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M J. A. Valstybių milijo
nai dolerių siunčiami j Euro
pą šelpti nukentėjusiuosius 
dėl karo. Šis gailestingumo 
darbas nepaprastai girtinas. 
Tik daugiau kaip keista, kad 
pačiose J . A. Valstybėse šian 
dien šelpimas visiškai apleis 
tas. Visose* pramonėse susi
mesta iš darbų atleisti nepi-
liečius (svetimšalius). Daug 
jų turi šeimas, šioj šaly gi
musius vaikus, vadinasi, pi
liečius. Atleisti svetimšaliai 
turi skursti, jų ve.ikai pilie
čiai vargus vargti. Vyriausy
bes organai jų likimu nesi
rūpina. Jie užimti ntakentėju-
sip.is del karo. Privačios lab
darybės gi .neturi pakankamo 
ištekliaus rūpintis svetimša
lių likimu. 

BOMBARDUOJA VOKIETIJOS BAZES 
ATIMA LIETUVOS PASIUNTINIAMS PILIETYBĘ 
Panaikino Teologijos -. 
Filosofijos Fakultetą 

Likviduoja ne komunist ines 
draugijas. Draugijų lėšos 
ir turtai komunistams 

-

1933 metais kongreso leidi
mu šalies vyriausybe sudarė 
Home Owners' Loan korpora 
ciją ir ją įpareigojo vaduoti 
namų savininkus, kurių na
mai už privačias (paskolas bu 
vo aprašomi ir atimami. Ši 
korporacija susimetė vaduoti 
namų savininkus. Privač.iams 
skolintojams atmokėjo šimtus 
milijonų, dolerių paskolų ir 

KAUNAS, rugphičio 4 d. 
— Lietuvos ministeriai nutarė 
atimti Lietuvos pasiunti
niams Londone ir "VVashingto-
ne pilietybes, konfiskuoti* jų 
nuosavvbes ir visam laikui 
uždrausti grįžti Lietuvon. Sis 
nutarimas paliečia Lietuvos 
pasiuntinį Londoną Bronių 
K. Balutį ir Lietuvos pasiun
tinį Washingtone? pulk. Povi
lą Žadeikį. 

Sekmadienį suruošta de
monstracijos atšvęsti l ietu-
vos prijungimą prie Sovietų 
Rusijos. 

rJamus perane savo žinion. 
Namų savininkams padarytai Lietuvoje gimtai žydų ir 
kai tūr ių lengvatų. Nustaty 
ta savininkams ir toliau mo
kėti dalimis paskolas korpo
racijai. Kadangi ne visose 
sritys*} darbai gerėja, daug 
namų savininkų: negali ir 
šiai korporacijai išsimokėti. 
Tad ir korporacija kelinti me 
tai daug namų atima nuo sa
vininkų, ir juos parduoda. Sa 
vininkus gi palieka plikus, i KAUNAS, Eltos pranešimas. 
Pranešta, kad ji jau 105,000 __ Einąs Resp. Prezidento 
namų pardavusi. Tas vadinasi pareigas ministeris p:rmin.in-
namų savininko "vadavi- ]^ a s , pasirėmęs Konstitucijos 
mas" 

karo bėglių iš Lenkijos kas
dien susirenka prie Japonijos 
konsulato norėdami gauti Ja
ponijos vizas. Tikima, jog iš 
Japonijos jie ruoštųsi emi
gruoti į Olandijos Guiana.j Lietuvių katalikų mokyto-
Lietuvoj šiuo laiku yra apie! . ų s g o g t u r t a g į r j ^ g u vi_ 
12,000 karo bėglių ir žydų. įsomig t e i s g m i s i r prievolėmis 

bus perduotas organizuojamai 

dos ir Draugijų skyriaus ats
tovas, P. Kežinaitis; Švietimo 
ministerijos atstovas, V. Pet
ronis ir Lietuvos komunistui 
partijos delegatas, Šmėrėlis 
Maiminas. 

Komisijos sprendimu, Liau^-
dies Kultūros Fondui (parduo
damos su visomis teisėmis ir 
prievolėmis sekančių organi
zacijų lėšos ir turtai: Ateiti
ninkų federacijos, Ateitininkų 
sendraugių s-gos ir LKJ " P a 
vasario" vyrų ,ir mergaičių 
s-gų federacijos sušelpimo 
fondo. 

Tautininkų klubo ir Lietu
vos Irikščidnic darbininkų s-
gos turtas ir lėšos su visomAs 
teisėmis ir prievolėmis [per
duodamas Lietuvos Komunis 
tų Partijai. 

KEIČIA ANGLIJOS 
KARO VADOVYBE 

LONDONAS, rugpiūčio 5 d.j takas Anglijoj, kurių metų 
Autoritetingi sluoksniai! žuvo vienas asmuo ir jpadary-

Britų tankų koliumna manevruoja Anglijoje. J i ruošia
si atremti numatomą vokiečių įsiveržimą Anglijon. 

(Acme telephoto). 

pažymi, jog Anglijos oro lai
vynas, mėgindamas sumušti 
bet kokį puolimą, kol jis dar 
neįvyko, kas kartas daugiau 
ir daugiau orlaivių pasiunčia 
naktinėms atakoms į Vokieti
ją, kur bombarduojama indus 
trijos centrri, kariuomenes 
stovyklos ir Anglų sąsiaurio 
bazes. 

Vyriausybe tuo tarpu dar 
labiau stiprina Anglijos ap
saugą, pavesdama namų; sar
gybą, — 1,500,000 vyrų — 
naujai vadovybei. Senyvi ge^ 
merolai, kurių karines idėjos 
buvę "labai pasenusios", pa
keičiami naujais, jaunesniais 
karininkais. 

ta nežymių nuostolių. Sprogs
tamosios ir padegamosios bom 
bos numesta rytų Anglijoj. 

Karo stebėtojai mano, jog 
jei Hitleris mano pravesti a-
taką šį mėnesį, galima, jog ji 
prasidės kada nors penkių 
dienų bėgyje. 

Anglų bombanešiai pravedė 
smarkias atakas and bazių, iš 
kurių Vokietija galėtų pradė
ti atakas. 

Atakavo Abbeville 

Yra žinių iš Europos, kad 
Maskvos bolševikai tariasi su 
Berlynu dėl naujos Vokieti
jos Rusijos sienos išvedimo 
buvusioj Lenkijoj. Bolševikai 
veržiasi būtinai n&imti Var
šuvą, prieš pasaulinį karą 
priklaususią cariškai Rusijai. 
Maskvos raudonieji mogulai 
sako, kad Rusija turi atgauti 
visas imperijos dalis, valdy
tas priveš (pasaulinį karą. Gir
di reikalinga jai dar atgauti 
Varšuvą su kai kuriomis bu
vusios Lenkijos dalimis ir vi
są Suomiją, 

110 str., išleido įstatymą, ku
riuo uždaromas V. D. Univer
siteto Teologijos — Filosofi
jos fakultetas. Gamtos mate
matikos fakultetas nuo rug
sėjo 1 d. keliamas į Vilnių. 

KARINES PRIEVOLES 
BILIUS PRIIMTAS 

Laukia senato patvirtinimo 

Pašauta trys vokiečiai 

Oro ministerija praneša, jog 
pietrytiniam Anglijos pakraš
tyj šį rytą anglų priešorlaivi-
niai pabūklai (pašovė tris vo 
kiečių kovos orlaivius. Dingo 
vienas Anglijos orlaivis. 

Anglų lakūnai iš kulkosvai
džių apšaudė vokiečių kariuo 
menės stovyklą Abberville, 
Prancūzijos uoste. Apmėtyta 
bombomis šarvuotasis trauki
nys netoli Gravelihes ir'Dun-
kirk. 
Oro ministerijos komunika

tas sako, jog padegtas Kiei 
laivyno pastatai ir apmėtyta 
bombomis aerodromai. Siste-

, matiškai bombarduojama gėle 

s-gai. 
*t 

> j 

mokytojų profesinei 
LTJ * 'Jaunosios Lietuvos 
s-gos, LKJ "Pavasar io" vy 
rų s-gos, LKJ "Pavasario 
mergaičių s^gos ir LKJ "Pa-
vasario" vyrų ir mergaičių 
s-gų fedteraciįos skaityklos ir 
bibliotekos perduodamos švie 
timo ministerijai. Visas kitas 
turtas ir lėšos su visomis tei
sėmis ir prievolėmis perduo 
damos Lietuvos Komunistinio 
Jaunumo s-gai. 

AVASHINGTONAS, rugpiū
čio 5 d. — Šiandie senato mi-
litarinis komitetas priėmė 12 
prieš 3 Burke-Wadswortli 
priverstinos karo tarnybos bi 
lių, kuriuo būtų suregistruo
ta apie 12,000,000 vyrų tarp 
21 ir 30 nueitų imtinai. Kad 
šis biliiiis tacftų įstatymu lau
kiama senato patvirtinimo. 

Senate laukiama didelės o-

mb, kol Kongresas nepaskirs 
reikiamos sumos jų apmoky
mui. 

Armijos pareigūnai tikisi, 
jog bus pašaukta tarnybon 
400,003 vyrų, jei projektas 
taps įstatymu. 

Šiame, įstatymo projekte y-
ra skyrius, kuriuo vyrai tarp 
18 ir 34 imtinai gali stoti ka-

Vokiečių bombanešiai tebe-Į žinkelio mazgai Ruhr ir Rei-
tęsia išsklaidytas naktines a- no kraštuose. 

pozicijos šiam įstatymo pro- riuomenen savanoriais vienų 

KAUNAS, Eltos prenišimas. 
— Lietuvos vidaus reikalų mi 
nisteris, susitaręs su švietimo 
ministeriu, paskyrė specialią 
komisija, kuri likviduotų vei- Veikimo Centro' irtas 

Katalikiškųjų organizaci 
jų draugijų S-gos "Katalikų 

kianrdas Lietuvoje ne komu
nistines organizacijas ir jų 
turtą paskirstytų ir likviduo
tų. Šią komisiją sudaro Spau 

šos su visomis teisėmis ir 
prievolėmis perduodamas Lie 
tuvos Liaudies Pagalbos s 
gai. 

ROMA,, rugpiūčio 5 d. Lenkai savo rėžtu ir toliau 
neužmiršta Vilniaus miesto ir 

V krašto. Kabinasi prie Lietu- I**™*** n Messagero rašo, 
vos. Lenkų tremtinė naciona-' J°ST Charles A. Iindbergh for 
line tarvba Londone seniau' muojas "tikrųjų amerikiečių 

i 

protestavo prieš Lietuvą delr partija/ ' ir giria jį u i mobi-
Vilniaus "užgrobimo". Da-jlitavimą isolacionistų tenden 
bar ji Y§1 protestuoja prieš: m j T i n g t i n ė S 8 Valstybėse. 
Lietuvą pareikšdama, kokiais 
sumetimais Lietuva pavedusi 
Vilnių bolševikams. Lenkams, ną vakare Lietuvą priėmė 
nepatiko kai lietuviai Vilnių'SSSR unijon. Nusprendė, kad 
atgavo, dabar nepatenkinti, Lietuva- bus keturioliktoji šo
kai Vilniaus neteko. 

VICHY, rugpiūčio 5 d. Prai* 
cūzijos vyriausybė paskyrė 
Paryžiui 600,000,000 frankų 
paskolą, įkuria mieste būtų at 
statyti karo padaryti nuosto
liai ir bus padėta miesto pra
monei ir prekybai operuoti. 

Pasaulio bankuose oficia
liai Prancūzijos franko vertė 
nebuvo skelbiama nuo ta ika 
pasirašymo, bet jo vertė per 
pirmuosius penkis mėnesius 

jektui, nežiūrint, kad senato 
militariniam komitete atsira
do tik trys prieš. 

Gali pašaukti kariuomenėn a-
pie 400,000 

Jei šis projektas taptų įsta
tymu, mašinerija registraci
jai tuojau galėtų pradėti vei
kti, bet prez. Rooseveltas ne
galės paskelbti naujokų ėmi-

metų> tarnybai. 
ISen. Burke, vienas šio įs

tatymo projekto autorių parei 
škė tvirtai tikįs, jog senatas 
projektą priims daugiausia 
Su 20 balsų prieš. Projektą 
priėmus vyrai tarp 21 ir 30 
metų senumo ibūtų suregis
truoti. 400,000 sveikiausių, 
kurie neturi šeimos, pradėtų 
tarnybą spalio 1 dieną. 

BERLYNAS, rugpiūčio i d. 
— Pereitą naktį vokiečių or
laiviai prie įėjimo į St. Geor
gas sąsiaurį, tarp Anglijos ir 
Airijos, paskandino Anglijos 
prekybinį laivą ir bombarda
vo aliejaus sandėlius prie 
Sheerneso laivvno bazės. 

KAIRO, Egiptas, rugpiūčio 
5 d. — Anglijos lakūnai taik
liai apmėtė bombomis Itali
jos laivą ir skvadroną subma 
rinų atakoje ant Eritrėjos uo 
sto Massaua. 

JAPONIJA PROTESTUOJA 
DEL AREŠTU 
LONDONAS, rugpiūčio 5 d. 

— Japonijos ambasada pra-
nleša, jog ambasadorius Ma-
nomoru Shigemitsu ruošia tre 
tį protestą Angilijai dėl didė
jančio skaičiaus areštuojamų 

| japonų Britų imperijoj. 

Ambasados atstovas pareiš
kė, jog galima, kad Shigemit
su apsilankytų pas užsienio 
sekretorių Lordą Halifaxą. 

Apie naująjį protestą suži
nota, kai tik pasitvirtino ži
nios a p e trijų japonų arešta
vimą Raugoone ir vieno japo 
nų žurnalisto suėmimą Singa
pūre. 

Keturi japonai, kurių du 

vietų respublika. Žiniomis iš b u v o t a r P 1 - 7 3 i r 2 - 2 7 c e n t o -

Sov. Rusijos vyriausioji so 
vietų taryba rugpiūčio 3 die-'rybos posėdyje. 

Maskvos, Lietuvos komunis
tai ir lietuviškai kalbėję ta-

Kitu įsakymu paskirta 30( 
inžinierių prižiūrėti Prancū
zijos industrijos atstatymą. tolių {padaryta mažai. 

Nežiūrint Italijos kovos or 
laivių pasipriešinimo ir prie 

Vokiečių lakūnai pravedė j o r l a į v in ių patrankų, visi an-
platų žvalgybinį skraidymą j g l ų ^ ^ - ^ grįžo namo sau-
virs Anglijos, Škotijos ir kai- „.— 
myninių jūrų. Tuo tarpu an
glų lakūnai bombardavo vii- Anglų kovos orlaiviai suti-
tas vakariniėj Vokietijoj, kur, ko būrį Italijos orlaivių, mė-
padegta ūkių namai netoli I gausių atakuoti Mersa Ma-

LAUKIAMA VOKIEČIU 
PUOLIMO ŠIĄ SAVAITĘ 

STOCKHOLMAS, Švedija, 
rugpiūčio 5 d. — Čia gauta 
žinių iš patikimų privatinių 
norvegų sluogsnių, jog vokie
čių pareigūnai Norvegijoj pa 
žymėjo, kad rugpiūčio 8 ir 
10 dienos gali būti atakos 
ant Anglijos dienos. 

Pagal norvegų pranešimus, 
Vokietijai smarkiai fortifikuo 
ja Trondheimą, stiprina vi
sam Norvegijos pietvakarių 
pakraštyj pniešorlaivinę ap
saugą ir apmoko kariuomenę. 

Manoma,* jog Anglijos puo
limui bus panaudota raitinin
kai, nes šiuo laiku Norvegi
joj ypač didelis dėmesys krei 
piamas į raitininkų apmoky
mą. 

