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T R U M P A I 
I. Sakalas ANGLAI 

Londone sugriauta 
BrooklyiTo komunistų **I^ai. 

s\ »""•*' plūstasi, kati " i š Lietu
vos pasprukę ponai jau rėkia, 
kaip už liežuvio pakart i" . 

Iiėktu, ponai komunistai, 
ir visi Lietuvos gyventojai, 
jei tik 'galėtu. Bet jiems ne
valia. J Ų burnos užčiauptos 
kalėjimu, šautuvais... ^ 

Kas dėl poni}, ir kaimo ker LONDONAS, rugsėjo 12 d. 
ržius komunistams dabar ]>o- — šiandie Anglija pakartoti
nas, jei jis paspruko nuo Sta- nai S asiuutė savo lakūnus! 
lino teroro. (Vokietijon, kur jie apmetė 

(bombomis geležinkeliu stotis i 
Stalino ant tanku atneštoji, ir aerodromus. Tuo tarpu Lomi 

Lietuvai laisve pradeda atsi-, (Jono gynėjai aršiai kovojo su! 
lydinti ir žydams, kurie Kau- šimtais vokiečių orlaivių. 
ne TJUO balkonų jai galės bar- Vokiečių bombanešiai ,penk 
stė. "Darbo Lietuva" skel-, tojo j naktinėj atakoj ant Loi: 
bia, kad: A. Angoldas nuban-1 dono apmėtė bombomis dv.i Ii 
sta»s 2,500 litų, arba 3 mėn.1 gonines, daugelį namų ir ma-
kalėjimo už nepristatymą gin-| žų, dirbtuvių pietinėj miesto 
klo, Z. Ell>ert — 6 mėn. į dar dalyj, bet neįstengė pasiekti 

BOMBARDUOJA BERLYNĄ 

bo stovykla už šmeižimą vy
riausybės. I r taip toliau, taip 
toliau — visa eilė už ginklo 
nepr istat y i na, v yri ausy b >s 
šmeižimą. 

Chicago ir Brooklyn komu
nistai niekad iš kalėjimo neiš 
eitų, jei būtų sodinami už vy
riausybės Šmeižimą. 

Vėžiai atbulai vaikšto, o 
mūsiškiai komunistai galvoja. 

svarbiųjų vietų ir buvo at
mušti. 

Karinių sluogsnių praneši
mais, vakar naktį Londono 
priešorlaiviniai pabūklai ge
riausiai pasirodė. Jų šaudy
mas buvęs toks smarkus, jog 
tik keli vokiečių lakūnai te
bandė prasiveržti. 

ATAKOS MENKESNĖS 
Britų aviacijos ir vidaus 

9 VALANDŲ 
ATAKA 

BERLYNE 
Bom bard uotas 
Berlynas, Ham
burgas, ir 
Bremenas 

Anglijos karalius ir karaliene (centre apžiūri savo rezidencijos Londone — Bueking-
ham rūmų, apgriovimą nacių lakūnų bombomis. (Acme telephoto). 

Kur galima vyriausybę kriti-1 **nul aviacijos ir 
kuoti, jie vadina biaura sis-! saugumo ministerijų komuni
zmą, o kur už vieną" žodį I katuose, sakoma, jog vokie-
(pjrieš vyriausybę sodinami į 
kalėjimą, jie vadina laisve, 
demokratija. 

čių, kad ir ilgos ir smarkios, 
orlaivių atakos ant Londono 
buvusios mažiau efektingos, 
negu pirmiau. 

Lietuvos universitetui "švie-j Tačiau ir šiuo atveju pada
ilino ministras" nustatė "nauj *>"** nuostolių ir yra žuvusių 
jas gaires". Visuose fakulte-; žmonių. 
tuose įvedamas privalomas! §! rytą vokiečių orlaiviai 
mokslas apie Marksą, Leniną, bandė atakuoti militarinės 
Staliną, SSSR konstituciją.! vietos Anglijos šiaurvakarių 
Studentai turėsią interpre-! pakrantėse, bet buvo atmušti. 
tuoti tuos "genijus". Rusų OFICIALUS 
kalba, istorija, literatūra taip. KOMUNIKATAS 
pat privaloma. lietuvių kal-j Oficialus komunikatas šu
luos egzaminai studentams j trauktai sako: 
bus nereikalingi. 

Taigi, Lietuvos universite-j vesta 
tas netrukus prilygs "Lais-i nors, kaip įprasta, priešas 

ir "Vi ln ies" redakci-; bombų numetė plačiai išmė-

ŽYDAI PROTESTUOJA 
PRfcŠ BOMBARDAVIMĄ 

JERUZALĖ, rugsėjo 12 d. 
— Žydų Bendruomenės tarv-
ba šiandie pareiškė, jog "A-
merika turi įsikišti", kad su
stabdytų tokius bombardavi
mus ka.ip italų ataka ant Tel 
Avivo, kur žuvo bent 112 ci
vilių žmonių. 

Taryba pasiuntė telegramą 
Amerikos žydų kongreso pir
mininkui, prašydami, kad jis 
prašytų Baltųjų Rūmų ir už
sienio diplomatų Washingto-
ne, sustabdyti tokius krimina-

PALEIDO GELEŽINĖS 
SARGYBOS NARIUS 

vės" 
joms. 

"Darbo Lietuvoje" paskel 

. , , _, , j - i v . „„ linius veiksmus prieš taikin-
" I r vel atakų didžiuma pra , . . . , , . 

T , v i -• gus žmones, kurių vienintelis 
Londono apylinkėj,!0 . * , , . . v_ 

nus.ikaltimas, italų akimis ziu 
rint, yra, jog jie yra žydai". 

Tėl Aviv majoras Izraelius 
Robach tegrafavo Prezidentui 
Rooseveltui protestuodamas 
prieš ' ' Romos-Berlyno ašies 
orlaivių kruvinas atakas". 

tytuose sostinės distriktuose 
ir svarbiausioji puolamoji pa 
jėga buvo nukreipta į pietinį 

bta ilgiausias sąrašas Lietu- Londoną ir priemiesčius, 
vos fabrikų, kuriuose vykdo- "Turimi pranešimai rodo, 
ma nacionalizacija. Visi fab- jog priešorlaiviniai pabūklai 
rikai, mažiausia įmonė, kad pašovė du priešo bombane-
ir su keliais darbininkais, sius". T * * T ^ 
skaitoma kapitalistinė ir dėl APGRIAUTOS DVI 
to nusavinama, | LIGONINĖS 

Tame ilgame sąraše betgi I "Smarkaus sprogimo .ir pa 
viena milijoninės vertės šo-' degamosios bombos sukėlė t i m e i > p i l n a i i § m o k ę n a c į ų 

kolado fabriko "Ti lka" . Vie gaisrus ir pataikė j daugelį doktrinos, sakoma grįžta iš 
nu jo savininku .yra žydas — namų, įimant dvi ligonines. Į Vokietijos Romunijon. 

GRĮŽTA IŠTREMTIEJI 
BUKAREŠTAS, rugsėjo 12 

d. Geležinės Sargybos trem-

BUKAREŠTAS, rugsėjo 12 
d. — Jaunasis Romuruijos ka 
ralius Mykolas .išleido įsaky 
mą, kuriuo paleista iš kalėji
mo keliolika Geležines Sargy 
bos narių, kurie buvo nubaus
ti už saukalbiavimą prieš Ka
ralių Karolių. 

Paleistųjų Geležinės Sargy
bos narių tarpe yra ir kap. 
Precup, kuris 1934 buvo nu 
baustas kalėjimu iki gyva* 
galvos už sąmokslą nužudyti 
vieną Ivaroliaus ministerį ir 
pagrobti patį monarchą. 

SUSIRĖMIMUOSE ŽUVO 16 

BUDAPEŠTAS, rugsėjo 12 
d. — Šiandie įvyko nauji su
sirėmimai tarp romunų ir ven 
grų, kai buvusio Komunijos! 
premjero Julius Mariu kai
miečių organizacijos nariai pa 
leido šūvius į vengrų karei
vius prie Oerdoegkut, kur su
žeista keturi kareiviai. 

Vengrai apsupę kaimą puo
lė šaudžiusius. Užmušta šešio 
lika. 

GRĮŽTA PRANCOZIJON 
TEISMUI 
AVASHINGTONAS, rugsėjo 

12 d. — Buvęs Daladier kabi
nete aviacijos ministeris Guy 
la Crambre, kuris šiuo metu 
buvo Jungtinėse Valstybėse, 
grįžta Prancūzijon teismui su 
kitais buvusiais sugriuvusios 
respublikos ministeriais, nes 
" t a i yra mano garbes klausi-

>> mas 
Jis atvykęs Amerikon 

BERLYNAS, rugsėjo 12 d. 
— Anglų lakūnai šiandie vėl 
bombardavo Berlyną, Ham
burgą .ir Bremeną, k.ai tuo pa 
čiu laiku Vokiečiai pasiuntė 
bombanešius Londonan. 

Virš Berlyno aniglų bomba-1 
nėšiai siautė per devyniasde
šimt dvi minutes, nors atro
do, jog Anglijos bombanešių 
atakos buvo sukoncentruotos 
ant Hamburgo ir Bremeno. 

Informuotieji sluogsniai sa 
ko, jog Hamburge ir Breme
ne bombos sugriovė keliolika 
apartamentinių namu, ir už
mušta ir sužeista nežinomas 
skaičius civilių gyventojų. 
Nuo padegamųjų bombų kilo 
didelis skaičius gaisrų. 
Berlyne numesta bombos ne

toli Hitlerio oficialiosios re
zidencijos. 

BOMBOMIS NORI 
SUKELTI PANIKĄ 

Dabar jau aišku, jog Vo
kietija — ar ji ruošiasi ar ne 
invazijai — nuolatiniu Lon
dono bombardavimu nori su
kelti tokia paniką, kad apsi
gynimas nebebūtų įmanomas. 

Vakar vokiečiai pareiškė, 

Greit bus priimtas 
kareiviavimo 
įstatymas 

pr.i-| jog 
vačiais reikalais ir labai mis 

WASHINGTONAS, rugsėjo 
12 d. — Tikimasi, jog priva
lomos karinės prievolės, ku
rios atlikimui bus šaukiami 
vyrai tarp 21 ir 35 metų, įsta 
tymas netrukus bus priimtas. 

Kongrese pirmiau buvo į-
nešta, kad įstatymą, priėmus 
jo vykdymas būtų pratęstas 
60 dienų, bet senatas tai at
metė. Buvo ir kitų skirtumų, 
bet manoma, og išlyginus, į s* 
tatymas bus priimtas dar šia, 
savaitę. 

Prie įstatymo pridėta pro-
vizija, kuria studentams, kari
nė tarnyba atkeliama iki 
1941 metų liepos mėn 1 die
nos. 
GALUTINAS ĮSTATYMAS 

Numatoma, jog galutinai 
bus (priimtas įstatymas, ku
riuo: 

1. Registruojami visi vyrai 
piliečiai, sulaukę 21 metų ir 
mesenesni 35 metų (Išimtis 
daroma esamiems ar buvu
siems kariams, diplomatams, 
legislatoriams ir teisėjams). 

2. Vienų metų tarnyba. 
33. Savanoriai priimami nfl 

žiūrint rasės ir spalvos tarp 
18 ir 34 metų .imtinai. 

4. Vienu metų taikos ka
riuomenės skaičius nustato
ma nedaingiau 900,000 vyrų. 

5. Reguliaris mokesnis nus
tatoma nuo $21 iki $30 į mė-

ant Londono kasdien busį g Kiekvienas atitarnavęs 
numesta 10,000 orlaivių bom-

tebęs, jog ir jis patekęs tar-lbos. Šią ataką pravestų 2,500 
ip;an tų, kurie kaltinami dėl j orlaivių į keturis kartus per 

' ' 
Prancūzijos žlugimo. 

"Mano sąžine švari", pa
reiškė jis. "Aš grįšiu teismui 
ir aš pilnai pasitikiu teismo 
teisingumu ir mano išteisini
mu. 

ANGLU ATAKAS ANT 
UOSTU LIBIJOJ 

dieną. 
Vokiečių oficialioji žinių a 

gentūra, DNB, praneša, jog 
vokiečių bombanešiai sėkmin
gai bombardavo Livenpoolį .ir 
kitus svarbus karo atžvilgiu 
miestus pietinėj Anglijoj. Tas 
,pat pranešimas sako, jog iš 
atakos ant Londono grįžo visi 
vokiečių orlaiviai. 

NUMESTA BOMBŲ 
AERODROME 

(Anglų aviacijos ministeri
jos komunikatas sako, jog 

VICHY, rugsėjo 12 d: — Pa
gal .nacių partijos nuostatus 

"sveikatingumo' ' komisaras, "Dabar dar negalima patįej Eina gandai, jog jie pareis| Vokietijon įleidžiama tik; ^ • takaso Libiioi 
milijonierius ir asmeninis Pojkti žuvusiųjų skaičiaus, bet j ^ pasipriešinamą dabarti-j "baltieji prancūzai' ' karo ka ° ^^ i+- ^;^»;„n0; o 
dzniakovo daktaras Kaganas. žuvusiųjų ir sužeistųjų ska.i-| ^ ^ Geležinės Sargybos va_j iiniai, Okupuotojo j Prancūzi-

KAIRO, Egiptas, rugsėjo 12 
d. _ Pranešama, jog aniglų 
orlaiviai šiandie padarė nuo-1 šios dienos atakoj ant Berly 
stolių Italijos kariniams ae-, no bombomis apmėtytas vie-
rodromams ir uostams pakar-j nas didžiausių pasaulyj Tem 

pelhof oerodromas ir Anhal-
ter geležinkelio stotis, kuria Sukelti didžiuliai gaisrai 

( "T i lP ' nuo žodžio Tilman- čius galimai mažesnis už per-j dovavimui, kad sumažintų o-j j0j paliekama apie 400.000 se 
sas. o **ka" nuo žtxlžio Kaga-, eitųjų keturių atakų". j poziciją prieš gen. Ion Anto-| negalų, alžiru ir žydu. 
ganasy. . -.••( | ] $ Sept>*nios bombos sproaro. n e s c u aįktatūrą. 

Taigi, varnas varnui nuker-apie ICO jardų nuo įėjimo į 
ta į akį. garsųjį Londono kalėjimą, bet 

nuostolių nepadaryta. Į VICHY, Prane !zija, rugsėjo 
OTTAWA, Ont., rugsėjo 12 Admiraliteto pranešimu an' 12 d. — Prancūzijos vyriausy-

d. Finansų departamentas gių laivyno daliniai pravedė be sudarė griežtą mašineriją 

Dernos dokuose ir hangaruo-l Hitleris dažnai naudojasi.)^ 
se. Sprogosios bombos įdegė; Vokiečių pranešimais, sa-
keturis gaisrus Amseat, tuojj lia 67 anglų orlaivių, pašau-j produktus. 
anapus Egipto sienos. ! tų virš Londono ir šešių, su 

.metus paskiriamas rezervan 
10 metų. 

7. Kariai iš valstybių paren 
kami proporcingai. 

8. Pratęsiama šaukimas dva 
sininkų ir toelogijos studentų, 
būtinų industrijos ir agrikul 
tūros darbininkų ,ir vyrų, ku
rie išlaiko šeimas. 

9. Išskiriama sąžiningai nu 
sistatę prieš karą. 

10. Atitarnavusiems kariuo 
menėj metus darbdaviai turi 
grąžinti darbą. 

11. Už išsisukinėjimą nuo 
karines prievolės baudžiama 
penkiais metais kalėjimo it 
$10,000 pinigais. 

BUENOS AIRSš, rug&jo 12 
d. — Artimi Argentinoj vy
riausybei sluogsniai sako, jog 
Argentinos finansų ministeri
ja svarsto anglų prašymą dm 
ti paskolon Argentinos ūkio 

NEW YORKAS, rugsėjo 12 
d. - Buvęs United States U-l s r u * B a r d l J 0 J ' 

Taip pat/pranešta apie gai-'j naikintų Vokietijoj, septyni) gartene, miesto didžiausiam 
anglų bombanešiai pašauti; i r labiausia lankoman parke. 

Mėgimusius bomliarduotij šiaurės jūroj. Į Tą pačią apylinkę anglai 
Skaitlingas padegamųjų* bombardavo ir pereitą naktj, Aleksandrijos — Mersa Mat-nijos laivas, vėliau parduotas 

Jaskokfc ^ W * « WW- Prancūzijoj, kad snardyt, vo trija ir indusrijos ministerd- ViUe de Mons, 7,430 ton, nu- n e š i u s p a ^ t l k o anglu orlaivi., a Berlj-no c n e Dangh unms ir Brandenburgo 
S495OO '-kiečin invazijo, planus. jos. - 1 1 H B M skandintas prie Britu salų. ir p r i«r tS grjzti. | ju numesU garsiajame tus. _ _ 
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Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negalina, 
Jai neprašoma tai padaryti tr neprislunčiaina tam UK*-
lul pašto lenkių. Redakcija pasilaiko aau teise tausyti 
Ir trumpinti visus prisiųstus rastus ir ypač koresi»on-
dencUas sulig savo nuožiūros. Korespondentu prašo ra-
syU trumpai Ir aiškiai (Jai galima rašomąja uiaaineta;. 
sslieMsnt didelius tarpus pataisymams, vengiant pole-

" ;umu. Pasenusioj korespondencijos 

žurnalams. Ne vieną jo rašinį esame skaitę 
židinys ir net * •Draugijoje'. 

Velioiiis nuolat ieškojo tiesos. Ir jis nuo 
to nesislėpė. Dainai lankydavos bazn>6ion. 
klausydavo pamokslų, skaitydavo Šventąjį 
Kaštą ir nekartą yra pasisakęs, kad jis tua 
į Dievą. Sunku dabar pasakyti, ar velionis 
mirė aprūpintas šv. Sakramentais, bet kad 
jis mirė savo širdyje turėdamas tikėjimą, 
apie tai netenka abejoti. 

