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T R U M P A I 
Jon, Vaiva 

Maskvoj cenzūra taip paas-
tr**jo, jog visi Amerikos lai
kraščiai turėjo uždaryti 'ži
nių agentūras. Prieš pora sa
vaičių iš Maskvos buvo pri
verstas išvykti paskutinysis 
Amerikos laikraštininkas G. 
Krie Rowe Gedye Xew York 
Times korespondentas. Ko 1 

ANGLIJOS AVIACIJOS BUTZKRIEGAS 
— 

I 

respondentas Oedye patiekia į _ * E R . L Y N A S ' *palfų 2 ** 
įdomių žinių. Vokietijos vyriausios karo 

vadovybes pranešimu .vokie
čių bombanešiai sukėlę Man-
chesteryj didžiulius gaisrus 
ir milžiniškomis bombomis 
apmetę ginklų dirbtuves šiau 
riniam Londone ir šalimais e-
sama aerodromą., kuris .dau
giausia vartojamas nakties 

Štai Maskvos cenzūra atsisa 
ke praleisti pasakymą "Se-
cretarysihp of the Comini-
tern", nes, girdi, kominter-
nas neturįs jokio laivyno. 
Cenzūra išbraukė "Baltic Di-

i 

vision of the Foreign Office*',. 
nes Pabaltvj jokių kariuome-j s k ^ d y m a ™ - , 

- ,. • .." ^ . -, ..' • Pasinaudodami puikiu .̂ pa
neš divizijų nesą ir raudonoji . . \ . v. . * 
armija išviso nepriklausanti .h u m § n e ? ° o r u vokyčiai pra 
Užsienio Reikalų Komisarija-Iv e d § p l a " i a * a t a k a s Ali*h™e' 
. I Vakar dienos atakose, anot 

vokiečių šaltinių, sunaikinta 
Taigi tokia juokingai ' ' k id- '^ p tynio l ika n n „ \ ų orlaivių ir 

tur inga" cenzūra, matomai, 
veikia ir Lietuvoj dabar. O 
mūsų draugai komunistai sau 
kia apie naujų Iietuvos kul
tūrinį atgimimų, apie spau
dos i r žodžio laisvę. 

negrįžę tik du vokiečių orlai
viai. 

Apie anglų atakas ant Vo
kietijos, karo vadovybe saka 
jog anglų bombos padegė di
delį skaičių gyvenamųjų rū 

Wendell Willkie kalba Nacionalines Respublikonų Moterų Klubų federacijos suvažiavime 
Detroite, Mich. (Acme telephoto) 

Bombardavo 
septyniolika 

e 

• i 

5 Atakos ant 
Londono 

Nelabai gudru, draugai ko- mų vakarinėj Vokietijoj. 
Prieš orlaiviniai pabūklai pri j 

. _ m - m u • • ' 

Tačiau dar skaudesni 
svarbesni korespondento Ged-
Vf» pasakojimai apie patį Ru
sijos gyvenimų, kur jaučia-

verte grupę bombanešių pasi 
^ traukti nuo Berlyno. Anglai 

teįstengę numesti keletą pa
degamųjų ,ir sprogstamųjų 
bombų ant vienos plytines 

ma skaudi nostalgija ir tau
tos indiferentiškumas. 

Žiauri priespauda ir suvar
žymas bet kokio individua- ktikos nakties kovoms su 
lauš pasireiškimo ir trukumas priešu. Šios taktikos esančios pakeis savo idėjas dėl Orien-

Berlyno priemiestyj. 
Vyriausioji karo vadovybe 

sako, jog išvystyta naujos ta-

PASITARIMAI BOSIĄ 
BEVERTĖS 

TOKIJO, spalių 2 d . - r Ja
ponijos užsienio reikalų mi
nisterijos atstovas Yaikichiro 
Suma šiandie pareiškė, jog 
bet kokie mėginimai pagerin
ti santykius tarp Japonijos ir 
Jungtinių Valstybių bus tol 
beverčiai, kol "VVashingtonas 

* ANGLAI DĖKOJA 
UŽ ORLAIVIUS 

WASHINGT0NAS, spalių 2 
d. M Šiandie Anglija netiesio 
ginių būdu pareiškė padėką 
Jungtinėms valstybėms už or 
laivius, kurie jau dalyvauja 
oro kovose su vokiečiais. 

" Atvykstą orlaiviai iš Jung 
tink} Valstybių", sako oficia
lus pareiškimas, *' atnaujina 
mūsų pasitikėjimų triumfališ-
ka mūsų ilgij oro kovų pabai-

Mums visų laikų mūsų tau
tos duobkasiai, visokio plaul 
ko komunistai, skelbė ir dar 
tebeskelbia, jog komunizmas 
griežtai kovojąs prieš fašiz
mų, nacionalsocializmų ir vi
sokį žmogaus pavergimų. De
ja, tuo jų skelbimu šiandie 
taip sunku patikėti, kai prieš 
kiekvieno akis stovi Hitleris, 
Stalinas ir Mussolini. Tai trvs 

w 

neišskiriami pasaulinio masto 
banditai, kurie prisidengę na-
cionalsocializmo, komunizmo 
ir fašizmo skraistėmis, ant 
svetimų tautų kapų šoka ap-
kvaitusį mirties šokį ir nuo-j ministerio šioj taryboj nėra 
latos dairosi, kur galima dar j Vokietija, matyt, pasilieka 
daugiau paplėšikauti. i sau teisę teisti. Norvegijos pi 

Apie Stalino ir Hitlerio! ] į f i l f ; 
glaudų bendradarbiavimų' aiškios, bet skaudžios žinios, 

reikalingiausių gyvenimo rei- labai pasekmingos. Tačiau a-
kiuenų užmušo žmonių susido pie smulkmenas nepranesa-
mėjimų bet kokiu viešuoju ma. 
gyvenimu. Šiandie Sovietų Berlynu anglai bombarda-
vergo nuotaika tokia pat kaip vo vakar naktį ir anksti Sįr~ 
buvo Amerikos negro vergi-! rytų. 
jos laikais. 

KARALIAUS VALDŽIA 
MfNISTERAMS 

OSLO, Norvegija, 'spalių 2 
d. — Vokietijos vyriausiojo 
komisionieriaus Norvegijoj į 
sakymu visa buvusioji Norve 
gijos karaliaus ir parliamen 
to rankose valdžia aficialiai 
•pervesta penkiolikos ministe-
rių tarybai. 

Ši ministerių taryba kurios 
narius paskyrė pereitų savai
tę Vokietijos komisiorierius 
Terboven, tiesioginiai yra at
sakinga komisionieriui. 

Teisingumo ministerijos 

to ir pripažins' ' niauju tvar
kų Rytų Azijoj". 

"Man atrodo", pareiškė 
Suma spaudos konferencijoj, 

jog visam pasaulyj, ypač 
nuo Europos karo, įvyko re
voliuciniai pasikeitimai. Gali 
būti vertinga, kad amerikie
čiai atvyktų ir pasiklausytų 
mūsų nuomonės apie šiuos pa 
sikeitimus..." 

Jis pridėjo, jog Jungtinės 
Valstybės, prieš bebandyda-

ffa y J 

Šį pareiškimų pasiuntė Lot 
das Beaverbrook Anglijos pre 
kybos komisijai Amerikoje, 
kad jį viešai paskelbtų. 

Beaverbrook labiausia gi
ria Brewter kovos orlaivius, 
Douglas DB 7 bombanešius ir 
naujuosius Curtists P-40 ata
kos orlaivius. Šie trys prilyg
tų geriausiems Anglijos oriai ̂  
viams. 

KILS EUROPOJ 
EPIDEMIJA 

NAUJA VYRIAU-
mos kreiptis į Japonijų pasi-j S Y B 6 O L A N D I J O J 
tarimas, turėtų pamiršti "ko-* 
deksines idėjas, vyravusias] BERLYNAS, spalių 2 d. 
prieš karų". 

»^^^^^^^^^^»^.^^^^. 

šiandie nėra klausymo, nors, 
tiesa, labai galima, kad lai
kui bėgant jie nebepasidalins 
grobiu. Tada tai įvyks, kas 
būtina šių dienio pasaulio iš
laisvinimui. 

jog Vokietija ir Anglija jau 
ruošiasi pradėti vartoti nuo
dingąsias dujas. 