Borken ir užmušta vienas ci
vilis gyventojas, šiaip nuos-

truh, Egipto pajūryj. Italų 
orlaiviai buvo priversti trau
ktis. 

bus deportuoti, laikomi Lon-
done šeštadienį - r e š t „ o t a s Jflfiflfi TARIASI SU 
vienlas Hongkongo pirki>s. 
Tuo būdu visoj Britų impe
rijoj areštuota devyni japo
nai. 

Japonai iš penkiolikos areš 
tuotųjų Japonijoj ir Korėjoj 
anglų paleido devynis. 

ORAS 
Chicagoj ir apylinkėj: — 

Giedra ir vėsiau. Lengvi šiau 

rės ir šiaurryčių vėjai. 

SAVO PADĖJĖJAIS 
BERLYNAS, rugpiūčio 5 d 

— Sekmadienį iš BerchteSga-
den į Berlyną grįžo Hitleris. 
Tuo pat laiku grįžo ir Vokie
tijos užsienio reikalų ministe 
ris von Ribbentropas. Hitlerio 
kanceliarijoj įvyko skaitlin
gos konferencijos. 

Vokiečių radio pranešimu 
šiandie Hitleris konferavo su 
von Ribbentropu, Reicho mar 
šąlu Goeringu ir Feldmarša
lu von Brauchtisch. 
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Rusijoje įsigalėję imperia- kalio nušauja. Štai kokią 
listiniai oandftai vėl pavergė laisve Rusijos komunistiniai 
tris milijonus žmonių ir pa- imperialistai - raudonieji ka-

" ^ ^ r yra paikas vif ieius ^ t U V į H : I S : . ? I l d a r § j u o f e že""ausios rūšies,'pitalistai savo pavaldiniams 
be jokiu-teisių ir laisvas ver- suteikia! 
gaiš. Tie faktai yra tokie di 

"Baisioji Ideologija" 
"Tėvynes" redaktorius, plačiai aprašęs 

skaudžių ir tragingą šiandkilinę Lietuvos 
būklę, straipsnį šitaip užbaigia: 

vai jsistebeti tas rusų komunizmo baisybes, 
kurias mūsų broliai savo kūnais ir savo 
dvasia patirs. Dabar yra laikas visiems lie
tuviams sa 

tfntered as 8ecouo-Ciass Matter March SI, 1110. at 
CAlcaco, Illinois Under Lhe Aot of March a. l*7t. 

Branginkime Savo Spaude 
> • • • — — — - — • 

Vakar trumpai rašėme lietuvių mokyklų 
reikalu, pabrėždami, kad Sovietų Husijai 
paglemžus Lietuvos nepriklausomybe, Ame-
rikcĮj lietuvių katalikų įsteigtosios ir užlai
komos mokyklos pasidaro vienintelėmis lie
tuvių mokyklomis pasaulyje ir dėl to jas 
turime ypatingu būdu branginti ir remti. 

Tą patį reikia pasakyti ir apie lietuvių 
spauda. 

Sovietų Rusijoj nėra spaudos laisvės. Ten 
nevalia leisti jokių laikraščių, ne valia spaili 
dinti knygų. Laikraščių leidimu ir knygų 
spausdinimu rūpinasi pati komunistų val
džia. Dėl to Sovietų Kusi joj visa spauda 
yra perdėm komunistiška. 

Panašioj padėty dabar bus ir lietuvių 
spauda Lietuvoje, kuri nuo rugpiūčio 3 die
nos tampa Sovietų Rusijos dalimi, netek
dama visokios laisvės ir nepriklausomybės. 

Tiesa, dar dabar bus leidžiama keletas 
laikraščių lietuvių kalboje. Bet jie bus tik 
lietuvių kalba spausdinami, bet tikrenybėje 
tai bus komunistiškos ir rusiškos propagan
dos įrankiai, nes Juos leis ne privatinės or
ganizacijos, ne privatiniai taonės, bet so
vietų komisarai. Tie laikraščiai arba ir ko
munistų spausdinamos knygos, kad ir lie
tuvių kalboj, bet tarnaus bolševikiškajam 
Maskvos imperializmui, tarnau); tam, kad 
lietuvių tautą visiškai pražudyti. 

Tekia spauda, aišku, bus ne lietuviška, 
nes ji tarnaus Lietuvos žudikams, jos oku
pantams, bet tik ne mūsų tautos idealams, 
ne jos gerovei ir ne jos tikslams. 

Gal tuo tarpu toleruos keletą kad ir ka
talikiškų laikraščių, leis jiems pasilaikyti. 
Bet, jei prie didžiausių pastangų pavyktų 
keliems laikraš&ams pasilaikyti, vargu tai 
bebūtų tikslu juos leisti, nes griežtoji Mask-
vc£ cenzūra neleis juose kelti nei aiškinti 
tautinių nei religinių reikalų, tačiau privers 
dėti komunistiškos valdžios keminikatus. 
Tuo Mdu išoiifc. taip: katalikai leidžia laik
raštį, bet jis netarnauja katalikams, bet 
Maskvai ir bolševizmui. 

To įrodymui jau turime ir pavyzdžių. 
Šiomis dienomis gautieji iš Lietuvos laik

raščiai jau po raudonarmiečių įsiveržimo 
visi vienodai atrodo. Ir katalikų dienraštis 
<>TX AHlftius,,, ir valstiečių liaudininkų 
''Lietuves Žinios," ir tautininkų -Lietuvos 
Aidas/' ir Katalikų Veikimo Centro lei
džiamas "Mūsų Laikraštis' ir visi kiti sa
vo tmriniu beveik visai panašūs, nes visi 
buvo oriversti dėti Justo Paleckio ir jo 'mi
nistrų' ' melagingus, valstybę žudančius pa
reiškimui*. Kurio laikraščio norėta savo nuo
monę pareikšti, išbraukta. Tai pastebėjome 
iš tuščių vietų laikraščiuose iš sudarkytų 
straipsnių. 

Taigi, kaip greit Stalino agentai įkėlė 
savo koją į Lietuvą, taip greft griebė lietu
vių spaudai už gerklės, kad ją pasmaugti. 
Ir, jei Ilginu Jie Lietuvoje pašeimininkaus, 
lietuvių spauda, kuri taip didelę pažangą 
visais ativilgiais buvo padarins, bus v^iškai 
pasmaugta Abejonių dėl to negali būti. 

Taip dalykams esant, Amerikos lietuvių 
laikraščiai lieka vieninteliais lietuvių laik-i 
raščiais pasaulyje ir dėl to juos turime ypa
tinga būdu branginti, palaikyti ir remti. 
Kas SiatMlieaa neskaitytų gero laikraščio, aiš
kiai rexailčio sąjūdi už Lietuve^ išlaisvini
mą, jis nusidėtų savo tautai 

įteikia neužmiršti, kad spaudos vaidmuo 
buvo Baisai svarbiausias kovose dėl Lie.n-
vos nepriklausomybės prieš 22 metus. Tą 
patį vaidmenį ir dabar jai teks vaidinti. 
Tad, kuo stipresnė bis mūsų spauda, kuo 
daugiau skaitytojų mūsų laikraščiai turės. 
tuo bus sekmingesni mūzų darbai ir kovos 
už nepriklausomą Lietuvą. 

juos pamatyti, 

uprasti visą nežmoniškumą ir vi-į w ,. . i . s i- J i • »» i • , v Mlik *eikia pakelti savo akis it | są baisumą tos "ideologijos," kuri auks- 7_ f" B a v u a , v ^ ,x 

čiaus už viską stato valstybes Molochą. Lai
kas dabar mums suprasta, kad jei kiekviena 
valdžia yra piktas, tai komunizmo diktatūra 
yra pikto čiukuras. Juk mes lietuviai da
bar tą matome ir patiriame. y> 

2odis Paieckui 
"Amerika" rašo: 
'•Svetimos valstybės agentas Justas Pa

leckis, paskirtas Lietuvai komisaru, liepos 
11 d. viename mitinge apie komunistus taip 
pareiškė: "Vienintelė partija, kuri iš visų 
laikų ir kovų yra išnešusi švarias ir nesu
teptas savo kovos vėliavas, yra Lietuvos ko
munistų partija." 

"O kodėl jos švarios? Ar todėl, kad Lie
tuvos nepriklausomybes pradžioj jų žmonės 
vedė į Lietuvą gaujas bolševikų kovai prieš 
išsilaisvinusius žmones! Ar todėl, kad kom. 
atvesti Rusijos kariai naikino Lietuvos gy
nėjusi Ar todėl, kad nuo komunistų kariuo
menės kulkų krito pirmieji savanoriai ka
riai, kaip Lukšys, Juozapavičius? Ar'todėl, 
kad komunistų partija visą laiką rengė ir 

f surengė nepriklausomai Lietuvai laidotuves I 
"Tik Paleckis, sočiai mitęs Lietuvos duo

na ir judošiškai (per keleris metus pardavi-
nėjęęs savo Tėvynę, gali taip šnekėti." 

A t e i t i n i n k ų S u k a k t i s 

Šių metų* Dirželio men. 29-30 dd. Vilniuje 
turėjo įvykti Lietuvos Ateitininkų jubilieji
nis kongresas. Ši garbinga moksleivių ir stu
dentų organizacija šiemet mini savo gyva
vimo 30 metų sukaktį. Ta proga "XX Am
žių je" rašoma: \ 

"Trisdešimt metų mūsų jaunoje' vitfteiyibė̂  
je yra labai reikšmingas laikotarpis. Pr,ieš 
trisdešimtį metų dar tamsu buvo Lietuvoje. 
Tuo metu mūsų tautą ir mūsų kraštą, Mai
ronio žodžiais tariant, stipriai laikė susjpau-
dę erelio sparnai. Lietuviai inteligentai bu
vo negausingi, o ir tų pačių tam tikra dalis 
svetimų mūsų tautai idėjų buvo paveikta. 
Nutautinimo darbas tiek administracinėmis, 
tiek ir bažnytinėmis priemonėmis buvo va
romas visu smarkumu. Susimpinti Lietuvos 
ir lietuvių tautos ateitimi buvo gyvas rei
kalas. Tada ir gimė jaunų studentų galvose 
mintis sukurti mokslus einančių lietuvių ka 
talikų organizacija, kurioje jie pasiruoštų 
visas savo jaunas jėgas aukoti lietuvių tau
tos gelbėjimui nuo tuo meti grėsusių pavojų. 

"Kad krašto ir tautos ateitis buvo svar
biausias tos organizacijos steigėjų rūpestis, 
rodo ir tai organizacijai vardo Ateitis pa
rinkimas. Geron dirvon mesta Sėkla davė 
puikiausių vaisių. Visur, kur tik buvo lie 
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deli, kaip kokie aukšti kalnai. Išgirdus žodį socializmas, 
jis tUoj užklūva kiekvienam 
žmogui gerklėje, lyg peiliu 

Viso pasanlio spauda tą 
įvykį labai aiškiai pažymėjo 
ir pasmerkė tuos Rusijos 
bandittų užgrobimus Besarabi
jos ir Šiaurinės Bukovinos. 
Taip pat toji spauda aiškiai 
pažymėjo ir aprašė tuos įvy
kins, kaip tūkstančiai Romu-
nijos žydų-komunistų, pana
šiai kaip ir Pabaltijo valsty
bėse, sukėlė Romunijoje riau
šes ir per langus šaudė romu-
nus ir jfų kareivius, o kada 
romanai pradėjo juos malšin
ti, jų dauguma pabėgo į savo 
sėbrų pavergtą Rusiją, kad 
išvengti bausmės už pralietą 
nekaltų žmonių kraują, kur 
jie buvo kaipo komunistai 
kankiniai priglausti, n^s ir 
pati Rusijos valdžia susideda 
vien tik iš visokių apgavikų, 
banditų, žmogžudžių ir kito
kių piktadarių, o pasauliui 
skelbė, kad Romunija (pferse 
kioja žydus. 

' 

Rusijos imperialistinės ban
ditines valdžios riebiai visur 
užsienyje apmokami agentai-
šnipai per akis meluoja ir gi
ria pasauliui susmukusią Ru

sijos raudonųjų JsflpitaKstų, 
komunistais vadinamį, tvar
ką, jos darbininkų, ir ūkinin
kų gyvuliškai vergišką gyve
nimą ir perša tą visam pasau
liui. Ar reikia dar didesnes 
čia kiaulystės ir akiplėšišku 
mo tokias kvailas nesąmones 
skelbti! 

jam perveria širdį ir prime
na tuos baisius Rusijos paver
gėjų komunistų imperialisti
nius siekius, ten visur easmą 
betvarkę, skurdą, badą ir di
džiausią pasaulyje kraštą, kur 
apie 180 milijonių gyventojų 
durtuvo ir kulkų pagelba ver
čiami prie bedievystes, iš
tvirkimo, paleistuvysčių, kur 

Po Sviete Pasižvalgius 
Piktžolių Naikintojas 

Iš trijų pusių apsuptas eže
ro stovi didelis ir gražus kai
mas, susidedąs iš keletos įvai
raus didumo ūkių, iš kurių vi
sų didžiausias yra Juozo 
ūkis, bet vargias yra labai 
nusigyvenęs ir nesąžiningas 
žmogus, turįs truputį per il
gas rankas, kitaip sukant 
mėgstąs svetimą turtą pasi
savinti, ir net savo kaimynų 

žmones neturi tikėjimo, span-, žemC,s ^lypus sau įprisiskirti 
dos ir susirinkimų laisvės, j ^ 8 a m d o Kernius, tik tokius, 
kur žmonės yra verčiami da
ryti tik tą, ką jų bosai žydai 
komunistai nori kas jiems pa
tinka ir būti jų vergais. 

Tas žodis socializmas arba 

kurie aklai pildo jo įsakymus 
ir, reikalui esant, padeda net 
net kaimynus apvogti. 

knose piktžoles išnaikino, bet 
jo kaimynai i tas piktžoles 
jokio dėmesio nekreipė ir ne
sirūpino, kad jų laukuose jos 
puikiausiai augo, bujojo ir, 
nustelbę javus, čiulpia derlin
gos žemės sultis. Adas pra
šė savo kaimynų, kad jie tas 
piktžoles iš savo lauko išnai
kintų. Nes buvo pavojaus, 
kad jos gali vėl į jo lauką per
simesti. Bet kaimynai, o ypač 
Ignas su Albiu, tik pasijuokė 
iš jo darbo ir patarimo. Adas 
įsižeidė ir tuoj ėmėsi darbo. 
Pirmiausia jis, bernų pagel
ba, puolė prie savo giminai
čių Kurto ir Tarno, juo iš
varė iš ūkių, o jų žemę ėmė 
pats valdyti ir piktžoles lau-

_ Kauno lauka, yra labai « e - ; k u o s e ^ . ^ P a , k u i ) s u 

n, gražūs ir derlingi. Viso ] savo bernais sušoko į kaimy-
komunizmas, turįs tą pačią * * * * * j u

v
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dera. Bet, štai, užėjus iblog-

Mes labai gerai atsimena
me, juk tas dar tik nesenai 
įvyko, kai žmogus didelei, iš 
svetimų žemių suMpdytai, su
glebusiai Lenkijai, Rusijos 
banditai užgrobę pavergė net 
apie 13 milijonų trfyainų, bal
tarusių, lietuvių ir lenkų ir 
tuom padidino savo žemių 
plotus ir vergų skaičių, ku
riuos jie dažnai be jokio 

tuvių studentų ar moksleivių, įsikūrė slaj> [ teismo nuosprendžio, tik del 
tos ateitininkų kuopelės. Jose ^pradėjo augti. to, kad vieno ar ko»tb veido iš-
ir bręsti nauja katalikų inteligentą karta, Vaizdą jiems nepatinka, dur-
kuri Nepriklausomybės kovų metu ir vėliau 
su visišku pasiaukojimu kovojo už šviesesnę 
ir laimingesnę Lietuvos ateitį. Jos eilės nuo
lat didėjo ir augo. Atsirado pagal išsimoks
linimo laipsnį trys tos organizacijos šakos 
— sendraugiai, studentai ir moksleiviai. Vi
sų jų bendras skaičius dabar skaitomas tūks
tančiais. Tai yra pati gausingiausia inteli
gentų organizacija Lietuvoje. Jos darbų šio
je vietoje neįmanoma suminėti. Kas sekė 
Lietuvos ir lietuvių šviesuomenės gyvenimą 
prieš Didįjį karą, Nepriklausomybės kovų 
metu ir jau nepriklausomoje Lietuvoje, tam 
apie ateitininkų darbus platesnių informaci
jų nereikia. 