Penktadienis, rūgs. 13, 1940 

Kokios žinias Is Žemes Reformos 
Komunistai Savuosius Aprūpina, O Kitus 

Ubagais Išvaro 

Įsileido Komunistę 

Apie šiuo metu sovietiško-1 čius BU valsčiaus viršaičiu 
je Lietuvoje vykdomą žemes jNaiujaliu ir kt. buivo užėjęs 
reformą "Ūkininko Patarė- p is jį į kepyklą ir ten gir-

Mums prisiuntė Chicagos lietuvių respubli
konu, komiteto atvaizdą, kad jį įdėtume į 
dienraščio skiltis. Mes jo nedėsime. Nedė- - s i n ^ žemės paskirstymu: E-

• i • • v • r~w * | -a v • 

jas'1 35-tani numeryje patei
kia tokių žinių: 

Gyventojai nusiskundžia Kė 
dainių a£skr., Josvainių vai., 
žemės ūkio komisijos netei-

Kntered aa Seooad-Claaa Matu r Mareli ai, 1911, at 
Cnlcaso, Illinois Undei t h e S«*.t of Mareli B. 1S7S 

Žinių Iš Lietuvos Reikalu 

lijošius Zyvas nusiskundžia, 
kad jis kaipo batsiuvis komi
sijos prašęs, jo nuomojamą 60 

Kuo toliau, tuo sunkiau bus gaunama tei
singą žinių iš Lietuvos. Dėl ko taip, berods, Į n e t l * l v a i 2 d u o t l 

visiems turi būti aišku. 

sime dėl to, kad tame atvaizde pastebėjome 
komunistą dr. Graičiūną. 

Kaip jis čia pateko ir kaip lietuviai pro 
fesionalai ir biznieriai sutiko fotografuotis | * * P l o t o * * * s k l?Pą P*-
drauge su tuo žmogum, kuris ne tik kad u ž - 1 l l k t l a r b a dmyil ¥**> b e t 1° 
gyrė Sovietą Rusijos biaurųjį 'smurtą, pri-' prašyme komiisija atmetė. Tuo 
smaugusį Lietuvos nepriklausomybę, bet va
žinėjo po lietuvių kolonijas su Maskvos a-
gentais ir gyrė Lietuvos užgrobikus, sunku 

Visos išeinančios iš Lietuvos žinios yra 
labai akylai Maskvos komisarą peržiūrimom. 
Nekomunistišką laikraščią ten jaų nebėr. 
Spaudos agentūra Elta praneša tik tai, ką 
leidžia pranešti Maskvos pastatytas cenzo
rius. Taip pat yra ir su radijo. Laiškai irgi 
yra griežtai cenzūruojami, žodžiu, visos ži
nią perdavimo priemonės Lietuvoje dabar 
yra Stalino klapčiuką rankose. Per jas ir 
Lietuvos visuomenei ir pasauliui skleidžia
ma tik bolševikiškoji propaganda. 

Tikros ir teisingos žinios iš šiandieninio 
Lietuvos gyvenimo gaunamos tik iš tų as
menų, kuriems vienu ar kitu būdu pavyko 
išbėgti iš savo Tėvynės arba slapta per sie
ną korespondencijos yra išvežamos. 

Tuo būdu tikslus mūsų visuomenes infor
mavimas apie tai, kas ištikrųjų dabar de
dasi Lietuvoj, pasidaro dideliu ir rimtu klau
simu. 

Šiam tikslui ir Europoj ir čia yra reika
lingi informacijų biurai, kurie surastų ke
lius gauti teisingų žinių iš Lietuvos. 

Mus džiugina tas laktas, kad teks infor
macijų biuras jau yra įsisteigęs Berne, Švei
carijoj, ir pirmus tris to biuro biuletenius 
jau esame gavę ir mūsų skaitytojai jau tu
rėjo progos pasinaudoti jo patiektomis ži
niomis. 

Suprantama, kaip sunkus yra žinių ga
vimas iš Lietuvos, taip sunkus yra ir infor
macijų biuro išlaikyme. Jo v^dėjaujs tin
ka susidurti su nemažomis lėšomis, kurių 
tuo tarpu nėra iš kur paimti. Šveicarijos 
biuro vedėjai yra patys tremtiniai Jei kiek 
turto ir turėjo, jį paliko Lietuvoj. Tokių 
turtas, kaip gerai žinom, bolševikų jau yra 
nusavintas. 

Lietuvių biuro Šveicarijoj vadovybė pra
šo, kad Amerikos lietuvių laikraščiai finan
siniai padėtų biurą išlaikyti. Bet pas mus 
tam tikslui lėšų taip pat nėra. 

Tačiau, žinodami, kaip yra laukiama ži
nių iš Lietuvos ir kaip jos yra įdomios, pa 
įsitikime, kad mūsų skaitytojai prisidės prie 
to informacijų biuro išlaikymo. Dėl to šiuo-
nii redakcija ir piašo skirti šiam svarbiam 
reikalui didesnę ar mažesnę auką ir ją pri
siųsti. Tokia savo auka pasitarnausime dien
raščio pagyvinimui žiniomis iš Lietuvos ir, 
be to, pasitarnausime didžiajam tautos są
jūdžiui už Lietuvos išlaisvinimą. 

Mes esame tikri, kad patrijotingoji Ame
rikos lietuvių v&uomene tikrai nerems to
kių komitetų, kuriuose figūruos Graičiūnad 
ir kiti kraugerio Stalino agentai. 

Jau tikrai laikas ir respublikonams ir de
mokratams nusikratyti nuo tų, kurie save 
rankomis padeda smaugti mūsų tautą. 

APŽVALGA 
Apie Sovietų "ROJŲ" 

• .-asiOi 

Prof. Vincas Čepinskis 
. - „I Eugpiūčio 22 d. Lietuvoje mirė profeso

rius Vincas Čepinskis. I 
Velionis lietuvių tautos gyvenime yra su

vaidinęs nemažą vaidmenį ir kaipo moksli
ninkas ir kaipo veikėjas. Jis dėjosi prie tau
tinis lietuvių sąmonės kėlimo darbų; padajo 
įsteigti Lietuvoje Vytauto Didžiojo Univer
sitetą, kurio profesorium išbuvo iki šių lai
kų, daug metų buvo jo rektorium; 1926 m. 
buvo Lietuvos švietimo ministru; buvo Stei
giamojo Seimo nariu.- bendradarbiavo vi
siems rimtiesiems žurnalams Lietuvoje. 

Prof. V, Čepinskis, tiesa, priklausė social
demokratų grupei. Tačiau jis nebuvo bački-
nis socialistas. Jis nesekė aklai socialistinių 
idėjų, kaip daugelis lietuviškųjų socialistų. 
Kai reikėdavo, ji* tikrai rimtai, moksliškai 
socializmą pakedendavo. Jis nebijodavo ben
dradarbiauti su katalikais mokslininkais ir 

Garsi švedų rašytoja Sigrid Undteet, pasa
kodama savo įspūdžius iš kelionės po So
vietų Kusiją, pastebi, kad tai purvinnmsias 
kraštas, kokį ji yra mačiusi. "N-nos" pa
duoda ištrauką iš jos pasakojimų: 

"Kusijos žmones, sako ji, atrodo labai bie-
dni; dauguma krautuvių, uždarytos, ir išsta
tytos languose prekės yra padarytos daž-

[ niausią iš įjapier-machė, o ne tikros prekės, 
nes prekių nėra pakankamai pardavimui, o 
juo labiau išstatymui Languose. 

44 Vladivostoke lietus p y % kaip iš viedro, 
bet aš mačiau šimtus žmonių, stovinčių ei
lėje ir laukiančių progos nusipirkti medvil
nės (bovelnos) audeklo tokiom prastos rū
šies, kad jeigu aš būčiau tokio audeklo pa
siūliusi savo tarnaitei Norvegijoje, tai ji bū
tų pasakiusi, kad neapsimoka gaišinti laiką 
siuvant iš jo rūbą. Iš kelių šimtų žmonių 
tik vienas turėjo skėtį. Bet jie kantriai laukė.[ 

44 Tai purviniausia šalis, kokią aš esu ma
čiusi. Purvas visur. I r jie negali gauti pre
kių — aš tai žinau. 'Vienai jaunas žmogus, 
važiavęs tuo pačiu traukiniu, kaip ir mes, 
pardavė savo žieminį apsiaustą (paltą), ir 
gavo už jį 800 rublių". 

"N-nos" nuo savęs padaro tokią pastabų: 
4 'Taigi Stalino imperija yra ne laimes, bet 

skurdo kraštas. Jeigu už padėvėtų žieminį 
apsiaustą (overcoat'ą) tenai moka 800 rub
lių, o darbininkas sovietų Rusijoje uždirba 
vidutiniškai apie 250 rublių per mėnesį, tai 
jisai turi dirbti daugiau, kaip tris mėnesius, 
kad galėtų tokį drabužį nusipirkti. Nenuos-j 
tabu, kad žmonės Rusijoje vaikščioja nudils-/ 
kę ir nušepę. Į 

"Bet tos driskių karalystės valdovai gy
vena puikiuose buvusių carų ir kunigaikš
čių paloeiuose. Važinėja automobiliais. Ge
ria brangiausius vynus savo puotose. Ato^ 
togas praleidžia Kryme ir kituose buvusios 
rusų aristokratijos kurortuose. Tačiau Mask
vos klapčiukai pasakoja, kad sovietų Rusi
joje "nėra žmonių išnaudojimo" — ir atsi
randa durnių, kurie tuo t iki!" 

tarpu komisijos narys Benja
minas Voksas aprūpino žeme 
savo brolį, Dovydą Voksą, 
smulkų prekybiniilką, 1 lia že
mės. Taip pat O.o ha žemės 
paskyrė savo dėdei mūrinin
kui. Komisijos narys Benja
minas Voksas stenigiasi aprū
pinti žeme pirmoj eilėje savo 
gimines. (Kokios tautybės y-
ra savo tarpe susipykęs X 
Zyvas ir Voksas, kurie nepa
sidalina lietuvių ūkininkų že
me, aiškinti nereikalinga!). 

Josvainių, m. gyventojai 
Pranas Stankevičius ir Anta
nas Vaivada (parodo, kad ko
misijos narys Aleksas Vul-
kauskas duoda žemės tiems, 
kurie turi po 5-6 ha, o kuris 
turi mažiau, tai su tais visai 
nekalba, arba jei kalba, tai 
jiems atsako, kad kam norė
siąs, tam žemės duosiąs. Taip 
pat Al. Vulkauskas pasakė^ 
kad įifc ntekreipsiąs dėmesio į 

tuokliavo. Psaneekis sako, 
kad piliečiai Naujalis, Šapa
las ir Moseika "fundijo" ko
misijai už tai, kad vykdant 
žemės reformų, jie nebūtų nu
skriausti. Praneša, kad Bal
bieriškio valse, žemės ūkio 
komisija per dieną aplanko 
restoraną po kelis kartus. 

Trakų apskr. žemės ūkio 
komisijos pirmininkas Lapin
skas Jonas už nesugebėjimą 
vesti darbo, girtuokliavimą, 
davinėjimą neaiškiems asme
nims veikti politinių vadovų 
vardu ir t.t. pašalistas iš ei
namųjų pareigų. 

Vilkaviškio apskr. iš Sima
nėliškių dvaro gaunama nusi
skundimų, kad dėl darbo dis
ciplinos stokos derliaus nuė
mimas, rudens sėjos paruoši
mas, gyvulių priežiūra labai 
šlubuoja. Dėl to dvaras einąs 
prie bankroto. 

Viekšnių valse. Žilbų, Stoč-
kų ir Meškelių kaimų ūkinin
kai: Kotrina Venckienė, An-

Asily karalyste 
' • Vieną kartą 
Buvo tarta: 
Kur tai po mėnuliu, 
Ten, kur kiekvienas geria kas-

(dieną 
Gulbių ir šiaip sparnuočių 

(pieną, 
Įkurti karalystę gyvulių. 
Sumanyta — 
Padaryta. 
Ir visus gyvius sušaukęs, 
Galingasai caras liūtas, 
Susiraukęs, 
Taip prabilo: 
—44 Įsakyta man užbaigti savo 

(bylą: 
Ir nūnai čia karalių tas 
Bus išrinktas, kurs gudresnis 

(už visus. 
Atiduokite balsus 
Jūs už tą, kuris pa t inka . . " 
Ir balsavo žvėrys. Rinko. 
Taip supuolo aplinkybės, 
Kad į sostą Didenybės 

tas Kondratavičius atsiuntė 
pareiškimą, kad Viekšnių val
sčiaus žemės ūkio komisija 
juos sujungė į vieną kolcho
zą. 4 4 Ūkininko Patarėjas' ' 
ntaiviai klausia komisijos, ar 
ji nežinanti, kad bet koks 
prievartavimas esąs draudžia
mas f 

Atsisėdo ilgaausis 
tanas Daukša, Augustinas Go A g i l a g ^ p a t i l g i a u s i u s 

delis, Jonas Umkas ir Vytau- A t ^ e d o j u s j a m m e t u s > 

Jis pradėjo tuoj valdyti 
Tuos turtinguosius kraštus. 
Tuoj įsakė pastatyti 
Naują miestą: 
Iš sidabro^ aukso, vario 

(stiklų 

paduotus skundus J e i netei
singo paskirstymo. 'Be to, A. 
,- n , . ! w- Ona Seda^kaite, kilusi is 
\ulkausku nusiskundžiama, . * 

Setenių kaimo, Krekenavos v., 

i • i ' 
v 

ir 

Dėl asilių, 
Iš paauksintų plytų — 
Dėl kitų* 
Ir išleido manifestą, 

Kad visi 
( i r apsiavę ir basi) 
Jo sostinėje gyvens 
Ir niekuomet nepasens 
Už parduotą krašto turtą 
Naują sostinę įkurtą 
Išdabino dyrinai. 
I r gyveno sau čionai 
Tie piliečiai keturkojai 
Gražūs, sotūs ir linksmi 
Ilgaausio valdomi. 
Toj palaimintoj šaly 
Ui visus juos čia galvojo 
Jo šviesa Gudrus Karalis. 
Pavidėjo kitos šalys, 
Kur karaliai taip kvaili. 
Bet nė metai nesukako, 
Kai visi turtai išseko 
Karalystėj nekvailų 
Asilų: ' *. 
Mat, užmiršo' jie, gudrieji, 
Kad jau metai, kaip nesėja 
I r nepiauna — 
Tik ragauna 
Ir gyvena, 
Kaip išmano, 
Iš rastų 
Turtingos šalies turtų 
Kai turtus tuos išeikvojo, tai 
ttfc (visi 
(Ir apsiavę ir basi) 
Jie, palikę tuos paauksintus 
t (rūmus, 
Išsislapstė po krūmus 
Ir karalis jų apkvaišęs, 
Pasimaišęs, 
Iki šiol tarp gyvulifų 
Laikomas pirmu kvailiu. 

kaipo girtuokliaujančiu. 
Marijampolės apskr. Bal

bieriškio valsč. gyventojai 
Juozas Leonas, Stasys Vaičiū
nas ir kt. nusiskundžia komi
sijos pirmininku Juozu Lu-
kausku ir komisijos nariais: 
Stasiu Seilėnu, Motiejų Kvi-
lavičium ir Miku Pakštu, kad 

valdė kartu su seseria 3 ha n u 0 darbdavių dėl darbinin-
žemės. Negalėdama iš tos že
mės pragyventi, išėjusi į mie
stą tarnauti. Dabar tikėjosi 
gauti žemės. Vietoje to ir tas 
pats sklypelis esąs paimtas į 
žemė^ fondą. 

Gilvyčio dv., Padubysio v., 
jie girtuokliauja ir neteisin- vėluojasi su javų valymu, 
gai skirsto žemę, pirmoje ei- Pav., motiejukai liko nenu-
lėje stengdamiesi aprūpinti piauti laiku, rugių kirtimas 
savo gimines. Pav.? Teof. Bo- buvo suvėluotas ir dabar vė
čius turi dui sklypeliui prie luojama su kitų javų kirtimu 
miestelio ir jam dar pridėjo 
2 ha. Komisijos pirmininko 
Lukausko svainiui Bogeriui 
pridėjo 5 ha su trobesiais. Bo-
geris yra batsiuvis ir jis tu
rėjo 2 ha žemės. Gauta žinių, 
kad komisijos pirmininkas 

ir vėluoja &u žemės pamosi
mu žiemkenčiams. Neišvežtas 
mėšlas ir dar nesuartas pū
dymas. Laikraštis tuo kažko
dėl kaltina buvusį dvaro sa
vininką Girdvainį. Bet kuo gi 
jvs kaltas, jeigu iš jo žemė 

Svarbus Kovos Įrankis 
a-V-be" rašo apie spaudą, kaip svarbų 

įrankį mūsų tautos kovoje dtl nepriklauso
mybės ir pastebi: 

*' Tauta, kuri į vertimi nepriklausomybę tu
ri būti sąmoninga, turi būti sveika ir darbš
ti, ji turi būti pasiryžusi. Tokia tauta yra 
Lietuvių tauta, kuri per savo nepriklauso
mą gyvenimą spėjo įrodyti, kad ji gali savi
stoviai gyventi, kad turi ateityje savistoviai 
gyventi, kaip garbingas pasaulio valstybių 
šeimynos narys. 

44Beginklė tauta negali be ginklo kovoti. 
Ji negali vartoti karo tankų karo laivų, ka
ro lėktuvų ir didžiųjų Bertų savo tikslui 

. siekti. J i turi turėti geresnį ginklą. Ir jį 
rš : - m : i . -r» • i , . A r A 

Lukauijkas ir narys Kvilavi- atimta! 

kų ir ima aplikacijas nuo 
darbininkų, kurie nori darbų. 
Ofisai tada bando pristatyti 
darbininką prie jam geriau
siai žinomo darbo. Valstybėj 
su pagalba Federalės valdžios 
Socialės Apdraudos Boardo 
44Bureau of Employment Se-
eurity", veda šį dovanai tei
kiamą viešo darbo patarnavi
mą. 

Bedarbės apdrauda parūpi
na savaitinius mokesčius ne
dirbantiems darbininkams, ku 
rie yra kvalifikuoti sulig val
stybės bedarbės apdraudois į 
statymų. Apdrauda, papras 
tai, .pasiekia apie (pusę darbi 

aplanko apylinkę, reikia pra
šyti savo pašto, kur galima 
rasti arčiausią viešo darbo o-
fisą. 

Viešo darbo ofise išklausi-
nėjama, kokį darbą gali at
likti, apie patyrimą ir išsila
vinimą. Visas kvalifikacijas 
užrašo taip, kad bile kada ga
li rasti informacijų kai tik 
darbdavio pareikalaus tos rū
šies darbininko. Jis praneš ir 
siųs pasikalbėti su darbdaviu. 
Ar darbininkas bus samdo
mas, ar nte, priklausys nuo 
darbdavio. 

Praeitais metais tie ofisai 
surado darbo virs trirns ir pu--
tei milijonų darbininkų, pri-

Apdrauda 
44Darbo Apdrauda" reiškia! įsteigė pirmą — viešo darbo 

darbą ir algas pragyvenimui, ofisus visoj šalyj, kad padėti 
Ir tas, suprantama, reikštų vyrams ir moterims rasti dar-
gan pastovų darbą ir regula-
rį atlyginimą. Turėtų reikšti, 
taipgi, p'nigų pragyvenimui, 
darbui išsibaigus ir algoms 
sutstojus. 