Anglija, pavyzdžiui, gami
na didelį kiekį naujo tipo 
"mus ta rd" dujų, kurios ypae 
mirtingos drėgnam ore. Apie 

Iki šiol karas buvo veda- vokiečių gaminamas dujas dar 
mas dar pusiau žmoniškai, jei nieko nežinoma, bet netenka 
išviso apie kokį nors žmoniš-l abejoti, kad ir Vokietija in-
kuma kare galima kalbėti, tajtensyviai dujų karui ruošia-
čiau šiuo laiku pasiekia ne- si. 

- —. 1 . i •uJLiaV. 

LONDONAS, Įspalių 2 d .— 
Anglų radio praneša, jog vie
nas vokiečių lakūnas, kovoje 
su anglų orlaiviais, taip susi
painiojo, kad pašovė savo or 
laivių būrio vado orlaivį. 

VOKIEČIAI KRAUS 
TOSI NAMO 

Informuotieji vokiečių sluog-
sndai pažymi, jog Olandijos 
vyriausybė būsiantį pertvar
kyta panašiai į Norvegijos. 

Kai kurie stebėtojai net ma 
no, jog įvykiai Norvegijoje, 
kur paskelbta nauja vyriau
sybė i r Uždrausta karališka
jai šeimai grįžti, duoda olan
dams suprasti, kad jie patys 
turėtų savo vyriausybę peror
ganizuoti. 

Iki šiol tačiau, nesimato žy 
mių, kad olandų politiniai va
dai mėgintų daryti pakeiti-

LONDONAS, spalių 2 d.— 
Medikų Karališkosios Draugi
jos pirmininkas D.r, Joseph 
Barnes Burt savo kalboje pa
brėžė, jog nebent kiekviena 
medicinos taisyklė būtų su
laužyta, Europoj šių žiemą 
turėtų kilti baisi epidemija. 

"Mūsų laimei, mus saugo 
sąsiauris", kalbėjo jis, "bet 
ar užteks jo, kad nulaikytų e 
pidemijos persimetimų Angli-
jon yra kitas klausimas". 

Šiuo metu Londone jau bu
vo plačiai pasklydusi taip va 
diniamoji "slėptuvių sloga". 

Medikai mano, jog šių žie
mų Londonui gresia influen-, 
zos ir pneumonijos epidemija, 
nebent bus paruošta užtenka*-
mai gerų ir tinkamų (slėp
tuvių. 

LONDONAS, spalių 2 d. — 
Aviacijos ministerijos prane
šimu, Anglijos aviacija prave 
dė tikrų "žaibo karų" Vo
kietijoje, kur pereitų naktį 
apmėtyta bombomis Berlynas 
ir šešiolika kitų Vokietijos 
miestų ir miestelių. 

Nuo Vokietijos sostinei? iki 
vokiečių okupuotojo Le Hav
re matėsi "milžiniški gais
rai... baisūs sprogimai... į pa
danges lekiojo susprogdinti 
pastatai". 

Berlyno didieji anglų 
bombanlešiai apmėtė bombo
mis mašinų dirbtuves ir elek
tros stotis. So&tinėj sukelta 
JJauigelis gaisrų ir girdėjos į-
vairiose vietose smarkūs spro
gimai. 

Aviacijos ministerija pranf 
ša, jog anglų lakūnai ataka? 
Berlyne daugiausia sukoncen 
travo ant sodinės šiaurvaka
rių priemiesčių, kur "daugiau 
sia gaminama didžiosios ma-

Vokiečiai vadovauja 
italams 

LONDONAS, spalių 2 d.— 
šiandie neutralieji stebėtojai 
ir neoficialieji anglų sluogs-
niai sako, jog invazija Angli-
jon šiandie vargą ar įvyks, 
kai tuo tarpu atrodo, jog svar 
biausios kovos vyks Afrikoje. 

Anglų kariniai sluogsniai 
pareiškė, jog jie neabejoja, 
kad Vokietijos vyriausioji ka 
ro vadovybė būtų perėmusi 
vadovybę italų karo veiksmų 
Afrikoje i r "nėra 'gerų prie
žasčių netikėti", kad Vokieti 
ja pasiuntė kariuomenę Itali
jon, kad suteiktų italams pa
ramų Afrikoje. 

» v • , • 

sinos . 

Paskutiniuoju laiku Italija 
jokių naujų 'žygių nemėgino. 
Jie tvirtinasi užimtam Sidi 
Barrani miestelyj. 

Manoma, jog italų ofenzyva 
bus nukreipta arba į Matruh 
arba tiesiog Aleksandrijon. 

Laikraštis The Guardian ra 
šo, jog: 

"Mums nėra svarbesnio ka 
ro fronto kaip tas, kuris susi
darys ginant Suezo kanalų ir 
mūsų laivyno ibazes Vidurže
my j " . 

Ten, gal būt, reiksią pasiųs 
ti orlaivių, ypač jei italams 
pagalbon ateitų vokiečių bom
banešiai. 

SINGAPŪRE NEGALĖS 
NAUDOTIS 

ROMA, spalių 2 d. — Mu
ssolini laikraštis Popolo D'Ita 

LONDONAS, spalių 2 d . -
šiandie eina gandai, jog ne
trukus atsistatydins Chur-
chill kabineto lordas pirminin 
kas Neville Chamberlain. Jis 
rezignuosiąs dėl nesveikumo. 

ITALAI PUOLĖ 
LAIVUS 

NEW YORKAS, spalitų 2 d. 
— Vokiečių radio praneša, jog 
15,000 iš 80,000 vokiečių, gy- mus pagal vokiečių receptų, 
venančių Besarabijoj, kurią 
nesenai Rusija atėmė iš Ro-
munijos, pradėjo masinę mi
gracijų Vokietijon. 

vybė praneša, jog italų bom-

ROMA, spalių 2 d. — Vy 
riausioji Italijos karo vado-* g i a n d i e ^ ^ yMęH hom 

PUOLA UŽIMTUS UOSTUS 

"Nuo prietemos iki vidur
nakčio bombantešių grupės 
nuolatinai bombardavo gali
mus invazijos uostus Olandi
jos ir Prancūzijos pajūriuo 
se", sako ministerijom komu 
111 K. cit ei o* „ . . . v. , . _ ha šiandie rašo, jog Anglijos Visam vokiečių okupuotam A ., , 

. . . v . ' susitarimas su Amerika, ku pajūryj anglų bombanešiai a-i . 7 

, , A , . . 1 nuo Jungtinėms VaMvbems 
takavo uostus, kuriuose jau^ * 

. : v. . a leidžiama naudotis Anglijos 
nuo senai vokiečiai sukoncen
travo laivus invazijai. Bom
barduota Roterdamas, Flu-
shing, Dunkirkas, Boulogne. 
Calais, La Havre ir vietos, 
kur 'stovi vokiečių didžiosios 
armotos. 

Beto, anglų lakūnai apmėtė 
bombomis elektros stotis Du-
isberge ir Cologne, aliejau? 
ganyklas Sterkrade—Halten 
ir Gelsenkirchen, Ruhro kra
šte, geležinkelio stotis ir or
laivių dirbtuvę Rotterdame. 
VOKIEČIAI PUOLA 
LONDONĄ 

laivyno baze Singapore yra 
"Absoliučiai neleistinas". 
Jis prideda, jog Japonija gali 
pareikšti " v e t o " dėl tam 
tikrų susitarimų tarp Washin 
gtono ir Naujosios Zelandijos 
vyriausybės, kad Jungtinės 
'Val'stybės užimtų Samoa ir 
Cook salas. 

Japonijai įsitvirtinus Kini* 
jos pajūryj ir užėmus Haina» 
na, bet kokie Jungtinių Vals
tybių veiksmai prieš Japoni
jų, girdi, būtų lygų saužudy-
bei. 

banešių mėgino pulti Londo-
banešiai atakavo anglų karo-

\ . : ną, bet anglų kovos orlaiviai 
laivus ir anglų orlaivių: bazę" 
Adene. J i taip pat sako, jog atsakvdami anglai bombarda-

privertę juos grįžti. 
Tačiau aviacijos ministeri

jos komunikatas pasisako, jog 

Radio pranešimu, manoma, 
jog| greitu laiku iš Besarabi
jos bus perkraustyti Vokieti 
jon visi vokiečiai. 