Ateitininkai buvo, yra ir visada bus ten, 
k u r l i e tuv ių tauta i r L ie tuvos v a l s t y b e Ttei-
kalauja darbo ir pasiaukojimo".. 

Jei kada mūsų taitfa reikalauja darbo ir 
pasiaukojimo, tai dabar, kuomet Lietuvoje 
pasidarė dar tamsiau, dar stipresni ir kru-
vinesni erelio sparnai j$ laiko suspaudę. A-
teitininkei yra pasiruošę dirbti ir aukotis, 
bet... Siauri Stalino ranka Stengsis tą kilnią 
organizaciją su jes vadais sunaikinti. 

Greičiausia, kad ir tas skelbiamas ateiti
ninkų kongresas Vilisinje nebeįvyko, nes tuo 
laiku Lietuva jau buvo okupuota. 

reikšmę, aiškiai primena kiek
vienam žmogui Rusijos bandi-
tJų užpuolimų mažos Suomijos 
tikslu jų nuterioti, o jos, lais
vę mylinčins ir aukštos kultū
ros ir civilizacijos, žmones 
pavergti ir padaryti skur
džiais alkanais gyvuliškais 
vergais, kurie aklai klausytų 
savo ponų komisarų ir šoktų 
bizūnais plakami taip, kaip 
milijonieriai, raudonieji kapi
talistai, Rusijos pavergėjai 
nori. 

' '' ' -' ' ••$ 

tfefe žodis socializmas ir ko-
munizmas, kaip peiliu veria 
žmonių širdis, primindamas 
jiems smurtu ir jėga užgro
bimą Pabaltijos valstybių: 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos, 
atėmimą joms politines nepri
klausomybes ir laisves savys-
toviai gyventi, pavergimą ne
kaltų jių gyventojų, atėmimą 
iš jų privatinės nuosavybes ir 
masinius gyventojų žudymus 
ir ištrėmimus į Rusijos gilu
mą. 

Visas pasaulis mato, kokie 
niekšai yra tie Rusijos komu
nistai, jų apmokami užsienyje 
šnipai ir kaip jie melagingai 
ir akiplėšiškai per savo spaudą 
mulkina skaitytojų akis, viso-

mečiams, derlingoje kaimo 
dirvoje priviso begulės viso
kių piktžolių (Piktžoles yra 
komunistai ir jų pasekėjai), 
plačialapių, raudonžiedžių da-
gylių, usnių ir kitokių žolių, 
kurios nustelbė laukuose ja
vus, o pačios išbujojo. Kadan
gi iš piktžolių naudos nėra^ o 
blėdies daro daug, nustelbda
mas javus, tad ūkininkas 
Adas, vienas smarkesnių ir 
turtingesnių, tūlą gražią die
nią sušaukė talkon visus sa
vo ibernus, pasiraitojo ranko
ves ir pradėjo rauti iš šaknų 
pitžoles savo lauke ir per tvo
rą lauk mesti. Per neatsar
gumą jo bernai sykiu su pikt
žolėmis nemažai ir gerų javų 
išrovė ir sunaikino. 

Adas su bernais savo lau-

sipriešino, bet Adas nepaisė 
ir greitai jo lauke (piktžoles 
išrovė. Vėliau jis nuėjo į 
Krisiaus, Ako, Vilės, Lepo ir 
Albio laukus piktžoles nai
kinti. Nors šie jam priešino
si ir nenorėjo leisti iš savo 
laukų tuos piktus augalus 
rauti, bet Adas, turėdamas get
rus, drąsius ir stiprus vyrus, 
jų nepaisė ir savo sumanymą 
įvykdė. 

(Bus daugiau) 

— Kas pas jus darosi? Jau 
trečią sykį randu laikrašly 
skelbimą, kad jūsų šuniukas 
kur nors dingęs. 

— Kai tik i mūs namus at-
sikraustė gyventi šeima, ku
rioj randasi ir radio daini
ninkė, taip tas šelmis ir ne
nori namie būti . . . . 

• 

nesidrovi užginčyti ir slėpti 
tikruosius gyvenimo faktus. 
Tikri jie yra bepročiai ir me
lagiai! 

Kada šiandien Europoje ei
na žūtbūtinė kova tarp Vokie
tijos ir Anglijos už pasauli
nes rinkas, vieni iš didžiaus-
sių pasaulyje kapitalistų, Ru
sijos komunistai, naudodamie-

kias melagystes bei nesąmo-
tuvu perveria arba iš užpa- nes jiems skelbia ir viešai net 

Šioje šalyje komunistai, 
kurių didžiumą sudaro irgi 
žydai, panašiai kaip ir lEuro-
poje, išsijuosę viešai ir slap
tai dirba, kad tik įtraukti šią 
šalį į tą kruviną Europos ka
rą, kad išgelbėti Anglijoje jų 
kailį, kad tuo jie pasinaudo
dami galėtų nuversti šios ša
lies demokratinę valdžią^ su
ardyti šioje šalyje žmonių ge
rovę, visuomeninę tvarką ir si proga, kiek galėdami gro

bia ir glemžia savo silpnesnių įvesti čia Rusijos komunistų 
kaimynų žemes, turtą ir žmo-| vergiją, 
nes. 

Jie tuo labiau dar čia šėlsta 
ir neriasi iš kailio, kai Dėdė 
Šamas nori išvyti iš čia visus 
svetimšalius komunistus, o 
vietinius padėti į valdiškas už 
grotų vietas, kur jie galėtų iš 
tų visokių komuciMinių ligų, 
haliucinacijų ii iliuzijų pasi
gydyti. 

Tad visi šios šalies piiieėiai 
privalo kove*,: su čia įsiga
linčiais komunistais, įgnjiuoti 
jų išeinančias visomis kalbo
mis laikraščius ir spau<l?j, ja 
agentus-šnipus, kad netapti 
raudonojo siaubo vergais ir 
neprarasti savo laisvių. Tad 
visi į griežtų kovų su koaiu-
nistais-šnipais, kad panaikinti 

Prezidencinis kandidatas Wendell W;lliie konferuoja su respublikom] partija vadais | f j ] T ™ 1 ! ^ ^ mrrikHr 
Colorado Springs, €olo. Iš kaims pusė.: Minnesota gubernatorius Stassen, W. AVillkie, Į * " * < * šios salų, neprikUL-
respubiikomų nacionalinio komiteto pirmininkas Joe Martin ir nacionalinio komiteto pa- soni) beę, kurią j*e k^anaa cm 

| tarėjas H. FMzer. ( A c m e teleplicto). ' panaikinti. 
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Antradienis, rugp. 6 d., 1940 

Ateiviu Registravimas Prasidės 
D R I T T B I S - B 

RugpiuciG 27 d. 
Earl O. Harrison, Am. jį^ių kasmet pasiduoda pirš-

Jung. Valstijų Teisinsimo tų antspaudų nuėmimui. Visų 
Departamento Ateiv.ių Regis- j u n g . Valstybių armijos ir 
travimo Direktorius pranešė, j laivyno narių pirštų anUpau-
kad nepilieeių registravimas jdos imamos. Kadangi pirštų 
ir pirštų ant-paudų ėmimas antspaudos nuėmimas yra 
įprasidės antradienį, rugpiū- vienintelis tikro identifikavi
mo 27 dieną, ir baigsis g ruo- ; m o badas, tai ir Jung. Val

stybes priėmė jį kaipo dali 
registravimo programos. At
eivių Registravimo Įstatymas 
buvo priimtas, idant Jung. 
Valstybėm galėtų spręsti, kiek 
ištikrųjų yra ateivių šioj ša
lyj, kokie ir kur jie randasi. 

Registravimas, su pirštų ant
spaudo* nuėmimu, apsaugos 
įstatymus ir/laikančius atei
vius. Visi rekordai bus laiko
mi slaptybėje, konfideneia-
Liškai ir be žinias ir sutikimo 
komisionieriaus ir generalinio 
prokuroro niekas negales 
juos matyti. 

Kuomet prezidentas pasira
šė po įstatymu, Harrison sa
kė, jis padarė pareiškimą, 
kuriame jis prašė vašų kuo 
pilniausiai kooperuoti su ne-

džio 26 d., 1940 m. 
Bėgyje keturių mėnesių vi

si ateiviai Am. Jung. Val
stybėse, nuo 14 metų am
žiaus, privalo registruotis. 
Tėvai ir legaliai globėjai ne-
pilieėiai, jaunesnių kaip 14 
metų amžiaus, turės nueiti į 
paštą užregistruoti savo glo
bojamus asmenis. Šių jaunų 
nepilieeių pirštų antspaudos 
nebus imamos. Bet sulaukę 
14 metų amžiaus jie patys 
turės nueiti į paštą užsiregis
travimui ir pirštų antspau-
dos nuėmimui. AUivių Re
gistravimo Įstatymas uždeda 
bausmę $1,000 ir šešis mėne
sius kalėjimo tiems, kurie ne
užsiregistruos. 

Registravimą atliks pinuos 
ir antros klesos paštai, k r . : p l p i l i e ( M ų registruotojai*. Įsta 
ir apskrities svarbiausio mie 
sto paštai, nepaisant klesos. 
Už dviejų savaičių bus gali
ma gauti "sample fonus," 
su klausimais, kokie bus sta
tomi registruojamiems negi
li eeia m s. Tos formos taipgi 
turės smulkmeniškas infor
macijas apie registravimą. 

Direktorius Harrison pri
mena ateiviams, kad nereik 'apsaugą. 

tymo tikslas esąs apsaugoti 
tuos riepiliečius, gyvenantus 
šioj šaly, kurie yra ištikimi 
šios šalies principams. Jis 
sakė, kad daugelis šios šalies 
ateivių yra asmenys, kurie 
atvyko čion todėl, kad jie ti
kėjo į Amerikos demokrati
jos principus; jiems priklau-

Aš abejoju, ar yra kokiame džiais ir ją garantuotų savo 
pasaulio krašte, net ir Hitle- j konstitucijoje" (Prof. A. Ja-
rio valdomoje Vokietijoje, nulaitis: Lietuva ir dabartinė 
laisvė taip paneigta, žmonės Rusija). Lietuviškieji komu-
taip prispausti, taip terori- nistai gerai žino, kad Lietuva, 

Amerikos Provincijos Tėvų Marijonų Taryba. Žiūrint iš kairės į dešinę: (ienerali-
nis prokuratorius kun. dr. K. Rekhv.tis, M.I.C., Kongregacijos vyriausias generolas, J. E. vy
skupas P. Būčys, M.IC, Amerikos Provincijolas kun. Dr. J. Navickas, M.I.C. Antroj ei-

Uej stovi: kun. A. Jagminas, M.I.C., kun. J. Mačiulionis, M.T.C., kun. dr. J. Pauliukoris, 
so ir jie gaus pilną įstatymo. M.I.C., ir kun. Dr. J-. vaškas. 

šias mokėti jokių pinigų u i 
"sample forma," nereik mo
kėti nei nl užsiregistravimą 
nei už pirštų antspaudo* nu
ėmimą. " J a u gavome rapor
tų, kad sukčiai pradėjo lup
ti pinigus nuo ateivių," 

"Šitie sukčiai siūlo už mo
kestį nuimti ateivių pirštų 
antspaudas. Atsiminkime, 
kad tik tinkamas pašto dar
bininkas galės nuimti pirštų 
antspaudas ir tą darys tik 
kuomet ateivis ateis regis
truotis. Antroj vietoj, nereik 
už tai mokesti jokių pinigų. 
Toliaus, registravimas dar 
nepradėtas ir tik prasidės 
rugpiūėio 27 dieną. M»cs tik 
prašome, kad visi kuo pil-

zuojami, taip pavergti, kaip 
sovietų Rusijoje." (Andre 
Gule; Retour de 1T.R.S.S. 
pus. 49, 42). 

Komunistų Veidmainystė 

"Komunistai iš pradžių dar 
žodžiais sutinka duoti tautinę ^ o g išdavikai 
aisvę, tik darbuose jos ne
duoda, o paskui ir žodžiais 
nebesutinka jos duoti." (Prof. 
A. Janulaitis; Lietuva ir <la-
bartinė Rusija^ pusi. 17). 
Lietuviškieji komunistai šau
kia, kad Lietuva dabar bus 
laisva, gi iš Maskvos praneša-
ša, kad Lietuvos bankai, fi
nansai, ekonominiai, užsienių 
reikalai, bus sovietų Rusijos 
komisarų valdžioje. (New 
York Times, liepos 22, 1940). 
Hitleris ant tiek vra teisin-
gas, kad užgrobęs svetimas 
valstybes nesako, kad jos pra
šosi būti priimtos į nacių są
jungą, nepažada joms laisvės 
ar nepriklausomybės. Bet Sta
linas elgiasi veidmainiškai. 
Karo ginklu užgrobęs valsty
bes, jis pažada joms laisvę, 
o pats pasiskelbia jų vieninte-

prijungta prie Sovietų Rusi
jos, nebeturės jokios laisves 
ir nepriklausomyl)ęs, kad tau
tiniai reikalai bus paminti po 
kojų, tačiau ją pardavė Sta
linui, nes jie yra savo tautos 
ir tėvynės išsižadėję — tau-

Žijdų Veikla 

Toliau, komunizmas vra žv-
dų padaras. Sovietų Rusijos 
vyriausieji komisarai buvo ir 
dabar yra žydai. Lietuvos 
komunistų partijoje didžiumo
je yra taip pat žydai. "Ka i 
tvirtinama, žydai sudarą pen
kiasdešimt antrą nuošimtį 
Lietuvos komunistų. Žydai 
yra internacionalis elemen
tas. Komunizmas juos im
ponuoja, kaip internacionale 
pajėga. Žydai neturi tėvynės, 
tad priimdami komunizmą, 
jie tuo pačiu neišsižada savo 
tautiškumo ir tautinilų intere
sų. Štai, vienų iš turtingiau
sių Kauno žydų, Cbodoso ir 
Ginsburgo, vaikai yra komu
nistai. Toliau, žydai nori val
dyti pasaulį. Politiškai val-

liu vadu; jo įsakymų turi vi- dyti pasaulį geriausios progos 
sos pavergtos tautos klausyti, kaip tiktai duoda komuniz 

Tuo pačiu laiku direktorius 
Harrison paduoda paragrafą 
iš generalinio prokuroro Fran; 
eis Biddle radio kalbos: "At
siminkime, kad visi amerikie
čiai kada nors buvo imigran
tai iš kitų šalių. Gabumai 
žmonių iš įvairių šaLių, seno
viški troškimai įvairių tautų 
prisidėjo prie to, kas šiarAlien 
vra Amerika. Gaila, kad kai 
• r ' 

kurie svetimtaučiai šiai ša
lip.? neištikimi. Jienenori pri
imti mūsų gyvenimo kelių; 
jie vartoja mūsų žodžio ir 
spaudos laisvę kurstymui ne
sutikimų ir sukilimų. Tokius 
mes suseksime, su tokiais bus 
elgiamasi aštriai, bet žiūrėki
me, kad ištikimi Amerikos j 

Rusiškasis komunizmas ir laisve 
Kad komunistai pardavė ja — tai kriminaline idėja; munizmas siekia ne tautinius 

ji esanti glaudžiai surišta su reikalus ginti, bet įvesti viso 
nuosavybės idėja, o ši juk; pasaulio proletariato diktatū-
esanti vienas iš pagrindinių \ ra. (Taip, diktatūrą, bet ir 
kapitalizmo dėsnių. "Ne vi- Ine proletariato, ne darbininkų 
sos tautos kova dėl bendrų tarybos, bet vieno žmogaus 
tautos reikalavimų, bet visų < diktatūrą. 'Mums buvo ža-
šalių darbininkų kova dėl ben- J dėta proletariato, diktatūra, 
dro tikslo, dėl komunizmo." j j j e t mes toli esame nuo to. 