Duoti šios šalies darbinm-

ninko pilno laiko savaitinės, t y m ? i l i i r n e p r i tyrusių. 
algos. Bedarbes apraudos į-
statymus pildo valstybės, bet 
Federalė valdžia per Socialės 
Apdraudos Boardą apmoka 
pildymo lx>šaia 
Kaip naudotis viešo 
darbo ofisais 

Jeigu ieškai darbo, arčiau
sias viešo darbo ofisas pagel
bės. Jungt. Valstybėse yra a-
pie 1,500 pilno laiko viešo bo; anJtra — bedarbės acdrau

da su savaitiniais apdraudos 
mokesčiais dubininkams, kai' d a r b o " * * **"!+*" f" 
jie nedirba, į r b ° o f i s,° f toVW t . U T t 

(Viešo darbo ofisai dykai ™ a P l a n k o v l r e 3 ' 0 0 0 kUų 

teikia pagalbos visiems dar-
kams tokią apsaugą, Jungt. bo ieškantiems ir darbda-

vietų. 
Jeiim arti nėra tokio ofi-

Valstybių valdžia ir valstybės-viams. Jie gauna užsakymus so ir darbo ofiso atstovai ne-

laikraščiai, knygos ir kiti '.-ipausdiniai. Jų 
pagalba gulima pasiekti plačiąsias visuome
nės mases i r jas pakreipti nuo žalingojo tau
tai elemento. Visuomenė yra armija, draugi
jos ir įvairios organizacijos yra tos armijos 
daliniai. Tų organizacijų veikėjai ir valdy-

duoti savo moksliškų straipsnių katalikų ! turi. Turi spaudą. Beginklio tvirtovės yra j bos yra tų dalinių vadaL 

44Tos visuomenės, tų dalinių ir vadų vy
riausias tikslas yra — Laisva Nepriklauso
ma Lietuva. Jos uždavinys yra tą nepriklau
somybę atsteigti! Todėl per savąją spaudą 
per savąsias draugijas, vi'̂ i lietuviai, žengki-
te į kovą už atsteigimą Laisvos Nepriklau
somos Lietuvos!" 

Dabar Sočiai Security Boa-
rdas prašo visų darbininkų, 
kurie gali atlikti darbą apsi
gynimo pramonėj, užsiregis
truoti viešo darbo ofise. To
kiu būdu valdžia, laivų dirb^ 
tuvė, ar ginklų fabrikai, dra
bužių fabrikai ir kitos rūšies 
pramonė, kuri reikalauja dar
bininkų tokiems darbams, ži
nos kur juos greit rasti ir pa
statyti prie darbo. 

• 

Boardas prašo darbdavių 
vartoti tuos viešo darbo ofi
sus jų apylinkė&e ir painfor
muoti ofisus apie kokius dar
bus turi ir kiek darbininkų 
reikalauja. Ofisai susineša 
viens su kitu taip, kad jie 
žino, kur ir kokių reikalau
jama darbininkų. i 

SSB. 

Dvasia padaro kūną turtin
gu. Šekspyras 

-
• 
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Žodis 
Jaunimui 
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Del Kun. EK J. 
Navicko Nusistatymo 

Spauda yra svarbus gink
las kovai už idėjas ir prin
cipus ir vaiskus atspindis 
tautos ar mažesnes žmonių 
grupes kultūringumo ir inte
ligencijos. 

Todėl ir negalimas yra kaž
koks išsvajotas ir niekuo ne
pagrįstas kai kurių asmenų 
galvojimas, jog yra galima 
tokia spaudos rūšis, kuri ga
lėtų patenkinti visus, nežiū
rint jų religinio, tautinio ar 
politinio nusistatymo. 

Kiekvienas spausdintas lei-Į 
dinys turi turėti tam tikros 
pilietines drąsos, kad pasi
sakytų aiškiai savo vyriau 
sius principus, jei nori, kad 
visuomene jį priimtų kaipo 
rimtą ir vertingą spaudos šei
mos narį. 

Pas mus kartais pasitaiko 
tokių leidinių, kurie, prisiden
gė tautine skraiste mėgina 
taip laviruoti įvairiomis idė
jomis arba JRĮ neturėjimu, kad 
įtiktų įvairiausio įsitikinimo 

• » - ' u -i u ; ; M » I * į s i l i žmonėms. 
t i 

Tai kažkokia nepribrendusi 
mesijanizmo idėja, kuri iš Į 
spalvingos visuomenes nori 
padaryti bespalvę žmonių ma
se. Ar tai sveika — tenka pa
abejoti, kad ir patys leidėjai 
nuoširdžiai taip galvotų. 

Nesenai anglų kalba leidžia 
mas <4 J aun imas / ' kuris lie
tuvių tautai tarnaująs be idė
jų skirtumo, (Dievaži, jog ir 
komunistai noci mus įtikinti 
dirbą lietuvių tautos propa-

The Mongols Came • 
On the sands of the Baltic Sea, 
Lithuania proudly stood; 
A seedling mid' the nations free, 
She lived because she willed and would. 

Her many children gladly worked 
In glen and dale, on field and hill; 
Her sons and daughters never shirked 
The moral code or God's own will. 

Religion grew and learning th'rove — 
A people free are want to toil, 
Thanks reached the skv from park and grove, 
AVhile wealth came forth from out the soil. 

• 

Her products went to other lands, 
New buildings grew within her bounds, 
Ali gently made with loving hands# 

Then came a crash of hellish sounds. 

Suskambės* Vestuvių 
Varpai 

:>. 

Į * 
S P O R T A S 

— < ? 

ii Are these eehoes of long gone years, 
Or have the wars reached us again! , , 

'No! No! — the voices came from tears -
Tis the Mongols, that cause our pain." a i 

The Tartar legions now are there 
Where peaceful, kindly people live; 
Red Stalin now befouls the air, 
"Lie tuva" takes what he \vill give. 

The fare will be red blood and death, 
Stark hunger, cold and misery; 
Life's sweetest charm, its greatest joy 
Left, when death 'reached liberty. 

Frank Mast 

Aldona Daračiunaitė 

BRIDGRPORT. — Sekma
dienį, rugsėjo 15 <L, Šv. Jur
gio bažnyčioj, per sumą, pri
ims šliubą du žymūs jaunuo
liai: Aldona Daračiunaitė su 
Stanislovu Gapšiu, kuris iš 

Rudens sulaukus, pradeda
ma lošti futbolas. Žemiau pa
duodame įvairių kolegijų fut
bolo žaidimo dienas. 

V/ESTERN CONFERENCE 

Illinois. 
Oct. 5 — Bradley Tech. at TU. 
Oct. 12 — So. Cal. at 111. 
Oct. 19 — 111. at Michigan. 
Oct. 26 — N. Dame at III. 
Nov. 2 — 111. at Wisconsin. 
Nov. 9 — 111. at Northwest. 
Nov. 16 — Ohio St. at 111. 
Nov. 23 — 111. at Iowa. 

Indiana. 
Oct. 5 — Texas at Ind. 
Oct. 12 — Ind. at Nebraska. 
Oct. 19 — Iowa at Ind. 
Oct, 26 — Ind. at Northwest. 

! Nov. 2 — Ind. at Ohio St. 

Nov. 16 — Purdue at Minn. 
Nov. 23 — Ind. at Purdue. 

AVisconsin. 
Oct. Manąuette at Wisc. 
Oct. 12 — Wisc. at Iowa. 
Oct. 19 — N. W. at Wisc. * 
Oct. 26 — Wisc. at Purdue. 
Nov. 2 — 111. at Wisc. 
Nov. 9 — Wisc. at Columbia. 
Nov. 16 — Ind. at Wisc. 
Nov. 23 — Minn. at AVisc. 

MIDDLE WEST 

Notre Dame. 

riuose ji turi išsilaikyti. Be
spalve spauda neįmanoma ir 
nepakestina. 

I r mūsų lietuviškoji spau
da, lietuvių ir anglų kalba, 
neišvengiamai turi aiškiai pa
sisakyti už savo principus ir 
savąsias idėjas, kad ją visuo
mene galėtų traktuoti vertin
ga tos ar kitos grupes minčių 

gacijas!) parašė, jog kun. dr. i r požiūrių reiškėją. 
J . Navickas buvęs ^Jauni
m u i " priešingas dėl jojo ang
lų kalbos. 

Kiek mums žinoma, kun. 

Anglų kalba leidžiamosios 
lietuvių spaudos vienas pir
minių principų turėtų būti — 

Nav ikas niekados nebuvo P™*™ * " * ' « v , k a l b a s uP a ž>"-
priešingas lietuviu laikraščiui d l n t l t l k a n « h * k a i "kaitancų. 
ar žurnalui padoria anglų W : ^ ~ T ? " * * * „ * * " 
ba. Anaiptol. Karo meto Phi- K l e a l a l s ' J0 8 l s t ° " J a ' h t e r a t ū -
i j i v • -• i;-**,,™,, ,i,To » r a i r kitomis kultūrinėmis ver ladelphijoje ejo lietuvių ava- ^ ^ 
šios žurnalas "P lea for Li
thuania/* kurio vienu žymių
jų bendradarbių ir rašytojų 
buvo kun. dr. Navickas. Tai 
buvo anglų kalba leidžiamas 
žurnalas. Tad vargu bau kun. 
Navickas galėjo ir gali būti 
priešingas M Jaunimui*' dėl 
anglų kalbos. 

I r šis " J a u n i m o " pareiški
mas daugiau kvepia nelabai 
švankia spekuliacija kittj as-
meniais įsitikinimais ir idėjo-
mis, negu aiškios tiesos pa
reiškimu. 

Mūsų laimei ar nelaimei 
gyvename dvidešimtame am
žiuje. Aukštos civilizacijos, 

tybėmis. 
I r visa tai turėtų būti patie

kiama per vienokių ar kito-
Mų nusistatymtų prizmę. 

Šiandie, atrodo, * J a u n i 
mas,' ' dėl vienokių ar kitokių 
priežasčių, to visai nepajėgia 
ar nenori padaryti. x 

Tad mes tikime, jog kun. 
dr. Navickas buvo "Jauni
mui* * priešingas ne dėl ang
lų kalbos ir jog jis savo nuo
monę apie "Jaunimą** pa
keis tada, kai šis laikraštis 
patieks aiškią savo idealogiją, 
garbingą ir sektiną mūsų 
Amerikos lietuvių katalikų 
jaunimui; kai įves savo skil-

nierius. 
Apie Aldoną tenka pasaky

ti tai, kad ji yra biznierių, Jo
no ir Domicėlės Daračiunų, 
3342 So. Halsted St., duktė. 
Lietuviškoj dvasioj išauklėta 
ir gerai pamokyta. Be to, nuo 
pat jaunų dienų priklauso 
prie prof. Pociaus simfonijos 
orkestros, kurioj ji ten gro
dama smuiką sudaro žymią 

9-4-40 figur§- Už tai šliubo metu 
! minima orkestrą jai suteiks 
atatinkamą muzikalį patarna
vimą. O vislų mėgiama solistė 
G. Giedraitienė giedos tuomet 
solo. , 

Beje, jaunuolis Stanislovas 
yra žinomų Dom. ir Sofijos 
Gapšių sūnus. Jis su A. D. 
Kaulakiu partneriuose turi 

profesijos yra žinomas kaipo 
geras spaustuvininkas ir biz- Nov. 9 Mich. St. at ltid. 

Nov. 16 — Ind. at Wisconsin. 
Nov. 23 — Ind. at Purdue. 

Iowa. 
Oct. 5 — So. Dakota at Iowa. 
Oct. 12 — Wisconsin at Iowa. 
Oct. 19 — Iowa at Indiana. 
Oct. 26 — Iowa at Minnesota. 
Nov. 2 — Purdue at Iowa. 
Nov. 9 — Iowa at Nebraska. 
Nov. 16 — Iowa at N. Dame. 
Nov. 23 — Illinois at Iowa. 

Michigan. 
Sept. 28 — Mich. at Cal. 
Oct. 5 — Mich. St. at Mich. 
Oct. 12 — Mich. at Harvard. i 
Oct. 19 — Illinois at Mich. 
Oct. 26 — Penn. at Mich. 
Nov. 2 — Open date. 
Nov. 9 — Mich. at Minn. 
Nov. 16 — Northvv. at Mich. 
Nov. 23 — Mich. at Ohio St.v 

Minnesota. 
įsigiję didelę spaustuvę va- Sept. 28 — Wash. at Minn. 
dinamą Progress* Printing Oct. 5 — Nebraska at Minn. 
Co., 3326 So. Halsted St. 

Koresp. 

Šaunios Vestuves 
Šeštadiettj 

Kugs. 14 d., 4;30 vai. po
piet, šv. Antano parap. baž
nyčioj priims Moterystės sal 

Oct. 12 — Open date. 
Oct. 19 — Minn. at Ohio St. 
Oct. 26 — Iowa at Minn. 
Nov. 2 — Minn. at Northw. 
Nov. 9 — Michigan at Minn. 
Nov. 16 — Purdue at Minn. 
Nov. 23 — Minn. at Wisc. 

Northwestern. 
Oct. 5 — North\v. at Syracuse 

ramentą Edwardas J. Suko-1 Oct. 12 — Ohio St. at N. W. 
, las su Emily Aleksiunaite. Oct. 19 — N. W. at Wisc. 

Oct. 26 — Indiana at N. W. 

Oct. 5 — Coli. of Pac. at N. D. 
Oct. 12 — Georgia T. at N. D. 
Oct. 19 — Carnegie T. at N. D. 
Oct. 26 — N. D. at 111. 
Nov. 2 — N. D. vs. Army, 

New York. 
Nov. 9. — N. D. vs. Navy, 

Baltimore, 
Nov. 16 — Iowa at N. D. 
Nov. 23 — N. D. at N. W. 
Dec. 7 — N. D. at So. Cal. 

Michigan State 
Oct. 5 — Mich. St. at Mich. 
Oct. 12 — Purdue at Mich. St. 
Oct. 18 — M. St. at Temple. 
Oct. 26 — Santa Cl. at M. S. 
Nov. 2 — Kansas St. at M. S. 
Nov. 9 — M. S. at Ind. 
Nov. 16 — M. S. at Marquette 
Nov. 23 — W. Vfcg, at M. S. 

Marąuette. 
Oct. 5 — Marą. at Wisc. 
Oct. 11 Iowa St. at Marą. 

(night). 
Oct. 19 — Marą. at Creighton. 
Oct. 26 — Texas )T. at Marą. 
Nov. 2 — Marą. at Duąuesne. 
Nov. 9 — Marą. at Manhattan 
Nov. 16 — Mich. St. at Mq. 
Nov. 23 — Marą. at Detroit. 
Nov. 30 — Marą. at Arizona. 

Detroit. 
Sept. 27 — Wayne at Detroit, 
Oct. 4 — Cath. U. at Det. 
Oct. 11 — Mich. Nor. at Det. 
Oct. 18 — Det. at Manhattan. 
Oct. 26 — Det. vs. Villanova, 

Philadelphia. 
Nov. 2 — Tulsa at Det. 
Nov. 9 — Open date. 
Nov. 16 — Det. at Gonzaga. j tikslu. 
Nov. 23 — Marą. at Det. 

Chicago Profesijonaly 
futbolo tymy žaidimai: 

BEARS 
Sept. 22 

Green Bay at Green Bay. 
*Sept. 25 

Cardinals at Comiskey Park. 
Oct. 6 

Cleveland at Cleveland. 
Oct. 13 

Detroit at AVrigley Field. 
. Oct. 20 

Brooklyn at AVrigley Field. 
Oct. 27 

New York at \Vrigley Field. 
Nov. 3 

Green Bay at AVrigley Field. 
Nov. 10 

Detroit at Detroit. 
Nov. 17 

AYashington at AYashington. 
Nov. 24 

Cleveland at AYrigley Field. 
Dec. 1 

Cardinals at AVrigley Field. 
* Night game. 

CARDINALS 
Sept. 15 

Detroit at Buffalo, N. Y. 
*Sept. 25 

Bears at Comiskey Park. 
Sept. 29 

Green Bay at Milwaukee. 
Oct. 6 

Detroit at Detroit. 
Oct. 13 ~ 

Washington at AVashington. 
Oct. 20 

Cleveland at Cleveland. 
Oct. 27 

Clevtland at Comiskey Park. 
Nov. 10 

Green Bay at Comiskey Park. 
Nov. 24 

Brooklvn at Brooklyn. 
Dec. 1 

Bears at AVrigley Field. -į 
* Night game. 

(Tik tiek mes privalome 
-naudotis vžemiškais dalykais, 
kad je mums patarnauja pa
siekti mūsų galutinąjį, aukš
čiausiąjį tikslą; ir tik tiek 
privalome nuo jų atsisakyti, 
kiek jie mus atitraukia nuo 
Dievo ir darosi patys sau 

Šv. Ignotas Lojolą 

Metiniam gražuolių kontes-
te AtLantic City įvykusiame 
"Miss America 1940*' titulas 
pripažintas Frances Marie 
Burke, 19 m. amž., iš Phila-
deljphijots. (Aome telephoto) 

Vestuvių pokylis bus para- , N o y 2 _ M i n n ftt N w 

pijos salėj, 15th St. ir 4 9 t h j N o y 9 _ m &t N w 
C t- ' Nov. 16 — N. W. at Mich. 

Geros laimės naujame luo- Nov. 26 — N. D. at N. W. 
me. Ohio State 

Sept. 28 — Pitts. at Ohio St. 
Oct. 5 — Purdue at Ohio St. 
Oct. 12 — Ohio St. at N. W. 
Oct. 19 — Minn. at Ohio St. 

Uždaryta Kauno 
Meno Mokykla 

Seniau Lietuvoje sakydavo, 
kad kuri mergina nešioja ner 
siūlėtą skarelę, yra amžina griežto nacionalizmo ir ais-Įtysna puošnią anglių kalbą ir . . . 

kaus idėjinio ir religinio ap- J imsis uždavinio supažindinti į ' 
sisprendimo amžiuje. Tad angliškai skaitančią visuom*- Kilniausias troškimas, kur 
šiandie, labiau negu kadajnę su lietuvių tautos kultūri gali jausti ir pasiekti žrao 
nors, ir visa spauda turi su-;nėmis pažibomis ir vertingu gus — tai atlikti visas savo 
sidarvti tam tikrus rėmus, ku- tikrojo lietuvio tipu. J . V. pareigas. Lubbocfc 

Kauno Meno mokykla nuo 
rugsėjo 1 d. uždaroma. Nuo 
tos pat dienos atidaromos dvi 
dailės mokyklos, viena — Vil
niuje, antra — Kaune. Vil
niaus Dailės mokykloje bus 
dėstoma: skulptūra, tapyba, 
grafika. Kauno (dekoratyvi-
nes-taikomosios) Dailės mo
kyklos yra šie skyriai: deko
ratyvinė architektūra, dekora
tyvinė tapyba, taikomoji gra
fika, keramika. 

