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Už karo pralaimėjimu Pran
cūzija turės brangiai užmo
kėti. Pirmiausia ji turi atįv
irinti okupacinei vokiečių ka
riuomenei mažiausia po 8 mi
lijonus dolerių už kiekvieną 
dienų, kaip ilgai Prancūzija 
bus okupuojama. Okupacija 
gi gali ilgai teatis. Vokiečių 
kariuomene bus iš traukta tik 
nutraukus karų ir padarius 
taikų. Karas gi gali tęstis me 
tus, kitus ir dar ilgiau. 

ITALIJA RIMTAI RENGIAS PULTI EGIPTĄ 
Reiniai apšildė 
rusus 

MASKVA, rugsėjo 13 "d — 
Rusija pasiuntė protestų dėl 
tariamosios komunų atakos 
ant Rusijos pasienio sargy
bos i r primine Romunijai, 

Okupantų išlaikymas Pranc-ūĮ J°g J1 neatsakė j aukštesnį 
zijai yra dalis milžiniškos nas 

I *' Rusijai protestų. 
tos. Dideli Prancūzijos plotai Romunijos ministeris Ga-
išnaikinti, kai kurie miestai į fen<?u pareiškė užsienio komi-
apgriauti . Tai ats tatyt i bus j s a r o padėjėjui Dekanozovui, 
reikalingos didelės išlaidos., J°£ J1 neatsakė į ankstesnį 
Daugiau kaip 100,000 karių| tų atsakymas bus įteiktas 

šiandie ir jog antrasis įvykis 
bus ištirtas ir nusikaltėliai 
nubausti. 

Tass, sovietų žinių agentū
ros, pranešimu paskutinysis į 
vykis įvykęs trečiadienį apie 
20 mylių į pietryčius nuo Čer-
nauti, Bukovinoj, ku r Rusijos 
sargybinis apšaudytas ir šau
tuvu ir kulkosvydžių. 

Toliau Tass praneša, jog 
Sov. <JRusijos vyriausybė in
formavusi Vokietijų, kad So-

žuvo. J ų namiškiams reikės 
pensijų. Išgriauta pramonė, 
žemės ūkis ir kiti valstybei 
nuostoliai naujus prancūzų 
vadus valstybes vyrus verčia 
giliai susirūpinti krašto fi
nansiniu stoviu. 

Bolševikai ir naciai varto
ja vienodus metodus užgrob
tuose kraštuose. Vieni i r kiti 

I 

į priešakį iškelia tuos, kurie 
jiems nusipelnę ilgus metus%[ yietų Sąjunga, kaipo valsty-
darbuodamies vadinamose 
penktose kolonose. Lietuvoje 
komunistai sudarė penktų ko 
lonų. Tad Maskvos komisarai 
dienraštį ** Lietuvos Aidų" 

•užvardino ""Darbo L ie tuva" 
,ir pavedė redaguoti Kauno 
žydeliams. Žinoma, jų [prieša
kyje yra Maskvos komisaras. 

be prieinanti prie Dunojaus, 
negali pis i l ikt i indiferentiška 
dėl laivų reguliari jų šiuose 
vandens keliuose ir turi daly 
vauti Dunojaus apylinkės nu 
tarimuose. 

Užsienio vicekomisaras Vi
šinskis priėmė Vokietijos am 
basadorių Sehulenburgų ir 

Bombos 
Buckingham 
rūmuose 
Karalius išven
gė nelaimės 

LONDONAS, rogssjo 13 d. 
— Oficialiai pranešama, jog 
šiandie vokiečių bombanešiai 
vėl apmėtė bombomis garsino 
sius Buckingham rūmus. Tuo 
laikų ruimuose buvo karal iuj 
Jurgis i r karalienė Elzbieta, 
bet jie išliko nesužeisti. 

Tuo pačių laiku žuvęs skai
čius vaikų, kai vokiečių bom
ba sprogo ant mokyklos. 

Atakai da r tebevykstant 
informacijų ministerija išlei
do komunikatų, kuriame sa
k o : 

"Š io ry to atakų metų nu
mesta bombų ant Bucking
ham rūmų ir padaryta mažai 
nuostolių. Karalius ir karalie 
nė, kurie buvo rūmuose, išli
ko nesužeisti". 

Ši~ataka ant Londono pra
sidėjo 9:46 vai. ryto ir tęsis 
iki 1:55 vai. po pietų/ 

PAŠAUTA DU 
BOMBANEŠIAI 

• • 

Nacių orinėmis bombomis sugriauti namai ap&gf Šv. Po
vilo katedrą Londone. Viena nesprogusi nacių bomba įsirau
susi į žemę katedros aikštėje ir bijoma jos sprogmuo. 

\ (Acme telejphoto.) 

• 
Kas kam turi rūpėti, kad tici pareiškė Rusijos nusistatymų 
žydeliai yra nemokšos, netu- sųryšyj su vokiečių praneši-
ri supratimo apie Lietuvos mais apie Vienos konferenci-
reikalus. Maskvai svarbu, kad jos nuostatus. 
jie buvo ir yra ištikimi Sta
lino tarnai. 

Naciai užėmę Paryžių pa
našiai Maskvos komisarams 
pasielgė. Didžiausių prancūzų 
dienraštį " S o i r " padavė ves 
t i šio laikraščio namuose tar-

ANGLIJA NORI 
TARTIS SU RUSIJA 

LONDONAS, rugsėjo 13 d 
— Patikimai pranešama, jog 
Anglija pasiūliusi Maskvai su 
sitarti dėl kilusio nesutikimo 
Rusijai okupavus Pabaltijo 

navusiam keltuvo operatoriui , VA 
T- , ™ . ,-, kraštus. (Jeorge Kessel. Tai dėl to, 

ikad tas Kessel pasižymėjo 
veikdamas penktoje nacių ko 
lonoje Paryžiuje. Už tai jam 
atsimokoma. Įgudęs vyriau
sias prancūzas redaktorius 
pašalintas ir jo vietoje pas
kir tas keltuvo operatorius! 

• 

Dėl siaučiančio karo J . A 
Valstybių 32 diplomatai nete
kę vietų Europoje. Tarp jų 
vra vienas ambasadorius ir 
aštuoni ministrai įgaliotini 
(plenipotentai). Amerikos di
plomatines reprezentacijos iš-^ 

Anglai pasiūlę: 
1. Anglija panaikinsianti 

pretenzijas į savo 5,500,000 
sterlingų investmentus Pabal
tijo valstybėse, jei Rusija at
sisakys 4,000,000 Pabaltijo 
turto Londono bankuose. 

2. Ki tu atveju abiejų vals
tybių ieškiniai turėtų būti n)u 
t raukti iki karo pabaigos. 

3. Anglija pasiruošusi nuo-
muoti iš Sovietu vvriaut^vbės 
30 ar 40 Latvijos ir Estijos 
laivų Anglijos uostuose. 

Virš Londono pašauta bent 
du bombanešiai. Šioje atakoje 
dalyvavo didžiausi Vokietijos 
bombanešiai ir numesta daug 
padegamųjų bombų. 

Nežiūrint ugnesių didžiau
sių pastangų, keliose vietose 
vakarų Londone kilo gaisrai. 

MAŽIAUSIA NUOSTOLIŲ 

Nors vakar naktį vokiečiai 
numetė daug sprogstamųjų 
i r padegamųjų bombų, bet 
Vokietijos lakūnai ne į rengė 
pasiekti Londono centro ir, 
vyriausybės pranešimų, va
kar naktį Londonui padaryti 
nuostoliai yra mažiausi. 

Tuo pačiu laiku paskiri vo
kiečių bomibanešiai arba ma
žos jų grupės pravedė atakas 
kitose Britų salų dalyse. 

Ilgiausiai vokiečių bomba-

ŠVEICARIJOJ BIJOMASI ! BREMENE DIDELI 
NERAMUMU 

nėšiai siautė vidurinėj Angli
joj , ku r apgriauta nemaža na 
mų dviejuose Lancashire mie
steliuose. 
SUSTIPRINTA APSAUGA 

Londono spauda džiūgauja 
jog sustiprinta sostinės a p 
sauga, kuri atmušusi vokie 
cių bombonešius. 

Vakarykščiam! Oficialių pranešimų apie Pataisymas, 
t raukta- iš Belgijos, Olandi- " D r a u g o " numery paskuti- 'žuvusius vakar naktį, nėra, 
jos, Luxemburgo, Danijos, niam ' ' T r u m p a i " paragrafe,, bet komunikatas praneša, jog 
Lietuvos, Latvijos, Estijos, d~l korektoriaus near*užiūrė-; trečiadienį po pietų žuvo 125 
Norvegijos i r Lenkijos. Se-J imo, išspausdinta sekančiai^ i r sužeista 250 i r naktį su- mus, draudžiančius viešųsias 
niau Amerikos atstovybės pa - . ' 'Tame ilgame sąraše bet gi žeista 170 ir žuvo 40. Nuo demonstracijas, tūkstančiai 

ZURICHAS, Šveicarija, rug
sėjo 13 d. — Šiandie nacinis 
judėjimas, pareikšdamas ė-
męsis "pirmųjų žingsnių paci-
fikuoti politinę padėt į ," su
kėlė Šveicarijoje sensacijų. 

Parti ja, kuriai vadovauja 
Ernest Hofmanu ir Jacob 
Schaffner, išleido komunika
tų, kuriuo skelbiama, jog va
dus priėmęs prezidentas Pilet 
— Galaz. J ie pareiškę jam j u 
dėjimo politinius ir sociali
nius tikslus. 

Politiniai rateliai pareiškė 
baimės, jog Šveicarijoj gali 
išaugti rimtas politinis krizis. 

Kiek žinoma Tautinio Jude 
ji'mas savo tarpe teturi kelis 
šimtus narių i r būvio laikomas 
menkos politinės vertės. 

Šveicarijos federalis komi
tetas pareiškė, jog šiuo klau
simu bus išleistas pareiški
mas. 

GAISRAI 
LONDONAS, rugsėjo 13 d. 

— Grįžtų iš atakų anglų la
kūnai sako, jog Bremene, vie 
nani didžiausių Vokietijos uo 
stų, padegta beveiik visi do
kai ir sandėliai. 

Anglų bombanešiai atakavo 
vokiečių laivus, prikrautus 
ginklų ir kitokių reikmenų. 
Aviacijos ministerijos prane
šimu vienas laivas paskandin 
tas pr ie Dunkirko ir kiti du 
apmėtyti bombomis prie Cape 
Gris Nez. 

Be smarkios atakos ant 
Bremeno anglų orlaiviai pra
vedė sekmin*ras atakas ant 

pozicijas 
Žemyno atakos 
jau prasidėję 

ROMA, rugsėjo 13 d. — 
Italijos vyriausioji karo va
dovybe praneša, jog italų la
kūnai smarkiai bombarduoja 
anglų pozicijas Egipto pasie
nyj, kai tuo tarpu iš Romos 
ateina neoficialūs praneši
mai, jog italai pradėjo puoli
mą ant Egipto. 

Vyriausioji vadovybė nieko 
nesako apie žemyno kariuo
menės ofensyvų, bet kai ku
rie karo žmonės sako, jog toj 
apylinkėj karo veiksmai pra
sidėję. 

Nors aukštieji fašistų sluo-
gsniai ir reiškia abejojimo, 
kad italai būtų perėję Egipto 
siena, bet galima laukti, kad 
netrukus Egipte pilnai užvir
tų karas, nes ir anglai i r ita
lai koncentruoju karinome 
nes pasienyje. 
ITALAI BOMBARDUOJA 
SUDANĄ 

Komunikato pranešimu kiti 
italų orlaiviai (bombardavo 
britų pozicijas Anglo-Egipto 
Sudane ir motorizuotus ang
lų kariuomenės dalinius EI 
Katulo zonoje, Kenjoj. 

Italų submarinas nuskandi
nęs Atlanto vandenyne 18,000 
tonų anglų laivyno. 

Turine užmušta penki ka
reiviai ir vienas civilis gyven 
tojas, kai bandyta pašalinti 
viena anglų bomba, numesta 
netoli Fia t motorų dirbtuvės. 

Atakos ant M O R O 
nesumažės 

BERLYNAS, rugsėjo 13 d. 
— Nors pereitų naktį Berly
ne buvo viskas ramu, tačiau 
vokiečiai pareiškė, jog atakos 
ant Londono ir kitų Anglijos 
dalių nes-umažėsiančios. 

Šios dienos atakose ant Lon 
dono, anot DNB, sukelti nau
ji gaisrai miesto centre i r 
dokuose prie Temzės. 

Vyriausioji vadovybe pra
neša, jog pereitų naktį kilo 
gaisrai vakariniam Liverpoo-
lio uoste ir padaryta daug 
nuostolio Bexhill, Brighton, 
Banburg i r kitose pietinės 
Anglijos dalyse. 

Lengvieji Anglijos laivyno 
daliniai bandė bombarduoti 
Boulogne, bet juos nuviję vo
kiečių pakraščių batarejas. 

Vokietijos submarinas nus
kandinęs šešis ginkluotus An
glijos prekybinius laivus ir 

; 37,000 tonų. -. . 
Pereitų naktį anglų bomba-

nešiai pasirodė šiaurinėj ir 
vakarinėj Vokietijoj, kur nu
metė bombų ant rezidencinių 
distriktų ir sodžių, bet savojo 
tikslo nepasiekė. 

Nacių bombanešiai, grįžtų 
iš atakų ant Londono, prane
ša bombardavę vakarine ir 
centrinę sostinėm dalis, įi-
mant Waterloo tilto apylin* 
kę ir pridėjo, jog Londonas 
skęstąs gaisruose. 

PATARIA PRAN 
CŪZAMS SPORTĄ 
' PARYŽIUS, rugsėjo 13 d. 
— Jean Borotra, fizinio auk-

sienio italai sutraukė 50,000 
kariuomenės, matomai, pasi
ruošimui pulti Egiptu. 

Kariniai stebėtojai spėja, 
jog fašistų ataka prasidėsian 

kitų Vokietijos dalių kur bom ' t į s avai tės bėgyje ir sutap-

250,000 ITALŲ PASIENYJ | " . 
T M T n A ^ . , -• 1 9 i lėi imo direktorius, per radio 
KAIRO, Eiptas, rugsėjo 13 J . . # l f. 

j -r* • T U - -B* • tr ™ I kreipėsi i Prancūzijos zmo-
d. — Prie Libips-Egipto pa-Į , , . . , » . v •• . 

nes, kad jis labiau užsiimtų 

DEMONSTRACIJOS 
BUKAREŠTE 

BUKAREŠTAS, rugsėjo 13 
d. — Neatsižvelgdami į prem. 
gen. Ion Antonescu įsaky-

barduota kariuomenei koncen 
tracijos, ypač Prancūzijos pa 
jūryj, ir keletas didesnių mie
stų Vokietijoj. 

Ostend uoste, Belgijoj, Flu-
shing, Danijoj ir Galais ir 

\sianti su Vokietijos galutinia 
a taka ant Anglijos, kaip ir 
Italijos įstojimas į karų suta 

teportu. 
Borotra, buvs narys <ga<rsių 

jų Prancūzijos Davis taurės 
teniso ratelių, pareiškė norįs 
mankštų, šviežio oro ir saulės 
pagalba atgimdyti Prancūzijų 
fiziniai. 

" T a i nėra klausimas, kad 
. ; - . raumenys valdytų intelektų, 

po su vok.ee . , d r i t a o n a a t . ^ ^ . ^ ^ ^ h a r m Q _ 
ningai veiktų", pareiškė jis. 
"Mokslo dalykų programa 
mokyklose bus žymiai pakeik 

;v ta ir fizinis auklėjimas užims 

naikintos Austrijoj, Čekoslova, viena milijoninės vertės šoko-! šeštadienio atakose ant Lon-
kijoj ir Albanijoj. Pagaliau lado fabriko " T U k a " . O tu-j dono žuvo 1,175 ir sužeistų 
diplomatinė reprezentacija su ' rė jo būt i : " T a m e ilgame sų-' 4,270. 
mažinta pačioj Vokietijoj ir, r*še bet gi m ra mili joninės. Dėl nuolatinių atakų Lon-
Prancūzijoj. Tik Maskvoje ne į vertes šokok ih fabriko "Til-, dono laikraščiai nebeįstengia 
ivv .k£ Eakeitinnj. kJ i reguliariai išeiti. 

Geležinės Sargybos narių pa
radavo Bukarešto gatvėmis. 

Paradas suruoštas prisimi
nimui Cormeliu Codream, nu
žudytojo partijos vado, kuris 
tapo partijos kankiniu. 

ka ant Prancūzijos. 
Italai labiausiai stiprina s.-i 

Boulogne, Prancūzijoj apmė-j<vo ] į n i j a s ^rp Azeizo, Bar-
tyta bombomis sukoncentruo-| d i j o s i r p o r t Capuzzo 
ti vokiečių laivai atakai antj ' K a i k u r i e stebėtojai parei^ v . , 
Anglijos. k i a > j 0 g Italijos vaidmuo šiamf

z>™1{* v i e t j * 
kare yra pulti anglus Vidur
žemio jūroj ypač strategines 
vietas. 
ANGLAI LAUKIA 

Anglų kariuomenės vadai 
ponijos spauda rašo, jog Ja-1 Egipte pasirinko Laukimo tak 
ponija deda pastangas suda-jtika, nes tuo jie priverčia ita NEW YORKAS, r u s ė j o 13 

JAPONIJA BIJO 
AMERIKOS 

TOKIO, rugsėjo 13 d. — Ja 

NIEUW AMSTERDAM 
ANGLIJON 

ryti draugingus santykius su 
Sov. Rusija, nes, kai kurių 
laikraščių pareiškimu, Jungti 
nių Valstybių pasiruošimo pro 
gramą nukreipta prieš Japo-
nW 1 L^i -4>AiL 

lus eikvoti amunicija, kurios, d. — Vakar naktį iš New 
šiuo metu italai sunkiai įgali 
gauti, todėl ir bus bandoma 
Egiptu pulti kogreičiausiai, 
kol dar neišsibaigus amunici
ja-

Yorko uosto išplaukė nežino
ma kryptin — greičiausia An 
glijon kareivių vežiojimui — 
$15,000,000 Holland-America 
laivas Nieuw Amsterdam. » 

file:///sianti
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Katalikiškų Mokyklų Vertinimas 

— 

kio '-vyriausybės'' dar dirbo į* prie jos 
kiek galėdami taikės. Ęet kad visas Lietų 
vos įstaigas perėmė Maskvos fccmį&ara*, Ue 
tuviams jose nebėra vietos. Su laiku netefe. 
'* prezidentūrosM ir pats Justas Paleckis. 

