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Nesenai pasaulinėje spau
doje plačiai buvo pasklidusi 
žinia, būk Vokietijos Vysku
pai per savo metinį suvažiavi 
mą Fuldoje esą padare iškil
mingą pareiškimą "ištikimy
bes Hitleriui" ir "dėkingu
mo vokiečių armijai". Kai 
k u r i e amer ikon išk i l a ik raš -
čiai, kaip antai "Times",] KOMA, rugsėjo 16 d 
išdrįso net tvirtinti, esą Va-

SMARKIOS ORO KOVOS LONDONO 
Italai pralaužė 
frontą 

tikamas pritariąs šitokiam Vo 
kietijos Episkopato pareiški
mui. Neatsiliko ir lietuvių so-
eijalistinė ir komunistinė 
spauda. 

'Draugas" gi tylėjo, ir lau 
kė... Jis gerai žinojo, kad 
ąpaudoje dažnai pasirodo ži
nių skleidžiamų ne tiesos dė
lei, bet tam tikrais sumeti
mais ir išrokavimais, kad su
klaidintų plačiąją visuomenę 
ir palenktų jos nuomone gei-
džiamon pusėn. I r dėlto 
"Draugas" nesiskubino reik
šti savo nuomones apie pas
klidusią žinią, bet lauke tos 
žinios patikrinimo. "Draugo" 
laukimas nebuvo bergždžias. 

Laikraštis II Giornale D'Ita-
lia prantša, jog Italijos ka
riuomene prasiveržė pro pir
mąsias svarbiąsias anglų ap
saugos linijas prie Libijos pa 
sienio. 

Italai paėmę daugelį ang
lų ginklų ir dykumos sunkve
žimių. Vyriausioji karo vado
vybe anksčiau pranešė, jog 
maršalo Rodolfo Graziani va
dovaujama italų kariuomene, 
sunaikinusi 50 anglų tankų ir 
šarvuotų automobilių, tebežy-
giuoja pirmyn darydama an
glams žymių nuostolių. 

H Giornale redaktorius, au
toritetingas fašistas Virginio, J A I 
Gayda rašo, jog anglų forti-l lUIi imŲ HCIKALAVIMU 
fikuota pirmosios apsaugos Ii 
nija tęsės nuo Viduržemio jū SHANGHAJUS, rugsėjo 16 
ros per Salum į pietus per d. Japonų žinių agentūra 

ANTROJI 
ATAKŲ 
SAVAITE 
Smarkiai ap
šaudė Doveri 

- \ .w.^a 

Kadangi bombarduojamo Londono gatves užverstos griuvėsiais ir daugiur trafikas ne
įmanomas, londoniečiai, naudojasi valtimis Thames upėje. (Acme telephoto) 

SIAMAS REIŠKIA TERI-

Štai tik ką gautomis iš 
Šveicarijos informacijomis vi 
sa toji žinia apie Vokietijos 
Episkopato pareiškimą yra 
grynas prasimanymas. Ją pa
leido į pasaulį oficijaJi nacių 
agentūra DNB (Deutche Na
ci) richten Buero) aiškiais su
metimais suklaidinti pirmoje 
vietoje Vokietijos katalikų vi
suomenę ir nustatyti ją palan 
kiau Hitlerio ir nacizmo at
žvilgio o plačiame pasaulyje 
užsieniuose sudaryti opiniją, 
būk ir Katalikų Episkopatas 
Vokietijoje esąs už Hitlerį. 

Iš tikrųjų gi Vokietijos Vy
skupų suvažiavimas Fuldoje 
ne tik kad nėra paskelbęs jo
kio pareiškimo, bet ne suva
žiavimo eiga, diskusijos ir niu 
tarimai laikomi yra tuo tarpu 
paslaptyje. Žinoma yra tiktai, 
kad Jo Šventenybė Popiežius 
Pijus XII yra pasiuntęs susi
rinkusiems Vokietijos Vysku
pams laišką, kurio turinys y-
ra toks, kad visiškai uždaro 
kelią panašiems, kaip kad na 
cių agentūros norėta paleisti,# 
pareiškimams daryti. 

Alfaya ir Skli Omar. Tai 
buvusi eilė fortų. 
MODERNIŠKAI 
APGINKLUOTA 

Gayda rašo, jog ši linija 
buvo "gerai įrengta ir apgin 
kluota". Toje zonoje anglai 
vartoję šarvuotus automobi
lius ir visa kova buvo "veda 
ma panaudojant moderniškiau 
sius mechaninius įrankius". 

"Didelė dalis šių ginkluotų 
automobilių gaminta For
do", rašo Gayda, " i r gamin
ta specialiai dykumų reikaki-
vimams". 
ORLAIVIAI KOVOSE 

Italų komunikatas praneša, 
jog anglų kariuomenę smar
kiai bombardavo italų lakū
nai, padegdami daug reikme
nų sandėlių. 

Italų aviatoriai be paliovos 
bombarduoją anglų pozicijas 
Sudane ir aerodromų hanga-
rus Goz Regeb zonoje. 

Torpedinis italų laivelis ry 
tinėj Viduržemio jūroj nus-" 
kandino anglų submariną ir 
italų lakūnai smarkiai ap
daužė anglų, kruzjerį. 

Tuo tarpu italų autoritetin
gi sluogsniai pareiškia, jog 
Italija nekariauja su Bgiiptu 
ir jog italų įsiveržimo Egip
tan tikslas esąs tiik pulti tik 
ten sukoncentruotą anglų ka
riuomenę. 

praneša, jog Siamas pareiškė 
teritorinių reikalavimų pran
cūzų Indokinijoj. 

Japonų pranešimu, pereitą 
penktadienį Siamas įteikė 
Prancūzijos pasiuntinybei 
Bangkoke šiuos reikalavimus: 

NUSKENDO DU 
PRANCŪZŲ 
LAIVAI 

VICHY, Prancūzija, rugsėjo 
16 d. — Prancūzijos admirali 
tetas praneša, jog vakar nak
tį du Prancūzijos krovirių 
laivai, -palaiką susisiekimą 

VOKIETIJOS SPAUDA 
PRIEŠ ŠVEDIJĄ 
BERLYNAS, rugsėjo 16 d. 

— Šiandie vokiečių spauda 
nukreipė visą dėmesį prieš 
Švedijos vyriausybę ir spau
dą, mesdama kaltinimą, jog 
kąi kurie Švedijos laikraščiai 

( ta igas virš 

tarp Prancūzijos ir šiaurinės įžeidinėja Vokietiją. 
Afrikos, užplaukė ant minų ir H i t l e r i o i a & r a š t i s Voelki-
nuskendo. 

1. Peržiūrėjimas Siamo ir Laivais grįžo skaičius ka 
Indokinijos sienų, ir perleidi- reivių Prancūzijon, kurių trysj draudusi vieną laikraštį, ku 
mas Siamui 40 salelių. 

2. Perdavimas Siamui Lu-
ang Prabaud apylinkės. 

3. Sauigumo garantija sia-
miečiams, gyvenantiems Laos 
stepėse. 

Kitu atveju Siamas panai
kinsiąs nepuolimo sutartį, su 
daryta su Indokinija ibirželio 
12 d. 

nuskendo. Likusieji keleiviai 
ir įgulos išgelbėta. 

LONDONAS, rugsėjo 16 d. 
— Milijonai Londoniečių jau 
antra savaitė pergyvena vo
kiečių bombanešių smarkias 
atakas. Šiandie vokiečių boin 
banešiai bombardavo Angli
jos sostinę bė paliovos. 

Didžiųjų vokiečių armotos 
salvomis bombardavo Doverį, 
kur žuvo vienuolika žmonių. 

Londone daug kur sprogo 
vokiečių numestos automati
nės bombos, kurios sprogsta 
ne tuojau, bet po tam tikro 
laiko. 

Dvi tokios bombos sprogo 
pietryčių Londone, kur viena 
sunaikino kelis mažus na
mus, o kita nugriovė katalikų 
mokyklos užpakalinę sieną. 
HITLERIO PLANAI 
NEVYKSTA 

Tuo tarpu autoritetingi 
sluogsniai sako, jog anglų 

Pagaliaus, visiems yra ge
rai žinomas Vokietijos Vys
kupų nusistatymas nacizmo 
atžvilgiu. Garsusis Muenche-
no Kardinolas Mykolas Faul-
haber'is ne kartą yra viešai bas. Dar labiau nedora 
pasmerkęs nacių brutalią ir 
kląstinigą kovą prieš Katali
kų Bažnyčią ir nuolatinį be
gėdišką laužymą sudaryto su 
Vatikanu Korkordato. Nejau-

Klaidinančių žinių skleidi
mas spaudoje yra nedoras dar 

yra, 

EPIDEMIJA NUŽU 
DE 5,000 KINIEČIŲ 
HONGKONGAS, rugsėjo 16 

d. — Kinijos pranešimai sa
ko, jog nuo siaučiančios Fu-
hien provincijoj choleros epi
demijos pereitą mėnesį mirė 
5,000 kiniečių. 

Paliestų miestų tarpe yra 
i r Foochow. 

Epidemija prasidėjo rug-
piūčio 23 d. i r nesulaikomai 
plečiasi. Visi mirusieji yra k.i 
niečiai. 

jei tos melagingos žinios tai
komos Katalikų Bažnyčiai, 
kuri vra tiesos ir dorovės 

SJ 

skleidėja. Nacių agentūros užsienio ministeriu Joachim 

ISPANIJA GALI 
STOTI KARAN 

BERLYNAS, rugsėjo 16 d 
— Šiandie Berlynan atvyko 
gen. Francisco Franco sesers 
vyras Ramon Serrano Suner 
pasitarimams su Hitleriu ir 

gi naciai iškarto — būtų pa- jos Katalikų Episkopatą yra 
sikeite ir pasidarę palankūs įspėjimas katalikams, kad 
Katalikių Bažnyčiai, kad Epis
kopatas būtų buvęs privers
tas reikšti savo dėkingumą 
Hitleriui t 

melaginga žinia apie Vokieti- Von Ribbentrop. 
Daugelis stebėtojų mano, 

bendrai netikėtų lengva šir
dimi skleidžiamoms spaudoje 

| žinioms nukreiptoms prieš ka 
talikų Bažnyčią. 

jog Ispanija gali išstoti ka-
ran Vokietijos ir Italijos są
jungininke prieš Angliją, 

Hitleris Suneri priima an
tradienį, "* 

PAGERBIAMAS 
MIRĘS BANKHEAD 

WASHTNGTONAS, rugsėjo 
16 d. — Šiandie su Preziden
tu Rooseveltu priešakyj Wa-
shingtono pareigūnai pagerbė 
mirusi atstovų rūmų narį Wi-
lliam B. Bankhead. 

Šešiašdemit šešių metų ats
tovas ir administracijos šali
ninkas (per paskutiniuosius 
septynerius metus, mirė Vakar 
rytą. 

Po iškilmių Washingtone 
Bankhead kūnas specialiu 
traukiniu bus pervežtas į jo 
namus Jasper, Ala. laidotu
vėms. Kūną palydės Preziden 
tas Rooseveltas, šeši atstovų 
rūmų nariai ir kiti pareigū
nai. Atstovų rūmuose posėd
žiai bus nutraukti trims die
noms. 

Atstovų' rūmų kalbėtoju vie 
tom mirusio Bankhead išrink
tas Sam Rayburn iš Texas, de 
mokratų vadas ir artimas 
Bankhead draugas. 

Rayburn į atstovų rūmus 
išrinktas 1913 m. būdamas 31 
metų amžiaus. Privačiam gy
venime jis užsiima advokatū
ra ir gyvulininkyste. Yra ar
timas vice-prezidento Oarne-
rio draugas ir 1932 metais va 
dovavo kampanijai Garnerio 
prezidentūrai. 

scher Beobachter pareiškė 
jog Švedijos vyriausybė su-1 nuolatiniai bombardavimai 

vokiečių kareivių transporto 
ris pažymėjęs, jog anglų oku'iaivn, dokų, aliejaus sandėlių 
pacine kariuomenė Islandijoj 
vartojanti terorizmą, bet ne-
sudraudusi kito, kuris rašęs 
apie terorizmą Vokietijoj. 

Griežčiausiai, pasisakė Dan-
zig Vorposten, kuris pareiškė, 
jog Vokietija negalinti pakęs
ti nedraugingos spaudos kai 
myninėj valstybėj. 

JAPONŲ KARIUO
MENE INDO-
KINIJON 

HANOI, Indokinija, rugsėjo 
ū6 d. — Autoritetingi prancū
zų, japonų ir kiti svetimša
lių sluogsniai šiandie tiki, jog 
netrukus šioj kolonijoj gali 
atsirasti japonų kariuomenė 
be jokio (prancūzų pasiprieši
nimo. s> 

Tačiau, jo manymu, tai pas
tūmėtų Kiniją pasidjsti savo 
kariuomenę Indokinijon ir tai 
sukeltų konfliktą, kuris reikš
tų galą Prancūzijos 60 metų 
dominacijai šioj kolonijoj. 

Prancūzų pareigūnai atsisa
kė suteikti spaudai bet kokių 
paaiškinimų. 

BERLYNAą rugsėjo 16 d. 
— Autorizuotieji vokiečių 
sluogsniai praneša, jog vakar 
naktį virš Londono ibuvo or
laivių atskridęs ir Rei/;hs-
niaršalas Goeringas. 

Goeringo orlaivį lydėjo tik 
du orlaiviai naikintuvai. 

Grįžęs į savo generalinį šta 
bą nepažymėtam Normandi
jos kaimelyj, Goeringas pa
reiškęs: "Aš džiaugiuos pa
daręs savo aviaciją tokiu- ga-
lingu ginklu. 

"Tai buvO sprendžiamoji 
pajėga Lenkijoj ir Norvegijoj 
ir neabejojamai ji suvaidins 
sprendžiamąjį vaidmenį kare 
su Anglija". 
GOERINGO, ŠTABAS 
NEPASTEBIMAS 

Sakoma, jog Goeringo gene 
ralinio štabo buveinė Norman 
dijoj taip gerai paslėpta, jog 
iš orlaivio tiesiog neįžiūri
ma, 

Uoeringas, kurįs sudaręs 
vokiečių aviaciją geriausią 
visam pasaulyj, didžiojo karo 
metu dalyvavo kovose lakū-

f,nu, karui baigiantis vadovavo 
Richtofen grupui, garsiausiai 
Vokietijos lakūnu grupei. 
PASIPRIEŠINIMĄ į 
SUTINKA 

Vokiečių aviacija pripažįs
ta, jog atakose ant Londono 
kasdien sutinka vis smarkes
nį pasipriešinimą. Sekmadie
nio atakose žuvę 43 vokiečių 
orlaiviai, bet buvę sunaikinta 
79 anglų orlaiviai. 

Vakar naktį vokiečių laku 
nlai apmėtę bombomis indus
trijos dirbtuves ir kitas vie
tas Londono apylinkėj, Dove-
rio ir Portlando uostus prie 

lių. 
NUVIJO VOKIEČIUS 

Pirmosios atakos metu vo
kiečių bombanešius nuvijo 
anglų kovos orlaiviai. 

Sekmadienio masinėse ata
kose anglai sakosi pašovę 185 
vokiečių orlaivius. 

Stebėtojai sako, jog šiuo 
metu vokiečiai naudoją nau
jas atakos taktikas. Pirmiau
sia siunčiama grupė bomba
nešių, kurie skrenda labai ar
ti vienas kito, o po jų seka 
kelios grupės bombanešių la
biau išsisklaidę. 

Nors Londono gynimas ir 
sėkmingai vedamas, tačiau 
kai kurie prasiveržę vokiečių 
bombanešiai apgriovė nema
ža namų. 

Vakar dienos atakose An
glijos kovų orlaiviai pašovė 

Chicasoj ir apylinkėj: - Da- 1 7 8 vokiečių orlaivius, o liku 
sius septynis sunaikino pries-

linai debesuota ir šilčiauj o r l a i v į n į a į pabūklai. Anglį* 

ir kitų transporto reikmenų 
suardė Hitlerio planus invazi 
jai, kuri turėjusi įvykti šią 
savaitę. 

Prisidengdami nakties tam 
sa, rūku ir didžiausiomis ar-
matomis, kurios bombardavo 
Doverį, vokiečiai sutraukė ne 
mažą skaičių transportinių 
laivų Prancūzijos ir Belgijos 
pajūryje. 

Anksti šį rytą vokiečiai 
pravedė tris bombanešių ata
kas ant Londono, kuriose sos- s ą g i a u r i 0 j L i v e rpoolį vakarų 
timei padaryta maža miosto- ^ . . ^ B i r m i n g h a m ą i r - o r . 

_ "T 

ORAS 

laivių dirbtuves Southamp-
tone. 

Šiaurryčių vėjai. orlaiviu žuvo 25. 

NACIAI SULAUŽĖ 
KONKORDATĄ 

VATIKANO MIESTAS, 
rugsėjo 16 d. — Vatikano ra-
dio šiandie pareiškė, jog Vo
kietija sulaužiusi 1933 metais 
sudarytą konkordatą, daryda 
ma trukdymus katalikų kole
gijoms ir pradžios mokyklas 
padarydama išimtinai nacisti
nėmis. 

Radio kalbėtojas pareiškė, 
jog "prieš konkordatą, prieš 
gerų tėvų norus, prieš geriau 
sių valstybės advokatų pata
rimus, beveik visos pradžios 
mokyklos paverstos paprasto
mis mokyklomis, kur tik gali
mas mokinimas pagal nacių 
principus". 

j 
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Baadmdajrbiama ir korespondentams raitu negalina, 

£ neprašoma, tai padaryti ir nepriaiunčiama tam tiks-
paato lenkių. Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti 

ir trumpinti visus prisiųstus rastus ir ypač Korespon
dencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentu* prašo ra-
ayti trumpai ir aiškiai (jei galima rašomąja mašinėle), 
paliekant didelius tarpus pataisymam*, vengiant pole-

ar aamenlskumu. Fasenualoa koreapondenoi|os 

mano nne-

Katered ns Second-Class Matter March II , 1I1C, at 
Cnicago, Iilinoia Under the *ct of Marcn S. 1*79. 

