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Stalino batlaižiai Amerikos 
lietuviški komunistai ir toliau 
mulkina savo tamsuolius se
kėjus. Jie tvirtiną, kad Palec
kio "vyriausybė" Lietuvą 
"išvadavo iš Smetonos reak
cijos ir gražino laisvę". IŠ ti
krųjų gi ta Paleckio " vyriau
sybe " padėjo Maskvos komi 
sarams nepriklausomąją Lie
tuvą pavergti, šiandien ji pa
deda Maskvos raudoniesiems 
agentams persekioti, kankinti 
ir žudyti lietuvių tautos va
dus patri jotus. 

SOVIETŲ RUSIJA VEL GRASINA SUOMIJAI 

\ 

PATOGIAUSIA LAIKAS 
PULTI ANGLIJA 
LONDONAS, rugpiūčio 2 d 

— Birtai įsitikinę, jog jei Vo 
kietija nemėgins pulti Angli
jos iki rugsėjo mėnesio vidu
rio, tai negalima jokios ata
kos laukti iki kito pavasa
rio. Jie pažymi, jog nuo rug
sėjo vidurio prasideda labai 
nepalankus oras, ypač karo 
veiksmams trukdąs sun'kus 
rūkas. • 

Patogiausios šį mėnesį die
nos būsiančios kitą savaitę. 

nuo 2 
iki 7 dienos. Ir trečias pasi
rinkimas spalio 1-6 d. ir spa
lio 30 — lapkričio 4 d. 

Paleckio "vyriausybė" yra 
Maskvos komisarų pastumdė
lė. Reikia abejoti, kad ji dar 
gyvuotų. Komisarai susimetė' Paskui rugsėjo mėn 
Lietuvoje komunistinti'priva
čias savastis ir kitus turtus. 
Kliūva ten, veikusiam ir sve
timų šalių piliečių kapitalui. 
Britų vyriausybe tad užarcŠ5-
tavo Anglijoj .esamus Lietu
vos fondus, kad jie .negalėtų 
tekti bolševikams. Ir ką gi 
manote. Prieš fondų užareš-
tavimą užprotestavo ne Pa
leckis, ar jo "vyriausybe", 
bet Maskvos ambasadorius I-
vanas Maiskis!/Vadinasi, Iįe-
tuvą Londone atstovauja, ne 
Lietuvos lietuvis atstovas, bet 
Maskvos žydas Maiskis. 
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Maskva visam Pabaltijy už
grobia privačias savastis, kon 
fiskuoja ten svetimų šalių sa
vastis ir investinimus. Britai 
ten turėjo nemažus interesus. 
Yra žinių, kad Londonas pa
siduoda Maskvai, sutarta gra 
žiuoju išlyginti tuos "nesusi
pratimus". Reikia spėti, kad 
britai galų gale nuims embar
go nuo Lietuvos fondų ir šie 
teks Lietuvą apnykusiems rau 
doniesiems banditams. Britai 
Lietuvai ne bičiuliai. 

NERAMUMAI SUOMIJOJ 
Pabaltij is pri imtas Sov. 
Sąjungon 
Imperialistinis Rusijos 

s 

augimas 

I 

Nacių karo laivas atsišaudo prieš britų karinių lėktuvų piolimus karo zonoje. (Acme 
telephoto) 

. 

Pres. Rooseveltas anądien 
atlankė karo laivų dirbtuves 
Norfolk, Va, Dirbtuvių virsi 
ninkas prezidentui pranešė, 
kad tūkstančiai darbininkų 
pageidaujadirbti visas šešias 
savaites dienas vietoje pen
kių. Viršininkas pažymėjo, 
kad laivų statymas skubotas, 
kad darbininkai pasiryžę ša
lies saugai aukotis kad ir il
giausiomis darbo valandomis. 
Prezidentas išklausęs nusišyp
sojo ir 'pareiškė, kad darbi
ninkai siekia ne kitko, kaip 
tik didesnių uždarbių. 

Reikia ramios jūros 
Neutralieji karo atstovai, 

įsivaizduodami vokiečių ata
ką pažymi, jog jai reikalin
gos šios sąlygos: 

1. Rami jūra, kad vokiečių 
kareiviai nesusirgtų jūrų liga 
besikeldami per Šiaurės jūrą 
ir Anglijos sąsiaurį. 

2. Potvynio, kad plokštieji 
laivai, kuriais bus perkelia
ma pirmieji kovos daliniai, 
galėtų užplaukti toli ant kran 
to, kad tankai galėtų būti nu 
keldinti saugiai į žemę. 

3. Miglų Anglijote sąsiauryj, 
kad būtų galima pridengti ibe 
sikeliančią kariuomenę. Kar 
tais sąsiaurio viduryj būna 
tirščiausios miglos, kai abiejo 
se pakrantėse giedra. 

Svarbu ucstų užėlinmas 

Tie patys karo žinovai pa
reiškia, jog vienu svarbiau
siu pirmųjų atakų tikslų bū
sią užimti uostus. Užėmus uo
stą vokiečiams būtų daug 
lengviau palaikyti ryšius ir 
pristatyti kariuomenei reik
menų. 

Tačiau, atrodo, jog anglai 
nenugąstauja, nes, anot, jų, 
bet kokia vokiečių kariuome
nė laivuose būtų galima len- Lapeliu, ataka 

S U N A I K I N O HAMBURGOIŽINIĮĮ SANTRAUKA 
MIESTO U O S T Ą 

Anglai bombardavo 
tūkstanti vietų 
Vokiečiai keičia propagandos 
taktiką 

LONDONAS, rugpūčio 2 d. 
— Autoritetingi anglų sluogs-
niai pareiškia, jog Anglijos 
lakūnai .bombardavo virš šim
to Vokietijos miestų ir Ham
burgas, Vokietijos uostas, pa 
verstas į griuvėsius. 

Ant Bremeno uosto, kuria
me yra laivų statymo dirbtu
vės ir Fockewulf orlaivių dir 
btuvės, numesta "tūkstančiai 
bombų". iSmarkiai bombar
duota ir Cologne, Europos 
tarptautinio judėjimo centras. 

Per paskutiniuosius tris mė 
nėšius britų lakūnai atakavę 
virš 1,000 vietų, kurios esą 
svarbios kaipo Vokietijos ka 
ro centrai. 

gvai siuiaikinti. 

Britanijai (Anglijai,' Vali-
jai ir Škotijai) jau mažėja 
maisto ištekliai, Iškeliamai 
sumanymas panaikinti valgių 
gaminimą namie IT įsteigti vi 
sur bendruomenės virtuves. 
Pažymima, tuo būdu bus gali-

GIBRALTARO RAKTAS 
ISPANU RANKOSE 
MADRIDAS, rugpiūčio 2 d. 

— Dominuojančios falangistų 
partijos organas Arriba šian 
die pareiškė "Gibraltaro ra
ktas yra mūsų rankose". 

Pralauždamas tylą apie Is
panijos pirmaeilę teisę į te
ritoriją, laikraštis pažymėjo, 
jog Anglijos "plėšikiškumas,, 

nugalėjo Gibraltarą ir pridė
jo? jog "du šimtmečiai Angli 
jos valdymo neįstengė palauž
ti Ispanijos prisikėlimo dva
sios". 

Laikraštis ABC, sąrašyj su ma daugiau maisto sutaupyti, 
nes visi kaip turtingi, taip1 Anglijos praplėtimu laivyno 
vargiai turės maitintis vieno- blokados, pažymi, jog "An-
du maistu. įvaro naštą visi! glijos užsimojimai atrodo per 
lygiai turi vilkti. Į dideli". 

Tuo pačiu metu kai an
glams buvo skelbiama apie 
Anglijos lakūnų laimėjimus, 
vokiečių bombanešiai prave
dė "lapelių ataką", numes
dami begales propagandinių 
keturių puslapių pamfletų, ku 
riuose tilpo ištraukos iš Hit

lerio kalbos Reichstagui lie
pos ę9 d. 

Lapeliai užvandiniti. "Pas
kutinis Adolfo Hitlerio atsi
šaukimas į protingumą", ku
rio anglai gal neturėję (pro
gos išgirsti ar perskaityti. 

Anglų policija paskleistuo
sius lapelius skubiai surinko. 

Keičia taktiką 

Anglų spauda pastebėjo pa 
sikeitimą taktikos vokiečių 
radio propagandoj. Paskuti
niuoju laiku vietoj grasinimų 
užpuolimu, šaipymos iš anglų 
naminės apsaugos ir kalbų 
apie Varšuvos ir Rotterdamo 
likimą, radio kalbėtojai pa
brėžia Vokietijos blokadą ir 
Vokietijos lakūnų daromus 
nuostolius Anglijos prekybai. 

Vokiečių bombanešių ata
kos tebetęsiamos. Numesta 
sprogstamųjų ir padegamųjų 
bombų šiaurryčių. Anglijoj ir 
šiaurryčių Škotijoj ir vėliau 
Wales, rytinėj Škotijoj ir ry 
tinėj Anglijoj. Nuostolių ma-
v 

za. 

TOKIJO, rugpiūčio 2 d — 
Laukiama milžiniško gyvybei 
aukų skaičiaus,, kai potvynio 
banga sunaikino 1.300 žvejų 
laivų. 

NEW YORKAS, rugpiūčio 2 
d. — Iš Turkijos ir Komuni
jos atšaukti Prancūzijos am
basadoriai, kuriuoįs Vokieti
jos "Baltoji Knyga" nesenai 
apkaltino "vedant intrigas 
karo plėtimui". Jų vieton bus 
paskirti nauji. 

CLERMONT-Ferraud, Pran
cūzija, rugpiūčio 2 d. — Ka
ro teismo išnešė mirties baus
mes sprendimą Prancūzijos 
karininkui gen. Charles De 
Gaulle, kuris Londone sudarė 
provizorinį Prancūzijc(3 komi
tetą. 

• 
LONDONAS, rugpiūčio 2 d. 

— 1,864 tonų Lenkijos krovi-
nių laivas Kroman atvyko j. 
Anglijos uostą po pabėgimo 
iš Dakar. Prancūzijos uosto, 
kur jo suimti buvo vokiečių 
laivai. 

ŠVEDUOS UŽSIENIO 
POLITIKA NEPASIKEITUS 

VICHY, rugpiūčio 2 d — 
Prancūzijos teisingumo minis 
fleris Raphael Alibert prane
šė, jog Vyriausias Teismas su 
sirinks Riom'e rugpiūčio 8 d, 
kur bus pradėtos bylos prieš 
akmenis už nusikaltimu pran
cūzų tautai. 

MASKVA, rugpiūčio 2 d.— 
Iš Maskvos staiga išvyko 
Suomijos pasiuntinys Juho 
PaSsikivi. Jis išvyko Helsin-
kin be paaiškinimo. Jo išvy 
kimas diplomatiniuose >sluogs 
niuose sukėlė įvairiausių spe 
kuliacijų, neis vakar kalbėda
mas Sovietų parlamente už
sienio kcinisaras V. Moloto
vas pareiškė, jog Rusijos ir 
Suomijos santykiai galį nu
kentėti, jei nepasiliaus Suomi 
jos antikomunistiniai veiks 
mai. 

Riaušes Suomijoj 

Jis pats prisipažino, jog 
trumpiau, negu per metus 
Rusija padidėjo virš 23,000,-
000 gyventojų. 

MASKVA, rugpiūčio 2 d. 
— Maskvos laikraščiai pa

brėždami aprašo Tass, Rusi
jos oficialios žinių agentūros, 
pranešimus, jog Helsinkyj ir 
kituose Suomijos miestuose 1 "*^ 
vyksta darbininkų susirėmi- Nuo pereito rudens Rusi
mai su policija. Policija su- ja pasigrobė dalį Lenkijos, 
mušusi daug moterių ir seny-1 kurią gavo sutartimi su Vo-

MASKVA, rugpiūčio 2 d . -
Šiandie Rusijos Vyriausias 
Sovietas formaliai priėmė į 
Sovietų Sąjungą Pabaltijo 
valstybes ir atimtą Romuni-
jos dalį. 

Šių dienų Rusija savo eks 
pansijoj pasiekė Baltijos jū
ros su neužšalančiais žiemą 
uostais, kurie Rusijai labai 
svarbūs, ir Dunojaus. 

Vakar savo kalboje Moloto
vas pabrėžė, jog naujųjų že
mių prijungimas * * suteikė 
mūšių teritorijai žymios eks
pansijos ir padidino Sovietų 
Sąjungos jėgas". 

VOKIEČIAI PATENKINTI 

vų vyrų, skirstydama "Są
jungos dėl draugiškumo ir tai 
kos su Sovietų Sąjunga" su
sirinkimą. 

Kartu laikraščiuose pažy
mima, jog savo kalboje vy
riausiajam sovietui Moloto
vas kritikavęs tariamuosius 
prosovietinių elementų perse
kiojimus Suomijoj ir įspėjęs 
Suomiją. 

Suomijoj uždrausta susirinki
mai 

HELSINKIS, rugpiūčio 2 d. 
— Prezidentas Kyosto Ka
ilio šiandie pasirašė įstaty
mą, kuriuo draudžiama vie
šieji susirinkimai, kurie "yra 
prieš valstybės interesus ir 
kurie ardo visuomenės tvar
ką ir įstatymus". 

kietija, dalį Suomijos sutar-
tyj su Suomija, Pabaltijo vai 
stybes — Lietuvą, Latviją ii 
Estiją ir Besarabijos ir Bu
kovinos provincijas. 

Anot Molotovo, didžioji da
lis šių teritorijų, žinoma, įs
kaitant ir Pabaltijį, ir pir
miau buvo Rusijos dalimi, 
"bet buvo jėga išplėštos iš 
U.S.S.R. vakarų imperialis
tų, kai U. S. S. R, buvo kar> 
niai silpna". 

Dalyvavo Pabaltijo atstovai 

Prieš Molotovo kalbą posė
džio pirmininkas Andrei An
drejevas pranešė, jog posėdyj 
dalyvauja Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos komisijos ir Besara 
bijos ir šiaurės Bukovinos de
legatai. Adrejevo pranešimas 
priimtas rankų plojimų. 

ORAS 
Cbicagoj ir apylinkėj: — 

Dalinai debesuota. Galima lie
taus su perkūnija. Šilčiau. 
Pietryčių vėjai. 

BERLYNAS, rugpiūčio 2 d 
— Autorizuoti vokiečių sluo-
gsniai šiandie apie Molotovo 
kalbą kalba su pasitenkinimu, 
ypač dėl jo pastabų sąryšyj su 
Jungtinėmis Valstybėmis ir 
dėl jo "aiškaus ir objekty
vaus pasisakymo apie Vokie
tijos — Rusijos santykius". 

Anot jų, Molotovo kalba 
j parodė, jog interpretacija, 

STOCKHOLMAS, rugpiucioJ f _ Tr . . .. « . . __. 
kad Vokietijos-Rusijos santy-

RUMUNIJA ATSISAKO 
TERITORIJŲ 

1 d. — Kalbėdamas iš sosto į 
specialiai sesijai sušauktą 
parlamentą, karalius Gusta
vas V pareiškė, jog Švedijos 
užsienio politika pasilieka ne 
pasikeitus ir jis dedas visas 
(pastangas "išlaikyti mano 
kraštą nuo karo išlaikant jo 
laisvę ir nepriklausomybę" 

BUDAPEŠTAS, rugpiūčio 2 
d. — Šios dienos pranešimai 
sako, jog Rumunijos kabine
tas, kuriam pirmininkauja 
Ion Gigurtu, nutarė Vengri
jai pasiūlyti dalį Transylva-
nijos ir Pietinę Dabrudžią 
Bulgarijai, kad tuo būdu būtų 
susitarta su tomis valstybė
mis. 

kiai yra įtempti, esanti klai 
dingą. 

Pabrėždami, jog Molotovas! Šio nutarimo, sakoma, pri
davė suprasti, kad bet kokios eita po karaliaus Karolio kon 

0TTAV7A, rugpiūčio 2 4 -
Apsaugos ministeris Ralston 
praneša, jog Angliją saugiai 
pasiekė '-kitais didelis Kana
dos aktyviosios tarnybos ka
reivių kontigentbs". 

LONDONAS, rugpiūčio 2 d 
— Iš Lisbonos į Bruselį ats
krido Vokietijos orlaivi*, ku
riuo atKryko .Belgijos .kara
liaus Leopoldo vaikai. 

Amerikos pastangos kištis į 
Rusijos užsienio politiką bus 
atmestos, tie sluogsniai pažy
mi, jog tai Vokietijai "nėra 
nesvarbu". 

kitos savaitės pradžioj. 
Sakoma, jog Vokietijos pa

siuntinys pareiškęs Karoliui, 
ferenenos su Vokietijos nu- , _ / . . _ . . 

. * ! v, f kad Vokietija mananti, jog 
nistenu Bukarešte. *" 

Tikima, jog formalūs Ro-i ^ubus Romunijos valksmai 
munijos pasiūlymai bus per- yra būtini sutvarkymui ten-siųsti Budapeštan ir Sofijon torinių nesutikimų. 

