną prasišalinimą ii mūsų tar
po, užprašėme trejas gedulingas šv. Mišias už jo sielą, rug
sėjo 27 d., 3940 m., Gimimo Panelės Švenčiausios parapijos 
bažnyėioje, 6:30, 7:00 ir 7:45 valandą ryto. 

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose ir sykiu su mumis pasimels
ti už a. a. Jono sielą. 

Nuliūdę lieka: 
SCNAI, MARTI, ANŪKAS, BROLIAI, GIMINĖH 

;LR PAŽĮSTAMI. 

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi "Drauge' 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

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

D y i r A T KOPLYČIOS VISOSE 
I K A I MIESTO DALYSE 

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

Anthony B. Petkos 
6812 So. Western Ave. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CTCero 2109 

3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419 

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

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

4348 So. California Ąve. 
Phone LAFayet te 3572 

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Avenne 
Phone YABds 1138-1139 

Antanas M. Phillips 3307 Lituanica Ave. 
Phone YARds 4908 

.-. 
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* PinSBURGHO LIETUVIŲ 2INI0S 
Homestead 

Homesteado padangėje, rn-

North Side 
Rngpčįo 21 d. Moterystes 

Sakramentą prienie (Jeorge denM atėjus, judėjimas dvi-
A. Evans ir Nellie Katkus. I gubai padidėjo. Nors giltine 
Liudytojais buvo Eime r E- j gana dažnai mos miestą at-
•aus ir Nellie Thompson. Lin-j lanko, tačiau ir "meiles die-
kiu daiig ktimes jaunai pore- Taitis*' nesnaudžia ir kuria 
lei. jaunas šeimynas pusėtinai 

j sparčiai. Garnys ir skraido 
Mrrtis staigiai užsuko į mū-1 mūsų padangėje ir stiprina 

su kampelį ir palietė dvi 
North Side senas gyventojai. 
Rugsėjo 20 d. pasimirė Petro
nėlė Mickienė, 71 n>etij am
žiaus, o rugsėjo 21 d. su šiuo 
pasauliu persiskyrė Ona Ya-
nnšienė, 76 metų. A*H palai
dotos ftv. Kazimiero kapuose. 
Zičkienė rugsėjo 23 d., o Ya-
nušienė rugsėjo 24 <L iteeki-
tės ramybėje šio6 ieroSs var
gus užbaigę. Te Dievas būna 
jums gailestingas. 

šeimų pamatus, palikdamas 
kam sūnelį, kam gražią duk
relę. Dievo palaima niekuo
met neaplenkia gausingu šei
mynų. Garnelio vaikymas nuo 
savo stogo, šeimų, įrimą ir 
nykimą gabena. 

Rugsėjo 29 d. katekizmo 
įmokos prasideda mūsų pa

rapijoj. Seserys Praneiškietės 

Rugsėjo 22 d. mūsų bažny-

Aniiiniems nariams prie 
viršminetų maldų dar auko-

jjama: sv. Mišios vėlinių die-
j noje ir per seselių metines 
I rekolekcijas §v. Mišios ir sv. 
i Komunija, 

CLASSIFIED 

CONRAD 
Fotografas 

*tudtja Jrencta plr 
\ mos rūšies «*u nio 
• derniškomis užlaido

mis ir Hoilvwooc 
šviesomis. D.. / b 11 
G a r a n t u o t a s 

420 Wešt 63rd Street 
TeL: Biznio — ENGlewood 5885 

Bea. — ENGlewood 6840. 

PARDAVIMUI NAMAS 
Bizniavus namas 22x80; Krautuve 
^-x5o. Karšto vandenio šiluma ap
šildomas; pragyvenimui kambariai 
užpakalyje. Piinas boismontas. 2 ka
ru gaiadžius. Kaina $7,600. Neno
rime mainyti. Savininkas: 2435 W. 
71st Street, tel. l l l . i 'ublk 1*242. 

PARDAVIMUI NAMAS IR UlZMh 
Pardavimui namas. 6 kambariai vir
šuj; tavernas ir 4 pagy\ cnimui kam
bariai pirmame aukšte. Mūrinis *a-
radžius. Taverno fikseeriai visi na u 
ji. Parduosim pigiai. Kandant an 
63-čios gatvės. Atsišaukite: Telefo
nas P.KOspect 8078. 

PARDAVIMUI AR MAINYMUI 
Notin.e išmainyti z netu po 4 

kambarius narna Brighton' Parka 
^nt mažesnio. AtsišauKite: 

3U41 No. Ar lesiau A v e. 

PARDAVIMUI NAMAS 
Pardavimui 1 kamnariu cottage — 
30 pėdy lotas. Atsišaukite: 7227 S. 
Koekuell Street, Clucago, UI. 