ORAS 
Chicagoj i r apylinkėj: -

DAUGIAU 
KARIUOMENES 
ŠVEICARIJOJ 

BERNAS, Šveicarija, spa 
lių 2 d. — Šveicarijos vyriau 

ve italų pozicijas Egipto f r o n ^ v o k i ^ i ų bombanešiai siajai karo vadovybei patą-
f prasiveržė pro Londono ap-

Anglų orlaiviai apmėtė bom saugą, ir numetė keletą bom
bomis Gherilli, Italijos Soma bų. 

Dalinai debesuota ir šilčiau, lijoj ir geležinkelį netoli tu 
Šiaurryčių vėjai. nelio į šiaurričius nuo Dere-

Saulė teka 5:49 vai. saulė (dawos, Etiopijoj, Tačiau nuo-
leidžias 5:29 vai. 'stolių padaryta mažai.. 

rus, šiandie vyriausybė pašau 
kė kariuomenėn daugiau ka
reivių ir karininkų, kurie už-
imtų, vietas tų, kurie ntrukus Šiandie ant Londono vokie

čiai bandė pravesti penkias a: būsiu paleisti, 
iakas, bet Londono centre; Pašauktųjų kariuomenėn 
bombų nenumesta. skaičius nepaskelbta. 
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B BtfUkOM UU padaryti ir neprislunčianuk tam tlks-
pasto lenkių. Redakcija pasilaiko aau teise taisyti 

Ir trumpinti vleus prisiūtus rastus ir ypač korespon-
dencUas sulis; savo nuožiūros. Korespondentu prašo ra
ityti trumpai ir aiškiai (jei gailina rašomąja mašinėle), 
paliekant didelius tarpus pataisymams, vengiant poie-

• Seosnd-Class Matter March I i . l t l « . ai 
iptn/OM Uader the S«i of March s> U 7 t . 

Kun. jonas Vaišnoras Svarbus Nepil iečiams 
Šiandien Pittaburgho lietuviu žinių pusla- T 

pyje rasime trumpę straipsnį apie gerb. kun. P * | # - £ | # e f # V | * j € 
Joną Vaišnorą, Sv. Vincento parapijos kle- * d C d J l l J l l l c t d 
boną. Bet ir iš to trumpo rašinio sužinosime, 
kiek gražių darbų jisai yra nudirba ir Baž- Nepilieeių registracijos I nebus legalizuotas. Legahza 
nyčiai ir lietuvių tautai, Į klausimas labai sujudino (vimas sulyg įstatymo 

Kaip pastebėsime, gerb. kun. Vaišnoras tuos, katrie yra nepiliečmi ! būti dvejopas: 
gah 

Lietuviai Politikoje! 

Bet kokį darbą sunku yra gerai atlikti 
neturint tinkamo plano ir kompetentiškų va
dovų. 

Nelengva mums buvo prasimušti ir šio 
krašto politikoj, ne* aioj srity ligšiol dirbo-

# me kažkaip pripuolamai, nesistematingai ir, 
žinoma, neorganizuotai. 

Tas mūsų veikimas nebuvo tampriau su
rištas BU lietuvių organizuotąja visuomene 
ir tais laikraščiais, kurie per daug metų iš
tikimai tarnavo įvairiems mūsų tautiniams 
reikalams. 

Lietuvių politikų arba* paprastai vadina
mų, politikierių kandidatūras ar į renkamą 
valdžios vietą ar į šiaip jau skiriamą ma
žesnę ar didesnę poziciją išstatydavo ne or
ganizuota žmonių grupe, turinti ryšių su pla- Į 
Čia mūsų visuomene ir spauda, bet dažniau
sia patys kandidatai prisistatydavo. Dėl to 
neišaugdavo jų autoritetas, partijų vadai su 
jais neaskaitydavo i* nestebėtina, jai tokių | 
karjera greit užsibaigdavo. 

Šiais laikais ta padėtis truputį pasitaisė, 
tačiau, toli gražu, dar nepakankamai. 

Šiandien, kada lietuviams reikia vesti ko-, 
vą ir už Lietuvos nepriklausomybes atsta
tymą ir, apskritai, už tautos egzistenciją, yra 
gyvas reikalais išugdyti tautinę veiklą ir ją 
vesti plačiu mastu. Tą galėsime padaryti tjk 
tada, kai išauginsime savo organizacijas ir 
savo spaudą. 

Tą, berods, geriausia turėtų suprasti mū
sų politikai, nes tai ir jiems patiems reika
linga, kad prasimuštų aukščiau politikoje. 
Deja, retas kuris iš jų į tai dėmesį kreįpia. 
Betas kuris iš jų yra vienos ar Eitos mūsų 
organizacijos (jau nekalbant apie lietuvių 
parapiją) narys ir retas .užsimoka laikraš
čiams savo prenumeratą, kad bent tuo būdu 
lietuvių spaudą paremtų, 

Tiesa, kai kurios grupės suorganizuoja po-
litini** sąjungas, išleidžia net laikraštukus. 
Gerai, kad nors tiek daroma. Tačiau reikia 
neužmiršti, kad to neužtenka. 'Kimiam, or
ganizuotam politikos darbui nepakanka są
jungos ar politiško laikraštuko. Partijų va
dai su jais nenori skaitytis, nes žino, kad 
tai- daroma ne reikalavimams statyti, tbet di
desniam pataikavimui ir prisigerinimui. To
kiu keliu eidami pasijuntame nestipriną lie
tuvių politinio sąjūdžio, bet jį silpniną. 

Lietuviai politikai, norėdami išsidirbti sau 
karjerą politikos dirvoje, gali tai atsiekti 
pasiremdami lietuvių organizuotąja visuome
ne ir spauda. Toji visuomenė, būdama suin
teresuota savųjų politikų pasisekimu, turi 
teisę reikalauti, kad būtų jai ištikimi, kad 
priklausytų prie lietuvių organizacijų, kad 
būtų lietuvių spaudos rėmėjais ir kad visą 
politikos darbą vestų rimtai, organizuotai, 
ir kad rūpintus ne vien savo asmens reika
lais, bet kad pirmoj vietoj turėtų galvoj 
visų lietuvių gerovę. 

Gana to tūpčiojimo ant vietos. Reikia, i r 
jau laikas, išeiti į platesnius horizontus. Lai
kas sudaryti tokią lietuvių reprezentaciją, 
su kuria būtų skaitomasi, kuri neštų, lietu- Į 
viains, kaipo atskirai tautinei grupei, garbę ' 

' ir sėkmingai tarnautų ir šio krašto ir mūsų ' 
tautos interesams. 

Je i kada galėjom, tai dabar tikrai jau ga
lime duoti tokią lietuvių reprezentaciją Ame
rikos demokratiškam politiškam gyvenimui. 

Šia proga mes prašom* ir kitų savo ben
dradarbių rašyti politiniais klausiniais, nes 
jie via labai svarbūs ir aktualūs. 

prieš 35 metus suorganizavo Sv. Vincento arba kurių pilietybe priklau-
parapiją ir ligšiol tikrai sėkmingai jai va- S o n u o kit0 asmens. Niekas 
dovauja. Jam rūpėjo lietuvių ir religinė, ir n eg a lejo įspėti kiek "yra ne-
tautinė, ir medžiaginė gerovė. Del to | f r k ^&\ų Amerikoje, taip pat 
kun. Vaišnorą matome rūpinanties atsidavu- j r ^ ^ ^ 1 § j o m t l 
šiai ir nuoširdžiai jam pavestų žmonių sie- • . • * 1 
f " , , 77 .J f , i ;^„„t h»,\ suskaityti nepiliecius. Kada 
los reikalais, bet taip pat daug dirbant, kad * r 
lietuviai išliktų tautiniai gyvi ir kad medžią-' kongresas perleido jstaty-
giniai neskurstų. l n u s ~ W * # | Kegistra-

Dėl to Šv. Vincento parapijoj gerai ir su- eijos Aktą — jis sukėlė įvai-
tartinai veikia lietuvių katalikų organizaci- rių konfliktų nepiliečių gy
la kuopos ir draugijos, 'pastatyta prie para-j venime. Šiuos konfliktus esu 
pijos lietuvių mokykla, platinama lietuvių minėjęs, bet nežinau dėl ko 
katalikų spauda, desėtkai ir, galima sakyti; 

Dienraščio "Draugo" redakcija ypač nuo- * i m t a i ) ž m o n i c v i s klausia 
širdžiai sveikina gerb. kun. Joną (Vaišnorą, b e v e i k tokius pat-klausima, 
kuris visuomet buvo artimas jos bendradar
bis ir nuoširdus bičiulis. Nuo 1932 m., kai 
"Drauge" įvestas Pittsiburgho lietuvių žinių 
skyrius, beveik nebuvo tos savaitės, kurioj 
jisai nebūt prisiuntęs žinučių iš vietos lietu
vių gyvenimo. Per keletą metų jisai pats 
rūpestingai tvarkė pittsburgiečių puslapį. 