V. Čarneckis yra buvęs Steigiamojo Sei 
nio narys, Lietuvos atstovas VašHųrtone* I«o-
ndone ir daug metų Romoje. Be to, buvo 
susisiekimo ir užsienių reikalų ministru. Pa
staruoju laiku dirbo užsienių reikalų minis 
terijoj, kaipo ekonominio departamento di
rektorius. 

jaunimo Laikraštis 
Jau išėjo iš spaudos "Vyties" numeris, 

kuris suredaguotas naujo redaktoriaus An
tano Skiriaus. Nėra abejonės, kad tas nu
meris nudžiugins savo skaitytojus, kurie pa
stebės jaunimo žurnalo pagerėjimą, ir pagy
vėjimą. 

šis 'Vyties" numeris apima ne tik aktua
liuosius L. Vyčių crganisajcijos reikalus, bet 
supažindina jaunuosius skaitytojus su šian
dieniniais mūsų tautos ir visuomenės reika
lais, duoda trumpą, lietuvių kultūrinio gy
venimo apžvalgų. 

Tikimės, kad vyčiai neužmirš, jog šį ru
denį sueis lygiai 25 metai nuo pasirodymo 
pirmojo jų laikraščio 'Vyties" numerio. 

Naujam "Vyties" redaktoriui linkime pa
sisekimo gyvinti žurnalų ir per jį kelti jau
nime religinę ir tautinę sąmonę. 

• APŽVALGA 

Katalikiškoji spauda skelbia džiuginančių 
žinių iš mokyklų gyvenimo. Jų paduotais sta
tistikos daviniais, šį rudenį katalikiškos mo
kyklos Amerikoj, kaip pradžios, vidurinės, 
taip ir aukštosios, prisipildė mokiniais la
biau, negu bet kuriais kitais metais. 

Kodėl taip? 
Niekuomet pasauly nėra buvę tiek daug 

netikėtų ir nejauktų sukrėtimų, kiek šiais 
laikais. Niekuomet pirmiau nėra buvę tiek 
daug pasikėsinimų ant žmogaus laisvės, ant 
tikėjimo, kiek dabar. Triuškinamos ištisos 
valstybca ne vien tik imperialistiškais sume
timais, bet ir tam, kad Dievų išvaryti iš 
žmonių širdžių, i i šios žemės ir Jo vietoje 
pastatyti stabus. 

ftio krašto žmonės vis labiau pradeda pa
justi įš kur pučia nauji, šiurpus vėjai, iš 
kur kyla pavojai. 

Nutolimas nuo ĮHeyo, paneigimas Bažny
čios tiesų paverčia miestus pelenais, I l t in i 
na tautas vergijos retežiais, paverčįa žmo
nes didelių, barbariškų diktatūrų dalelėmis, 
bekalbėmis, beteisėmis dalelėmis. 

Amerikos gyventojai jau n*ato, kad J T : 
pavojų ir šio krašto krikščioniškajai demo
kratijai, kuri visiems užtikrina lygias tei
ses, laisvę ir medžiaginę gerovę* Del to la
biau pradeda įvertinti ir remti svarbiausiąjį 
krikščioniškosios demokratijos ramstį —r pa
čių krikščionybę ir krikščioniškąjį, katali
kiškąjį auklėjimų. 

Dėl to tai šiemet labiau prisipildė kata-1 
Ūkiškosios mokyklos, 

l? fce, kurie seniau priešin&si katalikiškų 
mokyklų steigimui ir jų užlaikymui, šian
dien pakeičia savo nuomone, nes aiškiai ma
to, kad katalikiškųjų mokyklų tinklas, tai 
vienas stipriausiu įrankiu apsaugoti demo-
kratybes idealus, ^ ^ i 

Pagausėjo mokinių skaičiumi ir lietuviš
koji, katalikiškoji mokykla. 

Gauname žinių iš Marianapolio Kolegijos, 
iš Sv. Kagimiero ir Šv. Pranciškaus Seserų 
Užlaikomų mergaitėms vidurinių mokyklų, 
kad šiemet į jas įstojo rekordinis mokinių 
skaičius. * * # * « * } 

Tai reikia aiškinti ir iš tautiško požvilgio. 
Kažin ar kada lietuvių tauta buvo taip 

skaudžiai sukrėsta, kaip šiemet. 
Bolševikams okupavus Lietuva, panaikinus 

lietuviškųjų spaudą, užgrobus Bažnyčios, tur
tų, išmetus iš mokyklų kryžių, tikėjimo tie
sų dėstymų. įvedus priverstinas rusų kalbos 
pamokas, visiškai atėmus lietuviams laisvę 
rūpintis savo krašto, savo tautiniais. kultūri-
aiais ir kitokiais reikalais, lietuviai pajuto 
didelį pavojų ąąvo brangios tautos gyvybei. 
Ta pavoja jaučią ir kituose kraštuose gyveną 
lietuviai. » H jjįjfy 

Dėl to nenuostabu, kad ir Jungtinių Ame
rikos Valstybių lietuviai pradėjo labiau ver
tinti tai, kas lietuviška. Jie suprato, kad jei j 
pačioj Lietuvoj lietuviškoji mokykla darosi \ P i n i g ų S i u n t i m a s 1 j L i e t u v ę 
ne be lietuviška, tai reikia imtis priemonių, ' "Vienybe" praneša savo skaitytojam*, kad 
kad ten. kur dar turime laisvę, palaikyti įr rUgpiūčio 30 d. Juragtindų Valstybių, Iždo 
remti lietuvių mokyklų. Praktiškiausia tam departamentas paskelbė Leidinių No. 32, ku-

fi^tadifius, .rūgs. 14 i , 1940 
• = 

Rimties Valandėlei 
- * = 

Dalyvaudami įvaįricse pra- Taip mes pastebėsime gy-
kalbose. turime progos išgir- venime. "Vieno asmens lai 
sti, kiek vargo užkrauta Ue- mė, kito nelaimė". Vaikui ue-
tuviams, kurie dabar tikra laimė, bet šuneliui džiaugsimi; 
maskolių nepriklausomybe — gauna progos paragauti 
dliaugiasį. Sąjėse susįjpeųfea pie*©. lietuviams ši*dį sopa, 
gan daug klausytojų, galima rusams laimi kad randasi dau 
pastebėti, kad fenonės ausimi- W ų P i l i T l t l Ų , kurie B0-. 
nę, prislėgta dvasia eina na- JŲ ant žemės jiems padeda 
mo, nesitikėdami, kad laisvė steigti, negalėdami pakęsti 
vėl grįžtų tėvynei. - kol dangun pateks į tikrų ro-

$iemos metu, sniego mažai1 jų. Arba gal niekad nesitiki 
tebuvo, bet smulkus lietus ap ĵ matyti rojaus mirus, tai oėnt 
trauke sniegą ledo sluoksniui čia ant žemės paragaus tos 
Šaligatviai ėjo švilpaudamas laim&a. 
berniukas, rankoje nešdamas 
bonką pieno. Paslydo vargšui 
berneliui koja, pasileidus bo-
nka jam iš rankos, sudužo. 
Pienas išsiliejęs ant sniego 
pamažu pradėjo virsti ledu. 

Vienas bei kitas praeivis 

Kaip dažnai gyvenime ra
sime asmenų, kurie patyrę 
nelaimių, nepasisekimų, nebe 
tmi noro pradėti darbe it 
naujo. Gyvena vįen tik pra 
eities prisiminimais. Nusimi 

PRO*. 

virs\( ^ 
^ foam 

Tavorš#ys A. P, 
Šneka 

Gerbiamas ir pašenavotas 
visų prof. Kampininke. 

Duodi savo delnų kitiems 
pašnekėti, prašau neatsakyt 
ir man, vienam gerų tavo t§« 
Vorščių, kokiais yra Stalinui 
Zaleckiai, Krėves, Gir e ir 
kiti. 

Ąnų dien mačiau baHuvikų 
**Vįlny" pikčerį " demonstra
cijų'' Kaune. Pikčerįs ųžiiua 

nimas neprašalįns nelaimė^,1 PV*se puslapio. Demonstrantai, 
nusišypsojo pažvelgęs į v e r - ^ g į ^ ^ ^ p ^ ^ l d a u g ų m o j Ickiai, Sorėa, su 

galį net visai atitaisyti padė
tį-

Teisybę Paraše 
'•T?-ne" savo vedamajame straipsnyje pa

statė visų eilę klausimų, kurie yra ir aktu
alūs ir svarbūs. Ji ražo: 

"Žmogaus laisvei ir tautų laisvei didžiau
sias pavojus kyla aš vidaus. Protiškas ap
snūdimą^, neturėjimas ar nepaisymas doro« 
saitų, išlepimas, perdidelis lėbavimas ir įgir-
tavimas," pasidavimas ^gundoms ir norėji-
nias viskų gauti veltui, be darbo ir pastan
gos, yrą, tie priešai, kurie suėda ii* žmogaus 
laisvę ir tautps laisvę. 

"MŪLŠU dabartinė civilizacija, pmių pir
miausia pataikaudama žmogaus silpnybėms, 
duodama vis daugiau retinančių patogumų 
if niekniekių, "žadėdama kokį tai lepumo ro
jų, ar tai komunizmų ar socializmų, kur visi 
bus '•poniai", stumte stūmė žmogų į svunen 
kėjim-į. Tik pažiūrėkime į save, arba pažiū-j^ 
rėkime į savo vaikus. Ar daug kas iš mūsų 
ar mūsų vaikų prisi^piria knygas skaityti ir 
miklinti savo protų, Ar daug kas iš mūsų 
ar mūsų vaikų įskiepija į save pažangios mo
ralybės principus! Ar daug kas savo liuos-
laikį sunaudoja savo fiziniam, protiniam ir 

kačiargom, prie kurių prįka 
binti pikčerįaį: Stalįno, sifili-
ko Lenino, Molotovo, Yorošy-
lovo} Tomskio, Kągano, Ja-
godos ir kitų ruskių, gruzinų, 
kirgizų ir žydų, trūko tik Liu-
ciperio, Q tai būt buvus grar 
žj kolekcija, o nei vieno lie
tuvio. Misliju šiaip, mislįju 

kiantį vaikų. Iš kiemo tuo 
tarpu išlėkė rudas šuo, links 
mai sulojo kitiems šunims 
pranešdamas, kad čia randa-! Pirmais amšiaifc rodos pe^ 
si kas nors geresnio. Vienas sekiojimai sųnaįkmo tofikš»S^ 
geraširdis vyras pasigailėda- nis. Kų gere turęje, buvo & 
mas vaikelio davė jam pini-jimta. Ifępasidavę nusiminį-
gėlį kad nusipirkęs daugiau'mui, bet daj ueUW stvėrėsi 
pieno negrįžtų namon tuščio-; darbo. Mes, irgi atsiminkime, 
mis rankomis. Vaikas taip1 kad vien a^ailęstavįmas tią-
paguostas visai užmiršo kad|padėSk reik iš naujo dirbtir p i k ^ r i o \ ų e i \ i m o iįetuvio 
buvo nelaimė. pasišvęsti. AMM\ k o m į s a ro . Ąnt galo priėjau 
— " •-• "" '- ii.......u .. .— - ( tokios rokundos, kad lietuviai 

Niūrus Kaunas Ir Visa U c t t i V i ^ J ^ f t į ^ ^ 
Btalinui, visiems jo komisa
rams ir jų bizūnams, nudris
kusiai raudonai armijąį ir įn-
ternacijonalui. [Taip man pa-

k*čiftrgu prisirišę jų pikče-
riųs valkioja po strytųs. Tąi 
taų įr lįetųviai komisarai! 
Tinką į& sifiliHų uteiynės 
komisai^ pikderiams po stry
tųs pešioti! 

Viena balšąvika girdėjau 
pasakojant, kad Uetuvoj da
bar yra kuo didžiausia laisvė 
ir jei kas nori gyventi, turi 
sudėti tokių priesaikų; 

" Prisiekiu dirbti ir būti iš
tikimas; Lenino mumijai, tau-

PRAŠAU NESIJUOKTI! 

— Matai? Petrai, nesykį ta
vo tėvas sakė, kad ką pasėsi, 
tų ir piausi. 

— K^ čia supaisysi senę 
žmonių šneką. Saliune aš ne 
vieną dolerį pasėjau, o niau
ti, tai nei cento neploviau. 

JOŠKIg. (į Mauškį). -
Mauški, tu žinai koks aš be-

Bet "Būk Tamsta, Tikra, MŪSŲ 
Kareiviai Sugrįš*1 

— Žymus Ženevos, laikraš
tis " Journal de Ųeneve" įsi
dėjo tokį savo koresponden
tės, buvusios bolševikų ant
plūdžio metu Kaune, straip-

4-Šių tragingų valandų, kaį 
trys laisvos ir ląųiiingos ša
lys: Lietuva, Latvija ir Esti
ja, įjungtos prieš jų norų į 
Boviettį Hųjungų, pasirėmusių 
jėgos pagrindu, bolševikų ka-

moraliam patobulinimui I Ar daug kas iš į reiviai atrodo yra nustebę 
mūsų mokame paisigamint sau valgį f A r l m a t y t i s o č i a i v a i g a n č i u s ir 
daug kas aš mūsų jaučiame tikrų snaagumų 
iš to, kąd «avo susivaldymu, savo darbu įr 
savo pasišventimu padedame savo tautaį ir, 
žmonijai atsįekti dvasinio lįiakylimo ir tik- Pasak0«I0' 

normalinėse sąlygose gyve
nančius žmones. Ką gi jiems 

ros laisvės? Ar daug kas iš mūsų bandome 
sekti prakilnių žmonių gyvenimus f Ar daug 
kas iš mūsų susilaikome nuo tuščio laiko 
leidimo, nuo bėgiojimo į "muvįus", mio sa- n a i , smulkūs pirkliai, dąrbi-
liūnų, nuo balių ir baliukų ir nuo visokio į nįnkai, visi atrodė baisiausiai 
vadinamo *'gaod tinie11! r [nusiminę. Jokio aplodismentq, 

faunas atrodo niūrus, Aš 
sekiau gyventojus, kai ėjo so
vietų kariuomenė: įųįestele-

tiejį mirtį ne savo mirtim, 
8talinui, iš didelės meilės jam 

r 3 » r— . m i n i » » w n w i w 

tvirksta ir pasileidžia, bet negeresni esame 
ir mes ptdys — didelėje didžiunioje1'. 

— r — 

priemone — leisti savo vaikus į lietuviškų 
mokyklų. , g | , 

Narą abejonės, kad lietuvių mokyklos, pa
ėmusios mūsų vaikus į savo globų, neužvils 

ris sako, kad pavieniai žmone^ kurie įšgy 
veno Amerikoje nemažiau vienų metų ir ku
rie siuntė pinigų tiems patiems gavėjams 
bent šešių mėnesių laikotarpiu pr.Kš 1W0 \ 

tautos lūkesčių it tęvų tįroškimų — išmoks- balandžio 8 d., dabar gali siusti kas mėnesį 
lins ir išauklės lietuvių jaunuomenę sanao- ^ $50 v į e nam asmeniui ir po $10 per me
ilingais lietuviai/i katalikais ir gerais šio nej;į kiekvienam jo šeimos nariui, bet visa 
krašte uUieeiais. nedaugiau $100 visai šeimai. 