Šv. Pranciškaus Vienuolyno Rėmėjų 9-tas ;kyrius, ŠŠ. Petro ir Pauliaus parapijoj, Ke-
įosha, Wis., su klebonu kun. P. Skrodeniu, VI. I. C. 

nos Šmulkščių sūnelis vaidu 
Gerald-Antanas. Kūmais bu
vo: Vincas Anibrulevičius ir 
Agnės Šmulkštys. Barbora-A-

panakos^prasideda mtoų p a - j ^ v i D C 0 i r B a r b o r o s Ka-
sairskių .dukrele. Krikšto tė
vai: Mr. ir Mrs. Ig. Galinis. 
Loreta-Mary, Kazimiero ir Lo 
retos Sakalauskų, dukrele 
Krikštan atnešė Jonas Saka
lauskas ir Helen Bendoravi-
ČdUS. 

ci«į buvo net trys krikštai. Rugsėjo 22 d. įvyko korta-

Pakrikštytas Antano ir Ale- *™ v i * a r a s *««*»*» ^ 
bui. Sv. Vincento moterų klū-

iš Esplen kas sekmadienis at
vyks pas mus ir lavins vaiku
čius tikyboje nuo dviejų iki 
trijų, po pietų. Tėvai turėtų 
įdomauti tomis pamokomis rr 
siųsti savo vaikučius. Suau
gusiam jau nebe paranku ka
tekizmo »u vaikais mokintis, 
o (čia kartais priseina vesti 
katltlikę merginą ir tai bainy-
Čioje. 

T&vai daro didelę skriaudą 
vaikamts, jei jų mažų nepri
vedė prie Pirmos Sv. Komu-
mym. Kodėl nekurie tėvai ap
sileidžia f Gal iš didelio moks
lo. Mokslo paprastai jie vi
sai mažai teturi. Greičiausiai 

*čia kaitas paikumas, kurį jie 
progresu vudina. Ajpeaugok 
Aukščiausias nuo tokio prog
reso ir mao melages * 'Lais
ves" plepalų. Gaila, kad ne-
kurie sukvailinti katalikai ją 
į rankas ima. Mūsų žmones 
dažnai ieško svetimų dievų. 

,bp rengėjos šauniai pasidar
bavo. Svetelių gana daug iš 
apylinkės suvažiavo. Pramo 
ga pavyko, nes klūbietes vi
suomet parūpina gražių do
vanų. Klūbiečių kugelis, sū
riai, pyragaičiai ir zuikių au
sukės visiems patiko. Liks 
•gražaus pelno. 

(Įirdisi, kad vyrų rengia 
mani "bin/go" vakare daug 
"mėgėjų žada dalyvauti. Vaka
ras įvyks rugsėjo 27 d., 8:30 
vakare, mokyklos svetainėje. 

i 
Vestendiečių atstovai žada 

skaitlingai atstovauti savo or
ganizacijas, klubus ir draugi
jas Praneiškiečių Seserų sei
melyje. Metinis seimelis,,įvyks 

Ona Vukmeriūte. M i n H ^ 9 d" X v a L v k m i 0 ~ 
CM .lyne. Vietinis 
S c}- I 

Rugsėjo 21 d. pasimirė Ve
ronika Dovidauskienė, skait
lingos gražiai išaugintos šei
mynos motina. Buvo pavyz
dinga, visų gerbiama moteris. 
PaJaidota rugsėjo 25 d. 

Jiems viskas patinka, sveti
mos mokyklos gudresnes. Ne-
įstabu, kad ir svetimas bolše
vikų jungas nekuriems mū 
siškiams skaniai kvepia. Tai 
ilgos vergijos ir svetimų po
navimo žymens, kurių reikia 

Rugsėjo 26 d. moterystes 
luoman įstojo Vineent Klotz 
su 
šios giminėms reiškiu 
jausmo ir (paguodos, nauja ,: 
gintoms Homesteado pilie-| PLATINKITE "DRAUGĄ" 
čiams linkiu laimingai augti 
ir tapti naudingais visuome
nės nariais, o jaunavedžiams 
ve ryju daug laimės ir pasise
kimo gyvenime. 