Oct. 26 — Ohio St. at Cornell. 
Nov. 2 — Ind. at Ohio St. 
Nov. 9 — Open date. 
Nov. 16 — Ohio St. at 111. 
Nov. 23 — Mich. at Ohio St. 

Purdue. 
Sept. 28 — Butler at Purdue. 
Oct. 5 — Purdue at Ohio St. 
Oct. 12 — Purdue at Mich. St. 
Oct. 19 — Open date. 
Oct. 26 Wisc. at Purdue. 
Nov. 2 Purdue at Iowa. 
Xov. 9 — Purdue at Fordh. 

Northwestern futbolo lošėjas Bill De Cortevout (dešinėje) 
prisistato komandos vadui Lynn Waldorf pasisakydamas, kad 
jis jau gali dalyvauti* pratimuose, nors gydytojas jam pata
rė to nedaryti. Prieš septynias savaites jam buvo padaryta 
appendectonny operacija. (Acme telephoto) 

.' 
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HiUaire Belloc 

CIVILIZACIJOS KRIZE 
Premijuota* kun. J. Karaliaus vertimas 

^ mas pastoy-umas dabar virto | budivimas yra atitinkamoj sa-,galutina ir svariausia nu&lę, 
ir mes turime atrasti jam' at-

jsaką arba žūti. 
ir teisingas. 

" ^ 

— Verte — 
Antanas F. Sandys, U I . C . 

^ 

l-ma» Perskyrimas ga«. Bet nepaisant to, jos da
lia dar vis išliko, taip kad ji 

Krikščionybė* į suteigi man galėjo išsilaikyti kultūros iš-
tisuma. Krikščionybe, nors 16-

įdisputuojama ypatybe. Visas j vo proporcijoj 
'šis procesas pasiekė savo eiu-' P n _ • . . ' . - t ^ i ravojus prarasti visą tai' 
kurj nmm Iiikuose. , mmt • . _ . . . 

1 kuomi mušu tėvai gyveno ir 
Tuo tarpu su bei*lra anti- gyvena, tas kas buvo mūsų 

kineg ir karta buvusios pa- tevozryste, nors ji dabartinis 
! stovios doros struktūros de.-
kadeneija lygiagrečiai ėjo ir 
ekonominė permaina, kuri iš
augo iš tų pačių šaknų, bet 

(Daugiau bus) 

Pačioje pradžioje pareiš
kiu, kad dabartinė mūsų kri
zė šioje mūsų civilizacijoje 
yra rimčiausia, kuria kada 
nors patyrėme tos civilizaci
jos eigoje, katla ji pirmų kar
tų priėmė savo esencialinį cba 
rakterį tarp 1000 ir 1600 
šimtmečių. 

tame ir 17-tame štm. tarpusa
vis kovojo, visvien ji Krikš
čionybe pasiliko; pirminės jos 
doktrinos ir seką tų doktrinų 
papročiai (kuriais Europa ir 
jos užjurinė ekspansija vado
vavosi) vis dar pasiliko bend
rai žmonių protuose. Bet ko
va buvo atkakli, vienybės ne-

To taip ilgo laikotarpio me-1 tekimas, ir tokiu būdu toje di-
tu mūsų žemėje ir toje pašau- džioje visuomenėje asmenybes 
lio dalyje, kuri rodos buvo nu- išnykimas buvo žymiai aiš-
skirta vadovavimo tikslams, j kus. 
gyvavo aiški, tikra ir pripa
žinta kultūra, kurių mnsų pro 
tėviai atitinkamai pavadino 
Krikšč ionybe . J i i šk i lo ant 
tam tikro pamato, ant antiki
nės Graikų-Romėnų imperi
jos j ji išsivystė Katali 
kų Bažnyčios dėka, nes Ji 
kaip tik ir pridavė tų augi
mo akstiną ir išsivystymui 
jėgų. Toji civilizacija augėjo 
ir vystė savo dvasiškas ypa
tybes ir energijų per 500 

metų; tame laike kataliky
bė buvo mūsų priimta ir pri
pažinta mūsų laikomąja filo
sofija, »dora ir religija. Ji 
siekė toliau už tos antikinės 
valstybės ribų, kurioje ji iš
kilo, permainydama esantį ui* 
tos valstybės stabmeldį, plis
dama toliau ir apimdama to
lesnes tos valstybės dalis, 
kur jau originali Romos im-

Iškart tiktai mažuma nete
ko pilnųjų krikščioniškų tra
dicijų, ir iki 18-to štm. pabai
gos Europos didžiuma ir užr 
jūrinės Europos kolonijos vis 
dar laikėsi įstatymais, jei 
jau ne tikėjimo, tai bent pri
imtu poelgiu, kurį jie paveldė

j o iš taip garsios praeities. 

Bet susiskaldymo procesas 
tęsėsi. 19-tame štm. dalykų 
stovis žymiai susilpnėjo, tū
li pirminiai įsteigdinti dėsniai 
sudarą Krikščionybės struk
tūrą buvo išjudinti. Dviejų 

daug daugiau konsekventin-
gesnė, turinti svarbesnių pa
sėki), nes ji tiesioginai lietė 
žmonių gyvenimą tokiam bū
de, kurį kiekvienas žmogus 
galėjo įvertinti ir kuriuomi 
kiekvienas galėjo tiesioginiai 
užsiimti ir gyventi. 

Žmonių pragyvenimas liko 
neužtikrinamas; daugelį šaly
se didesnėj žmonių dalyje iš
kilo toks stovio nepastovu
mas ir vargingumas, kad pats 
gyvenimas grėsė virsti neto
lerantišku. Nors šis baisus 
žmogaus gyvenimui grasini
mas siekė savo pabaigų, vis
vien nematėsi vilties jam at
sispirti, nes nepasireiškė vil
tis kovoti su juomi bendros 
priimtos filosofijos būdu. 

Kitais žodžiais, tai kuomi 
žmonijos vadai vadovavosi, 

me laike yra atrodomoj iširi-1 — Spauda praneša, kad į 
mo formoj, vistik ji pasilieka n a uJ3 organizuojamų "Liau-
mūsų tėvonystė. d i e s Kovų Muziejų" žmonės 

Bet kokios krizės egzistuo
janti užduotis yra tos krizės 
išsprendimas; ir kadangi ši 

pradėję siųtsti eksponatus. 

yra nepalyginamai di
džiausia mūsų istorijoje, įau
gi ir mūsų užduotis nepaJygi-
namai sunki, reikalo praktiš
kas išsprendimas, tikslas, ku
ri dabartinė civilizacija užsi-' 
brėžė atsiekti, nepalyginamai j 
keblus. i 

I 
Europiniam ir Užjūriniam ' 

pasaulyje tūlos pastangos rei 
kalingumo įkvėptos yra daro
mos, nors neaiškioj formoj, 
išrišti klausimą. Jos skiriasi 
eharkteryje; yra dvi svarbios 
mokintuvės, viena kitai prie
šingos ir susirėmusios mir
tingoj kovoj. Bet nežiūrint 
kaip ten bebus, mes turime 
prieiti prie kokio nors išrisi 
mo ir reikalinga prieiti prie 

, . , , ,, _ , tfjo išvien. Šios knygos užduo 
tai kuomi baltoji rase buvo . . . kuo buvo, tai kas pirmiau per 
tokį ilgų laikų buvo teisingai 
vadinama Krikščionybe, tai iš 
kur civilizacija sėmė savo 
asmenybę, garbę^ pačia save, 
tai visa nyko ir toliau nyksta. 

Tadgi, teisingai mes kalba-
kartų bėgyj jie jau iro. Cha- me apie mūsų Civilizacijos 
rakteristinė Krikščionybės vie 
nybė jau maždaug buvo už
mirkta; kiekviena jos dalis, 
dabar visiškai atskira, seniai 
pasisavino visiškų, pilnų 
savivaldą, ir tuomi netiesiogi
niai užginčijo suvienyto gyve-

tis yra ištirti šios problemos 
esmę ir išrasti, jei tai galima, 
atitinkamų būdą pasekmingai 
pašalinti šį mirtingų pavojų, 
kuris mums dabar gresia. 
Sfinksas užklausė mūsų savo 

NAUJAS APARATAS 
AKINIAMS PRITAIKINI 

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS 

Tik viena pora akių visam gy
venimui. Saugokit jas, leisdami 
išekzaminuoti jas moderniškiausia 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali suteikti. 
82 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
vi*ą akių Įtempimą. 

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos 
Telefonas t ANAI. 0523 — Chicago 

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

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

perija tiesiog nebuvo valdžių- -nuno visumų; gi tuo tarpu, 
si; ji buvo išoriniai atakuoja- vidinės įstaigos, kurios junge-
ina ir sunkus medžiaginis nu- si vienoj giminingoj tėvonys-
puolimas ja slogino iš vidaus. *ėj, paveldystej, kuri tam-
Bet nežiūrint viso to ji išliko, priai jungė ir pridavė jai ta 

Po Dgo ir sunkaus Tamsių
jų Am/.ru bandymo ji netik
tai išliko, bet dar klestėjo ir 
pasiekė savo aukščiausias di
dybes pasekusiuose amžiuose. 
11-tame, 12-tame, 13-tame, 14-
tame, ir 15 tame štm., kuriuo? 
mes vadiname Viduramžiais. 
Taip išsiplėtojusi ir pamatin-
gai įsisteigusi, atsilaikiusi 
prieš pirmuosius savo pavo
jus, ji 400 metiį atgal 
buvo susiskaldymo sužeista. 
Ji beveik riko vidinių fakeijy 
sunaikinta; įvairus ginčai lie
čia jos pirmines ir tverian
čiąsias doktrinas labiausiai it 
suardė jos svarbiausias įstai-

vienybę, ardėsi. 
Moterystė virto ginčijamuo

ju dalyku, ir tadgi, ir šeima r 
savastis dar užsiliko, bet jos 
dorinis pamatas tapo abejoti
nu dalyku. Civilinis autorite
tas nuėjo tais pačiais keliais 
kaip ir dvasine būklėj jos pa
matai ir saugumas silpo. An
tikinis doros įstatymas, svar 
biausia Krikščionybės ypaty
bė, kaip seksualiniuose ir as
meniniuose, taip bendruose ir 
civiliniuose santykiuose, buvo 
ginčijamas, abejojamas ir ne
suprantamas. Krikščionybės 
stiprumas ir jėgos pradėjo iš
sekti. Pirmiau jos neginčija-

Krizę. Teisingai mes panau-
dojame šį terminą aptarti da
bartinį mūsų laiką, kuriame 
mums tenka laimė ar nelaimė 
gyventi. 

Toks drąsus pavojaus api-̂ , 
budinimas, kuriame mes da
bar gyvename gal kartais at
rodyti visiškai perdėtas tiems 
kurie išveda kontrastą tarp 
pirmiau buvusių pripažintos 
doros ilgų šimtmečių ir dabar 
tinrų laikų. Anaiptol. Šis api-'l 

Remkite Lietuvišką 
Žydukę 

NATHAN 
KANTER 

MUTUAL 
LIOUOR 

CO. 
Wholesale 

4707 So. 

Halsted St 
Tel. Blvd. 
. 0 0 1 4 

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

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

Lengvi Išmokėjimai. 

Dėl teisingo radio patarna
vimo šaukite: YARds 3088. 

JOSEPH F. BUDRIK 
FURNITURE HOUSE 

3409-11 ir 3417-21 South 
Halsted Street 

BUDRIKO PROGRAMAI: 
WCFL — 970 kil. Sekmadienio 
vakare 9 vai. 
WHFC — 1420 kil.. Ketvirta
dienio vak. 7 va1 

LIETUVIAI DAKTARAI 
TeL YARds 8146 

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

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

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 

Taipgi akinius pritaikau. 
3343 S. HalsLu Street 

UETUVIAJ DAKTARAI 

ta CANal 5969 

DR. WALTER PHILLIPS 
0?3Fi??A*. £ MOKOMAM 
2155 West Cermak Road 

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

» pagal mrtartį. 

DR. F. C. WINS!ŪJNAŠ~ 
PHYSICIAN - SURGEON 

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

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

Tel HRMlock 3150 

I R . V. E. SIEDLINSK1 
DANTISTAS 

4143 South Archer Avenue 
Telefoną* LATayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniaia iv 
Penktadieniais. 

4631 So. Ashland A ve. 
TeL YARdi 0994. 

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais. 

Telefonas: Hemlock 5849 

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

Ofiso Valandos: 
Po piet — 1 iki 3 j Vakarais 7 iki 9 

Sekmadieniais saiyg sutarties 

Phone Cicero 4276 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 S. 49th Ct., Cicero, 111. 
Antradieniais, Ketvirtadieniai* 

ir Penktadieniais 
Valandos': 1U-J^ ryte. k!-o, 7-9 P. M. 

314/ S. Haisied St., Chicago ' VALANDOS: 

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

m , « ^ _ (2-troa lubos) 
TeL MIDway 2880 Chicago, JUL 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo £ iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 

Sekmad. nuo 10 iki 12 vaL ryto. 

DR. MAURICUŪŪfT 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Asliland Avenue 

TeL YARds 0994 
Rez. teL PLAza 3200 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet, 

Padėti Pinigai kas Mėnesi i * U Dianos. Nei Nuošimtį Nuo 1 Dieno*.'' 

TURTAS VIRS $5,500,000.00 
Atsargos Kapitalas Virš $400,000.00 

i 

Dabar motam 3Vį% «* P* 
dėto* pinigus. Duodam fa* 
ako 1 aa ant namų 1 iki 20 m. 

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

LOAM ASSOGIATIOB 
O * CHICAGO 

JUSTTN nacKiEwicB. 

iv u. a 
nATINOa FKDERALLY 

INSŪRED 

4192 ARCHER AVENTJ* 
TEL. fTRGINIA 1141 

VAI*: t Iki 4 p. p. Trečiad.: t iki 13:00 p. še šud . : 9 iki 8:00 T. • . 
* '~ — • ^ — — •** 0 — — B — •* — — — t~ r r J ^ 

V " ^ 

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

CHICAGO 'S MOST K&LIABLE NEW CAE DBALEB 
Trade-ins on New Plymouths and De Sotos are swamping us! 

Therelore We Are Ofi'ering Our Tremendous Used Car Stock At 
R E A L B A R G A I N F R I C E S. 

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

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

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

DE SOTOS — 1938-37-36, in perfect condition. 
With Heaters, Radio and Trunk. # 2 7 5 . 0 0 
DODGES — 1939-38-37. Best Buys in Chicago. 
With Heaters and Radio. AU have Trunks # 2 9 5 . 0 0 

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

PONTIACS —1939-38-37-36, with Heaters, Radios, Trunks, # 1 8 5 . 0 0 
PLYMOUTHS — 1940-39-38-38-36, with Heaters, 
Radios and Trunks. Ali these cars are likę Brand New # 2 9 5 . 0 0 
218 ears to choose from. Every car reconditioned by our factory 
trained mechanics and guaranteed to be perfect throughout. 

YOUR CAR DOWN — BALANCE 18 MONTHS. 

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

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

Telefonu CANal 7S29 

UK.FE1EK J. BARTKUS 
22U2 VVest Cermak Road 
OiJliSO V AliA2sl>U8: 2-4 u 7-» 

ir pagajl sutttitį. 
bekmadieaiaib laipgi pagal sutartį. 

ites. teieionas iiiixaey 0454. 

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir V-8 v. vak. 
Nedeiiomis nuo 10 iki 12 vai, diem 

TeL Cicero 1484 

OK. & K. PALUI SIS 
G* D STOJAS I £ UMIivUiiOrAS 

Kanip. lotos Oat. ir 4ym Ct* 
OJTliSO VALANDOS: 

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

Res. 1625 bu. oOth Avenue 
TeL Cicero 1484 

DR. A. JENK1NS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

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

Taipgi pagal sutartį. 
Ofiso telefonas PBOspect 6737 
Namų telefonas VIRguiia 2421 

TeL YARds 5557 

DR. FRANK G. KWtNN 
(Kviecinskaa) 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street 

OFISO VALANDOS: 
2—4 Ir 7-3:30 v. vakare 

ir pagal sutartį. 

DR. P. J. BEiNAR 
(Beiuarauskas) 

GYDYTOJAS IR CHLRURGAS 
6000 So. Halsted Street 

TELEFONAI: 
Ofiso — WENtwortn 1612. 

Res. — YARda 3955. 
OFISO VALANDOS: 

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

pagal sutartį. 
Tel. YARda 2246 

DR. G. VEZELIS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

:-S>:%! 

Rea. 6958 So. Talman Ave. 
Res. TeL GROvenill 0617 
Office teL HEMlock 4848 

DR, J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai.: 2 - 4 ir 7—9 v a k . " 
Ketviriad. ir Nedeiiomis susitarus. 

2423 VV. Marquette Road 

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Nedeiiomis pagal sutartį. 

Office teL YARds 4787 
A amu. teL FROspect 1930 

TeL CANal 6122 

DR.BIE2IS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

REZIDENCIJA i 
6631 S. California Ave. 

Tai ft¥PnbH. 79M 

Office Plione Res. and Office 
FROspect 1028 2369 S. Leavitt St. 
VaL; 2-4 pp. ir 7-9 vak., Caoal 0706 

DR. J. J. KUVVAR 
(Kowarskas) 

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį. 

TeL YARda 5921. 
Res.: KENwood 5107. 

DR. A. J. BERTASH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso teL VIRginia 0036 
Rezidencijos teL: BEVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomia pagal sutartį . 