Didžiausioji Išdavyste 
Sovietų Sąjunga prismaugė Lietuvos val

stybes nepriklausomybę, likvidavo ir jos ka
riuomenę. , 

Tačiau Lietuvos jaunuomenė nėra * laisva 
nuo kareiviavimo. Ji priverstinai bus imama 
į Sovietų Rusijos armija. Maskvos komisa
rai pasisakė lietuvių vaikus rengsią, eovietų 
kariuomenėn nuo pat jaunų dienų. 

Švietimo komisaras A. Venclovas savo 
kalboje Lietuvos mokytojams ypatingu bū
du pabrėžė, kad: 

"Mūsų jaunuomene iš pat mažų dienų 
turi būti mokoma uolėti savo tėvynę — 
didžiąją Sovietų Są-gą ir garbingąją Rau
donąją armiją išvaduotoją, kuri saugo dir
bančių tėvynės sienų neliečiamybę... kad 
ne mažesnė garbė yra būti Raudonosios 
armijas, didžiosios dirbančiųjų tėvynės gy
nėjos, kariu". 
Tokių išdavikiškų pareiškimų yra padaręs 

ir Paleckis ir kiti jo ••ministrai". 
Bet išdavikiškiausias pareiškimas buvo pa

darytas paties Lietuvos krašto apsauges mi
nistro gen. Vitkausko. Kalbėdamas Lietuvos 
žmonėms per radijo iš Maskvos, jisai Lietu
vos gyventojus jau vadina "lygiateisiais mū-

Visos šių laikraščių skiltys yra skiriamos 
išimtinai darbo žmonių reikalams. Juose e 
nergingai raginami darbininkai organizuotis 
į unijas. Juose neskelbiama klasių kova, ne-J Anksčiau ar vėliau gvveni- įima. Tada filosofas sušuko: 
apykanta, bet nurodinėjama reikalas visiems n m s i r m e t a i t a v e ^mo^ys t U S a l j a m t u o b a u b l l ) ! j į s rei. 
^ t r i n t į ^ s^mr^:^^ srsJ:bi^ ką a š ̂  ^ ^ ^ j a n i r k a l i n ^ t i k y a i k a m s ^ ^ 

Ii, Filosofui nereikia Kris
taus!" Tą patį vakarą nelai
mingasis mirė. 

Didis religijos priešas poe
tas Heine keletą metų prieš 
savo mirtį savo broliui tpiara-
šė šitokį laiškutį: "Pe r drą
siai kėliau savo tgalvą prieš 
dangų ir todėl dabar guliu 
parblokštas ant žemės lyg nu
mintas kinninas. Garbe ir 
šlove tebūna Dievui aukšty-

ir didžiąsias socialines problemas ir ve*^ dabar-tikėk m a a 
kraštą arčiau prie socialinio lwingumio į- l a g t 

gyvendinimo. T» ... ... į ,.M. . 
Laikraščių tiksi*, gražus, nžsimojimM.% di-1 B e « « » be vUt.es, be 
K. Linkėtina jų leidėjams ir redaktoriams D , e v o n i t u l t *. "»8«li būti tik-deK 

geriausio pasisekimo. 

APŽVALGA 
Ateis Laikai... 

Sandara' ' , atpasakojusi kiek daug me-

rosios smogiu laimes, nes jo
je- siela yra sutverta Dievui, 
ir neratrd uuisų širdis bus tol, 
kol atsilsės Jame. 

Be Dkiho žmogaus siela 
niekur neras laimes; Visas su
tvėrimas klauso jojo dėsnių. 
Žvaigždes nestovi vietoje, jos 

olžiaginių nuostolių pidare I*etuvai bolševi-į r i e d a ^ k e l i a f e U g l l i s g ^ r i ^ j __ Vargšas tavo brolis 
[Ii tik aukštyn mušti, akmuo' Henrikas". 

"Bet yra dalykų, kurių jokiu mastu neiš-
niieruosi, tai žmonių vargai ir ašaros. Rau
don ųjų rusų priespauda jiems yra sunki ir 
neiškenčiama. Teroras ir persekiojimai yra 
baisesni už mirtį. įSaužudyseių skaičius nuo
lat auga; tūkstančiai slapstosi miškuose, kad 
bent laikinai išvengus "črezvičaikos" kerš
to. 15 laiminigo ir progresuojančio krašto, 
Lietuva paversta į nelaisvės, priespaudos ir 
skurdo šalį. Pasaulis ne dažnai mato pana
šias tragedijas". ' , j 

• 

Kitame rašiny tas pats laikraštis savo 
skaitytojus ranlina: 

"Vienok pasaulis ne visados bus toks kur
čias ir nebilys. Paliaus kanuolių šūviai, nu
stos sproginėjus, orlaivių bombos ir vėl grįš 
bent laikina tyluma. O toje tylumoje buts 
aiškiau girdėtis prispaustųjų žmonių skun
dai ir maldavimai. Iki šiol tik mes, Amerikos 
lietuviai, girdim ir atjaučiam savo brolių ir 
seserų vargus ir kančias. Kada nors tą at
jaus ir milijonai kitų. Tada ir pavergtoms 
tautoms pradės švisti naujais laisvės rytme
t i s " . 

— tik žemyn kristi. Paban-

t * 

Susiorganizavimo Svarba 
"Garsas" rašo: "Gyvename sunkius lai-

sų bendros tėvynės — Sovietų Sąjungos — į k m Kiekvieno gyvo lietuvio dvasią slegia 
piliečiais". Vadinas, Lietuvos pilietis jau ne j 0 senosios tėvynės likimas — Lietuvos ne
be savo krašto, saVos valstybes pilietis, bet priklausomybės sunaikinimas.*.. 

/ ' . Rusijos pilietis. 
AtsLffpdan*as į Lietuvos karius toj pa

čioj kalboj iš Maskvos gen. Vitkauskas pa
sakė: B 

"Lietuvos Socialistinė Tarybų Respub
lika priimta į Sovietų Sąjungą. Nuo šiol 
mūsų džiaugsmai ir rūpesčiai yra bendri. 
Kaip Lietuvos Liaudies Kariuomenės at
stovas, aš drąsiai ir tvirtai pareiškiu, kad 
nuo šiol mūjsų Liaudies Kariuomenė, bū
dama Raudonosios Armijos sudėtyje, nar
siai ir didvyriškai gins mums brangias 
bendras idėjas — Lenino Stalino idėjas". 
Viskas tik Rusijai ir Stalinui, bet Lietu

vai nieko. 
Yra spėliojimų, kad Maskvos teroristai 

Vitkai3ką privertė taip kalbėti. Bet save 
gerbiąs ir Lietuvai prisiekęs tarnauti, ją gin
ti ir jai ištikimas karys — generolas geriau 
mirtį pasirinktų, negu pavesti kariuomenę į 
kraugerių okupantų rankas ir verstų ginti 
okupantų sienas ir jų idėjas, Netenktų dėl to 
stebėtis, būk tuo metu, kuomet Lietuva bu
vo raudonarmiečių užpulta ir Valstybės Pre
zidento buvęs įsakyta Lietuvą ginti, gen. Vit-

"Vienok nusiminimas nieko nepadės. Ge
riausia padėsime savo tautai ir senai tėvy
nei Lietųyai tik savo 'susipratimu, darbu, 
vienybe ir susiorganizavimu. 

"Lietuviui katalikui geriausia organizaci
ja — LRKSA. Cia jis gali apdrausti save, 
savo šeimyna. Didelis $usivienymas bus sim
bolis mūsų ir tautines vienybės ir susipra
timo. Su dideliu Susivienymu visi skaitysis, 
reikalui esant jis galės žymiai geriau užtarti 
ir pagelbėti Lietuvai. 

"Taigi visi, kuriems tik rūpi mūsų tau
tiečių reikalai čia, Amerikoje, ir kurie nuo
širdžiai norime padėti senai tėvynei Lietu
vai, stokime į Sįusivienynio augintojų eiles 
— tapkime- jo organizatoriai". 

Aišku, kad tik gerai susiorganizavę tegalė
sime pasiekti tų didelių tikslų, kurių nori
me pasiekti. Lietuvių R. K. Susivienymas 
yra tokia organizacija, kurios nariu būti yra 
ir nauda ir garbė. 

o 

Taikos Apaštalas 

deiuiu. Nepasiseks, aliejus vis 
bus viršuj. Pabandyk vande
nį užpilti ant aliejaus. Tuš
čios pastangos: vanduo alie
juje skęsta. Kiekvienas daik
tas eina paskui tsavo prigim
ties reikalavimus. Viskas ju
da, kruta, viskas ieško savo 
vietos. Ir ramybė ateina tik 
tada, kai ta vieta esti jau su
rasta. Pabandyk sielą ati
traukti nuo Dievo, ji pasida
rys nerami, lakstys šen ir ten, 
kažin ko ieškos, kažin dėl ko 
liūdėte, kol vėl pagaliau suras 
savo Dievą. 

Kai Lenau neteko tikėjimo, 
jis nerado žodžių nupiešti tai 
tuštumai, į kurią .pateko siela 
atsiskyrusi nuo Dievo. Pasau
lis jam atrodė, lyg išmiręs 
miestas ilgomis, tuščiomis ga
tvėmis, kuriomis jam reikia 
slankioti. Iš kiekvieno lango 
žiūrėjo į jį mirtis ir sugedi
ma!*. Jis rašo: # '• 

"Nuo to laiko, kai palikau 
tikėjimo takus, aš netekau vi
sokio džiaugsmo ir ramybės". 

O kitę, kartą: 
" 0 , būtų tikrą laimė, jei 

tos piktos valandos, išplėšu
sios tikėjimą, būtų pražuvu
sios kapo gilybėj". 

Neretai jauni žmonės pra
deda savo tikėjimo negerbti 
dėl to, kad girdėję ar skaitę, 
jog šis ir anas didis žmogus 
buvo netikintis. Bet kas jį 
prie netikėjimo privedė: ar 
Dievo įsakymų nesilaikąs jo 
gyvenimas, tikrai pasakyti 
dažnai negalime. Bet Vis dėl
to dažniausia netikėjimo prie
žastis yra tsrugedusį... širdis, o 
njeišlaisvintas protas, didelis 
nuodėmingumas. 

Skaidri tikėjimo ugnis ga-

Taą pats Hedne, kuris savo 
dyk aliejų s u m a i š y s i u van- eilėrašty ^apdainavo "visokią 

palaimą teikiantį kūną", štai 
ką rašo testamente: " J a u ket
veri metai, kai palikau filo
sofiškas tamsybes ir grįžau 
prie religinių idėjų, grįžau 
prie vieno Dievo. Aš mirštu, 
tikėdamats į pasaulio Sutvė
rėją, kurio maloLSės nuolan
kiai meldžiu". 

Su puikia ironija pasakoja 
vengrų rašytojas Gardonyi: 
Šeši mokslininkai plaukė ne
tvirtu seno valtininko laive
liu ir kalbėjosi, kaip kvaili 
esą žmonės, kad tikį į Dievą, 
Kurio visiškai nėra. Staiga 
laivelis suiro. "Dabar reiks 
patiems plaukti" — pasakė 
valtininkas. " 0 Dieve" — su-
suko visi sesir ' 

Net ir Nietzsclie, kuns< savo 
gyvenimą baigė pamišėlių na
muose, baisiai rašė apie tuš
čią savo gyvenimą: "Acb, ko 
dar aš siekiu savo norais?... 
Nuo kiekvieno ikalno aš ieš
kau savo tėviškės!... I r nie
kur josios nerandu!... Kur ma
no gimtieji namai? Aš klau
siu, aš ieškau ir ieškojau... 
Bet nerandu! O amžinasis vi
sur, o amžinasis niekur, o am
žinasis veltui..," 

Prieš kelete metų Prancū
zijoj mirė gal būt didžiausias 
religijos niekintojas romanų 
rašytojas Anatole France. Jis 
nerašė nieko kito, kaip tik 
nereikalingus ir nedorovingus 
dalykus. Šitų savo veikalų 
dėka jis labai pralobo. Jis 
turėjo visa, ko tik galėjo no
rėti. Bet neipaisant to, šis 
smagurių pranašas, kaip pa
žymi jo biografai, dažnai bu
vo Liūdnas ir nepatenkintas. 
Jo sekretorius Bruison pasą 
koja, kad Anatole France sy 

Po Svietą Pasidairius 
Daugelis Amerike lietuviš

kų balšavikų netiki, kad Sov. 
Rusijoj dabar yra Rojus. Ši
tą tiesą rašo net Sov. Lietu
voj dabar leidžiama popera 
*,Tiesa,' o 'ji tiesas ima iš 
Sov. Rusijoj leidžiamo pope-
r 0 " T i e s a " ( ' ' ITavda") . Tai
gi, jei tiesą rašo "Tiesa ," o 
ji tą tiesą ima iš kitos "Tie
sos," tai jau tik turi būti tie
sa. 

Ir, štai, Sov. Rusijos "Tie
s a " ("Pravda") rašo, kad 
Sov. Rusijos kolchozuose ir 
sovehozuose yra tikras rojus. 
Sako, Altajaus krašte, Tai 
minsko rajone vienam kolcho 
ze Zaicevo mašinų -traktorių 
stotis laukuose darbą pradeda 
8-9 valandą ryto, o baigia 6-8 
vai. vakare. Žmonės ištisas 
dienas laidokauja. Kubyšovo 
apygardos Šigono rajone 
traktorių skyriaus brigady-
rius, prisilaidokavęs nestojo į 
darbą, o kitą dieną buvo iš
mestas iš darbo. Traktornin-
kas Puzyvevas laidokavęs tris 
dienas. Dienų dienas laidokau
ja stoties sąskaitininkas Kli-
kevas. Kumbainiai (grudų va
lymo mašinos) ištisomis die
nomis nedirba ir daug trakto-
rių visiškai sugeclę ir niekas 
jlų netaiso. 

Sov. Lietuvos "Tiesa ' ' la 
bai džiaugiasi, kad neužilgo 
toks parėdkas bus užvestas ir 
Lietuvoj. Esą, jei Sov.,Rusi
joj yra toks rojus, delko jo 
negalima užvesti ir Sov. Lie
tuvoj. 

tuva" apznaimina kad Lie
tuvoj dabar kai kur pas gas-
padorius bernai ir mergos pa
sitraukia iš. darbo kaip tik 
tuo metu, kuomet gaspadorys-
tėj yra daugiausiai darbo. Jie 
šitaip figeriuoja: iki šiol jie 
turėjo dirbti, o kadangi Sta
linas atnešė darbininkams ro
jų, ta į girdi, tegul tuo rojum 
naudojas ne tik balšavikai, 
ale bernai ir mergos. Jei ly
gybė, turi būt ir rojuj lygybė. 

KAUNAS. "Darbo Lio 
a 

Į Ii degti- tik gryname ore. Kur! k į s a v o draugui yra pasakęs 
'Darbininkas", nurodęjs didžiąsias taip- [yra morališkų puvėsių pelkės, 

Jei tu galėtum pažvelgti į 
mano širdį, tu išsigąstum. Aš 
netikiu, kad pasaulyj dar bū
tų nelaimingesnis žmogus už 
mane. Daugelis pavydi man 
"mano laimės", bet aš pats 
nežinojau, kas yra laimė ne 
vieną tsekundę!" 

Štai kaip dejuoja siela, pra
radusi savo Kojų, praradusi 
savo Dievą, nes Jį palikti rei-
skia zuti. 

— Ką tu pirmiausia pagal
vojai, kai gavai pranešimą, 
jog Amerikoje miręs dėdė tau 
paliko tokį gražų turtą! 

— Pirmiausia pagalvojau, 
kad Kristupas Kolumbas tik
rai buvo puikus vyras. 

— Kodėl tu neini namo? — 
klausia Petras Primusas sa
vo draugo Igno. 

— Buvau parėjęs, bet žino-
na išvijo. 

— Už ką gi ji išvijo? 
— Už tai, kad neparėjau 

namo. 

kamskas, būdamas kariuomenės vadu, atsisa- tautines komplikacijas, rašo: 
kęs tai daryti. Iš to aišku, kad jau tada jUs "Mums, skaitantiems ofic.ljalius kariaujan-
buvo su Maskva "susiuostęs". • eių valstybių pranešimus, kuriuose daug me

lš visų Maskvai parsidavusių Paleckio luojama ir daug daugiau slepiama, rodos, ne-
"ministrų'' gen. Vitkauskas laikomas vienu įmanoma šiuo momentu apie taiką kalbėti. 
didžiausiu išdaviku, nes jis tevynėk Lietu- Bet Popiežius, daug daugiau žinąs ir turįs, 
vos gynėjus — kariuomenę išdavė mūsų tau-
tos priešams. 