Homesteado seserų remėjai-
jos visuomet rodė daug veik
lumo, jie ir dabar nesutingo. 
Rugsėjo 22 d. įvyko "kortų 
vakaras" seserų naudai, o 
rugsėjo 28 d. rengiamos prie 
"tag day" tam pačiam tiks
lui. Kokios bute pasėkos, ve-

NAUJAS APARATAS 
AKINIAMS PRITAIKINT 

nusikratyti. Mylėkim, broliai liau pranešiu. Home^teadie-
ir aesutes, viską kas sava, sa- čiai gerai daro remdami še-
vo bažnyčias, mokyklas, savo 
Seseris, savo Susivienijimus 
— draugijas, o kiti mus už tai 
tik pagerbs. 

seris, nes seserys tos paramos 
pirnai užsitarnauja. Bažnyčios 
naudai ką nors surengti ir bū-1 
tų ne pro šalį. Anupras 

Žodis, Kitas Apie 
*Ma**Mito" Vardo 
Chore 

Pittsburgho organizuotas 
jaunimas gražiai veikia ir vei
kti jam sekas. Sekas del to, 
kad jis yra pasistatę® aukštą 
tiksią, būtent įsitraukti į ka
talikiškąją akciją ir kultūrin
t i lietuvių jaunimą. 

'Organraacijos vardas yra 
"^Kairomo" choras. Choro 
tikslas ne vien tik dainuoti, 
bet taip pat sportuoti ir loš
ti. '*Maironio" choras susida
ro i š keturių chorų: Sv. Ka-
fchniero parapijos, Šš. Petro 
ir Pauliaus, šv. Izidoriaus ii 
Duąuesne. 

Kiekvienas choro narys pri 

West End ! 

Rugsėjo 17 d. Vyčių kuopa 
turėjo draugišką vakar & į, ku
rį rengėjos su skaniu užkan
džiu suruošė. 

Rugsėjo 19 d. Šv. Vincento 
moterų klubas laikė susirin
kimėlį ir taipgi turėjo drau-

. gišką vakarėlį, kurį Sbttne-
riene ir Tunaitienė tvarkiai 
suruošė. i 

Rugsėjo 21 d. įvyko sutuok-' 
;tuv& Pelikso Milašiaus s\i 
Gertrūda Paškauskaite. Jau-
naveile priklausė prie Soma
liečių, kurios gyvomis gėlė
mis išpuošk altorius ir taką 
baltu audeklu išklojo. Liūdi-j 
ninkais buvo Laurvnas Milą-

Budriko Rakando Krautn-
Vėse rasite patyrusį akių 
daktarą (optometristą), ku
ris pritaikins juras akinius. 
Teisingas ir geras patarna
vimas. Akių egzaminavimas 
dykai. 

1941 Metų Radios iškrautos 
ant parodos. $95,000 vertes 
gerų rakandų stakas. Elek-
trikinės Ledaunės, Pečiai, 
Karpetos. Teisingos Kainos. 

Lengvi Išmokėjimai. 

1)61 teisingo radio patarna
vimo Šaukite: YARds 3088. 

Kas Iki Šiol Atsiekta 
Remejy Pastangomis 

Tęsinys .Iš 5 pusJ. 

tems, kurios nori siekti moks
lo seserų vedamoje akademi
joje. 

3. Pagelbėti neturtingoms, 
bet pašaukimą turinčioms me
rgaitėms į vienuolyną įstoti, 
suieškant joms dalį. 

I .v-

Remiant tokį darbą visi 
rėmėjai užsipelno šiuos dva
siškus nuopelnus: 

1. Kas dieną seserys kalba 
maldą už geradarius. 

2. Kas savaitę kalbamas rą
žančius geradarių intencija 

NAUJAS IŠRADIMAS 
KIEKVIENAI VPATAI YRA 
MALONI/ TURĖTI GRAŽIUS 

I R DAILIUS PLAUKUS 
Šis naujas naturališkas vaistas 

netik sulaiko plaukų slinkimą,, 
.prašalina pleiskinas, bet ir atgau
na plaukus. Šį naudingą vaistą 
.pasisekė surasti, man besigydant 
slinkimą savo plaukų. Pasekmes 
šio naujo vaisto yra patvirtintos 
ir garantuojamos. Parsiduoda su 
nurodymais kaip vartoti. Bubeliai 
60c ir po $1.00 Afsišaukit laišku: 

MRS. PAULINA RIMKUS 
1531 SH1ELDS AVE. 

Ckieago Heights. UI. 

3. Metų ketvirtyje laikomos 
mišios ir priimama šv. Komu
nija už gyvus ir mirusius rė
mėjus. 

4. Sykį į metus atlaikomos 
pamaldos į šv. Antaną per 
trylika antradienių, 

5. Skirtomis dienomis pri
imama šv. Komunija. 

\ 

7YPEWRITERS 
A D D I N G M A C H I N E S 

— SMAU MONTHIY FAYMENTS — 
AU MAKiS 

SOLD, RENTED 
AND REPAIRED 
— ŪMIAI TIADI-M AUOttANCt — 
©Ui • H U I l f t CAMV OHI.TIA1 hlWK*CMIHI OUAIANTII 

TYPEVVRITER 
O M P A N Y 

ROUIT C. G O l D i l * n . Monog.r 
189 W. MADISON ST. 