TeL CANal 0257 
Res. teL: PROtpect 6669 

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

Residencija: 6600 S a Arteeian Ava 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 8 oop^e* 

U knr anghs pirksite ir kiek g^n A V T I - i g~>s^ a T 
mokėsite, geresnių anglių ae- C K A I N o L O A L 
gausite kaip pas:— 

5332 S. Long Ave., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022 g ? S 
O ' O auglys — $9 

POCAHONTAS MINE RCN. iš ge-
Daug dulkiu išim-

. Tonus a r daugiau — 
Tax Extra; Black Band 

.50. i 
abMtrsf . — ' % > • A.%. . 
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Civiline Metrikacija 
Jau Veikia 

Kelią praveda *' tdįnngnmo 
ministrą*'' P. Pakarklis 

Kugpitirio 16 d. .aovietii&o-
je Lietuvoje pradėjo veikti 
civiline metrikacija. Pirmas 

Liguisto Žmogaus 
Kalba 

Raudonosios Lietuvos tei
singumo ministras P. Pakark
lis, kalbėdamas Lietuvos mo
kytojų suvažiavime apie So
vietų Sąjungos konstitucija, 

išmin-aviline metriKacija. r i r n — i ^ Šiuos (politinės ii 
civiliškai susituokė raudono-j t i e g ^ j ^ . „ v i g o g ^ j i m g l . 
šios Lietuvos teisingumo nu-
nistras P. Pakarklis su "dran 
^ e " Nijoie Renigeryte. Po Pa-
karklio sutuoktos šios poros: 
įdėlis G i vanas su Feige Koba-
kovfekarte, Antanas Inčiūra 
su Faigp Jalovičiūte, Rovinas 
Tokeris su Chaną Roibsteinai-
te, Juozas Mozeiis su Civija 
Beselaite, Adolfas Kundrotas 
su Leontina Šileikaite-Norei-
kiene ir Stasys Palčinskas su 
Sonia Šulgaseryte. Įdomu pri
siminti, kad savo laiku kai 
kurie lietuviai mėgdavo vesti 
lenkaites ar maskoles, nes 
taip atrodė "poniškiau". Da
bar lietuviai Antanas Ineiūra 
ir Stasys Palčinskas veda Fei-
gę Jalovicrutę ir Sonią Sulga-
serytę, nes matyti, tai jiems 
atrodo arčiau naujos dvasios, 
^ie&pataujamc^s M laksvoJoj'' 
Lietuvoje... 

- "Darbo Lietuva", rašyda
ma apie pirmuosius civiliškai 
susituokusius, pa^tebį kad 
kai kurie sutuoktiniai -bend
rai gyvena jau eilę metų, pav., 
Kundrotas su Šileikaite-No-
reikiene apie 13 metų, Moze-
lis su Beselaite apie 7 metus 
ir 11 

Paskui buvo įinetufckuuti še
ši nekrikštyti vaikai. Žurna
listo J . Kauneckio sūnus y 
metrikuotas pirmas. Jis eina 
jau dešimtus metus. Įmetri-
kuoti dar šie vaikai: E. Pres-
paliauskas 4 metų amžiaus, 
M. Mozelis 5 metų, D. Inčiū-
raite 2 metų, A. Gučas 6 mėn. 
ir Ž. Givanaitė 2 metų amž. 
Iš pavardžių; ati*odo, kai ku
rių įmetrikuotų vaikų tėvai 
tą pačią dieną vedė. 

• imi . • u i 

Visi Lietuviai 
Biznieriai Žydo 
Malonėje 

Įmonių nacionalizacijos ko
misija, kuriai pirmininkauja 
pramonės ministras Chaimas 
Alperavieius, priėmė nutari
mą apie nacionalizuotų įmo
nių aprūpinimą apyvartos lė
šomis. Komisija aprūpina tas 
įmones lėšomis laikinai, iki 

nes respublikos yra suvereni
nes valstybes. Kiekviena są
junginė respublika turi taisę 
laisvai išstoti iš Sovietų Są
jungos". 

Apie bolševikų okupuoto
sios Lietuvos * * suverenumą'' 
netenka kalbėti. Bet ar svei 
ko proto žmogus iš viso ga 
lėtų kalbėti apie tai, kad 
" kiekviena sąjunginė respub
lika turi teisę laisvai išstoti 
iš Sovietų Sąjungos"? GPU iželiams, aikštelėms ir koloni-| j 
jau pasirūpins, kad niekas to- Į joms perimti įstatymą. V i s o s " 

• v • I 
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tas, Šv. Jurgjo Dr-jos, Susi
vienijimo R. K., Skapliernos 
Draugijos Valdybos. Pirmi
ninkavo Jonas Žuklys. Sekre
toriavo — kun. Matulaitis. 
Pasigesta Rožančiaus Drau
gijos, Sodaliečių ir Šve. Jė
zaus Vardo atstovų. 

Iškilmių komisiją sudaro J.! 

Moterų pašelpinė Škaplier-
nos Draugija suruoš priešad-
ventinj maskaradą lapkr. 24. 

Komunistai ir Lietuva. 
Niagra Falls N. Y. lietuvių 

draugijos smerkia komunis
tus, kurie pavergė mūsų tėvų 
žeme ir atėmė visai laisvę 

• • 

Zuklvs, J. Genvs, Mot. Ajau- j a n 0 , , f m s b u v o j ę , smerkia 

?*•*•*•«• 
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Vokietijos fiureris Hitleris ligoninėj, kažkur Vokietijoje, atlanko ir suramina sužeista 
nacį kareivį. (Acme telephoto) 

kio klausimo nekeltų. 

Grįžta Caristinės 
Rusijos Laikai 

Sovietų Rusijos (RSFSR) 
liaudies švietimo komisariato 
mokyklų valstybinis moksliš
kų tyrinėjimų .institutas ren
gia skrajojamą pedagoginę 
parodą Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai. Parodą lydėsią "ge
riausi mokyklų žinovai". Jie 
skaitysią paskaitas naujosio
se Sovietų Sąjungos respubli
kose liaudies švietimo klau
simais. 

Geriausių tautos sūnų krau-
jumi iš caristinės Rusijos iš
sivadavusi- lietuvių tauta vėl 
susilaukė laikų, kai iš raudo
nosios Rusijos atvyksta nauji 
"švietėjai". 

šios įstaigos, perimamos švie
timo ministerijos, kuriai rei
kia perduoti ir jų turtą. Pri
vatiems asmenims už jų pa
imtą turtą, švietimo ministe
rija savo nuožiūra gali skirti 
atlyginimą, o iš organizacijų 
paimtas turtas neatlyginamas. 

Į Micelmacheriai, 
Kacai Ruoš 
Darbo Įstatymus 

Darbo ministro įsakymu, 
rjcsrie darbo ministerijos suda-

\ ryta komisija darbo įstaty
mams ruošti. J komisiją įei
na: darbo apsaugos departa
mento direktorius Micelma 
cheris, juriskonsultas ad.v 
Kacas, vyr. darbo inspekto
rius Akelaitis, referentas Stri
maitis ir inž. Tiškus, profesi
nių sajuųgų atstovai — Bal-
cevičius ir Kavaliauskas. 

Savaime suprantama, kad 
komisijos pirmininku paskir 

— Rugpiūčio 22 d. po ilgos 
ir sunkios ligcts savo bute mi
rė vienas iš universiteto kū
rėjų, buvęs matematikos-gam
tos fakulteto fizinės chemijos 
katedros profesorius, ilgame
tis rektorius, universiteto ga
rbės profesorius Vincais Če
pinskis. Velionis palaidotas 
universiteto lėšomis. 

* i 4 V. i „ m k » . - • > 

— Finansų ministras nusta
tė, kad pirmaeiliuose ir ant
raeiliuose miestuose vienam 
žmogui nrustatoma gyvenamų
jų patalpų ploto naudojimo 
norma 9 kv. metrai. Daugiau 

[ploto gali turėti tik tam tik
rų profesijų žmonės. 

Į likusias butuose patalpas 
bus apgyvendinti kiti žmonės. 

Bendros Žinios 
tuvių naujoji Šv. Jurgio baž
nyčia pastatyta 1925 m. Tad 
šiemet sueina 15 metų. Daug 
vargo ir darbo padėjo gerb. 
kun. A. Dekisnis, kol visą su
tvarkė. Bet jisai čia pabuvo 
po tam porą metų ir išvyko. 

Kun. Pr. A. Gelumbis .atė
jo į Niagara" Falls prieš 12 
metų. Jis rado $38,000-skolų 
už baižnyčios statybą. Ir per 
tuos 12 metų jis sumažino 
skolą per. 10,000 dol. Liko 
$27,644.00. Visa bažnyčia pa-| 
dabinta, aptverta, apmokėtos 
iš trijų šoifftl^gat^ės. Tai pa 
siekiama vien darbu ir sutar
tinu kolonijos veikimu. 

Reikalai 

— Užsienių reikalų minis
tras prof. Krėvė-Mickevičius 
rugpiūčio 10 d. atostogas bai
gė ir pradėjo eiti savo parei
gas. 

Įdomu žinoti, kokias "pa
reigas profesorius žada eiti, 
nes juk Maskva įsakė visas 
Lietuvos atstovybes ir kon 
sulatus likviduoti, taigi ir pa-

tas ne kas kitas, kaip Micel-fti užsienių reikalų ministeri-
macheris, kuris savo juris
konsultu paėmė adv. Kacą... I 

Skola ne žaizda — neužgis. 
Kas pusmetis ji primenama, 
nes tenka mokėti nuošimčiai: 
$552.88 kas 6 mėnesiai. Be to, 
dabar slenka ruduo. Padidė
ja šilumos išlaidos. Todėl Šv. 
Jurgio draugija sumanė pa
daryti su visų kitų draugijų 
pritarimu ir parama smarkes
nį "subuvimą", pramogą, gau 
ti parapijai pinigų bėgamie-l Posėdis įvyko rugsėjo 4 d. 
šiems reikalams tvarkyti. Dalyvavo parapijos komite-

Tuo tikslu rugsėjo 4 d. pa 
rapijos salėje rinkosi visos 
draugijos į bendrų kolonijos 
pasitarimą. 

Moterų Pašalpinė — škap-
liernos draugija turėjo savo 
poatostoginį susirinkimą rug
sėjo 1 d. Atsilankęs kun. Ma<-
tulaitis apsipažino su draugi
jos įstatais ir narėmis. 

Draugija turi 26 nartis. Re
mia patekusias į nelaime, la
nko ligonius. 

Oatholic Charities of Buffa-
lo, pritariant Niagara Falls 
miestui, suorganizavo dvi vie
tas ateiviams registruotis, kur 
ifc-us teikiama nemokantiems 
angliškai kalbėti pagalba, An^ 
tradieniais nuo 2 iki 5 ir nuo 
7 iki 9 vai. Holy Trinity 
School. Penktadieniais nuo 2 
iki 5 ir nuo 7 iki 9 vai. P. M. 
Šv. Juozapo mokykloje. 

Tretininkų mėnesinis susi-( U e r B O S r j r a u g i j a . K i t a s g 

rinkimas buvo rūgs. 1 4 Su- rinkimag b l I S i a p k r . 3 d . 
tarta gausiai dalyvauti Šv.l N u o l a p k r 2 iki 9 bus Už-
Pranciškaus novenoje; įpiada-1 

binti gėlėmis altorius, išvaly
ti bažnytinius rūbus. 

Draugijų Valdyty Posėdis. 

skas, Jubz. Jeruševičius, Pet. 
Buja, Jurčikonis, Mat. Apa
navičius, Tubinienė, Apanavi-
čienė, Jurčikonienė. 

Jie įgalioti pakviesti talki
ninkų kiek reikės. 

Prie tikietų bus S. Blažys 
su Stakniu; prie baro M. Ap
anavičius, Vyšniauskas; tvar
ką palaikys Jon. Jankauskas. 

Pietūs ir Didelė Pramoga 
Rūgs.'15 d. 

Visos draugijos sutarė su
rengti parapijos naudai dide
lius pietus, su garbingų sve
čių prakalbomis ir koncerti
ne dalimi. Pietūs prasidės ly
giai 1 vai. Suma — antrosios 
Mišios — bus 11 vai. Po ska
nių gausių pietų, seks pikni
kas, žaidimai ir vakare šo
kiai. Tai bus rugsėjo 15 d, 
sekmadienyje. 

Svečiai. 
Gerb. kun. Jonas Bakšy*, 

Rochesterio klebonas, malo
nėjo pasižadėti atvykti i mū
sų iškilmingus pietus. Jei tik 
galės, atsiveš ir savo pagelbi-
ninką kunigą. Rochesteriečiai 
yra mūsų kaimynai. 

Atrodo, jog Toronto kolo
niją atstovaus kelios mašinos 
žmonių. Bus iš Buffalo lietu
vių ir iš visos apylinkės. Ti
kimės išgirsti skambųjį p. Ja
saitienės Imlselį — solo etc. 

Tolimesnis veikimas. 
Rugsėjo 29 d. bus šv. Jur

gio Dr-jos susirinkimas ir 
nuo 25 rūgs. iki 4 spalių bus 
Novena į šv. Pranciškų. 

Spalių 6 d. posėdžiaus 8kap 
susi-

ir tuos, kurie iš tos baudžia
vos džiaugiasi. Atitinkamas 
nutarimas bus padarytas gau-
singesnjame susirinkime. 

Ruduo ir šiluma. 

Klebono pavaduotojas kun. 
Matulaitis džiaugiasi, jog per 
nai žmonės sudėjo anglims 
beveik viską, — teko pridėti 
tik apie 10 dol. Tikimasi, jog 
ir šiemet nebus blogiau. 

Darbai Niagara Falls eina 
gerai. Dirba 24 vai. paroje 
trimis pakeitimais. Nedirban
čių yra mažai. 

dūšine Oktava. 
Susivienijimas R. Kat. tu

rės savo susirinkimus spalių 
13 d., lapkr. 10 d. ir gruodžio 
8 d. 

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

$5.00 Maclifeiefcss Permanent 
Wave. SPECIAIi TIRTAI $2 .73 
Skambinkit: RE Public 9202 
Užtikrintas darbas visu: pagražini

mo (laibų! 
Patyrusios Lietuvaitės! 

šią Savaite Penstato 3 Naujas 
Darbininkes: Anette Stoškus ir 
Etose Tassella. 

Marty's Beauty 
Shop 

6321 S. WESTERN AVE. 
Tel.: REPublic 9202 

Marty Suciila, savininkfi 

NAUJAS IŠRADIMAS 
KIEKVIENAI YPATAI YRA 
MALONU TURĖTI GRAŽIUS 

IR DAILIUS PLAUKUS 
šis naujas naturališkas vaistas 

netik sulaiko plaukų slinkimą, 
prašalina pleiskinas, bet ir atgau
na plaukus, šį naudinga vaistą 
pasiseks surasti, man besigydant 
slinkimą savo plaukų. Pasekmes 
šio naujo vaisto yra patvirtintos 
ir garantuojamos. Parsiduoda su 
nurodymais kaip vartoti. Buteliai 
ttOc ir po f 1.0© Afsišaukit laišku: 

MRS. PAULINA RIMKUS 
1531 SHIELDS AVE. 

Chkago Heights. EJU 

Zarasuose (buvusiam 
priešrinkiminiam mitinge Pa
leckio kandidatūrai parekla-

I muoti kalbėjo išverstskūris 
švietimo viceministras Liudai 

— Sovietų Rusijos aviaci
jos švente buvo pamirkta ir 
Jonavoje. Minėjimą surengė 
komunistinis jaunimas, suruo-
šdamas gegužinę, vjlegužineje 

,Gira. Įdomu pastebėti, kad mitingą atidarė Usačevas, po 
ja bus netrukus Hkvidaota. Q{I& į Lietuvos piliečius kai- to kalbėjo 'politinis vadovas' 

bus patvirtinti finansiniai j i a į - Iki rugpn.«o 14 d. , ^ e -
nai. Bankai n r t r t t e i s * ieš- A t s t o v a i Metami Lauk • * « f į b - ° ^ ± J į 
koti ii nacionalistu įmonin T S „ T ; M I / | ; ^ ^ ; m o » 161f h a T ^ ? K " ^ 
skolij. Taip pat anuliuojamos 

bėjo rusiškai. 

šių įmonių skolos kitoms na 
cionalizuotoms ar nenaciona-
liznotoms. įmonėms, išsk^TUs 
skolas kooperatyvinems orga-
niiacijoms. Šios skolos turi 
būti padengtos bendra tvar
ka. Toliau nutarimas įveda 
tokį bolševikams būdinga 
nuostatą: nors nacionarraio-
toaos įmones nuo skorų pa-
liuoauoįamos, bet jų buvusie
ji savininkai nuo šių pasiža-

, dėjimų apmokėjimo neatlei
džiami. Vadinasi, įmonę atė
mė, o skolas vis vien pats tu
ri mokėti! 

arba jų dalių, o žemei gauti 
Lietuvos "liaudies seimo , ,jprašymų paduota 185,819. Jau 

atstovas Ahakonis Jonas i* dabar skelbiama, kad visų 
Ukmergės apygardos dėl kaž-1 prašymų nebusią galima pa-
kokių priežasčių savo pareigų tenkinti, 
nepradėjo eiti. Dabar paskel
bta, kad jis taikomas nusto
jusiu atstovo mandato. Rug-
(fiueio 22 d. Ukmergės rinki
mų ap>Tgardoje renkamas vie
nas naujas atstovas. 

Finansų ministras pra
neša visiems valstybes popie
rių — akcijų ir obligalcijų — 
laikytojams, kad iki rugpiū
čio 17 d, reikia perduoti Lie
tuvos Bankui saugoti visus 
tuos cop'crius. Kuriam tiks
lui tas "saugojimas" paliep
tas, įsakyme nepasakyta. 

Einąs sovietiškosios Lietu- ( 

vos Respublikos Prezidento; — Bažnytines katalikų ir 
Pareigas J . Paleckis paskel- liuteronų žemės Garliavos val-

— Kaune laukiama atsiun- be organizacijų ir atskirų as- sčiuje buvo per 32 ha. Šioms 
čiant 1,000 tonų ukrainiškųj menų laikomoms pradžios ir,bažnycioms palikta žemės po 

DŪZ„ ^ R ^ B Į amatų mokykloms, vaikų dar-,3 ha. 

Apvogtos 
Organizacijos 

— Telšių žydų ligoninėje 
miręs plačiai žinomas Telšių 
apylinkėje komunistas Ven-
galis Leonas, sulaukęs 37 me
tų amžiaus. Keistu sutapimu 
tą pačią dieną ir tą pačią va
landą Telšiuose miręs raudo
nosios armijos karininkas. 

— Vilniuje ir apskrityje 
pasirodė- raudonligė, kuri su
kėlė didelį susirūpinimą, nes 
kaip tik šiose vietose dar nė
ra pasibaigusi dezinterijos e-
pidemija. 

Kalininas ir raudonarmietis 
Medvedzevas. Šią "linksmą" 
žinią spaudai praneša Povilas 
Jefremovas. 

— Garliavos valsčiuje Juli-
janovos dvaras, apie 80 ha 
ploto, priklausęs buv. finan
sų ministrui V. Petruliui, li
gi atskiro parėdymo neskirs
tomas. 

s = 

PIRKITE ANGLIS DABAR - KAINOS NUKRITO 
ALESAUSKAS & SONS 

7100 So. Talman Ave. 
TEL. PROSPECT 8741 

Met iškraustome moderniu būdu. 