Mums tikrai malonu yra pasveikinti ger.b. 
Jubiliatą, tą tikrai kilnią asmenybę ir pa
linkėti jam 'sveikatėlės ir ilgiausių metelių! 

Naciai Katalikų Engėjai 
"Darbininkas" tuo klausimu rašo: 

"Naciai tai mišinys įvairių rūšių socia
listų ir komunistų. Tų kairiųjų radikalų 
yra buvę labai daug Vokietijoj. Jie buvo 
bandę sukelti raudonąjį terorą, ant bolše
vikiško kurpalio, tačiau tai jiems nepavy
ko. Sukilimas buvo kruvinai numalšytas, 
ir .dešinesnieji elementai ju*adėjo biaurė-
tia barbariška rusų revoliucija ir komu
nistinės " tva rkos" nesąmone. Tada Hitle
ris juos subūrė į vieningą organizaciją ir 
pakišo labai priimtiną vokiečiams patrio
tine, kryptį. Galėjo juos tiesiog pavadinti 
nacionalistais, bet nenorėjo įžeisti jų so
cialistinio pojūčio ir gramozdiškai sugre
tino nacionalizmo ir socializmo vardus. Ta
čiau vardas čia nieko nereiškia. Visa svar-
ba esmėje, o nacių esmė vienoda: brutalūs 
«upagonėję teutonai. Teutoniškai jie ir el
giasi. Negalėdami pakęsti bet kokies reli
gijos, o ypač katalikiškos, jie tramdo ir 
persekioja katalikių veiklą, daugiausia dė
mesio kreipdami į spaudą. "Vokiečiai turi 
būt vokiečiais, o ne kokiais ten prozeli
tais (svetimšaliais) bei svetimos valstybės 
(Vatikano) piliečiais" — taip naciai mė
gina pateisinti savo žiaurius žygius prieš 
katalikus. To nesąžiningo vajaus pasekmės 
buvo tokios, kad katalikų spaudos suvar
žymas ir pagaliau uždarymas praskambė
jo kaipo vokiško patriotizmo žygdarbis. 
Naciai čia pasirodė tikrais bolševikų pa
sekėjais, nuo kurių, bedieviškumo atžvil-

, giu, jie kaip ir nesiskiria". 

Kol mano atmintis veiks, 
bandysiu paaiškinti šiuos 
svarbius klausinras kurie pa
liečia nepiliecius. 

1. Amerikos pilietis apsive
dęs su nepiliete moterim 
prieš rūgs. 22, 1922, arba 
jam palikus piliečiu .prieš 
rūgs. 22, "1922 m., moteris pa
likdavo Amerikos pilietė 
"by act of Congress." 

2. Vyrui mirus arba per
siskyrus (divorced) virš 
minėtame klausime, moteris 
neprarado pilietybės teisės. 
Bet šiandien yra reikalinga 
moterei įrodyti vyro piliety
bės certifikatas arba jų per
siskyrimo dokumentas. 

3. Amerikos piliečiui vedus 
nepiliete po rūgs, 22, 1922, 
arba palikus piliečiu po 1922, 

a. Katr ie yra apsivedę su I 
Am. piliečiais, tie gali bfttl 
legalizuojami su pagalba sa
vo moters ar vyro. 

b. Katrie atvažiavo prieš 
liepos 1, 1924, galėdami įro
dyti valdžiai reikalingus do
kumentus paliečiant jų įva
žiavimą ir nuolatinį gyveni 
mą, gali, be skirtumo ar yra 
vedę ar ne, būti legalizuoti. 

9. Atvažiavusiems legalis-
kai, bet nežinantiems lai
vo vardą ar dieną įvažiavi
mo, įstatymai duoda progą 
tokiuose. atsitikimuose su įro 
dymais arba originaliais do
kumentais paliečiant įų/į /vis.) 
laiką išgyvenimo Amerikoje, 
jie gali taipgi palakti Am 
piliečiais. 

10. Tėvams atvažiavusiems 
su mažais vaikais į Jungt. 
Valstybes ir tėvui palikus 
Amerikos piliečiu, bet neiš
gyvenus 5 metus nuo dienos, 
kada tapo piliečiu ir išva
žiavo į svetimą šalį d<~l ap
sigyvenimo, jo čia pasilikę 
moteris ir vaikai yra nepi-
liečiai ir turi registruotis 
kaipo nepiliečiai. 

Šiuos pavyzdžius paduodu 
kaip įstatymai leidžia pilie
čiams ir nepiliečiams pritai
kinti jų gyvenimą Jungt. 
/Valstybėse. Minėti' pavyz-

Gromata Lietuvos 
"Saulei" Stalinui 
Ateina gandai, 
Skaudūs, migloti, 
Jau rengias rusai 
Vėl mus terioti. 

Rodos, ir dangaus 
Skliautai aptemę, 
Jau lenda rusai 
l mūsų žemę. 

• 

1 1 ' 

• J ! i\ą gi darysim 
Mes, mieli broliai!.. 
Stosim į kovą, 
Taip kaip lig šioliai. 

moteris nepaliko pilietė. Jar 'džia i yra tiek daug kartų už-

L. D. S. Prieš Komunizme 

palengvino tapti piliete, ka 
dangi jai yra reikalinga tik
tai išsiimti antrus popierius 
ir nėra reikalo laukti 2 me
tų kaip paprastai daroma su 
pirmomis popieromis. 

4. Nepilnamečiams vai
kams atvažiavusiems su tė
vais iš Lietuvos, tėvui pali
kus piliečiu, visi vaikai dar 
neturinti 21 m. amžiaus liko 
Amerikos piliečiai kartu su 
tėvu, kuomet jis gauna pilie
tybės popierius. Bet vaikams 
būnant daugiau negu 21 m. 
amžiaus jie nepalieka pilie
čiais kartu su tėvu ir jie tu-
»i registruotis kaipo nepilie-
ciai. 

5. Ištekėjus prieš rūgs. 22, 
1922, pagal virš minėtus f ak 
(rus, vyrui numirus ir mote
ris negalėdama surasti vyro 
pilietybės popierių, jos pilie.-

Lietuvių Darbininkų Sąjungos jubiliejinia
me seime priimta tokia rezoliucija: 

"Kadangi Popiežius Pijus IX, encikli-, . _ . 
koje "Syllabus" viešai pasmerkė komu- ***** tewes >'ra neuztikrm-
nizmą; Leonas. XIII enciklikoje "Quod A- toy k o 1 S a l e s įrodyti pihety-
postolici Muneris" vadina komunizmą "pa- fe certifikatą. Jeigu jo ne-
vojinga užkrečiama liga, kuri graužia amo- turi, tuomet turi ieškoti Im-
nių bendruomenės pagrindus"; Popiežiusiinigration anc! Naturaliza-
Pijus XI enciklikoje ' lavini Redem,ptoris\ tion Service skyriuje, 
fttsakėj kad "komunizmas yra klaidingas] G. Likus piliečiu "by act 
aavo giliausioje esmėje, ir nevienoje sri
tyje negalima stoti su juo į bendrą darbą, 
jei norime išgelbėti krikščionišką kultūra. 
Jei kai kurie, suklaidinti, ir prisidėtų prie 
komunizmo pergalės savo krašte, jie kris
tų pirmieji kaip savo paklydimo auka": 

" I r kadangi komunizmas nepripažįsta 
tautybės ni?i žmonių laisvės; 

" I r kadangi komunizmo sekėjai parda
vė Lietuvą į sovietų Rusijos vengiją, tai 
seimas nutaria: 

"Kad katalikei Popiežių įsakymais yra 
įpareigoti nesusideti su komunistais ir jų 
bendradarbiais į bendrą darbą, neskaityti 
jų laikraščių ar knygų> neremti ir neda
lyvauti jokiuose jų parengi m u o e ar pik
nikuose nepaisant kokio nusistatymo jie 
laikytųsi". 
Ne tik L. D. S. nariai, bet visi lietuviai 

turėtų atkreipti rimto dėmetsio į šios rezo
liucijos turinį. 

klausti ' ir atsakyti, vienok vėl 
prašoma atkartoti. ' Man ro
dos, katras turi vieną iš šių 
konfliktų gali pats sau iš 
rišti. Žinoma, virš minėtos 
dienos ir metai yra labai 
svarbūs kiekviename atsitiki
me ir taip pat vaikų aročių, 
katrie; yra atvežti iš svetimų 

Su karšta širdim, 
Siela ir kūnu, 
Vysim "kaimynus' ' 
Po šimts perkūnų. 