» 
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l ielna kasdien, ise&yrus se&madienlus. 
pteej<te rtsjrfrisjns ir fcorasi. o n dentinas rastų negadina* 

|el nepnutoina, tai padaryti u neprleiunčtama tam tiKb-r pašto ženklų, itedakclja pasitaiko sau teise taisyti 
trumpiau vi«u* prisiųstus rastus ir ypač aortoyou-

ftencijas suli* aavp nuožutros. Korespondente prašo ra-
§fU trumpai ir aiškiai (jei gailina rašomąja mašinėlėj, 
paliekant didelius tarpus pataisymam*, vengiau t pole-
£?t£at in ?*™mniškumų- *>**ttussos korespondencijos 

T> R Ą TJ G A S 

čiai, tikinčiųjų, ypač katalikų, persekioji- > ^ 
mai be galo dideli ir žiaurus. 

Austrijoj, kur amžiais buvo žinonii kata 
likų kultūros centrai, vienuolynai, mokyk- ^ 

^estadknis, rugp. 3 ji, 1940 

Rimties Valandėlei 

Skelbimų kainos prtsin n ftamot nereiKsiams. 
Kniered as Secund-Ciass Matttr March Ii, lv l f , at 

Cfelcago, Illinois Under tne A*at ot Mama t. 1*7*. 
— o — 

Prenuuieratos Kaina: Junt. Amerikos Valstybėse: 
Mauuns — $t.00; rusei Metui — »i.oo, Trims M&n*-
siams — $2.00; Vienam Mėnesiui — .76c. Kitose vals
tybėse prenumerata: Metama — $7.00; Pusei Metui 
— fe.OO. Pavienis numeris — to. 

los eta, tikintieji kenčia dvasinį skurdą. Jų' " J T , *"""* - • -
įstaigos uždarytos, vienuolynams ir mokyk-[^V*** ****#*> ^ n k ^ 6 1 *>*- tikraį sa*ininga tretininke 

znycictse norėdami įsigyti Po- taip nesielgę. 
rcinkulės alaidus. Aemažas Kadangi pasitaiko tokių 
skaičius su pajuoka, tyčioda- išimčių, gali kilti mirtis — 
miesi, sake esą tiktai f reti- "Kiekvienas kuris dainiau 
matams priminimas jųjų pa- lankosi bažnyčioje apsileidęs 
reigu; paprastiems katali- kitose pareigose", tokia min-
kams nesvarbu^ tie atlaidai.1 tis būtų didelė neteisybe. Kas 

šv. Pranciškus įsteigdamas1 į * ? * " * * Kristaus nuro 
savo vienuolyną pramaAė kaip' £ * £ t a s m ^ s u d e r i n t i 

_ J W « _ ~ * . +™+ , „ a j | tikėjimo prievoles su pareigo 

Stalinas Su Hitleriu 

Sovie^i Rusijos diktatorius Juozas Stali
nas, matyti , tebedreba i š Hitlerio baimtl . 
Baimė jį privedė pasibučiuoti su Vokietijos 
diktatorium ir užmegsti artimus ir 'nuo
širdžius diplomatinius i r prekybinius san
tykius; baime j į verčia ir dabar dar valyti 
Hitlerio čebatus. 

Kad Stalinas tebėra Hitlerio čebatlaiiis, 
kad nei Didžiajai Britanijai nei jungt inėms 
Amerikcjs Valstybėms nėra jokios vilties pa
traukti Sovietų Rusiją prieš Vokietiją da
bartiniame kruviname Europos konflikte, la
bai aišku i š šiomis dienomis pasakytos Mo
lotovo, užsienių reikalų komisaro, kalbos 
Sovietų •par lamente . 

Molotovas aiškiai pažymėjo, kad Sovietų 
Rusijos santykiai s u Vokietija tebėra geri. 
Tų santykių anglai nepajėgsią suardyti. 
Jungt inių ValstyDių te ikiama Anglijai para. 
ma ta ip pat prisidedanti prie karo išplėti-
V*0* > * A.**A-

Keista, kad Stalinas ir Molotovą*, .ik ką 
pasigrobę Lietuvą, Latviją, Estiją ir Besa
rabiją, drįsta kaltinti anglu/j ir Jungtines 
Valstybes imperialistiškuosa žygiuose. Hit
leris puola ir grobia, Stalinas pavergia tau
tas ir plėšia, tą patį daro ir Igussolįnis, bet 
tie trys gengstenai nėra imperialistai, nėia 
grobikai. Anot Molotovo, imperiaLUtai ir 
grobikai buvo jų užpultieji prancūzai ir an
glai. Keista ir juokinga. Molotovo kalboj ne 
tik nėra paprasčiausios logikos, bet jokio 
padorumo. $ m m iA, 

Molotovas, žinoma, kalbėjo taip, kaip jam 
Stalinas įsakė. Stalino gi tikslas jokiu būdu 
neužgauti Ęitlerio, kad jis vietoj pulti Di
džiąją Britaniją, nea^tsisuktų prieš Sovietų 
Rusiją, kuri tikrai prieš nacius neatsilaikytų. 

Reikia pripažinti, kad Molotovo lūpoais 
pakartota S .alino ištikimybė Hitleriui šiek 
tiek ir gero padarė. 

Anglams nebereiks eikvoti savo energiją, 
kad patraukti sovietus į savo pusę. Nebe
reiks ir šio krašto vyriausybei dar ir toliau 
gyventi viltimis atvesti Staliną ir jo komi
sarui į protą ir susto.i gelbejus Hitlerio 
groboniskus užsimojimus. 

Žodžiu, daug geriau išsiaiškinama. 
Kalbant apie pavergtąsias valstybes są

ryšy su pasakyta Molotovo kalba, jų padė
tis tuo tarpu yra beviltiška. Jas smaurji, 
išnaudos, čiulps iš jų gyvybės syvus, nes 
jos iš visų pusių apsuptos nepasotinama. I 
imperialistais lyg kokiais plėšriais žvėrimis. 

Mažosios tautos vik tada galės išsilais
vinti, kada Europos gengsteriai nusisuks 
sau sprandą arba kada, benorėdami perdaug 
praryti, užsprings. 

Kurion pusėn šiandien turi linkti mažųjų 
tautų, norinčių atgauti* laisvę ir nepriklau-j 
somybę, simpatijos ir aiškinti, berods, nėra 
reikalo. 

loms atimama galimumai veikti, vaikai mo
kyklose auklėjami nebe katalikiškai, bet 
naciškai, pagoniškai. 

Ateina žinių, kad bolševikų užgrobtoj Lie
tuvoj nuo būsimų mokslo metų iš visų mo
kyklų bus išmestas tikėjimo dalykų dėsty
mas. Vietoj to, bus įvestos ateis inio komu
nizmo pamokos ir tos pamokos priverstinai 
visų mokinių turč£j būti lankomos. 

Žodžiu, į, kokią gyvenimo sritį nepažvelg-1 reikalinga turėti asmenų, ku 
si, visur pastebėsi tą patį visokios žmonių rie gyventų ne vienuolynuose! ~ * * * 
i«i«^;- x ,• ,—i.-— i—— u«i 11_+ _-___«*. • Tenemano kad ndsiranda 

bet paprastųjų žmonių tarpe, I 7 ^ S 
gerą darydami, savo pavyz-! g a ^ ^ 2 " * . ***** 
dingu gyvenimu vesdami ki-| f**.' G affu s m " k a i " P a 

te prie Dievo, tat gi šven j l e S t n n a ' F r a n z L l s ^ G u a n o d 

mis. 

la isves varžymą ir persekiojimą ir pas bol
ševikus Rusijoj ir pas nacius Vokietijoj. 

Ką Jie Dabar Sakys? 
Šiomis dienomis Lietuvos "l iaudies sei-

(tt)Ov delegacija nuvyko Maskvon, pasiūlė 
Lietuvą Sovietų Rusijai ir Stalinas '•malo
n ė j o " ją "pr i imt i" . 

Ką dabar sakys Prūseikai, Bimbc^, Miza-
rai ir Andruliai, kurie v is dar tvirtino^ kad 
soviejai yra Lietuvai draugingi, kad Stali
nas t ik nori apsaugoti Lietuvą nuo imperia
l istų, kad Stal ino žygiai Lietuvai, tai val
stybės nepriklausomybės garantija etc. 

1939 m. spalių 10 d. Maskva atsiuntė į 
Lietuvą kelj(s savo armijos garnizonus, Prū-
seikos ir Bimbos sakė, kad tai draugiškų 
ryšių ženklas ir nepriklausomybes sustipri
nimas. 

1940 m. birželio 15 d. keli šimtai tūkstan-
j čių raudonarmiečių įsiveržė į Lietuvą, jie 

taip pat tvirtino, kad tai daroma Lietuvos 
apsaugai.-

Sudaroma Paleckio vyriausybė, jie ją va 
dino liaudieis vyriausybe, nors visas pasau
lis žinojo, kad tai buvo Maskvos padaras. 

Liepos 14 ir 15 dd. •renkamas" seimas, 
išstatomas tik komunistų kandidatų sąrašas, 
panaikinamos viscfc kitos partijos, žmonės 
su rusų kareivių pagalba verčiami balsuoji 
už komunistus, Prūseikcs ir Bimbos vis dar 
sako, kad tokie rinkimai ,"o^okratišjg,v ,j 
kad tai reiškiama 'tautos valia". .. 

Liepos 21 d. siisirenka "seimas", "atsto
vai'' verčiami balsuoti už Lietuvos prijun
gimą prie Sovietų Rusijos, Prūseikos ir Bim
bos vis dar rašo ir kalba, kad tai daroma 
Lietuvos nepriklausomybės apsaugojimui ir 
sustiprinimui. 

Visas pasaulįs žinojo, prie ko veda Stali
no žygiai Balijos valstybėse, tačiau saviš
kiai išgamos, lietuvių bolševikų vadai vis 
dar tvirtino, kad tai eina Lietuvos nepri
klausomybei sustiprinti, apginti. 

Jie pasirodė melagiais pilna ta Žodžio 
prasme, tautos išgamomis ir pardavikais. 

Tai tikrasai jų vardas. 

tasis Pranciškus sudarė regu
las Trečiam Ordinui arba Tre
tininkams. 

Parapijoje buvusi gausi na
riais Tretininkų kuopa. Vie
na narė gan dažnai lankyda
vosi bažnyčioje. Ifors gražu, 
kad ji dalyvavo daugumoj pa
maldų, užmiršo kad irgi sva
rbu neapsileisti pareigose. Jos 
namudse visur dulkių slucks-

J iHfft Aršųjį 
Po Sviete Pasižvalgius'tai kaip pradeda vyrus keikt 

tai net apsiputoja. 
Amerika, Lietuvoje, prieš 

balšavikanis pasmaugsiant jos 
laisvę ir nepriklausomybe 
buvo net įstatymas lietuvi II 
pavardems atlietuvinti. Ir 
daugelis atlietuvino. 

Ainerike, tavorščiai, dabar 
taipapt sparčiai eina pavar-

gyveno ir mirė pavyzdingais1 džių atlietuvinimas. Keikia 
tretininkais, šv. Ignacas Lo- tik pavartyti šių dienų mm 
yola, Šv. Arso klebonas, ne- jaunimo leidžiamus poiperius. 
suskaitoma eilė kitų šventų- štai? padėsiu jums ant delno 
jų buvę Trečiojo Ordino Šv.fiš ^Vyties" convention issue 
Pranciškaus, nariai. Koks di-' keletą atlietuvintų pavar-
delis skaičius tų šventų apie!džių: David, IShatos (Athol, 
kuriuos niekas nežino. i Mass.), Bovick, Piksa, Rubek, 

Jeigu kada nors tenka pa
matyti nepavyzdingą narį ar
ba narę, nesakykime kad visi 
tokie pat. J . ^ i kuris nors 

niai, valgis niekad laiku ne-1 i/mogus esti bažnytinės drau-
paruoštas, namų ruošos <J*r-| gijos narys — jis privalėtų 
bai visai negalvoj - tiktai taip tvarkytu kad visur ir 
bažnyčia rūpi. šitoks pavyz-I \ isuomet gerą pavyzdį teiktų, 
dys nelabai patraukiantis; AB.C.J. 

(S.) 

Lucas (Omaha, Nebr.), Glat-
kie, Gart*os? Zebert (Great 
Neck, L. I.) Morus, Patrick\Q . ' .. . . *"""". ^"7 
, r : „ ^ _ vr T , ar_^^ « ^ I baigaltei, ba p im^ syk mane 

pamačius ji nusijuokė. O tai 

PRAŠAU NESIJUOKTI! 
— Žinau ką, Kapsinskas 

Juozas guli ligoninėj. 
— Govan. Praeitą sekma

dienį mačiau, kaip piknike j is 
ūžė su aukšta bliondinka. 

— Taip, taip. Tu matei. 
Taigi, mate ir jo žmona. 
Vargšas nuo to matymo ir at-
siciure ligoninėj. 

Norėdamas pafulinti savo 
merginą Juozas Patinkaitis 
sako: 

— Žinai, ką, Vera. Aš, tur 
būt, labai patinku Onai Pa-

VADUOKIME LIETUVĄ 
Bendras šūkis 

Plat i ir didi yra Lietuvių 
Ateivija J . A. , Valstybėse. 
Priskaitome į 800,000 ir dau
giau lietuvių Ani#rįįkoje. Or
ganizuotieji , l ietuv|aį ir visi 
laisvę branginaątieji , tautos 
sūnūs pasmerkė Husijo$ val
dovo - kruvinojo, J . Stalino 
žygį prieš Lietuvą. Mes pro-

somybes panaikinimo akto, 
pasišalino į užsienį. ' ' 

Buvo žinių, jog p. A. Sme
tona lėktuvu buvo išskridęs į 
Karaliaučių ir kad komisaro 
Dekonozovo įsakymu paskir
tas Lietuvai "ministerių pir j 

mininku ir kartu einąs Lietu
vos prezidento p a r e i g a s " ko
munistas Jus tas Paleckis, 

testavome prieš j komunistų' buvo reikalavęs iš Vokietijos . 
vergi jų tiek įtikinančiai ir j vyriausybes gražinti p. Anta- ( 

(Linden, N. J . ) , Novitt , Rod 
gers, Kazolovitz, Zorski 
(Bayonne? N. Y . ) . 

Kai tiems pavardžių atlic-
tuvintojams tenka susidurti 
sunkiomis pavar^iemis, kaip 
Kursheibaum, Ivuprirschr 
midt, Lautensčlilager, Sehe 
chnplung„ Schickendant (Clii 
cago telefonų knygoj) ir 
joms panašioms, tai tariame, 
spėliname jas net nusikeikda
mi. Ale kai reikia mums iš
tarti l ietuviška pavarde — 
Dovydait is , tai tuojau lieživ 
vis užlušta ir . . . David. 

Anot dr. A. Račkaus: lie
tuviams kas airiška, tai gra 
žu? kas vokiška — manevrų 
o kas lietuviška, tai . . , meš 

geras ženklas. 
— Tas dar nieko nereiškia, 

— atsakė Jam Vera. — As 
pirmą syk tave pamačiau taip 
nusikvatojau, kad net vįsaj 
piknikas buvo sužiuręs. Tu 
toks esi juokingas . . . 

Suvažiuokime 
Būsimąjį ketvirtadienį, bū.ent rugpiūčio 

9 d., Pittsburghe, įvyks labai .svarbus A. L. 
E . K. Federacijos Tarybos suvažiavimas. 

S u l y g Federacijos konstitucijos Tarybc|i 
nariaijs yra: pati Federacijos valdyba, cent-
ralinių organizacijų pirmininkai ir sekrete 

garsiai , j og J. Ą, V. vyriau
sybė kartu su mumis pasmer
kė komunistinę Rusiją, paver
gusią mūšių tėvų šalį — Lie
tuvą. 

P irmą diplomatinį . mūšį 
prieš komunistu^ , laimėjome. 
J. A. Valstybės ; nepripažįsta 
"13-sios Sovietų, Respubli
kos/ ' ji žino tik teisėtos Lie
tuvos Respublikos. Vyriausy
bes Atstovą,p. Žadeikį Wash-
ingtone ir Lietuvos teisėtos 
vyriausybes skirtuosius Kon
sulus. 

ną Smetoną tikrąjį Lietuvos 
Prezidentą, į komunistų oku
puotą Lietuvą. Nėra žinių, 
kad Vokietija būtų išdavus p. 
Smetoną. Greičiausiai jis 
bus kur nors Vokietijoje, kur 
su savo atstovais ir konsulais 
ieško kelių vaduoti Lietuvą iš 
komunistų vergijos. 

Šiuo metu, kai Europos ka 

Illinois. — Illlinojui yra 
bobele kuri turi savyje kip
šą. Tankei kaip induksta 

Sekamų namuose sykį buvo 
"mažas" nesusipartimas. Kai 
viskas baigėsi, Sekamas kakto
je turėjo nemažą guzą. Sekantį 
nedėldienį jie buvo išvykę į 
pikniką ir kai vakare grįžo 
namo, Sekamienė tarė savo 
vyrui: 

— A š manau, kad daugelis 
piknike žmonių žino, kad mes 
ženoti. 

— Žinoma, kad žino, — at
sakė vyras. 