Darbininkiškoji Spauda 

taip sakant, savo rankose žmoni joti- gyveni
mo pulsą, nesiliauja darbavęsis taikos link
me. Jau nuo pradžios gegužės Šv. Tėvas ne-
išvylvsta iš Vatikano — šią vasarą apleido 
tiek reikalingas jo sveikatai atostogas — ir 

Amerikos katalikai darbininkai jau turi visomis dienomis, kartais ir naktimis, laiko 
ttis katalikiškus o^biiiinkiikus laikraščius, nuolatines konferencijas bei posėdžius su vi-
leidšiamus anglų kalboje. s o pasaulio įtakingais dvasiškiais ir pasau-

"The Catholic Worker" spausdinamas įieeiais ta kryptimi, kad sušelptų; karo pa. 
New Torke. bėgėlius, sužinotų nukentėjusių padėtį ir kiek 

"The Michigan Labor LeAder" išeina De- galima ir }uir tik galima pasuktų valdovų 
troft®. i mintis prie baigimo šio barbariško karo^ Ir 

CMcagfcje šiomis dienomife pasirodė "La- mūsų Prezidentas jau seniai su Šv. Tėvu vie-
bor Leader". ninjgai darbuojasi taikos landai. Kol kas jų 

ftių Vitt| trijų katalikų o^urbtninkų laikraš- pastangos apčiuopiamų vaisių neišdavė, bet 
čių tikslas — riš* tobininkiškas problemas jie žino, kad • išeikvojimo bei pailsimo mo-
paairaniant popiežių: Leono XIII, lajaus XI imntas nebetolimas. Diktatorių puikybė ir 
ir Pijaus XII socialinių enciklikų dėsniais ir gobšumas, kad ir niekad nepasotinti,* ture? 
Amerikos katalikų vyskupų raitu, išleistų g į kada nulūžti. Tada žmonija prisimin, 
1940 m. vasario 7 &, pavadintu -Bažnyčia į Kristaus pamokslo žodžius: palaiminti taiką 
ir Socialinė Santvarka". .] darantieji". 

ten ji pradeda rusenti, mirk
sėti ir galqp visiSkai užgęsta 

Jeigu surašytume, kiek re
ligijos paneiigė ir Dievo nie
kintojų pakeitė nusistatymus 
mirties valandą, išeitų tikrai 
įdomi ir pamokinanti knyga. 

"Girdėjai, tur būt, Artūro 
Schopenhauerio (1788-1869) 
vardą. Jis visą gyvenimą bu
vo didelis krikščionybės prie
šas. Kartą smarkios ligos me
tu jis dažnai dejuodavo: 'Die
ve, mano Dieve!' Prižiūrįs jį 
gydytojas nustebęs paklausė: 
" T a d ar filosofui dar yra 
kote? Dievas!" Ligonis atsa
kė: "Filosofija be DieVo 
skausmuose nieko nepadeda. 
Jei tik aš pasveiksiu, būsiu 
jau kitoks!" Schopenhaueris 
pasveiko, bet savo pasiryži
mą užmiršo. Kai vėl apsirgo, 
gydytojas jam priminė pir
moj ligoj padarytą pasižadė-

' 

Pietrytinėj Anglijos daly nacių orinėmis bombomis 'sugriauti gyvenamieji namai. Žmo
nės griuvėsiuose ieško brangiųjų savo daiktų. (Acme telephoto) 

PRAŠAU NESIJUOKTI! 
Įsimylėjusi pora rengiasi 

bėgti »uo tėvų ir slapta ap-
siženyti. Mergina ldausia sa
vo kavalieriaus: 

— Ar, noney, jau galutinai 
pasirengęs lėgti? 

— 0, šiur! Rytoj jau būsi
me Crown Point'e, už poros 
dienų jau Niagara Falls, iš 
kur pranešime tėvams ir pra
šysime, kad dovanotų mums 
už pabėgimą, o už savaitės 
būsime New Yorke, iš kur pa
prašysime tėvų atsiųsti mums 
pinigų namo grįžti ir kad pa
ruoštų kambarį mums gyven
ti. 

/ 

Tikras atsitikimas, fcavori-
čiai. N. kolonijoj, Chieagoj, 
vienas sportelis, susiradęs 
merginą,' nutarė slapta apsi-
ženyti. Atlikus korte kas rei
kia, sportelis paprašė telefo
no ir patelefonavo į namus: 

— Mama, aš apsiženijau.. 
Ką dabar turiu daryti f 

s 

* 
i • ' 
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STEBUKLAI 
Žemaites. 

(Tęsinys) 

Visi Šventieji artinasi, ru
duo baigiasi, žiemos visi Iš
laukia. Dienos tuo laiku trum
pos, be to, apsiūkusios, npsi 

pakeleivis, — ne gana aš su
gaišau, arklius kausčiausi, o 
ir čia sugaištis. Reikia eiti, 
bene išvarysiu visus ponus 
važiuoti 

traukusios storais debesimis; Tuo tarpu ir ponas se-
vienas lašas lietaus, kitas snie j niunas prapulsi įėjęs, kaip 

visi, — juokėsi vežikas. 
— Ar tavo galva apsisuko? 

Juk iki aušros reikia būti 
Šiauliuose. 

Išlipęs, pririšo arklius ir 
nubrido per purvynus šviesiuo
ju langų linkui. Po valandos 
tenai ėmė žiburius nešioti, du
ris varstyti, klegesys, šūkavi
mas girdeties. Atsivėrė durys 
į gatvę ir kažin-kas apšvietė: 

— Ei, kučer, padavai loša-
dei! — šaukia užkimusiu bal
su. 

— Važiuok šen, Juozuk! 
Važiuok šen prie durų, — šau 

go krinta. Dangus — pilkas, 
oras — tamsus^ žeme — juo
da, diena, rodos, dar trum
pesnė, o naktį — nors piratu 
durk į akį — tokia tamseny-
bė! Iš viršaus šlapia, žemė 
šlapia, kelias — vieni purvai. 
. Miestelyje, pagal smuklę, 
gatvėje stovi vežimas, pora 
arklių pakinkytas. Arkliai 
stovi, galvas nuleidę, ir dre
ba iš šalčio; nuo karčių ir šo
nų varva vanduo. Kai sup
runkščia ar susipurtina, su 

• skamba prie šono skambalas. 
Vėjas šniokščia, taškydamas* 

nieko pasimirė. Kuprys kir- i šiai bobos tebėra prisirinkę 
to, o ar jam priderėjo šven- --lies; — Jaunųjų nebeapgausi! 
tą. medį kirsti? Dievas paro
dė stebuklus: tą pačią ranką 
nusimalė mašinoje. Urednin-
kas pirko? pinigus užmokėjo, 
ir jį Dievas nubaudė: persi
šovė sau koją. 

— Aš vežiau į tartoką, tai 
ir mano arkliai išsprogs? — 
juokėsi senis. 

— Arkliai, kaip arkliai, nie 
kuo nekalti gyvuliai, o sakai
si gerai privargęs, — tratėjo _ Išleistas įspėjimas, kad 
boba, — bet žiūrėk, ta gėle- mokyklų vedėjai turi leisti 

Kongreso atstovas Wacbworth (kairėje), konskripeijos ibiliaus koautorius, ir sen. Mor
ris Sheppard (dešinėje) žiūri kadp sen. Pittman, senato prezidentas pro-tem, tpasirašo kon
greso pravestą konskrįpcijos bilių. Bilius pasiųstas prezidentui Rooseveltui pasirašyti. 

(Acme telephoto) 

pirma. 

lietaus ir sniego lašus. Vežė- kia atbrizdamas seniūnas — 
jas, susirietęs į kuprą, ausis'visi nusigėrę, nė stati nepa-
į apikaklę sutraukęs, rankas į 
rankoves susinėręs, kiūto prie 
smuklės pasienyje. 

Pačios jau išvakarės: žydų nosimis ardami, į vežiką įsi-
žiburiai po viens kito ėmė durų. Vaitas su raštininku 
gesti; kur-ne-kur tamsoje su-įkibdami, įsirito į vežimą, o 
šneka žydai, eidami namo ir nredninką seniūnas į savo ve-

— Na, aš jį pagandįsių, pa
matysi, — ištraukęs revolve
rį iš bato aulo, gulėdamas ve-

' žime, pliaukšt į žemę. 
stovi. Tu važiuok paštinius A r k U a i p r u n k š t e ] A J 0 ) ž y d a s 

sukeikęs nuvažiavo, ir mūsų 
Privažiavo abudu prie-pat p a k e l e i v k i t r a u k i a t o l i a u P o 

taškydami purvais. Tik vie
nuose namuose tebėr šviesu. 
Visi langai, nors užlaidyti bal
tomis uždangomis, bet iš tolo 
matyti šmėžavimas vaikščio
jančių viduje žmonių, o 

iimą gavo gulsčioms įsiver
sti, nes pats nebegalėjo. 

Važiavo pliauškė per pur
vynus mūsų pakeleiviai, po 
vienas kito vežimai, per kiau
rą naktį. Pašto arkliai pris-

arčiau priėjus net girdėti i tojo, nė botagas nieko neibe-
trenksmas, dainavimas ir šn- veikė. Ponai vaitas su rašti-
kavimas. 

valandos, netoli miesto, ėmė 
uredninkas šaukti: 

— Kas čia yra mano kojai? 
Šilta ir šlapia, ar ne vandens 
pribėgo į batą! 

Seniūnias, įbrėžęs degtuką, 
žiūri per uredninko bato au
lą eina kraujas. 

— Važiuokite greičiau, — 
šaukia -išsigandęs — čionai 
jau nebegerai. 

Visi ponai išbudo, degtinė 

žeme susimaišė, — pasakojo tokius speigus! Ar sušalimas, 
senis, — plunkame, plunkame' ar ten kreivai kaip užstatė, tie 
duodamės, duodamės, sniego1 meistrai tokie užmigę, ar ne
privertė, vos išbrenda ark-1 išsipagirioję Žydas, barz-
liai. Vežimas nebūtų taip sun1 ^ papūtęs, laksto, tik laksto: 
kus, kaip keblus: tai į vieną vienas nieką-bepadarysi. Nu-
pusę, tai į kitą*kaip virsta, ritinome į pasienį, ir gulės, 
taip virsta. Gerai dar kad ber kol kada nuvažuosiu. 
niuką pasiėmiau. Nuvargome, ! _ Mat, rodos, menkas 
suplukome patys ir arkliai, striukis, o kiek vargo! 
Čia vakaras užėjo matome^ _ N o r ek tatai žmogus už 

— Ūkio Banko valdybos pi
rmininko Jono Vailokaičio 
privatinį butą Kaune, Vieny
bės Aikštėje, perėmė sovietiš
kosios Lietuvos rašytojų są
jungos organizacinis komite
tas. Ten būsianti šio komite
to būstinė. Būsią rengiami li
teratūros vakarai ir parodos. 

zis, tas negyvas, neišmintin
gas sutvėrimas, ir tas paro-

naudotis mokyklų patalpomis 
komunistinio jaunimo organi-

dė, jog šventojo daikto nega- zaciįafr ir .r<rofesin"ms sąjun-
lima užkabinti. Ar ne visos ( goms. 
nelaimės iš to klevo? 

Ta pačia gatve atpliauškia 
dar kaži-kaa važiuotas. Tam- , £ r f * B ? g y ? ™ « « paskm, 

Nors lietus truputį nustojo, 

ninku, suvirtę vežime, knar
kia. Seniūnas uredninką, kaip, išgaravo, uredninkas ėmė vai 

toti. Atvažiavę į miestą, ured-

foet tamsenybė neapsakoma; soje, nieko nematydamas, už
kliudė už stovinčiojo vežimo, 
sukrutėjo vežimas, pasitraukė 

. arkliai ir sužvangėjo skamba
las. 

— Na, ar tu dar čia tebe- siganyti smuklės — nėra; pa 
stovi? — klausė keleivis: — . galiaus, reikia skubėti, ryt-
nebesitikėjau jm*j besuvyti.1 m e t į anksti reikia būti &au-

ninką nubalusį, kaip be krau
jo lašo, iškėlė iš vežimo, bet 

jog į vietą nebenuvešime. Nu
kinkę parjojome namo: nepa
gaus velnias to striukio, sa
kau. 

— Su kuo jis taip vargo, 
ką vežė? — klausė kitas, iš 
šalies priėjęs. 

— 'Ogi klevą vežė į tartoką 
piaudinti, kur uredninkas pir
ko nuo Blusiaus. 

— Sukalbėta tuoj kitą die
ną piauti, — tęsė senis: — 

Kur tavo ponai? 
— Giltinė sunešė visus pas 

tą mokytoją ir kirmija, kad 
juos velniai, — keikė vežikas: 
— arkliai ant lietaus, nei kur 
pašerti, šalta, nei kur tver
mes. 

— Kas ten taip sukvietė 
visus! 

— Sako, krikštynos, ar kas 
. . . . Eina vienas kito ieško
dami: raštininkas uredninko, 
vaitas raštininko, tuo tarpu 
visi įsmuko gerti. Per visą 
naktį, tur būt, ir išauš. 

— Tai ir uredninkas čia? 
— Kaipgis, visi čia susi-

kaukė. 
— Biesas apstojo! O man 

uredninką reikia nuvežti. 
Koks dabar kelias, koks va
žiavimas naktį? — rūpinosi 

daugiau reikia leisti arklius, j koJ» neberemia* o kraujas .iš manęs nė miegas nebeima, 
kur .patys suka, kaip vežikau-j bat<> aulo, kaip iš versmės Gaidykste, kaip tik mėnuo 
ti. Vežikai, sušalę, išlipa ir! plūsta. patekėjo, pasivadinęs berniu-
pėsti brenda šalę vežimo. Pa- Nuvežė stačiai į ligoninę. | ką, vėl išbrazdėjau. Dėkui 

Nuplėšę batą rado kulką le- Dievui pūgą nustojusi, bet 
tenoje įsmegusią. 

Šventąją dieną po pamal
dų, pašventoryje ir miestely
je prieš bažnyčią žmonės, vy
rai ir moters, būriais susto
dami šnekučiavo. Keli vyrai, 

liuose. Važiavo, važiavo, jau 
ir ponai ėmė busti, krutėti, 
guosties sušalę. 

— Pajezdžiai paskarei! — 
šaukia, o arkliai vos tik kru- sustoję pačiame patvoryje, 
ta. šnekėjo. Dar vienas priėjęs 

Arčiau miesto ėmė didžiau I iš šalies, paklausė seniausiojo I ras išpiovei! 
krutėti, važiuotų ir pėsčių iš būrio, 
įmonių jau atsirado, priešais' — Na, dėde, kaip pavyko 
vežimų pasitiko. | vakarykštė kelione su tąja 

Vienas žydas, važiuodamas trinka, kur gairėse pasitikau? 
priešais, sukliuvo SUJ .pašto ar
kliais. Pradėjo šūkauti, ark
lius stumdyti — reikėjo atsi-
kliudyti. Ponai vežime įpykę 
emė keikti, barties: pajuto ir 
uredninkas anltrame vežimte: 

— Kas čia važiuoja prie
šais? — klausia seniūną. 

7* Jau su ta- mano kelione, 
neduok Dieve! Nekeikiant, 
reikia sakyti, kad būtų vel
nias pagavęs verčiau 

— Aš taip ir maniau, kad 
prisivarysite patys ir arkliai. 
Kokia diena buvo! 

— Iš namlų buvo graži. 
— Žydą velnias neša!... Kas] Kaip tik užsiritę trinką iš-

gi kitas dabar vilksis? — tas j važiavome, kaip ims snigti 

speigas — piškąs. 
— Taip, vakar rytą pasiu

tęs buvo šaltis, — tvirtino ki
tas. 

— Taigi^ ir mes vos-ne-vos 
nuvilkome savo trinką į vie
tą. fį# 

— Lentas ar parvežei, ge-
- klausia ki

tas, f* 
— Palauk dar, kol išpiaus! 

Taigi dar nepasakiau, — tę
sė senis: — beauštant nuvil
kome, tuojau susirinko darbi
ninkai užrito mūsų strūkį, už
statė piūklus, užkūrė tartoką. 
Kaip tik piūklus paleido, pir
mu kirčiu, kaip tik kirto, 
džinkt ir nudaužė pi ūkią, ir 
papūsk į nosį. 

— Tur būt, dideliai suša
lęs medis buvo? — tarė kitas. 

— Kas žino, kaip ten buvo? 

darbio! — šnekėjo vyrai. 
— Ne koks čia uždarbis, 

tik nenorėjau atsisakyti ured-
ninkui, — aiškino senis: -•-
prašo, nenori lauke pūdyti, 
brangiai Blusiui užmokėjo, o 
pats su ta savo koja sugai
šęs. 

— Sako, reikėsią nupiauti 
jam koją? 

•— Kažin, sugydys ar nu-
piaus, juk daktarams neskau
du. ' *jj$g| 

— Vienos nelaimės šį rude-' 
nį. Antai Kuprys parėjo, su-1 
gydė, berods, ranką, o kas iš. 
to? Abidvi, kaip pagaliai, nei 
pavalgyti, nei kojų apsiauti. 

Netolimais boba, laukdama 
ratuose savo vyro, klausėsi 
vyrų kalbos, pagaliaus nebe
iškentė neprabilusi: 

— Žmonės sako: nerodo da 
bar Dievas stebuklų, nerodo! 
O kokių bereikia stebuklų? 
Visos tos nelaimės iš to kle
vo, kur Blusius pardavė, — 
vyrai ėmė klausyties, boba 
tęsė: — kiek tat nelaimių už
traukė? Ar jam priderėjo par 
duoti! Juk tas klevas turėjo 
šopuką su Dievo mūka! 

— Kaipgis! Buvo Dievo 
mūka šopuke įkelta, — tvirti
no kita boba, ir daugiau žmo
nių atsisuko į tą pusę klau
syties. 

— Pagalvokite patys, — 
tratėjo pirmoji boba: — Blu
sius pardavė, netrukus pate* 

— Mat, begaliniai stebuk
lai! Kad girtuoklis įlindo į 
mašiną arba kitas nebenusi
manydamas persišovė koją, — 
juokėsi kiti: — ir tamsta kuo
met prisigerk gerai, patvory
je pargriūsi į pusnyną, ir bus 
stebuklai! 