Phone DEAR30RN 8 4 4 4 
ESTIMATES—FREE—OEMONSTRATION 

*STAR T
c 

H 0 L L Y W 0 0 D INN 
Svetainė renduojama susi
rinkimams, parems, vestu
vėms ir visokiems kitiems 
parengimams. 
Mykolas ir Elzbieta Rudauskal 

(Savininkai) 
2417-19 WEST 43rd ST. 

Phone Virginia 9780 

D U O D A M E 

PASKOLAS ANT NAMŲ 
A N T L E N G V Ų M Ė N E S I N I Ų IŠMOKĖJIMŲ 

N U O 1 I K I 15 METŲ. 

."V Reikale kreipkitės prie: 

ST. ANTHONY'S 
& LOAN ASSOCIATION 

1500 SOUTH 49th COURT 
CICERO 

T E L E P H O N E CICERO 412 JOS. F. G R I B A U S K A S , Sec'y . 
Fad6ti pinigai kas mėnesi iki 11 d. neš nuošimtį nuo 1„dienos 

DABAR MOKAME 3 ^ % UŽ PADĖTUS PINIGUS 
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUTINIAI APDRAUSTI IKI $5,000. 
per Fedeml Savlngs and Loan lnsuracce Cort)., WasbJn«rton. O. a 

nio būti praktikuojantis k*-1 sius ir Genovefa Eaškauskai-J 
taKkae. _ » ( feM ' j ! 

JOSEPH F. BUDRIK 
FUBNITURE HOUSE 

3409-11 ir 3417-21 South 
. Halsted Street 

BUDRIKO PROGRAMAI: 
WCFL — 970 kil. Sekmadienio 
vakare 9 vai. 
WHFC — 1420 kil.. Ketvirta
dienio vak 1 va1 

— — — — — — — — — — — — 

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO 

REAL ESTATb 
INSURANCE AND LOANS 

Statau rlsokios rųši<« naujus a a 
mus ant lengvn uieue^miu Išmo
kėjimų. Darau visokj taisymo dar
bą be Jokio caah {mokėjimo, mat 
lemi vn mėnesinių Išmokėjimą 
(Iššaunu geriausi atljgiuiiuą it 
Pire Insurance Kompanijai dėl tai
symo apdegusių n a m ų ) , Daraa 
paskolas ant naujų ir senų namų, 
ant -lengvų mėnesinių išmokėjimą} 
a n o ft iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie: 

J O H N P A K E L 
6816 S. Westem Avc Phone Grovchill 0306 

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 rūžies anglys už 
žemiausias kainas, (jreitas 
patarnavimas. Pašaukite*— 
PULLMAN 6776 šiandien! 

l 'AKDAVIMri I.OTAS 
Purdaviniui lotas 25x125 pedy. Ran
dami ant 71-mos gatvės tarp Cen
tral l'ark Avtvnue ir Laundaie Ave-
nue. Atsišaukite telefonu: l l tOspeot 
MM. 

PAKDAVIMU1 NAMAS 
Modinis namas, apkaltas su asbes-
tes. ccutnt in i s pamatas. 3 fletal 
po 5 kambarius ir krautuve. Par
duosiu arba mainysiu ant dviejų 
tkty namo. Atsišaukite: 421S So. 
Cainpbeil A v c , Sras aukštas priekyj. 

PARDUODA B1KM LIGOS 
PRIEŽASTIMI 

Savininkus parduoda savo Užeigą il
gos priežastimi. Prie užeigos yra 
dming room su šešių kambarių a-
parlnuntu, pačiame viduryje (J3id 
ir Asliland Avc. business distrlct. 
KreipkitCs prie.: Monnaii Geyer, 
«:t41 So. A>liland Ave., tel. Repub-
lie 20ao. 

PA.IflšKOMAS VYRAS 
Pajėškome vidutinio amžiaus vyro 
dirbti ūkiea darbelius. Malonėkite 
šaukti tarp G: 30 ir 8 vai. vakare, 
šiuo numeru: \KVa<ia 3631. arba 
atsilankykite šiuo adresu: 521 Oraw-
foiil Ave. 

VVHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER 
1)IMN(J ROOM S1.TS — PAK
LOK s i ; r s — I J U D R O O M S K T S & 
——Rl^GiS — I^ADIOS W- jiia..,, Jį-

IRHJKIvAiORS — U ASHERS — 
MANGELS — STOVKS. 

Ali Naiionall.v Advertiscd l tems. 