— Iš kur jie galėtų žinoti? 
— Iš mano •*parašo" kak

toje, — atsakė vyras. 

sėtas, atrodo, būtų dabar, jei Z m o g ^ U S g y v e n i m o 
yra gyvas, p̂  S Raštikis. ^ g j ^ J ^ 

Jeigu p. Raštikis neri is- « .«- - . . . J 

vykęs į užsieni, vertėtų, kad omeja, vieneriais 
p. Lietuvos prezidentas ne- m e t a i s 
delsiant sudarytų 

ras smarkiai atjaučiamas vi-j Lietuvos vyriausybę 
sos e šalyse kai niekas ten 
negalvoja apie teises ar pa. 
reig^as, o nori vien savo prie-

Jr _. . H įveikti, nemanome, jog p. 
Karas anums n e s i t t s . B u s , A . S m e t ( j n a g a , e t l J ,.a m ) r s 

taikos konferencija. Joje bus 
rui, Fedpracijįcs apskričiu pirmirijOsai ir i r j . A . vals tybį a t s t o v n i J ^ Z ^ t ^ r i ; " ; , "k;,ki" 
sekretoriai ir lietuviu kataliku laikraščiu re - ; j , € r j u o s m e s gJjme ^ŪS^T^^ T^T* 
daktoriai. Tad jie kaipo Tarybos S S I ^ . ^ g i ^ g t i , netiki Lietuvos 
visx turėtų dalyvauji suvaaa.vinie. ta™«M.™„i u.-, 

Taciau/atsizyelgiant į sių dienų mūsų s* ^ ^ k l a ^ m y b e s grjzimo. 

ją Metodai Vienocji 
Sovietų Rusijos ir Vokietijos nacių valdy

mo metodai nedaug kuo skiriasi. Tas pate 
žiaurumas, tas pats ioionių terorizavimas. 
Ir vieni ir antri laikosi militarine jėga; dur
tuvais. 

Nėra tarp jų didelio skirtumo ir religijos 
atžvilgiu. Rtcijoj religijos vietą užima kru
vinas, ateistiškas komunizmas, o Vokietijoj 
— žiaurus nacių pagonizmas. 

Po baisaus Uroro, žudymo ir naikinimo, 
Sovie.tų Rusijoj nedaug beliko bažnyčių ir 
dvasininkų. Ir likusieji neturi laisves rūpin
tis žmonių tikėjimo reikalais. Vokietijoj, kaip 
šią feavaitę praneša katalikiškieji laikraš-

nqsios tėvynės Lietuvos skaudžią Ir šiurpu-j Tik patys privalomo ne-
lingą padėtį, pageidaujama ir prašoma, jkad snausti. Lietuvos priešai ir 
į suvažiavimą atvyktų kuo daugiausia mū
sų visuomenės vadų ir veikėjų, kuriems rū-
fi mūsų tautos ateitis. 

Suvažiavimas turės atliks labai daug svar
bių reikalų, apie kuriuos rfmūsų laikraščiai 
jau yra plačiai rašę. Dėl to, kuo daugiau 
suvažiavime į bendrą katalikų veikėjų pa-
įsitarimą, tuo daugiau nuveiksime ir visi mū
sų nutarimai turės daugiau reikšmės. 

Ax:rikes lietuvių vadinamoji tautininkų 
grupė planuoja šaukti savo veikėjų seimą 
rugsėjo piimomis dienomis. Seimui vietą dar 
nepaskirta. Linkėtina, kad tautininkų vei
kėjai, kurie kažkodėl buvo vadinami gene
rolais be annijos, susitarę ir rimčiau pra
dėtų dirbti, BČS šiuo mėta visiems tietu-

net lietuviškai rašantieji Mas
kvos agentų - koJhunist,ų lai-! 
kraščiai Amerikoje deda dide-Į 
lių pastaugiu palaidoti gyvą 
Lietuvą aziatų jūroje. Nedel 
skime, — dirbkime. 

Mū^ų visų, Lietuvą mylin-
čiųnir jai laisvės norinčių žmo
nių bendras šūkis turi būti — 

VADUOKIME LIETUVA! 

Kur p. Prezidentas? 

G.en. Konsulas p. J. Bud
rys,; rašo, jog "Lietuvos Pre-

žymaus atsiekti. Je i laimes 
mes 

laimėjome Amerikoje pric;v 

Lietuvos pavergėjus, — tai 
visa. Atrodo, būtų daug ge
riau, kad p. A. Smetona at
vyktų Amerikon ir iš čia or
ganizuotų Lietuvai pagalbą. 

Kur teisėtoji Lietuvos 
Vyrimisybėy 

Nei komisaro Dekonozovo, 
nei komunisto J . Paleckio 
vyriausybe nėra Lietuvos vy
riausybe. J i yra Maskvos 

neatrodo neįgalimas dalykas. 
Juk Lietuvos Atstovai sve-

užsienyje i < - . . . < • , v v .• fetauj.ika praneša žmonijai 
8. 1 9 1 i * i v . . v _ • 

linksmą zmią: nezjūrint, kad 
šių laikų žmones intensing.iau 

v . ., v. .. . gyvena ir vartoja daug nar-
timose šalyse pilna sirdmu u^:i .„ , Z. -i ,_ * o T • m. - k o t l ^ V • apskritai imant, įl-pades p .A. Smetonai Tėvynes _ • „ , . ' . g i a ^ gyvena uz ankstyvesnių-
vadavimo darbe. TL A~X.I~A tz - m 

. ją dešimtmečių žmones. Tas 
Karo metu pavergtųjų vai- w „ v _ . ,. . . . 

. F . ° ;J" Z niazejantis mirtingumas ais-
stybių vvnausvbes , kajp vx- u:„a^in . , A , -.* 

J k . ; . - . ' . kmai)ias tuo, kad kas dunde
nome, dažnai vaikją svetimose g. f . . . . . . ., 

' m simt metų vidutinis baltos 
valstybėse: k. a. Belg'ų, Olan- ^ ^ ^ ^ ^ „ ^ „ , . 
du, Norvegijos, Lenkijos, i i u s pakyU v i e n e , . i a i s nt,t^ 
Ceko-Slovakijos. | I r j e j g u Jr to)iau ^ b Q s i % 

tai būsimo^ karto/s galės pa* 
siekti Matuzalio amžiaus. 

Lietuvos teisėtoji vyriausy
be galėtų laisvai veikti J. A. 
Valstybėse. Jos čia buvimas, 
sustiprintų Ateivijos jėgas I P r i e ž a s t i s to reiškinio pir 
kovai su komunistais, tėvų n i 0 J e i l 6 J >'ra žmogaus orga-
žemes ir brolių pavergėjais. n i z m o atsparumas, kurio dė-

Lietuya gali daug tikėtis k a nuveikiama užkrečiamce 
moralės ir medžiaginės pagal- ^S08- Todėl džiova vis tampa 
bos iš Amerikos lietuvių.] l e p e s n ė ir mažiau neša au-

paskirta Lietuvai pavergti! Mes-gi — Amerikos lietuviai ką. 

Antruoju kovos veiksmu y-vyriausybė. ieškome patyrusios vadovaja-
Kai Lietuvos val^tylies; m o s rankos visiems bendru ra higienos pažanga. Kįeį: 

prezidentas priėmė A. Mer-j siekiu — vaduoti Lietuvą iš tsvarbų vaidmenį tenka suvai-
kio ministerių kabineto atsi
statydinimą, pavedė sudaryti 
Lietuvai vyriausybe visų gar 
biamam ir mylimam gen. 8. 

viaais reikia ^uarūpinti savo ta*** l i k i m u , f t " ' ^ -\ S , " e t o " a ' s u t , u k . 
ir dirbti. jdytas eiti laisvos respublikos) Kaštikiui. ^tors Maskvos ko

rė-1' 

komunistų vergijos — iš Lie-| tĮinti higknai, matyti iš to, 
tuvos teisėtos vyriausybes. 

Kun. K. A. Matulaitis. 

It iekvienas geras, sąmoningas l ietuvis pre-} -Prezidento pareigas ir jokiu j nusaranis tai nepatiko ir jie naujau pasauly, reikia tą pa 
numeruoja ir skaito bent vieną gerą l ie ju- 'kūdu negalėdamas sutikti} pastatė savo žmogų į "mini- šaulį mintv?se jpama-tvti. 
viską, ^ t a l i k i š k ą laikraštį. 

Pirm pradedant gyventi 

kad Europos rytų kraštuose, 
kur higiena yra labai dažnai 
probleųkatiška, kasmet mirš
ta iš 1030 asmenų per 20, o 
tuo tarpu Anglijoje, Olandi
joje ir Švedijoje — vos 7 

B. SL pasirašyt i Lietuvos nepriklau Į sterius pirmininkus," bet t ei-1 ' 0 . Swett Marden: žmonės iš 1000. 
- ~A - - . . . . . >f 
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Iš "Mano Sielos Atgarsiai" 
Baso M e t a i t i s 

i nežinia kur žuvę. Likusių 
vyru. nebepažinsi, nes jie del 
vargo, nelaimių ir baimės bus 
pasikeitę, pusiau apmirę; ne
girdėsi linksmaus #arso iš 
jų lūpų, tik liūdesys jų balse, 

Skausmo ir Liūdesio 
Valanda 

Lietuva, barngioji tėvynė, 
kas su tavim, dėl ko nebėgi r-
dim tavo balso? Neturim 
tikrų žinių apie tave, pasku-, veide ir visam elgesyje pra-
tiniųjų valandų tavo gyveni-' bils į tavo širdį. Tu žiūrėsi 
mo vaizdo, tik girdim iš. ten ir . . . 
mums svetimą garsą, klaikius, Vargas ir skurdas visur, 
ciniškai melagingus praneši Komisarai savo laiku bus pa
muš apie tavo tariamąjį ger- sprukę, Lietuvos turtais ki-
buvį. Taip, žinom, tave už- >enes prikimšę, ar bus žuvę 
gulė nelauktas, piktasis nevi- nuo teisybės rankų. Liks 
donas ir savo kruvinąją lete- skurdūs ūkininkai, apiplyšę 
ną uždėjo ant tavęs, kad iš- (darbininkai, bado suvarginti 
čiulpus visą kraują, užsmaiv inteligentai, jei jų dar rasis, 
,gus iki mirtieB. Žinom. Tie ir visi išties į tave rankas 
girdimi pranešimai iš tavoj prašydami duonos ir pagal-1 
žemės, ar iš Maskvos, yra be-1 bos. Bus taip, kaip dabar 

Rusijoj, kur vien komisarai gėdiškai melagingi. Supran
tam, jie yra pasityčiojimas iš 
tiesos ir tavo kančių. Tikru
moj, tu baisiai kenti, patekus 
į nepermaldaujamą, piktojo 
priešo rankas, kuris kėsinasi 
ant tavo gyvybės. Tavo pa
dėtis yra panaši į padėtį 
paukštelio, kuris pateko į va
nago nagus. Tau nevalia 
kančiose nei šukterti, kad, 
kartais, neišgirstų kaimynai. 

ir j ^ draugai linksmai ir so
čiai gyvena, kiti gi visi var
go ir skausmo draugai. 

Turėjai kokią nuosavybę i 
Lietuvoj, grįžęs namo jos ne
berasi. I r kas gali pasakyti 
nūnai, koks tos nuosavybės li
kimas? Graži Lietuvos gam
ta, dėl to, kad savieji. Iš 
Lietuvos išvažiavęs, ar joj 
buvęs, be abejonės, turi ne 

NEREIK VERKTI... 
Nereik verkti, nei dejuoti, 
Kad Lietuva, mūsų motė, 
Yr' netekus jau Ii uosy bes, 
Nėra laisva nūn valstybė. 
Reikia melstis nūn 2T veikti 
Ir jos labui aukas teikti, » 
Tai ir vėl ji ,bu£ kaip buvo, 
Pataps laisva, nes rježuvo. 
Tik laikinai yr ' pavergta, 
Bus vėl laisva ir pagerbta, 
Jei jos yra toks likimas, 
Kad nežūtų taip, kaip Riymas. 
Kurs (praeity viešpatavo, 
Kol mirtiną smūgį gavo, 
Nes be valios To, ką rimo 
Dievo ^oste.... be likimo 
Neįvyksta niekad nieko, 
Net nei mirtis mažo slieko. 
Prie to verksmas ir dejonės 
Vien tik kankin' vargin' žmones. 
Todkl "Sursum corda", broliai! 
Šalin verksmas! Veikim uioliai! 
Bei aukokim, o Lietuva 
Ir vėl bus laisva, kaip buvo. 
Nes maskoliai - atėjūnai 
Žus, kaip žuvo žiaurūs gūnai 
Arba gaujos Džingis-kano, 
Kurie šalę jų gyveno, 

. Ir maskolius labai dergė, 
Nes buvo jie juos pavergę. 

K. Vidikauskas 
1) "Sursum corda", reiškia aukštyn širdis. 

Priešas įsilaužęs i tavo na-
, , . . v . , - , . . vieną kampeli kuris tave za. mus aklinai užsidarė duris ir _._._ i,y, ' _,,_._ 4_ 

skrios tave gyvą, iki neįsi-
lauž galingesnės už jį jėgos 
gelbėti tave. 

Mes, Lietuvos vaikai, visi, 
be išimties, sukrėsti esame ta
vo nelaime., Mūsų širdys dėl 
skausmo ir užuojautos atsisa
ko stipriau plakti. 

Skaudu! Tu, mylimoji tė
vynė, po bolševikais pasikeisi 
iki nepažinimui. Tuojau jie 
įves vrso pasaulio nekenčiamą 

LIETUVOS REIKALAI AMERIKOS 
JUNGT. VALSTYBIŲ KONGRESE 

(John Dingell. Amerikos i Hitler destroyed everything 
Jungtinių Valstybių Kon-j in their path. Nothing was 
greso narys iš Michigan 
valstybės kongrese pasakė 
tokią kalbą, kurią čia išti-

vėjo savotišku grožiu. Ar 
tai bus platūs laukai, ar Lie
tuvos milžinų kapai, ar jau
kūs ežerai ir malonios upės, 
ar miškas — tas viskas tavęs 
nebežavės, bet širdį skausmu 
suspaus. Mena, jie bus ap
leisti, nuterioti, antra, jie jau 
nebe tavo, bet kažin kieno 
valdomi. 

sai dedame. Red.) 
Mr. Speaker: 

The war ravaged wor!d, 
calioused and inured to shoek 
following repeated German 
excesses and the murder, 
plunder and enslavement of 
Austria, Czecho - Slovakia, 
Poland, Finland, Denmark 
and Norway, shuddered when 
the murderous German legr 

inviolate and nothing was 
spared^ Some of the most 
beautiful and picturesque 
ei ties in all Europe have been 
ruthlessly destroyed. The 
eivilization of a thousand 
years has been steeped in 
blood by the plundering 
hordes Naziism and it will 
take another thousand years 
to eradicate the traces of tins 
systematized; coldly premedi-
ated German 'destruction. 

\vere made to feel the brunt 
of German madness which, of 
course, steeped nearly all of 
Europe in the blood of the 
innocents. 

In 1939, or axaetly seventy-
five years since the previous 
attack upon Denmark, NazL-
fied Germany tore into 
shreds the ten year nonag-
gression pact with Poland 
and invaded the realm of her 
peace loving neighbor. How 
long the world Wlil permit 
this organized frothing fien-
dishness to continue, no one 
knows. Unless it is destroyed 
or burns itself out, civiliza-
tion and demoeracy among 
men and among nations is in 
danger of being extinguished. 

. The atrocious attitude of 
J this bandit among nations is 

responsible for all of the 
misery, destructiom and kill-
ing. Mussolini and Stalin 
are but accomplices and petty 
gangsters following the ex-
ample and carrying out the 
order of Hitler, the master 
mind and chief. This combi-
nation will never be broken 
up and peace will not come 
to the world unless and untii 
Germany is defeated and 
Hitler, his hide tanned and 
stuffed, is put on display in 
a London Museum a s a warn-
ing to all future madmen who 
might be tempted to leave 
their lowly though honorable 
paperhangįng trade for a 
career of murder and plunder. 

Today Lithuania, Estonia, 
and Latvia are no more. 
These three struggjing little' 
nations have been absorbed 

destructive locusts, the Grer 
man armies break loose upon 

įons agam invaded* the peare-
Lietuvio širdis gėrėjosi ta-\ e . . s T , 

. . v
 mZ . .. ' fui sjountries of Luxemburg, 

vo gražiomis baznvciomis; jis ^ , . J TT n i n» i 
. ' . , i Belg,ium and Holland. Ine their unsuspecting and trust 

.mėgsta jas lankyti jose mel-k, , • A * ^ • . • n . ^ i tvarką kitaip sakant, betvar- .. J: , 1V ., • . .. bloody imprint ot the iron mg neighbors at least once . > r stis. Po bolševikų invazijos 

by the Russian bear. I f press 
Likę * e periodic ptague of į ^ ^ c a n ^ b e l i e v e d , j 

the people of these little 

k v ir skurdą. 
Lietuvi, už kelių mėnesių 

nepažinsi tavo sodybos. Verk 
si matydamas apleistus, ar 
svetimų valdomus laukus. 
Girdėsi maskolių ir mon
golų kalbas, bet nebegirdėsi 
lietuvio sielos balsių, nes ji 
bus užgniaužta. Šeimynin-
kaujant tavo krašte sveti
miems ir tai trokštantiems ir 
ieškantiems tavo mirties, kas 
bus su tavo širdies jausmais. 

ir jų išsikraustymo i-š Lietu
vos neberasi tenai daugelio 
bažnyčių; likusios bus ąpsi-
plėštos, jų brangenybės pa
grobtos. Neradęs bažnyčios, 
neberasi ir Jos tarno — ku
nigo. J is bus žuvęs, ar iš
vežtas į Sibirą. Tik prisi
minsi savo išgyventus bran
gius, dvasinius momentus, su 
kuriais rišasi žuvusio kunigo 
asmenybė. Gražius lietuviš
kus paminklus, šventųj/ų pa-

Ar ji skausmų ir kančių su.-j veikslus, puikius kryžius rasi 
imta nustos jausmų ir į savo 
buvusius gražius laukus, pui
kias, žydinčias pievas, tavo 
triūsu pastatytus namelius 
žiūrėsi šaltai stiklo akimis, ar 
tavo Širdis apsipils krauju ir 
verksi, verksi beviltiškomis 

sutriuškintus. Jų vietoj bol 

heel of the hun blotted out, in every generation. The 
the freedom, the culture and, locusts, after devastating 
the happiness of these^ un- everything in their path?. 
fortunate peoples. Likę the reappear in seventeen years 
locust hordes, the legions of The German armies have in 

the past seventy-five years 
plundered and destroyec 
their neighbors on the 
average of once every fifteei? 
years. ' In 1864, Germany 
without excuse or reason a t 

dieviškam, žiauriam bolševiz
mui, yra tai velnio idėja, bet 
ne žmogaus. 