(Tautų klausimas ir lietuviški i R u s i j 0 j e tikrai vra diktatūra, 
bolševikai, Z. Angarietis, V. ^ y i e n o hnogįiVis - Stalino. 

Komunistams tėvynės ido Kapsukas ir kt. pusi. ;)). Ko 

Lietuvą sovietų Rusijai ne
reikia stebėtis; viena, kad jie 
yra tautybės atsižadėję ir 
biaurisi tais, kurie ginar tautos 
ir tėvynės nepriklausomybę, 
o antra, kad didesnė pusė 
Lietuvos komunistu vra žv-

L. t, « 

dai. 

Diktatoriaus Vergija 

niausiai su mumis kooperuo-1 ateiviai nebūtų kaltinami už 
i» neištikimumą. Mūsų registra

vimas bus jų apsauga 
tų šianie dalyke. 

Direktorius Harrison '.sako: 
"Šis registravimas ir pirštų 
antspaudų nuėmimas neneša' Netikęs pasitikėjimas 
jokios gėdos. Tūkstančiai p:» vim veda prie pražūtie. 

sa-
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"Laisvė kalbos ar minties 
Rusijoje yra pasipriešinimu 
vadinama. Stalinas nieko ne
pakenčia, kaip tik jo užtvirti 
nimą; kas jam neploja, tas 
yra skaitomas jo priešu. Bėda 
tam žmogui, kuris išdrįsta 
Stalinui pasipriešinti. Jei ku
ris nors darbininkas, nežiū
rint kas jis būtų, dėl kokios 
nors kaltės yra atvestas į 
teismą, bėda tam žmogui,, ku-
r b mėgintių darbininką ginti, 
jei Stalino valdžia nusprendė 
jį pasmerkti." (Andre Gide: 
Afterthoughts of The US-
SR, pusi. 67, 68). 

"Laisvų tautų apsisprendi
mas komunizme yra tokia pat 
nesąmonėj kai ir sąžinės lais
vė, nors apie jų komunizmo 
vadai kalbėtų gražiais žo-' lumą. 

mas, jo valdytuose ir valdo
muose kraštuose žydai papra
stai užima atsakingai vietas. 
Be to komunizmas panaikina 
visus tautinius skirtumus. Dar 
daugiau komunizmas ypatin
gai žydus proteguoja. Toliau, 
pinigai patraukia žydus prie 
komunizmo. Žydai eina tar
nauti kas jiems gerai apmoka. 
Kominternas tik komunistų 
instruktoriams moka į mėnesi 
400 lit»ų. Žydai yra biznie
riai ." (Juozas Daulius: Ko
munizmas Lietuvoje, pusi. 

19,). . 
(Bus daugiau.) 

Dailūs rūbai gali pipnoSti, 
bet išmintingi žodžiai tuoj 
gali išduoti visą tavo kvąi-

aiBB 

Niekei Plite and 
H. Y. Central Passengers 

to leave Traias Here į 

3S 

Elwood, Ind., pilnai pasirengęs iškilmingai pasitikti ir pagerbti čia atvykstantį priimti 
nominaciją respublikonų prezidencinį kandid atą AVendell Willkie. Šis miestelis yra kandi
dato gimtinė. (Acme telephoto) 

Skaitykite Ir Platinkite Sekančius Mūsų 
K a t a l i k i š k u s Laikrašč ius : 

"DRAUftAS" — vienintelis A- > - < k * l i 
merikos lietuvių katalikų dien
raštis. Metams $6.00. 2334 South 
Oakley Ave., Chicago, 111. 

"LATVAS^ — tikybinis savaitraštis. Metams $2.00. 
2334 So. Oakley Ave., Chicago, Illinois. 

"DARBININKAS" — flv. Juozapo Darbininkų Są
jungos orpranas, išeina du karru savaitėje. Metams 
$4.00. 366 West Broadway. So. Boston, Mass. 
"AMERTKA^ — savaitraštis. Metams $2.. 423 Grand 
Street., Brooklyn, New York. 
"GARSAS" — A.L.K. Susivienijimo organas. Me-

į ] tams $2.00. 73 East South S t , Wilkes-Barre, Pa. 
"MOTERŲ DIRVA" — A.L.R.K. Moterų Sąjungos 
organas. Metams $2.00. 2317 So. Hoyne Ave., Chicago, 
Blinois. 
"STUDENTŲ ŽODIS" - A.L.K. Studentu ir Pro- JD 
fesionalų žurnalas. Jame bendradarbi a uia visos ge
riausios Amerikos pajėgos. Metams $2.00. Mariana-
polis College, Thompson, Conn. 
" V Y T I S " — lietuviu Vyčiu organizacijos mėnesi
nis žurnalas. Metams $2.00. 4736 South Wood Street, 
Chicago, Ulinois. 
"MUZIKOS 2INIOS" — mėnesinis muzikos žurna
las. Leidžia Vargonininku Sąjunga. Metams $1.50. 
1850 Wabansia Avenue, Chicago, BĮ. 
"LIETUVIŲ ŽINIOS" — savaitraštis. Leidžia Lie
tuvių R. K. Literatūros Draugija. Metams $1.50. 6802 
Supenor Ave., Cleveland, Ohio. ii 3S 
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RAUDONOJI VĖLIAVA 
Vaizdeliai Iš Bolševikų Rojaus 

Sulietuvino St. Tautietis * 

^T 
(Tęsinys) 

I r tik gvmkai pasidarbavus, 
komisarui, galop, pasisekė mi
nia, nutildyti. 

— NoreY-iau, —, toliau to
se komisaras, — visų gerai 
būti suprastas—drabužiu, vie-
nudomas ne yra tikslas žmo
nių skirtumų panaikinti. Ne. 
Met dar pasistengsime įvesti 
i>vįršiiiius skirtumus gyvento
jams tam tikrų vietų, miestų, 
apygardų. Tuomi dar pa-
k'iigvf's priežiūros darbas: ne
bereikės įvairių kontrolių, ir 
pasitenkinsime 1 kontroliumi 
ne iš 30, kaip nūn, bet iš 50 
asmenų. Tai pamažėl kils 
valstybes tvarka jei tik vi
suomene su tais sumanymais 
sutiks . . . 

Nutilo komisaras, nes klau
sytojų vieni šaukė, kiti trypė, 
treti čiaudėjo ir tt. 

Liuosybė, liuosybe! . .. Štai 
socialistų žadėtoji liuosybe, 
girdėt buvo šauksmai. 

Seimo sųnarys paprašė bal
so. Išėjo į estradą. Klausy
tojai nutilo. Pasigirdo aiškus 
ir rimtas balsas: 

naikinti, viskas nūn dingsta 
veltui . . . Nūnai visuose dar
buose trūksta į sųžininga dar-
lų varanėios je&os ir jos tol 
truks, kol mus kankins dabar
tinis ir busimasis socializmas. 
Tad veltui laukti geresnės 
ateities, veltui apgaulingai 
viltis geresnės socializmo 
tvarkos. Dabar y r laikas dėti 
naują, stiprų valstybes pama
tą.! . . . 

Maniau, kad sprogs Seimo 
būtas . . . Nuo šauksmo, plo
jimo entuziazmu užsidegusios 
minios, visai buvo negirdėt 
Seimo piinnininko skambučio. 
Tik policija privertė visus nu
rimti. 

Seimo sąnarys tęsė toliau: 
— Tušcioji lygybė, privers

tinas, Vie liuosas, darbas lig 
šiol buvo žinoma tik pas ka 
linius, bet ne liuosoje visuo
menėj. Ir, kaip kaliniai yra 
skiriama į kalėjimus ir įkin
komi į prievartos darbus, — 
taip ir dabartinė visuomenė. 
Visast kraštas nūn — apgailė
tinas kalėjimas . . . 

Neperdėsiu pasakys, kad 
šiandieninėj visuomenėj . blo-

Rumunijos karaliui-! Karolis įsivilkęs į naują "Tautos partijos" uniformų Bukarešte. Jo 
dešinėje yra ministrą*, pirmininkas Ūi'giirtu. (Acme telepli-cto) 

pranešė pavojinga naują įvy
kį: sustreikavo darbininkai ei
nu imti, anapus upės esančio 
duonos sandėlio. 

Paskubau. Ga:?3 buvo tuš
čia — tušty tel?. Tik štai, 
pykšt, pykšt! . . pasigirdo 
šautuvų šūviai. - Tai policija 
išalkusius darbinimais šaudė... 

Atėjo daugiau darbininkų,, 
atėjo ir karinome S.*. Po ke
leto minučių pne duonos san
dėlio gulėjo krūva lavonų . . . 

Bet, į tai neatsižvelgiant, 
plačiai buvo kalbama, apie di
dėjantį ginkluotų darbininkų 
skaičių, besirenkančiu i vi-
s u o t i n ų r e v o l i u c i j a . 

V i s u r l i ū d n o s 

UETUVIAI DAKTARAI 
TeL YARds 3146 

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

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

Dfi. Y. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
o < ^ I p £ a k i n i « s pritaikau. 

^3343 S. Halsted Street 

na 10S 

— Neturiu ^jįia tiksjo aiš- giau negu kalėjime, iš kurio 
kinti gerb. komisaro sumany-

- j i e k i e k v i e n a m g a n a »mų, 
yra nors tolimos vilties pasi 
Kuosuo t i . N ū n - g i t i k d u iš-

aiškus. Cia manau išreikšti'ėjimu: arba nerti sau antkak-
tik savųjų, kaipo visam tam lo kilpų arba visiems vienybėj 

šokti ir pralaužti kalėjimo sie
nas . . . 

priešingų, nuomone. 
Dabartinis mūsų valstybes 

Tad atsiminkime, draugai, prantame, kad dabar blogiau.! n u s į l ] s t i : teužsilaiko atminčiai 
kaip gyvename ir kaip turėtu- Pirm, tiesa, turėjome savo iš-! s a v o vaikams ir ainiams 
me gyventi. Atsiminkime, naudotojų, "buržlųjų," bet 

gaudami darbo, buvome so-kad mūsų likimas yra mūs»ų 
rankose ir, kaip kitos vaisty tus; nūngi turime vienų is-

• ? 

skurdas gana aiškiai rodo so-L Tuo labiaus susiprasime, at-
cializmo bankrotų; kurio prie,-'' 
žastis glūdi pačiame socialia
me. (Dešine pradėjo ploti). 

I r jei tikrai yra norima rū
pintis žmonių gerove, jei no
ri vidujiniai ir išviršiniai vi
suomene atgaivinti, — kitokių 

snrune šeimyninio gyvenimo; 
čia meiles liuosybe, moterys
tes ryšių išardymas, vaikų ap-! 
leidimas. O-gi dar tos prie-! 
glaudos, mokyklos, — tos jau
nų sielų tvirkinimo įstaigos L. 
Tikras pragaras! , . . 

reik imtis tvarkymo pamatų. I r jei dar nūn šiaip-taip 
Tiesa, kad šiandieninis dar-( gyvenama, — tai vis jėgomis 

bas yra viena socializmo ban j ir turtu senosios "buržuazi-
kroto priežasčių; tik čia kai ! nes'* tvarkos . . . Bet nema-
tos ne darbo valandos, bet nykite, kad aš peršu, čia tik 
darbininkų apsileidimas, tin- paminėta, "buržuazinę" tvar 
ginystė, pagimdyta pačios so- kų įsteigt daugiaus sutaupy-
cialistiško darbo tvarkos. ti bendrojo turto ir jėgų. O 

Nuo tos valandos, kada kas-gi būtų, jei tvarkytume-
dirbtuvių, fabrikų ir įvairių mes sveikai — demokratiš-
krautuyių savininkai buvo pa- kai f . . . 

• 

THINGS THAT NEVER HAPPEN 
lnter-nat '1 Cartoon Co., N. 1. 

bes, priiiiHlamos kilnų krikš- naudotojų — valstybę, bai-
čionystes mokslų, laimingai 
sutvarko, — taip ir mes tik 
tuomi keliu galėsime prieiti 
pageidaujamų laimes šalį. 
Tad, pakol laikas, susipraski-
nie ir perplėšę raudonųjų so
cializmo vėliava, jos vietoj 
išstatykime, daugumos pamir 
štų demokartiškai krikščio
niškųjų! . . . 

Šalin vergija! Tegyvuoja 
tikroji liuosybe, paremta 
krikščioniška demokratija!... 
— karšiai užbaigė kalbėtojas. 

Kas po ta kilo, sunku apsa
kyti; panašaus niekad nesu 
nei matęs nei girdėjęs . . . 
Visi plojo, šaukė, it nesavy... 
Tuojaus pasirodė policija ir 
ki lo n e r e g ė t o s p e š t y n e s . . . 
Jau išvydau keletu parkritusių 
žmonki . . . Ačiū Dievui grei
tai ir laimingai pavyko pasie
nio duris atsiekti, — tiek jie 
mane ir tematė . . . 

Kuomet tas visas užsibai
gė, nežinau . . . Tik įspūdžio 
paliko visam mano amželiui. 

giančių mus visus marinti. 
Darbininkus ypač įpykino 

komisaro sumanymas darbo 
laikų iki 12 vai. padidinti. 

— Tegul, sako, pats ponas 
komisaras pastovi 12 vai. prie 
ugnies ir kūjo bei paprakai
tuoja anglių kasyklose, — už-
girsime, kliokiu giesmelę už
giedos. Jam rodosi, kad ir 
ten taip yra lengva, kaip prie 
staliuko sedeti bei seime nie
kus pliaukšti . . . # 

Darbininkų įsikarščiavimas 
žymiai laipsniais kasdien kila 
aukštvn: 

— Jei matysime, kad mus 
taip dar ilgai kankins, mes 
patys paieškosime naujos tei
sybes. 

Galop, ko dar susilaukiau. 
Aš, buvęs atkaklus socialis- JCS 
tas, štai užsipelniau valdžios 
įtarimo ir jos pneiifsros. Ne
tekęs kontroliai.s tarnystes, 
paskirtas esu miesto gatves 
valyti , . . 

girdėti. Man-gi dar daugiaus 
liūdnumo pridavė šeimyniniai 
rūpesniai; žmona vis dar ly-
goninėj gulėjo, senelis prie
glaudoj pasibaigęs, suvaikė-

Skaudu, x>ažvelgus į suiru
sį gyvenimų! . . 

(Bus daugiau) 

>> 

Darbininkai nesileisti neno
ri ; valdžia apsiriko, manytis-
ma badu juos nurimt- pritei
sianti. Iš to kilo tik skerdy
nės. 

Vakar, grįždamas aplankęs 
prieglaudoj senelį sutikau 
skubiai bėgantį kaimynų? kurs 

C O N R A D 
Fotografas 

Studija {rengta plr 
mos rūšies su mo
derniškomis užlaido-
rflis ir Ho»lvwood 
šviesomis. I.) . / b a t 
G a r a n t u o t a s . 

XXIII. ARTYN Į GALĄ . . . 

Naujieji komisaro sumany
mai skurdui išvengti buvo 
valdžios priimti ir visame 
krašte atsiliepė liūdna pašai
pa; į tuos; komisaro išvedžio 
jimus: visi žvelgia lyg į ne
pilnamečio vaiko švepeldžia-
vimus. 

Darbininkų bendras nepasi
tenkinimas kaskart didėjo: jie 
esų daugiausiai prisidėję soci
alizmo sukėlimui bet . . . sa
vajai pražūčiai; laukiamos 
svajonės juos apvylė . . . 