— O kaip Blusiaus mirtis, 
tai nekoks stebuklas, — atsi
liepė kita boba: —* seniai jau 
vaikščiojo su giltine ant no
sies, vienas sykis nemelavo ir 
gana. i 

— Kaip sau norite, o čia 
viskas stebuklais rodo, — gin
čijosi pirmoji boba, jau va
žiuodama namo. 

— Senieji žmonės o labiau-
visokiių prietarų, burtų, - - at
siliepė jaunas vyrukas iš ša-

PLATINKITE "DRAUGĄ >> 

Kišeninis 
Lietuviškai—Angliškas 

ir 
Angliškai—Lietuviškas 

ŽODYNĖLIS 
Jame yra 18,000 reikalin
giausių žodžių. Dabar ge
riausia proga pirkti, nes 
parduodamas nupiginta kai
na, Galima gauti * Draugo' 
knygyne dabar; kaina — 

tik #1.00 

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

Chicago, Illinois 

5E 3 
Skaitykite Ir Platinkite Sekančius Mūšy 
Katalikiškus Laikraščius; 

atsakė. ! 4 | H [ pustyti, rodos — dangus su Tiesa, susalęs, buvo per | staiga be kunigo, be niekur 
Ui 

"DRAUGAS" — vienintelis A-
merikos lietuviu kataliku dien
raštis. Metams $6.00. 2334 South 
Oakley Ave., Chicago, I1L 

"LAIVAS" — tikybinis savaitraštis. Metams $2.00. 
2334 So. Oakley Ave., Chicago, Illinois. 
"DARŽININKAS" — Sv. Juozapo Darbininkų Są
jungos organas, išeina du kartu savaitėje. Metama 
$4.00. 366 West Broadway. So. Boston, Mass. 
"AMERIKA" — savaitraštis. Metams $2.. 423 Grand 
Street., Brooklyn, New York. 
"GARSAS" — A.L.K. Susivienijimo organas. Me
tams $2.00. 73 East South StM Wilkes-Barre, Pa. 
"MOTERŲ DIRVA" — A.L.R.K. Moterų Sajungos* 
organas. Metams $2.00. 2317 So. Hoyne Ave., Chicago, 
Illinois. 
"STUDENTŲ ŽODIS" - A.L.K. Studentu ir Pro
fesionalų žurnalas. Jame bendradarbiauja visos ge
riausios Amerikos pajėgos. Metams $2.00. Mariana-
polis College, Thompson, Conn. 
"VYTIS" — lietuvių Vyčių organizacijos mėnesi
nis žurnalas. Metams $2.00. 4736 South Wood Street, 
Chicago, TUinois. 
"MUZTKOS ŽINIOS" — mėnesinis muzikos žurna
las. Leidžia Vargonininkų Sąjunga. Metams $1.50. 
1850 Wabansia Avenue, Chicago, UI. 
"LIETUVIŲ ŽINIOS" — savaitraštis. Leidžia Lie
tuvių R. K. Literatūros Draugija. Metams $1.50. 6802 
Supenor Ave., Cleveland, Ohio. 

= * B A 
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ACTS Y O U TsTEVER K N E W ! H By B o b Dart 
\ 

T$ liudija įstaigos 44-nu metų gyvavimas. 

4p 
Ii bendrovS, kaip mfiso tauta, yra įsteigta aat 
•amu, kuri/ yra savininkę apgyventa. Nerasiu 
saugesnės vietos taupyti savo pinigus. 

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

% 

KEISTUTI) SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
3236 South Halsted Street 

TeL Calnmet 4118 Jo*. M. Moteris, S*c'y. 

' 
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^ 
Hillaire Belloc 

CIVILIZAajOS KRIZE 
Premijuotas kun. J . Karaliaus vertimas 

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

(Tęsinys) . 

&teni£tasi priduoti kokiam 
kitam gaivalui vieton tiky
bai (arba filosofija) ta. civi
lizacijai nusprendžiant į cha
rakteri. Pavyz., dtamgelis ieš
ko to determinuojančio cha
rakterio tautoje arba giminė
je: ši yra vkna iš mūsų da
bartinių laikų madingiausia 
teorija. Kiti proponuoja eko
nomiškas sąlygas kaip deter
minuojantį gaivale ir sako 

^ ; t v i r t a bus tradicija, kaip svar kad galima tlaleisti, kad jis mas pasitraukė atgal, o Ka
būs ir girai pamatuoti doku- gali persverti pasakotojo pro- talikų Bažnyčia tarp 3-eiojo 
nientariniai įrodymai, vist ik, to afekeija, palinkima. Tiesos ir 4-tojo štm. po Kristaus 
žmogus tur atsverti viemi ar- atradimas savyje neša džiang- žengė pirmyn. Indiferentiškas 
ba kitą, to arba kito daikto smo, ir prie to galime pridėti įvykių temytojas nepaisantis 
materialmį galimumų; kaip visų svarbiausių faktų, kad apie Pagonizmų ir Bažnyčią 

U pavyzd., — toks arba kitoks tokia arba kitokia istoriška lygiai pat pripažintų šių įs 
yra galimas skaičius gyvento tiesa, nežiūrint ar fcsmuo jų teigta tie^a 

• ' I jų tokioj ir tokioj vietoj, toks tinkamai įvertina ar jai yra 
(Daugiau bus) pasakymus. Mes taipgi turi- j a r b a kitoks yra galimas kovo- simpatingas, ji visados pasi-į 

ine ir tradicijų. Perduoti iš tojių skaičius kovojąs tokioj lieka teisinga. Pagonis apra- ' 
vicm/va V»rti»v k i t a i n t < i m i n i - « « U „ i.:i._i.*i*- ._^i: : i >v T*-_,_*•*_ r» v *•__ vienos kartos kitai atsimini
mai tur linkmės iškrypti, ir 
jei jie daug vėliau tampa už
rašyti, jie dažnai tur savyje 
vien legendos gaivalų. Bet iš 
kitos- pusės, tradicija y-a r D a kitokiu galimu laiku. Is-
gryna (kur dažnai užrašytas torija kupina panašios rūšiet: 
kokio asmens įrodymas nėra) ypatingų išsireiškimų pavyz 
ir* plačiai pamatinga. Toji džią, t a ip tradicinių, taip clo-
tradicija, kuria mokytieji do- kumentarinių, kurie iš tiki UJU 

arba kitokioj galintoj kovosjšąs Katalikų Bažnyčios pa 
eilėj, toks arba kitoks buori- žangų 4-tame štm., — Julijo-
nis laivas — nežiūrint kaijj 
smarkiai buvo vėjo varoi.»as 
— pasiekė ypatingą tolį tokiu 

1 

kumentais pasiremiu išjuokė, 
kad pasaulėžvalga priklauso n-uolatai ir nuolatai naujiems 

užtvirtinimams atsiradus išeinu© to kaip turtas yra paga
minamas .ir išdalijamas. Bet 
visi šie ir panašūs į juos iš
sireiškimai yra ne kas kitas 
kaip tikyba arba filosofija. 
Žinogus dievinąs tautą (kabp 
šJandien daugelis vokiečių 
daro) skelbia ne ką kitą, kaip 
tautos tikybą. Žmogus dievi
nąs ekonomiškas sąlygas, skel 
bia ne ką kitą, kaip materia

lia teisinga. 

Pavyzdžiui, po visų tų spė-
Jiojimų ir įvairių skaitymų 
apie Homero eiles, neseniai 
buvo rasti seni papyrai kurie 
užtvirtino visus šiuos tradi
cinius skaitymus. Arba vėl, 
per daugelį šimtmečių Pary
žiaus populiarinėj kalboj bu
vo naudojamas vienas pri 

neturi būti užginčijami \isi& 
kai, bet turi būti sveiko pro
to ir patyrimo modifikuoja 
mi. 

Liekasi ketvirtas postula
tas, prieš kurį reikalinga pei 
spėu naujalaike. audiencijų, 
daugiau kaip kad reikėjo aiL,-: 
styvesniuose laikuose. Jis yra 
sekantis, būtent, niekas netui 

lizino tikybą. Iš tikrųjų, kad klausąs vienai ypatingai Pa-
abtejų nenuskriaudžius, abu r v ž i a u s m i e s t G * daliai žodis 
sąmoningai skelbia sekančią į .<*araįnes» (įvairiai ir vėliau 
tiesą: kad kultūra yra tiky
bos formuojama. Vokietis na
cis, entuziastingai kškąs vo
kiško šaunumo, galima net 
sakyti vokiškos dievvbės, tuo-
mi paskelbia savo pasitikėji
mą šia doktrina, kuri negali 

rašomas "a renęs" ) . Išmintin
gai ir moksliniai daug apie 
}j spėliota ir bandyta kuo aiš
kaus išvesti, bet pasirodė kad 
negalėta; bet visi viename da
lyke susitarė, kad šis žodis 
nieko bendro neturėjo su ro
mėnišku žodžiu "a rena , " nes 

no Apostato biografas, pa
vyzd., — ir jo amžininkas be
sidžiaugiąs Bažnyčios trium
fu ir pagonizmo nugalėjimu, 
konstatuoja paprasti! istoriš
ką faktų, t. y., kad Pagoniz-

AKHJ GYDYTOJAS 

DR. VAITUSH, OPT, 
SPECIALISTAS 

Ol»rOMETIUCALLY AKIŲ 
LIETITVIS 

Sui lr i 20 .uetų praktikavimo 
Mano Garantavimą* 

Palengvins akiu įtempimą kas e* 
» priežaMlmt galvos skaudėjimo 

NAUJAS APARATAS 
AKINIAMS FRITAIKINT 

'lektra onrclRnVia nnažlaįisias kla» 
i a a 8p*n!al§ atyrta «Hrf*tpUun« 
mokyki ot «a I k u* K »-»-i w» - »v . 
aiaou < . 

*«iM.iiaot. . U U C l t iki 1 "»»i » » • 
Nedčliomia paira! sutarti 

Daugely atrttikitnu akvs atlipino 
•«xva V akintu KaiiM*> oilfkv Wau 
pirmiau 
* ; i 2 S O . ASHLAND A VE 

T i f o n o * VARH* 18'/* 

būti per daug pabrėžiama. 
Marksistinis komunistas skd-• ' r a r yžiuje n i e k a d nebuvo jo-
biąs, kad ekonomiškoji saly- į k i o r o m e n ų amfiteatro pedsa-
ga yra svarbiausias 'gaivalui Kį B e t > k a i p p a s į r o d o , p a s ku-
eivilizaeijos formavime, ne-' t i n i u o s e i a į k u o s e Rue Momre 
slepia savo atvirą ir užbrėž
tą materializmą. 

Manau, kad šis mano antra
sis postulatas, kad tikyba yra 
kultūros sudarymas, jei į jį 
gerai įsižiūrėsime, bus pripa
žintas; ir jei jis iškart mums 
atrodys svetimas ir todėl abe-

konstrukcijoje, buvo rasta to
kio amfiteatro tierai-susedi-
mai; populiarinę tradicija to
kiu būdu tapo patvirtinta. 

Čia tiktai padaviau du atve
ju, kuriuose tradicija tapo p?»-
tvirtinta; bet plačiai skaitą 
asmenys galėtų šimtus tokiu 

jotinas, tai yra dėlto, kad mes' payyzdžhj paduot; ištyrimas 

esame pripratę laikyti tikybą 
kaip kokį privatų daiktą, kuo
met iš tikrųjų socialinėj pras
mėj, jis yra viešas dalykas. 

galėtų tūkstantį arba daugiau 
panašios rūšies pavyzdžių pr: 
statyt. 

.vai arimo, aklų {tempimo. r?rvuot» 
a t s i ž i ū r ė t i į i s t o r i š k ą p a s a k v - l ^ o . skaudama akių karStl. atitols* 

j Tumpaiegyatę ir toliregystę. Prlren 
l l i ą k a i O i k o k į a d v o k a c i j O S , ' # a teisinga) akintus. Visuose atslti-

* ' k imuos* egzaminavimas daromas s" ! 

apgynimo dalyką, nebent jis 
turėtų tam racijoj tai manyti. 

Šiandieniniai žmonės visa
dos panašiai Išsitaria "Toks 
ir toks nors tokios ir tokios 
nuomones, pripažįsta, . . . . ir 
t. t . " Arba vel, '*>"«* istori
kas Toks ir toks, nors pats 
rusas," (arba italas ar kas 
jis bebūtų) " s a k o . . . . ir t. t . " 

Šie ir šimtai pana^is gaivalo 
išsireiškimai parodo, kad is
torikas apie kurį kalbama 
pasakoja sutraukos būde ir 
piešia paveikslą, tikslu pada
ryti savo sutrauką gera. Bvi 
faktinai kalbant, realybes pa 
žinimas, realių faktų ir jo po
būdžių atidengimas savyje 

yra toks žavinantis ir mintis 
paskandinantis užsiėmimas, 

Remkite Lietuviškę 
Žydukę 

W - ~ NATHAN 
KANTER 

MUTUAL 
LlQUOR 

CO. 
VVholesale 

4707 So. 

Halsted S t 
Tel. Blvd. 

0014 

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

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

Lengvi Išmokėjimai. 

Del teisingo radio patarna
vimo šaukite: YARds 3088. 

JOSEPH F. BUDRIK 
FURNITURE HOUSE 

3409-11 ir 3417-21 South 
Halsted Street 

BUDU1KO PROGRAMAI: 
WCFL — 970 kil. Sekmadienio 
vukare 9 vai. 
WHt'C — 1420 kil., Ketvirta-
dipnio vak 7 va1 

Šis postulatas įspejąs mus 
Daiktai, kurie laikomi sven- . v . . .. _. v. ,. , 

I prieš taip silpnėjančią linkmę 
(kas iš tikrųjų džiugu maty

tais, yra visados tokiais lai 
komi ir visuomenėje, kurią 
jie paliečia. 

Mano trečias postulatas yra 
kad, liudijimas pamatuojąs 
mūsų istorišką išvadą, turi 
savyje daugiau apimti negu 

ti), pamatuoti istoriją doku
mentais, yra ypatingai užtvir
tinamas paskutiniuose laikuo
se, kada arheologijos mokslas 
tiek įgijo didžios svarbos. 

Pagaliau, yra ir sveiko pro-
dokumentus — užrašus; daug j to įrodymas, t. y., pati daik-
daugiau kaip užrekorduotus' tų esme. ' Bet nežiūrint kaip 

s Padėti Pinigai kas Mėnesį iki U Dienoa, Neš Nuošimtį Nuo 1 Dieno*. 

TURTAS VIRŠ - - - - £5,500,000.00 j 
Atsargos Kapitalas Virš £400,000.00 
Dabar mokam 3 y 2 % a i pa-Dabar mokam 3 y 2 % e i pa-

dėtus pinigus. Duodam pa-
akoias ant namų 1 iki 20 m. 

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

l/^AH ASSOdATlOR 
OF CHICAGO 

4I7SCDI MACK1SWICH, 

by U. B. OoTnrnm—i 
SAVINOS P E D E R A L L I 

INSURJCD 

4192 ARCHER AVENTJI 
TEL. VLKGINL4, I M I 

FAIi.: • Iki 4 p. p. Treaad . : 9 iki 12:00 p. šeš l«d. : • iki 8:00 • . T. 

B kur anglis pirkaite ir kiek 
mokėsite, 
glosite kaip 

« « 9& >3S<<SvS%<2Sl 

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

CHICAGO'S MOST EELIABLE N E W . € A B DKALER 
Trade-ins on New Plymouths and De Sotos are swamping us! 

Therefore We Are Offering Our Tremendous Used Car btock 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 na ve Heaters and Trunks — some with Radios S 3 9 5 . 0 0 

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

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

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

With Heaters and Radio. Ali have Trunks $ 2 9 5 . 0 0 

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

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

PLYMOUTHS — 1940-39-38-38-36, with Heaters, 
Radios and Trunks. 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. Oiicago, IIL 
O P E S E V E N I N G S 

:-2S-:-SSv£SrS^Š^S^m:^ŠiŽ 

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS 

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

guli suteikti. 
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
\i»ą akių i tempimą. 

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

OPTOM ETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos 
Telefonas CANAJL 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. 

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: 11 iki 12 

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGA8 

Taipgi akinius pritaikau. 
3343 S. HalsL* Street 

HETUVIAI DAKTARAI 

* * CANal 5969 

l t WALTER PHILLIPS 
ESSFSfll S CHIRUROAS 
^155 VVest Cermak Road 

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

i* pagal antartį. 

I^F. c. m&m 
PHYSICIAN - SURGEON 

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

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

Tel JIEMlock 3150 

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 sutailies 

Pkone Cicero 4276 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 S. 49th C t, Cicero, 111. 
Antradieniais, iveivniauieniaia 

ir Penktadieniais 
Valandos: lO-lii r>|«, 2-o, 7-9 P. M. 

314/ S. Hatsied St, Chicago 
Piimadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais 
Valandos: 3 — 8 popiet, 

DR. V. E. SIEDLINSKI 
DANTISTAS 

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAFayette 3650 

Antradieniais, Ketnrtadieniaia ir . 
i M l Penktadieniaia. 
4631 So. Ashland Ave, 

TeL YARds 0994. 
Pirmadieniais, Trečiadieniai* ir 

šeštadieniais. 

Telefonas CANal 7329 

U t f . l t l t H J. bABTKUS 
G1 DYlOJAS IR OJ±IliUlU*AS 

2202 VVest Cermak Road 
UPlbU V AliAiNLHJis: 2-4 ir 7-9 

ir pagal sutartį. 
{Sekjuadie&iais uupgi pagal sutartį. 

ites. teleionas a±ijwey 0454. 

DR. CHARLES SEGAL 
C ? ^ T O o J A S a CHIRURGAS 
4729 So, Ashland Ave, 

_ , mma (2-tros labos) 
TeL MIDway 2880 Chicago, UL 

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 VaL ryto. 