Eietuva, brangioji, mums 
be galo skaudu, tau esant 
bolševikų vergijoj ir gresiant tacked, plundered and then 

deprived Denmark of the pro. 
vinces of Schleswig and Hols-

begaliničms vargams ir pačiai 
mirčiai. Mes prašysim tau 
pagelbos iš Dangaus ir dary 

nations celebrated with dane* 
ing and music their absorp-
tion and inclusion in the 
Union of Socialist Soviet 
Respublic. What bTazeri of-
frontery, what sinful mis-
representation dissemination 
in the United States for the 
purpose of misleading the 
American public — the proud 

and intellectual Lithuanians 
figuratively throwing their 
arms about the neeks of their 
Bolshevik oppressors as they 
give up their own thousand 
year old nationalism, tradition 
and culture for filthy and 

_ ą _ , . ! * * I n 1 8 6 6 ' s h e traitorously; ^ ^ Communism. Picture, 
ševikai bus palikę savo vadų sim, kas bus galima, kad tavoj t u r n e d u P o n A u s t r i a > h e r j f y o u ̂  these three galiant 

išvaduoti iš vargų. Tačiau Į erstwhile ally and partner a n d i n o f f e n s i v e liiūe n a t ions atvaizdus. 
Kas bus su lietuvio siela, su klausyk, mylimoji tėvyne, tu1 » erime. In 1870 France, ^ ^ ^ ^ ^ Q{ ^ B a l H c 

nežūsi, bet kentėsi. Teatei- was brutally attacked and d a t h e i r oym 
x l/v J « _ i.wTV-v!A<n.l I 1 A » « I 

mūsų jaunimu t Kiek spės 
bolševikai juos pažeisti, sun
ku dabar pasakyti. {Tačiau 

ašaromis! Ar skausmai taip j i e , kiek galėdami, stengsis 
surakins tavo širdį, kad nebe
galėsi ištarti žodžio. Sudiev, 
gražioji Lietuva! Tavimi ne-
besklžiaugti! Tavęs nebematys 
jokia lietuvė, joks lietuvis, gy
venantieji už tavo ribų, iki čia 
šeimininkaus Bolševikas. Su-

^diev, Dieve duok, neilgam. 
Kad ir trumpu laiku bol

ševikai, svetimų turtų ir naujų 
žmonių kančiomis pasigėrėji
mo ištroškę, išterios Lietuvą, 
ai, išterios, ištikimus lietuvius 

palaužti lietuvio sielą ir nai
kinti krašte tiek religiją, 
tiek tautinę kultūrą. 

I r taip, lietuve, lietuvi, 
jeigu teks grįžti kada į savo 
kraštą, neberasi savųjų, nebe
pažinsi buvusios Lietuvos; 
tavo širdis suvirpės skausmu 
ir tars: o Dieve., prie ko pri
vedė kraštą žmogaus pikty
bė! Bet, reikia pasakyti, 
kad bolševizmas nėra vien 
žmogaus piktybės darbas, b^t 

na greičiau išvadavimo valan
da. 
1940 — V n — 29 d. 

was treated in typical Ger
manio fashion. In 1914, 
Belgium and again France 

kankins, žudys, taip kad, kuo- sykiu ir demono. Ta Dievo, 
met grįžę į savo šalį, vargiai 
ją bepažinsim. Lietuvi, ten 
nuvykęs neberasi daugelio tau 
artimų, draugų, asmenų: jie 
bus mirę iš bado ir vargo, 

religijos ir tikinčiųjų žmonių 
begalinė neapkanta, tas ne
žmoniškas kerštas vra tai ne 
vien žmogaus, bet paties pik
tojo darbas. Žudyti su kūnu 

gal priešų nužudyti, gal, iš- ir dvasia visus, kurie turi šir-
siųsti į Rusijos gilumą ir tent dyje Dievą ir netarnauja be-

D Z I M I D A S 
Bismarck Alaus Išvežiotojas 

Pristato g e r i a u s i o s rūšies 

Bismarck Alų į Alines, kitas į-

staigas, piknikus ir 1.1. 

Reikale kreipkitės pas M. 

Dzimidą, — gausite greitą ir 

sąžiningą patarnavimą. 

4138 Archer Ave. TcL LAFayctte 0401 

graves. 

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

$100 NUOLAIDOS 
ANT KIEKVIENO PERMANENT! 

Skambinkit: REPubkc 9202 
1 i t ik r in tas darbas visų pagraž in i 

m o darbu! 
Patyrusios l i e tuva i tės ! 

Marty's Beauty 
Shop 

6321 S. WESTERN AVE. 
Tel.: REPublic 9202 

Marty Sucilla. savininke 

Lithuania ivill never gire 
up her freedom. She uill 
never forsake or renoume 
her independence and uill, 
for a certainty} rispr again 
uhen the uorld returns to 
rationalism and fairness. The 
absorption of the three little 
Baltic countries is the direet 
result of Germanv's war-

w 

phobia for which no other 
nations in the world, not even 
the instrumentai Russia, is to 
be blamed. Germanv and 
Germany along is responsible 
for everything that has hap-
pened recently in Europe 
and which has caused untold 
suffering, hardship and the 
loss of independence by the 
invaded nations. 

The blitzkrieg continues 
as nation after nation is 
wiped out. Hitler continues 
the visitation of destruction 
by fire and sword as he 
imposes his will and his 
desperate philosophies upon 
weak and God fearing 
nations. 

* 

Let America take heed o f 
what has happened and let us 
no "be misled by German 
propaganda and lies as to 
that Hitler's attitude mighi 
be toward expansion in the 

A\ estėm Hemisphere and his 
professed lack of interest in 
the United States. Let us 
arm this nation so that all 
the power of Hitler and of 
Heli combined will not prevail 
against us. That is the only 
kind of reasoning that Ger
many understands today. 
That is the only kind of 
action that she will recognize. 
It is the one eertain wav for 
America to preserve her 
demoeratie institutions, tradi
tion, and system of govern-
ment; that is the sole and 
the only way to preserve 
peace. 

We are not going to aftaek 
Germany, but Germanv will 
attack the United State onlv 
if we are unprepared. Rear-
mament with a two ocoan 
Navy means peace and pre-
servation for America. 

Aslhma Hucus 
Coughing, Gasping 

Thanks to a Doctor's preseriptioa called 
Mendaco, thousands now palliate terrible re-
currlng attaeks of choklng, gasping, cough
ing, vheezing Bronchlal Asthma by helping 
nature remove thick excess mucus. Ko dopes, 
no smokes, no inlections. Just tasteless, 
pleasant tablets. The rapld, delightful pal-
liatlve action commonly helps nature bring 
weleome sleep—a "Ood-send." A printed 
guarantee vrapped around each package of 
Mendaco insures an immediate refund of 
the full cost unless you are completely sat-
isfled. Tou bave everything to gain and 
nothing to lose under this positive money 
back guarantee so get Mendaco Irom your 
druggist today for only 60c. 

NAUJAUSI 1941 METŲ MADOS 

Zenith, Philco Ir Kitu IŠdirbysčiu 

RADIOS 
Už Mažiausias Kainas Mieste Dabar Siūloma 

Peoples Fiirniture Co. 
. 

PEOPLES KRAUTUVĖ aplaike didį staką 1941 me
tų mados naujus modelius Zendth, Philco ir kitų ge
riausių isdirbysčių radios, kuriuos dalmr per Rugpiū-
čio Mėnesio K|;^rdavima siūlo jums už nepaprastai 

MAŽAS KAINAS. 
Ateikite pamatyti ir pasiteirauti pirma negu pirksite 
kitur. PEOPLES KRAUTUVĖJ rasite mažiausias 

kainas, geriausias išlygas. 

Midget radios, nuo $5*00 

Console radiols nuo $1 9.50 

Kombinacijos radios, nuo $29*59 

$19.75 Portable radios, nuo 

IVURNITURED 
^ M A N U F A C T U R I N 6 C O M P A N V ® 

4179-83 Archer Avenue 
VEDĖJAI IR PARDAVĖJAI: 

M. T. Kezes, broliai Juozas ir Stasys Krukai, Lesnikas, 
Visiems Maloniai Patarnaus. 
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RAUDONOJI VELIAV 
Vaizdeliai Is Bolševikų Rojaus 

Sulietuvino St. Tautietis 

^ " ' 

(Tysinys) 

Išvydusi tai, dar kar tę su 
riko i r puolė apalpusi že-[ 
įtien. J>ar ir dabar trln^uli 
ligonbuty, pilnai neatgaudama 
sveikos sąmones . . . 

Pasirodo, Onyte, t rūkstant 
geros priežiūros^ peršalo, g*-j 
vo gerklės uždekim.) ir greit 
numirė . . , Džiau^kis, sakau, 
žmogeli, socializmo žadėtuoju 
rojumi . . . Tego mano priešai 
tokio **įpjaus" nepažį.sta . . . 
Kamiai negaliu galvoti, jsi-j 
vaizdinys, kiek tai prakeiki-' 
IIIŲ krinta tam, vargdienių 
viliotojui, socializmui, nes 
mus ištikusi nelaime ne pir
moji ir ne paskutinė . . . Oi, 
Dieve, Dieve! 

utiks tą žinią, kad jau nebė-
a tos ėiulbonėlės, kuriai vi

sad sakydavo pasakas, laiky
damas ant kelią! . . . 

Laimingas Jonelis, — jis 
nepergyvena mūsą didžiu ne
laimią . . . Laimingas jis, ne-
regėdamas^ iš vaiką meilės, 
apalpusios motinos, pirm bu
vusios taip sveikos i r laimin
gos . . . O, ka ipg i jis mylėjo 
mažąją sesytę! . . . Pareida
mas būdavo visad jai parneš 
lauktuvią, o ji, išgirdusi bro
lelio žingsnius, išbėgdavo jo 
pasitiktų. . . . . ~ ~w": 

kas man pageibos ranką is-
Tai buvo laimės valandė- ties? . . . Įsitikinau: šioj že

ma. Kiekviename žingsny 
vien trūkumai. Pa v., pietų 
po įvija nors senobinė, bet ap
saugok. Dieve, kas per porci
ja, — tiesiog negalima valgy
ti. Kad ne ta bulvinė — niil-
sų karalienė, nežinia, kaip 
reikėt ą gyventi, nors ir šia i p 
išalkus labai sunku yr prisi
versti prie bendro socialistiš-
ko valgio. 

Vietoj pažangos, visur atsi
likimas . . . Komunikacija ap
mirė, daugely vietą nebevaikš-
čioja traukiniai, nes sugedus 
gelžkeliui nesą kam taisymu 
pasirūpinti . 

Bet vis tai būtą niekai vis
kas būtą galima sutvarkyti, 
jei būtą kuomi. O dabar — 

Arti Cuyahoga Falls, Ohio, ant gekžinkelia priešakiais su j deficitas Juk pasipūtė 
sidaužė motoriniu keleivinis vagonas su prekiniu traukiniu. ! . i ,. .* , . • , 
l o „ - . . ° , . *. , , . v i storkakliai komisarai neis el-
•id asmenys žuvo. Šiurpus reginys. (Acme telepnoto) . . .. 

visuomenės reika-

lės! . . . Atsiminimais tankini m ė j - ašarą pakalnėj rojaus 
nulėksiu, nesą, nors ir vargin- nesutvert, čia tikrosios laimes 
gą praeitį, bet joje mokėsiu nerast . . . Įgimtas jausmas 

Nei Antaniukas, nei senelis surasti laimės valandėlių;; vienok ir, pasaulio triukšmo 
to baisaus smūgio dar nežino;, n o r s 1V & vargelio, bet iš liuo-. užslopinti, laimingos kudikys-
Antaniukui reikės tuojuus, «uus, mokėsiu iškasti Žeimy- tės išauklėjimo diegai, kįla 
pranešti , bef su seneliu neži
nia kas daryt i : bijau jam sa
kyti, nes toki žinia jo sveir 

niškos meilės gintarėlių! . . . ; manyje, kur tai veržiasi auk-
Palikau vienas t a rp \šiosj5t>'n> — t i k a * nebemoku jais 

žemės vargą ivy jaučiu, be pa- gyventi . . . 
tat, visai pribuig*. Ka ip ji„ iaa.os sunka yra ištverti. Bet j « u n l ; U ) s l m k u v i e n u i _ vk,_ 

nam ištverti šios žemės sūku
riuose ! 
liau;' . 

Kas-gi bus to-

•10NG DISTANCE* RADI O 
_ i 

XX. LIŪDNOS ŽINIOS. 

Seimo rinkimai užbaigti 
Vakar įvyko pirmasis posė
dis i r pirmasis valdžios p ra 
nešimas, Kritęs į visuomenę 
lyg netikėtas griaustinis . . . 
Deficitas, kasdien augęs jau 
peršokęs milijardą auksiną... 
Pasirodo, visuomenė soeialisH-
škoj tvarkoj daugiau sunaudo
ja, negu įstengia pagaminti. 
I r netsebėtina, nes sveikai 
protaujant, senai jau tas ga
lima būva pramatyt i . . . 

Taip, atėjus ko-nors j san
dėlį nusipirkti, tankiai, būda
vo, išgirstama, jog pritrūkę, ir 

tuo jaus pargabensią; bet lau 
kiama, būdavo, savaitės, lau
kiama mėnesiai ir nieko nesu
laukiama, nes dovanai niekas 
neduodavo, pirkti — gi pini 
gų senai ndbebuvo. 

Padėtis kaskart blogėjo. 
Prisišaukti j pagelba darbo 
buvo nebegalima: priderinę 
darbininkui buvo nebesupran
tamas žodis, nieks nebesuju-
dindavo tinginio pavergtą šir
džių . . . 

Jei dar ir buvo užsilikę iš 
užrubežio pergabentų prekių, 
kainos buvo negirdėtos; ge-
resnią rūsių, nebebuvo gauna-

•F'OR 
I T C H I N G 

S K I M 
Ar kenčiate meziejimą, 
nudegimą, arba odos ligą? 
Nekentėkit! Žemo per 30 
metų gelbėjo žmonėms. Pa
salina eezema. išbėrimus, 
spuogus ir kitokius odos 
negalavimus. Pirk Žemo 
šiandieni Visuose aptieko-
se llle. 60c. 11.00. 

getauti 
lams. 

Sekančiame, posėdy, sako, 
būsią praneštos deficito prie
žastys. Įdomu, kaip jie tam 
nelemtajam socializmo tvari
niui už akių užbėgs. Lauksi
me visi . . . 

(Daugiau bus) 

Knyga — kultūros pagrin
das: be jos žmogus — ne žmo>-

J. Rockefeller gus. 

SSSSS53SSS5SSSS5S5S53SS3SZ 
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AKIŲ GYDYTOJAS 

LIETUVIAI DAKTARAI 
TeL YARds 3146 

VALANDOS: Kuo U iki 12, 
2 iki 4 ir 7 iki 9 

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

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IB CHHttJROA8 
0 Taip^a akinius pritaikau. 

_a343 S. Halsted Street 
feL CANal 5969 

OR. 1VALTER PHILLIPS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
^155 VVest Cermak Road 

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

ir pagal autarti. 
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CONRAD 
Fotografas 

studija Įrengta pir 
uius rūšies HU mo
derniškomis užlaido
mis ir Ho*lvwood 
šviesomis. D .. / b a s 
G a r a n t u o t a s . 

420 VVest 63rd Street 
Tel.: Biznio — ENGlewood 5883., 

Res. — ENGlewood 6841 

DR. VAITUSH, OPT. 
SPECIALISTAS 

OPTOMETHICALLY AKIU 
SUTITŠ 20 tneių praktUtATlino 

Mano Garantavimas 
Palengvina akių įtempimą, kas ea-

1 priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių Jtempimo, servuotu-
ai o, skaudamą aklų karst} atitaiso 
trumpaiegystę Ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klal-
įas. Speciali atyda atkreipiama j 
mokykio* vaikus hLrelTM aky* aU 
taisomos. 

Valandos: nuo it iki Z vai. va*. 
MedeJiomis pagal sutartį 

l>augely atsituViuių akys atitaiso 
mos be akintu, tumoe trtglos *tHtt 
pirmiau. 
4712 SO. ASHLAND A VE. 