— Ką tai regime, — skun-
dėsi darbo žmonės, — mums 
žadėta socializmo tvarkoje 
tikrų rojų, o dabar pergyve 
name dar didesnį skurdų . . 

Mieste eina gandų, būk šį
ryt įvykę keletas darbininkų 
mitingų, raginančių į sukili
mus: greitu laiku taip-pa. 
įvyksta fabrikų darbininkų 
streikai. 

Štai naujienos! . . . Kaimy
niškos valstybės siunčia mums 
savo ultimatumus, reikabiu-
damos į 10 dienų išlyginti 
skolas ir grasindamos žemių 
užėmimu. 

Taip-pat sukilę g?ležies 
dirbtuvių darbininkai. Bend 
rose valgyklose gau+as įsaky
mas sukilėliams sumažinti | 
pietų porcija; geruoju norima, 
nurimti priversti. ' 

Padėtis kritiška.. Priešui 
ginklai žvanga, kada esame' 
nuslopinti vklupiniu suiručių, 
kad visko stokojar.:o: ir duo
nos ir žmonių, norinčiu debar-
tinę tvarkų apginti. 

Galvoj tik iižia mintys 
skrajoja, kad nebegaliu tinka
mai ir dienos įvykL;: suiašyti. 

'Šiuos atsiminimus manau 

420 VVest 63rd Street 
TeL: Biznio — ENGlewood 5883. 

Rea. — ENGlewood 5840., 
^v >v >*. 

NAUJAS APARATAS 
AKINIAMS PRITAIKINT 

— Dabar jau aiškiai su- kaip nors Joneiui į Amerikų 

LiJLlUViAi UAIV1AKA1 
^ ^ • ^ ^ — — • • 1—I —- i II 

Telefonas: Hemlock 5849 

DR. PEIER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6757 So. VVestern Ave. 

Oi'iso Valandos: 
Po piet — 1 iki 3 ; Vakarais 7 iki 9 

bokmathcuiais suiyg sutarties 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446So.4yuiCt, Cicero, 111. 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Peuktadieuiaia 
Valandos: 10-12 ryte. 2-G, 7-9 P. M. 
314/ b. haisted St, Cfccago 

Piimadieuiais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: b — 8 popiet, 
1—4 ir 6:30—8:30 vakare 

I Telefonas CANal 7329 
1 DR. PETER J. BAPJKUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2202 VVest Cermak Road 

OFISO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 
ir pagal sutartį. 

Sekmadieniais taipgi pagal sutartį. 
Res. telefonas bExiiey 0434. 

ttL CANal 59€9 

DR. WALTER PRILUPS 
< ^ Y ? ? , J A S S CHIRURGAS 
1̂55 VVest Cermak Road 

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

ir pagal sutarti. 

DR. F. C. WINSKUNAS 
PHYSICIAN AND SURGEON 
2156 West Cermak Road 

Ofiso teL CANal 2345 
Ofibo Vai.: 2—4 ir 7—9 
2305 So. Leavitt St 

Rea. teL CANal 0402 

DR. V. E. SIEDLINSKI 
A u* o D ANTISTAS 
4143 South Archer Avenue 

Telefonas LATayette 3660 
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 

Penktadieniais. 
4631 So. Ashland A ve. 

TeL YARds 0994. 
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 

Šeštadieniais. 

D U O D A M E 

fe P A S K O L A S 
^ A N T N A M Ų 

Del Pirkimo — Patnisymo 
Ar Seno Morgičio Atmokčjimo 
Ciceroj, Chicagoj ir Apylinkėse 

NS1IRED 

SAVE 
MAIL 

TAUPTKIT PER | 
PAŠTĄ r ST . A N T H O N Y ' S 

B U I L D I N G & L 0 A N A S S 0 C 1 A T I 0 N 
1500 South 49th Court, Cicero 

TeL CICero 412 Jos. F. Gribanskas, Sec. 
VU.: Ptrm., Ketvtr.. Sešt*d. t Iki 8 T. T.; Antr., Trečlad. 9 iki 5 pp. 

DABAR MOKAME 3\?° U 2 PADfiTUS PINIGU! 
KIEKVIENO TAUPYTOJO TATJPINIAI APDRAUSTI IKI $5,000. 
per Fediiml Savlno *oĄ Loan 1iwa—nre Corp., Washia^ioti, D. a 

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

• 

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

Lengvi Išmokėjimai, 

Dėl teisingo radio patarna
vimo šaukite: YARds 3088. 

JOSEPH F. BUDRIK 
FURNITURE HOUSE 

3409-11 ir 3417-21 South 
Halsted Street 

BUDU1KO PROGRAMAI: 
WCFL. — 970 kil. Sekmadienio 
vakare 9 vai. 
WMFC — 1420 kil.. Ketvirta
dienio v&k. 7 va» 

TeL Cicero 1484 

DR. S. R. PALUTSIS 
GYDYTOJAS IB CHIEURGAS 

Kamp. 15tos Oat. ir 49th Ct-
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2 iki 4 popiet, ir 7 iki 9 vak. 
ir pagal fautartį. 

Kes. 1625 So. 50th Avenue 
TeL Cicero 1484 

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS LR CHIRUBGAS 
2500 VVest 63rd Street 

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

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

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

(2-tros lubos) 
TeL MIDway 2880 Chicago, 11L 

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

Sekuiad. nuo 10 iki 12 vaL ryto. 

DR. MAURICb KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4(531 So. Ashland Avenue 

TeL lARds 0994 
Rez. teL PLAza 3200 

VALANDOS: 
Nuo 10-12 v. rytoj 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedeliomis nuo 10 iki 12 vai. dieuĮ 

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 sutartį. 

DR. P. J. BEINAR 
(Beiuarauskas) 

GYDYTOJAS LR CILTRURGAS 
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 sutartu 
TeL YARds 2246 

DR. G. VEZELIS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave* 
arti 47th Street 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 
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."" 
Ketvi r ta i ir Nedeliomis susitarus. 

2423 W. Marquette Road 

DR. STRIK0L1S 
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 T. T. 

REZIDENCIJAS 
6631 S. California Ave. 

ZiL U m U i 7IM 

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

DR. J. J. KOVYAR 
(Kowarskas) 

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį. 

TeL YARds 5921. 
Res.: KENwood 5107. 

DR. A. J. BERTASH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso teL VIRginia 0086 
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. Artetian Ave. 
VALANDOS: U T. ryto iki 8 popi* 
_ I iki B M l Ukt* . _ 

5 
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SKAITYTOJŲ BALSAI 
Lietuvai papuolus 
vergi jon 

švies i ," Velykų naktį ir Ve
lykų ryt* bažnytines apeigos 
nebus girdima '*Pribuk D i 

l i Lietuvon jau atėjo ž i - ' v o Motina nuims ant padėji-
mų, kad din«o buvęs užsie- !mo" ; nebus valia krikštyti ; 
mų reikalų ministras Juozas ' a t ims vaikus nuo tėvų; su-
UrbSy.s" o šiomis dienomis' gražins tik tada, kaip bus 
dingęs ir premieras Antanas i jau 18 metų, pilnam komu-
Merkys. Tai tik pradžia. Aš nizme. Ant galo, komunistai 
jau esu rašės, kad bus paleis*-1 padarys ne tik civiline met-
ti iš kalėjimų politiniai ka - ' rikaciją, bet dažnai mainys 
liniai, o į jų vietas bus su- žniontis. Mat, komunistine 
grūsti geriausi Lietuvos sū- , "b ro lybė , " " l y g y t e " ; šian-
nūs, kurie bus kuom HOTS nu- 'dlen tavo, o ryt bus mano. 
sikaltę raudonajam komuniz- Man atrodo, kad jei Angli-
m u i o kiti bus >iis:uulyti. ja nugalėtų Hitlerį, tai t i e -
Dabar tas pildosi. Mat, ko- t«va ir ki to s pavergtos ša-
munitmas be kraujo / tai rX-!lys tuojau atgautų nepriklau-| Hamburgo uostas Vokietijoje. Britai praneša, kad jų lakūnai išgriovę tų uosta. Sunai-
koiiraniziiias. Kair tik t ig-somvbę. Atrodo, kad taip ir k i T l t os krantinės ir net municijos fabrikai. Sako, viskas gr iuvės iuos . (Aeme teleproto) 

jjfr::,į::.įffirfft:w:-:. •••, 

rains giminingi. 
Maciau 4 4 Laisvėje ' ' į< lėtų 

bu s. 
Pernai rudenį išmindžioti L i e t u v o s K c r v i u l a r o 

pavwksla A. Antanaičio ir Lenkijos pasėliai, o šienut Č i k a g o j e I e š k o m i 
parašyta korespondencija, I sunaikinti vasariniai ir žie- ! -
ka ip Kaune buvo demonstra- 'miniai pasėliai Olandijos, 
e.ijo>, kaip neŠe paveik kis Belgjos, Prancūzijos. Aišku, 
Molotovo, Stalino ir k., kaip bus bada'A O kada bus ba-
šoko blezdingėle o ruskiai das, tada nesinorės kariauti , 
kazokų (tai buvo gražu!) ir Tai bus Dievo "bausmė. 
k a i p ant galo uždainavo j 1812 m. kare prancūzų su 
" In ternacionalą / ' Visi daly- rusais uiėjo 40 laipsnių šal
viai laikė iškėlę kumštis. 1)u- čio ir visi prancūzai sušalo. 
bar kyla klausimas, prieš kų Dievas gali ir dabar nubaust 
tie maršuotojai kėlė kumš- * tuos žmonių žudytojus kito-
t i s ! (lai prieš Fordą, Rocke- nišku būdiu Tada Lietuva j p k i n f i e l d & C h i c a g o j e . J a m 

felerj, Morganų ir kitus imli-; tuojau b * laisva. K i t a i p ^ ^ ^ l į g j ^ ^ ^ 
jonienusf | laisvė bus atgauta tik per iš-

Ne! Lietuvoj milijori-rių | tikimus sūnus ir dukteris, 
ne su žiburiu nerastum. Te-1 užjūrio lietuvius. Tokiu būdui 

vadavimo kova bus ilga i r t e n o * a P s k r - Amerikon išvy-
A. P. ! k e s P r i e š D i d i J i kfm*> &**•* 

Asmenys 
(Surašąs Nr. 112) 

Abramavičius Mykolas, ki
lęs iš Panevėžio miesto, su 
žmona Liudvika Malinauskai
te išvažiavęs į Amerika, prieš 
1920 m. Gyvinęs 2030 West 
Plainfield St., Chicagoje. J a 
myra laiškas iš Prancūzijos. 

Alenčikas Bronius, kilęs iš 

Goštautas Boleslovas, kilęs; Kleiva Pranciškus, kilęs iš 
iš Kėdainių apyl., gyvenęs! Šauklių km., Šimkaičių vals., 
Clevelande. 

Kvasnasėlio km., Žiežmariu, 
vaisė., Trakų apskr. Paskuti
ne gyven. vieta: 4321 8. Ma-
plewood ave., Chicagoje. 

Podribonis Bronislovas, A-
mlrikon atvyko (apie 1910 
m.), koki laika i»vveno (Jard-
en Ave., Hamilton, Ohio. 

Pūkis .Jonas, sūn. Jono, A-
merikon atvyko 1909 m., gy
veno Cok'.s 111. 

liiinkev.ičius Juozas, s ė j a 
ma, kad kilęs iš Kretingos. 

Stankus Kazys ir Antanas, 

Joffie Beaeiįanas, Abraino 
Simono sūn., kilę»s iš Vilniaus, 
Amerikon išvyko 1918 m. Spė 
jama, kad gyveno "YVinneba-
go, Wisconsin. 

Kaminskai, Jaroslavas ir 
Antanas, sūnūs Jono ir Bc-I 
gumilos, kilę iš Dotnuvos pa 
rap., Kėdainių apskr. Ameri 
kon išvyko prieš Didįjį karų 

Rastinių apskr. 1937 m. gy
venęs 1810 S, Jefferson St., 
Chicagoje. j 

Kulikauskas Jonas, kilęs iš 
Mažučių km., Žeimelio valse., : 

vienturtis sūnus, dešines ran-' 
kos nukirsti du pirštai. 

Kurtautas Juozas (Kurtof-
tas) , spėjama, kad kilęs iš 
Kretingos. 

Lipinskas Vincas, sūnus Vi-

įvairu - įdomu 
J E I NORI ILGAI 
GYVE1TTI — NEPYK 

Prancūzų vienus biologas 
po gana ilgų stebėjimų paty
ręs, kad neapykan ta jaus
mas, pyktis, susierzinimas la
bai kenkiąs žmogaus sveika-
tai ir žymiai amžių truuija-
nųs, kuris įr šiaipjau nėra 
ilgas. Tie politikai, neparei
na] Iiai nuo to, ar jie buvo 

abu kilę iš TytuvėrJų vaisė.,1 kraštutiniai kairieji ar deši-
Raseinių apskr., Amerikon at- nieji, kurie, kurstę savo šali-
•vykę prieš pasaulinį karą. ninkus neapkęsti vienokių ar 

'Valuckas Pranas, kilęs iš'kitokių, tų ar kitų valstybę, 
mirę, raly ginti dar jauni bū
dami. Ta patį galima esą, a-
not šio biologo, pasakyti .ir 
apie žurnalistus ir korespon
dentus, propoguojanėius nea
pykantą, smurtą, karą, revo
liuciją etc. Atvirkščiai, poli
tikai, kurie buvę pakantrūs, 
humaniški, taikingi, linkę į 
kompromisus, paprastai susi
laukia žilog senatvės. 

Garsusis biologas pastebė
jęs, kad vėžiu sergančių žmo
nių tarpe yra didelis procen
tas pikčiurnų, nemandagių ir 
įžūLių. Daugelis mokslininkų 
irgi tą patį įradinėja ir net 
tvirtina. 

Lygumų valsč., Šiaulių ap'sk.. 
gy ve nęs CM i i cago je. 

Ieškomieji asmenys arba a-
pie juos žinantieji prašomi 
tuojaus atsiliepti. 

Lietuvos Konsulatas, 
100 E. Bellevue PI., 

Cricago, Illincis 

jos. 

Bernotas Jurgi's, kilęs iš Il

gui H Laisvės" 
aiškina, prieš 
kumštis? 

šlamštas pa
kų kėlė tas 

Visi gerai žino, žino ir vi 

sunki. 

vok i e Bimbos, Solomskai ir 
kit i komunizmo š i la i , kad 
Lietuvėle: nėra ft|brikls: y m 
vien tik žemdirbių kraštas; 
kartais būdavo ūkininkas ne
turi iš ko algos bernui už-j^ 
mokėt, o šiandien priet tų 
skurdžių ūkininkų Lietuvos 
išgamos kelia kumštis. Tai 
geda taip viešai norėti krau
jo to vargšo Lietuvos kaimie
čio, ūkininko. 

Dabar Efebus girdimos nuo 
amžių melodingos ir įspūdin
gos sekmadienio rytmetį 
*k Sveika Aušros Žvaig u lė 

"DRAUGO". LABOR DAY 
PIKNIKAS 

Rugsėjo 2 d., 1940 m. 
VYTAUTO PARKE 

w w w w w w w w w w w v w c nusi Clevelande. 

nęs 1614 34th Ave., Myl
iose Park, 111. 

Čialkevičienė - Goštautaitė 
Viktorija, spėjama, kad kilu
si iš 4\ėdakiių apyl., i r gyve-

Ligi 1925 m. gyveno: Jaros-j nco ir Oncis Žilionytės, kilęs 
lavas Johnston City, 111., o iš Marijampolės apylinkės. 
Antanas, Wei>t Frankfort, l l l j Markūnas Zigmas, kilęs iš 

CHARLES P. SUROMSKIS 
REAL ESTATE 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 

Namai, Farmos Eina Brangyn. Pasiskubinkite 
nusipirkti arba pasistatyti . Turinio namų po visą/ _ _ _ _ 
Chicagą. Taipgi mažų ir didelių i'annų. Galima pigiai pirkt, mainytį. 