Pardavinėjame tiktai geriausios kokybes 
(best ąuality) anglis. 

^ 
>V. 

— Kauno žydų draugijos 
i i Ozės'' rūmuose at įdaryti 
Lietuvos komunistų partijos 
partinių agitatorių kursai, ku 
riuose dalyvauja apie 50 ipar-
tijos narių. 

— Viniuje įvykusioje mies
to mokytojų konferencijoje 
kalbėjo raudonosios armijos 
leitenantas Jakovas, kuris 
skiriamais Y.ilniaus rusiško
sios gimnazijos direktorium. 

— Kauno Prieplaukos kra
ntas ties Nemunu išgrindžia
mas tašytais akmenimis. To
ji vieta, kur yra žydų 'gim
nazija, bus išmeksfaltuota. v 

LEO NORKUS, Ir. 
DISTRIBTJTOR 

OF 

Ambrosia & Nectar 
B E E R S 

GERKIT tik GEĖĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria 
ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nu
sprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardino NEC-
TAR.I&5 Alus yra pagamintas iž importuotų pirmos rū
šies produktų. 

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės ©as NORKŲ, kur gausite 
greita it teisinga patarnavimą, 

2423 West 64th St. TeL Hemlock 6240 
£ 



WEST SIDE 
Sidabrines 
Sukaktuves 

vosi Worcestei\ Mass., pas gi
mines. Grįsdami buvo sustoję 
Niagara Fa IK 

Antanui ir Barbon.i Bri 
zams vaikai, pari-cnlant K. A. ( ^ 
Žvirgždynams, ru#p. 31 <i. bu-

A. Ambrasai visur priside
da prie darbuota, s^eri spai^ 

vo nurengę šaunu bankieta Svečiavosi Chicagos Vj&ų 
paminėjimui jų » metų vedy-' Garbintojai: H. Lukas, A. Ku 

niekas, P. Jočius. S. Atkcviū-binio gyvenimo. Svėrių <laly-
vavo skaitlingai: Albertas J m < s R o k a s j j ^ s y e 

Žvi rgžda i s su žmona iš ( , i a m s ^ ^ Detroite iymes-
(irand Rapids, Mieh., vietos n ^ v i e U s h . n e t a p v l i n l į s fl_ 
kleb. kun. I. Boreišis, kuns k i n i n k n s iktuvius. Chicagie-
per vakariene pasakė p r i l a i - ^ k i e k ^ - ^ < i e t r ( > : t įe r . ja i 

kinta kalba. Visi svečiai ap^ ^^-g^ [f ^ ^ ^ k m , 
loriisiuentais jubiliatus sveiki- ^ ^ 1 , , ^ ^ 
no. 

A. B. Brizai v ra seni Sv. S. (Vasiliauskas, Chamber-
Antano parap. parapijonys. lain kepyklos savininkas, La-
Susituoke nor Day buvo nuvykęs j Chi-

Kugs. 1 d. Šv. Antano baž- eagą ir dalvvavo "Draugo' : 

nyeioj kun. I. F. Boreišis su pi knike. Viskas jam labai pa
rišo moterystes ryšiu Juozą tikę, tik apgailestavo, kad Dt 
Kurpavičiu N Kotryna Karo-|Soto nelaimėjo. Bet nepavydi 
siute. Jaunavedžiai yra čia ir laimėjusia,!, 
gimę, gerų tėvų vaikai, visa-

_^la su lietuviais dalyvauja. 
Jaunoji priklausė prie choro 1™| 
ir visur darbavosi. Jaunasis1 

priklausė Šv. Petro parapijai. 
Vestuvių iškilmėse dalyva

vo svečių: Juozas, Ona Xar-
galaunkai, Ona Kadžiukynas, 
S. Vabulienė, K. Dudonis, A. 
Kazlauskas su sūnum Anta
nu, Ed. Stankevičius iš Chi-
cago. Buvo svečių iš Pitts-
burgho, ClevelarAlo. Jaunai, 
veikliai patrijotingai porai 
linkime laimingo gyvenimo. 

S. Vasiliauskai seniau gy
veno Cliieagoj, turi brolį W. 

mane, pas kurį linksmai 
laika praleido. 

/ 
S. \ asiliauskai yra geri 

M.audos rėmėjai, ilgamečiai 
* * Draugo'' skaitytojai. Daž
nai aukoja kilniems reika
lams. 

Juozas Kupris iš Boston, 
Mass., svečiavosi pas gimines 
P. J . Jackus, J. Piragį, A. 
Makauskus; aplankė visas žy
mesnes vietas, pamatė milži-

A. Ambrasai savo sūnelį riškas automobilių dirbtuves. 
Benediktą su Danels automo^ Detroitas labai patikęs. Iš 
hiliu nuvežė į Marianapoliofprofesijos J. KuprJs yra clie-
Kolegiją ir ta proga svečia-j mikas. Koresp. 

EAST SIDE 
Susidarė Komitetas 
Klebeno Jubiliejui 
Minėti 

Šv. Jurgio parapijos para-
pijonai nutarė tinkamai pa
gerbti savo klebone kun. J. 
Čižauską, kuris nenuilstan
čiai darbavosi šioje parapijo
je per 20 metų įr yra padė
jęs <!aug energijos. Jo pasi
darbuoti turime draugijų, 
organizacijų, kuopų, kurios 
net pirma vieta užima tarp 
kitų kolonijų. Kiekvienoje jis 
yra daug pasidarbavęs. Ypa
tingai jaunimo, choro tarpe. 
Taigi, įvertinimui jo gražiu 
darbų nutarta suruošti pagerb 
tuvių puotą balandžio 27 d., 
1941 m. 

Susirinkimas tuo tikslu įvy
ko rugsėjo 7 d. Atstovų atsi
lankė gana skaitlingai iš: 

Šv. Jurgio parap. komiteto; 
J. Balkus, J. Beleckas i r 'A . 
Petkus. 

Sodalicijos: S. Kubilius, H. 
Radvila, M. Maksimavičių te 
ir E. Bagdžiutė. 

Apaštalystės: K. Šarkienč. 
Moterų S-gos 54 kuopos: 

O. Kratavičienė ir A. Kamin
skienė. 

Lietuvos Dukterų draugi
jos: B. Petkienė. 

Šv. Jurgio parapijos Rėmė
jų Klubo: S. Bukšaite, E. 
Raubienė ir J. Medinienė. 

A.L.R.K. Susivienijimo 171 
kuopos: P. Medonis. 

Šv. Juozapo draugijos: S. 
Stašaitis, J. Tamošaitis ir S. 
Varanauskas. 

Tretininkų draugijos: M. 
Majauskienė. 

Panelės Švenčiausios: M. 

Kriviekienė ir R. Stankiene. 
Šv. Kazimiero draugijos 

M. Juodsnukis. 

s t / i draugijoj eina finansų rašti
ninkės pareigas, taipgi ftv, 
Juozapo draugijoj. Jos sesute 

Išrinkta valdyba pradėtam j Ona, nors yra ištekėjusi, už 
darbui: pirm. A. Petkus, vice-Į svetimtaučio, ir augina šeimy-
pirm. J . Beleckas, raštininkė j na, bet visuomet darbuojasi 
J . Medinienė, iždininkas J. j lietuvių tarpe. 
Balkus, pagelbininkė K. Rau-į Garbe Uždavinaitėm už tok] 

A. A. Kun. Jono Juškos Paminklo Fondas 

Atvaizduojamas paminklas buvo pastatytas Šv. Kazimiero kapinėse prie a. a. 
Kun. J . Juškos kapo. Iškilmingos dedikacijos ceremonijos įvyko sekmad., Liepos-
July 7 d., 1D40 metais. Norime padėkoti tiems, kurie jau prisidėjo, ir iš anksto dė
kojame tiems, kurie padės šį ir/simojimą įvykinti. 

AUKOTOJAI PAMINKLO FONDUI 

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

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

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

VENETIAN MONUMENTCO. 
5 2 7 N. Wester»n A ve. 

TEL. SEELEY 6103 
Chicago, III 

bienė, Spaudos Komisija: S. 
Bukšaite, B. Petkienė, K. 
Raubienė ir J. Beleckas. 

Prašome išrinktų atstovų ir 
toliau lankyti* susirinkimus, 
kuris sekantis įvyks spalių 5 
d., 7 vai. vakare, mokyklos 
svetainėj. Bus išduotas rapor 
tas Spaudos Komisijos ir pa
sitarta apie tolimesnį veiki
mą. • Korespondente. 

pasišventimą ir gerbimą savo 
tėvelių kalbos. 

Drauge. 

Smagiai Atostogavo 
S. ir V. Uždaviniutes 

Stasė ir Veronika Uždavi
niutes iš Lynn, Mass., viešė
jo pas gimines S. ir M. Už
davinius. Aplankė visas žy
mesnes vietas Detroite. Vis
kas labai patiko. Sako, gal ka
da ir pačios persikels į Det-
roit gyventi. 

Uždavinaičių tėvelis ir ma
mytė jau senai mirę. Bet abi 
išauklėtos katalikiškoj dva
sioj, myli tautą ir gerbia sa
vo tėvų kalbi}. Veronika yra 
slaugė ir užima vietą specin-
lės slauges General Ligoninėj, 
Bostone. 

Stasė daug darbuojasi lietu
vių tarpe ir yra valdyboj ke-
liose draugijose: Sv. Onos 

Viešnios iš Chicago 
Pas Moterų Sąjungos Cen

tro pirm. E. Paurazienę per 
šventes viešėjo jos sesutė 
Ona Paurazienę su sūnum ir 
dukterim. Sykiu buvo atvyku
sios H. Statkiene, M. S. Cen
tro iždininkė, su sūnum, ir 
truputį daugiau detroitie-
čiams žinoma Marijona Pauk
štienė, M. S. 111. vai. direkto
rė, ir žymi veikėja, kelis syk 
laimėjusi dovanas už prira-

i 

šymą naujų narių.. 

Gaila, kad viešnios trum
pam laikui atsilankė ir nega
lėjo aplankyti daugiau savo 
draugų Detroite, nors buvo 
prašytos. 

Pirmadienį popiet, vykda-
mos namo, užsuko ir į Šv. 
Pranciškaus seserų naudni 
pikniką kur buvo supažindin
tos su kai kuriais veikėjais. 

Jūros Vilnis 

ANTANAS 
JAKUBAUSKAS 

Mirč rūgs. 11, 1940. 5:45 
vai. vak., sulaukęs t>us«"s amž. 

Gimęs Lietuvoj, Raseinių ap-
skr., JudauMų par.. Skapiškiu 
Km. Amerikoj išgyveno 35 m. 

Paliko pideliame nuliūdime: 
moterį Mikaliną, po tėvais Vait-
kaite, 2 sūnus: I.ucian ir Ze
noną, marčią Marie. posūnį 
Vladislovą, a n ū k ą Anthony, 
Pusbrolį Stanislovą l'ginskį ir 
jo šeimą, 2 pusseseres: Kotri-
ną Tešerskį ir Juozapiną VaiU 
kevieienę ir jų šeimas, švoge-
r} Leoną Vaitkevičių, švogerką 
Petronėlę ir jų šeimą, švoge-
rį Joną Kulpinskį, švogerką 
Eleną ir ju šeimą ir daug ki
tų giminių, draugų ir pažįsta
mų. Lietuvoje paliko 2 bro
lius: Vincentą ir Adolfą ir 2 
brolienes. 

Kūnas pašarvotas 4605 So. 
Hermitage Ave. Laidotuvės į-
vyks šeštad., rūgs. 14 d. Iš 
J. F. Eudeikio koplyčios 8:30 v. 
ryto. bus atlydėtas } ŠV. Kry
žiaus par. bažnyčią, kurioj }-
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero kap. 

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

Nuliūdę: Moteris, sūnai. Mar
ti, Posūni*, Anūkas, Pusbro'is, 
Broliai. Pusseseres, švegerial, 
švogerkos ir Giminės. 

Laidotuvių direktorius J. F. 
Eudeikis. Tel. YARds 1741. 

III 
ALDONA VALATKAITE 

Mirs rūgs. 10 d., 1940. .su
laukus 22 metų amžiaus. 

Gimus Chicago, Illinois, ko
vo 18 d., 1918 metais. 

Paliko dideliame nuliūdime: 
levą Joną ir motiną Ann (po 
tavais Strelkaitč). seserį Lu-
cllle, krikšto motiną Moniką 
Lutkauskienę ir daug k i t ų 
draugią. 

Priklaus? prie Lietuvos Vy
čių 14-tos Kuopos. Cicero, Il
linois. 

Kūnas pašarvotas A n ta n o 
Petkaus koplyčioje. 1410 South 
49th Court. ricero. 111. 

Laidotuvės įvyks Šeštadienį, 
rugsėjo 14 d. Iš koplyčios 8 
vai. ryto bus atlydyta į švento 
Antano parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines. i 

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

Nufiūdę: 
Tėvas, Motina. Sesuo, Krikš

to Motina. 
Laidotuvių direktorius Anta

nas B. Petkus, tel. Cicero 2109. 

— Kauno vyriausioji gat
vė — Laisves alėja pavadin
ta Stalino pros(pektu. 

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

K E L N E R - P R U Z I N 
Geriausia* patarnavimas — Moteris patarnauja 

620 W. 15th Ave. 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

Kas skaito katalikiškus lai
kraščius, tas platina Dievo 

.karalyste čia ant žemės. 

Kas nenori dirbti, tas ne

privalo ir valgyti. 

Atnaujinkite ir Pagražinkite 
N' vimi Grindis 

"DUSTLESS FLOOR SANDING" 
Apkainavimas Dykai — 

1S Metų Patyrimo 
Darbas G rarantuotas 

D61 Specialių Są'ygų 
šaukite Dabar 

COMPfiETE F?/OOlt SERVICE 
Telefonas Normai 47»9 

Gėlės Mylintiems,. 
Vestuvėms, Bankie-1 
tams. Laidotu v ėim-1 
ir Puošimams. 

Ą Don' t look 

VOLDER 
t K an j o ur years! 

Why be your age? Look younger than your yeart witk 
Clairoled hair . . . with hair that is soft, colorful. youth-
fike! Those gray streaks can be so thoroughly erased 
with OctiroL the fcanous Shampoo Oil T in t . . . a 3-in-l 
treotment that cleansee as it reconditiona as it TINTS. 
See your hairdreettf today and say: 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENTJE 

Phone LAFayette 5800 

ąSfiz&Mca/fe • . . HM/A 
Wxtf now ior it— booklet and fr*« acfvic* on your hair ptoblem f 
foera Clair. Ptesident, Ciairoi. Inc.. 130 W. 46th St. N«w york. W. T. 

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi "Drauge* 

KLAUSYKIME 
Saltimiero 
W. H. I. P. 

Rytmetinių 

LIETUVIŠKI! RADIO PROGRAMŲ ,0 00 T^SftEYTO 

R A Š T I N E 
6912 So. VVeftern Avenue PROspect 4050 

Skaitykite Katalikiška Spauda 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

Visi Telefonai Y A R D S 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Ave. 

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South Fairfleld Avenue 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

LAIDOTUVIŲ 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

AMD III A M P C PATARNAVIMAS 
Hl f lDULHIIUL DIENĄ IR NAKTĮ 

D Ų T / A T KOPLYČIOS VISOSE 
I K A I MIESTO DALYSE 

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

AnttMiy B. PeUais 
P. J. R i t a s 

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

3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419 

Petkos 4704 S. Western Avenue 
Phone LAFayette 8024 

2314 West 23rd Place 

Klausykite mūsų rsdlo programo Antradienio Ir 
šeštadienio rytais 10:00 valandą, iš \VHIP stoties (1480 k.) 

Su Povilo SalUmieru. 

Lacliawicz ir Sanai s s « s t Phone PULlman 1270 

J. LMevigis 
S. P. Mažeika 
Altanas M. Phillips 

4348 So. Califoraia Ave. 
Phone LAFayette 3572 

3319 Litnanica Avenue 
Phone YARds 1138-1139 

3307 Litnanica Ave. 
Phone YARds 4908 

file:///VHIP
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GIRDĖT KITUR 
Gražus Parapijos 
^Darbai 

Spring Valley, DL — Rug
sėjo 1 d. m ŪSŲ 6v. Onos pa
rapijos naudai buvo bazaras 
("Annual Bazaar"). žmonių 
lankėsi daug ir visi rėme. Vi
si užjautė bažnyčiai. Pelno li
ko virš $600.00. 

Mūsų Šv. Onos bažnyčia jau 
atremontuota iš lauko. Labai 
gražiai atrodo. Daugiau ne-
braškęs nuo vėjo, nes iš lauko 
puses nulieta spyriai .iš ce
mento ir geležies. Baigys dar
bą mūsų gerb. klebonas kum. 

V. Kviecinskas išvyko atosto
gų. Pavaduoja jaunas kuni
gas iv Marijonų Kongregaci
jos, Hinsdale, 111. Sekmadienį 

^paaake labai gražų pamak^c, 
apie Dievo ir artimo meilę. 
Sake, kas nemyli artimo, tas 
nemyli ir Dievo. O jei sakytų 
(priešais, tai meluoja, nes ka
da matai artimų, o nemyli, tai 

Dievo Tarnybon 
So. Boston, Mass. — Pane

le Jogminaite šiomis dieno
mis išvažiuoja į Cenade 
n uolynų, p-le Kniupaite į Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo Va
rgdienių Seselių vienuolyne, 
Thompson, Conn. Abiem kan
didatėm linkime Dievo malo
nių ištverti. Joms, ketvirta
dienio vakare, 492 E. 7tr St., 
artimieji rengė viešas išleistu
ves. 

Tų dienų jaunasis Paulaus
kais, buvęs altaristas išvažia
vo i Duibury, Mass., prie nu 
sionierių Tėvų Dieviškojo Žo 
džio. Palydėkime šį aspiran- Londono ugniagesiai gesina nacių lakūnų bombomis sukeltuts įgaisrus. (Acme teleplioto) 
tų maldomis. ' „ ^ _ ^ _ • 

C L A S S I F I E D 
PARDAVIMUI REFKHJFRATOIUAI 
Pardavimui perdirbti graraTituojami 
elektrikiniai refrižeratoriai. 4 iki 40 
kūniškų pėdų dydžio. Kaino* | t f . ir 
aukščiau. Antras aukStas. S2 South 
Jcffersou St., HA. HAVuiai'kci 0241. 