Telefoną* YARds lSvs 

LIETUVIS ADVOKATAS 

CHARLES E. ZEKAS 
ATTORNEY AT LAW 

Mieste Ofisas: 
11 South La Salle Street 
Suiite 1701 Tel. Randolph 0331 
Naujas namų adresas: 
7019 So. Artesian Ave, 

Tel. Eemlock 1940 

# 

Radios V*sarq Jū s Pirksite P ig ia i s . Sutaupysite 
$;>aiH) Daln.r Pirkdami. Pamatvkitc Visas Naujas 1941 
Radijas BUDRIKI) KKAUTL'VfcE. Pamatykite Tas 

Naujas Zenth Ęadįks su ltADlOlKJAN. 

Zenith 1941 didžiame Kabinete su ltadiorgan ir N -
reikia Nei Jok'uj Dratij. Pagauna -Tolimas Europos 
Stotis. Nuolaida už Sena. Radiją ir Tiktai $ 4 9 . 9 5 
Perkant Dabcir Kitos. Zegftn Ratlioe parsiduoda po 

$ 7 Q 95 ir $ < Q O 95 

\ 

LEO NORKUS, Jr. 
DISTRIBŪTOR . 

OP 

Ambrosia & Nectar 
B E E R S 

GERKIT t ik a E R Ą ' A L Ų , padaryta Chicagoj. Visi geria 
ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nu
sprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardino NEC
TAR. Ši's Alus yra pagamintas iš importuotų pirmos rū
šies produktų. 

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės j>as NORKŲ, kur gausite 
greitą i r teisinga patarnavimą. 

II 2423 West 64th St. Tel. Hemlock 6240 
*> p 

NAUJAS APARATAS 
AKINIAMS PRITAIKINT 

Zenith Mažutes Rūdijos, po $14 95 

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE HOUSE 

3409 So. Halsted St Chicago 
TEL YARDS 30SS. 

D U O D A M E 

k P A S K O L A S 
fw A N T N A M Ų 

Del Pirkimo — Pataisymo 
Ar Seno Morgičio Atmokejimo 
Ciceroj, Chicagoj ir Apylinkėse 

INSURED 

PER ^ s ^ 1 S T. A N T H O N Y ' S TAU?™i 
6 U I L D I N 6 & L 0 A N A S S 0 C I A T I 0 N 

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

Budriko žymus radio propranias' iš \\ ( FL Stoties, 970 k., Xcnle 
lios %akure 9-t^ valanda. 

VU.: Pirm., Ketvtr., Seštad. t iki 8 T. T.; Antr., Trečted. 9 iki 5 pp. 

DABAR MOKAME 3 i * U ž PADĖTUS PINIGUS 

KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI |5,000. 
per Fed«TAi Savlngg and Loan lnwiimnce Cor»., Wa6hington, D. C 

Budriko Rakando Krautu
vėse rasi te patyrusį akių 
daktarų (optometristą), ku
ris pritaikins jums akinius. 
Teisingas i r geras patarna
vimas. Aldų egzaminavimas 
dykai. 

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

Lengvi Išmokėjimai. 

Del teisingo radio patarna
vimo šaukite: YARds 3088. 

JOSEPH F. BUDRIK 
FURNITURE HOUSE 

3409-11 ir 3417-21 South 
Halsted Street 

BUDRIKO PROGRAMAI: 
VVCFL — 970 kil. Sekmadienio 
vakare 9 vai. 
WHFC — 1420 kil., Ketvirta
dienio vak. 7 va' 

LALAUV1A1 O A K 1 A K A 1 

Telefonas: Hemlock 5849 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6757 So. YVestern Ave. 

Oliso Valandos: 
Po piet — 1 iki 3; Vakarais 7 iki 9 

Sekmadieniais suiyg sutarties 

DR. P. ATKOČIONAS 
DANTISTAS 

1446So.4tfthCt., Cicero, UL 
Antradieniais, Ke t vilta dieniais 

ir Penktadieniam 
Valandos: 10-12 ryte. 2-6, 7-9 P.M. 
314/ b. haisted St, Ch.cago 

Pūmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: o — 8 popiet, 
1-^k ir 6:30—8:30 vakare 

Telefonas CANal 7329 

M. PETER J. BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2202 VVest Cermak Road 
OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 

ir pagal sutartį. 
Sekmadieniais iai)>gi pagal sutartį. 

Kes. telefonas b£xuey 0434. 

DR. F. C. WINSKUNAS 
PHYSICIAN AND SURGEON 
2158 VVest Cermak Road 

Ofiso UL CANal 2345 
Ofiso Vai.: 2—4 ir 7—9 

2305 So. Leavitt St 
&<tf. tel, CANal 0402 

DR. V. E. SIEDUNSK1 
, l i 0 _ DANTISTAS 
4143 South Archer Avenue 

Telefonas LATayette 3650 
Antradieniais, ivetvirtadieniaia ir 

Penktadieniais. 
4631 So. Ashland Ave. 

TeL YARds 0994. 
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 

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

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

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 0 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak, 

Sckmad. nuo 10 iki 12 vai, ryto. 

DR. MAURICt KAUN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avenue 

TeL lARds 0994 
Rez. tel. PLAza 3200 

VALANDOS: 
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedčlioinis nuo 10 iki 12 vai. diomĮ 

TeL Cicero 1484 

DR. S. R. PALUTSIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tcs Ciat. ir 49th Ct-
OFISO VALANDOS: 

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

Res. 1625 So. 50th Avenue 
Tel. Cicero 1484 

TeL YARds 5557 

DR. FRANK C. KWINN 
(Kviecinskas) 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street 

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

ir pagal sutarti. 

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

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

Taipgi pagal sutartį. 
Ofiso telefonas PROspect 6737 
Namų telefonas VHlginia 2421 

DR. P. J. BEINAR 
(Beinarauskas) 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
6900 So. halsted Street 

TELEFONAI: 
Ofiso — WENtworth 1612. 

Res. — YARds 3955, 
OFISO VALANDOS: 

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

pagal sutartį. 
Tel. YARds 2246 

DR. G. VEZELIS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47tn Street 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 
Res. 6958 So. Talman Ave. 
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office tel. HEMlock 4848 

DR. J. J . SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai.: 2—4 ir 7—9 vak!"" 
Ketvirtad. ir Nedeliomis susitarus. 

2423 W. Marąuette Road 

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak. 
Nedeliomis pagal sutartį. 

Office teL YARds 4787 
Namų teL PROspect 1930 

TeL CANal 6122 

DR. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

REZIDENCIJA J 
6631 S. California Ave. 

IiL tkPaklia im 

Office Phone Res. and Office 
PROspect 1028 2359 S. Leavitt St. 
VaL: 2-4 pp. ir 7-9 vak., Canal 0706 

DR. J. J. K0WAR 
(Kowarskas) 

GYDYTOJAS IB. CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St, Chicago 

Trečiadieniais ir Sekinadieniaib 
pagal sutartį. 

TeL YARds 5921. 
Res.: KENwood 5107. 

DR. A. J. BERTASH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso teL VIRginia 0036 
Rezidencijos teL: BEVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedeliomis pagal sutartį. 
TeL CANal 0257 

Rez. tel.: PROspect 6659 

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

Rezidencija: 6600 So. Artesian Ave. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 fiouitf 

f iii B ui, afcut 
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Wi: INO LIETUVIŲ ŽINIOS 
Kenosha, Wisconsin 
Susirinkimai 

Ryt ilk aa po pirmi] šv. Mi-

Valentine. Krikštijo kun. Juo
zas Kuprevičius, MIC. 

i Genev. Pilligor, Kaz. KKvie-
: kiene, Agnietė Valiene, Ona 
Laučiene, Judita Urbikiene ir 

į Kat. Jaekl. 

Kad šis parengimas, kuris 
yra metinis, būtų sėkmingas, 
tai stkaneios Onos ir Marijo-

ką savaite p * mūsų kle-! n<* aukojo po $1.03: Ona &*-
>ių S o d a i s bu** s o m a . km* *«** * » * * * * * * « - * • » « « * * • • * A L Kiseraiistt-
kiino. Po sumos - L. K. K. cagos: Stanislovas Mor/vidas'nė, O. Vyšniauskiene, M Dru-
S. A. ir Gyvojo Raž. dr-jos. ir Jouas Seibuti*. Jie džiau- ktenkne, Anrt. ^ itkauskienė, 

Pirmadienio vakare 7:30 v.! giasi, kad Kenosha parapjai * Baradiu<kienA, M. Beitie-
įvyks choro susirinkimus. gražiai gyvuoja. Pasilsėję ir 
Įvairumai gražiai laika praleidę grįžo į 

Kaz. Šarauskas ir Vincas Chicago. 
Karčiauskas sudarė komisiją • 
pastatyti naują ganuą miUų/ Parapijos komitetas ir raš-

ne. 

klebonui. Darbas įvykintas: tininkas Jonas Druktenis mo-
pastatytas mūrinis garažas, kykloj įdėjo naują ^drinking 
Nuo pat pradžios ir iki pa- fountain". Dabar bus Kng-
baigos dirbo: Kaz. Barauskas,1 viau vandens atsigerti. Yra 
Jurgis Poeiu's, Vincas Alisa us- naujausios mados. 
kas, Vincas Karčiauskas, Po-^ 
vilas Šlekis, Juozas Hvėlnis,1 Adolfas Dešris su savo žmo 
Jonas Druktenis. Sekantieji, na ir dukterim Elena atvyko 
turėdami liuoso laiko, atėjo iš Philadelphia pas savo bro-j M. Lenkeviciene, Iza. Kostik 
pagelbėti: Juozas Kodis, St1 lį Petrą Dešrį. Paviešės kele-j M. Petrauskiene. 
Ališauskas, Myk. Milikauskas,'tą savaičių. Linkime linksmail šeimininkės, kurios paga-
Povilas Andriulis, Ant. Bor-| laiką praleisti. 

, O. Laučienė, M. Milašai-j 
te, O. Digrienė, M. Vaiškū-i 
nienė, O. Kaminskienė, jau
noji, Mag. Dudonienė, O. Ur-
bikaitė, M. Dapkienė, O. Va-j 
lauskk-nė, M. Ramanauskaitė,1 

l" r. Alacionienė, O. Jakutienė, 
O. Laurinaitiene, Juz, Berta-
šius, O. Andriulienė, M. Pu-
riene, O. Druktenienė, O. Ka
minskienė, O. Laurinaitis, M. 
Stankienė, O. Cįr^auskienė) 
O. Juškienė, M. Kraujeliūie, 

din, Petras Pilitauskas, Pet
ras Pitkus ir Jonas Vitkus. 

Prie šio darbo aukomis pri-

mino skanius valgius ir prie 
karštos ugnies kaito ir niuo-

Liepos 28 C gfc Onos dr-į latas dirbo virtuvėj pampi-
ja apvaikščiojo savo vardi- j jos gerovei: Teklė Balčaitic-

sidėj)^: M a r i j u j Baradii** n e s S ; u r e n g t a pietūs ir pik-i ne, O. Laučiene, M. Drukte-
kienė $10.U0 ir Agota ^i1^^-' nįkas. Prie° parengimo prisi-l nienė, Pet. Jasiūnienė, O. Ju-
nauskienė $100.00, kurių da- ^ G n o s i r Marijonos bei 
lis ėjo naujam garažui ir < l a - j M a g d a l e n o s > Kadangi oras bu-
lis salės pagražinimui. j v 0 l a b a į ž n t a s , tai mažai žmo-

Šis naujas priedas prie P a- įn įų atsilankė. Nežiūrint to, 
rapijos nuosavybių pastaty- | r į ^ l į k o $ 1 U L 5 0 . Komisijon 

"'buvo išrinktos: Kaz. Klevic-

^ 

IŠ TĖVŲ KRAŠTO 
. . • . " .v !!,.x~ mok. Paulausko ir mišrus clio-(Šios žinios imtos iš XX . 

v ., _ . v . ras, diriguojamas Ilciuko ir 
Amžiaus" dar pnes masko- ' . J 

į Vacberga Paskui pasirodo| lių okupacija). Į jungtinis ulonų 7 p. pulko or-j 
kęst ras, diriguojamas kapeliu. Į 
Balčiūno ir jungtinis 1,21)0i 

Ritinės kaunasi ka r/ i u įr anksčiau paminėtų 

Kultūringas Kaimas 
Ritine. — 

gali būti pavyzdžiu daugeliui' vhmMų c]10ras. 
Lietuvos kaimų. Čia spic./iasil 
apylinkės kultūrinės organi
zacijos, ekonominį kultūrinį 
darbą dirba vktos pieno per
dirbimo bendrove. Per ją ūki
ninkai ištisą n; tų eilę užsi-j 
sako įvairiu laikraščių, šio-
mis dienomis bendrovė pada
rė dar vieną dalyką, su vie
tos pašto vedėju 'susitarė, kad 
paštas būtų pristatomas kas
dien. 

t a s ne i š t r auk ian t nei vieno 
cento iš parapijos iždo. Visa1 . . _ . 0 _, , . _ 

1 ^ . .. ; kieno ir Pet. Venckiene. Jos 
gražiai darbabosi ir dėjo pas
tangų, kad viskas pasisektų. 
Jei būtų gavusios * daugiau 

vi'siems ir visoms, kurie kuo-l paramos, tai būtų dar dali
mi nors pri'sidėJD p*ie«f|aty- gfc» likę P^no parapijai. Pk-
bos, I tunis aukojo sekan/ios: Elzb. 

Vadapolieme, Teklė Juškienė, 

tai buvo suaukota. Parapijo-
nai turėtų būti dėkingi šiems 
vyrams, kurie sunkiai dirbo. 
Klebonas nuoširdžiai dėkoja 

škienė, Genev. Pilligor. Prie 
ąjtalų patarnavo, kaip nuola
tos, sodali'etės: M. Beitaitė, 
Bertha Lauraitis, Anielė Mik-
sis. 

Prie; stalų sudėjo aukų po 
$2.00: Petras Pilitauskas, A. 
Lebeckis, Vinc. Karčiauskas, 
Alek's. Mockus. Po $1.00: Pet. 
Venckienė, Anjt. Valys, O. 
Valauskienė, Ma.t. Druktenis, 
Kaz. Šarauskas, Konst. Kle-
vickas, Adomas Petrošius, K. 
Mažeika, Ant. Lauraitis, O. 

Buvęia New Yorivio Dalsty-
įbes gubernatorius Al Smith,' D a i n y S v e t l t e 
demokratas, šluosto prakaitą' . m _ T A r , v . 

. . y \... * Taurage. — Įvyko didzm , 
pasisakęs uz respublikono' , . v .. , . . , , , 
w-m • i VA *- / A lė damų švente, kurioje daly-
VVillkie kandidatūrą. (Acme , * , . , . , , ! 

. * v vavo 1,200 choristų ir du ka-
telepnoto) . ^ orkestrai. Šventę atidarė) 

, miesto burmistras p. Jurgi-, 
Mockaitė, Viiiie. Jasiūnas, K. 
Lukauskas, Vik. Nenkkšis, 
J. Laucius, Ant. Pūrais, Al. 
Juška, L. Hauser, P. Stase-
vičia, J. Druktenis, Sim. Ven
ckus. 

Remkite Lietuvišką 
Žydukę 

NATHAN 
KANTEB 

MUTUAL 
LlQUOR 

CO. 
Wbolesale 

4707 So. 

Halsted St. 
Tel. Blvd. 

0014 

S O O T H E W°OVREKR
ED E Y E S ! 

MAKC TMIS SIMPLE TĘST TODAY 

EYES OVERWORKEO?Dothcysmart 
and burn? Murinębrings quick rclicf. 
Try two drops of Murinę night and 
morning and whenever your Eyes are 
irritated and rcddcned or feel tired. 

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

VOUR EYtS 
SOOTHES « Cl rOMtrS • REFRESHES 

Kidneys MusI 
(lean Oul A'cids 

Excess Acids and polsonous vrastes ln your 
blood are removed chiefly thru 9 million tlny 
delicatc Kidncy tubes or fllters. And non-
nrganic and non-systemic disorders of the 
Kidneys or Bladder may cause Oettlng Up 
Nights, Nervousness, Lejė Palns, C.rcles Un-
der Eyes, Dizziness, Backache, 8wollen 
Ankles, or Burning Passages. In many such 
cases the diuretic actlon of the Doctor's pre-
r-cription Cystex helps the Kidneys clean out 
£xcess Acids. This plūs the palliatlve work of 
t'ystex may easily make you feel likę a new 
t>erson in just a few days. Try Cystez under 
the guarantee of money back unless com-
pletely satisfled. Cystex cosfrs only 3c a dose 
ftt drūggistš and the guaraotee protects you. 

C L A S S I F I E D 
P A R D A V I M U I N A M A S 

las Dainavo gimnazijos cho-1 ANT CA,MPBELL GATVKS, ARTI 
° T , v 44-TOS GATVĖS. Mūrinis 2 fletų 

r a S , V e d a m a s m o k . IlClUtkO, J namas, 4 ir 5 kambariai; garu ap-
# . . . v . Įšildomas. Lotas y.ra 26x25 pėdų. 

mok. seminarijos ir saulių K•»«-«. $4.sno. 
J ' G E Y E R , 6 2 4 1 S. A S H L A N D A V E . 