BARGENAI MARQUETTE P A R K A P Y L I N K Ė J 

Remkite Lietuvišką 
Žydukę 

~™^— * NATHAN 
KANTEB 

MUTUAL 
LIQUOR 

CO. 
Wholesale 

4707 So. 

Halsted St. 
Tel. Blvd. 

0014 

Dievas visados duoda mums 
jėgos ir galimumo padaryti 
tai, ką liepia mums padary
ti. Ruskin 

C L A S S I F I E D 

PIRKITE ANGLIS DABAR - KAINOS NUKRITO 
ALESAUSKAS & SONS 

7100 So. Talman Ave. 
TEL. PROSPECT 8742 

Mes iškraustome moderniu būdu. 
Pardavinėjame t iktai geriausios kokybes 

(best ąuality) anglis. 

7 cottagiai, nuo $2300 ir aukščiau. 
12 bungalių, nuo $4.300 ir aukščiau 
17 2-i'letij, nuo $6,500 ir aukščiau. 
3 3-i'letij, nuo $7,500 ir aukščiau. 

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

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

Jeigu jūs turi te seną namą., priimsim j 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 pas 0. P . SUROMSKIS CO., 6921 S. W E S T E R N AVE. 
Tel. Republic 3713; vakarais Prospect 0176. Ofisas atdaras nuo 
9 vai. ryto iki 9 vai. vak. Ncdeliom nuo 10 vai. iki 3 vai. popiet. 

PARDAVIMUI NAMAS 
ANT CAMPBELL OATVfiS, ARTI 
44-TOS GATVES. Mūrinis 2 fletų 
namas, 4 ir 5 kambariai; garu ap
šildomas. Lotas y.ra 26x25 pėdų. 
Kruna $4.800. 
GEYER. 6341 S. ASHLAND AVE. 

Telefonas REPublie 2030. 

Atnaujinkite ir Pagražinkite 
N >mų Grindis 

"DUSTLESS FLOOIl SANDING" 
Apkainavimas Dykai — 

1S Metų Patyrimo 
Darbas G *arantuotas 

D61 Specialių Sąlygų 
Šaukite Dabar 

COMPLETE FLOOR SERVICE 
THefonas Normai 4799 

PARDAVIMUI NAK ^S 
Pardavimui 3-fietų namas Bridge 
porte. Atsišaukite: Kazimieras Lau 

! i-iii*. 2HSO tKiiilii Aaliuve ssirert. 

PARDAVIMUI 
7 kamb. Iirick bunjralow (kam
pini.1;) su g-aradžiu. Kaina $7'JOU. 
Atsišaukite: 

7201 So. Rocliwoll Street 
Prospeet 521J0 

i 

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

f ? S E = 

!; RADIO PATARNAVIMAS 
1 Automobilo Radio, Namų Radio. , 
1 Mes taisome visas išdirbystes ir ' 
1 modelius. Patarnavimai dienų, ir \ 

naktį. Kreipkitės j : — 
3562 SOUTH HALSTED STREET 

| Greitam patarnavimui šaukite: , 
YARDK 2793 

• CHICAGO'S MOST EKLIABLE N E W CAll DEALdiUi 
Trade-ins on New Plymouths and De Sotos are swamping us! 

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

BU1CKS - 1939-38-37-36, Sedans. Prices as Low as: 
Ali have Heaters and Trunks — some with Radios $39!>.UU 

CHEVROLET S — 1939-38-37-36, Sedans. 

AU have Heaters and Trunks — some with Radios $ 1 8 5 . U U 

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

DE SOTOS — 1938-37-36, in perfect condition. 
Wi th Heaters, Radio and Trauk $ 2 7 5 . 0 0 
DODGES — 1939-38-37. Best Buys in Chicago. ^ ^ 1 
Wi th Heaters and Radio. AU have Trunks $ 2 9 5 . 0 U 

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

PONTIACS —1939 38-37 36, with Heaters, Radies, 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 mechanies and guaranteed to be perfect througnout. 

^ B Y O U R CAR D 0 W N — BALANCE 18 MONTHS. 

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

M45 So. Western Ave. 
° ^ O P E K E V K N I N G S 

Chicago, 111. 

DUODAM PASKOLAS 
PIRMŲ MORGICIŲ 

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

MOKAME o\% 
Dividendų Už Padėtus Pinigus. %J« / 

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: 

mmm PAUKANTO 

^AVINGS 
|AND LOAN ASSOCIATION 

OP CHICAGO 
2202 West Cermak Rd. Chicago, 111. 
Tel. Canal 8887 Ben. J . Kazanauskas, sec 'y 

RASTINĖS VALANDOS: 
Kasdien nuo 9 ryto iki 5 v. v.' 
Ketverge nuo 9 ryto iki 7 v. v. 
Seredoj nuo 9 ryto iki 12 diena. 

SHE LOŠT 20 
POOKDS OF FAT 

Fecl full of pep and posscss thfl 
Blender form you erave—you can't 
If you listen to gossipers. 

To take off ex*03S fat go light on 
fatty mcats, bntter, cream and sug-
aiy swcets — eat more fruit and 
^dgetables and take a half teaspoon-
Ji'l of Kruschen Salts in a glass oi 
hot water every morning to elimi-
nate excess waste. 

Mrs. Elma Verille of Havre de 
Grace, Md., v/ritea: "I took off 20 
Ibs.—my clothes fit me fine now." 

No drastic catharties—no consti-
pation—but blissful daily bowel ac-
tion when you take you r little daily 
dosc of Kruschen 

PARDAVIMUI NkMAS IR BIZNIS 
Pardavimui namas, 6 kambariai vir
šuj; tavernas ir 4 pagyvenimui kam
bariai pirmame aukšte. Mūrinis g&-
radžius. Taverno fiksčeriai visi nau
ji. Parduosim pigiai. Randa&i ant 
63-čios gatvės. Atsišaukite: Telefo
nas P.UOspect S078. 

PARDAVIMUI AR MAINYMUI 
Norime išmainyti 2 fk-tu po 6 

kambarius namą, Brighton Parke 
ant mažesnio. Atsišaukite: 

3944 So. Artcsian Ave 

PARDAVIMUI NAMAS 
Medinis namas, apkaltas su asbts-
tes, cementinis pamatas. 3 fleiai 
po 5 kambarius ir krautuve. Par
duosiu arba mainysiu ant d\ieju 
fletų namo. Atsišaukite: 4213 So. 
Campb'.'H Ave, 2ras aukštas prlekyj. 

Kt 
Heika! 
tovus 
Slioffh 

:IKAIJ>(;AS 
ingas vilnų 
darbas. Ai>: 
i d Avcnuo. 

DARBININKAS 
skirstytojas. Pas
išaukite; 1500 N. 

Read About This 'IMPR0VED 
FEMININE 
HYGIENE 

"Cleanliness" should be the watchword 
of every giri and woman afflicted by 
discharge. And thousands have discov-
ered daily douching with Lydia E. 
Pinkham's SANATIVE WASH most 
EFFECTTVE. Unlike many produets, 
Pinkham's Sanative Wash is NOT a 
harmful, buming germicide. Instead 
ifs an eiccllent BACTERIOSTATIC 
(the modern trend) vrhich delightfully 
cleanses, deodorizes, inhibits bacterial 
growth and discourages infection. Very 
soothing to delicate membranes. Espe^ 
cially pleasiag for marriage hygiene. 

= ^ i 

Pastovumas— 
Tą liudija įstaigos 44-rių metų gyvavimas. 

® 
\i bendrove, kaip mūflo tauta , yra (steigta amt 
aaiim, kurie yra savininkę apgyventa. Neraaiti 
saugesnes vietot. taupyti savo pinigus. 

ĮS IGYKITE NAMĄ P E R MŪSŲ LENGVO 
IŠMOKĖJIMO PLAK&, ANT ILGŲ METŲ! 

£?\ 

KEISTUTG SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
3236 South Halsted Street 

Tel. Calumet 4118 Jos . M. Moseria, Sec'y. 
IndeMUl kleknrlestt ura py tojo apdraostt 

iki $6,000.00 FedemiinSje Ibtalgoje. 



« 

X)i R XV G X S Antradieni.-, rugp. 6 d., 1940 

KAS GIRDĖT KITUR 
^ 

S>> 

Rengs Didelį Protesto -Paskirtas Klebonu 
Mitinga ^ew Brit<lin> Cann. šio-

Norwaad, M a s s . — F W l e -

raeijos skyriaus susirinki
mas įvyko penktadienį, liepos 
-6 d., parapijos svetainėj >. 
Pr ie Federacijos priklauso 
visos katalikiškos draugijos, 
viso 15 draugijų. Federaci
jos atstovai plačiai svarstė 
Lietuvos padėtį. Priėmė pro
testo rezoliuciją prieš jos 
agentus lietuvius komunistus; 
nutarė pasiųsti pasitenkinimo 

mis dienomis New Britainie-
rių tarpe, pasklido maloni 
žinia, kad kun. Bdvardas (Jra 
deckis, Hartfordo diecezijos 
vyskupo M. F . McAuliffe yra 
paskirtas klebonu Šv. Kazi
miero parapijos New Haven, 
Conn. 

J i s užėmė vietą kunigo J . 
Jankausko^ kuris, dėl silpnos 
sveikatos, pasitraukė. Kun. 
E . Gradeckis y ra gimęs ir 
augęs Xe\v Britain ir yra 

laišką Jung . Valstybių vy- į A v e n t i n t a s į kunigus 2 d. bir 
riausybei už tai, kad ji įšaldė 
Lietuvos turtą šioje šalyje, 
nepripažino sovietų Rusijos 
grobio ir pripažino Lietuvos 
atstovus, kurie atstovavo Lie
tuvą prieš sovietų Rusijos 
užgrobimą. 

•Nutarė ruošti masinį lietu
vių mitingą prie pirmos pro-

vyks, tai tą dieną, 3 vai. po
piet, bus prakalbos panijp. sa
lėje ir pagerbimas svečių. Va
kare bus didelis bankietas 
viešbutyje, į kurį bus pa
kviesti miesto valdyba., biz
nieriai, profesijonala,!, kuni
gai ir pats vyskupas. Bus ir 
niuzikale programa. Tas vis-1 

kas įvyks rugsėjo 29. d. Visi 
parapijonai prašomi ivngtis 
prie toi^ dideles dienos. Ir iš 
toliau prašomi atvykti čionai 
ir padėti mums apvaikščioti 
tas iškilmes, sidabrinį jubilie^ 
jų. KcrespJ 

Kalba lakūnas pulk. Lindberghas prieškarinėj demon-
(Acme telephoto). 

gos, ka-:!:i jau bus vėsesnis 
oras . Gal tada jau turėsime 
iš Lietuvos atbėgėlių, kurie 
mums gyvu žodžiu išaiškins 
Lietuvos padėtį. 

Dabar Federacija nutarė, 
kad visų draugijų atstovai 
savo draugijų susirinkimuo
se paragintų draugijas pri
imti protesto rezoliucijas 
prieš sovietų Rusiją, pareikš
damos, kad jos stovi už lais
vę ir nepriklausomą Lietuvą, 
ir pasižada remti kovą dėl 
Lietuvos nepriklausomybės. 

Tuo ir užsibaigė susirinki- rleelan buvo atvykęs pas mus, 
mus. C8N. 

želio, 1928 m. 
Tai buvo pirmas iš mūsų 

Šv. Andriejaus parapijos Kri
staus vynyno darbuotojas. į 
Pirmuosius trejus metus savo v t r a c l J ° J Chieagoj. 
kunigystės darbavimo jisai j 
praleido New Britain v ikaru ' .. " 
-n * a a k F Trik ' Po dėjimo dalykų ir paskui su- tai dokrių. Klebenąs dėkoja 
to buvo iškeltas "į Hartfordą t e i k ž D i n , l a . v o n į s Sakrameiv Į visiem,, kurie prisidėjo prie 
* rr, . i _ ., tą. Po apeigų vvskupas &ii pikniko 
Šv. Trejybes parapiją vikaru * * ° * -v. . l * 

i T T A i, ± J klebonu ir vaikučiais nufo-
p n e kun. J . J . Amboto da-l . *" v. 
, _J . , . m • .togTatuoti prie baznvcios. A-
bartinio prelato. Ten pasi- 7 , , 
, , , peigose dalyvavo pralotas vi-
darbavus porą metų, buvo iš- f • * 
i ix • i i - A u ^ T .karas generolas, pralotas kai: 
keltas \ \\ a terbury S v. Juo- . p 7 , , , 

.. • clens ir dar vienas klebonas, 
zapo parapiją vikaru prie .. 
, , , . T T i i.- • i Vvskupas pagyrė parapiją uz 
klebono kun. J . Valantiejaus, ' J " r ,\ ° ; . ^ [ J"A . 

. . . . . . v. , ., . i gražų pasidarbavimą ir įtei-
kur jis ir iki šiam laikui uo- f / \ * * 
_. . , , . ,. . . Įkė labai gražia dovaną, buliai darbavosi vpatingai jau- ° * . \ . tent vehoną del palaiminimo 

Lietuvių Ekskursija 
Phila lietuvių ekskursija į 

garsųjį Wildwood, N. J., įvy
kusi liepos 28 d., pasirodo, 
buvo skaitlinga. Parduotais 
tikietais skaitoma, kad buvo 
pusantro tūkstančio. 

# 

nimo tarpe. 

Įvairios Žinios 
Sioux City, Iowa. — Lie

pos 14 d. vyskupas Edmond 

Šv. Sakramentu, burią ir stu 
lą. Tai buvo rankų d a r b a i 
vertės apie šimtą dolerių. 

Liepos 21 d. įvyko parapi
jos piknikas parapijos darže. 

dalyvavo šv. Mišiose 10:30 v.. į žmonių dalyvavo mažiau. 
kurias laikė kleb. kun. Jur- kaip kitais metais, gal, de. 

Nekask kitam duobes, nes gfo česna i r pasakė pamoks- to, kad buvo kabai šilta. Vis 
pats į ją įkrisi. lą, paklausinėjo vaikučių ti- tik pelno padaryta keli šim-

Liepos 28 d. įvyko parapi
jos pusmetinis susirinkimas. 
Iš atokaitos buvo matyti, kad 
gražaus p?lno padaryta ir 
skolos visai mažai liko. Žmo
nės džiaugiasi. 

Kadangi parapijai sueina 
25 meta,i, kaip įsteigta para
pija, pastatyta bažniyčia ir 
klebonija, todėl nutarta, pa
minėti tą jubiliejų*. Klebonas 
sakė, paprašys vyskupo atlai
kyti mūsų bažnyčioje ponti-
i'ikales šv. Mišias. Po iškil
mingų pamaldų visi dalyviai 
fjtminčiai bus nuflcjtagTajfkJo/-! 

t i prie bažnyčios. Klebonui I 
labai rūpi patraukti svečių iš 

,kitų kolonijų, yjpgj kunigų ir 
gerų kalbėtojų. Jeigu ta.i pa-

Alt 
STANISLOVAS 
KRIŽEVIČIUS 

gyveno num. 2247 S. Oakley av. 
Mirė rugp. 4, 1940, 9:30 v. vak. 
su'aukes 41 metu amžiaus. 

Gimė Lietuvoje, Kauno aps.. 
Telšių l'aviet. ir miestelio. A-
merikoje išgyveno 35 metus. 

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Zofija po tėvais Grzy-
bowska. t&va Ignacą, motina 
Agota, 2 brolius: Kazimiera ir 
jo šeima ir Bronislova ir jo 
šeima. 2 dedr^s: Kazimiera Nor
kų ir Pranciškų Brencių, pus
brolius: Bronis.ova Sventeckl ir 
Dominika Brencių, uošvienę 
Pauliną Grzybovvska ir daug 
kitu giminių, draugu ir pa
žystamu. 