J Siuntimo kaštai (American Ex>p»ress) puišė 
S a l i n a m i LiętUViai V a l d i n i n k a i nuošimčio nuo sumos, bet nemažiau $1. Už 

Tik kų gauta žinia, kad V. earnecki3, telegramų palaidas į Lietuva primokama 
aukštas pareigūnas Lietuvos užsienių reika- $2.50. 
lų ministerijoj, pašalintas iš vietos. Bet ne Jei kada Lietuvos žmonėms buvo reika-
tik atimtas iš jo darbas, bet ir namas. Jo linga pagalba, tai ji yra reikalinga dabar. 
šeima (žmona ir penki vaikai) išmesti iš Tačiau nepatartina ten siųsti pinigų perlai-
fcuto į gatve, das toK kol nebus aiškaus užtikrinimo, kąd 

Pranešama, kad panašiai yra elgiamasi su siunčiamieji pinigai pateks į rankas tų as-
visais Lietuvei valdininkais. Jau nebedaro- menų,, kuriems siunčiama. Neužmirškime, kad j 
ma ski/tumų ir tie^BS, kurie ir prie Palec-; bolševikai yra įpratę viiskų nusavinti. 

prieš slegiančių tyla, bolševi
kai paleido po gatves sunkv̂ v 
žirnius su raudonomis vėliavo: 
mis ir garsiakalbiais, kurie 
transliuodavo ąr tai " Inter
nacionalą,'' ar tai "Trista
no" preliudijų, o iš sunk 
vežimių buvo šūkaujama: 
*4 TegyvUoja raudonoji armi
ja." Lietuviai praeidavo^ nu
sigręžę. (Tačiau ryt diena vis 
dėlto laikraščiuose buvo rašor 
ma: "Mūsų armija sutinka 
entuziaztingų minių," Be abe
jojimo, kurie būtų pasakę 
priešingai, būtų buvę tuojau 
pašalinti. "Mes nesiskaitom 
su atskiru žmogum/' man pa
reiškė randonieji. 

iVargšas Kaunas! Bolševi
kai savo atėjimo progą norė
jo dekoruoti miestų. Jįe visu* 
iškabino milžiniškas raudoųas 

sušlapo, gatvėse tekėjo van
duo, paraudęs.kaip nuo krau
jo. Ąr4ai buvo simbolis* 

Nežiūrint savo bukumo, s^ 
vietų kareiviai gerai suprato 

.. . , ir no komisarams, patys ant. 
tų visuotinį sustingimų, kuri • r J • 
iššaukė jų atvykimas. Jie ne
drįso mums žiūrėti į akis, jie 
mųs stebėjo, nepakeldami 
žvilgsnio, net su tam tikra 
simpatija* 

Vįenų liepos mėn. vakarų, 
kai žygiavo kariuomenė, aš 
išgirdau balsus, entuziazmo 
balsus, "valio" šauksmus. La
bai nustebusi, aš išėjau į gat
vę. Aukšto ūgio ir taikingai 
nusiteikę vyrai, medžių kirtė
jų ir žemdirbių judesiais, ej<» 
pro šalį; tai buvo lietuvių ka
riuomenė. Užklaustos mote
rys mąn atsakė: 

4 < Mūsų kareiviai apleidžia 
Kaunu; jiems nebeliko vįetos, 
rusai užėmė visas kareivi
nes." 

Kai aš tylėjau prislėgta* 
viena jdj pridėjo: "Bųk tam
sta tikra, mūsų kareiviai su
grįš. . 

taip, kaip čia yra, kad ant dinas. Duok man uždirbti bent 
kiek. 

MAUfcKIS. — Gerai, aš 112-
pirkau dalį miško, tau pave
du medžių kirtimą. 

JCHŠKĮS, — O kiek tų man 
mokėsi už vienę medį. 

MAUŠKIS. — Krikščionys 
sutinka kirsti po dų litų, aš 
tau duosiu po tris, 

dėkit visi Stalino įšyalnintie- JO&KIS, -r- Labai gerai, 
ji iš kapitalistų ir pasmerk-„pat Žinai, kų f' Dųok'tų mau 

• 

po Uta nuo medžio, o kirti
mų pavesk krikščionims po du 
litų. Tegul ir jie uždirba. 

mą • 

Sočiai Security Board Apie Darbo 
Kaip reikalauti 
bedarbės apdraudos 

Jei dirbai darbe, kuris toj 
valstybėj bedarbės apdraudos 
įstatymu padengtais, ir jei at
leido iš darbo, ar pats pame
tei kreipkis į arčiausį viešo 
darbo ofisą. Tai geriausias 

nuose, krautuvėse, ofisuose, 
bankuose ir kitų biznio ir pra
monės vietose. (Valdžios dar
bai — federalės, valstybės, 
nuėstų ir apskričių — njepa-
dengti, nei agrikultūrinos, nei 
naminės tarnystes darbai — 
nei darbai ' prįe labdaringų, 

taūda* vėl rasti darho ir tik «*«Shai b apšvietos ir kurių 
1 * 1 1 v M • 

»> 

Naujas Plentas 
Tarp Šiaulių ir Kauno 

pradėtas tiesti naujas plen 
tas, kuris eina ruožu: Kėdai 
niai - Krakės - Grinkiškis-
Radviliškis - Šiauliai. Iki 
Radviliškio plentas eis 10-12 
km. atstu nuo geležinkelio. 
Ttes Radviliškiu plentas per
eis geležinkelio linija, ir neto-

per tų ofisų galėsi gauti be
darbes apdraudų, jei nerasi 
da^bo. 

Tuo pačiu laiku, kaip išpil-

kitų pelno nedarančių orga
nizacijų. 
Kiek gausi apdraudos 

Jei esi kvalifikuotas gauti 
dysi aplikacijų gavimui dar- bedarbės apdraudę, gausi, .pa

prastai, apie pusę (pilno laiko 
savaitinės algos; bet, nežiū
rant algoH, medaugiau kai;p 
$15 į savaitę. Taip yra dau
gumoje valstybių. Kaip ilgai, 
arba per kiek savaičių gausi 
apdraudų, priklauso nuo val
stybės įstatymo. Baugelis val-

bo, sykiu išpildysi ir reikala
vimų apdraudos. 

lleguląriai, $ykį į 'savaitę, 
reikės raportuoti tam pačiam 
ofisui, paigul duotus nurody
mus. Jeigu per 2 ar 3 savai
tes (tai laukimo laikas) jokis 
darbas nepasirodo ir jeigu 
reikalavimas valstybė* bedar- sty*>iu m o k a i** 14 ar 15 sa-
bės apdraudos viršininkų bus 
užgirtas, tuoj j:iraižidės savai
tinė mokestis. 

Reikalavimų užgirs, jeigu 
*'esi kvalifikuotas" apdrau-
dai. Ta* reiškia, turėjai iš
dirbti paskirtų laikų^ ar už
dirbti paskirtų suma algos 

plentu tarp Šiaulių ir Kėdai
nių bus apie 120 km. Šiaulių-

j vėliavas; lijo lietus, vėliavos 

Ii Kairiių įsijungs į Šiaulių -- j ^r pereitų metų prie darbų, 
Panevėžio plentų. Naujuoju kurie padengti valstybės be 

darbės apdraudos įstatymo 
Viešo darbo ofisai rcįkalavi-

Kėdainių plentas nmnatomas mm paaiškina Jįe mainosi į-
galutinai baigti 1942 m., nes, vairiose valstybėse. 
prieš skaldos pąklojim^ turi ! faden^ti darbai yra darbai 

vaičių, jeigu prieš tų laikų 
negauna žmogus darbo. 

Savaitinės bedarbės apdrau 
dos mokestys mokainos iš 
Valstybė* Btdarb/Js Apdrau
dos Fondo. &is Fondas susi
daro iš pinigų nųo darbdavių. 
Įstatymas nurodo, kiek jienvs 
reikia mokėti į fondų. Kelio
se valstybėse darbininkai taip 
pat privalo mokėti į Valsty
bės Fondų. 

Kiekviena valstybė pildo 
savo bedarbės ąpdraudou į-
statymų, bet Federalė Valdžią 

susigulėti plento pylimai. fabrikuose, kasyklose, malu- padengia fildymo lėšas. 
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Hillaire Belloc 

aVTLVZAClįbS KRIZE 
Premijuotas kun. J . Karaliaus ntertimas 

— Verte —' 
Į* Antanas P. Saadys, M, I. O. 
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(Tęsinys): 
i . 

Krize savo esmėj reiškia 
įtempimą; ji taip pat reiškia 
nepastovią lygsvarą. Krizes 
sunormalavimas, nustatytų ir 
priimtinų sąlygų atgavimas 
yra to įtempimo išrišimas. 
Įtempimas iškilsta del to, knd 
nepastovi lygsvara egzistuoja 
tarp kokio daikto sudėtinių 
dalių ir to paties daikto ap
linkybių; toji nepastovi lyg
svara privalo būti paversta į 
pastovumą, kad ir po sunaiki
nimo bausme. Kaip žinome, 
žmogaus sistemoj gali įsi
brauti įtempimas paveikiąs 
jo protą ir valią, silpninąs jo 
pojūčių nusprendimus, žodžiu, 
išardas visas žmogaus pajr« 
gas. Sis kūno įtempimas gali 
būti pagydytas tiktai koordi
nuotų pajėgų sugrąžinimu; t. 
y., kenčiančio išgydymu ir jo 
sveikatos atitaisymu; arba iš 
kitos puses tas atitaisymas 
kryps priešinga puse, t. y., 
visišku suirimu, kurį mes va
diname sumišimu, kas reikštų 
galą arba mirtį sveikatingu 
mui. Kuomet chemikalinė* 
kombinacija yra nepastovi, rei 
kalinga tuomet visiškai atskir
ti sudėtines dalis, arba jas 
taip sutvarkyti, kad jos būtų 
pastovioj formoj; arba iš ki
tos puses, galima jas palikti 
toj nepastovioj formoj taip 
kad ji sprojrs ir,tuomet tai, 
kas pirmiau egzistavo, dabar 
liaujasi būti. 

Paimkime, pavyzdžiui, na
mą, kurs tampa nepastoviu ir 
rymo pavojmgam laipsnyje. 

I 

rimttesaio, <į kas svarbiau, jis 
eia pat po mūsų akių; čia pat 
po ranka. 

Atsižvelgiant į šio įtempi
mo priežastį, turime visai ki
tą dalyką; kadangi yra tiek 
daug ginty liečiančių šio 
įtempimo priežastį, todėl yra 
ir tiek daug skirtumų liečiaiv 
čių to įtempimo pagydymą. 
Bet jei mes nesurasime tikros 
priežasties, negalėsime parink 
ti atitinkamą gyduolę jį pa 
taisyti, ir tokiu būdu žūsime. 
Dabar gi, kaip mes sužinosi
me tą priežastį, kaip mes nu
spręsime to • reikalo vidinį 
charakterį su kuriuo mes da
bar turime apsispręsti! , 

Vienas svarbus prieinamas 
būdas liekasi, t. y., sekti ir 
įvertinti tuo dalyko — mūsų 
visuomenes, kuri dabar pavo
juj, istoriją. Jei mes norime 
suprasti, kuo Krikščionybe pa 
tapo, kas yra jos vidinis dės
nis, kuris palaike ją, kuo ji bu 
vo, kodėl ji pagaliau po tokio 
ilgo laikotarpio priėjo prie 
nepasisekimo liepto^ mes pri
valome sekti jo išsivystymo ir 
išsilaikymo eigą. Problema 
yra organiška; kadangi tas 
daiktas serga mirtinga liga, 
mes privalome atitinkamai 
įvertinti tuo gyvojo daikto 
prigimtį, jei norime jį pagy
dyti. Mes jo prigimtį pažinsi
me, jei ištirsime kaip jis gimė, 
atiįo ir gyvavo. * <' 

Kokia, tadgi, buvo Krikš
čionybės istorija, kodėl šiai 

Aukso Grūdeliai 
Nuo -ponystes gali išsikal

bėti, o nuo ubagystes ne. 

Dvasia padaro kūną turtin-
Šekspyras gu. 

Nesigailėk aukos varguoli! 
sušelpimui, ji tau šimteriopai 
sugrįš. 

— 

— Kauno vyriausioji gat
vė — Laisves alėja pavadin
ta Stalino prospektu. 

] 

Rūkstantieji Hercules parako fabriko griuvėsiai Kenvil, N. J. Praeitą ketvirtadienį ten 
įvyko ąprogimas. Daugiau kaip 30 asmenų užmušta ir apie 200 sužeista. (Acme teleph.) 

• 

! ( LAIKO DVASIA 
Yra laiko vejas, laiko vei-. gatvės ir kinai pilni tuščia- prukti, kaip prigauti, nus-

das, laiko sparnai. Taip pat 
yra ir laiko dvasia. Kiekvie
nas laikas turi savo dvasią. 
Lygiai, kaip kiekvienas laikas 
turi savo vėją, — šiltą, arba ' daugiausiai pergyventi, 
šaltą, su kvapais ar be jų, 
savo veidą arba kartais 

gaivių cinikų! 
Bet man prikiš tūlas fran-

telis. — Esą, tik kartą žmo
gus gyvena, todėl jis turi kno 

- jis 

ir 

kriausti ir apšmeižti, savo 
vargstantį kaimyną arba kaip 
jauną mergaitę išniekinti. I r 
jeigu tokie žmonės meldžias, 
tai jie nesimeldžia Dievui, bet 
savo aistroms, savo blizgu
čiams, o taip pat ir savo . . . 
purvui. 

Taigį iš to viso seka išva
da, kad reikia vistik grįžti 
prie senų nemirštančių tiesų, 
prie Kristaus meilės ir Jo 
tiesos. Įvykdykim nuosek-

stoka, — tuštumas, kuris vi
sur visais varpais garsinasi 

istorijai dabartiniuose laikuo- ( į r e k l a m u o j a s i 

Tamstos stebitės? — Vi-

turįs pilnai gyventi. 
Gerai, gerbiamieji, jeigu 

kehs veidus - skaičius arba j ū s a p i e p i l n a g y v e n i m ą kal-
tamsiųs, tiesius arba iškrai-! b a t j t a i j a u p r a š o m i r a i g . 
pytus. Taip pat ir laiko dva-| k i a i p a s iSakyti , kas tą "pilną 
sia gali būti paprasta arba ^ y v e n imą" sudaro. Išsiais-
susipynus, ryški arba nublu- k i n k i m p a g a l i a U ) k a s t u r i p i l . 

j * | nai gyventi ^jautuliai ar pro-
Taigi' štai klausimas: kokia tas, gašlumas a r susival- j liai visus dekalogo punktus, 

gi yra mūsų moderniškojo dymas, visokie ūpai ir n uotai- j įsigykim Kristaus dvasią ir 
laiko dvasiai Kame jos es- į0S, ar valia ir charakteris, žvilgsnį, tada savaime atpuo-
mė? Ogi štai, — mūsų gar- tiesa ir melas? — Tai yra, la Markso "kapi ta lo" reikala-
bingi laikai kaip tik ir pasi- 'kaip matote, vis priešginy- v i m a i ir reikšmė, tuomet nu
žymi tuo, kad jie yra tarsi be bes, o ne vienaverčiai daly-
dvasiosi .Mūsų laiko dvasios kai! Jei jautuliai bus paso-
esmė — tai visiška dvasios tinti — protas kęs skurdą, 

jei nusileisim kiekvienai nuo
taikai ir ūpui pražudy-

t 

se gresi mirtis! Istorija vi
suose šiuose dalykuose yra 

Mes, jei norime, galime tą'>Jmlsu p a lvdovėjis tori ja , kuri 
namą laiku visiškai išgriauti, p a s a k o > k u o m e s buvome, pa-
arba galime atstatyti; gi i *4*£ 6 mmnSf k a s m e s e s a m e > 

siškai nėra kuo stebėtis! — 
Taip yra! Prašom įsitikinti. 

sim charakterį, valią ir visokį 
atsparumą. — O jeigu jau 
žmogus tik kartą gyvena, 
tai, pagal daugelio ponaičių 

Jei mes norime gvildenti 
kokį nors istorinį pasakymą, 
ypač gi tokį, kuris apima ilgą 

kitos pusės, galime jį pakan
kamai paramstyti kad tokiu 
būdu galėtume atitaisyti jo 
struktūrą; arba vėl, mes ga
lime visai neišmintingai ir 
pervėiai pasielgti leisdami 
tam namui per mūsų delsimą! r e i k a į i n g a 'laikytis kai kurių 
arba klaidą pačiam sugriūti, Teguių. t a u t i n ė ir tikybinė an-
rr tokiu būdu, tas kas pir- t i p a t i j a l a b i a u t u r i tendenci-
miau buvo dabar liaujasi bū- j o g i š k r e i p t i t i e s a ) n e g u v į e . 

Jei mes norime išmintin- n o s t l K l e n t o neišvengiami ap

stai faktai, kurie liudija šio nuomonę, jis turi būti būtinai 
amžiaus gėdą, ištižimą ir su- j purvinas, nuolatos girtas, — 
smulkėjimą. 

Tiesa, mes nesistebim, bet 

i dirvą, kaip mūsų dabartinis 
. . . . i * i i * i * i * 

gai pasielgti bet kokios krizės 
akivaizdoje ( t y.; po ypatin
gu kokiu įtempimu) du daly
kai reikalingi sutrukdyti gre
siantį pavojų atitinkamu lai-

žinoje pavojaus rimtumą ga
lime žinoti kad ta arba kita 
Bmarkiai veikianti ir skaudin-

ku: pirma, reikia žinoti kok» , l i m e hmt p r i s i a r t in t i prie tie 
rimtas pa-ojus, nes tiktai su- ^ ^ ^ y r & g a l i m a A r ^ 

teisingai užlaikiau šias regu
las klausimo gvaldoj skaityto
jai patys turės spręsti; bet 

ga pastanga yra pasistengimo,^ b a n d ž i a u j a s u ž laikyti i r 

verta. Antra, kokios priežas- j 
tys veihia, ir kurios pagimdė 
šią augančią tensiją, įtempi
mą. * 

istorišką procesą, juo labiau s u pagarba žiūrim į tuos did 
tokį, kuris apima labai plačią 

nes laisvę, šiandien kapuose 
pūva. Bet, sakykit, — kaip 
reikia žiūrėti į tuos, kurie gy 
vi pūva!! Pūva nieko ne 
veikdami be proto, be doros ii 
be valjos!! 

Jūs sakysit man, kad taip 
nėra, kad aš perdedu J — Kas 
taip mano, tam patariu nuim
ti makštis nuo savo akių, au
sų ir širdies. Tuomet, — gal 
tuomet sudrebėsit, akivaizdoj 
išniekinimo ir apspiaudyto 
žmoniškumo ?! 

ribavimai. Laikvdamiesi kai 
kurių postulatų, reikalavimų, 
iš kurių plaukia ir iš kurių 
semiama teisingos istoriškos 
išsprendimo regulos, mes ga-

be sąmonės ir be sąžinės! — 
Kaip šitokią logiką pavadin
ti, — aš nežinau?! 