Mušim ir vysim 
Laukan "kaimynus," 
Griebsim už sprandų, 
Drebsim, kaip blynus. 

Nors ir gyvybę 
Mes atkluosini, 
Brangią tėvynę 
Vėl išvaduosim. 

Po Svietą Pasidairius 
KAUNAS. — Buvo surengr 

ta komunistinio jaunimo 
"tarptautinė jaunimo diena," 
kurioje dalyvavo ir visa so
vietiškosios Lietuvos vyriau
sybė. Šiame mitinge kalbėjo 
ir paslaptingasis *'draugas'* 
Adomas iš Lietuvos konrani** 
tų partijos centro komiteto, 
kurio net pavardės nedrįsta
ma lietuvių taurai atskleisti. 

Jis jau kelintą kartą kalba 
per radiją, bet vis nepasako
ma jo tikroji pavardė. Tame 
pačiame mitinge į Lietuvos 
jaunimą kalbėjo raudonarmie
tis Šinkarenko ir Alytaus sta-
chanovjejtįs Ščerbakovas. Aly
tuje ta proga surengtame mi
tinge, jį atidarydama, kalbė
jo komjaunimo apskrities sek 
retorė "draugė" Šklerskytė, 
be to, raudonarmietis Potpo-
linovas, o moterų vardu 
"draugė" Kujebienė. Griaus
mingomis ovacijomis buvusi 
sutikta "draugo" Judino per
skaityta sveikinimo telegra
ma Stalinui. J 

r\ 

Nors bus ir žemė 
Krauju dažyta, 
Bet mes sulauksim 
Auštančio ryto. 

. 

E. S. 

and Naturalization Service. 
Mano patarimas yra: pirn 

registruositės kaipo nepilie 
čiai, pašluokite prašymus pir
mų ar antrtų popierų. Nuė-1 

šalių, jų gimimo diena ir die->!jus prie valdžios autoriteto 
na tėvui palikus piliečiu yra I registruotis parodysite, kad 
labai svarbu. Perskaitę šiuos! turite norą palikti Amerikos 
patarimus, galite save tinka
mai apsirūpinti be didelės 
bėdos. Šie patarnavimai yra 
prirengti federalinės val
džios ir kiekvienas gali jais 
pasinaudoti atsikreipus į vie
tinį pašto ofisą Immigration 

— Tamstos vaikai tikrai 
būtų geri, jei ne viena yda: 
jie labai meluoja. 

— Keista, — atsako tėvas, 
— kur jie išmoko meluoti. Aš 
per dienas dirbu ir tik vaka-4 
rais su vaikais pasimatau, o 
mano žmona sako, kad ji nie
kuomet nemeluoja. 

— Žinai ką mažieji meno 
kūriniai man visiškai nepa
tinka. Aš mėgstu tiktai dide
lius paveikslus. 

— Keista. Juk ir mažiuose 
esti daug meno. Kodėl tad tik 
dideli paveikslai patinka — 
klausia tapybos meno mėgė
jas. 

-. - - , i - — Matai, tamsta, — atsa-
Silpuam visaaog tenka dvi- i , -
_ r

 v v , . pkp pirmasis, — as esu renių 
S g Į g S i j J S : ! krautuvės savininkas. 

piliečiais ir prižadate būti 
ištikimi šiai saliai. 

Adv* Charles P . Kai 

i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ # ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

HEALTHY, WEALTHY AND WISE! 

of Congress" reikia turėti 
faktinį įrodymą. Negalėjus 
tai įrodyti, pilietybės klausi
mas nėra užtikrintas. 

7. Įvažiavusiems į Jungti
nes Valstybes, taip sakant 
"nmokus nuo laivo ant sans-
žemės" ir pasilikus čionais be 
leidimo, yra priskaitomi kaip 
nelegališki įvažiavėliai ir tu
ri legalizuoti savo įvažiavi
mą pirm reikalaujant pir
mus ar antrus popierius. 

8. Vyrui ar moterei įvažia
vus nelegališkai į Jungt. Val
stybes t. y. per Kanadą, Mex 
ico, arba kaip kitaip, jie 
negali reikalauti pilietybės 

j popierų, kol jų įvažiavimas 

T H E CAPEFUL PARENT WILL BE 
VVATCHFUL FOR *NY SIGNS OF 
EAJ? TROUBLE IN BAB1ES OR 
RUNABOUT CMILDCEN... OLPER 

CHILDREN SHOULD BE <3IVEN 
PERIOOIC HEARUHSTEST5 IN 
SCHOOL. AlANyACHILDVVHO, 
WASAO-^6SRCX>V\TERRCR(ORA 

, DUNCE ORTRUANT, HAS BEEN FOUNO 
JTO BE MERELY HARD OF HEARIKG / 

KTME 
•THBOUGHVOUR 

AIRTSVILTERED AS 
fT PASSES ALON6 

THE NASAL RASSAfiES 
ONIT5WAYTOTHE 

LUNGS. THEMOOTH 
BREATHER TAKE? 

DUST AND GERMS 
DIRECTLY TO MrS 

THROAT/ 
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PITTSBURGH'O UETUVIŲ ŽINIOS 
Mini 35 Metų Klebonavimo Sukaktį 

Šįmet sukako jau 35 metai, į sukūrę savo šeimynas ir gra-
kaip kun. Jonas Vaišnoras. žiai darbuojasi šioje parapi-
klebonauja Šv. Vincento pa-i joje. 
rapijoj, Pittsburgh, Pa. Kad Mokyklos Statyha 
šia sukaktj tinkamai pamine-

Bet didžiausias kun. Vaiš
noro troškimas buvo — įsi
gyti tinkamas mokyklai pa
talpas. Nuoširdžiai parapi 
jiečiams pritariant, po ilges
nių pasiruošimų, liepos men., 
1926 metais, dalyvaujant a. a. 
vysk. Jurgiui Matulevičiui ir 
minioms žmonių, padėta mo-

i kvklai kertinis akmuo. Nors 

jus, Šv. Vincento parapijos 
draugijos su didžiausiu atsi
davimu rengia savo numylė
tam ilgamečiu, klebonui iš
kilminga pagerbt u vi ų vaka
rienę spalių 13 d., parapijos 
mokyklos salėje. 

I r visos tos pagarbos kun. 
Jonas Vaišnoras yra tikrai 
užsitarnavęs. Nes jis ne tik 
ka4 nenuilstamai darbavosi 
šioj parapijoj per ištisus 3J 
metus, bet visuomet su di
džiausiu atsidavimu rūpinosi 
savo tautos reikalais. 

Kun. Jonas Vaišnoraas gi
mė 1874 metais, lapkričio 11 
d. Kibyšų kaime, Liškevos 
parapijoj, Seinų apskr. 
Amerikon atvyko 1892 me
tais ir apsistojo Pittsburghe. 
Po kiek laiko išvyko į Det
roitą mokslų tęsti. Į kuni
gus įšventintas 1902 metais, 
birželio 6 d., Šv. Vincento 
Seminarijoj, Lathrobe, Pa.,.j™ a t / i ž v e l g i a n t j ^ į į . " ^o 
ir paskirtas vikaru j Šv. Ka- d e r n i š k i a u s i u s reikalavimus, 
zimiero parapiją, Pittsburgh. g u s f t l e p i r m a m e a u k š t e > k i t a 

Vėliau buvo kiek laiko El«- g a l e ž e m u t i n i a m e a u k š t e > g r a . 
worth ir Roscoe, Pa., gi Šv.j ^ į r e n g t a v i r t u v e > i r t f . 
Vincento parapijon buvo pa ' y i e n a s k u n V a ignoro yra 
skirtas klebonu rugpiūfio 26| n u s i s k r i r i d i m a s > tai kad pa-
d., 1905 metais, kur jau ir | s t a r a i s i a i s m e t a i s m o k y k i a 

iais nebeužpildoma. 
Bet to ir galima tikėtis, ka
dangi parapija turi tik apie 
240 šeimynų. 

buvo statoma ir tikrai dide
les dviejų aukštų patalpos, 
visą statybą prižiūrėjo pats 
klebonas, kad sutaupius pa
rapijai bereikalingi išlaidų. 
Mokykla baigta 1927 metų 
pavasarį, gi birželio mėnesį 
iškilmingai pašventinta. 