Kūnas pašarvotas Lachawlc« 
koplyčioje. 2314 W. 23rd PI. 
Laidotuves jvyks ketvirtadienį, 
rugp. 8, iš koplyčios 9:30 vai. 
ryto bus atlydėtas i Aušros 
Vartų parap. bažnyčia, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio siela. Po pamaldų bus 
nulydėtas j Sv. Kazimiero ka
pines. 

Nuo.širdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažysta
mus dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę Moters. T o v s Mo
tina, Broliai, Dėdės, Pusbro
liai *r G'minės. 

Laidotuvių Direktorius La-
ohavvicz ir Sūnai. Tel. Canal 
2515. 

A. A. Kun. Jono Juškos Paminklą Fondas Gėlės Mylintiems,. 
Vestuvėms, Baitkfe-
tams. Laidotuvėms 
ir Puošimams. 

Atvaizduojamas paminklas buvo pastatytas šv. Kazimiero kapinėse prie a. a. Kun. J. Juškos kapo. 
Iškilmingos dedikacijos ceremonijos įvyko sekmadienį, Liepos-July 7 d., 1940 .metais. 
Norėdami pagerbti įsteigėją ir parodyti meilę ju geraširdžiui vadui, Švento Kryžiaus C. Y. O. 
Jaunų Vyru. kliubo nariai nutarė pastatyti paminklą jo atminčiai. Kadangi neturi gana lėšų tą 
sumanymą įvykdinti, jie kreipiasi \ vi uomenę pagalbos; prašo visų prisidėti prie steigiamo fon
do. Visos aukos, taip didelės taip ir mažos, bus priimtos su dėkingumu. 
Norime padėkoti tiems, kurie jau prisidėjo ir ii anksto dėkojame tiems kurie padės ši užsimojimą 
įvykdinti. * 

AUKOTOJAI PAMINKLO FONDUI 
Paminklo Fonde buvo . . . 
Mr. & Mrs. P . Wenglinskis 
Mrs. Norbutiene 
Mr. & Mrs. Bistras 
Mrs. Tručinski ir sunirs . 
Mrs. R. Telenie 
Mrs. A. Yucus 
Mrs. Dombrou * 
Mrs. Grananta 
INFORMACIJŲ SAUKITE 

$315.00 Mrs. Kondratas 
5.00 
5.00 
2.0d 
2.00 
1.00 
1.00 
r.oo 
1.00 

Mr. J . Kavaliūnas . 
Mrs. E . Dubrock . . . 
Mrs. Shnlis 
Mrs. Gregait 
Mr. A. Dambrauskas 

Viso 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

.50 

$338.50 

AL. SUDEIKIS, YARDS 6952; J. P. KAVALAUSKAS. REP. 6590 

V E N E T I A N MONUMENTCO. 
5 2 7 N. VVestern Ave. Chicago, I I I . 

TEL. SEELEY 6103, ABBA SAUKITE TELEFONU REPUBLIC 6590 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800 

MODEKN 

COMPLETE 

W O L K 5 T U D I O 
1 9 4 5 W e s t 3 5 * Street 

APYANCED PHOTOGRAPHY 
LOWE8T POSSIBLĖ PKK Ks 
PHONE LAFAYKTTE 2H13 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Jobn F. Eudeikis 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ISTAIOA 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTJ 

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

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South Fairfield Avenue 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

Klausykite mfisu radlo programo Antmdfenlo lr 
Šeštadienio rytais 10:00 valanda, iš WH1P stoties (1480 k. J 

Su Povilo fialtlmleru. 

KLAUSYKIME 
Saltimiero Rytmetinių 
W. H. I. P. 
LIETUVIŠKU RAOIO PROGRAMŲ 

R A Š T I N E 
6912 So. \Vestern Avenue 

10:00 VALANDĄ RYTO 
1480 KIL. 

PROspect 4050 

aniz . 

JUOZAPAS BERNOTAVICIUS 
Miro_ R u ^ p . 3 dL, 1940 , 7:4;"i, s u l a u k ę s 25 m e t ų 
( i i m e B a l a n d ž i o 3 0 A1., 1915 m . 

Paliko dideliame nuliūdima monterį Oną, keturis 
metų dukterį Joaną, motiną On$ (po tėvais Kund
rotaitė iš Jurbarko miesto), seserį Jozefą ir švogtrj 
Andriejų Gedvilus, du brolius Joną ir Vincentą, bro
lienę Teresę, pusbrolį Vincentą .ir borliene Zofiją Po
cius, tetą Marijone ir dėdę Joną Drutenius, d&dę Joną 
ir dėdienę Antaniną Stuporus ir šeimyną, dėdę Bar-1 
cią ir šeinuTią, tetą Bugamilą Youn^* ir Šeimyna iri 
daug- kitų giminių ir pažystamų. 

Kūnas p:«arvotas Antano N. Phillips koplyčioje, 
3307 Lituanica Ave. 

Laidotuves įvyks trečiadienį, Rugp. 7 d. iš koply
čios 8 vai. ryto bus at lydėtas į Šv. Jurgio parap. baž
nyčią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po (pamaldi} bos nulydėtas į* šv. Kazimiera 
kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visu* gimines, draugus ir 
pažystamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę Moteris, Duktė, Motina, Sesuo, Broliai ir 
Giminės. 

Laidotuvių Direktorius Antanas M. Phillips, Tele
fonas Yards 4908. 

jft w^TiTŠ E A S TJi -m tF* 

cims 
"inoiiiTic 

S T \ SIMPLY...CuriAsYouComb 

hm 

C M « « > M 

Hrre » H«« lo*« «or4 ir «otv cwfH«« 
methodi H » »!»• « • • "AulO«i»ot»c 
tol iocuf l wilh o r«culof comb o« on* 
•nd ond e «ogic <Ji*opp«onnQ co«» 
• i l h * oth«r Yo« oimpty c» ' ' o . vo» 
comb . . . «»i»h on« «nd »Ow comb •>•» 
if»# othor yo« corl •Ol i ly . ou.fkly o<^ 
• ith boouty »hop pertoc Only 
iion Or» M U O« yCMif loco< 
d e p o r t m * * ! • « ' • • ' » • ' 
cKom ilO'« 
*m0 „n r v ( . » . m» ****** • •no**' ' "• 

vsniy 

H5< , 

GABY, IND. LAIDOTITVIŲ DIEEKTORIAI 

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

Phone 9000 620 W. 15th Ava. 

LAIDOTUVIŲ 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS I 

A U D III A M P C PATARNAVIMAS 
AmDULANbL DIENĄ IR NAKTĮ 
D' y r r I T KOPLYČIOS VISOSE 

1 i V A l MIESTO DALYSE 

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

Anthony B. Petkus 
P. J. R i t e 
Albert V. Petkos 
Lachawicz ir Šonai 

6812 So. Western Ave. 
UKUvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CTCero 2109 

3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419 

4704 S. Western Avenue 
Phone LAFayette 8024 

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

4348 So. California Ąve. 
Phone LAFayet te 3572 

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

Antanas M. Phillips 3307 Lituanica Ave. 
Phone YARds 4908 

file:///Vestern
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Protesto Pareiškimas iJ<ntui- t'ranklin D- **••; 

L i e f v i ų Raudono. R o ž * v e , t> į Amerikos vai. ž . a i , . z 
^ , - t . . . . • pasmerkimą Rusijos uiktatii-
Klubas mėnesiniame susinn- i*UIHC _- * 

riško lygio, uz "užšaldyme 
Lietuvos turto, idant neįei

kime, rugpiūčio 2 d., laiky
tame Lietuvių Liuosyhės sve
tainėje, 1401 So. 4irth Court, 
apsvarstęs vėliausius įvykius, 
Soviete Rusijos užgrobimą 
Pabaltijo, ypatingai paionau-
gimę, Lietuvos nepriklauso
mybės, knri b m o iškovota 
pačių lietuvių krauju, vi<n-
balsiai nutarė padaryti se
kantį pareiškimą: 

Kadangi Sovietų Rusija 
at>iuntė savo kariuomenę už
imti Lietuvos žemvs 

Kadangi Sovietų Rusija ne 
teisėtu būdu paskyrė sovie
tams pritariančius kandida
tus vadinamiems balsavi
mams, kuriuose Lietuvos 
žmonės neturėjo demokrati
nių teisių r inkt i 6avo kandi
datus, i r 

Kadangi ta ip neteisingai 
išrinkta valdžia i r neteisin
gai iš r inktas seimas savo po
sėdyje nutarė pavergti Lie
tuvos respubliką prijungiant 
ją prie Sovietų Sąjungoj lai 
burta žinomas šis mūsų nusi
statymas tame svarbiame rei
kale: 

Mes esame dėki n iri Ameri
kos Jungt . Valstybių- prezi-

dus užgrobi kai MS ir tą pasi
savinti, už pritarimą lietuvių 
tV mpfcmtinii m principams, 
nepripažįstant naujos val
džios. 

Prašydami Amerikos val
džios ir tolesnio prisilaiky
mo savo nusistatymo, t inime 
vilties, kad su jų pagelba ir 
mūsų troškimu Lietuva vel 
liks laisva, nepriklausoma, 
purių žmonių valdoma. 

Taipgi užginame nusista
tymą. Lietuvos miniisterio 
Washingtonui, Povilo Žadei-
kio. N*i vienas lietuvis ne
turi pripažinti svetinių gro
bikų. Visos tautom turi būti 
laisvos, nepriklausomos. 
1940 m., rugpittSo mėn. 

Frank JaJ.utis, pirm., 
K. P. Deveikis, rast. 

o 
O 

d. 

ARD 9 skyr. susirinkimas 
įvyks šį vakarti, rugp. 6 d., 
7:30 v. v., parap. mokyklos 
kambaryje. Prašomos visos 
rėmėjos atsilankyti. Išgirsit 
raportų iš buvusio pikniko 
liepos 21 d. Yra daugiau da
lykų svarstymui. A. V. 

cenaitienei ir jos seimai iš 
New York, St. ir B. Paura-
zams .iš Detroit, Vaičiūnienei, 
A. Patrick, J . P. Kawal, 
Karpiūtei, Kundrotams, šiuk 
štams, P . Vičiūnui ir visiems 
kitiems, kurių, gal, per klai
da nepaminėjom. 

Anufras i r Marijona 
Paukščiai 

4318 iSo. Maplewood Ave. 

Federacijos Apskrities 
Piknikas 

• 

Rugpiūčio 18 d. ttaujaine 
gražiame Labdariu ūkyje 
įvyks A.L.R.K. Federacijos, 
Chicagos Apskričio piknikas. 

pasiruošti dalyvauti 
piknike. 01iieagiški:\i 
viai, rugpiūčio 18 d. 
vuokimc federacijos 
k ui. 

šianiv* 
lietu-
rezer-

pikni-

Kv.iečiame visus Cricagog Fe-j nėra juokingas. 
Netikęs juokavimas visai 

R A D I O 

Dvi jaunuolės, Betty (kairėje) ir Chariiss, slidinėjasi 
ant ledo gabalo, 'sveriančio apie 300 svarų, kurį palaiko le
do isveziotojas Bob Barrett . Tas yra ledo 'pramones vaizdas 
Treasure Island karnivale. 

<? 
KAS GIRDĖT CHICAGOJ 

j> 
Iš Vilniui Remti 
Draugijos \Wldmo... 

Bridgeport. — Vilniui Re
mt i Draugijos mėnesinis su
sirinkimas įvyko liepos 30 d., 
Aleliūnų namuose. Pirminin
kas Budris at idarė susirinki
mą. 

Narys E . Samiene rapor
tuoja i š J>ederaeijos apskri
ties susirinkimo, kad susirū
pinta Lietuvos likimu, ir sva
rstyta, kaip organizuotai tei
k t i Lietuvai pagalbą, kad iš
virdavus jos nepriklausomybę 
iš bolševikų teroro. Plačiai 
diskūsuota ir apie mūs skyrių, 
ka ip jį pavadinti, nes dabar 
jau netinka V. R. D. pavadi
nimas. Po ilgo pasikalbėjimo 
nu ta r ta pavadinti Lietuvai 
Oetbėti Skyrius BrUlgeporte. 

4 skyrių įsirašė &yip.i dar-
[jbuotoja Mot. Sąjungoj ir 49 
knV5įf>bs pirm. 11. Ma^iliaiVskie 
ne. Susirinkimui ^n džiaugs
mu priėmus, jį žadėjo dar
buotis, kad tik išvaduoti bra
ngią Lietuva iš tironų rankų. 

Kitas susirinkimas bus pas 
Stasę Petrauskaitę, adresu 
333b* So. Lituanica Ave. Visi 
lauks mėnesio paskutinės sa
vaitės, nes Stasytė narius ža
dėjo dar šauniai pavaišinti. 

P o susirinkimo dar pasikal
bėję svečiai vėlokai skirstėsi 
namo. 

Skyriaus korespondente 

Federacijos Apskrities 
susirinkimas 

Praė j usi,ame Fede raci j os 
apskričio susirinkime nutarta 
pakeisti susirinkimų laikų. 
Dabar Federacijos Apskričio 
susirinkimai bus šaukiami 
kas antrą trečiadienį. Taigi 
šio mėnesio susirinkimas 
įvyks rugpiūčio mėn. 14 d., 
8 vai. vak., Aušros Vartų pa
rapijos patalpose. Susirinki
mas svarbus, nes daug yra 
svarsty tinų kiaušinių šiuo 
skaudžiu lietuvių tautos nio-

fmentu. 

*e<|.Ypr£A f 

Organizuojama 
Kampanija 
Už Willkie 

Cliicagoj organizuojama po
litinė kampanija už respubli-

Deinokaratai jau seniai su 
siorganizavę už prez. Roose-
velto trečiojo termino kandi
datūra . 

Ta%> bus vadinta tik laikinai konų prezidencinį kandidatų 
Visos tėvynės vadavimo da-, Wendell \Villkie. 

rfos prieš mus. Kada bus įsi
siūbuota į platesnį veikimą, 
tuomet ir mūsų skyrius pra 
des smarkiau darbuotis, kad 
padėtų vaduoti pavergtą Lie
tuvą. Tiesa, nor s ūpio dabar 
smalkiai visų nupuolęs, ta-
eifcu nereikia pasiduoti nasi-
nrMiuui. Lietuva pereis visus 
evŠkečin. takus ir vel suplevė
suos trispalvė. Mums gi rei
kia dirbti be paliovos, nepra
randant tipo. 

Huvo manyta šią vasarą re
ngti išvažiavimą. Komisija 
tačiau tie^alejo gauti daržo 
tinksimai dienai. Sumanvnias 
atftlėtas. 

Kutar ta rengti šokius su 
programa rugsėjo miėnesio 
pabaigoj. Į komisiją apsiėmė 
visuomet darbšti narė St. P e 
trauskaite, vice rast. A. Stoo 
kioae-Bubnyte, p inu . A. Bud-
ris i r 0 . Aleniūaienė. 

Mirė Turtingas 
Unijų Vadas 

Presbyterian ligoninėje po 
operacijos mirė Mike Car-
rozzo, 45 m. amž^ apie 20 
darbininkų unijų vadas dik
tatorius i r buvęs plačiai įsi
galėjęs Chicagos politikoje. 

Sakoma, jis turėjo niilijoni 
nes pajamas. Pr ieš keletą 
savaičių šalies vyriausybės 
organai prieš jį buvo susimo 
tę. Buvo traukiantis tieson 
už nemokėjimų taksų už paja
mas. J o savastys buvo uža-
reštuotos. Bet prieš pasiduo 
siant operacijai j is nuėm<" 
tuos užareštavimus, užstatv-
damas 277,251 clol. vertės bo-
nų. 