PARDAVIMUI NAMAS 
Bizniavus namas 22xS0; krautuvS 
22x5o. Karšto vandenio šiluma ap
šildomas; pragyvenimui kambariai 
užpakalyje. Pilnas beismontas. 2 ka
ru tfai adžius. Kaina $7,600. Neno
rime mainyti. Savininkas: 2435 YV. 
71st g g g g g tel. Kfcl'ubHc 8242. 

PARDAVIMUI NAMAS I R ItIZNIJs 
Pardavimui namas, 6 Kambariai vir
šuj; tavernas ir 4 pagyvenimui kam
bariai pirmame aukšte. Mūrinis ga-
radžius. Ta varno fiksčeriai visi nau
ji. Parduosim pigiai. Kandasi ant 
6 3-čios gatvės. Atsišaukite; Telefo-

PRUspcct SU7H. 

Šv. Petro parapijos (pjajegus 
choras priima Federacijos ap
skrities pakvietimų sudainuo
ti artistes Katauskaites kon
certe, lapkr. 24 d. 

\ * 

Šis choras datoar rengiami, 
kaip gali mylėt Dievą, Kurio; lasydamas pratybas trečia 
nematai T Labai buvo pamoki
nantis pamokslas. 

(dienių ir penktadienių vaka
rais, bažnytinėje salėje, W. 
5th St. 

Šiuo laiku registruoja sve-| &uom tarpu choras priima 
timsalius. Didelis nuošimtis ir naujus narius. Pageidauti-
gyventojų pasirodo nėra pi- n » ft k u o daugiausiai, 
lie&ai. Kiti yra laikę saliu-
mus ir t. p. Lankytina visiems Sekmadienį pripuolė Panos 
tapti U. S. A. piliečiais. Marijos Gimimo didele sven 

te. Tas sekmadienis taipgi 
Kasykla No. 3 jau operuo- *>uvo prezidento Roosevelto 

ja. Darbo žmonėms ateina švie' paskirtas viisai Amerikai mal-
sesnis rytojus. Vis galima už 'dos diena už taikų. 
sidirbt (pragyvenimui. Toji katalikams didelė šve

nte labai iškilmingai apvaikš-
čwrtarfcv. Petro parap.- lietu
vių bažnyčioje. Paskutinėse 

Po Labo r Day atsidarė ftld-
Jcyklos, kurias lanko apylin
kių miestukų vietos jaunimas.' trejose šv. Mišiose buvo sa 

'komi pamokslai. 
11 vai. rytų sumų su asista 

giedojo kun. Tėvas Aukšti
kalnis, S.J., ir pasakji; iškil
mei (firitaikinitų pamokslų. 

7:'0 vai. vak., buvo Šv. Va 
landa išprašymui taikos. Šv. 
Valandų laikė su asista kun 
Andrius Naudžiūnas, MIC, ir 
pasakė pamokslų. Diakonu bu 
vo kun. Geraldas, C.P., sub-
diakonu kun. M. Šmigelskis 
MIC. 

LIETUVIŲ 
Visi Kviečiami 
Sąjungieau Piknikan 

Kai kas galėjo pamanyt, 
kad jau nebėra M. S. 48 kuo
pos, nes mažai spaudoj apie 
jų rašoma. Bet taip nėra. Sų-
jungietės gražiam sutarime 
veikia. 

liugsejo 22 d. Liberty G rovė 
kuopa rengia metinį piknikų. 
Visos narės žadėjo pasidar
buoti. 

Kuopa džiaugiasi, kad jau 
pasveiko ir darbščioji narė K. 
Barčienė, kuri taip pat yra 

m# 
pikniko komisijoj. 

48 kuopos sųjungietės nuo 
širdžiai kviečia visus, kam 
laikas leis, atsilankyti į tų 
pikndkų. 

City Furn. Co. ir Wm. A. 
Le*ds žadėjo pp gražių dova
nų. Žinoma, tas dovanas lai
mės du iš visų, kurie atsilan
kys į piknikų. 

^ i pietų laiku prie "VVestern Ele
ctric dirbtuvės pasakys kal
bų respublikonų partijos kan
didatas į prezidentus Willkie. 
Nėra abejonės, daug žmonių 
susirinks ne tik iš dirbtuvės, 
bet ir pašalinių. Tai reta pro
ga. Kas turit laiko, ateikite. 

Jau netoli rinkimai. Visi 
piliečiai turit atbusti, lanky
ti susirinkimus, sekti spaudą 
ir žinoti už kų atiduoti savo 
balsų. 

Ilgai kankina depresija. Vi
si kukiam geresnių laikų. Ir 
jie turės ateiti. Šalis gerai 

PARDAVIMUI AR MALNYMU1 
Norin-e išmainyti 2 netu po A 

kambarius namą lirighton Parke 
ant mažesnio. AtsišauKite: 

3914 So. Artusian Ave. 

PARDAVIMUI LOTAI 
Parduosim ur išmainysim 3 lotus, 
kurie randasi Brookfield. 111.. bun-
gulo\v sekcijoje. Kaina labai priei
nama. Kreipkitės: 2134 Yl'est 23rd 
Piaee, ChRago, l lhnois . 
» . — — — — » ~ — i ^ — — » i i ^ — — . 

PARDAVIMUI AR MAINYMUI 
NAMAS 

3 fletu namas ir krautuvė. (t«.v-
ern). Pilnai išrenduotas. Taverna 
pilnai j rengta su barais ir visais 
fixčeriais kurie priklauso namui. 
Parduosime arba mainysime ant 2 
fletų namo arba ūkies netoli Chi-
eagros. Atsišaukite: 

421S So. Campbell Ave., 
Antras aukštas. 

PARDAVIMUI BIZNIS 
Pardavimui Grosornė ir Delicatessen. 
Kaina labai prieinama. Atsišaukite: 
3310 l . i tuamta Avenue, Cliicago, 11-
linois. 

PARDAVIMUI NAMAS 
Pardavimui 4 kam Darių cottage — 
50 pėdų lotas. Atsišaukite: 7227 S. 
Roekviell Street, Cliicago, UI. 

Rheumatic Happy; 
Relieves Pain Quick 

Thousands who eufferrd from tbe torturing 
rnins ot rhrumainm. sastica, lumbago, neu-
r.ilgia and neuniia—are certainly bappy over 
their discovery of NURITO. Now tbey have 
found a qtnck-acting formula whkh speedily 
rcheves thoae eihausting muscular aches ana 
pains. NURITO IK trustwoahy and dependabta 
—contains no opia tos. H you want to reel arain 
the joy of relief from pain—so you can work in 
neace ind slcep in comfort—be wae and try 
NURITO under th» ironclad Ruarantee. I f the 
very first three doses do not relieve that cruel 
paiii to your satisfaction—your money will be 

funded. Oon't sufTer. Ask your tfTUggist t oda y 
(T.N.C.) 

n lunded, Don't sutttr. Ask your druggist toda 
for NURITO on thw guatantee. 

PARDAVLMUI UOTAS 
Pardavimui lotas 25x126 p^du. Ran
dasi ant 71-mos gatvės tarp Cen
tral Park Avenue ir l^awndaie Ave-
Btte. Atsišaukite telefonu: PROspeet 
0834. 

Nuoširdžiai prašome gera-
širdžių rezervuoti rugsėjo 22 tvarkosi ten, kur piliečiai su 

PAIEŠKO VIETOS 
Vargonininkas, atsakantis ir supran
tantis savo amatą gerai, paiško tuo-
jaus vietos. Atsišaukite: OrganUft, of 
St. .lolin's C. C , 503 E. 2ml Strcot, 
ilamestown, N. Y. 

RE1KAI.INCJAS DARBININKAS 
Reikalingas lietuviškai kalbantis jau
nas vedęs vyras, tarp 21-25 m. am
žiaus dirbti South Sideje. Prekyboj 
patyrusiems gereeng proga. Atsišau
kite laišku: Draugas. 23S4 K. Oakh y 
Avenue, t 'hkago. Box No. 42. 

REIKAUINGAS DARBININKAS 
Reikalingas patyręs šiušų įaisymo 
meistras arba darbininkas. Atsišau
kite pas savininką supos: Juozą 
žvirbli, 1987 Canalport Ave.. Chteago. 

PARDAVIMUI NAMAS 
Į Medinis namas, apkaltas su asbes-
i tos, cementinis pamatas. 3 flctal 
j po 5 kambarius ir krautuvS. Par-
i duosiu arba mainysiu ant dviejų 
j fletų name. Atsišaukite: 421S So. 

Campbell Ave., 2ras aukštas prieky!. 

STATYK SAU NAl'JA NAMĄ 
Pardavimui platus lotas Marąuette 
Parkėje. arti dviejų gatvekarių li
nijų, arti storų ir parkių, labai pi
giai. Atsišaukite: CARL CLARAS, 
Kontraktorius, 7250 So. Mozart St., 
tel. Republic 4151. 

Kiekvieno katalike yra prie

derme skaityti vien ka-

tali);iškus laikraščius. 

d. piknikui. 
Pradžia 1 valandų po piet. 

Už atsilankymų iš anksto ta-' 

sielft raseno 7 d, 
ejaus patap. Diazny-

Būtų labai pageidautina, 
kad iš kitų miestų, k. t. iš 
Detroito, Cleveland, PitUs-
burgh, Chicago ir kitų kores
pondentai parašytų apie dar
bus, ar galima gauti darbo, 
ar ne. Čia yra jaunimo be da
rbo. Gal, būtų galima gauti 
darbo kur (kitur. 

Žmonės visi, be Rimties, la
bai pasipiktino Rusijos smur
tu, kuriuo pavergė Lfctuvų ir 
lietuviškais komunistais, ku
rie padėjo Lietuvą pavergti. 

Neužilgo jarasides medžiok
lė laukinių aneių, kurių yra 

•^nesuskaitomos daugybe*. Mat, 
jos peri \Viseoosino pelkėse 
o p a n k u i p a r l e k i a 
upę. 

Dešimtmetine 
Sukaktis 

Priladelphia, Pa. — Rugsė
jo 4 d. ^uėjo lygiai dešimts 
metų, kai mirė a. a. Antanae 
Stanišik.'s. Sukakčiai paminė

ti už 
Šv. An 
eioje ktta J. Oepukaitis at
laikė gedulimgas pamaldas. 
Pamaldose dalyvavo žmona 
našlė Petronėlė Staniškienė, 
vaikai ir vaikų vakai; taip
gi kiti giminės ir kaimynai. 
Po pamaldų buvo pusryčiai 
Stanliškienės namuose. . 

A. a, Antanas Staniškis bu
vo andriejieeių tarpe žymus 
ir užsitarnavęs veikėjais. Tuo
met priklausė prie Šv. An
driejaus pašalpinės draugijos 
ir joj raštininkavo; L. D. S. 
103-eioje kuopoje ir Maldos 
Apaštalystės draugijoje, taįph 
gi raštininkavo; buvo narys 
ir &v. Ražančiaus dr-jos. 

Iš Lietuvos paėjo Ošikasvi-
lių kaimo, Gižų parapijos. 

Ilsėkis Viešpaties ramybė
je! ,.. Nusiminę 

riame nuoširdų fučiū. 
Rengimo komisija: P. 

karienė A. Stašaitiene. 
•*-

Za-

Štai, Kas Nors 
Naujo 

Šį penktadienį, rūgs. 13 d., 

sipratę ir atstovauja savus 
reikalus. 

Lietuviai . politiniai laba 
silpnai stovi. Dabar proga. 
Vadu turim adv. Olį. Jo ir 
mūsų pasidarbavimu daug lai-

ftHSfm. Tad, visi budėkime. 

CONRAD 
Fotografai 

Studija {rengta plr 
mos rūšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywood 
Šviesomis. Di . / b a t 
G a r a n t u o t a s . 

420 West 63rd Street 
Tel: Bimio — ENGlewood 5888. 

Re*. — ENGlewood 6840., 

Nelaime 
Praeitų savaitę darbe išti

ko nelaimė Joe Benešiūnų: 
automobilius nulaužė kojų. 

Ilgai turės būti ligoninėj 
kol pradės vaikščioti. 

D. 

Illinois 

Soduose matytis labai daug 
obuolių ir grūsių. Didžiausias 
sodas yra St. Bedė College. 

A. P. 

GERIA Iš KAKTUSŲ 
Meksiko* indijonai dyku

moj troškulį malšina kaktusų 
sula. Jie. augalo viršutinę da
lį nupiauna ir iš kaktuso vi
durio iščiulpia akystimų. 

PIKTINKITE "DRAUG4"! 

\vnik c T i n i o 
ret 

\VH\ 

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

W « Buy, Sell A n d E i c h a n g e City Property A n d Farm Lands 

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

Namai, Farmos E ina Brangyn. Pasiskubinkite 
nusipirkti arba pasistatyt i . Turime namų po visa; 
Chicagą. Taipgi uiaiu ir didelių l'ariuų. Galiuta pigiai pirkt, maiuyti . 

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

7 cottagiai, nuo $2300 ir aukščiau. 14 4-f lctų, nuo $9,500 ir aukščiau. 
12 bungalių, nuo $4300 ir aukščiau 8 6-fletų, nuo $15000 ir aukščiau. 
17 2- i letų, nuo $6,500 ir aukščiau. 15 10-11., nuo $18,500 ir aukščiau. 
3 3-fletų, nuo $7,500 ir aukščiau. 3 15-fl., nuo $25,500 ir aukščiau.' 

Turime daug bizniavų namų, didelių ir mažų. Taipgi s tatom 
naujus namus ir taisom senus. Ant jūsų loto pastatys im mūrinį 
bungalow už $4,950.; 2 f letų mūrinį, po 4 kambarius, už $6,500. 

Je igu jūs turite seną namą, priimsim į mainus. Statyt i naują 
arba ta isyt i seną namą nereikia pinigų mokėti pakol nebus dar
bas pilnai užbaigtas. Pašto roja nie paskolas ant lengvų išmokėjimų 
ir mažų nuošimčių. Apkainavimas veltui. Taipgi inšiūrinam na
mus, automobilius ir rakandus. Vis i mokesčiai namų arba inšiū-
rinių ant lengvų išmokėjimų. K a s nori pigiai pirkti, greitai par
duoti arba išmainyti , naują namą pastatyt i , seną pataisyt i , kreip
k i tės pas a P . S U R O M S K I S CO., 6921 S. W E S T E R N A V E . 
TaL Republic 3713; vakarais Prospect 0176. Ofisas atdaras nuo 
9 vai. ry to iki 9 v a i vak. Nedel iom nuo 10 vai. ik i 3 vai. p o p i e t 

DABAR LAIKAS ANGLIS 

UŽSISAKYTI ATEINAN

ČIAI ŽIEMAI. 

Uosdami M Co. 
343 W. 107th Place 

TEL. PULLMAN 6776 
A. Tumonis, Sav. 

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

- S M A U MONTHLY PAYMENTS — 

AU MAKES 

SOLD, RENTED 
ANDREPAIRED «"*'«_£<*<£> 

OUI IUU11I» GAUT ONI.TIM MIW.M»CHI«I • U * > * M I I I 

x C T A D TYPEWRITER 
^ ^ • # % l v COMPANY 

KOIRT C. COLDtLATT. UteHĮlf 
189 W. MADISON ST. 

P h o n e D E A R 3 0 R N 8 4 4 4 
— DEMONSTRATION 

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

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Vestuvėm, Krikštynom Ir kito
kiem Bankietam Suteikiam P a 

tarnavimą. 
r^nltsmaa Patarnavimas Visiems 

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

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO 

REAL ESTATL 
INSURANCE AND L0AN8 

Statau visokios raJKv naujus na 
mus ant lengvų niėneslniu išmo 
kejlmu. Darau vlsok| taisymo dar
bą be jokio cash Ji nokė J lino, aaf 
lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Isgaunu geriausi atlyginimų k. 
Flre Insurance Kompanijų dėl tai
symo apdegusių n a m ų ) . D a m a 
paskolas ant naujų Ir senų namų, 
ant lengvy mėnesiniu lšmokėjuav 
nuo S UU 20 uietu. Re l lu l e 
kltes prie: 

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

Vienatine Tikrai Lietuviška Užeiga, 

* > "BALTIC STREAMLINE BAR" 
3107 SOUTH HALSTED STREET 

Telefonas:— VICtory 0885 
Cia n- « a n d l e n O t a v o s trispalve vėliava ^ ^ f t g t B ^ t t 
Baltic Strt^mline Bar miosirdflai ^ ^ ^ J J Uetov l skus ir kitų 
Krynai r^tuvišką uiėlga, V ^ * * 0 " * ® * ^ J j i L ^ ^ a S i n a n ^ pcnkU-
P^baltUos kraštų gė l imus . ^ I « T « S ^ K ^ X A S ^ v m m k a V 
dieniais ir Šeštadieniais. TAMAS- A L E K h } > AS. feavtnmK-

6. Z., Blenedžcnus. 

M E M B C R 

D U O D A M E 

P A S K O L A S 
A N T N A M Ų 

Del Pirkimo — Pataisymo 
INSURED 

TALTPTKIT PER 
PAJTA 

K K ? * Ar Seno Morgi^io Atmokejimo 
^ T f f i V * Cieeroj, Chicagoj ir Apyl inkėse 

" 2 ^ ST. ANTHONY'S 
B U I L D I N G & L O A N A S S O G I A T I O N 

1500 South 49th Court, Cicero 
TeL CICero 412 Jo»- F. Gribauskaa, Sec. 

V U t . p inn , , Retvlr., fiesta^t Iki 8 v. v.; Ant*., I^eaad . t~JkT» PP 

DABAR MOKAME 3 ^ U Ž P A D £ T U S P I N I C U S 

. I 
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Branginkime Ir 
Remiame Ką Turime 

Mūsų tevynt*s Lietuvos tra-
ginga8 likimas — netekimas 
laisv«&, privalo mus visus su
jaudinti ir išjudinti didesniam 
darbui — tikėjimo ir lietuvy
bės labui. Ten, užjūryje, jau 
nebegalima statyti nepriklau
somos Lietuvos, remti jos žmo 
nes bei įstaigas, nežiūrint 
ka ip jos buvo brangios i r rei
kalingos... 

Širdis virpa i r mintis niau
kiasi visa tai prisiminus, lyg 
kokį baisų sapnę, slogutį. Bet, 
deja, tai ne sapnas, bet liūd
na realvbe... 

Čia, Amerikoj, turime lais
v ę ; niekas nevaržo mūsų tau
tinio judėjimo bei kultūros 
darbo. Branginkime tai visą. 
Mūsų įstaigos lai neskursta, 
mūsų mokyklos lai pilnos bū
na Lietuvos vaikučių, kurie 
išaugs lietuviais ir katalikais, 
kurie mylės i r neužmirš savo 
tėvynes... 