DR. MAUR1GUŪŪŪT 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4b3l bo. Ashland Avenue 

TeL lARda 0994 
Rez. tek PLAza 3200 

VALANDOS: 
Nuo 10-12 v. r>to; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėiioniia nuo 10 iki 12 vai, dieną 

TeL Cicero 1484 

UK. S . K. PALUISIS 
G^D^TOJAS IR CHIRURGAS 

Kanip. lotos Uat. ir 4 t̂h Ct-
OPlbO VALANDOS: 

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

Res, 1625 bo. 5Ulh Avenue 
Tel. Cicero 1484 

TeL YARds 5557 

Dfi. FKAHK C. KW1NN 
(Kviecinskas) 

GYDYTOJAS 1B CHIRURGAS 

ittol West 47th Street 
OFISO VALANDOS: 

2—4 tr 7--8:30 v. vakare 
ir pagal sutartį, 

DR. A. JENKINS 
• 

(Lietuvis) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

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

Taipgi pagal sutartį. 
Ofiso teieionas PROspect 6737 
Nainy telelonas VIRginia 2421 

D R . P . J . B O N A R 
(Bemarauskas) 

GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

6900 So. halsted Street 
TELEFONAI: 

Ofiso — WENtworth 1612. 
Res. — YARds 3955. 

OFISO VALANDOS: 
2 iki 4 popiet. 7 iki 9 vakare, 

.Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį. 

TeL YARda 2246 

DR. C. VEZELIS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave* 
arti 47th Street 

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

AMLR1KOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 
Res. 6958 So. Tabnan Ave. 
Res. TeL GROveniU 0617 
Office tek HEMlock 4848 

Dfi. J . J . SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2423 VV. Marąuette Road 

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

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

Office tek YARds 4787 
Namų teL PROspect 1930 

TeL CANal 6122 

DR. BIE2IS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

REZIDENCIJA i 

6631 S. California Ave. 
T«L RSPabl i* 78SS 

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

DR. J. J. KUVVAR 
(Kowarskas) 

GYDYTOJAS IR CHDJURGAS 
2403 VV. 63rd St., Cnicago 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį. 

TeL YARds 5921. 
Res.: K£Nwood 5107. 

DR. A. J. BERTASH 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Ofiso v a i : nuo 1-3; nuo 6:30-6:30 
756 VVest 35th Street 

Ofiso teL VIRginia 0036 
Rezidencijos teL: BEVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedeliomis pagal sutartu 
TeL CANal 0257 

Res, teL: PROspect 6659 

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

Rezidencija: 6600 So, Artesian A?e. 
VALANDOS: 11 T. ryto iki 3 Dop'«* 

e « • *mx. « 

į * mm Z CRANE COAL CO., 5332 S. Long Ave., Chicago • Tel. PORtsmouth 9022 t w , , 
**P pas. f C7 7 O anglys — $9.50. 

POCAHONTAS MINE RUS. Iš *e-
Daug dulkiu išim-

Tonus ar daugiau — 
EJOJU; Black Band 

m 
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IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
Ž y d o Chaimo 
Įspėjimas 
Nacionalizuotoms 
Pramonėms 

Pramonės ministras Chai
mas Alperavičius išleido jspe-

Šitaip Bus Šelpiami 
Žmones 
Komunistinėj 
Lietuvoj • 

— Kauno 
tras Dt. A. 

miesto bnrmis-
(jarmus suteikė 

jimą visottts nacionanzuotoms1 i š k a l b ė j i m ą apie naujai jo 
įmonėms, kad jos be reikalo pasirašytini socialinės apsau-
nesikreijrtų į ministeriją del! gos statute Šis statutas esąs 
šių įmonių finaaaavinio ar tiktai laikinis, kol neįvestas 
kreditavimo. Kai kurios įmo-1 visuotinis draudimas. Statu-
nės- esą kreipiasi į pramones te paliktas ligšiolinis nuosta-
ministeriją, neatsižvelgdamos j tas, kad socialine globa nau-
į lai, ar tas kreditas joms dojesi tiktai tie, kurie išgy-
tuoja* reikalingas, ar visai veno Kaune bent 3 metus, 
nereikalingas. Toks elgesysj Tik reikalui esant galima bus 
sudarąb ministerijai daug ne
reikalingo darbo ir trukdy 

iš sveikatos ir socialinės ap
saugos ministerijos speciali-

mų, Esą įmonių komisarai mų kreditų šelpti tuos, kurie 
kreditų klausimais lengvai! išgyveno Kaune ne mažiau 
pasiduodą buvusių savininkų1 kaip 6 mėnesiui. Tiems žmo-
įtakai €h. Alperavičius įsfcč-' nėms, kurie* dėl ligos, senat-
ja, kad pirniiahi reikia patik-1 ves, gausios šeimos ir k i t o 
rinti visus įmonės finansinių ] kių priežasčių negali užsidir-
isteklių galimumus, įskaitant 'bti pragyvenimo minimumo, 
buvusių savininkų laisvas le- būsiančios duodamos laikinė* 
šas bankuose. Kiekvienu at
veju už nepagrįstą kreditų 
prašymią ir grasymą įnioDės 
veiklą sustabdyti, bus atsa
kingi administratoriai kartu 
su komisaru ir buhalteriu. 

Lietuva Susilaukė San Stalino 
Tam Jisai Ruošėsi N u o 1919 Mėty Bendra
darbiaudamas Komunistų Spaudoje Ir 
Vaidindamas Provakatoriaus Vaidmenį 

"Darbo Lietuva" praneša, šis Rygos laikraštis yra 

Nacių lakūnai bombomis sugriauta ftr. Tom o ligonine Londone. Toliau matyti bokštas, 
kuriam yra garsus Big Ben laikrodis. (Acme teleplioto) 

Per 50 Metų Buvo 
Smetonos 
Prispaustas 

Štai puikus pavyzdys, kaip 
dabartiniai raudonieji Lietu
vos valdovai pereina bet kurį 
saiką> šmeiždami vi^a tai, kas 

ar nuolatinės pensijos (nebe 
pašalpos). Bet čia pat bur
mistras pridūrė, kad tokie as-
menvs bus skatinami iš Kau-
no išsikelti, o jiems būsiant 
eios mokamos provincijos dy-
ėw> pensijos. Tie, kurie vengs 
darbo, būsiu prievarta prista
tyti ctrie darbo. Burmistras 
ragina nieko neduoti -elge
toms, o apie elgetas pranešti 
milicijai ar socialinės apsau
gos skyriui. Kokiu būdu šis 
socialines apsaugos planas 
bus vykdomas, apie tai bur
mistras atsake: "Socialines a-
psaugos reikalai yra visos vai 

"Liaudies Seimo" Antroji Sesija 
"Seimas" Patsi Pasiskelbė Aukščiausiąja Taryba 
Su Visomis Teiemis. Pats "Prezidentas" 
Paleckis šviesuomenės Inteligentijos Pasivumu 
Ir Atitrūkimu N u o "Darbo Liaudies Masių". 

naitis, Birule Abdulskaite, Mi 
chalina Meškauskiene ir Pra
nas Eidukaitis. Mandatini ko
misija išrinkta tokios sudė
ties : pirmininkas — Grigala
vičius, nariai — Paleckiene 
ir Jurgis Bieliauskas. Biudže
to komisijos pirmininku išrin-

Rugpiūčio 24 d. buvo a- armijai smurtu okupavus ne- ktas muzikas Juozas Banai-
tidaryta antroji nepaprastoji priklausomą Lietuva*, kad rin- į tis, nariais Ignas Laučys, 
"liaudies seimo" sesija. Per kimai vyko baisiausio teroro 
šią sesiją "se imas" prieme įtakoje, kad tebuvo išstaty-
visą eilę nutarimų, sovietų tas vienas komunistinis arba 
receptu, sudaromi įvairūs Ta- komunistuojančių sąrašas, 
rybų Lietuvoje organai. kad nebuvo jokio's rinkimų 

kontro-les ir t.t., visa tai, su-Pirmiausia buvo/ patvirtin 
4 itCf f _ T . /" m„ crantama, nutvhma. Po to 
tas "Sąjungines Lietuvos la- *" - ' . • drįstama tvirtinti, kad šis fal

sifikuotas seimą* esąs tik-

s. 

buvo anksčiau. "Ūkininko 
Patarėjas" įdėjo pasikalbėji- j stybeta reikalai. Todėl tam 

reikalui lėšas turės skirti val« 
stvbe. Savivaktvbes galės tik 
skirtus pinigus paskirstyti, 
kitaip tariant — administra
cines funkcijas atlikti. Tam 
reikalinga' apie 5 milijonus". 
Tačiara burmistras nieko ne-

rybų Socialistinės Respubli
kos Konstitucijos (Pagrindi
nio Įstatymo)" (projektas. Ši 
konstitucija nukopijuota nuo 
kitų Maskvos pavergtų tautų Pasivadinęs "aukščiausiąja 
konstitucijų. taryba"> ^liaudies seimas" 

nutarė: Pavyt i Lietuvos TSR 

rasis Lietuvos liaudies valios 
reiškėjas "f 

' » *»' V I 

mą su kažkokiu Matėtų vals 

Gulbių kaimo ūkininku Žu
kausku Julium, kuris ėjęs 
basas, vienmarškinis, o į ko
respondento klausimus labai 
mandagiai pradėjęs atsakinė
t i : " A s esu menkai ūkinini-
kas, Žukauskas Julius, 50 m«-
tų amžiaus. Visą savo amžių 
buvau Smetonos režimo pris
paustas, per visą gyvenimą 
man teko patirti daug skur
do ir vargo. Turėjau tik 0.5 
ha žemes (jprieš dvejus me
tus gavau 6.5 ha), todėl bu
vau amžinas vergai — }do-
niu patirti, kaip tas nabagas 
žmogelis galėjo būti per 50 
melų prispaustas Smetonos 
režimo! 

Kitas pavyzdys iš to paties 
laikraščio: "Urįitame iš Vtt-
niaus. Pakeliui sutinkame se
nuką, mojantį kepure. Susto
jame, Senukas prašosi pavė
žinamas. Mielai pasisodina
ma. U ž m e z g a kalba. Paldau-
stas, kur eina, senukas kalba: 

Aukščiausiąja Taryba su vi
somis teisėmis, kurias jai su
teikia sąjungietes Lietuvos 
Tarybų Socialistines Respub
likos Konstitucija", iki bus 
išrinkta nauja Aukščiausioji 

. Taryba. Įdomu pasižiūrėti, 
paL«akė, ar tie puugai tikra! ^ „ ^ . ^ s e i m a s „ ^ 

Toliau "liaudies seimas 
pate pasiskelbė " l a i k i n a j a , h a u d l e s *°™*™l Grybai ar-

timiausiuoju laiku pradėti da
rbus Lietuvos TSR vyriausy-

bus gauti. 

— "Darbo Lietuva" deda 
tokį " E l t o s " pranešimą: Val
stybine žemes ūkio komisija 
gauna daug skundų del vals
čių žemes ūkio komisijos vei
klos. Skundai aiškinami. Jų 
pasitaiko teisingų ir melagin
gu. 

mia tokį savo nutarimą. Esą, 
liaudies seimas, išrinktas 1910 
metų liepos 14-15 d., "visuo
tinių lygių ir tiesioginių rin
kimų teises pagrindais, slap
tai balsavus, yra teisėtas vi
sos Lietuvos liaudies atstovas 
ir tikrasis jos valios išreiške-
jas" . Kad "liaudies seimas" 
buivo renkamas, raudonajai 

Ieikai? Dembo, Petre Milan-
čiūte ir Romualdas Juknevi
čius. Aukščiausiojo teismo pi
rmininku išrinktas Jurgis Ble 
kas, pavaduotojais — Edmu
ndas Medais ir Pranas Ziber-
tias; nariais — Stase Vainei
kiene, Eugenijus Meškauskas, 
Jonas Žėruolis, Jokūbas Zi
manas, Berelis Latvys-Frid-
manas ir Petras Kiškis. Ten
ka pastebėti, kad aukšeiausio-

kad sovietiškoji Lietuva tu
rinti savo "Staliną." Lietu
vos Stalinas esąs ne kas ki
tas, kaip "draugas" Justas 
Paleckis. 

Ukmergės apskrityje atsi
radus laisvai vietai į "liau
dies seimą," ten rugpiūčio 
22 d. buvo papildomi "rinki
mai ." ^Vieninteliu kandidatu 
buvo pastatytas J. Paleckis. 
Ta proga sovietiškoji lietuvių 
spauda ėmė dar kartą kelti 
viešumon Paleckio asmenį ir 
garbinti jo nuopelnus. Kokie 
šio vyro nuopelnai Lietuvos 
valstybės nepriklausomybės 
pardavime Maskvai, lietuvių 
tauta gerai žino ir be šios 
reklamos. Bet iš Paleckio 
naujai "r inkimų" proga pa
skelbtos biografijos sužinome 
kai kurių bruožų apie jo išda
vikišką veikimą. Dabar jau 
atvirai skelbiama, kad Palec
kis pradėjęs bendradarbiauti 
komunistinėj spaudoj dar 
1919 metais. O nuo 1935 m., 
pasak "Darbo Lietuvos," su
eita kontaktan su komunistų 

partijos veikėjais, o vėliau 
Paleckio saitai su komparti
jos pavieniais nariais metas 
iš meto stiprėjo." 

Dėl šio prisipažinimo, tie
sa, gana kuklaus, tenka pa
stebėti, kad Paleckis tokiu at
veju lietuvių visuomenėje vai 
ddno provokatoriaus vaidme-jo teismo net trys nariai (pa 

vaduotojas ir 2 nariai) yra nį. Jis paskutiniuosius 14 me 
žydai. 

Be to, Ligšiolinė vyriausy
bė pavadinta komisarų tary-

,bei ir valdžios Įstaigoms per-j ba. Jos pirmininku išrinktas 
kelti į Respublikos sostinę Mečys Gedvilą. Jam pavesta 
Vilniaus miestą, atliekant pristatyti aukščiausiajai ta-
juos taip, kad perkėlimas bū 

tų buvo latvių buržuazinio 
laikraščio "Jaunakas Zinas" 
korespondentas Kaune. Dabar 

rfllNGS THAf NEVER HAPPEN 
By.GENElBYRNES 

Steigiamos Rusiškos 
Mokyklos 

— Raudonoji Lietuvos mi
nistrų taryba leido švietimo 
ministerijai įsteigti raudono
sios armijos vadovybes šeinių 
vaikams mokyklas šiauliues*, 
Radviliškyje, Raseiniuose, 
Tauragėje, Vilniuje ir 9ered-
žinge. Tose mokyklose moks
las eis pagal sovietų Rusijos 
mokslo planą, t y. rusų kal
ba. O mokyklų išlaikymo iš
laidas, turbūt, padengs Lietu
vos Švietimo m-ja, nes įt Mo
kyklas steigia. v 

i 

tų užbaigtas 1941 m. gegužės 
1 d. 

Aukščiausiosios tarybos pi
rmininku išrinktas Šiaulių ri
nkiminės apygardos atstovas 
Balys Baranauskas, vice,pir-
mininikais — Liudas Dovydė
nas ir Marija Kutraitė. 

Aukščiausios tarybos prezi
diumo pirmininku išrinktas 
Justas Paleckis, jo pavaduo
tojais Karolis Didžiulis ir Do
mas Ročius, o prezidiumo se
kretorium — Stasys Pupeikis. 
Prezidiumo nariais išrinkti 
Antanas Sniečkus, Antanas'Lietuva "išlaikiusi visišką, 

pagrindan Lietuvon TSR vy
riausybės ir partijos žygių 

rybai liaudies komisarų tary-' svarbiausiais klausimais". 
bos sąstatą, j Pabandytų Paleckis "nepade-

— Šio "istorinio" seim<sn ti pagrindan" "draugų" Sta-
posėdžio metu į salę atvykoj lino ir Molotovo "išvadų ir 
kelios delegacijos: darbiniu- nurodymų"! 
kų, valstiečių ir komunistinio 
jaunimo bei pionierių. Pionie
riai atvyko į posėdžių salę 
su muzika ir dainomis. 

— Kalbėdamas minėtame 
"liaudieis seimo" posėdy je, 
Paleeki s n«usiskundė .inte 1 igea* 
tijos pasyvumu ir atitrūkima 
nuo ' ' darbo liaudies masių'' 

Tam pat posėdyje Padeckis 
kalbėjo apie tai, kad sovietų* 

už
darytas. O "Jaunakaas Zi
nas" buvo vienas aktingiau-
sių latvių valstybės preziden
to K. Ulmanio režimo rėmėju, 
tuo tarpu gi J. Paleckis, kai
po to laikraščio koresponden
tas Kaune, gaudavo iš šio 
"fašistinio" laikraščio atlygi
nimą, J. Paleckis-bendradar
biavo ir kai kuriuose Kauno 
laikraščiuose. Jis nuolat rašy
davo bulvariniam dienrašty 
"Laikas," kurį to paties Pa
leckio vadovaujama vyriausy
bė uždarė. Kaipo uždarymo 
motyvas buvo nurodvta, kad 
4 * Laikas'' buvęs remiamas 
tautininkų režimo. Tad išei
na, kad J. Paleckis dirbo laik 
raštyje, kurį rėmė "fašistai." 
0 tuo pat metu, kaip dabar 
viešai skelbiama, Paleckis pa
laikęs ryšius su komunistais. 
Kuriems ponams Paleckis 
daugiau buvo parsidavęs, gal 
parodys ateitis. 

• 

Dabar šis Lietuvos nepri
klausomybės duobkasis "Dar
bo Lietuvos" vadinamas Lie 
tuvos IStalinu. Reikia pripa
žinti, palyginimas teisingas.. 