ALEX ALESAUSKAS & SONS 
FACTORY REPRESENTATIVE 

6 3 4 3 So. VVestetm Avenue 
Telefonas REPUBLIC 6051 

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

Telefonas:— VICtory 0885 
Čia rr - l a n r t l f Dietuvos tr^pa l v« vėliava plevėsuoja perkūno jėg*. 
l ialtie StreamMne Bar nnočirdHaj k\iečia visus lietuvius lankyti sią 
grynai lietuviška užeiga. Vžlaikome visokius Uctuviakus * r W « | 
l'abaltijos kraštu g^rimua. Lietuviškais valgiais vaisiriariie penkta-
dieniais ir šeštadieniais. TAMAS ALEK&YSAS. Saviiuakas. 

S. Z.. Menedžerius. 

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

W e Buy, Sell And Exchange City Property And Tarm Landa 

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

Namai, Farmos Eina Brangyn. Pasiskubinkite 
nusipirkti arba pasistatyti . Turime namų i)o visą; 
Chieaga. Taipgi mažų ir didelių i'armų. Galima pigiai pirkt, mainyti. 

B A R G E N A I MARQUETTE P A R K A P Y L I N K Ė J 

7 cottagiai, nuo $2300 ir aukščiau. 
12 bungalių, nuo $4300 ir aukščiau 
17 2-t'letų, nuo $0,500 ir aukščiau. 
3 3-i letų, nuo $7,500 ir aukščiau. 

14 4-f lėtų, nuo $9,500 ir aukščiau, 
8 6-lletų, nuo $15000 ir aukščiau, 
15^ 10-11., nua$18,500 ir aukščiau. 
3 15-i'l., nuo ^ 5 ^ 0 0 ir aukščiau, 

Turime daug bizniavų namų, didelių ir mažų. Taipgi statom 
naujus namus ir taisom senus. Ant jūsų loto pastatysim mūrinį 
buugalovv už $4,950.; 2 fletų mūrinį, po 4 kambarius, už $€,500. 

Je igu jūs turite seną namą, priimsim į mainus. Statyt i naują 
arba taisyt i seną namą nereikia pinigų mokėti 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 injiū-
rinių ant lengvų išmokėjimų. Kas nori pigiai pirkti, greitai par
duoti arba išmainyti, naują namą pastatyti , 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 . 
TeL Republic 3713; vakarais Prospect 0176. Ofisas atdaras nuo 
9 vai. rvto iki 9 vai. vak. Nedėliom nuo 10 va!, iki 3 vai. p o p i e t 



P U V G X S 

NETOLI CHICAGOS 
IŠKILS MILŽINIŠKI 

KARO FABRIKAI 
Bus pastatyti WiU apskrityje; į 30 dienų bus 

pradėti darbai; 10,000 darbininky gaus 
darbo; farmeriai protestuoja. 

Arti Wilmington, "\Vill ap
skrityje (netoli Chicagos), ša
lies vyriausybe pasirinko 
38,000 akrų plotą parako ir 
amunicijos paruošimo fabri
kams. Amunicijos fabrikų pa
statymui skirta 14 milijonų 
dol., o parako — 10,800,000 
dol. Fabrikai bus pradėti sta
tyti į 30 dienų, arba anksčiau, 
kaip tik vyriausybe suspės tei
sėtu keliu minėtą žemes plotą 
perimti nuo farmerių. / 

Daugiau kaip 10,000 darbi
ninkų gaus darbo prie fabri
kų statymo, kas tęsis apie vie
nerius metus. 

Amunicijos paruo Š i m o 
(loading) fabrikų statymas 
pavedamas Sanderson and 
Porter Co. iš New Yorko, o 
parako — E. I. du Pont De 
Nemours and Co. iš AVilming-
ton, Del. 

Žemes plotus valdo žem
dirbiai farmeriai. Vieni jų tu
ri nuosavus ūkius, kiti žemę 
nuomoja. Vieni ir kiti pro
testuoja prieš atsavinimą. .Tie 
sako, kad fabrikams parinkti 
plotai yra derlinga žeme ir 
vyriausybe nepasiryžusi už ją 
išmokėti tikrosios vertes. Gir
dėta, kad mokės tik 50 dol. iki 
125 dol. už akrą. Farmeriai 
nurodo, kad tolėliau pietų 
link yra daug prastesnes že
mes, kurios plotai būtų tinka-

SOCIALISTAI 
KERTASI SU 
KOMUNISTAIS 

Illinois valstybes rinkimų 
boardas gavo prašymą, kad 
socialistų kandidatai negautų 
vietos rinkimų sąrašuose, (ba
lotuose) ateinančiais rinki
mais lapkričio 5 d. Prašymas 
bus svarstomas. 