T e l e f o n a s K E P n b l i e 2 0 3 0 . chorai, diriguojami mok. 'Y'ac-
btrgo, pradž. mokyklų vaikų 
jungt. chorale diinguojamasl P A R D A V I M U I N A M A S 

CHARLES P. S U R O M S K I S 
EEAL Ę3TATE INVESTMENTS & INSURANCE 

We Buy, Sell And Exchange City Property And Farm Lands 

6921 So. Western Ave., Chicago, 111. 
P H O N E REPUBLIC 3713 

I 4 f le tų m ū r i n i s n a m a s , 2 po 4 
i k a m b . ir 2 po 3 k a m b . ; d idel i k a m -
Į barijii, s h o w e r s , g a r u apš i ldomi , gre-
I s in ia i pečiai . 3 karų m ū r i n i s g a r a -

džius. 1 blokas nuo Marąuette par-
' ko. Atsišaukite: 

7210 So. Mozart St. 

PARDAVIMUI NAJ£\8 
Pardavimui S-fietų namas Brldge 
porte. Atsišaukite; Raziiiueras Lau 

Atnaujinkite ir Pagražinkite 
K vniŲ Grindis 

"DUSTLESS FLOOH SANDINGM 

Apkainavimas Dykai — 
IS Metų Patyrimo 

Darbas G Tarantuota& 
D§1 Specialių Sa'ygrų 

šaukite Dabar 
COSIPLETE FIXX)R SEKVICE 

T e l e f o n a s Normai 47»» 

P A R D A V I M U I N A M A S I R B I Z N I S 

Pardav imui n a m a s , 6 k a m b a r i a i v ir 
š u j ; tavernas ir 4 p a g y v e n i m u i k a m 
bariai p i r m a m e aukšte . Mūrinis g a -
radzius. Tavarno fiksčeriai visi nau
ji. Parduosim pigiai. Randasi ant 
63-čios gatves. Atsišaukite: Telefo
nas P.I{U>peet 30 ; 8. 

Liepos 21 d- sūnus' Vlado 
Juzėno ir Elz. Bubrikaites pa-Įfl 
krikštytas vardu Eoberi Kri
kšto tėvais buvo Juozas Bul> 
rikas ir Veronika Bitautaite. 
Krikšto apeigas atliko klebo
nas kun, Pr. Skroifcnfe, MIC. 

John Hali ir Anna Valen
tine dukrele gavo vantl^ Ju-
liaaia, liepos 28 d. Kūmais .bu
vo Frank Hopkins ir Frances 

PIRKITE ANGLIS DABAR - KAINOS NUKRITO 
ALESAUSKAS & SONS 

7100 So. Talman Ave. 
TEL. PROSPECT 8742 , 

Mes iškraustome moderniu būdu. 

Pardavinėjame t ikta i geriausios kokybės 
(best ąuality) anglis. 

14 4-1'letų, nuo $9,500 ir aukščiau. 
8 6-f lotų, nuo $15000 ir aukščiau. 
15 10-11., nuo $18,500 ir aukščiau. 
3 15-11., nuo $25,500 ir aukščiau. 

Namai, Farmos Eina Brangyn. Pasiskubinkite 
numpulaMSiaba pasistatyti . Turimo namų po visu 
Chieaga. ^aii)gi mažų ir didelių i'armų. Galima pigiai pirkt, mainytį. 

BARGENAI MARQUETTE F A R K APYLINIvĖJ 

7 cottagiai, nuo $2300 ir aukščiau. 
12 buugalių, nuo $1300 ir aukščiau 
17 2-t'letų, nuo $0,500 ir aukščiau. 
3 3-fletų, nuo $7,500 ir aukščiau. 

Turime daug bizniavų namų, didelių ir mažų. Taipgi statom 
naujus namus ir taisom senus. Ant jūsų loto pastatysim mūrinį 
bungalovv už $4,950.; 2 fletų mūrinį, po 4 kambarius, už $0,500. 

Jeigu jūs turi te seną namą, priimsim \ mainus. Statyt i naują 
arba taisyti 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. Visi mokesčiai namų arba inšiū-
rinių ant lengvų išmokėjimų. Kas nori pigiai pirkti , greitai par
duoti arba išmainyti, naują namą pastatyt i , seną pataisyti , kreip
kitės p a / Č . P . SUROMSKIS CO., 6921 S. W E S T E R N AVE. 
Tel. Republic 3713; vakarais Prospect 0176. Ofisas a tdaras nuo 
9 vai. ryto iki 9 vai. vak. Ncdėliom nuo 10 vai. iki 3 vai. popiet. 

PARDAVIMUI 
26 apaptmentų namas — su sleam 
hoat. Nesą mėnesinės rendos $980. 

į Parduodame už $3 5,000., arba mai-
nysim ant mažesnio. Atsišaukite: 

AV. PAVL, 355» South Halsted Si., 
tel. YABds 5118. 

20 akerių farma netoli Chicagos, 
ant vieškelio (high\vay) — su ge
rais namais ir geru stocku — par
davimui arba mainymui. Atsišaukit: 
W. PAUL, 355» South Halsted Si., 
Chicago, Illinois. 

r RADIO PATARNAVIMAS 
J Automobilo lladio, Namų Kadio. ) 

i 
| Mes taisome visas išdirbystes j ir j 
I modelius. Patarnavimas dieną" ir |' 
I, naktį. Kreipkitės j : — 
ji 3562 SOUTH HALSTED STREET; 
i] Greitam patarnavimui šaukite: / 

YAHDS 2703 

{ saukite vakarais po 6 vai. 

PARDAVIMUI AR MAINYMUI 
N o r i m e i šmainyt i 2 f letu po 6 

kambar ius n a m ą B r i g h t o n P a r k e 
a n t mažesn io . At s i šauk i t e : 

:;y H So. Artes ian A v e 

CASBT UŽ MORGIČ1LS 
A š moKu "casn" už morg iė ius — 
a p m o k a m u s a r o a n e m o k a m u s . (dG-
i a u l t e d ) . M o k a m e aukšč iaus ia s ka i 
nas, š a u k i t e : MK. H K S S . TeL 
S T A l c 7053 . 

P A R D A V I M U I B L C U R N f i 
Turiu dvi bučernes ir noriu v iena 
parduoti . B izn i s gerai išdirbtas. A t 
s i šauki te : «58 \ \ e s t 33ixl S lrec į , 
Cmcago, Ulinois. 

PARDAVIMUI NAMAS 
Pardavimui moderniškas 2 fletų, 

po 4 kambarius mūrinis namas. 
Karštu vandeniu apšildomas. Alsi-

Burke Motor SalesCo. 
^ ^ D E S O T O -- P L Y M O U T H 

CHICAUO'S MOST BKIJABLE NEW C AB DEAU^R 
Trade-ins on New Plymouths and De Sotos are svvamping 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 a&: 
AU have Heaters and Trunks — some with Radios ^ 3 9 5 . 0 0 

CHEVROLETS — 1939-38-37-36, Sedans. 
Ali 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 oondition. 
With Heaters, Radio and Trunk $ 2 7 5 . 0 0 

DODGES — 1939-38-37. Best Buvs 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, Radias, 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. 

Į YOUR CAR DOWN — BALANCE 18 MONTHS. 

Burke Motor Sales Co. 

r 
U 

^ 

DUODAM PASKOLAS 
PIRMŲ MORGICIŲ 

Chicagoj ir Apielinkej. Lengvais Išmokėjimais: Pir
kimui, Pataisymui ir Statymui Naujų Namų. 

m 

M 

D E S O T O -
6445 So. Westem Ave. 

PLY O UTH 
Chicago, 111. 

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

MOKAME O 1 ^ 
Dividendų Už Padėtus Pinigus. %J — 2/0 
Dividendų Už Padėtus Pinigus. ^ ^ » • / 

Kiekvieno asmens taupiniai yra apdrausti iki $5,000.00 
per Federal Savings & Loan Insurance Corp., 

Washington, D. C. 

TURTAS VIRŠ # 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
Dėl informacijų kreipkitės į: 

SIMANO DAUKANTO 
NGS 

AND L O A N A S S O C I A T I O N 
Of CHICAGO 

2202 West Cermak Rd. Chicago, 111. 
Tel. Canal 8887 Ben. J. Kazanauskas, sec'y 
RAŠTINĖS VALANDOS: 

Kasdien nuo 9 ryto iki 5 v. v. 
Ketverge nuo 9 ryto iki 7 v. v. 
Seredoj nuo 9 ryto iki 12 dieną. 

$HE LOŠT 20 
POBNBS OF FAT 

Feel full of pep and possess thfl 
fllender form you erave—you can't 
if you listen to gossipers. 

To take off excess fat go light on 
fatty meats, butter, cream and sug-
ai y sv/eet3 — eat mbre fruit and 
regetables and take a half teaspoon-
lul of Kruschen Salts ln a glass oi 
bot water every morning to elimi-
nate excess waste. 

Mrs. Elma Verille of Havre de 
Grace, Md., writes: "1 took off 20 
lbs.—my clothes fit me fine now." 

No drastic catharties—no constl-
pation—but blissful daily bowel ac-
tion when you take your little daily 
dose of Kruschen. 

0825 So. \Va*hUnaw Ave. 
(pirmas aukštaa.) 

v . ^ A c 

PARDAVIMUI NAMAS 
Medinis namas, apkaltas su asbes-

tos, cementinis pamatas. 3 flotai _ m 
po 5 kambarius ir krautuve, l^ar- dlGIUi^ i r I i a k l Į . 
duosiu arba mainysiu ant d\if.iu 
fletų namo. Atsišaukite: 4213 So. 
Campbell Ave., 2ras aukštas priekyj. 

PARDAVIMUI BIAUTY SHOP 
Pilnai jreng-ta. Trys kambariai užpa
kalyje. Steam heat apšildoma. 
Alsišaukile: — YAKds 5423.. 

PRANEŠIMAS 
Brighton Purk ekspertai 

šiušių taisyme, Teofilius Ve-
žis su savo nianudžerium A. 
Kunicku, šiomis dienomis 
perkrauste savo šapos maši
nas iš 2530 West 47th Strtet 
į patogesnį Dama po numeriu: 
4G03 South Washtena\v Ave. 
Jie prašo visų savo kostunpe-
rių ir pažįstamų su eeverykų 
taisymo reikalais kreiptis 
prie jų po nauju antrašu. Vi
si gaus greita, patarnavimą 

Rap 

^ 

Pastovumas— 
Ta liudija įstaigos 44-rių metu gyvavimas. 

^Š^s 
M 'bendrovė, kaip mūsą tauta , yra įsteigta aat 
aanm, kurie yra savininką apgyventa. Nerasit* 
saugesnė* vietos taupyti gavo pinigus. 

ĮSIGYKITE NAMĄ P E R MŪSŲ LENGVO 
IŠMOKĖJIMO P L A N 4 , ANT ILGŲ METŲ! 

KEISTUTO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
3236 South Halsted Street 

TeL Oalumet 4118 Jos. M. Moierii, Seol. 

^ 

Iod£>Ul kiekvieno taupytojo apdraostt 
iki »5,0O0.00 Fpdrrailrfjc jht*>aoje. 

^3 
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CICEROS LIETUVIO NAUJIENOS 

' ^ , 

Iš Marijonu 
Bendradarbių 
Susirinkimo 

bienė visoms ir visiems nuo
širdžiai dėkojo. 

Negaliu praleisti nepamirs 
jęs vietos skyriaus garbingo* 

Cicero. — Praeitą ketvirta-j veikėjos ir žymios remėjcĄ 
ilienį parapijos mokyklos fca-' b a t e n t P n i o s Mozerienės, ki-
mbary įvyko Marijonų Ben-j r i negana kad darbavosi, b. t 

dar aukojo ir dvi brangias 
išleido 

dradarbiy Dr-jos 21-mo sky
riaus labai -gražus ir skait-! uovanas, Kurių vieną 

įr . | vietoje, o kita pasiliko atei-
dovanas, kurių 

lingas susirinkimas. Vtey pi 
ina pirm. Kotrina Sriubiene ^' iai sunaudoti. Nuoširdžiau-
pradejo susirinkimą, kviesda-1 s i a P*&* priklauso p-niai 
ma sekretorių Anastazą Va- Mozerienei, kuri savo skyrių-
Lančių perskaityta nutarimas, j© rodo tlaug gyvumo — įra 
kurie buvo vienbalsiai priim-| ** naujų narių, d a i g aukoja-
ti. 

Po to sekė raportai iš Lab
darių, Federacijos ir Marijo-

si ir romia. 
Buvo skaitytas laiškas nuo 

Marijonų Bendradarbių' dva
sios vado kun. J. Dambraus-

Pašto departamento sekretorius James A. Parley (kairė
je) sveikina Eduardą J. Flynn iš New Yorko, kurs paskirtas 

yra tokių lietuvaičių, kurios 
užima tokias svarbias valsty
bines pareigas. Mes laukiame 
ir tikimės, kad p-lė Valerija 
baigus mokslą, grįš pas tė
velius ir dirbs tokį gražų vi
suomeninį darbą kokį ir dabar 
dirba jos darbšti motinėlė p-
nia Kotrina Sriubienė. Lauk
sim. % 

P-lei Valerijai grįžus į mū
sų tarjAi, butų malonu maty
ti, kad jinai atgaivintų visus 
tuos draugiškus ryšius, ku
riuos palaikė gyvendama pas 
tėvelius. Taip pat linkime kuo 
linksmiausiai praleisti atosto
gas savųjų tarpe. 

•Pažįstąs" 

«ST< 

Sy Tla/oUuĮ 7)bwd§Ą* 
Jįmšmtistt, -zuAcrmaAe, 
•not/ung Lui 3aJun*Į 

&p*£&iematč 

^rEGONOMY and 
SATISFACTION use 

Doub/e TestedfDoubleActionf 
If^BAKING 
• V V POVVDER 
, Šame hice Today as 45 tearsAęo 

2 5 ounces for 254 v 

Full Pack ••• No Slack Fillin^ 
MILUONS OF POUMDS HAVE BEEN 

. USED BYOUR GOVERNMENT 

NEURITIS 

uenaraaarojų; jucs patr?- . k u r i g b u y o ^m^ nuošir- demokratų partijos nacionalinio komiteto pirmininku. Iki 
ke J. Motekaitis, K. Sriubie-, ,w. . 

. .», . . „ dziai priimtas, 
ne, p-nia Mozenenė ir A. Va-' -,. "• • i • . -f , r v , . , .v, Siame susirinkime lartciirs. Ypa<* buvo įdomus is , . 
Marijonų Bendradarbiu appJ „ . . _ . _,. _ v. _ « . . . . i sauskiene ir Elena Pauzrc-ne. knties raportas, kuriuo nei . . _, . . ~~ jmokedamos po $1.00, — vi 

šiol ,pirmirinku įbuvo Farley. (Aeme telepluoto) 

Daug vietinių, lietuvių iš
važinėjo atostogauti į pajūrį 
ir kitas vietas. Atostogos 
kiekvienam re.ikalingos. 

Vietinis 

Biblioteka — visų žmonijos' 
dvasios brangenybių lobynas j 

6. Leibniti 

R ei i e ve 
1 Pain In Few 

Rheumatism-^ 
To relieve torturing pain of Rheumatism, 
Neuritis, Neuralgia, or Lumbago in a few 
minutes, get NURITO, the splendid formula. 
used by thousands. Dependable—no opiates. 
Doea the worlc quickly. Mušt relieve crueV 
pain, to your satisfaciion, i n few minutes or 
your money back. Don't suffer. Ask your 
druggist today for NURITO on thia guaramee. 

įsirašė 
naujos narės — O. Tama-

vien atstovai, bet ir skvriaus 
nariai domisi dėl to, kad jie 
būna skaitlingi ir turiningi. 
Pirm. K. Sriubknė ragino 
skyriaus narius, kad vis dau
giau juos lankytų. 

so $2.00, ir J. Motekaitis pri
davė $1.00 už dovanų tikie-
tu's, taip pat .skyrius užsimo-

dybai ir podraug visiems ir darbai būtų dar sekmingesni 
visoms nariams, kad gražiau • ir našesni. J. K. 
šioje santaikoje darbuojasi, 
kas susirinkimą įprašo m i - . G r į ž t a PPS T e v e l l U s 
jų narių, — vienu žodžiu vis-j 
kas gražiausioje tvarkoje Cicero. — Šiomis dienomis 

kėjo už padarymą klišės $3.75. 
Visi šie pinigai — $5.75 per
duoti centrui, už ką nuošir-

Sekė raportai iš įvykusio džiai dėkoja, 
išvažiavimo liepos 28 d,, ku-l Nespėjus vieną darbą už-
riame teko dirbuotrs ir 21-mo baigti, skyrius imasi už kito 
skyriaus nariams; raportą pa-j būtent vakaro, kuris tur.<?s į-
tk^kė 
* * • 
ziai 

K. Sriubienė, kad gra- vykti spalių mėnesį, nes tuo 

Ateityje tikimasi, s k v r i u s ' > n u ^ r h l b » <^k*e Valerija 
dar smarkiau pagyvės, nes 
šiuo tarpu daugelis narių a-
tostogavo, kiti dar tebeatos-
togauja, nekurie jau grįžo, 
būvint daugelis bulvariškių, 
kaip tai — p-nai: Kauliai, A-
lišaufskai, Deikantai, K£^:iū-

pasidarbuota ir gražios; laiku turi paSmę salę." Taml n a i i r < l a u » d i s kitl*> k u r i e P a 

naudos padaryta. Ir, ištikru-| darbui rūpintis išrinkta ko-' s l l s ( iJ« l r d v a s l 0 J e ats.gaivnr.,? 
jų, reikia tik džiaugtis tokio-! misija iš A. Valančiaus ir K. 
mig sėkmėmis, kad tokioj Sriubieriafc. 
karštoj dienoj visa komisija, Taigi, smagu ir linksma 
kuri apsiėmė dirbti, t?u dide- matyti, kad skyrius rodo daug 
liausiu nuoširdumu ir pasi-[ gyvumo, už tai didele garbė 
aukojimu prakaitavo paten- priklauso didž. gerb. klebo-
krnttos, už ką pirm. K. Sriu-; nui kun. J . Vaieūnui, jo val-

dar su didesniu uolumu gel
bės, kiek jų aplinkybės ir lai
kas leis. 