Bet jau kaip sakiau, — 
šiandieninis laikas yra tarsi 
be dvasios, todėl mūsų žmo
nės apie tuos dalykus mažai 
arba visiškai nieko negalvoja. 
O jeigu ir galvoja, tai dau
giau apie tai, kaip sudaryti 
karjera, kaip nučiupti vaL-

stoja prasmės tiek komuniz
mas, tiek nacionalizmas, tiek 
visos kitos "gudr ios" siste
mos ekonominei padėčiai pa
gerinti. 

Duokit mums vien sveiką 
sąžinę, — sąžinę persunktą 
tiesa ir teisingumu. — Tada 
mes pagysim ir pakilsim. — 
Tada ir laiko dvasia atgims ir 
išaugys mums žmones dide
lius, gerus ir protingus, žmo
nes, kurie daug myli ir daug 
dirba, žmones; kurie daugiau 
duoda, negu kad ima, žmones 
skaisčius, pilnus tikėjimo ir 
pasitikėjimo, pilnus energi
jos ir ugnies. • 

B. Laukaitis. 

WHY WAS 
Jinny Roosevelt's 

ANTI-HITLER MOVIE 
BARRED IN CHICAGO? 

SEE THE GREAT NEW 
PICTORIAL REVIEVV 

WITH THIS WEEK'$ 
v'r* ; . CHICAGO 

SUNDAY- AMERICAN 
RESERVE YOUR COPY NOYV 

T% 

B E J 
TONY LUKOŠIUS 

GERIAUSIAS BRIGHTON PARKO DRABUŽIŲ 
V A L Y T O J A S 

Išvalome, pataisome ir perdirbame visokios rūšies ilrahuž'us. 
Taipgi išvalome, pataisome ir perdirbame furkauč.us % naujas 
madas u2 prieinamas kainas. 
Darba atl iekame greitai ir gerai, nes t inime daug melu patyrimą. 

2555 W. 43rd St. Tel. Lafayette 1310 
* l 

— Kaune laukiama atsiun-
čiant lr000 tonų ukrainiškų 

diskus pinigus ir su jais pas- arbūzu. 

Dabar mūsų moderniškojo 
įtemoimo būklėje, "mūsų ci
vilizacijos krizėje/* kurioje 
y n ginčas tarp savininko ir 
savininkystes netekusio, tarp 
»šnaudotojo ir išnaudojamojo, 
tarp skriaudėjo, kuris grob
tais turtais grasina pasauliui 
sunaikinimą, ir skriaudą ken
čiančio, neegzistuoja jokios 
abejones kad reikalas yra 
svarbus. Šis reikalas turi gi
liausią svarbą, negali būti 

aš noriu čia pat pradžioj jas 
pareikšti, nes jos man atrodo 
didžiai svarbios. Mes ketina
me neužilgo atsakyti svarbiau 
siąjį klausimą, " K a s įvyko f" 
Mes ketiname tuoj sudaryti 
planą, kuris bus teisingas: 
atitiks tikrenvbei. 

Man gi atrodo, jei mes no
rime istoriškai gvildenti kokį 
nors socialinį išsivystymą, rei 
kalingi keturi svarbūs postu
latai, reikalavimai. 

(Daugiau bus) 

vingi namai: 
smuklę. 

jie primena 
De Amic1 

Bet klausyk, žmogau, — gal 
tu pasidarei jau per daug ne
jautrus, kad pastebėtum šį 
nuolatos progresuojantį puvi
mą? Gal jau nturi pakan
kamai drąsos ir jėgų atsistoti 
prieš šią srovę ir tarti savo 
veto? I r jei tų iš tikrųjų 
to negali? . . . O jei mes visi 
to negalim? . . . Tada . . . ta
da geda mums! Geda jei 
mes perleidžiam kasdien per 
mūsų pilvą kelis kilogramus 
geresnio ar ne taip gero mai
sto, kelis literius daugiau ar 
mažiau svaiginančių gėrimų, 
bet per mūsų vargšę galvą — 
nei viena aukštesne ir žmo
gaus verta mintis neperei
na. Restoranai, viešbučiai 

ANGLYSir KOKSAI 
Pilnai Pasinaudokite žemomis Vasaros ' Kainomis. Nusipirkite 

ATLAS ANGLIS Ateinančiai Žiemai. 
S% Illinois Sales Tax Priskaltyta Prie Žemiau Paduotų Kainu. 

Sekančios kainos yra už 'cash' 
4 ar daugiau tonų kiekyje. 

POCAMONTAS — Third Ve»n 
ar New River. Ne - f • » 75 
rūksta . . . N a m a m s . . *7 
WEST VIRGINIA MINE $ " » 3 5 
R U N Ekstra rupios 

PETIOLEUM CARBON 
Pi lė Kun $8 75 

PETROLEUM SCREENINGS 
3-ineh Sereenings $ A 0 0 

& 

MILLER'S CREEK — DideU 
šmotai, Genuine $ Q 6 5 
ronsolklation « 7 

ATLAS BLOCK — 
Puikios Pečiui Anglys *9 .50 

Visos mūsų anglys stokeriams 
yra dust treated. 

ROYAIi BLACK BAND 
Dideli šmotai — Tikrai $ * > . 4 5 
patenkins jus C 5 

ACE STOKER NUT — 1-ineh 
oil treated, atsargiai ir tiks'iai 
nustatyto dvd/io anglys — tin
ka visiems stokeriu $ ^ ^ . 0 5 
i rengimams ^ 5 

ROVAL STOKER NUT. — Mū
sų Vadas. Puiki Štoke- $ # » .05 
riain Anglis 

BLACK MAGIG SCREENINGS 
— 1-ineh $ - y . 2 0 
rupumo • 

BLACK MAGIC STOKER NUT 
— 1-ineh Nut. Geresnis kuras, 
su magiškom pasėkom. Geriau
sias ka pinigai f ^ . 6 5 
gali pirkti • 

NELAUKITE. . . 
. . . rytoj gali būti per vėlu! 

Apsidram^kite nuo ugnies. . namus, 
įbaldus, automobilius. . . su atsakomin-
goms kompanijoms, per jniisų A(pdrau-
dos Agentūrą. Nelaimei ištikus, netu
rėsite jokių nemalonumų. 

JOS. F. GRIBAUSKAS 
INSURANCE 

1500 South 49th Court Tel. Cicero 412 
W E WRITE UP AND R E N E W INSURANCE OF ALL KINDS. 

* Automobile * Fu-e * Tornado • Furniture • Plate Glass # 

Kainos Gali Būt Pakeistos B e įspėjimo. 

ATLAS FUEL COMPANY 
ĮSTEIGTA 1915 METAIS. 

4919-21 S. Paulina St. Prospect 7960^1 | 

-

D Z I M I D A S 
Bismarck Alaus Išvežiotojas 

Pristato g e r i a u s i o s rūšies 

Bismarck Alų į Alines, kitas į-

staigas, piknikus ir 1.1. 

Reikale kreipkitės pas M. 
Dzimidą, — gausite greitą ir 
sąžiningą patarnavimą. 

4138 Archer Ave. Tel. LAFayette 0401 
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Žemės Ūkio Gamyboje Tfiiak*2L£ZL2!* Z1ffftjįfci Atneš8 įSA 500 litų arba a<biem 
bausmėm kartu. 

Dezorganizacija i rūšies Sovietų Sąjungos fab 
j rike, kuriame dirbamos mo ] V i d a l 1 * reikalu ministras iš-. _ šiemet mokslo metai Lie 

, teriškoš kurpes — Leringra- l e i t i o I -**?**! kuris rodo, tuvoje pradedami ne rugsčjo 
Ir Komunistuojantiems Jau Pradeda Atsidaryti do fabrike «Pr0ietarskajr k a iP svietiškoje Lietuvoje 3 d> tet r u g s § j 0 16 d Mok 

200 porų šio fabriko gamintų 
kurpių 2,240 neatitiko stan-

Akys. - Komimisty Pažadai Veįais Nuėjo. -
Viri Mato, Kaip Gyveno, Taip Ir Gyvena, -
Rojaus Nėra. 

Šiuo metu Lietuvoje vykdo- greit pasikeisią gerojon pu- darto, o 616 porų visiškai ne 
ma žeinčs reforma jau prive-Jsen, bet vargu ar laukų dar- tinkamų. Galima būtų nurody-
de prie žemes ūkio gamybos j hininkue ji įtikino, sakydama j ti nemaža ir kitų faktų, paro-
dezorganizacijo8. Štai paeiosjkad jie turį savo komitetui J dančių, jog netinkamų gami-
sukomunistintos lietuvių spau turį komunistinę partiją ii nių gamintojai nenustoja darę 

Pobeda". Iš oentralinio Uni- varžoma asmenų laisvė. Pagal s l o m e t u p r a d ž i a vėluojasi ry 
vermago Maskvoje gautų 11,- *l W l » * pirmaeilių ir ant- Hum s u "žemes reforma." 

dos liudijimai. 
4 * Ūkininko Patarėjo" vy

riausioji redaktore M. Meš
kauskiene šio laikraščio 35-
tam Nr. rašo: 

"Valstybinė žemės ūkio ko
misija ir laikraščio redakcija 
gauna žinių, kad Vilkaviškio 

komunistinį jaunimą, kurie žalos. 
visi darbininkais "rūpinasi". 

Dvi dienas prieš "Ūkinin
ko Patarėjo" straipsnį "Dar
bo Lietuva" įsidėjo straipsnį 
iš Maskvos vyriausiojo komu
nistų partijos laikraščio 'Pra-
vda* apie gaminių kokybes 

apskr., Simanėliškio dvare d& pagerinimą. Tas straipsnis, 
rbininkai vilkina derliaus nu-' kurio ištraukas mes žemiau 
ėmimo darbus, vasarojus dar pateikiame, ir aklam parodo 
nė nepradėtas valyti, dvaras, kaip skandalingai blogai vei-
kuris kaip kultūrinis nedali-' kia sovietiškais pagrindais 
namas, dėl darbo drausmės dirbanti pramonė Sovietų Rū
stokos eina prie bankroto. Iš sijoje. Tuo pat metu Lietu-
Šiaulių apskr., praneša, kad vos "darbo liaudžiai" sovie-
Gilvyčių dvare (Padubysio tiškasis gyvenimas pešianias 
valse.) taip pat vėluojama su 
javu, ir pašarų valymu. Pav., 
motiejukai laiku nebuvo nu
plauti, rugių kirtimas pavė
luotas, vėiuoja vasarojaus va
lymas ir žemės paruoš&nias 
žiemkenčiams, — neišvežtas 
mečias ir dar nesuartas pū
dymas. 

kaipo rojus žemėje! 
Paklausykit šių "Pravdos" 

žodžių: "Šių metų liepos 10 

AKIŲ GVDVTOJAS 

Taip antai, Penfeos laikro
džių fabrikas atsiuntė į cen-
traJinį Maskvos Univermagą 
(universalinį magaziną) 300 
rankinių laikrodėlių, iš kurių 
94 tuč tuojau buvo pripažinti 
netinkami. Kolomnos gramą-
fonų fabrikas atsiuntė 750 pa
tefonų, iš%urių 279 buvo pri
pažinti netinkami. Maskvos 
fabrikas "Kratsnyj Štampovš-
čik" pasiuntė parduoti ema
liuotų indų partijų, bet be
veik trečdalį tų indų teko pri-
(pmžinti netinkamais'\ 

Šitokius skandalingus fak
tus skelbdama "Pravda" cri_' trumparegyste »r toitregyste Prir«n 

<la teisinga; aklu ui Vkiuose atsiti 

raeilių miestų gvventojai kil"-
nojin.uisi reguliuoti, tų mies I BfiMKITE, PLATINKITE 
tų burmistrams pavasta nu- KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ. 
statyti asmenų kategorijos ir 
asmenis, kuriems nėra būti
no reikalo gyventi miestuose. 
Tokie asmenys turi arba vi-

I siškai išsikeldinti iš miestų, 
arba bent iš jų užimamų bu
tų. Nusižengusieji šiam įsa
kymui buts baudžiami areštu 
ligi trijų mėnesių ar bauda 

NAUJAS APARATAS 
AKINIAMS P R I M I N T 

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS 

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

gali suteikti. 
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akiniu, kurie pašalina 
vi>ą akių įtempimą. 

Dr. John J. Smetona 
Dr. J. J. Smetona, Jr. 

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos 
Telefonas CANAL 0523 — Chicago 

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

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

S P E C I A L I S T A S 
« » P T O M E T R I C A L L l A K U 

LrRtTYlR 
su i Ir* 90 meni praktikavimo 

Mano Garantavimą* 
Palengvina aktų įtempimą, kas *» 

I priežastimi galvos skaud9jim« 
svaigimo, akių Įtempimo, rervuoti; 
mo, skaudami aklu karst J atitols. 

riasi, kad paminėtas įsakymas 
įvesias visose įmonėse "bol 

d. vyriausiosios Sovietų Sų-| šeyikiškų tvarką". Jeigu pei 
jungos Tarybos prezidiumas'22 metus ta "bolševikiška 
prizme įsakymą, nustatantį tvarka" duoda tokių "gražių 
atsakomybę, tenkančią pra
mones įmonėms, už prastos 
kokybes arba nepakankamo 

"JVisi laikraščiai raže, koks j k i e k i o ^min\ų gaminimą ir 
nedovanotinas apsileidimas 
buvo padarytas pabėgusio 
Karvelio (Noreikiškių) dva-

rezultatų", tai galima būti 
tikriems, kad ir minėtas įsa
kymas nieko nepakeis. 

O į Lietuvą šie gyvenimo 
už nesilaikymą privalomųjų j dezorganizatoriai atėjo "ro 
standartų*'. Bet nežiūrint šio 
įsakymo, pasak "Pravdos", 

re, kur geriausios veislinės' ne^ug kas tepasikeitė. "Šio-
karvės per naktis mirko meš-Į m i g dienomis Maskvoje buvo 
le. Iš daugelio vietų — dvą- pašauktas teisman pramoni
ni ir stainbefmiii akiį, prane-j n(S*:kooperatinės "Avtopri-
šama, kad dėl darbo discip- ^ M artelės pirmininkas Ma-
linos stokos sumažėjo pieno 
pristatymas į pienines, tinka
mai neprižiūrimas bekonų au
ginimas ir t t . Jau visai liūd
nos žinios iš Žemaitijos — 
ten apsileidimas pasiekė net 
nusikaltimą. Ištisose vietose 

karyčevas, techninis vadovas 
Sukovas ir techninės kontro
lės skyriaus viršininkai? Soko-
lovas. Jie teikė vartotojams 
tūkstančius netikusių* suga
dintų, neveikiančių kondensa
torių ".Tol iau: "Jau paskel 

jaus" kurti! 

H 0 L L Y W 0 0 D I N N 
SvetainS renduojama susi
rinkimams, parems, vestu
vėms ir visokiems kitiems 
parengimams. 
Mykolas Ir Elzbieta Rudauskal 

(Savininkai) 
2417-19 WEST 43rd ST. 

Phone Virginla 9780 

dmiionf • * /am I nav.mas iaromas •« 
•lektrH i i rodanti* skabiausias kist 
;B» J v -lai* >f>ti8 »tkr«>!p)ajnK 

' n n k i ! •• •.; -, ,.» -.t i -y , •. e v • » ' . 

• a l a n d o s : nu* 11 UU S vai *»» 
Nedeliomis paj<al sntartj 

Daugely atsitiki m Ų *k)» at*<*t*u> 
mot> IM> akintą H*»»i*w cifiritv tat 
uirmiau 
•711 50. ASHLAND AVF 

Telefonas YARds 1*?* 

Remkite Lietuviskę 
Žydukę 

^•:*mw'*>H N A T H A N 
KANTEB 
MUTUAL 
LlQUOR 

CO. 
Whoiesale 

4707 So. 

Halsted St. 
Tel. Blvd. 

0014 

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

» 

1941 Merų Radios iškrautos 
ant parodos. $95,000 vertės 
gertį rakandų stakas. PJlek-
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: 
VVGFL. — 970 kil. Sekmadienio 
vakare 9 vai. 
WHFC — 1420 kil.. Ketvirta
dienio vak 7 va1 

LIETUVIAI DAKTARAI 
TeL YARds 3146 

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

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

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Taipgi akinius pritaikau. 
3343 S. HalsLu Street 

LIETUVIAI DAKTARAI 
ta CANal 5968 

DR. VVALTER PHILLIPS 
R Y T O J A S IR CHIRURGAS 
^155 VVest Cermak Road 

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

»* P«eal «utartį. 