Socialistai tvirtina, kad tai 
komunistų darbas. Netekę rin-

DAUG JAUNUO
LIŲ NORI BŪTI 
SKRIDIKAIS , 

Chicagoj daug jaunų vyrų 
turi pasiryžimo mokslintis ka
riuomenes oro laivyno skridi-
kais. Jie grupėmis vyksta į 
federalinius rūmus, kur juos 
tiria specialus karinis boar
das. Kadangi daug jaunuolių 
atsišaukia, tad statomos ir 
sunkesnes priėmimo sąlygos. 

Pirmiau nebuvo atsižvelgia
ma j jaunų vyrių mokslingu
mo laipsnį. Daugiausia buvo 
žiūrima jų gabumų. Dabar gi 
jau reikalaujama, kad kandi
datai į skrklikus būtų baigę 
kolegijas ir specializavę inži-
nierysteje. Suprantama, turi 
būti fiziniai sveikutėliai, neve
dę, tarp 20 ir 27 metų am
žiaus. 

Šį kartą boardas tiria 80 

Kur Įvyks Drafto 
Vyrų Registracija 

Cooko apskrities teisėjas E 

Padegėjas žudikas 
nuteistas 

Šokiu Vakaras 

Jvetvirtadienk, rūgs. 26*, 1040 
U 

Marąuette Park. Sv. Pane-
ruo Kriminaliniam teisme te isė- ;^ s G i m ; parapijos chorą 

K. Jareckis paskelbė, kad 211 jas J. F. Boiton 99 metus ka š i * ^ o k i u vakarą sekmadieni, 
— 35 m. amž. vyrų registraci- lėti nuteisė (Jeorge Koss A V a g i n i ^ J ° 2 9 <*• Komisija deda 
ja spalio 16 dieną, Chicagoj neTj 30 m. amž., kurs liepos 7 
įvyks viešose patalpose: viso
se mokyklose, ugniagesių sto
tyse ir parkų distrikto vadi
namose fieldhousese. 

Spalio 13 diena visų tų vie
tų adresai bus paskelbti vie-
tos spaudoje. 

Praneša, kad rinkimlų ko-
misionierių boardas gaunąs 
daug pasisiūlymų nemokamai 
patarnauti vyrų registraci
joje. 

kimų sąrašuose vietos komu- kandidatų. 
nistai, girdi, susimetę dabar S a v a n o r i ! į ^a iems padidėja 
darbuotis ir socialistams pa
kišti koją. 

Nukreiptame prieš socialia 
tus prašyme pažymima, kad 
leisti socialistų kandidatams 
figūruoti rinkimų sąrašuose 
yra tik popieriaus eikvojimas. 

Pirma, socialistai priešina
si konskripcijai. Antra, 1936 
metais socialistų kandidatai 
neraj gavę ne 10,000 piliečių 
balsų. Pagaliau niekam nėra 
žinoma, kur socialistai sužve-
joja balsus. 

Socialistai kaltina komunis
tus. 

kongresui pravedus karinėk 
konskripcijos įstatymą. 

sureng-

G. R. Cooper, 1628 So. Ho-
man ave., į savo namus pri-

miausi fabrikams. Bet tuš- j ėmė tarnaitę, Rozaliją Abba-

Kokiomis šelmystėmis 
užsiimama 

čios jų pastangos. 
Tačiau pasirinktame plote 

yra kai kurių svarbių paran-
kumų. Pro parinktą fabri
kams plotą eina du geležinke
liai ir vienas ploto šonas atsi
remia i Des Plaines upes 
krantus. Kitur to nėra. 

Amunicijos fabrikams skir
ta apie 65 ketvirtaines mylios. 
Ten yrtt 450 ūkių, dviejos ka
pines, keletas bažnyčių ir 13 
mokyklų. 

toeola, 19 m. amž. Cooper, iš
eidamas iš namų nužvelgė ki 
toj gatves pusėj stovintį kaž
kokį automobilį ir įsitemijo 
mašinos "laisnių" numerį. 

Už kiek laiko grįžęs namo 
nerado tarnaites. Su ja buvo 
dingę daug drabužių ir bran-

Bazare sugautas 
vagilius 

Chicagos turtuoli^ 
tam labdarybės bazare, 600 
No. Michigan įsimaišė įtaria
mas vyras, kurį policistas pra 
dėjo stebėti. Ir neapsirikta. 
Netrukus tas vyras iš vienos 
ponios pažasties ištraukė pi
niginę ir dūme gatvėn. 

Policistas tuojau leidosi pa
skui jį. Greit pasivijo. Atgau
ta pinigine, kurioj buvo 17 
dolerių. 