Taigi, baigdamas, linkiu 21-
mam skyriui ištvermes jų gra 

K. iSriuba i te grįžta pas tėve
lius praleisti atostogas. 

Valerija Sriųbaite baig-us 
Mundelein Kolegiją ir įgijus 
B.A. laipsnį, išvyko į Cliamp-
lain, III. toliau tęsti mokslą 
ir įsigyti M.A. laipsnį. Bet 
tuo paeiu laiku besimokinda
ma Valerija eina svarbias 
krKygininkės *pareigas Illinois 
universitete, nes jinai yra spe
cializavusi toje srityje ir kiek 
teko girdėti, universiteto per
sonalas yra labai ,|»tenkintas 

žiuose darbuose, Dievo palai-1 » A r t i n a p-les Valerijos dar-
ir sveikatos, kad ateities D3-

Mums, lietuviams, yra tik
ino,-

A. A. Kun. Jono M o s Paminklą Fondas 
rai didelis džiaugsmas, kad 

ANTANINA DANIUNIENĖ 
(po tėvais Jeslkevlč.utė) 

(gyveno: 2140 Cou'tor Street 
Mirė liepos 31. 1940. 8 vai. 

vale., sulaukus 50 m. amž. 
Gimus Lietuvoje. Panevėžio 

apskr.. Upvtes par.. Akaličos 
Vaišvilčiu kaime. 

Amerikoj išgyveno 32 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime: 

sūnų Povilą, dukterį Joana, 
brolj Mykolą Jes'kevičiu. se
serį Stanislava Grig-aliuniene. 
švogerį Juozapa ir ju šeima, 
tetulę Veronika Žukauskiene, 
jos vyra Liudvika ir ju Sei
mą. dė*diene Elzbieta Kodie-
nę ir jos šeima, gimine* drau
gus ir pažįstamus Lietuvoje 
paliko seseri Marijona. 

Kūn^s pašarvoti si Larhawi«*i 
konlvčioj. 2314 W. 23rd PI, 

Laidotuves ivyks pirmadieni, 
rugpiūč'o 5 d. Iš kon'včios 
8:30 vai. ryto bus atlydėta 1 
Aušros Vartų par. bažnyčia, 
kurioj Jwks gedu'ingos pa
maldos už velionės siela. Po 
pamaldų bus nulvdeta i Šv. 
K>->iniiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiam*1 visus 
gimines draugus ir pažis'amus 
dlnyvauti ši^se laidotuvėse. 

Nnli^^p- Sū"'»s. Dūkto. S*»-
sorvs. Tirolfs ,'^vop'orls Tetule. 
DėVHene Ir Gimines. 

Laidotuvių direkt. Larhavvicz 
ir SOnai. tel. Canal 2515. 

ItVfrMAtf'FkiMft 

(DUS 

r O A « M A « M L M a t l l U S I 

SIMPLY...CuriAsYouComb 
Hef« i Hl« lo»» «ord in «oiy Curlinf 
• • • thodt I i i th« . n e * "Aulomotic 
to l locur l . with o regula' comb at o«« 
•nd and o mogic d i *app*ar ing comt 
OI *h« othe* You (imply curl oi »o> 
comb . . . wilh on« end you comb «"»* 
<t>« othor yov curl oati ly, aw>ckly o o ' 
* i th boouty thop p«rf*c On/y 
(ton O n t o l * o* y o v locol 
d o p a r l m o n t . « o r i « t * o* 
choin ttoro. 
* M - « U I V p a * m* Cmrtm, šin^ImU. i 

25< 

URBA Gėlės Mylintiems,. 
Vestuvėms, Baitkie-
tams. Lakiotu vėuiM 
ir Puošimams. 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800 

MODKRN 

COMPLE1E 

VVOLK S T U D I O 
1945 VVest W * Street 

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

Phone 9000 620 W. 15«h A ve. 

ADVANCED PHOTOGRAPVY 

I.OWEST meSIBLE HKK KS 

PHONE LAFAYETTE 2813 

Atvaizduojamas paminklas buvo pastatytas Šv. Kazimiero kapinėse prie a. a. Kun. J. Juškos kapo. 
Iškilmingos dedikacijos ceremonijos įvyko sekmadieni, Liepos-July 7 d., 1940 metais. 
Norėdami pagerbti įsteigėją ir parodyti me.lę jų geraširdžiai vadui, Švento Kryžiaus C. Y. O. 
Jaunų Vyru" kliubo nariai nutarė pastatyti paminklą jo atminčiai. Kadangi neturi gana lėšų tą 
sumanymą įvykdanti, jie kreipiasi į vi uomenę pagalbos; prašo visų prisidėti prie steigiamo fon
do. Visos aukos, taip didelės taip ir mažos, buj priimtos su dėkingumu. 
Korime padėkoti tiems, kurie jau pnsidejo ir iš anksto dėkojame tiems kurie padės šį užsimojimą 
fvykdinti. 

AUKOTOJAI PAMINKLO FONDUI 
Paminklo Fonde buvo $315.00 
Mr. & Mrs. P. \Venglinskiš . . 
AIrs. Norbutiene 
Mr. & Mrs. Bistras 
Mrs. Tručinski ir sunirs 
Mrs. R. Telenie , 
Mrs. A. Yucus , 
Mrs. Dombrou *. 
Mrs. Grananta . . . . . . . . . . 
INTORMACI^ SAUKITE: AL. SUDEIKIS, YARDS 6962; J. P. KAVALATJSKAS, REP. 6590 

V E N E T I A N MONUMENT CO. 
5 2 7 N. VVestenn A ve. Chicago, III. 

TEL. SEELEY 6103, ABBA SAUKITE TELEFONU REPUBLIC 6590 

. . . . 
• . « 

.5.00 
5.00 
5.00 
2.0« 
2.00 
1.00 
1.00 
r.oo 
1.00 

Mrs. Kondratas 
Mr. J. Kavaliūnas . 
Mrs. E. Dubrock 
Mrs. Shnlis , 

Mr. A. Dambrauskas 
» 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

50 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTJ 

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

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South Fairfield Avenue 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

Klausykite mūsų radlo programo Antradienio Ir 
fiefitadlenlo rytais 10:00 valanda, Iš WHLP stoties <i4so k.) 

Su Povflo fialiJmleru. 

KLAUSYKIME 

LAIDOTUVIŲ 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ, T 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

. 

H I I D III A M P C PATARNAVIMAS 
A M D U L A N U C DIENĄ IR NAKTĮ 

D - « r -ir A j KOPLYČIOS VISOSE 
I J V / \ 1 MIESTO DALYSE 

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

Anthony B. Petkus 
6834 So. Weatern Ave. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th O a r t 
a C e r o 2109 

Saltimiero 
W. H. I. P.: 

Rytmetinių 

LIETUVIŠKI! RADIO PROGRAMŲ 
R A Š T I N E 

6912 So. VVestem Avenue 

10:00 VALANDĄ EYTO 
1480 KIL. 

PROspect 4050 

P. J. Rito 
Albert VJetkus 
Lachamicz ir Sunai 

3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419 

4704 S. Western Avenne 
Phone LAFayette 8024 

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

4348 So. 'California Ąve. 
Phone LAFayette 3572 

S. P. Mažeika 3319 Litnanica Avenne 
Phone YARds 1138-1139 

Antanas M. Phillips 3307 Litnanica Ave. 
Phone YARds 4908 
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CMCAGOJE IR APYLINKĖSE 
B H l l ? 8 l g 

I U? 

AstuoniolikieciŲ 
Piknikas 

Rytoj viii keliai ves j Vy 
tauto daržu, kame įvyks Die
vo .Apvaizdos parap. jubilie
jinis piknikas. Ąštuoniolikie-

I ti šiame pikuike. Lauksime 
visų! K 

Draugija apgaubė liūdesy., 
nes neteko vienoj nari\< Anta
ninos Daniūniene^. Mifiis j«į 
išplejįe is mūsų tajpx Papar

čiai laukia skaitlingu svečių1 vota Lakavičiaus bc^Jyčioj. 
iš visu Cbicago kolonijų ir| Bus laidojama pirmadienį, 
iš toliaus. Sia -pramoga pra
dedan t minėti parapijos 40 

rugp. 4 d. 
Visos Aušros Vartų moterų 

metų sukaktį. Aštuonioliktos I ir merginų nares prašomos 
kolonija buvo antroji tėvyne sueiti šį vakarų, 8 valandų 
tūkstančių lietuvių atvykusių, koplyčia atkalbėjiniui ražan-
į šį kraštų ir Cliieago ir to-Į tiau^, o pirmadKnį taip pat 
del visose Chieago parapijo-, visos susirinkit į laidotuves. 
se rasime daug buvusių aš
tuoni olik iečių ir šios parapi
jos narių. Gerb. klebonai, 
kum L Albavičius ir visi ren
gėjai nuoširdžiai kviečia į 
šitų parap. parengimų. 

Valdyba 

Laimėjimai Lietuvių | Buvo Šaunios 

Išleistuvių - Kim. St. 
Jonelio ir Priimtu vių 
Kun. V. Černausko 
- Bankietas i 

Kūnu J. Dambrauskas 
Pasiduoda Operacijai 

Tėvų Marijonų Bendradar
bių Draugijos dvasios vadas, 
gero. k u n Juozapas Dambrau
skas, nespėjęs užbaigti ir su 
tvarkyti liepos 28 d. išvažia 
viruo ivikalus, kaip, štai, gy 
dytojo patariamas, kuo grei
čiausiai turi pasiduoti opera
cijai, kuri bus padaryta rugp. Brighton Park. — Bankie-

tų-vakarienę ir programa re-1 5 * i š v ' ****** ligoninėje. 
ngia Nekalto Prasidėjimo pa-! M a i l ^ u Bendradarbiai, pra-
rapijos draugijos sekmadienį,! š o m i » ! « * " * * Į r i A i M ifr 
rugpiūėio 4 d., parapijos sve- v 0 W»H«*, kad operacija g* 
tainėje, 44th ir Califomia a- I * * i r k u o &*&** ***>* 
venue. Prad'žia 6 valandų va
kare. Bankieto komisijoj yra 
nenuilstančias parapijos dar
buotojos: P . Bliudienė, I 
Stegwell, A. Žvinakis, H. Sa-' * * * * * kun. Juozapui Dam-
dauskas, Gurister ir L. Gene- krauskui, Į M n * kuo sėkmin

giausiai viskų perkesti, ir po 

retų ir grįžęs galėtų tęsti 
jam pavestų darbų. 

Taigi, vardu Tėvų Marijo
nų Btndradarbių Chiragos a-

Amerikoniško laivo Excali 
bur kapitonas S. Norman 
Groves. Šiuo laivu iš Portu
galijos į Amerika^ atvyksta 
Windsor princas, buvusis An
glijos karalius Eduardas. 

(Aeme telephoto) 

Pagerbė Jubiliatus 
Brighton Park. — J osetinai 

ir Antanui Barkauskams M. 
S. 20-tos kuojos narės suren
gė supryzų jų 25-kių metų ve
dybinio gyvenimo įsukaktijis 

Dienos Išvažiavme 
Dar kartų irakartojame lie

pos 28 dienos išvažiavimo do
vanas, kas laimėjo: 

No. 2156 — Bay Secco, 
2334 Jackson J31vd. — $15.00. 

No. 8373 — Dominic Mate-
šutis, 1713 Marshfield Ave 
— $5X0. 

No. 2577 — Joanna Krau-
ehunas, 4340 So. Fairfield A 
venue — $5.00. 

No. 5315 —' Aiina Bocha-
nes, 207 John St., Harrison, 
N. J. — $5.00. 

No. 178 — J. Saulis, 3225 
Stafiord St., Piilsbury, Pa. — 
$5.00. 

Kitos dovanos jau atiduo 
tos. 

Vestuves 
Suimtas Narkoty 
Pardavėjas 

Bridgeport. — Bv. Jurgio 
bažnyčioj buvo šaunios ves
tuvės Jono ir Onos Sutkų sYi-
naus Rapolo su Adele My
kiate. Šliūbų davė per šv. Mi
šias kun. S. Jonelis. Bažnyčia 
buvo gražiai išpuošta, degė 
daug žvakių, žmonių prisirin
ko taip pat daug. 

Jaunosios tėveliai, kurie 
užlaiko bučerne adresu 3225 
S. Green St., savo dukrelei 
iškėlė šaunias vestuves, su
kvietė daug svečių — abu fle-
tai buvo pilni. Jaunojo moti
nėlė Ona Sutkienė pakvietė 
į pagalbų dvi geras šeiminin
kes U. Petraitienę ir O. Kaz
lauskaitę, kurių' sumanumas 

Iš New Yorko pranešta, kad 
tenai suimtas per trejus me
tus ieškotas narkotikų pirklys 
parda vėjas Isidore Cohen, 
kurs ir Ckicagoj buvo ieško
mas. 

Didžiausiu pasaulio didvv 
r.ių ir geradariu tarpe yra dar 
kitų, kurių lopšį skurdžioj 
grįtelėj supo vargą* ir kurie 
nugalėjo faunteybę niekeno ne
įdedami , išskiriant Dievo 
malonę ir savo pačių energi
jų. O. S. Maiden 

r—~~~~~—~~~~~~. 

i 

Taip pat kas turi įsigijęs vestuvių puot^ padarė tikrai 

j Padėti Pinigai kas Mėnesį iki 11 Dienos, Nei Nuošimti Nuo 1 Dieno* Į 
TURTAS VIRŠ £5,500,000.00 
ATSARGOS KAPITALAS £360,000.00 
Dabar mokam 3Vį% už pa
dėtus pinigas. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 m. 

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

tikietų dėl šinkos (ham) — 
No. 646, prašomas kreiptis 
"Draugo" ofisų. 

Taip pat kas turi tikieto 
numerį dėl lašinių — No. 69, 
prašomas atsišaukti į "Drau
da". 

Turintieji tuos tikietus, pra 
šonai atvykti, arba laiškutį 
prisiųsti, įdėdami ir numerį 
į "Draugų, 2334 S. Gaklej 

proga. Puota įvyko jų pačių j Ave., Chicago^ 111., _ dovanos 

karališka. Jaunųjų tėvai Sut
kus ir Melkus žiūrėjo, kad 
svečiams netrūktų vėsinančio 
gėrimo. 

Po vestuvių jaunavedžiai 
išvyko į Wisoonsin valstybę 
savaitei laiko. 

Jauniesiems naujame gyve 
nime linkime visokeriopos lai 
mes. Ten buvusi 

L.OAH ASSOCIATIOH 
OF OHICAGO 

/USTIN MACKIEWICH, Fres. 

Cbartered by U. 8. Governmeot 
BAVINGS FEDERALLT 

INSŪRED 

4192 ARCHER AVENUE 
TEL. VIRGIN1A 1141 

namuose liepos 21 d. Jubilia
tams įteikta brangi dovana 
ir gėlių, taipgi sudėta gausių 
linkėjimų. Rengėjos tos puo
tos buvo Elena Statkus ir H. 
Ba rkauskas. 

Ilgiausių metų mūsų sų-tei 
ir jos visai šeiniai! Koresp. 

bus suteiktos. L. D. K. 

Insttute of Amerean Meat 
Paekers praneša, kad J.. A. 
Yalstybė^e yra pakankamai 
įvairių rūšių, mėsos. Ypač 
kiaulienos produkcija šiemet 
via rekordinė. 

to greit pasveikti. J. K. 
viez. Akademijos rėmėjos ga 
mina valgius, o sodalietės pu-, 
tarnaus prie stalų. Muzikalę 
programa, išpildys žymūs pa
rapijas talentai: Ona Piežie-
nė, p-nia (Juristei*, J . Kudir
ka ir sodalieeių duetas, taip 
gi Šv. Vardo dr-jos lošėjų 
grupe ir parapijos mokyklom 
vaikučių teatro grupe. Vaka
ro vedėju bus žurnalistas S. 
Hežą. 

Nors Ona ir Stasys Pieiai 
su dukrele Joanna dabar a 
tostogauja savo tėvelių ūky
je, vienok j bankietų atva 

"šiuos, kad dalyvauti su vi 
>ui> brightonparkiečiais ir n . . . A r .«« 
nriim šioje puotoje. Atro-| "am* Automobilių 
do, jog ateinantį sekmadienį! V a g y s 
nei vienas šios kolonijos lier! Austin nuovados policija 
tuvis negalės pasilikti namie, suėmė keturis jaunuolius, ku-
bet ateis į parapijas svetui- rie išpažino, kad pradėjus bir-
nę, kad tinkamai pagerbus ii želio 1 d. jie pavogę 9 automo-
gameti darbuotojų šioje (pa | bilius. Penktas šios gaujos 
rapijoje kun. St. Jontelį ir sy-l narys dar ieškomas. 
Jriu atkeltų naujų vikarų kun.j Areštuoti: E. Dubiez, 20 m., 

Eugpiūčio 4r d. Marijonų 
Bendradarbių Chicagos aps
kr i tus ir centro sekretorius, 
Jonas Kulikauskas su žmone
le vyksta porai savaičių po
ilsio. Jei kas turėtų kokius 
reikalus ir norėtų juos atlikti, 
prašau kreiptis į uDraugo'; 

ofisų prie kun. Putro Ciniko, 
kuris maloiiiiai patarimus. O 
aš pasilsėjus, dvasią atgaivi
nus, tikiuosi grįžti į jūsų tar
pų didesne energija ir pasi
ryžimu dar smarkiau veikti. 