DR. F. c. Wmm 
PHYSICIAN - SURGEON 

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

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

Tol HEMiock 3160 

I R . V. E. SIEDUNSKI 
DANTISTAS 

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LATayetto 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniai* Ir 
A**. A'enktadioniaie. 
4o31 Sa Ashland A ve, 

Tel. YARds 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; Vakarais 7 iki 9 

Sekmadieniais sulyg sutarties 

Phone Cicero 4276 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 S. 49th C t., Cicero, UI. 
Antradieniais, Ketvirtadieniai* 

u- Penktadieniais 
Valandos: 10-Jli ryte. 2-0, 7-9 P. M. 
3147 S. Haisied St, Chicago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet, 

dar ir šiandien juoduoja g u - | b u s Vyriausiosios Sovietų Są-
bos nesuvežtų rugiu ir kvie- j ^ g o s Tarybos prezidiumo į-
cių. O tokių pranešimų nema- mį^Wąt Gorkio , miesto įmo-
ža,J- nes uKrasnaja Etna^ direk-

<*Draug«,, Mežkai«?kien(§ t o r i u g Makarovas ir technines 
skundžiasi, kad laukų darbi
ninkai dar tinkamai neįver
tinę dabartinės padėties ir 
nesijaučia šeimininkais. To
liau redaktore ražo: "Dauge
lis laukų darbininkų gali pa
sakyti: ka%* gyvenome purve, 
taip ir tebegyvename, kaip 
dirbome juodais jaučiais, taip 
ir tebedi^bame,^ Nors Meš
kauskiene ramina, kad viskas 

kon/troles viršininkas Alpero-
Yičius nenustojo siuntę į au
tomobilių fabrikus netinka-
niu£ šriubus, stiebukus, spy
ruokles ir kitais mažas auto 
mobilių dalis, nors ir nega
lėjo nežinoti, kad net men
kiausia sugadinta spyruokle 
gali būti automobilio suduži
mo (priežastimi. Šiomis dieno
mis taip pat buvo pranešta 

**m Maigai kas Minea* iki U Dienos, Nei Nuošimti Nuo 1 Dienos. 

TURTAS VIRS $5,500,000.00 
Atsargos Kapitalas Virs - - - $400,000.00 
Dabar mokam 3y2% ui pa-

ditus pinigus. Duodam pa. 
•ko laa ant narna 1 iki 20 m. 

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

or CHICAGO 
#USTDf MACKIEWICH, 

bi o a 
aAVINOd rBDBRAJXl 

OrsCBJBD 

4192 ARCHKE AVHfUs. 
TEL. V a U G i m A 1141 

• A l i . : t iki 4 p. p. Trečiai!.: t Od 12:00 • Iki 8:00 v. v. 
4,.—^. 

Burke Motor Sales Co. 
D E S O T O - P L Y M O U T H 
CHICAGO^ MOST RFJJABLE NEW CAR DEALEB 

Trade-ina on New Plymouths and De Sotos are swamping us! 
Therefore We Are Offering Our Tremendous Used Car Stock At 

R E A L B A R G A I N P R I C E S. 
BUICKS — 1939-38-37-36, Sedans. Prices as Low as: 
AU nave Heaters and Trunks —• some with Radios #395 .00 
CHEVROI^STS — 1939-38-37-36, Sedans. 
AU nave 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 nave Trunks # 2 9 5 . 0 0 

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

PONTUOS —1939-38-37-36, with Heaters, Radios, Trunks, # 1 8 5 . 0 0 

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

YOUR CAR DOWN — BALANCE 18 MONTHS. 

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

6445 So. Western Ave> Chicago, I1L 
O P B N E V E N I N G S 

Telefonas UANai 7S29 

DK. KE1EK J. BARTKUS 
GVDVTOJAS IR CJiliUJRCJAS 

2202 VVest Cermak Road 
UFl&O VAliAJSDUfcJ: 2-4 ix 7-8 

ir pagal sutartį. 
Sekmadieniais uupgi pagal sutartį. 

bes, teiežonas a£xaey 04.34. 
TeL Oicero 1484 

M. S . K. FALU fSIS 
O^DifTOJAS IE CHIitŲitUAS 

Kaiup. lotos Oat. ir 4**Ui C t 
OFISO VALANDOS: 

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

Res. 1625 bo. bOth Avenue 
TeL Oicero 1484 

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd btreet 

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

Taipgi pagal sutartį. 
Ofiso teieiouas FROspect 6737 
Namų telefonas Vlitguna 2421 

Ofi. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 
4729 So. Ashland Ave, 

i. i „ ™ (2-tros luM) 
TeL MIDway 2880 Chicago, HL 

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

Sekiuad. nuo 10 iki 12 vaL ryto. 

DR. MAURICt KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
40^1 So. Asiiland Avenue 

TeL iAKda 0994 
Bes. teL PLAza 8200 

VALANDOS: 
Nuo 10-12 v. ryto į 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėlioniia nuo 10 iki 12 vai, dieną 
TeL YARds 5557 

DR. FKANK C. KWINN 
(Kviecinskai) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
ibol VVest 47th Street 

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

ir pagal sutartt. 

DR. P. J. BBNAR 
(Beinaraiukaj) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street 

TELEFONAI: 
Ofiso — WENtworti 1612. 

B,9š, mm YARds S956. 
OFISO VALANDOS: 

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

pagal sutartį. 
Tel. YARds 2246 

DR, G. VEZELIS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave, 
arti 47tn Street 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 
Res. 6958 So. Talinan Ave. 
Res. TeL GROvenill 0617 
Office teL HEMiock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VaL: 2—4 ir 7—9 vak. 
K et vk tad. ir Nedeliomis susitarus. 

2423 W. Marquette Road 

" DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

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

Office teL YARds 4787 
Narni] teL PROspect 1930 

TeL CANal 6122 

DR. B O I S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 VV. Cermak Road 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 r. J, 

REZIDENCIJA} 
6631 S. California Ave. 

Office Phone BML and Office 
PROspect 1028 2359 S. Leavitt Su 
VaL: 2-4 pp. ir 7-9 valų Canal 0706 

DR. J. J. K0WAR 
(Kowarskas) 

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį. 

TeL YARds 5921. 
Res.: K£Nwood 6107. 

DR, A. J. BERTASH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso teL VIRginia 0086 
Rezidencijos teL: BEVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedeliomis pagal sutartį. 
TeL CANal 0257 

Res. teL: PROspect 6659 

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

Beeldoncija: 6600 So. Arteaiao A m 
VALANDOS: U T. ryto iki 3 uorei 

• *> 0 ««l 9mkmm 

Ii kur anglis Tiiriūritt ir kiek AT^T^ A ia. T n ***+*•**. ^̂ ™ "̂̂ \,*̂ ^l,™'"~???v " ^————.— , •#-»——• • — 

^^«m:T&* - CRANE COAL CO., 5332 S. Long Ave., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022 | 
POCAHONTAS MINE RVS. iš ge-
riausiŲ mainu. Daug dulkiu išim-

Perkant 5 Tonus ar daugiau — 
05, Sales Tax £xtra; Black Band 

anglys — 99.50. 
m^ 

S 

• 

•,-dtt- - 4UaŽA.'* •mf* 
r., j 
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Komunistai Bijo Stoti mini 

{ _ _. v i^v i_ T* r& atsiuntęs rengimo komi t < 
Viešus Debatus lema . .v, , -v .,,. 
• i r a u s J ^ ^ I ^ « . I . « * ^ * ^ m ] a l ^ ^ kuriam išreiški 

Ar Lietuva Tebėra 
Nepriklausoma 

KAI kurie jau pradeda užsiginti, kad jie esą 
komunistai 

isteriis Povilas Žadeikis y-
te-
ia 

sutikima globoti Pabaltijo tau 
tų dieną ir žada dalyvauti jos 
iškilmėse. Numatoma, kad iš
kilmes bus pradėtos ryta, kai 
pa rodo j kraigo vyriausybes 
ir kariuomenes atstovai pasi-

Woroester, Mass. — Nuo tiks prie parodos vartų Pa
to laiko, kada raudonarmie-j balti jo Valstybių atstovus. Į-
ciai okupavo Lietuva ir ją! domi programa bus Taikos 
prijungė prie Kmsijos, ki ta ip 'a ikštėje: ji susidės iš įkalbų, 
sakant ją (pavergė, pas lietu- j dainų ir tautiškų šokių 
vius pasidarė dvi nuomones: 
vieni, t ikri lietuviai, stojo už 
Lietuvos nepriklausomybės at 

Lietuviai jau dabar turėtų 
pasižymėti spalių 6 dienų sa
vo kalendoriuje, kaip labai 

steigimą; gi kita, komunisti-| svarbią dieną; visi turėtų da
nė lietuvių grupė, stojo už lyvauti ir parodyti lietuvišką 
Maskvą, už Staliną ir už Lie- ryžtingumą. Lietuvių, latvių 
tuvos prijungimą prie RusiT| įr estų tautų likimas šiuo me~ 
jos. J ie ne tik savo namuose t u vienodas tad ir parodyki-
taip planuoja, bet ir klubų ir m e vienybę ir bendrą pasiry-
draugijų susirinkimuose pra- žinią kovoti prispaustiems 
dėjo šakauti dėl išnešimo pa- žmonėmfe Lietuvoje, Latvijoje 
gyrimo rezoliucijų Stalinui už i r Estijoje pagelbėti ir išlais-
Lietuvos pavergimą. Panašių ^utiL 
rezoliucijų jau daug tilpo ko-

WAUKEGANO 

munistų organe " U b v i j e " . ' p ^ k ^ y o A t š a u k t i 
po kuriomis buvo pasirašyta ^ - . . . T - TV t 
Bakšio, Žalimo (Green), K.| R e Z o l l U O j ę I r U z d a v e 
Kosulio ir kitų. i Ugnies Valdybai 

Pairijotižkai nusiteikę lie-, W o r e e s t M a s s _ p e r d . 
tuviai matydami tokį v t t o a ^ m t I & d i ^ i v y k u s i a m L i e . 
išgamų darixj, negalėjo ilgai' t m m ^ fe D u W ] u - n e 

toleruoti. I r štai. viename is , . . m . . , . A , 
» . . i siniam susirinkime, Antanai 

Lietuvai Kemti D-jos susirin
kime nutar ta atvirai tuos iš
gamas pakviesti į debatus. 
Nutar ta ir padaryta. 

Varde L. R. D-jos komisi
jos, J . Lapinfc&o i r J . Rauk-
eio, buvo pasiųsti registruoti 
laiskai vietos komunistų sek- , , . . . 1

O J .v v , * i - i - r i n k i m e , kuriame buvo išnešei ros vadams, kviečiant i de- » ~ A * i ta fc»talmo pagerbimo rezouu-

Sūnų ir Dukterų 
cdniam 
Dailyda pareikalavo iš drau
gijos valdybos, kad ji atšauk
tų mietlaigifnjgą 98 nfaošjmeių 
Stalino grobuoniško Lietuvos 
užgrobimo sveikinimo rezoliu
ciją. 

Mat, tame draugijos susi Iškilmingos 
Vestuves 

Antanina Bukantytė, kuri ištekėjo už Juozapo Bačka us. 
(Courtesy Tfc#J "VVaukegan Post) 

1 „ 

b a t l u s - . . . .. Icija, dalvvavo tik saujele na 
Atėjus 4-ttu rugsėjo dienai,j ^ ^ Q , L a i _ 

kurioje turėjo jvykti ™tos< 9 g ^ ^ 
lietuvių diskusijos su vadina-Į . . . , , *__-_ ,..._:_ 
niais vietoti komunistais bei 
Maskvos agentais, publika 
pradėjo rinktis į K U. Kliubo 
salę. Dar prieš a t i d a r y t a sve-

draugijos balsuotoja, kurie 
tame susirinkime nė nedaly
vavo. 

Taipgi šiame draugijos su-
taines būriai lietuvių laukėj " r i nk ime paaiškėjo, kad ko-
tprie durų. Atidarius w * a i , l l t i a m *•* agitacijas fondui, ku-
nc, į trumpą laiką buvo už
pildyta, ir kurie atėjo vėliau, 
jau negavo sėdynių; publikos 
prisirinko į 400. 

Atėjus laikui debatams, An 

ris bolševikų rankose randa
si, nuskirta $30 auka bei nuo
laida nuo Olympia parko, ku
riame, tūlas Uiikas atgal bu
vo laikomas taip vadinamas 

tam* Janušonis užėmė pirmi- " t * * * m t o S k W piknikas. 
„inko vieta. Pasirodė * twdo- i P ^ ^ t m a draugijos nanams 

dažniau lankytis į susirinki
mus, nes tkitaip nežinia kas 
gali ssu draugija atsitikti . 

Rap. 

je dipL K. Baltramaitis, inž. 
B. Simokaitis ir tek. J . Kiš
kis, Publika sužiuro, ar nepa
matys kur užkampy pasislė
pusių Bimbos su Prūseika, tų 
Ma&kvos apmokamų agentui M i r ė P e n s m t f l k a s 
komunistų organų l a i svės irį J n į # D o b k e v i č i u s 
Vilnies redaktorių. Bet, deja, 
jų ten nebuvo. Tik pirminin- Sulaukės 6£ metų amžiaus, 
kui at idarius susirinkimą, s u - ' m i ™ i n ž - Feliksas Dobkevi-
žinota, kad ir vietos komunis-i * » • • Velionis yra buvęs vyr. 
tėiiai Bakšys su Žalimu atsi-| S^ležinkelių direktorius, kurį 
sako debatuoti ir dargi savo 

-

įvyko sekmadienį, rūgs. 1 d., 
Šv. Baltramiejaus bažnyčioj,! 
per sumą. Susituokė Antani-j n į€ e žuraieiūtė", ^ l i n i e Ger-

Pabroliais-^uvo:^Vladas ir vĄnu dalyvavo ir buvęs vika-
Antanas Bn-kanieiai, Antanas' iias kun. Vladas Urba iš Chi-

' I 
ir Vinoas Urbonai. Pamergė-! casro. 
mis: Alice Vaitekūnaite, Ber 

na Buka neiū to su Juozapu 
Baekiu. 

Jaiuilavedžiai čia gimę, au
gę ir baigę parapijos pradžios! 
mokyklą. Antanina taip pat 
yra baigusi vietinę Holy 
Child High School. 

Bažnyčia buvo gražiai pa
puošta gyvomis gėlėmis. Iš
kilmingas šv. Mišias laikė ir 
šliūbą davė bei pamokslą pa
sakė kun. Francis Merkert iš 
Teehny, 111. Šv. Baltramiejaus 
choras, vadovaujant varg. S. 
Žyliui, Antanimii pagerbti, 
kuri yra choro narė ir solis
tė, gražiai išpildė Leonardo 
mišias. Vytas Rejūnas, vietos 
garsus tenoras, giedojo " A v e 
Maria". 

zel ir Molly, I>anaūskaitė. (Je-
lių nešėjos Oerafalne McMa-
licu ir Margareta Gustaitė. 

Vestuvių pokylis įvyko Lie 
tuvių Auditorijoj, dalyvau
jant artimiems giminėms, 
draugams ir pažįstamiems. 
Per vakarienę^ toastnursteriu 
buvo pats klebonas kun. J . J . 
Čužauskas. Pasakyta visa ei-

Antanina Bukančiutė vra 
dukt^ Jurgio Bukančio, *Sr. 
Juozapas Ba,v-;kys yra sfuius 
Juozo ir Onos Backių, senų 
parapijonų ir pasiturinčių gy
ventojų. 

Jaunavedžiani's Linkiu il
giausių imtų ir geriausios 
laimės. 

Vestuves gražiai aprašė ir 
atvaizdą įdėjo vietos anglų 

Iė kalbų — linkėjimų. Vestu-', laikraščiai. Enrikas 

' la iką universitete dėstęs apie 

ranka rašytuose laiškuose už 
sigina esą komunistais. 

Pabaltijo Tautu 
Diena Parodoje J 

Wew York, N. Y. — Lietu-! 
vos, Latvijos ir Estijos va l 
stybių ofieialinė diena Pašau-1 

lineje Parodoje, Taikos aikš-' 
tėję, ruošiama špilių 6 (L, sek-' 
madienį. Lietuviai, latviai ir j 
estai stropiai ruošiasi, kad ši 
diena praeitų gražiausiu pa
sisekimu. Visų trijų valsty
bių atstovai yra sutikę glo-
,boti sią dieną, kuria*labai su 
sidomeję ir Parodos vedėjai, j 

Lietuvos įgaliotas atstovas, 

geležinkelius ir šiaip ėjęs at
sakingas pareigas. Paskutiniu 
laiku, pablogėjus sveikatai, 
gyveno iš pensijos. 

NAUJAS IŠRADIMAS 
KIEKVIENAI YPATAI YRA 
MALONI' TURĖTI GRAŽUS 

IR DAILUS PLAUKUS 
šis naujas naturališkus vaistas 

netik sulaiko plauki; slinkimą, 
prašalinu pleiskinus, bot ir atgau
na plaukus. Šį naudingą vais.ą 
pasisekė surasti, man besigydant 
slinkimą savo plaukų. Pasekmes 
&io naujo vaisto yra patvirtintos 
ir garantuojamos Parsiduoda su 
nurodymais kaip vartoti. Buteliai 
ttOc ir po $1.00 Afsisaukit laišku: 

MRS, PAULINA RIMKUS 
1531 SH1ELDS AVE. 

ChK**o Hei^Uu,. Ui. 

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

PIRKITE ANGLIS DABAR - KAINOS NUKRITO 
ALESAUSKAS & SONS 

7100 So. Talman Ave. 

TEL. PROSPECT 8742 
Mes iškr aust ome modernia būda. 

Pardavinėjame tiktai geriausios kokybes 
(best ąuality) anglis. 

Jr 

4 0 V a l a n d y A t l a i d a i Procesijoj dalyvavo mokyk
los vaikučiai ir niinistrantų 

gv. Baltramiejaus bahA- draugija. Per iškilmes g.iedo-
«vioj prasidės pe r . ' smn , seJc-įjo šv. Ono* nioterų ehora^ 
madienį, rūgs. 15 d. ir 'baig- j vadovaujant' varg. S. Žyliui. 
sis antradienio vakare. Kleho-Į Naujas, altorius tikrai yra 
nui į pagalba /žadėjo ntva- "didelis papuošalas mūsų nau-
žiuoti" daiįr svečių kunigu iš j o s bažnveiosJ 
Chieago. ir apviiukės. Malonu 
\nv, pasiklaus'vti pa«.okinan-!, Š , e m e t M v a , a n < 1 ' ! i l t l a i ( l a i 

Hų pamokslų, kurio bus s a k o - i b u s p m " a k a r t « : a i k o n i i ^ 
u i rytais ir vakarais t a i p [ n a U J 0 a l t o r i a u ' i -
pjit klausys išpažinčių. Pu ra- Susituokė 
pijonai, taip pat ir apylinkės j rūgs, 7 d. 6v. Baltramiejaus 
lietuviai katalikai, pasinau- bažnyčioj Jurgis Butkus su 
dok.it proga 40 valandų atlai-jSue Koseivik iš (Jleneoe, 111. 