ARD tik tam ir įsisteigus, 
kad padėt i mūsų vaikams švie 
stis, kad auklėti i r mokslinti 
t inkamas mokytojas. ARD 
kiekvienas uždirbtas centas 
eina idealiausiam tikslui. 

ARD piknikas ruigsėjo 22 
d. Vytauto parke. Lauksime 
i r tikėsimės, k a d Vytauto ai
niai užpildys tų daržų rugsėjo 

Dievo Apvaizdos 
Parapijos Žinutes 

Praeitą antradienį parapi
jos salėje įvyko įdomios pra
kalbos, kurias buvo surengęs 
vietinis Federacijos skyrius. 
Ajpie keturi šimtai lietuvių iš 
šios apylinkes i r iš toliaus 
buvo susirinkę pasiklausyti a-
pie rusų bolševikų įsiveržimų 
Lietuvon i r apie dabartinę 
Lietuvos padėtį. Kalbėtojai 
dr. A. RačkuS, K. Raekienė 
ir dr. P . Vileišis, neseniai at
vykę iš Lietuvos, nupiešė liū
dnų Lietuvos gyvenimo pa
veikslų i r atpasakojo visas 
nelaimes, kurias užtraukė ant 
mūsų tėvynes žiaurūs užpuo
likai. Klausytojai ne vienių 
šarelę išliejo i r reiškė pasi-1 * j 

piktinimo dėl lietuviškųjų ko- D c l l S y D C S 
munistų džiaugsmo iš savo tė
vynės nelaimės. Į Lietuvai 
Gelbėti Fondų suaukota $66.-
37. N 

Šiandien Renkamės 1Šv. Jurgio Par. Sale 
Klausysimės Dr. A. Račkaus ir KitŲ 

Kalbėtoju Kalbų 
Bridgeporto ir kitų koloni- laivu dr. Aleksandras Rač-

jų lietuviai! 
Neabejojame, kad jumis vi

siems rūpi tėvyne Lietuva ir 
jos skaudus šiandieninis liki
mas. Jums įdomu, ka ip buvo 
okupuota Lietuva, ka ip pra
vesti " r i nk ima i " , kaip suda
ryta Paleckio "vyr iausybė" , 
ka ip atrodo tie- raudonarmie
čiai, komisarai, kokia tvarka 
įvedama, kaip jaučiasi ir gy
veno, mūsų broliai! 

Į šiuos ir į visų eilę kitų 
Įpanašių klausimų atsakys ne
seniai atvykę iš Lietuvos pa
garsėjusiu 'American Legion' 

kus ir Kotrina Radkiene. Jie
du kalba nepaprastai gyvai ir 
įdomiai, nes patys savo aki
mis matė, kas dėjosi Lietuvoj 
po birželio 15 dienos, pergy
veno visų okupacijos laikotar
pį, stebėjo naujai "reformuo
j a m ų " Lietuvos gyvenimų. 

Į šias prakalba* prašomi at
vykti i r vietiniai ir kitų, ko
lonijų lietuviai. 

P r a k a l b i bus šį vakarų šv. 
Jurgio parap. salėj, 33rd ir 
Lituanica Ave., 7:30 vai. 

Kvieslys 

IŠPAŽINO VOGĖ 
BALIOTUS 

Už suktybes per balsavimus 
pereituose mayoro rinkimuose 
pašaukta teisman 2^-ojo tvar
do 19-ojo precinkto penki tei
sėjai ir klerkai. Liudininku 
pašauktas precinkto demokra
tų kapitonas Ear l Gray. Kal
tinamųjų tarpe yra jo žmo
na ir duktė: viena respubli
konų teisėja, kita demokratų 
teisėja. 

Ear l Grav atsisakė liudyti 
pareikšdamas, kad jis tuo bū
du gali įvelti savo žmonų ir 
dukterį. Žmona tuojau atsakė, 
kad j i už save atsakinga. 

3 Pasakoja apie pergyventas 

Ateinantį sekmadienį ruig
sėjo 15 d. prasidės mūsų pa
rapijos jubiliejinis bazaras. 
J a u baigiama ruoštis prie šios 
pramogos. Salė papuošta visa 
eile gražių būdų kuriose įvai
rios parap. draugijos turės 
savo visokius biznius. Visos 
draugijos "pasiryžusios uoliai 
pasidarbuoti šiame bazare ir 

I š Prancūzijos grįžusios 
Chieagoj laikinai apsistojo 
dvk amerikietės vienuolės, pri
klausančios Gailestingumo Se 
ser*ų kongregacijai; sesuo 
Madeleine Morris i r sesuo 

Prancūzais sužeistaisiais jie 
nesirūpino. Padėjo juos į li
gonines, ir viskas. 

Su prancūzais bėgliais tu
rėta baisių scenų. Ypač mo
tinų likimas buvo apverkti 

Kalbės arkivyskupas 
Stritch 

Šio rugsėjo mėn. 29 d. Pal-
mer House bus at idaryta 
"1940-41 Charles Carroll Fo
n i n i " paskaitos. Įvyks iš viso 
13 paskaitų sekmadienių po
piečiais. Paskaitų tema bus 
"Šiandieninio Švietimo Sie
kimai. " 

Forumo paskaitas atidarys 

Paskiau sekmadienių popie
čiais paskaitas tarp kitų iu-
rės ekonomikas ir autorių? 
Stuart Chase, norvegų nov<»-
listė Sigrid Unset ir kiti. 

Paskaitų serijas tvarkya 
kun. J . A. AVagner. 

Kę sako bundistar 
Chicagos vokiečiai ameri

kiečiai bundistai tvirtina, kad 
su kalba J o Eksc. arkivysku- artimiausiuoju laiku Hitleris 
pas S. A. Stritch, Chicago ar-Į užkariausiąs Angliją ir karas 
kivyskupijos ganytojas. greit būsiąs uždarytas 

ATSINOREJO BŪTI 
KALĖJIME 

Lawrence Yehling, 24 m. 
amž., 6620 Maryland ave., nuo j 
savo darbdavio pavogė du če
kius vertės 75 dol. ir po to 
pasidavė policijai. J i s parei
škė, kad už tai pageidauja 
pakliūti valstybės kalėjiman, 
kad tuo būdu gauti progos 
parašyti novelę geriau už Do
stojevskio novelę " Mirties 
Namai. ' 

Veronica Clermont. Pastaroj i ^ , . v • m v - ii,•„*•„„ i.nn • _-
• nas. Daug pasimetusių sužeis- l ac i au teisėjas ten jo ney ra chieagietė. Iki 1933 m. j i 

dirbo Har r i s Trust and Sav-
ings banke. Tais metais ji iš
vyko į Paryžių mokintis p ran 
cūzų kalbos ir tenai įstojo 
kongregacijon. Sesuo Made
leine Morris 11 metų Pary-

22 d. N. 

savo skyrius pripildyti g r a - l z l l l J e darbavosi 
žiais daiktais. Bazaras bus at
daras šeštadieniais ir sekma
dieniais per visų mėnesį. Spe
cialios programos !bus rengia
mos kas vakarų ir parap. jau
nimas turės progos pasilinks
minti. Kviečiame skaitlingai 
atsilankyti į bazaro atidai y-
mą. 

Parapijos Choro 
Piknikelis 

West Side. — Sekmadienį, 
rugsėjo 15 d., parapijos "Rif-
t o s " darže parapijos choras 
rengia (riknikėlį, kurio visų 
pelnų skiria nupirkimui nau
jų mišių ir šiaip gaidų baž
nytinių giesmių ir tautinių 
dainų. Šiemet choras žada y-
patingai pasidarbuoti meno 
srityje — suruošti keletu va
karų, koncertų. Todėl visi 
parapijonai šituo prašomi pa
remti choro piknikėlį. Kvie
čiami ta ip pa t atsilankyti cho
ro bičiuliai iš kitų parapijų. 
Piknikelis prasidės 7 vai. va
karo. 

Šiandie renkasi choristai 

Varg. J . Brazaitis paskel
bt", kad choro atostogos jau 
pasibaigė ir kad šį vakarų į - j rkumu auginti statybos fon-
vyks pirmoji choro prakt ika das. Taigi, visi kviečiami sek-
gražiai išdažytam susirinkimų madienį atsilankyti į senųjį 
i r muzikos kambary. V M cho
ristai prašomi atsilankyti lai
ku. Ta ip pat prašomi, kaip 

L a b d a r i ų 5 K u o p o s 

Išvažiavimas 
Brid^eport. — Labdarių Sų-

jungos 5 kuopos išvažiavimas 
rengiamas rugsėjo 15 d., į se
nąjį Labdarių ūkį — riešu
taut i i r obuoliauti, nes niau
jame ūky mažų pasisekimų tu
rėjom. Todėl dabar kuopa nu
tarė) išvažiuoti į senųjį ūkį, 
kur tikisi daugiau padaryti 
pelno. 

Artinasi seneliams prieglau 
dos statyba. Reikia visti sma-

Vokiečiams įsiveržus į Pa
ryžių, jos su kitomis prancū
zų seserimis ten dirbo vienoj 
civilinėj ir karinėj ligoninėj. 

Įsiveržę Paryžiun vokiečiai 
pirmiausia į ligonines atvežė 
šimtus savo sužeistų karių, 
pasakoja jos. Daugumui jų 
padarytos operacijos. 

Anot jų, vokiečiai stebėti
nai viskuo apsirūpinę. J i e tu
ri nuosavus vandens valytu
vus. Tur i gydytojus ir pui
kiai apmokytus slaugytojus. 

tų vaikų be jokių palydovų 
ateidavo į ligonines ieškoti 
pagalbos. Ka i kurie įų mir
davo ir niekam nežinomi, kas 
per vieni. Daug neregių už
klysdavo. Daug bėglių žuvo 
dėl didelio nuovargio. Moti
nos gimdydavo pavieškeliais. 
Nebuvo kam jomis ir visais 
kitais rūpintis. . 

Vokiečiams veržiantis pir
myn baisumai pergyventi ne 
tik Paryžiuje, bet ir kituose 
miestuose. 

Sesers Veronicos (Veroni-
que) tėvai gyvena Chieagoj. 

Sesuo Madeleine y ra Ed-
wardo Stritch iš Termessee 
žmonos tikroji sesuo. Edward 
Stritch yra Chicagos arkivy
skupo S. A. Stritch brolis. 

pasiuntė, tik nuteisė porų sa
vaičių kalėti į Bridewell. 

Išleistas iš to kalėjimo jis 
pripažino, kad kalėti yra " b a i 
sybė." I r pasisakė, kad jis 
nenori daugiau patekti į jo
kį kalėjimų. 

" A š nusprendžiau įstoti ka 
riuomenėn ir bandyti parašy
ti geresnę knygų už Tolstojo 
parašytų " K a r a s ir Ta ika ." 

Yehling pavogtus čekius 
y ra gruzines darbdaviui, tad 
jis išlaisvintas užstačius 1,000 
dol. laidų, kad ramiai užsilai-
kysiųs. 

Žymus Svečias 
Lankėsi Redakcijoj 

Užvakar dienraščio "Drau 
g o " redakcijoj lankėsi sve
čias kun. dr. K. Širvaitis, ku
ris per kai kurį laikų pagel
bėjo dvasiniuose r e i k a l u o s 
Nuolatinės Pagalbos Panelės 
Šv. parapijos, Cleveland, O., 
klebonui, o pastaruoju laiku 
pavadavo išvykusį atostogų 
Youngstown, O., lietuvių pa

yra choro nutarta , į šių prak
tikų kiekvienas atnešti dova
nų " b i n g o " žaidimui per pik
nikų būsimų sekmadienį. 

Choro vadas varg. J . Bra
zaitis kviečia ir visų mėgs
tantį dainuoti AVest Side jau
nimų įsirašyti į chorui 

Miela atsi lankyti 

Federacijos skyriaus inici
atyva ir pastangomis, para
pijas susirinkimų ir muzikos 
kambarys begalo gražiai iš
dažytas ir papuoštas reikš
mingais paveikslais. Žymiau
sioj vietoj pakabintas didelis 
paveikslas Dievo Motinos Au
šros Vartų Vilniuje. Dabar 
malonu tam kambary pabu
voti. 

Federacijos skyrius žada ir 

Laibdarių ūkį. Visa ko bus iki * J 

valiot?. Be to, bus ir gražių 
dovanų laimėjimui. 

Atvažiavę laikų praleisite 
t ikrai linksmai ir naudingai. 

Kviečia 5 kp. valdyba 

daugiau panašių darbų atlikti 
parapijos naudai. 

Kai kurioms draugijoms 
dar vis neaiškus Federacijos 
skyriaus veikimas i r jo nau
da parapijai ir dėl to neturi 
išrinkusios atstovų lankyti 
Federacijos skyriaus susirin
kimus. Dar nėra metų kai 
skyrius suorganizuotas, o kiek 
jau nuveikė gražių darbų pa
rapijos i r Lietuvos naudai . 

Federacijos skyriaus valdy
bų sudaro: I . Sakalas pirm., 
M. Petrait ienė vice įpirm., J . 
Jurkšt ienė rast., D. Gaspar-
kienė iždiru Koresp. 

Triukšmas del "Pastor 
Hali" filmos 

Policinis cenzūros boardas 
Chieagoj uždraudė teatruose 
rodyti " P a s t o r H a l i " filmų. 
Filmą padaryta Amerikoje.^ 
Sėkmingai rodyta kituose 
miestuose. Bet Chieagoj už
dary tas ja i kelias. 

Filmą vaizduoja nacių bru
talumų, kaip naciai Vokietijo
je persekioja protestantų dva 
siškius. Tas yra ryšium su 
protestantų dvasiškio Martin 

Kun. dr. K, Širvaitis buivo N i e m o e l l e r įkalinimu, 
atvykęs į Amerikų pasisve- F i l m u c e n z ū r o s boardas aiš 
čiuoti pas gimines. Vokie
čiams pagrobus Norvegijų ir 
suparalyžavus jūrų linijų į 
Skandinavijų, nebuvo galimy
bės grįžti atgal į Lietuvą- Da
bar, Sov. Rusijai okupavus 
Lietuvų, visiškai išnyko toji 
galimybe. Dėl to kun. dr. K. 
Širvaitis nutarė tęsti aukštus 
mokslus Amerikos ir Kana
dos universitetuose. Maloniai 
sutiko ta ip pat .bendradar
biauti mūsų dienraščiui. 

Ieškomi du piktadariai 
Policija energingai ieško 

dviejų piktadarių. 
Pirmadienio vakare ties 9t« 

gat. ir So. Western ave. jie 
pagrobė į savo automobilį Do-
rothy Shaar? 18 m. amž., 9604 
So. AVestern Ave. Ties 96 gt. 
ir Campbell ave. jų paleido 
pažymėdami, kad jų pagrobę 
klaidingai. Sakė jie norėję pa
grobti jos seserį Grace, 16 m. 
amž. 

Dorothy sužeista. J a i įpiau-
ta pakaklė i r vienos rankos 
riešas. 

Dorothy yra Mundelein ko
legijos studentė. 

Tavernai ir cigarety 
parduotuves 

Chicago miestas tur i ordi-
nansų (įstatymų), kad taver-

kina, kad Chieagoj y ra daug 
vokiečių hitlerininkų ir auti-, 
, .xl . . , m -, n-i J T I nai gali būti 100 pėdų atokiai 
hitlerininkų. Tad filmos rody- & . ^v \ . T i n. —;u«i;«,™J nuo mokyklų ir bažnyčių. Bet mas gali sukelti nereikalingų! , L - A i cigaretų parduotuvėms atoku-sųmvsį. 

Dėl to prieš tų boardo nuo
sprendį pasipylė protestai . 
Kreiptasi į patį miesto ma-
vorų. Šis žada dalykų ištirti . , 
, . , ,_, A™+„^ atokumų sumažinti iki 
Je i tas nepadėtų, protestuo- _^ * 
tojai pasiryžę kreiptis teis
man. 

Ugniagesiu karnivalas 
"VVest Suburban F i reman ' s 

Association at idarė savo me
tinį karnivalų ties Roosevelt 
ir Butterfield roads, už poros 
mailių pietų link nuo Villa 
Park, 

mas nustatytas 300 pėdų. 
Miesto aldermonų taryboje 

dabar turimas sumanymas, 
kad ir cigaretų parduotuvėms 

100 
pėdų. 

t? 

Advokatai prieš tre
čiąjį terminę 

Chicago B a r Associatįon 10 
narių (advokatų) demokratų 
išleido su savo parašais bro
šiūrų. Peikia ir smerkia tre-
čiųjį prezidento tarnybos ter
minų, į 

H0LLYW00D IN N i 
Svetaine renduojama susi 
rinkimams, parems, vestu
vėms i r visokiems kitiems 
parengimams. 
Mykolas ir Elzbieta Radauskai 

(Savininkai) 
2417-19 VVEST 43rd ST. 

Phone Virginia 9780 

W S « 1 * « • U i " ••--• .« 1941 Zenith 

SU RADIORGAN IR WAVE MAGNET 

Nereikia jokių dratų — prijungiamas paprastai 
kaip lempa. Pagauna visas stotis automatiškai. 
>jus nusistebėsite balso ir kabineto gražumu. 

7-S-581 Radio ir Automatiškas Fonografas, patsai 
maino rekordus — kaina su 12 rekordų tiktai: 

$9995 
JŪSŲ s enas radio pr i imamas mainais. 

5-S-403 Universal Por tab le Radio, už $ - | g . 9 5 

Zenith, Mažos Radios, po $ " | 4 « 9 5 

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS 

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE HOUSE 

3409-11 So. Halsted St. Tel. Yards 3088 

PASIKLAUSYKITE RADIO P R O G R A M O S IŠ W.C.F.L. STOTIES. 
N E D Ė L I O S VAKARE. 9 VAL. MAKALAI I R GRAŽIOS DAINOS. 

Pastovumas— 
• — » 

Tą liudija įstaigos 44-riu mėty gyvavimas. 

\ 

4p 
M bendrove, kaip mūsą tauta, yra įsteigta amt 
samti, kurie yra savininką apgyreata. Nerasiu 
Baugesnės vietofe taupyti savo pinigus. 

ĮSIGYKITE NAM± PER MŪSŲ LENGVO 
IŠMOKĖJIMO PLAN4, ANT ILGŲ METŲ t 

# 

KEISTUTO SAVINCS & 10AN ASSOCIATION 
3236 South Halsted Street 

Tel. Calnmet 4118 Jos. M. M o r a l i , Secy. 
IndfiltaJ kiekvieno taupytojo apdrausti 

Iki fft,000.Q« Federalineję įstaigoje. 

-