Suimtasis pasisakė esąs 
Fred DeVoe, 50 m. amž., 905 
Brompton pi. Tuose namuose 
jo kambary policija rado ke
lias kitas pinigines su rašomo
mis plunksnomis ir toaleti-
niais moterų daiktais. Jis tar-
domas. 

Viesulas išvartė valtis 
Užpraeitą'vakarą Chicagoj 

siautęs viesulas padare daug 
įvairių rūšių nuostolių. Michi
gan ežere išvarteliojo apie 
50 įvairaus didumo valčių. Pa 
kraščių sargyba keletą asme
n į išvadavo iš putojančių eže
ro bangų. 

Ugniagesiai buvo 
pavojuje 

25 ugniagesiai vos išsisuko 
iš pavojaus gesinant gaisrą 
čiužini'ų (matrasų) dirbtuvė
je, 2919 Prairie ave. (Viduje 
kilęs sprogimas sugriovė tris 
dirbtuves sienas. 

d. naktį padegė namus, 2 W. 
Chicago ave., ir gaisre žuvo 
trys asmenvs. 

Wagner yra invalidas. Jis 
gyveno tuose namuose ir susi
valdė su namų savininke ir 
šeimininke. Tad pasišovė jai 
atsimokėti kerštu padegdamas 
namus. 

Teisme jis prisipažino kal
tu. Bet tvirtino, kads padegda
mas namus neturėjęs pasiry
žimo ką nors nužudyti. 

pastangų, kad visus tinkamai 
priėmus. Šokiams grieš gera 
orkestrą. Įėjimas 3oc. Pra 
džla 8 v. v. Šokiai bus para
pijos salėj, 68th ir Washte-
roaw Ave. 

Komisijoj veikia: Stella 
Mosteika, Irena Pleiris, Juo 

Maraus te Park Liet. Am 
Piliečių Klubas po vasarą lai
kytų susirinkimų kas pasku
tinį mėnesio trečiadienį, včl 
laikys susirinkimus kas pas
kutinį mėnesio sekmadienį. 
Taigi, klubo sus-mas įvyksta 

rūgs. 29 d., parapijos t?vetai-
nej, 2 vai. po pietų, naujų 
laiku (Standard time). 

Visi nariai malonėkite su» 
zefa Davidonis, Kazimieras; brinkti. Bus išduota raportai 

Automobilių aukos 
Namų priešaky, 2020 Cer-

mak rd., automobilio sunkiai 
sužeistas David Haas, 9 m. 
amž. Šv. Antano ligoninėje 
kovoja su mirtimi. 

Caldwell ir Leader gatvių 
sankryže automobilio užmušta 
Mrs. Anna Olson, 73 m. amž. 

Birgelis ir Edmund Norbutafe. 
Choras ir vedėjas B. Janu

šauskas nuoširdžiai kviečia 

iš Cook Coamty Civic Council 
ir kiti. Kas įdavė protestą per 
klubą del per aukštų taksų 

visuomenę dalyvauti šiame| K*35 metų, jau yra ašeję per 
iokiu vakare. K. Skelly 

Apie 25,000 sumažinta] tak
sų sąskaitų jau išsiųsta Coo
ko apskrities namų savinin
kams. 

Eook Island geležinkelio 
kompanija spalio 10 d. minės 
88 metų sukaktuves. 

Spalio 17 ir 18 d. Chicagoj 
turės suvažiavimą Audi d Bu-
reau of Circulation (A.B.C.). 

Chicagos aldermonlų tary
bos darbo komitetas emesi tir 
ti raketeriavimą unijose. 

teismus ir atmokama. Ateiki* 
te, ipilačiau išgirsite. 

Po susirinkimų bus pasi
linksminimas — refreshment. 

A. J. M. 

Kolumbo dieną spalio 12, 
Chicago Civic Opera House 
įvyks Knights of Colunibus 
koncertas. 

Chester 01szewski, 18 m. 
amž., už neatsargų automobi
liu važinėjimą teismo nubaus
tas 10 dol. bauda. Jis važiuo
damas sužeidė 2 asmenis. 

j Padėti Pinigai kas Menes; iki 11 Dienos. Neš Nuošimtį Nuo 1 Dieno*. 