Zarasuose buvusiam mitin
ge Paleckio kandidatūrai pa
reklamuoti kalbėjo šie žmo* 
nes: Zarasų apskrities komu
nistų partijos komiteto pirmi
ninkas Petrovas, po jo kaž
koks A. Šikailovas, o paga
liau Arcbipovas. Tenka pri
siminti, kad kaip sykis Zara
sų apskrityje gyvena daug ru
sų, kurie caro valdžios buvo 
atkeldinti Lietuvon kaipo 
"poselencai" lietuvių tautai 
rusinti. Dabar šie patys bur
liokai kalba lietuvių tautos 
vardu! Ukmergėje Paleckio 
garbei buvusiam mitinge kal
bėjo taip pat raudonosios ar
mijos atstovas. 

PIRKITE AN6US DABAR - Ū M O S NUKRITO 
A L E S A U S K A S & S O N S 

7100 So. Talman Ave. 
TEL. PROSPECT 8743 

Mes iškrattetome modernia badu. 
P&rdaviaejftme tiMai geriausios kokybes 

(best ąuality) anglis. 

Bauža, Petras Cvirka, Jan 
Paszkiewicz, Pranas Petraus
kas, Jankelis Vinickas, Ro-
maiDas Žebenka, Juozas Ba-

savo suverenumų". Bet toliau 
Paleckis ištarė sruos žodžius:i; 
"Draugų Stalino ir Molotovo 
išvados ir nurodymai padėti 

= î 

^ ^ 

i 

LEO NORKUS, Jr. 
DISTRIBUT0R 

OP 

Aukosią & Nectar 
B E E R S 

v: 

OEKKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria 
ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nu
sprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardino NEC-
TAJJ. Šis Alus yja pagamintas is importuotų pirmos rū
šies produkte. 

Urmą (wholesal«) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės »as NORKŲ, kur gausite 
greitą ir teisingą patarnavimą. 

2423 West 64th St. Tel. Hemlock 6240 

Klausykite Draugo' Radio Propanu 
Antradieniais 
WGES(1360kiL) 
7:30 valandę vak. 

{domūs pranešimai -
žinios - muzika - dai
nos. Dalyvauja ge
riausios meno jėgos. 

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

^' • Bssaaggaa ^r. 
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KAS GIRDĖT KITUR 
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Lietuvių Demokratų 
Sąjungos Veikimas 

Rochester. N. Y. — Šiame 
mieste veikia, kad ir neskait
lingas, būrys lietuviu, susibū
rusiu į Lietuvių Demokratų 

žino Rusijos užgrobimo Pa
baltijo valstybių, taigi ir mū
sų tėvynes Lietuvos. Skyrius 
ypatingai >klriu".i:i propagan
dą kalimui lietuvių vaido. 
Dėl to šiandien su lietuviais 
skaitosi netiktai miesto admi-

Sajungos, Monroe apskričio, Įnistraeija, bet ir abi politinės 
skyrių. Netiktai pritaria ša- partijos. Joms yra reikalingi 
lies administracijai krašto va- lietuvių balsai. Lietuviai d;> 
ldynie, bet kelia lietuvių var- mokratai čia gali su pasidi 
dų ir mieste ir visam kraite.!džiavimu sakyti, kad šio mie-
Skyriaus susirinkime, rugsėjo sto lietuviais apgyventa sri-
13 d., skaitytas laiškas nuo tis, t. y. šiaurės-rytu distrik-
prezidento Roosevelto, kuria- tas, per pastaruosius keturis 
me dėkojama lietuviams už metus rinkimuose pasiliko de-
suteiktą ir teikiama paramų.) mokratai, nors kitų nuėsto 
Laiškas skamba sekančiai: 

"The ^Tiite House 
" Washu3gton 

"August 6, 1940 

Dover miesto gatve (Anglijoje), kur naciai lakūnai bombomis sugriovė Grand viešbutį, 
košiame vienas amerikietis korespondentas užmuštas, kitas sužeistas. (Aonie telephoto) 

seveltui, kad ir toliau ncpri-
"The President has asked me pažintų Rusijos grobio, už ku

to thank you and tbe meni- jį ji veda propagandų. Net 
bers of the "Li thuania" De- nori ir lietuvius įtekinti siun-
moeratie Leągne of Monroe tinėdama >po kolonijas žmogų 
County for your very kind su lietuviška pavarde, bet ia-
letter of sometime ago. He bai cibuliais atsiduodančia. 
wants von to know that he 
deeply apprecįates tbe friend-
ly interest and the confidence 

dalių nuėjo su respublikonais. 
Šiame subrinkime lietuviai toje puotoje. Kadangi v a l g i a i s 

demokratai vienbalsiai pasiu- v r a brangūs, tai jų negalimej 

ntė padėkos laišką prez. Roo-' perdaug gaminti, kad nerei-j 
ketų nuostolių pakelti. 

J. K. Chapas, 
Lietuvių Demokratų Sa-gos 

m. 
pu-

in his leadersbip whieh it im-
plies. 

"Very sincerely yours, 
"Stephen Early 

"Secretary to the Presid-
ent". 

Monroe apskričio 
skvriaus rast. 

Clam Bake 
Geresniam susipažinimui su 

visais šio miesto lietuviais 
demokratais rengia naujarjy-
bę, tai yra "clani bake", šeš
tadienio vakare, rugsėjo 21 
d. Valgiai bus duodami tarpe 
6 ir 8 vai. vakar**, Šv. Jurgio 
parąp. svetainėje. Bus muzi-

Laiškas labai erjtuziastin- ka ir pasilinksminimas. Pa 
gai priimtas. Ištikrųjų, gali- | kviesti visi demokratų vadai 
me pasididžiuoti, kad maža ir kandidatai, kad geriau su-
gnipelė žmonių gali atlikti sipažintų su lietuviais. Norin-
tokius darbus, t. y. supažin- tieji dalyvauti, turi įsigyti bi-
dinti aukščiausią krašto vai- lietus iki ketvirtadienio va
džių su lietuviais ir tasai su-į foro, rugsėjo 19 d. Vėliau ne-
pažindin.imas labai daug pri-i bus parduodami, nes reikia 
sidėjo, kad A. J . V. nepripa-, žinoti, kiek žmonių dalyvaus 

Mirė Lietuvis 
Daktaras 

Philadelphia, Pa. — Rug
sėjo 9 d. mirė žinomas čia 
lietuvis dantistas dr. S. Šo-
lomskas, sulaukęs 45 metų 
amžiaus. Buvo nevedęs. K. V. 

INDIANA LIETUVIU ŽINIOS 
^ 

^ 

KONSTANTINAS 
BIELSKIS 

Mirė rugsėjo 15 d., 1940 
5:45 vai. popiet, sulaukės 
sės amžiaus. 

Gimęs Lietuvoje, Telšių ap
skrityje, Luokės parapijoje. 

Amerikoje išgyveno 30 metų. 
Paliko dideliame nuliūdime: 

mylima moterj Marijoną, duk
terį Juzefą, 2 brolius: Antaną 
ir Stanislovą. 5 podukres ir 1 
posūnj ir daug giminią, drau
gą ir pažįstamą. 

Kūnas pa.šarvotas J. F. Eu-
deikio koplyčioj. Laidotuves }-
vyks rugsėjo 18 d. Iš koplyčios 
9:00 vai. »-yto bus atlydėtas į 
St. Theodore par. bažnyčią, 628 
Paulina St., kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldą bus nuly
dėtas į Sv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Moteris, Dukteris. 
1 trolis. Podukres, Posūnis ir 
(i .minės. 

T.aidotuvią direktorius J. 
P. Eudeikis, tel. YARds 1741. 

UNPVERSAL 
RESTAURANT 

Vestuvėm, Krikštynom ir kito
kiem Bankietam Suteikiam Pa

tarnavimą. 
Linksmas Patarnavimas Visiem* 

756 W. 31st Street 
A. A. NORKUS, sav. 
Tel. Victory 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 šj užsimojimą įvykinti. 

AUKOTOJAI PAMINKLO FONDUI 
Paminklo Fonde buvo $338.50 Mr. and Mrs. Orant 5.00 
Mr. and Mrs. J . Z. 10.00 M r ' a n d M r s " H a t h a w a v " ••• 4-°° 
Mr. and Mrs. R. Z 5.00 Tiso $362.50 

PRANEŠIMAS: Kadangi J . P . Kavai (Kavaliauskas) nebe bendradarbiauja su 
mūsų įstaipu 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. Westenn Ave. 

TEL. SEELEY 6103 
Chicago, III. 

Demokratų Lygoje 
Komunistai Suka 
Virvę, Daro Kilpas 

G AKY. — Po lietuvių ko 
lonija plačiai kalbama apie 
pastarąjį Lietuvių Demokratų-
Lygos susirinkimą, buvusį 
rugsėjo 5 d., kuriame buvo 
pakeltas ir Lietuvos klausi
mas. Pasiūlus pasmerkti Lie
tuvos užgrobimą ir pasiųsti 
padėkos laišką prezidentui 
Roosevelt ir prašymą, kad ir 
toliau nepripažintų Sov. Ru
sijos smurto, susirinkime ki
lo didžiausias lermas. Atsira
do tokių, kurie. "mirtinai*' 
buvo priešingi tokioms rezo
liucijoms. Vienas net kalbą 
pasakė, kad Sov. Jlusija dar
bininkams davė visokių ge
rybių, išvadavo kalinius ir 
kad dabar atėjo galas darbi
ninkų išnaudotojams. 

Sumanymas bet gi, ačiū Ly
gos pirmininkui ir susipratu
siems nariams, tapo praves
tas. Rezoliucijos bus skaito
vuos kitame susirinkime. Dau
gelis narių griežtai stovi už 
tai, kad Lygos susirinkimas 

pasmerktų Stalino žygį ir pa
siųstų p#adeką prez. Roosevelt 
už paskelbimą, kad Amerikos 
Jungt. Valstybilų nepripažį
sta tokio smurto. 

Komunistų " audros' • Ly
gos susirinkime patiems de
mokratams teikia meškos pa
tarnavimą, nes daugelis dėl 
to gali persimesti į republi-
konus. Demokratų Lygai la
bai sveika būtų, jei ji iššluo
tų lauk visus komunistus. Te
gul jie važiuoja ten, kur Sta
linas darbininkus apdovanoja 
visokiomis gerybėmis. Tuomet 
Lyga nebus žeminama demo
kratų akyse Matęs-Girdėję.s 

NAUJAS IŠRADIMAS 
KIEKVIENAI YPATAI YRA 
MALONU TURĖTI GRAŽIUS 

IR DAILIUS PLAUKUS 
Šis naujas naturališkas vaistas 

netik sulaiko plaukų slinkimą, 
prašalina pleiskinas, bet ir atgau
na p'aukus. Šj naudinga ' va :s'ą 
pasisekė surasti, man besigydant 
slinkimą savo plaukų. Pasekmės 
šio naujo vaisto yra patvirtintos 
ir garantuojamos. Parsiduoda su 
nurodymais kaip vartoti. B u b l i a i 
60c ir po $1.00 Afsišaukit laišku: 

MRS. PAULINA RIMKUS 
1531 SHIELDS AVE. 

Chicago Heiglits. m . 

— Spauda praneša., kad į 
naują organizuojamą ' ' Liau
dies Kovų Muziejų" žmones 
pradėję sių&ti eksponatus. 

A. "|" A. 
ANTANAS NAVICKAS 

m., 
m. 

Mirė rugsėjo 16 d.. 1940 
8:00 vai. ryto, sulaukės 54 
amžiaus. 

Gimęs Lietuvoj, Raseinių ap-
«krityj, Tytavt-nų parap. D«-
gučių kaime. 

Amerikoje išgyveno 25 m»>:. 
Paliko dideliame nuliūdime: 

mylimą moterj Juzefą, (po ta
vais Padroštaitč). d u k t e r J 
Bronislavą. žentą Adoma Stul-
&} ir daug kitų giminių ir 
draugų. 

Lietuvoj paliko pusseserę Ro
zaliją Vasiliauskaitę. 

Priklausė prie draugvstPs: 
Lietuvos Piliečių Darbininkų 
Pašalpos Kliūbo. 

K ū n a s pašarvotas namuose 
4539 So. Talman Ave. l a i d o 
tuvės jvyks ketvirtad.. rugsėjo 
19 d. IŠ namų 8:30, vai. ryto 
bus atlydėtas i Nekalto Prasi
dėjimo P a n e l ė s švenčiausios 
Parapijos bažnyčią, kurioje J-
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero kap. 

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

Nuliūdę: Moteris Duktė, 
žentas Ir Giminės. 

Laid. direktorius J. Liu-
levičius. tel. Lafayette 3572. 

M 

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

— Kaune laukiama atsiun-
Motmos meile, kmp dang.s- &mį. i m ^ „ j ^ ^ 

kos ugnys, arbūzų. 

on f t look 
OLDER 
tk f 

an your je ars; 
Why be yoor oge? Look younger thcm your yeart witk 
Clairoled hair . . . with hcrir that i* soft, colorfuL youth-
ftke! Those gray streak* can be to thoroughJy erased 
with Oairol, the famous Shampoo Oū Tint. . . a 3-in-l 
troatment that cleanses as it recondition* a» it TIKTS. 
Soo your hcrirdresss* today and say: 

Wr1f oow for it— booklmt and Ir— < oow for it— booklet and tr— advicm on your hair probh 
/oan Clait. Prs*Jdenf. Clairol. Inc.. 130 W. 46th St. i/«w yor*. M. T. 

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi "Drauge' 

GARY, IND. LALDOTITVIŲ DIREB?TORIAI 

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

Plione 9000 620 W. Ibth Ave. 

Atnaujinkite ir Pagražinkite 
N \ m u Grindis 

"DTTSTLESS FLOOR SANOING" 
A.pkainavimas Dykai — 

H Metu Patyrimo 
Darbas G arantnota> 

DS1 Specialių SąTy*ru 
Saukite Dabar 

COMPT/ETK FTiOOR SFRVICE 
Telefonas Normai 4790 

:• 

URBA Gėlės MylmUems, 
Vestuvėms. Uartkie 
tams. L«l«lutuvėm 
Ir Puodimaius. 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 

A M B U L A N C E 
DIENĄ IR NAKTJ 

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

Te!. LAFAYETTE 0727 
4447 South Fairfleld Avenue 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

A U D III h M 0 C PATARNAVIMAS 
AmDULANuL DIENĄ IR NAKTĮ 
D v l r A y KOPLYČIOS VISOSE 

I K A I MIESTO DALYSE 

I. J. Zolp 
Anthony B. Petkas 
P. J. Ridikas 

1646 West 46th Street 
Phone YARds 0781 

6812 So. Western Ave. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CTCero 2109 
3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419 

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

2314 West 23rd Place 

Klausykite mdsa radio programo Antradienio n* 
Šeštadienio rytais 10:00 valandą, iš WBTP stoties (1480 k.) 

So Povilu saltimieru. 

LachawiKirSii i iai^^N«"w.« 
U M t m a s 
S. P. Mažeika 

Phone PULlman 1270 

4348 So. California Ave. 
Phone LAFayette 3572 

3319 Litnanica Avenue 
Phone YABds 1138-1139 

3307 Iituanica Ave. 
Phone YARds 4908 
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
Šį Vakarą Dr. Al. 
Jackus Kalba 
Brighton Parke 

Šį vakare 7:30 vai., brigh-
toni^irkieeiai gausingai ren-
kiiiri | Sv. Paneles Nekalto 
Prasidėjimo parap. salę pas i 
klausyti dr. Al. Rackaus, K. 
Katkienės ir kitų kalbų apie 
vėliausius įvykius Lietuvoje. 

YiMir, kur tik kalba grįžu
sieji is Lietuvos pp. Kačkai, 
susirenka daug žmonių ir su 
dideliu susidomėjimu išklau
so vėliausių pranešimų iš mū
sų senosios Tėvynes gyveni-

GarbuMs, J. Naujokas, A. Vai-
Svilien€, Mačeikienė, V. Dalu-
kis, A. Zalatorius, J. Mazi-
liauik&s, V. Matuliokas If 
prof. Ą. S. Pocius $2.00. Smul
kiais surinkta $18.09. Vis« 
surinkta $40.09. Aukos per
duotos Katalikų Federacijos 
g v. Jui^ao parapijos skyriaus, 
Lietuvai ttelbeti Komiteto iž 
dininkui prof. A. S. Pociui. 

Mesy Bridgeporto lietuviai 
per 20 metų rinkomės į Šv. 
Jurgio parapijos svetainę ka~Į 
rtų į metus, Vasario 16 dienų, 
kad paminėti ir pasidžiaugti 
Lietuvos laitsve. Nuo dabar 

K Ifeabejogamė, kad ir bri- ™ * * " d a 2 n M » * • ^ 
ghtonparkiečiai šį vakarų pri
pildys savo parapijos salę. 
Juk ir jiems Tėvynes reikalai 
rūpi. i 

Rugsėjo 19 d., ketvirtadie
nio vakare, pp. Račkai kal
bės Sv. Kryžiaus parap. mo
kyklos salėj, o rugsėjo 22 d., 
sekmadienio vakare, Visų Šve 
ntų parap. salėj, Roselande. 

nę gtt$i ta rimams, kad vėl at
gauti Lietuvai laisvę. 

Viktoras Balanda 

— Sovietų Sąjungos leidyk
la "Meniška literatūra" išlei
do iš vers Užkurio Liudo Giros 
eil ių knygų, i r S a l o m ė j o s N e 
r i e s " P o e m ų a p i e fctalinų". 
(.liros knygos išleista 5,000 
egzempliorių. 