Nuoširdi Padėka 
Už suremgtą mums surpry-

zų 25-ių metų vedybų sukak
tuvėms paminėti Moterų Są
jungai 20 kuopai, J . Petra-
vičienei už priėmimų į savo 
namus, rengėjoms: P . Zaka-
raitei, K. Statkėnei, V. Ck'd-
įminienei, A. Patrick, M. Pet
rošiui ir visoms kitoms. Nors 
ir praėjo kelios savaitės po 
suteikto mums malonumo, 
bet dar teibegyvenam tais ma
loniais įspūdžiais. 

Taipgi dėkojam svečiams, 
kurie dalyvavo; mūsų pačių 
rengtam banketėly ir už 
brangias! dovanas. Dėkojam 
ir iš tolimesniųjų kolonijų 
svečiams: J . Kioena-ičiui iš 
New York; Baranauskams, 
•Sucilianis iš South Chicago; 
BaLachavičianis iš Koseland; 
S. Sakalienei, " M . D . " redak 
torei iš West Side; EiuMkie-
nei, Shurgat, Genelevich, Nu-
meikams, Naraševičiaans, P . 
Vaikutams, A. Statkams, Be
stam iams, Vengelauskienei, 
Damoškamis, Barkauskams, 
Gedminienei, Ząkaraitei, Pet-
ravičienei, A. Patrick, Pau-
razienei ir jos dukrelei, Rač
kauskams, Kazraigiams, Ka-
\v,al, Žilvitienei, Mockienei, 
Gestautienei, Ch. Katkie, 
Kalinauskui ir k. 

Taipgi už telegramas: Ki-

- Radio klausytojai galės pa
sidžiaugti t ikrai gražiu ir 
įdomiu radio programų, ko
kis bus transluojamas regu
liariu laiku šiandie, antradie
nį, 7-tą valandų, iš stoties 
AVGE1S. Tarpe- gerų talentų, 
klausytojams bus smagu iš
girst i ponus Sabonius, kurie 
padainuos solos i r duetus, 
kaip gražių liaudės dainelių, 
taip ir rinktinių kompozicijų. 

Prie to bus smagios muzikos 
ir svarbių pranešimų. Peop-
les krautuvė patieks gerų ži
nių ir priminimų pasirengti 
prie rudens sezono, nes šio
mis dienomis Peoples krautu
vė tęsia rudens sutikimo iš
pardavimų su pasiūlymu šio 
sezono naujausių prekių ne-
II apratstai sumažintom kai
nom. Naudinga visiems pasi
klausyti. Nepamirškite. 

Rep. XXX 
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ESTIMATES— F R E E ~ DEMONSTRATION 
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H0LLYVV00D INN 
Svetainė renduojama susi
rinkimams, parems, vestu
vėms ir visokiems kitiems 
parengimams. 
Mykolas tr Elzbieta Rudauskal 

(Savininkai) 
2417-19 WEST 43rd ST. 

Phone Virginia 9780 

Kišeninis 
Lietuviškai—Angliškas 

ir 
Angliškai—Lietuviškas 

ŽODYNĖLIS 
J a m e y ra 18,000 reikalin
giausių žodžių. Dabar ge
riausia proga pirkti , nes 
parduodamas nupiginta kai
na, Galima gauti 'Draugo ' 
knygyne dabar ; ka ina — 

tik £1.00 

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

Chicago, Illinois 

Klausykite Draugo' Rado Programa 
Antradieniais 
WGES (1360 lol.) 
7:30 valandę vak. 

Įdomūs pranešimai -
žinios - muzika - dai-
nos. Dalyvauja ge-
riaurios meno jėgos. 

* 

KvieSame visus mūsų gerbiamus skaityto
jus pasiklausyti šių radio programų, nes bus 
dedamos pastangos padaryti jas kuopuikiau-
sias ir vertas jūsų pasiklausymo. 
WGES - Kiekviena Antradienį - 7:30 v. vak. 

DABAR LAIKAS ANGLIS 

UŽSISAKYTI ATEINAN

ČIAI ŽIEMAI. 

Roseland Coa! Co. 
343 W.,107th Place 

TEL. PULLMAN 6776 
A. Tumonis, Sav. 

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

I 

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Vestuvėm, Krikštynom Ir kito
kiem IJaukirtani Siittikiain l'a-

tarnavimą. 
Linksmas Patarnavimas Visiems 

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

S Padėti Pinigai kas Mėnesį iki 11 Dienos, Nei Nnosiintį Nuo 1 Dieno* 
TURTAS VIRS #5,500,000.00 
ATSARGOS KAPITALAS #360,000.00 
Dabar mokam 3 y į % už pa

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

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

and 
LOAIt ASSOOIATIOH 

OF CHICAGO 
JUSTIN MACIvlEUICU, Prea. 

i 

Chartered by U. 8. Oovemmeol 
8AVING8 FEDERAULT 

INSURED 

4192 ARCHER AVENUS 
TEL. VIRGINIA 1141 

i 

VAL.: U iki I p. p. Treeiad.: 9 iki 12:00 p. šeštad.: 9 iki 8:00 v. 
ir~~~~~~ ~ ~ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ o ^ •** * ^ s 

ALEX ALESAUSKAS & SONS 
Wholesale Furnitute Co. 

So. Western Aven 
R I P U B L I 0 6051 

ue 

KONTRAKTOR1US 
NAMŲ STATYMO 

REAL ESTATb 
INSURANCE AND LOANS 

Statau visokios ruši«s naujus na
mus ant lengvų itičuoimų išma> 
kėjiniŲ. Darau visokį taisymo dar-
b* be jokio cash jmokejimo, an» 
lengvų mėnesinių Išmokėjimų 
(Isgaunu geria u>į atlyginimų U 
Pire Insurance Kompamjų dėl tai* 
8jmo apdegusių tumų) , Darau 
paskolas ant naujų ir senų namų, 
ant lengvų: mėnesinių Išmokėjimų 

nuo 5 iki 20 metų. Reikale knlp-
kitės prie: 

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

THINGS THAT NEVER HAPPEN 

T* T H ' 1 H O P C ^ R R I E R C S aeLt . 

Gir ^ f n N c e R h m i u s 
" ^ a r g i c o R e p j 
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Automobilio Nelaimėj Žuvo 
Vyras, Žmona ir 4 Vaikai 

Ant Chieagp & Alton ge- aniž., jo žmona Ellen, judvie-
ležinkelio arti \VDmington, 
111., greitasis keleivinis trau
kinys sudaužė automobilį, ku
riuo važiavo vyras, žmona ir 
keturi vaikai. Visi užmušti. 

Nelaimė įvyko neapsaugo
tam kelių sankryžyje. 

Žuvo J. W. Callahan, 57 m. 

jų du vaikai ir du kiti kai
mynų vaikai, Visi iš Jolieto. 

Callahan su šeima važiavo 
į savo vasarinį namelį Kan-
kakee Rivery kur turėjo ato 
stogas. Ant automobilio vir
šaus buvo pririšta nedidele 
valtis. ' 

APIE 40,000 
2MONIŲ 
DALYVAVO 
DEMONSTRA
CIJOSE 

Šį sekmadienį popiet Sol 
diers* fielde, Grant parke, 
įvyko piliečių prieškarines 
demonstracijos. Angliška 
spauda apskaičiuoja, kad da 
lyvavo iki 40,000 asmenų. 

Svarbiausiu kalbėtoju buvo 
lakūnas pulkininkas Ch. Lind-
berghas. 

Demonstracijas surengė va
dinamas Citizens , Committee 
to Keep America Out of War. 
Tikslas — protestuoti prieš 
visus tuos, kurie norėtų, kad 

•Amerika įsiveltų į dabartinį 
karų Europoje. 

Lakūnas Lindberghas pa
sakojo, kad Amerikoje ir to
liau plinta smarki propagan
da už įsi vėlimą karan. Pilie
čiai turėtų griežtai pasiprie
šinti. J is sake, Amerika tu-j 
-ri ginkluotis savo saugai, bet 
turi vengti įsivelimo karan. 
Anot jo, žmones neturi klau
syti karinių specialistų daro
mų išvadų. Specialistai so-

KAMPANIJA U 2 
TEISINGUS 
BALSAVIMUS 

Illinois Volunteer Com
mittee to Stop Vote Frauds 
(Illinoiso savanorių komite
tas sustabdyti balsavimų klas
tojimą) atidarė, savo buveinę, 
39 So. La Salle gt. Šio ko
miteto priešaky ^ r a respubli
konų partijos nominatas į 
valstybes generalinį prokuro
rą George F. Barrett. 

Pranešta, kad šimtai pilie
čių, daugiausia respublikonų, 
atsiliepia į kvietimą savano
riai prisijungti prie šios or
ganizacijos ir prisidėti prie 
balsavimų švarumo, per rinki
mus budėti, kad neįvyktų bal
sių klastojimo, vagysčių ir 
įvairių suktybių. 

Savanoriai budėtojai bus 
apmokyti, kaip jie turi ste-

Anglys Bus 
Brangesni 

Nustatytos naujos mažiau
sios kainos už minkštąsias 
anglis, iškasamas Illinois ir 
Indiana kasyklose. Sakoma, 
vienam tonui šie anglys Chi-
cagoj bus iki 40—50 centu 
brangesni. 

Suprantama, pabrangs h 
kitų valstybių kasyklų anglys. 

Adele Druktenytg, SĮ vaKarą 
dienraščio "Draugo" radijo 
programoje dainuos, iš stoties 
WGES (1360 kilo.). 

E. Druktenyte paeina iš 
Gimim. Švč. Paneles parapi 
jos, mokinasi Švento Kazi
miero Akademijoje. 

Kviečiame pasiklausyti. 

Mažiau Adaty ir 
Brangesnes 

Chicagoj ir kituose miestuo
se yra mažai siuvamų adatų 
ir turimos, žinoma, brangiau 
parduodamos. 

Į Ameriką adatos daugiau
sia buvo importuojamos iš 
Japonijos ir Europos. Karas 
sulaikė importą. 

Iš L. U. C. Gyvenimo 
Atrodo, kad vasaros metu 

L. U. C. grupinis gyvenimą* 
yra dažnesnis ir įvairesnis. 
Vieną Sekmadienį praleido 
Long Lake {pakrantėje, kite 
— Sand Dunes. Buvo malo 
nu praleisti vešų vakarą H 
Šlakis surengtame Garder 
Party. Gan svajingas ir ro
mantiškas buvo Yachting Pa 
rty. Netrūko dainų. 

Susirinkimas įvyko nauja 
vedžio Al. Prūso namuose 
Nutarta, kokį veikalą vartot: 

- i * 

St. Louis, Mo., policija kaujasi su CIO streikuojančiais darbininkais ties Century Elec
tric Co. fabriku. (Acma telejphoto) 

Kiaušiniai Būsią Policistas Nušovė 
Plėšikę . 

Anksti rytą policija užtiko į OVangesm 
du plėšikus Hartman Drug' minois universiteto žemes 
Store, 1000 Belmont ave. Vie- į ūkio kolegijos ekonomikai 
ną jų nušovė, kitas apsišau j tvirtina, kad ateinančią žiemą 

Amerikoje pabrangsią kiauši
niai. Jie randa, kad tai įvyk
sią dėl vištių skaičiaus suma
žėjimo. 

bėti ir kaip galima pati r- , ,. . . . , , r. . f tradiciniu! L. U. C. vakarui 
ti -balsų klastotojų vykdomas 

niau buvo numatę iš karo klastojami. Taip negali il-
paeinančių Amerikai pavojų 
Pasirodė^ tie spėjimai yra 
klaidingi. 

suktybes. 

Barrett pareiškia, kad pas
kutiniais metais Oooko ap
skrity balsavimai buvo kont-
roliuojami įgudusios politi
nės masinos ir piliečių balsai 

giau būti. 

"Nežiūrint to, Anglija, ar 
Vokietija laimės karą, vakarų 

Pati visuomene, sakė Iind-j c i v i l i z a c į j a remsis dviem di-

C. Liūtas papasakojo savo į 
Spūdžius iš gyvenimo Lietu 
voje studentų tarpe. Patikc 
jam draugiškas sugyvenimas, 
•korporacijų tradicdjols. ;(klai; 
kurios buvusios juokingos) ir 

dydamas pabėgo. 

Ateme Automobilį 
Du plėšikai iš Rogers Sher, 

23 m, amž. 1500 Millard ave., 
atėmė automobilį 5 dolerius 
pinigais ir 40 dol. vertės 
brangenybių. 

virš Dierna ir Tobruk, Itali
jos bazės šiaurės Afrikoj, pa
rodė, jog pirmesnės anglų a-
takog padarė žymių nuostolių. 

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

O. Swett Marden 

Sudegė 
Automobilistas 

Netoli Jolieto ant plente 
automobilis susidaužė su 
sunkvežimiu. Automobilis 
užsiliepsnojo ir žuvo juo va
žiavęs Frank Manno, 22 m 
amz., is Jolieto. 

veiklumas. Pažymi, kad, Lie-, « ,_. . , .r. i 
. ' *\ Sunkiai apdegė sunkvezi-tuvoje studijos sunkesnės; 

studentas esąs 'ai.book worm'. 

berghas, turi nustatyti save 
nuomonę, kas šaliai reikalin
ga ir tinkama, kas gi kenks
minga. Jos nuomonė turi 
būti gerbiama. 

• 'Praeityje," kalbėjo lakū
nas, "mes turėjome santykių 
su Anglijos ir Prancūzijos 
dominuojama Europa. Atei 
tyje gal reikės susidurti su 

tižiausiais rytinės ir vakari
nės erdvių centrais. Kai 
abu šie centrai bus naujovi-
niai įsiginklavę, nė vienas jų 
katras nebus pozicijoje pakil
ti kits prieš kitą. Nes abu
du bus stiprūs. ' ' 

Vėliau, sukritižkėjus Europos . 
padėčiai, sumažėjo stropumas: 
visą dėmėsi kreįpdavę politi-1 

nei apžvalgai ir diskusijoms. 
Kitų valstybių piliečiai buvo 
įsakomi išvažiuoti. Tokiu bū
du C. Liūtas turėjo grįžti A-
merikon nebaigęs kurso, pra
dėto V. D. universitete. B. P. 

mio (troko) vežėjas James 
Woardendyke, 24 m. amž. is-
Chicago. Jis bandė vaduoti rėjoj. 

ANČIAI BOMBARDAVO 
ITALIJOS BAZES 
KA^RO, Egiptas, rugp. 1 d. 

— Anglų bombanešiąi, ne
žiūrint nepalankaus ioiro ir ,i-
talų kovos orlaivių, smaTkiai 
bombardavo Italijos baze 
Massavoje, Eritrėjos sostinę. 
Visi orlaiviai laimingai grįžo 
namo. 

Pirmadienį anglų orlaiviai 
bombardavo Italijos laivyno 
barakus Assaboje, Eritrėjoj ir 
aerodromus Macaacoje, Erit-

i 
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automobilistą. Žvalgybiniai skraidvmai tUTeCUAVOML CACrčflMJU/l 

Grožis tai begalės at-
Vokietijos dominuojama Eu-I apindis. Tai nujautimas Die-
ropa. I vo. 

' * : • 

Policija areštavo Ed. Zim-
man 17 m., ir J. Kenrad, 18 
m. amž., kurie važiavo vogtu 
automobiliu. 

Keletas asmenų abudu iden
tifikavo plėšikais. 

" T H A T L I T T L E CAWIE"i.t«H^c„t*,.c..,ir.Y.-By B. Link 

Duodama Laimėjimui Naujas 1940 DeSoto Karas 
. . . 

Dienraščio "Draugo 

DIDELIAME PIKNIKE 
Beueve ME, 
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OOY'S <SONE. 
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— 

L A B O R VYTAUTO 

. 

Rugs.-Sept. 2, 
1940 m. 

PX)MI PROGRAMA: 
Muzika, Dainos ir 1.1. 

Pradžia 10 vai. ryto 

115th Street, 
arti Pulaski Rd. 

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