Mokytojauti pakviesta se-
servs Pranciškietes ir 1927 
metų rudenį mokyklą jau lan
ke 240 vaikučių. Ši mokykla, 
galima sakyti, yra ne tik šios 
parapijos, bet' ir visos apy
linkes lietuvių pasididžiavi
mas, pažiba. Mokykla įreng 

North Side 
Rugsėjo 25 d. Moterystes 

Sakramentą prieme Felix 
Streitas su Josephine Petru
lis. Pabroliais buvo Loiiis 
Jedlicka ir Eleonor Petrulis. 

KAULAS: O r a i , kad jan-
,nimas, kuris nėra pasiekęs 

K A L I J A O : Jonai, man* vra ' - i - « .. . . . 
Rūgėjo 28 i moteryste luo-' „eaišku, kodėl Kabū* v a i k i n a ? i ^ f ^ T ' S ? 1 ™ , T? ^^ AT«~ • • v. ., . . .v ^uolynus, arba mokinasi man įstojo Robert Mannmg ir gražios mergaitėj kurie, š-1, • ' . * 

T . , i - -o • T - - I + • • L.. • . + . J įJumigus. Bet kaip gali ašaiš-
su Lilhan Baiers. Liudytojais tikrųjų, galėtų rasti daug W l l t . t t

 haA J ^ * ; i . w . 
buvo Robert Ferret ir Doro- draugų, galėtų užimti geras 
thy Albert. Abicms poroms vietas, prie to dar gabūs mok-
linkiu pasisekimo gyvenime. 

I Gyvenamo lr.ime glūdi tikė
jimo užlaikyme. 

Rugsėjo 29 ir 30 d. kun. V. 
Sadauskas iš Donorą gražiai 
pasidarbavo mūsų bažnyčioj; 
pasakė porą turiningi? pamok
slų, sustiprino mū'sij tret inio 
kių būrelį ir klausė išpažin
čių. Kun. V. Sadauskas nie
kuomet nepailsta darbe dides
nei Dievo garbei. Uolus kuni 
gas visur pageidaujamas. 

Gerb. Kun. Jonas Vaišnoras 

apvaikšcioja 35 metų klebo- - y ^ - į 
navimo sukaktį. 

Čia atvykęs • kun. J . (Vaiš
noras rado parapiją gana 
silpname stovyje. Lietuvių 
buvo vos 80 šeimynų, visi ki
ti buvo lenkai bei kitatau
čiai. Det tos priežasties para
pija buvo sunku tvarkyti. 
1910 metais lenkai nuo para
pijos atsiskyrė ir klebonas 
pasiliko su maža saujale lie
tuvių. ^ 

Vienok kun. Vaišnoras ne
nusiminė. Priešingai, dar su 
didesne ertergija bei pasiry
žimu pradėjo parapiją tvar
kyti. Suprasdamas katalikiš
kų mokyklų svarbą tais pa
čiais metais, nors ir nedide
liame mediniame name, įstei
gė mokyklą. Mokytojavo pa
saulietės mokytojos. Šios mo
kyklos pagalba buvo auklėja
mas parapijos jaunimas ka
talikiškoj* — lietuviškoj dva-

i 

Draugijos 
Parapijoj dabar veikia se

kančios draugijos: A.L.R.K. 
Susivienijimo 35 kuopa, Šv. 
Vincento Moterų Klubas, Ly-
ceum vaikinų klubas, Soda-
lietės, Šv. Vardo draugija, 
"Da inos" choras, Šv. Jurgio 
kareivio draugija ir* neseniai 
atgaivinta Lietuvos Vyčių 62 
kuopa. Anksčiau yra veiku
sios Šv. Jono, Šv. Vincento 
ir dar kitos draugijos. 

Draugijų veikimas labai gy 
vas. Klebonui vadovaujant, 
pastatyta daug katalikiškų, 
patrijotinių veikalų ir opere
čių, suruošta koncertų ir t. t. 

Klebono Asmenybė 
Kun. Vaišnoras yra švel-

sioj, kurių dauguma jau-yra naus būdo, meilios šypsenos 

THINGS THAT NEVER HAPPEN r HooeM'. . 
*8Et«lQ(»J 5Tlll-UWn-e 

N 100 To I SH0T AWD ' 
«E W0K)!! H«ec r. 

I n 

ir nepaprastai kilnios bei 
nuolankios širdies žmogus. 
Jo meilė tėvvnei neribota 
ir savo tautos reikalus jis vi
sur ir visuomet stato pirmo
je vietoje. Surinktos aukos 
karo metu bei po karo Lietu
vos bei Vilniaus reikalams 
prašoka daugelį kitų dides
nių lietuvių kolonijų. 

Jo vaišingumas yra nie
kieno nepralenkiamas. Daug 
rašo laikraščiuose. Jis yra 
vislų mylimas ir gerbiamas, 
ypač jaunimo. Tai galima 
matyti iš nepaprastai greito 
augimo neseniai atgaivintos 
Vyčių kuopos, choro darba
vimosi ir t. t. J is yra vadi
namas jaunimo klebonu. 

Tad nereikia stebėtis, jog 
ir šiai pagerbtuvių vakarie
nei iniciatyva kilo jaunimo 
tarpe, komitetas sudarytas 
daugumoj čia augusiųjų ir 
visas primosimo darbas va
karienei beveik vien tik jų 
ir atliekamas. 

Bet ne tik lietuvių, o ir 
svetimtaučių, net ir nekatali-
kų tarpe, kun. J. Vaišnoras 
yra laikomas aukštoje pagar
boje. Kiek jis yra jaunuo
liams dykai šliubą davęs, 
kiek numirusių palaidojęs, 
kiek vargšų ' sušelpęs, kiek 
nelaimės ištiktų suraminęs 
bei patarimų davęs, kiek ne
turtingiems studentams už 
mokslą užmokėjęs, tik jam 
vienam yra žinoma. 

Lai gerasis. Dievulis jam 
už tai atlygina ir leidžia jam 
dar daug daug metelių tar
nauti šios apylinkės lietuvių 
visuomenei. A. J. M. 

West End 
Rugsėjo 27 d. vyrų "bin-

Sunkiai serga Felix Bart-
ling jau ketvirti metai. Šio
mis dienomis jo liga dar la
ibiau pasunkėjo. Atrcdo, kad 
Felikso gyvenimo 'siūlas grei
tai nutruks. Stovint prie li
gonio lovos, kiek išganingi 
minčių žmogui ateina. Kaįr. 

sle, galėtų mokytis ką nors 
geresnio, ncigu eiti į kunigus 
bei seseris? 

JONAS: Labai gražus tavo 
patėmijimas, Raulai, kad į 
dvasinį luomą eina gabūs, įsvei 
ki ir gražūs, o ne kokios pa
saulio atmatos. Tiesa, buvo 
laikai, kad žmonės sakė: "Me
rgaite negavo vaikino, tai iš
ėjo į vienuolyną". Bet dabar 
•pasirodo, kad tas netiesa. Gra 
žios, jaunos, sveikos, k a r i o . ' % y™ 1 į * ki<*vienam 

, galėtu gaati ir labai d n » f * * ^ * ? M " t t * > » , • * * 
1 ., . ., . . . . i katąs apleidžia savo prof įsi
vaikinu, nepaiso, ne.i vaikinų,1 . . Y. . . \ 

i: . •. , . , v . ;ją ir siekia dvasinio luomo, 
nei pasaulio; viską apleidžia ;T . ' 

A ._ . _. , žinodamas kad jis galės srin-

, kinti, kad advokatai, dakta-
I rai, mokyt o jai-jes, artistai-ės, 
kurie turi gerą biznj, geras 
pasauly vietas, meta viską ir 
renkasi dvasinį luomą. To tai 
nesuprantu. 