Šliūbą davė klebonas kun. 
Juoz. J . Čužauskas. Vestuvių 

dais.^K 

Pašventintas Didysis 
Altorius pokylis Įvyko Lietuvių Audi-

Rūgs. 11 d., Šv. Baltrainie- t o n W 
jaus bažnyčioj, pašventintas 
didysi's altorius, kuris parvež
tas iš Italijos. Altorius mar
muro ir kainuoja virš $4,000. 
Pašventinimo a:] i igas atliko 
J. E. vyskupas O'Brien, asis
tuojant vietos ir svečiams ku
nigams, kurių buvo devvni. 

Grįžo iš atostogų 
Porai savaičių buvo išvykęs 

atostogų mūs vikaras kun. 
Albinas Kiskūnas. Pasakoja, 
viešėjęs pas savo motinėlę Ci
cero, 111., ir aplankęs daugelį 
žymesnių vietų Illinois ir Wis 
consin valst. Enrikas 

r ^ 

$3.00 !Uac-lilnclcss Pcnnanent 
Wave. SPECIAL TIRTAI $2 .75 

Skambinkit: REPublic 9202 
L'žtikiintas daibns visų pagražini

mo darbut 
Patyrusios Lietuvaitės! 

5ią Savaite PerNtato 2 Naujas 
Darbininkes: Anette Stoškus ir 
Hose Tassella. 

Marty's Beauty 
Shop 

6321 S. WESTERN AVE. 
Tel.: REPublic 0202 

Marty SuciUa, savininke 

LEO NORKUS, Ir. 
D1STRIBUT0R 

OF 

Ambrosia & Nectar 
B E E R S 

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria 
ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to^ išdirbėjai^ nu
sprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardino NEC
TAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų pirmos rū
šies produktų. 

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kita* 
įstaigas. Visuomet kreipkitės DUS NORKŲ, kur gausite 
greitą ir teisingą patarnavimą. 

2423 West 64th St. Tel. Hemlock 6240 

M A T Y K I T E 

Progress Krautuvėj 
NAUJUS, PAGERINTUS, 1940 METŲ MADOS 

Aliejum Kūrenamus 
• % * 

ŠILDOMUS PEČIUS 
VISŲ GERŲJŲ IŠDIRBYSČIŲ 

Coles, Moores, Momogram, American, Quaker, Athens ir k. 

MORE FOR YOUR MONEY 
IN A COLE HEATER i . ?• 

Here's a really big stove value! A gen-
uine Cole heater equipped with the 
very latest type of oil burner and a 
high-low range that gives uniform 
heat day and night. Neat in design, 
clean to operate, furnishing circulat-
ing-radiant heat that eliminates floor 
drafts and cold corners. Come in and 
see it today. You will be amared at 
its economical price. You vvill be de-
lighted at its superior performance. 

BtfORE f O U BUY, SEF 

COLE'S 
O I l - B U R N I N G 

HEATERS 

: * * * j 

Atidarymui sezono Progriss Krautuve nu.-tate specialiai 
žemas kainas, lengviausiais išmokėjimais. Pasiskirkite 
sau periu dabar; įmokėkite tik mažą, dalelę — ir pečius 
bus rezervuotas pristatymui kada pareikalausite. 

Šimtai Pasirinkimui 

Aliejum kūrenami šildytuvai, nuo. . . .$29.50 iki $95.00 
Anglim ir malkom kūrenami, nuo. . $12.50 iki 75.00 
Kombinuoti gesui-aoglim [.eeiai, nuo. $59.50 iki 150.00 

Didelė Nuolaida už Seną Pečių Mainant ant Naujo. 

3222-24 S. Halsted St., prie 32-tros Gatves 
JURGIS NAKROSIS, Vedėjas 

Tel. VlCton- 4226 Chicago, Illinois 

PAKLAUSYKITE M f s r GRĄŽAI .S KADIO PHOGRAMO NEDĖ
LIOJĘ, 11:80 VALANDA PRIE.Š PIET, I*, STOTIES WGES. 

http://dok.it
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MSCONSINO LIETUVIU ŽINIOS 
V"CflCiK*t*>X***WK!,CC\SP^?''***'5 

Šaunus Bankietas 
Naujam Klebonui 
Priimti 

Racine. — Ru&sčjo 6 d. šv 
Kc&iniiero parapijos svetai- ' 
ne j buvo M u rengtos puikios 
priimtuves naujo klebono ku:i. 
S. Draugelio. Žinomi IJ prisi
rinko pilna *vetainf\ Stalai 
buvo gėlėmis papuošti, ska
niais valgiais apkrauti . Viri 
gPivjosi Haeine šeimininkių 
paruoštu menu. 

Kleboną parapijonai tjasiti-, 
ko galingu M va l io !" 

Po vakarienes parap. fcekr. 
J . Siminavieius pakvietė va
karo vedėju B. Vaičkų. Kal
bas pritaikintas iškilmėm pa
sakė vietos veikėjai: M. Kas
paraitis, A. (iališanskas, J . 
Zaleckis, F. Steponaitis, A. 
Vasiliauskas ir šeimininkių 
vardu H. Zičkiene. Mažas l>er-
niukas, Kaziukas (irimeli.% 
sūnus žinomų biznierių ir ge
rų parapijom], padeklemavo 
pritaikintas eiles ir įdavė kle
bonui dovanas nuo iacinieeiit 
ir svečių — gėlių bukietą, 
i 4wrist w a t c h " ir fontaninę 
plunksna. 

Ant galo klebonas savo 
kalboj širdingai dėkojo iškil
mių rengėjams, kalbėtojams, 
dalyviams ir už dovanas. Sa-
ke, nesitikėjęs tokių priimtu-
vių. Raciniečių nuoširdus su
tikimas pas i l ik tas jo Širdyje 
ant visados ir žadėjo darbuo
tis, kiek aplinkybės teis, kad 
ne t * ; palaikyt parapjjps da
bartinį gerą stovį, bet *jį r 
daryt dar geresniu. Tas, sa-

kė, galima atsiekti vieningai 
dirbant klebonui >u savo žmo
nėmis. 

Baigiant programų pasiro
dė ir buvęs visų mylimas kle-
l>onas kun. J . S. M artis. Tai 
buvo surpryzas gararaftku-
siems. Pamatę visi sustojo, 
šaukė " val io!" ir rankų plo
jimu sveikino -buvusį vada, 
kuris dabar darbuojasi (lai y, 
Ind. Ji's pasveikino raeinie-
čius, naujų klebonų ir linkėjo 
kuo geriausio pasisekimo dar
buotis vienybėj taip, kaip ir 
su juo darbavos Bažnyčios ir 
tėvvnes Lietuvos Labui. 

Po programos buvo šokiai. 
Muzikantai S. š a pikas, A. Gu-

U. S. jūr ir inkai (.u baltomis 'kepurėmis) britų jūrininkams aprodo slaptus patrankų 
mechanizmus pavestuose Anglijai naikintuvuose, Hal.ifax, N. S., uoste. (Acme telephoto) 

NEW TOOTH PAŠTE 
CLEANS DANGER 

AREAS EVEN VVATER 
MAY NOT ENTER 

Imagine a delightfully different tooth pašte 
that foams into a "bubble bath" fine enough 
to clean pits and eraeks so tiny even water 
inay not enter them! 

Thaf s exactly what happens the instant 
saliva and brush touch the XEW formula 
Listerine Tooth Pašte, supercharged with 
amazing Luster-Foam detergent. You 
wouldn't believe how it cleans, brightens. 
polishes . . . leaves the entire mouth so 
much fresher and cleaner. 

Ask for the big 25* tube or, bet tor still. the 
double size 40* tube containing moro than 
H poundof tooth pašte. Atanydrugcounter. 
Lambert Pharmacai Co., St. Louis, Mo. 

THI NEW FORMULA 

LISTERINE TOOTH PAŠTE 
Supercharged 

with 

Aslhma Mucus 
(oughing, Gasping 

džiūnas ir F . Vasiliauskas 
grojo lietuviškus šokius — 
šoko v'Jsk: jauni ir s»?ni. Vis
kas buvo tvarkingai vedama. 
Žmonės, kurie atsilankė, tu-

Raciniečiai gerai padarė su- /r 
\ rengdami priimtuves naujam 

savo dvasios vadui. 

Garbė rengėjams! Racine 
veikėjai-jįos, reikalui esant, 
žino kaip reikia; veikti, kas 

CICEROS LIETUVIU NAUJIENOS 

rėjo gerą laika, nes visko už- daryti ir, pradėję darbą, jį 
teko: valgio, gėrimo. 

Kad viskas buvo gerai pri
rengta, a<xiū darbuotojams — 
vyriausiems rengėjams: H. 
Žakienei, F. Siminavičienei, 
S. Šapikui; jiems pagelbėjo 
(prie valgio gaminimo): M. 
Zaleckienė, O. Meoknė, A. 
Dumskicne, E. Vasiliauskie-
nė, P. Paluekienė, A. Vasi
liauskaitė, M. Šimkaitė; (prie 
gėrimo): K. Vieta, V. Vmtis, 
V. Petrikas, P . Ziektfs.. 

Visiems dirbusiems klebo
nas labai dėkingas. 

Be racinieeių, vakare sbuvo 
^svečių iš Mihvaukee, Ke-

osha, "TVaukegan ir Giary, 
Ind. 

gerai baigia. B. V. 

— Nuo rugpiūeio 31 d. lik
viduoti Žemės Ūkio Eumai, 
kurie nepriklausomos Lietu
vos laikais turėjo labai dkte-
Ikj nuopelnų Lietuvos žemės 
ūkiui. 

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Vestuvėm. Krikštynom ir kito
kiem Bankietam Suteikiam l'a-

tarnavinia. 
Linksmas Patarnavimas Vislenu-

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

A. A. KUR. 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., 1940 metais. Norime padėkoti tiems, kurie jau prisidėjo, ir iš anksto dė
kojame tiems, kurie padės šį užsimojimą. įvykinti. 

AUKOTOJAI PAMINKLO FONDUI 

Paminklo Fonde buvo $3^8.50 Mr. and Mrs. Orant 5.00 
Mr. and Mrs. J . Z 10.00 M r ' a n d M r s * Hathaway -•• 4 - 0 0 

Mr. and Mrs. R. Z 

Iš Politikos Lauko 
Atsakymas 
Noriu atsakyti trems, kurie 

kalba apie mane, kad aš per 
"Draugą/ ' pasiteisinčiau dėl 
straipsnių apie praeitus rin
kimus Cioero mieaįe. 

Aš niekados išsiteisinu, bet 
teisybę pasakau. Jeigu kas 
iš jūsų, gerb. lietuviai poli
tikieriai, man paroidysit, kur 
ir kada aš ėjau prie-š lietu
vius, tai aš prisiimsiu visa, 
bet aš niekados to nedarau ir 
nedarysiu, kad lietuvius kam 
nors skųsti ir apie juos pasa
koti. Tai būtų man (pačiam 
smūgis. Svetimtaučiai juokias 
iš mūsų, kad meSr vierfi kitus 
v^kundžiam-; i r tHplfekias nesą
mones pasakojant Sako, kas 
jie tokie yra, k a i vienas ki
ta, ta ip niekina. Kai kurie lie
tuviai prieš rinkimus, šūkau
ja, kad visados"liž lietuvius 

padaryti didžiausiam savo 
priešui, nes tai nusikaltimas 
visai lietuvių tautai! 

Aš dirbau ir dirbsiu už lie
tuvius, ibet teisingai; aš nesu 
gavęs nei iš vieno politikie-
riaus atlyginimo. Jei mes vi
si t a ip darbuotumeni-es už lte*-
tuvius, kaip aš, tai seniai Ci
cero miestelio valdžioje turė
tumėm lietuvių. Bet pąs mus 
nėra vienybėm, nėra ypatingai 
dabartiniais laikais. Vien pa
vydas. Mes lenkiamos svetim
taučiams. Jei mes būtumėm 
vieningi ir vienas kitų gerb-
tumėm, to nebūtų. 

Gaila pasakyti, kad ir pas 
mūsų žymesnius vadus tais 
pats yra. Jeigu aukų reikia, ' 
tai pas lietuviui, o kad li>e*-
tuvius paremti, tai ne. Geriau 
svetimtautį. A. Valančius • 

Thanks to a Doctor's preseription called 
Mendaco, thousands now palliate terrible re-
eurring attaeks of choking, gasping, cough-
ing, wheei;ing Bronchlal Asthma by helping 
nature remove thiele excess mucus. No dopes, 
no smokes, no injections. Just tasteless, 
pleasant tablets. The rapid. delightful pal-
liative action commonly helps nature bring 
welcome sleep—a "Ood-send." A printed 
guarantee wrapped around each package of 
Mendaco insures an lmmediate refund of 
the full cost unless you are completely 8at-
isfled. You have everything to gain and 
nothing to lose under this posltive money 
back guarantee so get Mendaco Irom your 
drugglst today for only 60c. 

Kas nenori dirbti, tas 
privalo ir valgyti. 

ne-

She's pretty as 
a pieture, 

but 
No one can tolerate halitosis (bad breath). 
It can ruin almost any giri's popularity 
. . . her elosest f riendships. 

Food fermentation in the mouth is aaid 
by some authorities to be a maior cause of 
halitosis. And the insidious thing about 
this offensive condition is that anyone 
may have it and never realize it. Friends 
know, of course.. . only too well. But, un-
fortunately, it is such a delicate subject 
they won't tell. 

So don't famble with your sočiai oppor-
tunities and your happiness by taking un-
necessary chances. It is so simple to take 
precautions by gargi ing with pleasant-
tasting Listerine Antiseptic—mouth fer
mentation is quickly checked and its 
odors are overcome. 

Get the Listerine Antiseptic habit. Use 
i t . . . morning and night, and before all 
important engagements. Lambert Phar
macai Company, St. Louis, Misaouri. 

LISTERINE 
to HALITOSIS 

* (BAD BREATH) « 

on ,t look 

OLDER 
tkan your jears! 

Why be your og«? Look younger thcm your yecrra witk 
Clairoled hair . . . with hair that U soft colorfui youth-
fikel Thoso gray streaks can bo »o thoroughly erased 
wilh Oairol. the famoua Shampoo Oil Tint a 3-in-l 
treatment that cloansos cm it recondition* a> it TINTS, 
Sfo your hairdroMff today and tayt 

SUSIRINKIMAI 
galva, guldo, bet a r n? iš tų! Visij Šventųjų draugija lai-

^cUuvcMu . . . u%čui 
Wrttm oow tor b— book/ef and Ir— t oow for h— book/ef and Ir— adVice on your hair problam ft» 
Joan Clak. Pr«*Jd»nf. C/airoi. Inc.. 130 W. 46tb St.. Nmw York, N. T. 

• t 

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi "Drauge5 

praeitais rinkiniais drįso iš
nešioti lapelius pr.ieš lietuvių 
kandidatą W. Babičą. Ar tas 
buvo gražu? Aš to negalėčiai 

kys svarbų susirinkimą sek
madienį, rūgs. 15 d., 1 vai. 
,po]:!iet. Malonėkite visi nariai 
ateiti. Valdyba 

5.00 Viso $362.50 

P R A N E Š I M A S : Kadangi J . P . Kavai (Kavaliauskas) nebe bendradarbiauja su 
mūsų įs ta ini ir nieko bendro su ja neturi, prašome visų aukotojų siųsti aukas šiam 
a. a. Kun. Jono Juškos Paminklo Fondui tiesiai į: — 

V E N E T I A N MONUMENTCO. 
5 2 7 N. Western Ave. 

TEL. SEELEY 6103 

Chicago , III. 

i' 
GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

K E L N E R — P R U Z I N 
Uermuoitu* patarnaviinaa 

Phone 9000 
Moteris patarnauja 

620 W . 15th Ave. 

Atnaujinkite ir i'atria/inkit* 
NMIIŲ Grindie 

".nUSTLESS PLOOR SAMHNG 
Apkainavirnas Dykai — 

f» Metu Patyrimo 
Darbas G arantnoiH-

«"*Dil Specialių Są.'yx-ų 
Saukite Dabar 

COMPIiETE PT/OOR SFRVICF 
Telefonai Normai 4700 

URBA Gėlės Mylintiems. 
Vestuvėms. Bankie 
tams. Luitlotuvėui 
ir Puošimatns. 

GELINDSfKAS 
4180 ARCHER AVENTJE 

Phone LAFayette 5800 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

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

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South Falrfleld Avenue 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

A M D III A M P C PATARNAVIMAS 
HmDULMJibL DIENĄ IR NAKTĮ 

KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE DYKAI 

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

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

P. J. Ridikas 3354 So. Halsted S t 
Telefonas YARds 1419 

Albert V. Petkus 4704 S. Wes tem Avenne 
Phone LAFayette 8024 

Klausykite mosu radlo programo Antradienio ir 
Šeštadienio rytais 10:00 valanda, iš WH1P stoties (1480 k.) 

Sa Povilu Saltimieru. 