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

—SMAIL MONTHIY PAYMINTS — 

Ali MAKES 

SOLD, RENTED 
A N D REPAIRED 
- I M I t l T1AMJN AUOVAMCI— 

C L A S S I F I E D 

Pavykusios 
Prakalbos 

Bridgfcport. — Kngsejo 13 
d. Šv. Jurgio parapijos sve
tainėj įvyko prakalbos, į ku
rias žmonių susirinko artipil
ne svetainė. Kalbėjo prelatas 
M. L. Krušas ir tik iš Lktu-
vos sugrįžę K: Hačkiene, dr. 
A. Itačkus ir "Draugo" red. 
L. Šimutis. 

Bridgeporto .gyventojai la
bai įdomavo, kas dedasi Lie 
tuvoj. I i kalbėtojų jie sužino 
jo. K. Račkienė nupiešė sef-

Evyko Atostogų 
BBIDGEPOIiT. — Šiomis 

klienomis į AVisconsin valsty
bę su savo šeima išvyk® U. 
Sudienė, kuri žada bent tris 
savaites pasilsėti. 

U. Sudienė yra begalo darb 
šti moteris. Kiek tiktai laikas 
(prie biznio) leidžia, nuošir
džiai darbuojas Misijtų drau
gijoj, parapijos veikime, Lab
darių kp., ARD. 2 skyriuje, 
Seserų Pranciškiečių rėmėjų, 
Marijonų bendradarbių ir k. 
tarpe. Taip pat yra nuoširdi 
dienr. "Draugo'* rėmėja. 

Linkime mūs veikėjai sma
giai praleisti laikų, sustiprė
ti, kad grįžus namo ir toliau 

įgalėtų taip darbuotis. 
O. Kazlauskaite 
—' ' — - * T 

__.!icia Harriet Xo\vak (dešinėje), kurios sesuo Dorothy 
Nowak (kairėje) jų, kaip sakosi, netyčiomis (peršovė, many
dama, kad revolveris neužtaisytas. (Acme telephoto) 

kurie atsilankys Bostone lai T ė v ų MarijOltlŲ 
ke National Convention, kaį, V e d a m o s i o s 
apsistotų «pas mus. Žinoma,' ~ 
mes neturime tokių gražių] K e t u r c t e S l t t l t e s : 

Rugsėjo 29 — spalių mėn. 
1 dd.: Waterbury, Conn., — 

j&ZW*įiį, 

patalpų, kaip Tamstos, bet už
tikriname, kad visus Tamstų 
narius broliškai priimsime Irj k u n Mfi&s Urbonavičius, 
gražiai, draugiškai aprūpinisi 
me. 

^nos, o ypatingai moters, ja- ?VyKStanClU • 

Kcmvencijon 
Legijonierių 
Dėmesiui ' _ 

Žemiau ptisirašęs Šiomis die 
nomis gavo nuo Amerikos Le-

! gijono Stephen Darius Post 
No. 317 laiškų, kuris bus įdo 
mus lietuviams legijonieriams, 
vykstantiems į Amerikos Le-
gijono • nacionalį suvažiavime 
Bostone, Laiškas šiaip skam
ba: 

"Gerbiamas Drauge:— 
"Mūsų postas vienbalsiai 

outarė ir man pavedė parašy
ti Tamstoms laiškelį ir pa 

dėtį dabartinėj Lietuvoj. Dr. 
Kuokus ilgoka kalba patiekė 
daug žinių iš dabartinės Lie
tuvos valdžios rėžimo, bei Lie 
tuvos užgrobimo. L. Šimutis 
patriotinėj kalboj ragino vi
sus stoti Lietuvai į pagalbų. 
Briidgeportiečiai kalbėtojams 
dėkingi už nušvietimų pade-
ties, kokia dabar randaisi Lie
tuvoj. 

Buvo padaryta rinkliava ir 
aukoja sekantieji: Po $1.00: 
prelatas M. L. Krušas, V. Ba-
land-i, J . Šliogeris, A. Kala-
šinskienė, Y. Surauskienė, Ą. 
Budrvs, J. Butkūnas, P. Jus-
ka, A; Vilkas, J . Jonikis, D. kviesti Tamstų posto nariui^ 

"Pasitikėdami, kad Tams
tų gan didis skaičius atvyks 
ir laukdami progos su Tams
tomis susitikti ir pasisvečiuo 
ti, pasiliekame, 

Su draugiška pagarba, 
(ipasirašo) John J. Roman, 

adjutantas 
Stephen Darius Posto 317 

Amerikos Legijono savo trijų 
metų gyvenime parodė daug 
pavyzdingo darbštumo. Mat 
man teko praeitų geg. mėnesį 
susipažinti ir patirti bostonie
čių vieningų* veikimų. Džiugu 
matyti lietuvius legijonierius 
mi moterV Aipaliary skyrium 
skaitlingai, gražiomis unifor
momis, benu, taipgi turintį 
didelę gražių patalpų, kurių 
gavo iš miesto, ir už kurių 
moka $1.00 nuomos į metus. 

Garbė bostoniečiams lietu-
viams-

J. A. Mickeliūnas 

Rugsėjo 29 — spalių mėn. 
1 dd.: Plymouth, Pa. — kun. 
Jonas Jančius. 

SpalJfc m. 13-15 dd. Cleve-
_ land> Ohio, 6v. Jurgio para

pijoje — kun. dr. Kazimieras 
Matulaitis. 

+ C T A D TYPENVRITER 
* ^ I M I V COMPANY 

ROIERT C. GOlDilATT. Mono»«r 
189 W. MAOISON ST. 

Phone D E A R 3 0 R N 8 4 4 4 
ESTIMATES-FREE-DEMONSTRATION 1 

VVOLK S T U D I O 
1945 West 35* Street 

COMPI.ETE 
ADVANCED PHOTOGRAPHY 
1.0WEST POSSIBLC ERKES 
t'HON'F I.AFAYETTE 281? 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

H 0 L L Y W 0 0 D INN 
Svetaine renduojama susi
rinkimams, parems, vestu
vėms ir visokiems kitiems 
parengimams. 
Mykolas Ir - Elzbieta Rudauskai 

(Savininkai) 
2417-19 WEST 43rd ST. 

Phone Virginia 9780 

" T H A T L ITTLE G A M E " .».-..,•• e ^ M t ^ B y B."Link' 
— : : ; — _ _ _ : i 

DABAR LAIKAS ANGLIS 
UŽSISAKYTI ATEINAN-

ČIAI ŽIEMAI. 

Roseland Coal Co. 
343 W. 107th Place 

TEL. PULLMAN 6776 
A. Tumonis* Sav. 

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

CONRAD 
Fotografai 

Studija Įrencta pir 
i mos rūšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hoilywooa 
šviesomis. D*. / b a t-
G a r a n t u o t a s . 

420 West 63rd Street 
Tol.: Bianio — ENGlewood 588a 

Ees. — ENGlewood 5840. 

C L A S S I F I E D 
GERIAUSI PIRKINIAI 

CHICAGOJE 
9 fl. apart. Marąuette Tark e. Ron-

dų neša $4350.00 į molus. Kaina — 
tik $21,500. . ' 

13 fl. apartmentas Marąuette Par
ke. Rendų neša $6300 J metus. Kai
na šiandien $28,500. ]mokėt $5000. 

4 fl. apartmentas Marąuette Par
ke. Kaina tik $13,800. Įmokėt $7000. 

2 fletai po 5 kamb. ir beismonte 
3 kamb. Kaina $7500. Įmokėti $3500. 

2 fl. po 6 kamb. mūro namas, 
randasi Brighton Pk. Kaina $5,500. 
Įmokcti $2,500. 

12 fl. apart. Rcndos neša $6000 į 
metus. Kaina $25,000. ĮniokOt $7500. 

2 fl. mūro namas Bridgeporte. 
Kaina $3850. Įmoket $1800. 

Kreipkitės pas:— 
K. J. MACKE-MAČIUKAS 

2348 VVest 69th Street 
0>1. ProBpect 3140 

Vienatine Tikrai Lietuviška Užeiga. 

"BALTIC STREAMLINE BAR" 
JJ107 SOUTH HALSTED STREET 
* Telefonas:— VICtory 0885 

Cia n- - a n d i e n Lietuvos trispalve vėliava plevėsuoja perkūno jėga. 
Iteltle Sl.va.nli. ie Bar nuoširdžiai kviečią v^sus ^ ^ " ^ f C ^ g * 
grvnai Ketuvišk* užeigą. PĮtefltome . ^ • ^ . _ M g * S į ! į f ££2* 
PabaUiios ki-aštii gėrimus. Lietuviškais valgia.s vaisiname penkta-
d £ S a t e ir S t a d i S u a i s . TAMAS ALKKSYNAS. Savininkas. 

S. Z., Menedžerius. U 

PAItDAVIMl I Bl I BK.I K VTOIUAI 
Pardavimui perdirbti garantuojami 
elektrikiniai refrigreratoriai. 4 iki 40 
k ū b i š k Ų p ė d ų d y d ž i o . K a i n o s f 2 5 . i r 
a u k š č i a u . A n t r a s a u k & t a s . 3 2 S o t i t l t 
Jefferson St., tt į . HAViuarket 0241. 

PAIUJAVIMIT NAMAS 
Bizniavas namas 22x80; krautuvg 
22x50. Karšto vandenio šiluma ap
šildomas; pragyvenimui kambariai 
užpakalyje. Piinas belsmontas. 2 ka
ru grai adžius. Kaina $7,500. Neno
rime mainyti. Savininkas: 24S5 \V. 
71st Strikt, tcl. ltĮ^iniblic 8242. 

PARDAVIMUI NAMAS*IR BIZNIO 
Pardavimui namas, 6 Kambariai vlr-
Su j ; tavernas ir 4 pagyvenimui kam
bariai pirmame aukšte. Mūrinis ga-
radžius. Taverno fiksčeriai risi nau 
ji. Parduosim pigiai. Randasi an 
63-čios gatvės. Atsišaukite: Telefo
nas PROspect S07S. 

PARDAVIMUI AR MAINYMUI 
Norime išmainyti 2 rietu PO € 

kambarius namą Brighton Parke 
<int mažesnio. Atsišaukite: 

3944 So. Artesian Ava 

PARDAVIMUI LOTAI 
Parduosim ar išmainysim 3 lotus, 
kurie randasi Brooktield, 111.. bun-
galo\v sekcijoje. Kaina labai priei
nama. Kreipkitės: 2134 \Vest 23rd 
Place^ Clikago, Illinois. 

PARDAVIMUI AR MAINYMUI 
NAMAS 

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

4213 So. Campbell Ave.. 
Antras aukštas. 

PARDAVIMUI BIZNIS 
Pardavimui Grosernė ir Delicatessen. 
Kaina labai prieinama. Atsišaukite: 
3310 Lituank-a Avenue, Chieago, Il
linois. 

Rheumatic Happy; 
Rel ieves Pain Quick 

Thousands who suffered fro«B the torturiryc 
p-nins of rheumatism, sciatica, lumbago, neu-
nilRia and ncuntis—are ^ertainly hanpy ovcr 
their discovcry of NURITO. Now ujey have 
fouhd a qukk-acting formula vhich speedily 
relieves thoee eshausting tnuscular achea and 
pains. NURITO is irust worihy and depcndable 
^containa no opiates. If you want to iucl again 
the joy of relief from pain—so you can work in 
ncace «nd sleep in comfort—be wiae and try 
NURITO under thia ironclad Ruarantee. If the 
very hrst thire doses do not relieve that crucl 
pain to your satisfaction—your money will be 
refunded. Don't sufTer. Ask your drugpst today 
fcr NURITO on this fouaatee. (T.N.c.) 

PARDAVTAin I.OTAS 
Pardavimui lotas 25x125 pėdu. Ran
dasi ant 71-mos g-atvės tarp Cen
tral Park Avenue ir l^a\vndaie Ave
nue. Atsišaukite telefonu: PRO>peet 
OH34, 

PAIEŠKO VIETOS 
Vargonininkas, atsakantis ir supran
tantis savo amatą gerai, pai&ko tuo
ju us vietos. Atsišaukite: Organist, of 
St. John's C. C , 503 E. 2nd Street, 
. l amotoun , N. Y. 

REIKALINGAS DARBININKAS 
Iteikalingas lietuviškai kalbantis jau
nas vedęs vyras, tarp 21-25 m. am
žiaus dirbti South Sideje. Prekyboj 
patyrusiems geresnė proga. Atsišau
kite laišku: Draugas, 2834 S. Oakley 
Avenue, Chieago. B o s No. 42. 

HI ;i K ALI N (JAS DARBININKAS 
Reikalingas patyręs Šiūsy taisymo 
meistras arba darbininkas. Atsišau
kite pas savininką šapos: Juo/a 
Žvirblį, 1987 Canalport Ave.. Chkatgo. 

PARDAVIMUI NAMAS 
Pardavimui 4 kainoariu cottage 
50 pėdų lotas. Atsišaukite: 7227 
Roekwell Street, ChJcago, 111. 

PARDAVIMUI NAMAS 
Medinis namas, apkaltas su asbes-
tes, cementinis pamatas. 3 fletai 
po 5 kambarius Ir krautuve. Par
duosiu arba mainysiu ant dviejų 

Į fletu namo. Atsišaukite: 4811 So. 
Campbell Ave., 2ras aukštas priekyj. 

S. 
) 

PARDAVIMUI KRAUTUVE 
Parduodu sporto, mokyklos reikme
nų, žaislų, cigarų, tabakos, saldai
nių ir icc creamo krautuvę. 10 me
tų šioj vietoj. Krautuvė su apsi
gyvenimo kambariais. Parduodu 

sveikatos priežastimi. Agentu neno
riu. 2519 W « * ISru Sireet, Chieago, 
111., tel. P&Ospect 6430. 

PAIEŠKOMA SENYVA MOTERIS 
Paieškoma stnyva moteris prižiūrėti 
maža vaiką. Pašaukite t e l e f o n u : 
POlltsmouth 91 l t . 

Kiekvieno kataliko yra prie
derme skaityti vien* ka* 
taliJuškus laikraščiui 

VVHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER 
U l M N t ; I : O O M s i i s — PAR' 
LOK SETS — BEDROOM SETS 
— RŪGS — RADIOS — R E -

PRIGERATORS — WASRERS — 
MANGELS — STOVĖS. 

Ali Nailonai!v Advertised Items. 

ALEX ALESAUSKAS i SONS 
. FACTORY REPRESENTATIVE 

6 3 4 3 S o . W e s t e r n A v e n u e 
Telefonas REPUBLIC 6051 
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C H A R L E S P. S U R O M S K I S 
REAL ESTATE INVESTMENTS & INSURANCE 

We Buy, Sell And Exchange City Property And Earm Lands 

6921 Šo. Westem Ave., Chieago, 111. 
PHONE REPUBLIC 3713 

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO 

REAL ESTATb 
INSURANCE AND LOANS 
Statau visokios ruSlt* naujua na 
mus ant lengvų mėnesiniu. Išmo
kėjimų. Darau vlsok| taisymo dar* 
b* be Jokio eash Jinokejimo, ao> 
lengvų mėnesinių išmokėjimai 
(Išgauna geriausi Atlygininių it 
Flre Insurance Kompanijų dėl tai 
synio apdegusių n a m ų ) . Daraa 
paskolas ant naujų Ir senų namų, 
ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
nuo B iki 20 metų. Reikale 
kitas prie: 

Namai, Fanuos Eina Brangyn. Pasiskubinkite 
?>* 

nusipirkti arba pasistatyt i . Turime namų po visa; 
Cbicaįją. Taipgi mažų ir didelių l a m ų . Galima pigiai pirkt, mainytį . 

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

7 cottagiai, nuo $2300 ir aukščiau. 
12 bungalių, nuo $4300 ir aukščiau 
17 2-t'letų, nuo $6,500 ir aukščiau. 
3 3-fletų, nuo $7,500 ir aukščiau. 

14 4-flctų, nuo $9,500 ir aukščiau. 
8 6-fletij, nuo $15000 ir aukščiau. 
15 10-11., nuo $18,500 ir aukščiau. 
3 15-fl., nuo $25,500 ir aukščiau. 

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

Turime daug bizniavų namų, didelių ir mažų. Taipgi statom 
naujus namus ir taisom senus. Ant jūsų loto pastatysim m u J i n l 
bungalow už $4,950.; 2 f lėtų mūrinį, po 4 kambarius, uz $o,oUU. 

Jeigu jūs turite seną namą, priimsim į mainus. Statyti naują 
arba ta^svti seną namą nereikia pinigų mokėti pakol nebus dar
bas pilnai užbaigtas. Pastorojamc paskolas ant lengvų išmokėjimų 
ir mažų nuošimčių. Apkainavimas veltui. Taipgi įnšiurmani na
mus, automobilius ir rakandus. Visi mokesčiai namų arba inšiū-
rinių ant lengvų išmokėjimų. Kas nori pigiai pirkti, greitai par
duoti arba išmainyti, naują namą pastatyti, seną pataisyti, kreip
kitės pas C. P. SUROMSKIS CO., 6921 S. WESTERN ^AVE. 
TeL Republic S713; vakarais Prospoct 0176. Ofisas atdaras nuo 
9 vai. ryto iki 9 vai. vak. Nedėliom nuo 10 vai. iki 3 vai. popiet. 

U04f* D U O D A M E 

fc P A S K O L A S 
1 ? A N T N A M Ų 
^ Del Pirkimo — Pataisymo 

Ar Seno Morgičio Atmokejimo 
Ciceroj, Chicagoj ir Apylinkėse 

INSURED 

BAVE BT 
MAIL ST. ANTHONY'S^-" PER 

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

TeL CICero 412 J<«- F. Gribauskas, Seo. 
V u . ; Pirm., Ketrir., fleittML t M j Į *i * » « * - TrečiaiL t i k l f t p » 

D^^AOK^^l^ M PADBTU8 PINIGUS 
KIE1IVIEN0 TAUPYTOJO TAUŠKIAI APDRAUSTI I D |5f000. 