ANGLYS ir KOKSAI 
S c/o IlliiioLs 

Patduaudokitu žeiikonus Vasaros Kainopnis. .Nusipirkite 
ATLAS A N t i U S Ateinančiai Žiemai*. 

Salos Tax Priskaityta Prio Žemiau Paduotu Kaiiuj. 

Sekančios kainos yra už 'cash' 
4 ar daugiau tomj kiekyje, 

i . - . 

POCAHONTAS — Thhii Vein 
ar K i w Kiver. Ne- $ ^ . 7 5 
rūksta . . . N a m a m s . . . . • 

W £ S T V1KGIN1A MINE $*W35 
KL'N — Ekstra rupios • 

CH1CACJO SOLVAY arba CHI-
t \ ( . U R O P P E R S — 5»C*ii5 
Pea Coke 

AN'THllACITE — 
Che-itnut ar l i ange 
Harii Coal 

*13 
MHJLKKS CISI^EK — Dkli i i 
šmotai, Genuine $#%35 
Cou-oialiitiou 9 
ATLAS BLOCK — $t 
I*uikios Pečiui Anglys 

15 

Visos mūsų anglys stokeriams 
yra dust treated. 

ROYAL BLACK BAN1> 
OideH šmotai — Tikrai S O y 5 

patenkins jus. C # 

ACP STOREK N LT — 1-ineU 
oU ireated, atsargiai ir tiksliai 
nustatyto dydžio anglys — tin
ka visiems siokerių $ / ^ . 0 5 
įrengimams %M 

l tOVAL STOKIM NUT. — »Iū-
MJ Vadas. Puiki Štoke* $ £ * > 0 5 
riam Anglis O 

BLACK »L\GIC SCKEEN1NGS 
— 1-ineh S - y ^ u 
rupumo . . . . . . . 

[ 

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

— SMALL MONTHLY PAYMENTS — 

AU MAKES 

SOLD, RENTED 
AND REPAIREO 
— M U M UADI-M AUOWANCI — 
OUI • l lU I l t t CAIIT ONI.TIAI NIWM«CMINI Ou»I»Htll 

TYPEVVRITER 
OMPANY 

ROitRT C OOLPBLATT, Mono9»r 
189 W. MADISON ST. 

Phone DEAR3CRN 8 4 4 4 
ESTIMATES—FREE —DEMONSTRATION 

• S T A R Tc 

ULACK MAGIC^STOKKU N LT 
— 1-ineli Nut. Geresnis Rūras, 
su magiškom pasėkom. Geriau
sias ką pinigai $ H ^ 0 5 
gali pirkti Š 

H0LLYVV00D INN 
Svetaine renduojama susi
rinkimams, parems, vestu
vėms ir visokiems kitiems 
parengimams. 
Mykolas ir Elzbieta Rudauskai 

(Savininkai) 
2417-19 WEST 43rd ST. 

Phone Virginia 9780 

Kainos GaU Būt Pakeistos B e įspėjimo. 

ATLAS FUEL COMPANY 
ĮSTEIGTA 1915 METAIS. 

4919-21 S. Paulina St. Prospect 7960-61 
* 

^ 

rengiasi 
V- Černauską. Parapijos jau 
niiuas ir draugijos 
dal>-vauti <4in joorpone" 

Komisijos mūrys 

P. Seliaekeliord, 21 m., G. l*o 
derson, 19 m., ir E. Branty, 

* 

22 m. amžiaus. 

Rengia Pikniką 
West Side. — Aušros Var

tų Moterų ir Merginų drau
gija rengia pikniką, kuris į-
vyksta rytoj, sekmadienį, rug-
Ifiūčio 4 d., Rūtos darže, ša
lia Aušros Vartų klebonijos. 
Piknikas prasidės 4 vai. po 
piet ir tfsis iki velniuos. Bus 
skanių valgių, gėrimų, žaidi
mų ir muzikos. "Panevėžie
čių choras" maloniai patar
naus prie. baro, o "Šurum -
Burum choras*' savo įvairio-
mkf> dainomis palinksmins sve 
cins. Puse ^>elno skiriama pa-
rapijps naudai. Komisija nuo-
|frdžiai kviečia parapiįonus! 
i r plačia visuomenę daly vau-

Kišeninis 
Lietuviškai—Angliškas 

ir 
Angliškai—Lietuviškas 

ŽODYNĖLIS 
Jame yra 18,000 reikalin
giausių žodžių. Dabar ge
riausia proga pirkti, nes 
parduodamas nupiginta kai
na, Galima gauti 4i)rau^o' 
knygyne dabar; kaina — 

tik #1.00 

" D E A U G A S " 
2334 South Oakley Ave, 

Chicago, Blinois 

INTERNATIONAL LIŪUOR CO. 
Savininkas: FBANK VIZGAED 

Reikalaukite Jūsų Tavernoj 
" S u n n y B o y " 4 Metų Senu
mo Kentucky Degtines. Tur
tinga, Švelni ir Puiki Degtine. 

— o — 
Taipgi reikalaukite geriausio 
Lietuviško Krupniko. 

— o — 
Parduodame 
noms. 

vien tik Taver 

— o — 
Mūsų Valandos: nuo 

iki 5 kasdien. 
Užsakymai išvežiojami 
sekančia dieną. 

— o — 
6246-48 S. Califomia Av. 

Chica£:o, Illinois 
Tel fcEPublic 1538-9 

DABAR LAIKAS ANGLIS 

UŽSISAKYTI ATEINAN

ČIAI ŽIEMAI. 

Roseland Coal Co. 
343 W. 107th Place 

TEL. PULLMAN 6776 
A. Tumonįs, Sav. 

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

KONTRAKTORIUS 
Į-NAMŲ STATYMO 

REAL ESTATb 
INSURANCE AND LOANS 

* 
Statau visokios ryši«s naujus n a 
mus ant lengvu niėiu'>iniŲ išiuo-
keJiniŲ. Darau vlsok[ taisymo dav> 
t>a be Jokio ca^b |mokejimo, an* 
lengvų mėnesiniu Išmokėjimu. 
(Isgaunu geriatisj atlyginimą tu 
Flre Insurance KompaulJv dėl tai* 
symo apdegusių n a m ų ) . Darau 
paskolas ant naujų ir senų namų, 
ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
nuo 6 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie: 

JOHN PAKEL 
6816 S. Western Ave. Phone Grovehill 0306 

K j P 5 " St"*My MORNINC-> j 

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Vestuvėm, Krikštynom ir kito
kiem Bankietam Suteikiam P a 

tarnavimą. 
Linksmas Patarnavimas Visiems 

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

NAUJUOSIUS LIETUVOS 

ŽEMLAPIUS 
Galima gauti: 

"Draugo" Rastinėje 
Kaina tik 40 centų. 
Per paštą 50 centų. 

PnCRNATlONAL CAfcTOOM CO. N. Y. 
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DIEVO APVEEZ i l O S PAR. JUBILIEJINIS PIKNIKAS 
įvyks Sekmadieny j , Rugpiacio-Aiigust 4 Diena, 1940 Metais 
Vytauto Parke, 1 1 5 Gatve, arti Pulaski Road 

PRADŽIA 11-tj) VALANDA KYTO 

Visus savo mielus kaimynėlius nuošiidžiai kviečiame atvykti į mūsą, aštuo- II 
niolikiečiu, piknike ir kartu su mumis pasisvečiuoti, susipažinti ir gražiai lai
ka praleisti tyrame ore. 

KLEBONAS IR KOMITETAS 

SvetimsaliŲ Resgistracija 
Chicagoj Prasidės Rugp. 27 d. 

Chicagos pašto viršininko 
pirmasis pavaduotojas Gus
tave \Venzel praneša, kad 
svetimšalių registracija Chi-
cagoj prasidės šio rugpjūčio, 
27 d. Sia diena bus pradėta 
svetimšaliams dalinti apklau-l 
sinėjimų lakštai ir šie išpil
dyti bus priimami ir daro
mos jų pirštu nuotraukos.I 

Registracija'tęsis iki gruodžio 
26 d. 

Tikrai dar nežinoma^ bet 
spėjama, kad svetimšalių res
gistracija bus vykdoma ne tilj 
centriniam miesto pašte, bet 
dar ir kai kuriose jo paskiro 
se šakose (f iii jose). 

Apskaičiuojama, kad Chi
cagoj esama apie 180,000 sve
timšalių (nepiliečių). 

Naujavedžiai Policijos j Žada Papiginti 
Nuovadoje ! Pienę Vartotojams 

Chicagos seklių biuro leite
nantas Kryn Phelan prane
šė, kad naujavedžiams George 
ir Sbirley Motarie posantuo-
kine kelione pasibaigė polici
jos nuovadoje. 

Policija ieško dar keleto jų 
sėbrų, kurie draugavo jų 
' ' l inksmoje" kelionėje. 

George yra 24 m. ir Shirley 
23 m. amž. Jiedu susituokė 
birželio 11 d. Fort Benton, 
Mont. Atvyko į Chicaga. ir 
čia suimti. Pas George ras
tas užtaisytas revolverio. 

Eik River, Minn., policija 
jų reikalauja, nes po sant.io-
kos jie užsiėmė piešimais. Po
liciniai rekordai rodo, kad 
George už vagystes yra ketve
rius metus " iš tarnavęs" 
Montanos valstyl>es kalėjime. 
Tai "puikus ' ' rekordas. 

Arbitracijos ooardas s vai s-
to pieno išvežiotojų atlygini 
mo klausima. 

Bo\vman Dairy Co. ii 
Borden - AVieland Co. virši
ninkai pareiškia, kad jei boar-
das sumažins vežioto jam* 
šiandieninį atlyginime, tai tuo 
sumažinimu nesinaudos kom 
panijos, bet bus sumažinta 
pieno kaina vartotojams. 

Jie sako, kad Siandier df£ 
išvežiojamo pieno brangume 
(13 centų kvortai) yra suma 
žejęs išvežiojimo pieno kiekis 
ir nuo to nukenčia tiek kom
panijos, tiek patys vež'otojai. 
Piemą papiginus bus pagyvin 
tas ir praplėstas jo vežioji 
mas, 

Draugystės Šv. Antano mė
nesinis sutrinkimas įvyks 
sekmadieny, rugpiūr-io 4 d., 
1 vai. popiet, gv . Antano pa
rapijos mokyklos 8-me kam
bary. Visi nariai kviečiami j 
sus-mų. Bus išduotas rapor
tas iš dr-jos buvusio pikriko. 
Nepamirškite ir naujų narių 
atsivesti. Valdyba 

Lietuvių Keistučio Pašal-
pDs klubo mėnesiais susirin-. 
kirnas įvyks rugpjūčio 4 d., 
rjollywood svetainėj, 2417 W. 
43rd St., 12 vai. popiet. 

Helen Ohapas, rast. 

Sv. 
Bridgepprt. — Draugijos 

Petronėlės susirinkimas 
įvyks pirmadienį, rugpiūčio 5 
d., 7:30 vai. vakare, parapi
jos salėj. 

A. Laurinaviche, rast. 

Štai kitas vaizdais iš Marijonų Bendradaibių pikniko, į kurį buvo atvažiavęs dienraščio 
'Draugo' leidžiamas 1940 DeSoto automobilius. "Laimėkite DeSotuką už dešimtuką"; 
buvo tikietų pardavėjų šauksmas per tą pikniką praeitą sekmadienį Marijonų ūkyje. 
Tai tikrai bus bargenas tam, kuriam tesks laimėti šį puikų automobilį. Yes sir, tikietus 

bet kur galima nusipirkti po dešimtuką. 

Anglijos ministras pirmi 
ninkas "VVinston Clmrchill in
spektuoja amerikoniškus šau
tuvus kažkur šiaurrytinės A-
nglijos pakrantėse. (Acme te-
lephoto) 

Britai Raginami 
Įstoti Tarnybon 

Britanijos konsulas Chica
goj ragina čia gyvenančius 
britus jaunus vyrus savano
riai įstoti britų kariuomenėn. 

Konsulas pareiškia, kad 
ypač geistini technikai, ivai-

Baige Mankštę 
Chicagos 186 biznieriai bai

gė vieno mėnesio karinę 
mankštą Fort Sheridane. Kai 
kurie sakosi, kad jie turėję ko 
puikiausias atostogas. Kai 
kurie netekę žymios dalies la 
šinių ir jaučiasi toli daugiau 
tinkamesni savo pareigoms. 

Plėšikai Užpuolė 
Du plėšikai užpuolė Buena 

Park viešbutį, 4145 Broad 
way. Pagrobė 1,300 dol. pin-

rių rūšių įgudę amatininkai,1 gaiš ir apie 400 vertės bra:i 
skridikai ir kiti. genybių. 

Bridgeport. — Draugija 
Saldžiausios Širdies Viešpa
ties Jėzaus laikys mėnesinį 
'.susirinkimą sekmadienį, 4 d.( 
rugpiūčio, 1 valandą popiet, 
Chicagos Lietuvių Auditori-} 
joj. Malonėkite visi nariai at-į 
silankyti, nes randas daug 
svarbių dalykų svarstyti drau 
gijos labui. 

Nut. rast. Frank Bakutis 

Bridgeport. — Moterų Są
jungos 49 kp. mėnesinis su
sirinkimas įvyks rugpiūčio 6 
d., 7:30 vai. vakare, $v. Jur-
kio parapijos salėje. 

Prašomos visos būtinai są-
jrnigktės' atsilankyti, nes su-
sirinkimas labai svarbus. 

Rast. Sbfija Žičkus 
— 

Marąfuette Park. — šv. Ka
zimiero Akad. Hemėjų 8 sky
rius laikys mShesinį susirin
kimą pirmadienį, rugpiūčio 5, 
7:30 vai. vak., parapijos sve
tainėj. Visos narės kviečiamos 
būtinai dalyvauti ir atsilygi

nti už antro pikniko tikietus. 
Taipgi bus svarstoma sky
riaus išvažiavimas rugpiūčio 
11 d. Narės prašomos nesivė-
luoti. Valdyba 

R A D I O 
Budriko nedėlinė programa 

leidžiama iš stoties "VVCFL 
soties 670 kiL 9 vai. vakare. 
Dalyvauja žymūs daininkai. 
didelė orkestrą, Makalai. 

Taipgi per programą Gri-
caitė, žinoma solistė, išpildys 
Strauso "Pavasario Aidai,'1 

lietuviškai. 
Leidėjai šių programų yra 

Budriko Rakandų Krautuvė, 
3409 So, Halsted Street. 

Pranešėjas. 

Kad praleisti smagiai ir į-, K u r L i n k s m a i 
domiai valandėlę, primintina! j •* P 1 ' **? 
užsistatyti savo radio rytoj, 
11:30 valandą prieš piet, ant 
stoties WGES ir pasiklausy
ti gražios įvairenybių progra
mos. Girdėsite smagių dainų, 
gražios muzikos, įdomių ži
nių ir pranešimų. Leidėjai šių 
programų — Progress Furni-
ture Co. patieks gerų žinių 
apie pirkimą visokių namams 
reikmenių, nes šią savaitę 
Progrėsls krautuvė tęsia rug
piūčio mėnesio išpardavimą. 
Ant viso ko kainos labai nu
muštos. Pasiklausykite. 

Rap. J.Z. 

O gi Liepos darže, prie 82-
ros ir Kean ave., sekmadienį, 
rugp. 4 d., Brighton Park M. 
S. 20-tos kuopos rengiamam 
piknike. Laimėjimui bus ra-

j dio ir kitų dalykų. Bus užkan
džio, gėrimo, o nuo lietuviškų 
dainų skambės miškai. Orkes
trą grieš vadovaujant jauniam 
akordinistui Al. iVertelkai., 

Dvasia padaro kūną turtin-
i. Šekspyras 

Moterų Są-gos 23-tos kuo
pos susirinkimas įvyks rugp. 
5 d., 7:30 v. v., o jaunamečių 
skyriaus 6:30 v. v., mokyklos 
kambary. Koreįsp. 

PLATINKITE "DRAUGĄ t 

Simano Daukanto draugija; 
b\iky$ mėnesinį- susirinkimą 
sekmadienį, nigpiūčio 4 d.,1 

12 vai. dieną, Chicagos Lie-1 

tuvių AuditorijoO svetainėj.' 
Susirinkimas yra svarbus, to-Į 
dėl kiekvienas narys privalo 
būtinai atsilankvti. 

Duodama Laimėjimui Naujas 1940 DeSoto Karas 
Dienraščio "Draugo 

. . . . . 

DIDELIAME PIKNIKE 
ii THAT LITTLE GAME" Intcr.BAt»lC«rtooBCo.,lf.Y.—By B . L i n k 
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Rugs.-Sept. 2, 
1940 m. 

115th Street, 
arti Pulaski Rd. 

ĮDOMI PROGRAMA: 
Muzika, Dainos ir 1.1. 

Pradžia 10 vai. ryto 

Nuoširdžiai prašome visu rezervuoti tą dieną mūsų dienraščiui ir dalyvaut piknike. 
DIENRAŠČIO "DRAUGO" LEIDĖJAI. 
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