JONAS: Aišiku, kaip ant 
delno: profesijonalai nemai
nys savo profesijos be tikro 
pašaukimo ir jei jie neper-
matys, kad gali ta»p,ti tobu
lesniais. 0 kiekvienas doras 
ir išmintingais žmogus trokš
ta tapti tobulesniu.- Gi tobu-

g o " vakaras pavvko. Mėgėjų.; trumpas" šis gyvenimas atro-
prisirinko gana daug. D o v a- i ^ ^aip greitai jis bėga Pas-
nų buvo irgi labai tinkamų. I l k m ? M i r t i s ' amžinastis. Ko 
Liks graižaus pelno parapijos 
labui. 

Šiomis dienomis sparčiai 
eina atnaujinimo altorių isto-
vylų darbas. Grupe prie kry
žiaus jau artistiškai atnauji 
n ta ir labai skoningai atrodo. 

Paimtos jau stovylos Šv. Vin
cento, globėjo, šios .bažnyčios, 
ir šv. Antano. Klebonas karš-

k ia toji amžinastis bus, kas 
gali atspėti. Tik labai neiš
mintingas į tuo's klausimus 
gali ranka numoti. Kuomet 
kūno jėgos silpsta, dvasios 
pajėgos, per daug metų tram
dytos, atgyja. 

ir stoja j vienuolynus. 

RAULAS: Kas per priežas
tis? Ar gi tėvai negali kitaip 
sutvarkyti ? 

JONAS: Raulai, tokie tė
vai yra išmintingi, jei kuriam 

jis galės gin
ti žmones nuo piktosios dva
sios. Išmintingas daktaras ži
no, kad jis galės gydyti su
žeistas sielas nuo sunkių nuo-
dėfmių> Išmintinga mokytoja 
žino, kad ji galės mokyti ne 

Jaunos mūsų parapijos mo 
tervs bando susiorganizuoti. 

vaikų,, gavus Šv. Dvasios į-lvien apie šį trumpa gyveni-
kvėpimą siekti dvasinio Ino- mą, ibet aphe amžiną gyveni
mo, ne tik nevaržo, bet lei-l mą. Artistė žino, kad vienuo-
džia ir padeda pildyti Dievo, lyne galės daugiau sielų pri
valią. Svarbiausias dalykas,'rengti prie amžinos laimės, 
kad išmintingi tėvai duoda neg* pasaulį linksmindama. 
Dievui tai,-ką jie turi geriau- Todėl išmintingas žmogus 
sio, tai yra: gahlau'sius savo visuomet permato savo tobu-
sūnus ir gražiausias dukteris, lybės siekį. J . V. S. 

Homestead 
Rugsėjo 29 d. tapo pakrikš-

Elzbieta Tartler (Baranaus
kaitė). Paliko du mažu naš
laičiu. Palaidota rugsėjo 30 

Negaliu sakyti, kad labai tvtas Stanislovo ir Teofilės .« -* , . .-• 
. ; J '. , . ! , ; , , . ,. , , fd. Mirtis pačioj jaunystėj mus joms tas (sektųsi, bet jos yra1 Kelneckių sūnelis vardu Ed 

tai prašė Vincentų ir Antanų i ištvermingos ir vilties nenu- vardas. Kūmais buvo Kaz. 
kad prisidėtų prie atnaujini
mo' tų stovylų. Liks Panelės 
Šv. ir šv. Juozapo, bet gera
darė Karužų še«imyna žade 
jo apmokėti lėšas abiejų, sto 
vylų. Šiemet įgytas taberna-
kulum, altorių 'stovylos atnau 

stoja. Labai gerai. Sunki pra- Kašilionis ir Ona Kelneckiū-
džia dažna,i apsivainikuoja te. Taip gi garnelis aplanke 
geriausiais pasisekimais. Jau-j parapijos komiteto narį Albi
nų moterų pas mus gana daug,: nją Onaitį. Rugsėjo 28 d. Mo-
jos galų gale supras organą- terystės Sakramentą priėmė 
zuotą reikalą, kaip; supranta' Jonas Žilionis su Ona Zalec-

ypač, baugina ir graudina, bet 
kartu ir mokina. Mintis apie 
mirtį ne vieną sulaiko nuo 
[vairių paklydimų. 

Simas Gaidukas gana sun
kiai serga. 

v 
•svetimtautės motervs. Tik su

gintos, tad liks tiktai reikalas sivieniję galima šį-tą pasiek-
atnaujinti altorius. Bet, pilnai 
tikimės, kad, su pagalba duo-
snių parapijonų, ir tas dar
bas bus atliktas. Duosnūs »pa-
rapijonai nepamiršta bažny
čios ir mokyklos reikalų. 

ti. Kitaip mažai kas su mu
mis skaitysis. 

358§SBš 

ikiūte. 

Rugsėjo 26 d. pasimirė jau
na moteris vos 31 metų amž., 

Sodaliečių p.innininkė Gori
na Stankūnas svečiavosi Phi-

(Tęsinys 4 psl.) 

Šv. Vincento Lyceum vaiki
nai jau pradėjo ruoštis pr ie 
"kurkimų vakaro", kuris į-! 
vyks lapkričio mėnesį. 

Vyčių kuopos jaunimas ruo 
šiasi statyti scenoje veikalą 
su dainomis. Vietinis 

— " T a s s " praneša, kad iŠ 
Kijevo srities- kolchozininka: 
perkeliami į Karelijos-Suomi-

• 

jos sovietų respubliką. 

/*sr _-lW»WUTW«tCA.tOO.Ca» T . / -

Pastovumas- -
Tę liudija įstaigos 44-riy mėty gyvavimas. 

: ^ 

w 
ši bendrovė, kaip mūsų tauta yra įsteigta ant 
namų, kurie yra savininką apgyventa. "Nerasite 
saugesnes vietos taupyti savo pinjgus. 

ĮSIGYKITE NAMĄ PER MŪSŲ LENGVO 
IŠMOKĖJIMO PLANĄ ANT VIENŲ METŲ. 

KEISTUTO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
3236 South Halsted Street 

Tel. Calumet 4118 Jos. M. Mozeris, Sec"y 
Indėliai kiekvieno taupytojo apdnmstl Iki $5,000 FederallnėJ (sulgoj. 

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

CHICAGO'S MOST KELIABLE NEW CAK DEALEB 
Trade-ins on New Plymouths and De Sotos are swamping us! 

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

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

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

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

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

FORDS *Ą 1939-38-37, with Heater; some have Radios. . . . $ 1 9 5 . 0 0 

PONTIACS —1939-38-37-36, with Heaters, Radiote, 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 reconditiened by our factory 
trained mėchanics and ifuaranteed to be perfect throujrhout. 

YOUR CAR DOWN — BALANCE 18 MONTHS. 

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

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

i 



"^^^^W 

f 
D R X JT O A S Ketvirtadienis, spalių 3, 1940 

ŠV. KAZIMIERO AUKŠTESNIOSIOS 
MOKYKLOS 1940 M. RUGSĖJO MĖN. 

ĮVYKIŲ KRONIKA 
Rugsėjo 3 — pirmoji mok-, Rugsėjo 25 — iškilmingai 

atidarytas Namų Ruošos ka
mbarys. 

Roįnejo 26 — iš spaudos 
išėjo naujasis šių metų mė

šlo diena. Užsirašo 84 moki
niai 

Rugsėjo 9 — ses. Urbana, 
ką tik grįžusi iš Lietuvos, 
duoda paskaitą apie Lietuvos nesinis mokyklos leidinys 
tragediją. "Magnus", taip pavadintas, 

Rugsėjo 12 — pirmasis sa- kad pagerbus didž. gerb. kum 
vaitinis posėdis mokyklos ra- kleb. Magnus Kazėną. 

Keliones Įspūdžiai 
Iš Pavergtos Tėvynes Į Laisves Salį 

Kauno stotyje prieš 22 metus teko atkovo 

telių: The Hobby Club, Kem-
o-Kraft Club, The Glee Club, 
Tl» Dramatics Club, Catholic 
Actkm Club. ._ 

Rugsėjo 15 — klebonas 
kun. M. Kazėnas įteikia mo
kyklai penkias naujas rašo
mąsias mašinas (typewriters). 

Rugsėjo 16 — suorganizuo
ta Mokyklos Studentų Ta
ryba. Į valdybą įėjo: Agnietė 
Baeriutė — pirmininke; Bea
triče Jurgaitytė — vice pir
mininkė ir sekretorė. Išrink
ti 8 delegatai. 