Federal Sa^lnpi an*i Umn U w u a « o a O O H N Waataln»-to*, D . G. 

» 
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P K g P PJįLl 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
Choro Piknikelis 
šauniai Pavyko 

West Side. — Praeita sek-
mailienį, parapijos "Rūtos*' 
darželyje suruoštą parapijos 
choro pramoga — piknikai į 
parapijonai labai skaitlingai 
atlankė ir parėmė. Piknikelis 
davė gražaus pelno, kuris bus 

PENSIJŲ SISTE
MOS MIESTUOSE 
NEBUS PALIESTOS 

Nacionaliniam senate iškel
tas bilius, kad socialinėn ap-
draudon įtraukti ir visus vi
sų viešųjų įstaiglų tarnauto
jus ir darbininkus, kurių vi
soj šaly yra milijonai ir ne 

sunaudotas nupirkimui naujų yiai j i e a p d r a u s t i pensijų sis-
mišių ir kitų bažnytinių gks- temomis. 
mių bei dainų ir aptaisymui m t o d a u g s u s i r ū p i n o C h i . 
turimų. eagos policijos nariai, ugnia-

Rengimo komisija su varg. ^ j i r k i t i m i e s t o t a r n a u 

J. Brazaičiu nuoširdžiai dėko- t o j a i i r d a r b i n m k a i > kurioms 
ja visiems atsilakusiems ir ^ s k i r t o tarnybos laiko mo-
parėmueiems choro reikalus. - ^ ^ ^ ^ ^ i š s u d a r o m u 

Beje, piknikely inatėsi ir 
svečių iš kitų kolonijų, jų, tar
pe ir* rouz. A, Mondeika su 
žmona ir dukrele iš Cveero. 

R. K 

Plačiau K Vargoni
ninkų Sę-gos Seimo 

Sekantis Seimas Gali 
Būti Chicagoj 
Vargonininkų Sąjungos sei

mas buvo rugsėjo 4 d., Švč. 
Trejybes parapijos patalpose, 
Hartford, Conn. 

Seimo eiga ir nuotaika bu-
vo kilni. Iš svarbesnių pra
vestų nutarimų, žymėtini šie: 
'Vargonininkų Sąjungos tam
pri kooperacija su Katalike 
Federacija; padvigubinta 

veikla, kaip bažnytinėje, taip 
ir pasaulinėje muzikos srity
je, ypač šiais sunkiais mūsų 
tautai laikais. Kiek tik aplin
kybes leidžia organizuoti ir 
spiesti jaunimą į parapijinius 
chorus, steigti chorų provin
cijas, rengti nors metines dai
nų dienas. 

Sekančio seimo vieta palik
ta pasirinkimui — "VYyoming 
Klony ar Chicagoje. 

Delegatas 

atitinkamų fondų. Šie fondai 
sudaromi tarnaujančiųjų mo.-
kestimis ir iš viešųjų iždų 
skiriamomis sumomis. Iš tar
nybos* išėjusiems mokamos 
pensijos yra pakankamai gra 
žios ir pensininkams galima 
iki gyvos galvos žmoniškai 
gyventi. 

Minėtas senate iškeltas bi
lius išjudino ne tik pensinin
kus, bet ir pačių pensijų tvar
kytojus. Kilo kalbų, kad tuo 
bilium siekiama valstybėse ir 
miestuose panaikinti minėtas 
pensijų sistemas ir pensinin
kus paduoti socialinei apdrau-
dai. Kiek žinoma, iš sociali 

Antradienis, mgs. 17 d., 1940 

Šv. Kazimiero Akademijos Remejy 2 Skyriaus (Bridgeporte) 
Darbininkes^ Liepos 28 d., Marijonų Ūky, Hinsdale, 111. 

La Salle, 111., suplikiusios minios sveikina respublikonų pre-
zidencinį kandidatą "VVendell Willkie. Jam užkimus, politine 
kampanija laikinai nutraukta. Kai kur jį pavaduoja kiti res
publikonų vadai. Gydytojai užtikrina jį, kad jis už poros 
dienų atgausiąs balsą. (Acme telephoto) ..,, 

Karines prievoles vyrų 
registracija Illinoise 

Illinoiso nacionalines sar-1 pastarųjių vienas bus Cooko 
gybos (milicijos) adjut. gen. apskrity (Chicago). 
L. V. Regan pranešė, kad 

nes apdraudos mokamos ny- ^privalomajam kareiviavimui 
kios pensijos, taip kad, saky
sime, darbininkui neįmanomas 
pragyvenimas, jei jis pasitrau 
kia iš kokio nors darbo ir pa
siryžta lengviau praleisti savo 
gyvenimo dienas. 

Tad Chieagos mayoras Kel
ly tuo reikalu kreipės pas to 
biliaus autorių senatorių Wag| t r u o t a a p i e "770,000 minėto 

21 iki 35 metų amž. imtinai 
vyrų registracija šioje val
stybėje įvyks gal spalio 17 d. 
Iš Washingtono pranešta, kad 
registracija gal įvyks spalio 
8 d. 

* 

Apskaičiuojama kad Illi
nois valstybėje būsiu suregi s-

nerį. Gavo atsakymą, kad mi-

Hitleris pavojingas 
U.S . 

Ohicago universiteto apskri 
taus stalo radijo forume sek
madienį aiškinta, kad jei Hit
leris nugalės Anglija, J . A. 
Valstybiių prekyba turės su
žlugti. 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

netu bilium nesiekiama panai
kinti miestuose, ar apskrity
se gyvuojančių pensijų siste
mų. Tik norima į socialinę 
apdraudą įimti tuos visus vie
šųjų įstaigų tarnautojus, ku
rie neturi jokių pensijių. Nes 
ne visi miestai ir miesteliai 
turi pensijų sistemas ir tuo 
būdu jie skriaudžiami. Kurie 
tas sistemas turi, jas ir to
liau teturi. 

Anot sen. "VVagnerio, jo bi-
. lium nepaliečiamos veikian
čios valstybių, apskričių ir 
miestų pensijų sistemos. 

amžiaus vyrų. Iš jų apie 
24,000 bus pašaukti kariuome
nėn. Tai bus pirmasis draf-
tas. Ateinančiais metais "gal 
bus pašaukta daugiau. Regis
travimui ir draftui guberna
torius paskirs direktorių, kurs 

Žiūrint iš kaires į dešinę: J. Šaltėnienė, U. Gudiene, Mačiuliene, T. Šimaitiene, 
Jackienė, Zablecikaite, A. Vaišvilienė, Zableckaite, Milašienė, Urbiūte, Antišaus-
kaitė, Maeeikienė, Kareivienė, Vainauski ene, Budrevičiene, Paliliūnienė, Budrevi-
čius, Zableckiene, Anioliene, Sekleckienė, Urbiūte, Garbužaitė, Jogelieniė, Jencevi-
eienė. Juodienė ir Ežertskienė. 

Vyrų registracija Chicagoj 
įvyks visuose precinktuose, 
kurių kiekvienam bus du tar
nautojai. Įsiregistravusieji vy 
rai paskui bus pašaukti į 
boardus, kurių visoj valstybėj 
bus 284. Kiekvieną boardą su
darys trys piliečiai ir vienas 
gydytojas. Šie boardai sure
gistruotus virus surūšiuos į 
keturias klases. 

Pirmoji klase galės būti 
tuojau šaukiama tarnybon. 
Kitos dvi klases galės būti 
šaukiamos, jei bus reikalinga. 
Ketvirtajai klasei priklausys 
visi netinkamieji kareiviavi 

turės du pavaduotojus. Šių Į mm. 

Sprogimas sužeidė 
moterį 

Miss Pearl Parisli, 36 m. 
amž., sunkiai sužeista G. To-
kario mėsos parduotuvėje, 
200D Chicago ave. 

Miss Parish yra parduotu-
vininko Tokario pažįstama. 
Šeštadienį ji parduotuvėje bu-

lengvai apsidirbta iki gruo
džio 26 dienos. 

Požeminiai 
geležinkeliai 

Chieagos Subways ir Su-
perhighways komisionierius 
Ph. Harrington praneša, kad 
požeminio geležinkelio Chica-

vo palikusi-palaidinį. S e k m a . ; ^ . ^ . ^ p r o g r a m a g t r o . 

piai vykdoma. Jau esą 80 nuo-dienį nuėjo pasiimti. Gavusi 
raktą ji atsirakino parduotu
vės duris. Kadangi viduje bu
vo tamsu, ji užsižiebė degtu
kų rasti palaidinį. 

Staiga kilo sprogimas. Iš
versta parduotuvės sienos da
lis, užsidegė Miss Parish dra
bužiai. Kilo gaisras. 

Ugniagesių batalijono virši
ninkas yra nuomonės, kad 
sprogusios amfonijos dujos. 

šimČių viso darbo žeirtėje at
likta. 1941 m$»is visi darbai 
bus užbaigti ir traukiniai bus 
operuojami. '•£ 

' 

Žiūrint į šį atvaizdą, mato
si tiktai maža dalis Šv. Ka
zimiero Akademijos Rėmėjų 2 
skyriaus narių ir darbuotojų, 
kurios sėkmingai ir sunkiai 
dirbo liepos 28 d. Tėvų Mar 
rijonų ūkyje, Hinsdale, UI., 
sėkmingam išvažiavime. Šio 
skyriaus dideli ir žymūs dar
bai žinomi iš praeities, nes 
jau paeiliui du metai, kaip 
uoliai padeda Tėvų Marijonų 
Bendradarbių Draugijai jųjų 
metiniuose išvažiavimuose. 

Bet apart kitų visuomeni
nių darbų, už vis daugiausia 
dirba šis skyrius Šv. Kazi
miero Seserų vienuolynui ir 
vietinei Šv. Jurgio parapijai. 

Dabartiniu laiku labiausia 
pasižymėjo savo nepaprastu 
darbštumu Šv. Kazimiero Se-
'serų vienuolynui, kuriam kas 

"pantry p a r t y V \ Šiemet pa
naši party įvyko rugsėjo 6 d. 
Šv. Jurgio parap. salėj. 

Nenuilstamai veikėjai Ant. 
Vaišvilienei pirmininkaujant 
2-ras Rėmėjų skyrius ėmė da
rbuotis kitose katalikiško vei
kimo srityse. Veikia Šv. Jur
gio parapijos bazaruose, pik
nikuose, vakarienėse ir t.t. 
Prisideda prie darbų, kuriuos 
varo Labdaringoji Sąjunga. 
Teikia didelę talką Marijonų 
Bendradarbių Draugijos va
romiems darbams. Visada pri
sideda prie "Draugo ' ' rengia
mų pramogų. Ir ne be reikalo 
Šv. Kazimiero Akad. Rėmėjų 
2-tras skyrius, vadovaujant 
gabiai pirmininkei A. Vaišvi-

met įneša netoli $1,000.00 se-lienei išaugo iki 233 narių, iš 
kančiai: kurių virš dvidešimts yra am-

Vietinėms Seserims (S. Ma- žini nariai. 
ria Anna) įduota: 

Rugsėjo 2, 1939 — $63.30 
Rugsėjo 25, 1939 — $90.20 
Gruodžio 2, 1939 — $23.40 
Kovo 11, 1940 — $270.75 

Viso $447.65 
.Tiesiog į vienuolyną įduota: 
Narių duoklės už 

9 mėn $164.10 
Rugp. piknikas >., $105.70 
Už tikietus j $22.00 
Už chance books . . $29.00 
2 amžini nariai . . $200.00 

Viso - . . ! $520.33 
Sudėjus kas seserimi 

įduota $447.65 
Vienuolynui priduota 520.80 

Viso $968.45 
Be to šis skyrius savo ke

liu pasidarbuoja- vietinių se-kademijos Rėmėjų 2-tro tsky-
selių mokytojų naudai ir kas riaus, tada jis galės dar la-
met rengia taip vadinamas I biau savo veikimą išplėsti ir 

dar daugiau naudingų darbų 
nuveikti. 

Be abejones, kad: taip ir 
bus, nes Jo Malonybė pralo
tas M. L. Krušas visuose dar
buose nuoširdžiai pritaria ir 
padeda. 

Už tai, ir mums, Tėvų Ma
rijonų Bendradarbiams dide
lė garibė, kad Šv. Kazimiero 
Akademijos Rėmėjų 2 tsky-
rius jau pora metų kaip nuo
širdžiai padeda ir kooperuoja 
visame; turiu didelio džiaugs
mo ir malonumo, kad šis sky
rius, jei tik bus palankus o-
ras, spalių 11 d. vėl apsiėmė 
darbuotis Marijos Kalneliuose 
mūsų išvažiavime. Sveikinam t 
Šv. Kazimiero Akad. Rėmėjų 
2 skyrių ir jo darbščią valdy
bą tsu dvasios vadu priešaky
je ir linkime geriausių sėk
mių ateityje, ir tikimės, kad 
rugsėjo U8 d. gausingai atva
žiuos į šaukiamą 'Marijonų; 
Bendradarbių Dr-jos Chiea
gos apskrities susirinkimą, 
kuris įvyks "Draugo" name, 
2334 So* Oakley Ave., 7:30 
valandą vakare, kad galutinai 
pasitarti išvažiavimo ir kitais 
svarbiais reikalais. Kaap ži
note, kad mūsų dvasios va
das, kun. J. Dambrauskas y-
ra išvykęs į rytus sveikatos 
atžvilgiu, jį pavaduos ir su* 
sirinkime dalyvaus gerb. kum 
Kazimieras Rėklaitis, M.I.C., 
už tat būtų malonu matyti, • 
kad kuo daugiausiai suva
žiuotų atstovų bei atstovių ne 
vien iš jūsų (Bridgeport) ko
lonijos, bet ir visų kitų Chi
eagos kolonijų. J. K. 

Už tai visiems šiems dar
bams rėmėjų 2 skyrius turi ir 
laiko ir pakankamai jėgų. 

Štai kokiuose darbuose 2-
tras skyrius vadovaus netoli
moje ateityje: 

Spalių 6, 9, 12, 13 ir 14 die
nomis Šv. Jurgio parapijos 
bazare. 

Lapkričio 3 d, parapijos vąš
karas. 

Gruodžio 8 d. parengimas 
mokyklos naudai. 

Kiekvienam katalikui ma
lonu matyti tokią uolią orga 
niizaciją, malonu matyti to
kias darbščias ir uolias nares, 
tos organizacijos priešakyje 
esančias. 

Visi Bridgeporto uolieji vy
rai ir moterys privalėtų (pfrisi-
rasyti prie Šv. Kazimiero A-

Kai nacių lakūnai terorizuoja Londoną, britų lakūnai tą 
pat laiką smogia Berlyno centrui, kaijp, čia rodoma. (Acme 
telephoto) 

45,000 svetimšaliu 
įregistruota 

Chieagos pašto viršininkas 
E. J . Kreutgen praneša, kad 
pradėjus rugpiūčio 27 diena 
per penkiolika dienų Chica
goj įregistruota 45,200 sve
timšalių. 

Svetimšaliai registruojami 
42-se pašto stotyse. Jei re
gistravimas ir toliau bus taip 
spartus, tad tikimasi kad bus 

R A D I O 
Pr,imintina radio klausyto 

jams užsistatyti radio šian 
die, antradienį 7 valandą va-

j kare ir pasiklausyti regulia-
rės antradienio radio progra
mos, leidžiamos pastangom 
Peoples Furniture Co. krau
tuvės. Šiandie be kitų daini
ninkų girdėsim, dainuoant G. 
Giedraitienę. Bus smagios mu
zikos, j»tarimų ir (pranešimų. 
Peoples bendrovė turi gerų 
žinių, nes krautuvė šiomis die 
nomis tęsia rudens sezono a-
tidarymo išpardavimą. Prie 
to krautuvė yra gerai prisi
rengus. Rep. XXX 

Susirinkimai 
Marijonų Bendradarbių Dr-

jos Chieagos apskrities susi
rinkimas įvyks rugsėjo 18 d., 
"Draugo" name, 2334 S. Oak
ley Ave., 7:30 vaL vakaro. 
Visų kolonijų tskyrių atstovai 
bei atstovės, ir tų kolonijų, 
kuriose nesiranda skyrių, ma
loniai prašomi ir laukiami šia
me susirinkime. Kadangi mū
sų dvasios vadas kun. Juozas 
Dambrauskas išvykęs į rytus 
sveikatos atžvilgiu, jį pava
duos gerb. kun. Kazimieras 

suvažiuoti ir pasitarti svar
biais artėjančiais reikalais. 

J. K., sekr. 

Kiekvienas narve būtinai pri
valo atvykti, nes randasi sva
rbių klausimų svarstymui. 

P. JL, sefcr. 

Amerikos Lietuvių Motinų 
ir Dukterų Balsuotojų Lygos - Spauda deda Amerikos 
mėnesinis susirinkimas bus šį 
antradienį, rugisėjo 17, 8 vai. 
vakare, West Side svetainėj, 
2244 W. 23rd Place. Prašoma 
visų narių atsilankyti ir ki
tas pakviesti. 

Raštininkė A- Alekna 

D. L. K. Vytauto drauguos 
mėmesinis susirinkimas įvyks 

komunistų partijos lietuvių, 
latvių ir estų biurų M bendrą 
pareiškimą", kuriame reiškia
mas džiaugsmais dėl to, kad 
" Sovietų Sąjunga i r jos Rau
donoji armija suteikė pagal
bą Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos žmonėms nusikratyti fa
šistinių arba įpusiau fašistinių 
režimų >» 

antradienį, rugsėjo 17 dieną, 
Rėklaitis, MIC. Taigi, malo-J7:30 vai. vakare, Chieagos! BEMKITE, PLATINKITE 
nėkite kuo skaitlingiausiai Lietuvių auditorijos svetainėj. KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ. 