Lattamičz ir Sanai 
J. LBrievfdūs 
S. P. Mažeika 
Antanas M. Phillips 

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 250-5 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270 

4348 So. California Ave. 
Phone LAFayet te 3572 

3319 Litnanica Avenne 
Phone YARds 1138-1139 

3307 Litnanica Ave. 
Phone YARds 4908 
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

Didžiosios radiją stotys, 
kuomet einu Kas brodkestioti 
savo kalbę, turi žinoti ne tik, 
ar jo balsas tinka orui) bet ir 

hvisa, ką jis turi pasakyti. 
1 Taintsta, p o n a i Vanagai t i , 

taip pat iš anksto turėtum ži-
\ noti, ka "Margučio" anauce-

riai (Deveikis ir k.) yra pa-
eiruosv pasakyti, 
• Prieš pora. savaičių buvo 

girdėt žmones kalbant; kas 
pasidarė su "Margučiu," ar 

Šiluvos Atlaidai 
Baigsis Iškilmingai 

&ia. visa, savaitę šv. Pane 
les Gimimo parap. bažnyčioj, 
Marąuette parke, buvo Šilu
vos Šv. Paneles atlaidai, Žmo
nių, ir rytais ir vakarais lan
kėsi labai daug. Lankėsi net 
iš kitų miestų. Milijonierius 
kun. Žvirblis, dominikonas, 
sakė po kelis labai turiningus 
pamokslus į dieni*. Žmonių 
pamaldumą kele įspūdingos 
pamaJdos, graiūs giedojimai, 
išpuošti altoriai. Tikintieji 

ir tautietis patrijotas Vana- ^ i | | | | a ^ j^n. Ą, Ęaltučio, 
gaitis prisidėjo prie komuni , k l e b o n ( > i rūpestingumu, Sese-
stų, nes per radiją paskelbė, 
kad Lietuvoj, gal, nėra taip, 
kaip mes čia jaučiame, nes 
laikraščiai nepaduoda tikrų 

jjiniii. Vienas veikėjas po to 
norėjo net spaudoje paskelb
ti " Margutį" parsidavusiu 
^Paleckiui, kuris parsidavė 
Stalinui. 

Praeito ketvirtadienio vaka
re man buvo tikras supryaas, 

* kuomet anauceris Deveikis, 
skelbdamas neįdomias žinias 
(įdomių, kokios dabar telpa 
mūsų laikraščiuose, *' Margu
tis* * kaž kodėl neskelbia) sa
kė, kad "švietimo" virė mi
nistras Liudas Gira, kuris ru
siškai kalbėjo Zarasuose 
(šiųr. "Draugo" noin. 214 
(rugsėjo 13 d. šių metų pusi. 
5), pabrėžė, jis yra "buvęs 
katalikas, krikdemų 'XX Am
žiaus' redaktorius." 

Apie L. Giros katalikybe 
Deveikis: gal gerai žino, kmi 
drąsiai skelbia, bet kad jis 
buvo "krikdemų 'XX Am
žiaus* redaktorius," tai pa
skelbė netiesą, vien tik norė
damas užgauti katalikų radi
ją klausytojų jausmus. 

Aš patariu ponui Vanagai
čiui paeenzūruoti savo anau-
eerių žinias, pranešimus, kad 
jie neklaidintų visuomenės ir 
neužgauliotų radiją klausyto
jų jausmų. Juk ir tą vakarą 
kur kas geriau būt buvę, vie
toj aiškios netiesos, dar syki 
pakarpoti "svarbįą žinią" 
apie Joes saliuno atidarymą 
Kleringe, kuri klausytojus nei 
šildo, nei šaldo. Bet užgaulio
jančio* žinio* skelbti per ra
diją ne tik jstatymu draudiia-

»ina, joa ir pačiam programos 
leidėjui teikia meškos patarna 
viim*. Klaus, 

lių Kazimieriečių ir varg. B. 
Janušausko darbštumu, kum 
P. Lukošiaus įr kum St. Pet
rausko apsukrumu. Kasdien į 
talką atvykdavo daug svečių 
kunigų. 

Dar iškilmingesnė bus at
laidų. ttSbaiga sekmadienį. 
11:00 vai. iškilminga suma; 
3 vai, vaikams pamaldos ir 
pamokslas ; 7:30 vai. paskuti
nieji mišparai su pamokslu ir 
gražia procesija. Po iškilmių 
misijonierius suteiks Švento
jo Tėvo palaiminimai. 

Laukiama, kad šiandien ir 
rytoj dar daugiau žmonių j 
atlaiįua atvyks, R. 

Ąnn Marsters, Herald American jauna rašytoja pateko ak
tore į Hollywoodą ir dabar aprašo, kas ten darosi už kvUfeT 
dirbant filmas. 

su rėmėjonuV Įaik^ pralėkti.. QMQ J§ UgOtl inČs 
Pernai tūkstančiai žmonių' ** 

mūsų rudeninį pikniką atlan
kė. Ačiū jiems. Šiemet lauk
sime dar daugiau svečių. AR 
D iždas tuštėja — akademija 
atsidarė, reikia sukelt lėšų a 

| kademiikių keliasdešimt stl-> 
pendijų, kad galėtų dykai 
naudotis mokykla, neturėda
mos lėšų. Tad visiems supra
ntama, kodėl reikia šį pikni-

Mūsy Visų Piknikas 
Beveik nėra tokios šeimos, 

ar asmens, kurs kokiu nore 

k*} paremti. 

Rudeninis 
Perengimą*-

Nortfc Side. — šv. Mykolo 
parapijos rudeninis parengi
mas įvyks rytoj, rugsėjo 15 
d., parapijos darže, 1644 Wa-

būdu neturėtų pretensijų prie pansia Ave. Pirmiau 'buvo 
Šv. Kazimiero vienuolyno, ar manyta ruošti Jefferson miš-
Šv. Ka*įw**ra akademijos. kuose, bet pasirodo, kad per-
* 'SeS&į vienuolių tėveliai, galta į miškus važiuoti. To-
broliai, seserys, mokiniai pa-'dėl linksminsimės savo para-
rapijų mokyklų, akademinės,' pįjog darželyje. Bus muzika, 

Town ©f X*k». — Mūsų 
brangi ir nenuilstanti vi»uo-| 
menes veikėja B. Cieėmienė, 
jau grįžo iš Šv. Bernar4o U» 
goninės. 

Nors dar tebėra ligonė, bet 
draugės ir pažįstami gali Be-

Liūdesys Valatka 
Šeimoj 

JTgrtjbL Side. — Valatkų šei
moj negailestingoji mirtis at
skyrė mylimą dukrelę Aldo-

Įną, kurii po trumpos ligos, 
rugsėjo 10 d. apleido šį pa
saulį, palikdama didžiausiame 
sįrdies skausme tėvelius, se
nute, ir visus pažįstamus. 

Velionė buvo 22 metų, vos 
b a i g u s m o k y t o j o s moks lus . 
Kadangi buvo labai gabi mo
ksle, tėvai davė jai progos jo 
siekti, Jau buvo pasiruošus 
gyvenimui, Netikėtai ir ne
lauktai teisingasis Dievas ja 
pašaukė pas Save, 

Velionė buvo inteligentiška, 
ni&ndagi, dora, Jos trumpas 
gyvenimas šiame pasaulyje 
bus pąvyaidžių visom* mergai
tėms, 

Valatkai gyvena «4F. 1636 
N. Meade Ave, Laidotuvės (. 
vyks šiandien. Iš Petkaus ko
plyčios bus nulydėta į šv. Am 
tano bažnyčią, iš kur po ge
dulingų pamaldų, bus (palai
dota fcv. Kaaimiero kapinėse. 

Reiškiame Nuoširdžiausią 

C L A S S I F I E D 
l ' A l l l t A V n i l I I I F F I U G I H ATOKI Al 
Pardavimui perdirbti garantuojami 
elektrikiniai refrižeratoriai. 4 iki 40 
kūbiAkų pędu dydžio. Kaino* $25. ir 
ankščiau. Antras aukštas. 32 South 
Jeffersaa s t., ui. HA Y mariu-1 0241. 
^^»^*< 

PARDAVIMUI NAMAS 
Bizniavus namas £2x80; krautuve 
^2x50. Karšto vandenio fiiluma ap
šildomas; pragyvenimui kambariai 
užpakalyje, Piinas beismontaa. 2 ka-
ru gai adžius. Kaina $7,500. Neno
rime mainyti. Savininkas: 2435 W. 
Vist Street, t ei. KbPublk: S242. 

^ » l ^ l » » 

PARDAVIMUI MAMAS I R BUNIfe 
Pardavimui namas, 6 kambariai vir
šuj ; tavernas ir 4 pagyvenimui Kam
bariai pirmame auKšle. Mūrinis »a-
radžius. Tavariio fifcaCerial visi nau 
ji. Parduosim pigiai, Kandaai au 
63-čios gatvėj . Ats išaukiu: Telefo
nas PiROspect 8078. 

... , , . ., , užuojauta Valatkų seimai jų 
nediktą aplankyti namuose,L._,_ . ™ , , . A1J 

* * -> ,J hucįesio valandoje, o Aldonai 
laį Dievas suteikia amžina lai-

adr. 4945 So. Halsted St. 

Ligone yra priežiūroj gy
dytojo, vyro Pranciškaus ir 
mylimos mamytes O, Kalvai^ 
tienės. 

DABAR LAIKAS ANGLIS 
UŽSISAKYTI ATEINAN 

ČIAI ŽIBMAt 

Coa 

aiumnes, ARD, ligoniai pa
sveikę, slauginami seserų Ii 

kugelio, (piynaklis ir kitokie 
margumynai 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

goninšse, tų ligondnių slauge&j jy į j nuošįr4žiai prašomi 
pasaulietes ir 1.1, ir t,t. Visi da iyv a uti , paremti parapijos 
šiuo ar tuo juntan^e lyg to-j r e į j ^ ų s # Pr. 
kius saulutes spindulius, dar
bus, aukas ir pavyzdžius tos 
kilnios, pirmosios grynai lie
tuviškos kongregacijos, pačių 
lietuvių įsteigtos ir pavestos 
globai Tautos Šventojo — Šv. 
Kaaimiero. 

Paramai tos kongregacijos 
ir josios vedamos garsiosios' 
Šv, Kazimiero akad'eimjos, re
ngiamas šiemet paskutinis PV 
knikas, rugsėjo 33 d. Vytau
to parke, Vi»u«, visas kvie
čiame Un piknikam atvykti ii 

CONRAD 
Fotografai 

Studija Įrengta plr 
mos rūšies su mo 
derniškomis užlaido 
mis Ir Hoiivwood 
šviesomis. D .. f b%* 
G a r a n t u o t a * 

420 VVęst 63rd Street 
TaL: Bi*nio — ENQlewood 688&( 

B « . — ENQlewood 5840.. 

• i i - • l I I I f 1\ I . J ^ » l * 
^ 

TYPEWRITERS 
M A C H I N t 3 

[\\ MokiVu rAvlmiiTs— 

SOLD, RENTED 
ANO R EPAI! 10 M* 
W 3 I M K C O M P A N Y 

VVOLK C T t n i O 
1 9 4 5 v»t , "» i J e«.r 

t {.t* 

Kl« k~ V 

INTERNATIONAL LIQU0R 
Savininkas: FJIANK VIZGARD 

Reikalaukite Jūsų Tavernoj 
«4Suniiy Bay" 4 Metų Senu
mo Kentucky Degtines. Tur-
tinga, Švelni ir Puiki Degtinė. 

Taipgi reikalaukite geriausio 
Lietuviško Krupniko. 

— o — 
Parduodame vien tik Taver
noms. 

— a — 

Mūsų Valandos: nuo 9 
iki 5 kasdien. 

Užsakymai išvežiojami 
sekančią dieną. 

— o— 

6240-48 S. California Av. 
Chicago, IUinais 

Tel RBFublio 1538-9 

i ė 

343 W. lO^th Place 
TEL. PULLMAN 0776 

A. Tumonia, Sav. 

Užsisakykite anglis iš šios 
lietuviškos kompanijos. Ge
riausios rūšies anglys už 
žemiausias kainas. Greitas 
patarnavimas. Pašaukite -^ 
?ŲLLMAN 6776 šiandien! 

mę danguje. Pr. 

Woodstock miestely greitai 
važiuojant užsisukime nuo 
plento nusirito automobilis. 
Sužeista 4 berniukai ir 3 mer
gaites. 

CLASSIF IEP 
a Ę » I Ą Ų « PIRKINIAI 

CHICAGOJE 
9 fl. apart. Marquette Parke. Ren-

dų neša $4350.00 į metus. Kaina —T 
Uk $31,500. 

1*3 fl. apartmentas Marquette Par 
ke. Rendu neša $6300 } metus. Kai
na Šiandien $28,500. Įmoket $5000. 

4 fl. apartmentas Marąuette Par
ke. Kaina tik $13.800. Imokėt $7000. 

2 fletai po 5 kamb. ir beismonte 
3 kainu. Kaina $7500. {mokėti $.3500. 

2 t'l. po 6 kamb. mūro namas, 
randaaį prighton Pk. Kaina $5,500. 
Įmokėti $2,500. 

12 fl. apart. Rendos neša $G000 j 
metus. Kaina $25,000. Įmokčt $7500. 

I fl. mQrQ namas Bridgeporte. 
Kaina $3850. Jmokėt $1800. 

Kreipkitės pas :— 
K. J. MACKE MAČIUKAS 

2346 West 60th Street 
Tel. Proupect 3140 

PARDAVIMUI A B M A L M M l i 
Norin^e išmainyti 2 Retu PO t 

kambarius narna Brigrhton Parke 
ant mažesnio. Atsišaumte: 

S044 80. Aitesian Ava. 

PARDAVIMUI 1X>TAI 
Parduosim ar išmainysim 3 lotus, 
kurie randasi Brookfield, 111.. bun-
galow sekcijoje. Kaina labai priei
nama. Kreipkitės: 2134 West 23rd 
Place, Cliitago, ilhnui.s. 

PARDAVIMUI A R MAINYMUI 
NAMAS 

3 fletu namas ir krautuvė, (tav-
erp). Pilnai išrenduotas. Taverna 
pilnai įrengta su barais ir visais 
fixėeriais kurie priklauso namui. 
Parduosime arba mainysime ant 2 
fletu namo arba tikies netoli Chi-
cagos. Atsišaukite: 

4218 So. CamptM'U Ąve.. 
Antras aukštas. 

PARDAVIMUI BIZNIS 
Pardavimui Grosernė ir Delicatessen. 
Kaina labai prieinama. Atsišaukite: 
3310 Lituaiika Aveiiue, Ghlca^o, Il
linois. 

PARDAVIMUI NAMAS 
Pardavimui 4 kambariu cottage — 
50 pėdų lotas. Atsišaukite: 7227 S. 
ltockHcU Street, Chlcago, m . 

Rheumatic Happy; 
Relieves Pain Quick 

Thousands who 6ufferrd from the torturiag 
pains of rheumatism. scjatica, lumbago, neu-
rdgia and neuntis—are cmainly happy pvcr 
their discovery of NURITO. Nof tbey Kave 
found a quick-acttng formula whicb tpeedtly 
relieves those eshausting muacular aches and 
pains. NURITO is t rust worthy and dcpendable 
—contains no opiates. K you want to feel aeain 
tbe |oy of relief irom pain—so you can vork ia 
peace hmd slcep in comfort—be wtae and try 
NURITO under this ironclad guarantee. It the 
vary hret three doaea do not nlieva that cruel 
pain to vour satisfaction—your money will be 
refundeo. Daa't tufier. Ask your draspat todav 
for NURITO on thk guaraatee. (T.N.C.) 

PARDAVIMUI LOTAS 
Pardavimui lotas 25x125 pčdy. Ran
dasi ant 71-mos gatvės tarp Cen
tral Park Avenue ir L&wndate Ave-
nue. Atsišaukite teiefonu: THOsuoet 
6834. 

PAIEfiKO VIETOS 
Vargonininkas, atsakantis ir supran
tantis savo amatą gerai, paiško tuo-
jaus vietos. Atsišaukite: Organist, of 
St. John's O. C , 503 K. 2ml Strcft, 
.lanu^Umn, N. V. 

R E U i A U N G A S DAHItIM.NKĄa 
Reikalingas lietuviškai kalbantis jau
nas vedęs vyras, tarp 21-25 m. am
žiaus dirbti South Sidėje. Prekyboj 
patyrusiems geresnė proga. Atsišau
kite laišku: Draugas. 2334 S. Oakley 
Avoouo, CIUeAKo. BOK \ O , 43. 

REIKALINGAS DARBININKAS 
Reikalingas patyręs šiūsu taisymo 
meistras arba darbininkas. Atsišau
kite pas savininką supos: Juozą 
Žvirblį, Įfl87 Gaiialport A\v.. Cbit^ągo. 

PARDAVU1UI NAMAS 
Medinis namas, apkaitas su asbes* 
tos, cementinis pamatas. 3 fletai 
So 5 kambarius ir krautuvS. Par

uošiu arba mainysiu ant dviejų 
fletu namo. At&išaukits: 4213 So. 
Campbell Ave., 2ras aukštas prtekyj. 

J 

STATYK SAU NAUJĄ NAMĄ 
Pardavimui platus lotas Marąuette 
Parkėje, arti dviejų gatvekariu li-
uiJUt arti storu ir parkių, labai pi-
griai. Atsišaukite: CARL CLARAS, 
Kontraktotius, 7250 So. Moząrt St., 
tel. Rcpubllc 4151. 

• PAIEŠKOMA SENYVA MOTERIS 
Paieškoma senyva moteris prižiūrėti 
mažą vaiką. Pašaukite t e l e f o n u : 
l'ORtsniouth 9117. 

Kiekvieno kataliko yra prie
derme skaityti vien ka* 
talihiškus laikraščius. 