TURTAS VIRŠ #5,500,000.00 
Atsargos Kapitalas Virš #400,000.00 
Dabar mokam 31/2% už pa 

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

Je 

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

LGAN ASSOOIATIOH 
OP CHICAGO 

/tJSTTN MACKIEWICH, Pres. 

duutered by U. 8. Government 
SAVINOS FEDERALLT 

INSURED 
• 

4192 ARCHER AVENUE 
TEL. VTRGIN1A 1141 

VAL.: 9 iki 4 p. p. Trečiad.: 9 iki 12:00 p. šeštad.: 9 iki 8:00 v. T. 

genybiiu. Cooper pranešė po- ^ 
1• • • * • • 1 — j . j i I ^ ^ _ 

šį Vakarę SvarKos 
Prakalbos 

North Side. — Šį vakarą 
7:30 vai., šios kolonijos lietu
viai renkasi į Šv. Mykolo pa-
rap. ' sa lę pasiklausyti dr. A. 
Račkaus ir kitų kalbų apie 
Lietuvą. Prašoma ir iš kitur 
atvykti, mes jau dr. R a e t o 
savo prakalbų maršrutą ne
trukus užbaįgs. 

Kalbės arkivyskupas 
Stritch 

J . E. Chicagos Arkivysku
pas S. A. Stritch ateinantį 
sekmadienį popiet kalbės 
Charles Carroll Forum sesi
joje, Palmer IJeuse. Tema; 
Šiandieniniai švietimo sieki
mai. 

I š r i n k t a 9 0 n u o š . t a k s y 
. 'Pranešta, kad už nekilnoja

mas savastis taksos Cooko ap 
skrityje (ir Chicagoj) gražiai 
plaukia apskrities iždan. 

Nuo 1928 iki 1939 metų im
tinai išrinkta 90.86 nuoš. tak
sių. Geriau ne nereikia. i 

licijai ir nuroclš matyto auto- j [5jjF^SS&^ 
mobilio "laisniu/ ' numerį. 

Policija greit patyrė, kad 
automobilis priklauso George 

į Pitron, 21 m. amž., 3826 Mon-
roe gat. Tenai rado ne tik 
Pitroną ir minėtą tarnaitę, 
bet dar ir daugybę vogtų dra
bužių ir kitų daiktų. 

Teisejaas G. B. Weiss Pit
roną nuteisė kalėti, o Rosali-
jai pripažino "išbandymą" 
(probaciją). 

Išsisuko iš mirties 
bausmes 

Cooko apskrities kalėjime 
vaka~ po pusiaunakties mir
ties l>ausme turėjo būti įvykdy 
ta žudikui Henry Drevvek, 22 
m. amž. Bet prieš pusiaunaktį 
gubernatorius Horneris mir
ties bausmę jam pakeitė ka
lėjimu iki gyvos galvos. 

Dreweko du sėbrai savo gal 
^omis anksčiau užmokėjo už 
atliktą žmogžudystę piešimo 
sumetimais. 

Į 

Pereitais metais spalio mė
nesį jei visi trys užpuolė ta
verną, 185y No. AVashtenaw 
ave., ir viduje nušovė tuo lai
ku ten buvusį pasalinį vyrą. 

Visi trys pabėgo, bet neil. 
gai džiaugėsi laisve. 

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

CHICAGO'S MOST EELIABLE NEW CAR DEALER 
Trade-ins on New Plymouths and De Sotos are swamping us! 

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

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

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

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

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

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

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

PONTIACS —1939-38-37-36, with Heaters, Radiote, 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 from. Every car reconditioned by our factory 
trained mechanics and guaranteed to be perfect throughout. 

YOUR CAR DOWN — BALANCE 18 MONTHS. 

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

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

11 

BUDRIKO KRAUTUVĖJ 
JŪS RASITE VISUS PEČIUS, KOKIO TIKTAI 
JUMS REIKIA: UNIVERSAL, NORGE, QUAKER, 

SUPER-FLAME, MONOGRAM IR KITUS. 

• m 

WARM 
•IFLOORS 
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COLE'S 

A warm-air blower ert f loor level in Cole's 
new Console Oil-burning heater keeps 
floors "warm as toast" for the little tots 
at play. Up-to-the-minute features are 
three-way heat distribution and thermo-
stat temperature control. Come in and 
see this distinetive and efficient Console 
Heater, approved by the National Board 
of Fire Underwriters. 

FIBESIDE HEATERS 
3 KambariŲ pečiai, po $ 2 9 . 5 0 
4 Kambarių pečiai, po £ 3 9 . 5 0 
5 Kambarių pečiai, po $49i50 

(ir aukščiau.) 
Lengvais išmokėjimais; senas pečius išmainomas. 
Kas Tiktai Reikalinga Namuose Jūs Rasite:— 

BUDRIK 
FURNITURE HOUSE 

3409-11 So. Halsted St. Tel. Yards 3088 
Budrik's Annex, 3417-21 S. Halsted St. 

RADIO PATAISYMUI ŠAUKITE: YARDS 3088. 

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

TEL. PEOSPECT 8742 
Mes iškraustome moderniu bodo. 

Pardavinėjame tiktai geriausios kokyb( i 
(best ąuality) anglis. 

ii 
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