Vienatini Tikrai Lietuviška Užeiga. 
"BALTIC STREAMLINE BAR" 
3107 SOUTH HALSTED STREET 

Telefonas:— VIClory 0885 
Cia w «an<«on l4e|u\oa trlspiave \SlIava plevėsuoją pei*«>o Jį̂ ff-
BalMc stfeamllne Bar nuoširdžiai kvlečl» vteua UtMuUus lankvtl *,ią 
ervnal lietuviška uietS4. V*lalkome visokius Lietuviškus ir ki lų 
Part i jos k r į S ; g e ? & WuTlškals ^ ^ W f c ^ į « » f » » ? ***** 
dieniais ir šeiudieniafe TĄMAS ALI^g?NAS, Saviuiukas. 

S. 3L. Ment ius. 

CHARLES P, S U R O M S K I S 
EBAL ESTATĘ INVBSTMENT* k X*SURANCE 

We Buy, SeU Aad E*clųniie Oity Praparly And P»rm Landa 

6921 So. Westem Ave,, Chicago, IU. 
PHONE BEPUBLIC 3713 

Namai, Farmoa Eina Brangyn. Pasu>kubinkite 
nusipirkti arba pasistatyti. Turime namų po visą/. . . , _ 
Cįicagą. Taipgi mažų ir 4i4elių fąrmų. Galima pigiai pirkt, mainyta 

BARGENAI lu^RgUETTE PARK APYLINKĖJ 
7cottagiai, nuo $2300 ir aukščiau. 14 4-fletų, nųo $9,500 ir aukščiau. 
12 bungalių, nuo $4300 ir aukščiau 8 6-f lėtų, nuo $15000 ir aukščiau. 
17 2-f lėtų, nuo $6,500 ir aukščiau. 15 1041., 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 statom 
naujus namus ir taisom senus. Ąn* jūsų loto pastatysim mūrinį 
bungalow ui $4,950. j 2 fletų mūrinį, po 4 kambarius, ui $6,500. 

Jeigu jūs turite seną namą, priimsim į mainus. Statyti naują 
arba taisyti seną namą nereikia pinigų mokėti pakol nebus dar
bas pilnai užbaigtas. Pastorojame paskolas ant lengvų išmokėjimų 
ir mažų nuošimčių, Apkainavimas veltui. Taipgi inšiūrinam na
mus, automobiliu* įr rakandus. Visi mokesčiai namų arba M ū 
rinių ant lengvų išmokėjimų. Kas nori pigiai pirkti, greitai par
duoti arba išmainyti, naują namą pastatyti, seną pataisyti, kreip
kitės paa a P. &VfcOMSKI0 00. , 6921 S. WESTERN AVE. 
Tel Republic S713; vakarais Prospact 0176. Ofisas atdaras nuo 
9 v»l. ryto iki 9 vaL vak. Nedėliom nuo 10 vai. iki 3 vai. popiet 

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO 

REAL ESTATfe 
INSURANCE AND LOANS 
9>»tąw visokio* msit« naujus na 
mus aut lengvų uiėiieatiiKj Omo-
»*J*WWfr L»«r»u vteok} toUjfnto dmt-
bą ko |oklo oipk ksokejimo, aoi 
lengvu mėneriinly Išmokėjimą 
(lsgaunu geiiausl aUjgtuiiuą k 
Pire Lusurance Hompaulju dėl Urfr 
•ymo apdegiuslą namų). Dona 
paakolaa ant nauju iv seni narni, 
ant lengvų mėnesiniu išmokėjimu 
nuo 6 iki 20 metu. Reikale kirip- 1 
kitėa priej ' 

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

^ H Q ^ 

BJLVE B T 

D U O D A M E 

P A S K O L A S 
,M A N I N A M Ų 
* Del Pirkimo — Pataisymo 

Ar Seno Morgičio Atmokėjimo 
Cioeroj, Chicagoj ir Apylinkeaa 

ST. ANTHONY'S 

INSURED 

TAUPYKJT PER 
PASTA 

6 U I L D I N 6 & L 0 A N A S S 0 C I A T I 0 N 
i 1500 South 49th Court, Cicero K 
TeL CIOero 412 Jo8« ' • Crribauskaa, Sec. 

VaL: Pirm., Ketvir., fieitad. t Ud 8 v. v.; Anly., Trečia*. t lk l l"^į . 

DABAR MOKAME^3į% ™ PADĖTUS PINIGUS 
KIBB^riENO TAiyPTTOJO f AUPINIĄI APDBAUSH 1W 16,000. 
per Fedfral Sanng. and Loan Insmrmnoa Oor»., Waaninium. D. a 

• 

• > . - . 

file:///SlIava
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Ha««at tMH«iMt tH«M«M«Kf t^^ 

Nekalto Prasidėjimo Paneles Svenč. Parap. Piknikas 
Įvyks Sekmadieni, Rugsejo-September 15 diena, 1940 m. 
Vytauto Papke, 1 1 5 Gatve, arti Pulaski Road 

PRADŽIA J VYKS A P I E 11:00 YAL. RYTO 

IMMf««MBf tgWie»^^ 

Jr 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
^ 

^ 

KATALIKŲ 
LABDARYBIŲ 
SUVAŽIAVIMAS 

Rugsėjo 17 iki 20 imtinai 
Chicagoj įvyksta nacionalinis 
Katalikų Labdaros draugijų 

KALBĖS ARKIVY
SKUPAS STRITCH 

J . E . Arkivyskupas S. A. 
Stritch, Chicagos arkivysku
pas ganytojas, rytoj, sekma
dienį, popiet Palmer House 
kalbės St. Frances Lavmen's 

LAIMĖJO "DRAUGO" DE SOTO 

suvažiavimas. \%r-;«„b;«;; O„,T«*;«™™~ «+« League 2,500 narių susirinki-V yriausioji suvažiavimo sto 
veine yra Stevens viešbuty. 

Dalyvaus daug žymiųjų d va 
siskių ir pasauliečių. 

Suvažiavimo šeimininkas 
yra J . E . arkivyskupas 
Stritch. 

Arkivyskupas laišku suva
žiavimą sveikina ir nurodo, 
kad suvažiavusieji turės 
spręsti sunkias problemas ry
šium su krikščioniškuoju gai
lestingumu. Labdarybe griež
tai laikydamosi senųjų prin
cipų turės prisitaikinti prie 
naujių kaskart besikeičiančių 
socialinių sąlygų. 

Su Labdarybių suvažiavimu 
podraug įvyks ir 6v. Vincen
to de Paul draugijos vyriau
sios tarybos mitingas. 

IŠ PADANGIŲ 
MATE SPROGIMĄ 

Šį ketvirtadienį sprogimas 
sunaikino Hercules parako fa
briką Kelvin, N. J . Daugiau 
kaip 30 asmenų žuvo ir apie 
200 sužeista. Nuostolių būsią 
iki pusantro milijono dolerių. 

Už kelių valandų po įvyku
sių sprogimų iš New Yorko 
atskrido Chicagon TWA stra-
tolinijos lėktuvas su 27 kelei
viais. Lėktuvo vairininkas 
skridikas kap. Clarence Ro~ 
bey pro ten skrizdamas iš 
5,000 pėdų aukštumos paste
bėjo tą šiurpų sprogimą, 
kurs kai žemes drebėjimas su
purtė atokiausias apylinkes 
ir orą. 

J i s pasakoja, kad iš pra
džios pastebėjo šovusius auk
štyn didžiausius juodų ,dūmų 
kamuolius, kurie susimaišė su 
debesiais. Netrukus išsiveržė 
kiti keli dūmlų kamuoliai. Kai 
kurie paskesni dūmų kamuo
liai iškilo net aukščiau skrin-
dančio lėktuvo ir momentui 
aptemdė padangės. 

me. 
Arkivyskupas Stritch nepa

prastai domisi rekolekcijų pa
sauliečiams sąjūdžiu Chica
gos arkivyskupijoje. 

Pasauliečiams rekolekcijos 
Mayslake, a r t i Hinsdale kiek
vienos savaites gale y ra išti
sus metus. Prasideda penkta
dieniais vakare i r baigiasi 
pirmadienių rytais. 

Palmer House susirinkime 
ceremonijų vedėju bus John 
J . Sweeney. 

Kalbės kunigai pranciško
nai: O. Kimmich, J . Fors t i r 
V. Schrempp. Pastaras is y ra 
Švč. Širdies provincijolas. 

Be to, programoje yra ir 
muzikaline dalis. Giedos Die
vo Motinos Sopulingosios ra
dijo choras. 
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Kviečiame visus mūsų Parapijomis, dabartinius ir buvusius, ir visus 
Chicagos ir apielinkes lietuvius dalyvauti štame mūsų parapijos paskuti
niame šio sezono piknike. 

KLEBONAS IR KOMITETAI. 

Rėmėjų^skyriai prašomi at- darbuotojai kviečiami laiku 
nešt dovanų būsimam pikni-j susirinkti, nes tarimfe svarbių 

reikalų svarstyti. Valdyba 
R A D I O 

Mergaite n.ušove 
seserį 

Dorothy Nowak, 16 m. amž., 
3531 Milwaukee ave., ketvir
tadienio vakarą susibarusi su 
savo sesute Patrioia, 6 m. 
amž., pagriebė tėvo nepaslėp
tą revolverį ir ją nušovė. Pat-
ricia mirė vežama į ligoninę. 

Dorothy verkdama aiškina 
si, kad ji neturėjusi pasiryži
mo šauti, nežinojusi, kad re
volveris užtaisvtas. 

Štai paveikslas tos laimingos šeimos, gurios giliukas bu
vo laimėli puikųjį 1940 De Soto automobilį, kurį dienraštis 
Draugas leido laimėjimams per savo didelį Labor Day pik
niką. Atvaizde; matosi: p. D. Žilinskienė su sūnumi Viktoru 
ir dukterimi Vitalija, kuri buvo Vytauto Darže kai jos mo
tinos tikietas buvo ištrauktas. Tai buvo giliukas. 

Pripažinta mirties 
bausme 

Prisiekusiųjų 6 vyrų ir 6 
moterų " j u r y " kriminaliniam 
teisme pripažino mirties baus
mę Robertui Schroeder, 2G 
m. amž., kurs pripažintas kal
tas nužudymu mergaitės Mai-
zie Smith, 8 m. amž,, liepos 
17 d. - i 

i 

" J u r y " tarėsi penkias va
landas. 

6,000 studentų 
Ateinantį pirmadienį Loyo-

los universitete, Chicagoj, 
prasideda mokslo metai. 
. Praneša, kad įsiregistravę 
apie 6,000 studentų. 

Suktybes1 per 
balsavimus 

Per piliečių balsavimus są-

W. Willkie lankėsi 
Chicagoj 

Wendell W. Willkie vakar 
lankėsi Chicagoj. J i s yra res
publikonų kandidatas į pre
zidentą. 

Sakė keletą kalbų darbinin
kams gyvulių skerdyklose, 
plieno fabrikuose South Chi-
cago, AVestern Electric dar
bininkams ir negrams. 

Chieagos respublikonai ne
pašykštėjo jam raliavime." 

Kandidatas išvyksta į va
karines valstybes, kur vykdys 
politinę kampaniją. 

žiningas balsų skaičiavimas 
šiandien yra nepaprastai svar 
bus dalykas, pareiškia G. F . 
Barret t , respublikonų kandi
datas į Illinoiso generalinio 
prokuroro ofisą. 

Įvairios suktybės ir piliečių 
balsų vogimai turi būti išnai
kinti Cooko apskrityje, pa
reiškia kandidatas. 

Tada teisėjas Jarecki įsakė, 
kad Gray turį ,Rudyti . 

I r jis išpažino, kad pavogė 
30 balotų. I š jų 8 sunaudojo 
įkišdamas jas į dėžę (urną) , 
o kitus 22 likusius sunaikino. 

Po šio išpažinimo jis tuo
jau sulaikytas. 

Po vasaros atostogų praei
tą sekmadienį vėl pasigirdo 
Budriko radio programoj Ma
kalų drama. Todėl nepraleis
kite Budriko programos . šį 
sekmadienį iš stoties WCFL, 
nuo 9 vai. vakare, Chicagos 
laiku. Sužinosime, ar tikra.i 
Makalų tėvas išliko gyvas? 
Kaip tas įvyko? Kur jis bu
vo? Klausykitės atydžiai. Prie 
to da r gėrėsitės harmoningu 
dainavimu dueto ir muzika
liais numeriais, kuriuos išpil
dys didžiulė radio orkestrą. 
Leidėjai šių programų — Juo
zo Budriko modemiška raka
ndų krautuvė, 3409 S. Hals-
ted St. virš 11 metų rūpes
tingai juos prirengia ir lei
džia savo lėšomis be jokios 
svetimtaučių garsinimo pagal
bos. Todėl visi lietuviai, šir
dingai įvertindami šias pas
tangas, remia Budriko krau
tuvę, kurioje visad gauna pi
giau ir geriau namų rakan
dus, radias, refrižeratorius, 
skalbyklas, pečius ir kitokius 
namams reikalingus daiktus. 

Kaimynas 

kui, kurios ibus dalinamos pi
kniko svečiams dykai, kaipo 
" g a t e praizai" . 

A. Nausėdiene, ARD'p i rm. 

Town of Lake. — Draugi
ja Šv. Pranciškos Rymietes 
laikys mėnesinį susirinkimą 
rūgs. 15 d,, 2 vai. popiet, pa
rapijos mokyklos kambaryje. 
Narės malonėkite atsilankyti, 
nes yra daug svanbių reika
lų. Valdyba 

Svarstys raketeria-
vimę unijose 

Illinois Darbo .federacija 
(Illinois State Federation of 
Labor) metiniam suvažiavi
me, kaip praneša, plačiai 
svarstys raketeriavimo ir 
smurto unijose klausimą. 

Suvažiavimas prasidės atei
nantį pirmadienį Rockford, 
111. 

OTTAWA, rugsėjo 13 d. — 
Kadangi Jungtinių Valstybių, 
neutraliteto įstatymu negali
m a pirkt i Kanados karo pas
kolos bonų, dvi Amerikos in
stitucijos nusipirko kitokių 
Kanados vyriausybes bonų. 

Teachers Insurance and A-
umuity Assn. of America nu
pirko Kanados geležinkelių 
bonų už $200,000. 

Primintina radio klausyto
jams užsistatyti radio ant 
stoties W G E S rytoj, 11:30 va 
landą ryto, ir pasiklausyti 
gražios radio programos, ku
rių leidimu rūpinasi Progress 
Furn i tu re Co., 3224 So. Hal-
sted St. Išgirsite gerą muzi
ką, dainų ir naudingų pata-
rimij i r pranešimų, ypač bus 
naudinga girdėti geros žinios 
iš Progress krautuves didelio 
rudeninio išpardavimo, kur 
yra progos pasipirkti tinka
miausių namams reikmen'ų nu
mažintomis kainomis. Malonė
kite pasiklausyti. 

Rep. A. Z. 

Manjjuette Park. — Marijo
nų Bendradarbių 5-tas sky
rius laikys susirinkimą sekr 
madienį, rugsėjo 15 d., para
pijos svetainėje, 2 valandą po 
piet. Visi nariai ir Marijonų 

Marąuette Park. — Labda
rių Sąjungos 23 kuopa laikys 
susirinkimą sekmadienį, rug
sėjo 15 d., parapijos svetai
nėje, 2:30 valandą po pietų. 
Visi nariai ir labdarybės dar
buotojai kviečiami laiku su
sirinkti, nes yra svarbių rei
kalų svarstyta. Valdyba 
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Rytoj, rugsėjo 15 d., dr-jos 
"Lietuvos Ūkininko" mėnesi
nis susirinkimas įvyks 1 vai. 
po piietų> paprastoj vietoj. 
Prašoma narių susirinkti. 

J . Žurkauskas, pirm. 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

1941 FZenith 

SU RADIORGAN IR WAVE MAGNET 

Nereikia jokiy draty — prijungiamas paprastai 
kaip lempa. Pagauna visas stotis automatiškai, 
jūs nusistebėsite balso ir kabineto gražumu. 

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Dr-jos susirinkimas į-
vyks sekmadienyje, rugsėjo 
15 d., 2 vai. po pietų, Šv. Ka
zimiero akademijoj. Visų AR 
D skyrių prašom atsiust at
stoves susirinkiman, nes tai 
bus paskutinis susirinkimas 
prieš mūsų pikniką, kurs į-
vyks rugsėjo 22 d., Vytaute 

parke. 

Jr 

Nuo britų lakūnų bombų nfukentėjuta žydų senelių prieglau
da Berlyne ties Augnstastrasse, miesto centre. Tas pačių na
cių nuotrauka. (Acme telephoto) 

Pastovumas— 
Tą liudija įstaigos 44-riu metų gyvavimas. 

OP 
*i bendrovė, kaip mošų tauta, yra įsteigta aat 
•amu, kurie yra savininkų apgyveata. Nerasiti 
sangesnSs vietos taupyti savo pinigus. 

ĮSIGYKITE NAMĄ PER MŪSŲ LENGVO 
IŠMOKĖJIMO PLANĄ, ANT ILGŲ METŲ! 

# 

KBSTUTO SAVINOS & LOAN ASSOCIATION 
3236 South Halsted Street 

TeL Calnmet 4 U 8 Jos. M. Moteris, Sec'y. 

7 0 

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

$9995 
Jūsų senas radio priimamas mainais. 

5-S-403 Universal Portable Radio, už $ 1 9 . 9 5 
Zenith, Mažos Radios, po $14-95 

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS 

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE HOUSE 

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

Ind8>tai kJekrteoo taupytojo 
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PASIKLAUSYKITE RADTO PROGRAMOS IŠ W.C.F.L STOTIES, 
NEDĖLIOS VAKARE. 9 V A L MAKALAI IR GRAŽIOS DAINOS. 