Rugsėjo 27 — Studentų Ta
rybos valdybos ir dieliegati) 

į viešasis persistatymas moky
klai ir "priesaikos priėmimas. 

Rugsėjo 29 — suorganizuo
ta Sporto Ratelis, kuris at
liks pratimus kas savaitę nau
joj South Side Recreational 
Center. i 

Rugsėjo 30 — pasitarimas 
dėl išvažiavimo "\Veiner 
Roast", kur.is įvyks spalių 3 
d., Adomo: sode sykiu su Sv. 
Pranciškaus akademijos aka-1 
demikėinis. Į 

j Steigia Pamokas 
Vaikams 

Cleveland, Ohio. — Nuoia! 
tinės Pagalbos P. š. parap. 

Pagalios, po didelio vargo t į i š R u s i J 0 s n a s r u> k u r i € ' klebonas ragina tėvus, kurie' 
ir rftpeaSio, įsigijome v i s u s ^ a u ž ė jos laisvę par 125 turi mokyklinio amžiaus vai-1 
reikalingus leidimus ir doku- m e t u s ' A ' , L l e t u v 0 6 l s d a v l " M * kurie eina į viešąsias 
mentus ir atsidūrėme Kauno k a m s ~ ****** * k l t i e m s mokyklas, leisti juos pasinio-, 
stotyje. Laukiame tarptauti- ™užtek<> Pažiūrėt i tų kan- k y t i k a t e k ( i z l l l 0 i r tikėjimo. Į 
nio Vagono, kad mus išvežtų *iu> k u r l a s . k e n t * m ū s t a u t a šias painokais galės eiti kurie 
iš mūs numylėto, bef šiurpio, * * t u o t e . v a s u s metu8> a r *? jau priėję prie pirmos Ko-
nelaimės ištikto, Lietuvos kra- ^ v e n d a n 1 1 tokl»i artimoj kai- m u n i j o s i r k u r i e n e . Tuo rei-

što, kur teko praleisti du lai- ? ^ * S ? j* ™g&^° k a J u **»* ^ i ų tevų a t ' 
mingLausius metus savo gyve- i^^^^eti, kaip žmonės ten s i k r e i p t i , k h f l b o n i įa . X. 
ninio. Vagonas įdundėjo ir su ^ v e n a > * • * * k a i P ? * * • * 
širdgela tariusios paskutinį n o s kfmo t u n P""*0*1 k a * 
sudiev nuliūdusioms drau- S ^ m n i e yra gražiausio -

, . v turi mindžioti po kojų savo 
genis, kurias pnes savo norą . *~ . • . 
. .. i-i 4- • -x.i • ' giliausius įsitikinimsus. Ar 
turėjom palikti jų neaiškiam G * . ' 
, . , . . , , . . , . i gali būti didesnio apakimo! 
likimui, 'skubiai sėdome Į va-1 0 tr^ 

bus iš ko apsimokėti tschool 
taksus ir bažnyčios insurance 
šiais metais. 

Mūsų klebone atlankė jo 
mokyklos draugas kun. Deni-
binski iš Palmer, Pa. 

Homestead 
(Tęsinys Iš 3 pusL) 

ladelphijoj ir šiomis dienomis 
grįžo namo. Manding mūsų . - . . 
Sodalicijos mergaite po atos- K i t * m 5 n * s ' > ™ t s b " ' ^ 
tog, pasirodys gražiais dar- *tv»*iu©ia S^eraUs L. R K 
bais. Visi laukshne.' Susivienijimo agentas, š.oje 

apylinkėje jis pabus ilgesni 
laiką ir pr.irašinės į Susivie-
nyimj, naujins narius. Be abe
jo, jis užsuks ir į mūsų kolo
nija. Būtų labai gražu, jei 

^ ^ ^ ^ ^ ^ mūsų visas jaunimas prisi-
Kaip matote mūsų koloni-' glaustų prie tos garbingos or-

joj žinučių nestinga, kartais ganizacijos.' KataLikų Susivie-' 
linksmų, kartais graudžių. Gy' nymas turi milijonus dolerių1 

venimas verda. Jaunimas ver- savo kasoje, yra valdžios prie 
žiasi darban. Noro veikti ne- iiū^oje ir sąžiningų žmonių 
trūksta. Yra žinoma tokių, feN^a^komas. 
rie savo energija eikvoja blo- X. 
gai, pragaištingai. Jais ntga-
lima džiaugtis. "Maironio" į-
taka turėtų ir juos pasiekti. 
Yra žinoma ir * tokių jaunuo
lių,- kuriems bažnyčia kalnuo
se atrodo geresmė, amerikoniš-
kesnė. Maironio chora's ir čia 
gali daug padaryti Darbo di
rva Maironio chorui yra "pla
ti ir kilni. Suorganizuoti visų 

Tėvų Marijanu 
Misijų Darbuote: 

Spalių 10—13 dd. — Hart
ford, Conn. — kun. M. Urbo-j 
navičius. 

Spalių m. 13—15 dd. Cleve
land, Ohio — Šv. Jurgio pa-

gono "kupė" ir, atsirėmusios 
į suolo antloša, galvojom... 
galvojom... O, Lietuva! kokia 
ihaisi nelaimė tave ištiko... 
Plėšrusis vanagas žaibo (grei
tumu tave užpuolęs išplėšė, 
sudraskė tavo jaukų lizdelį, 
tavo ištikimus vaikelius iš
sklaidė, .ir liko tik vien pūkai 
išbarstyti... Ir kodėl taip įvy
ko! Dėl to, kad tavo neišti
kimi sūniūs bei dukterys už
sinorėjo kaž kokios jiems Ru
sijos siūlomos "laisvės". Ir 
kokia kainai Net baisu pagal
voti! — palaidodami tik jau
nystėje pražydėjusių mūs tė
vynės nepriklausomybę! 

Kaip šie Lietuvos užgrobė
jai .bei išdavikai supranta 
"laisvę", negaliu įsivaizduo
ti. To žodžio prasmė jau se
niai neegzistavo bolševikų žo
dyne bei gyvenime. Jiems lai
svė — tai teroras, tai kitų 
smaugimas, tai mindžiojimas 
po kojų kas žmogui švenčiau
sia, brangiausia... Laisvės ir 
lygybėms vardu prisidengę jie 
su didžiausiu įžūlumu ardo ta 
jaukų Tėvynės lizdelį, kurį 
tokiu dideliu pasiaukojimu 

AKIŲ GYDYTOJAS 

"Pasų kontrolė!" 

Staiga susuko traukinio ko
nduktorius, kuris prikėlė ma
ne iš tos baisios letargijos.; 
Atidariau akis ir žiūriu pro 
langą. Skriejame visu greitu-1 
mu Virbaliaus link ir netru
kus pervažiuosime Lietuvos 
sieną. Graudu pasidarė... Pas
kutinį kartą pro traukinio 
langą atsisveikinome su Lie
tuvos gražiais javų linguoja-] 
nčiais laukais, jos 'pušų aro-
mu pakvipusiais miškais ir 
su apdainuotom samanotom 
bakūžėm. Ir liko "berželiai 
svyruonėliai" liūdėti dėl sa 
vo tėvynės žiauraus likimo... 

Virbalyje mus išleido ne 
simpatiški Lietuvos geležin
keliečiai, kurie mus taip nuo
širdžiai sveikino atvažiuojant, 
bet bolševikų valdžios atsto
vai, kurie su nepasitikėjimu 
peržiūrėjo mūsų pasus ir ba
gažus ir nė "sudiev" nepa
sakę mus išvarė į*š tos mūs 
tėvų numylėtos gimtinės. 

(Bus daugiau.) 

DR. VAITUSH, OPT. 
SPECIALISTAS 

OPTOMETKICALLY AKIU 

Su T Iri SO meių praktikavimo 
Mano Garantavimą* 

Palengvina aklų įtempimą, kaa e* 
1 prlefcaBtiml galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių {tempimo, narvuotn 
n o , skaudamą aklų barštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregyste. Prlren 
gla teisingai akinius. Visuose atslti 
elniuose egzaminavimas daromas su 
^lekti-n parodančia mažiausias klai 
tas ur>*oialt a r v-ta atkreipiama ) 
Ti-ky^'"' u'lnir «"r«0Nia* -kw» *H 

W'HO; • 

• a l a n d o s . uuc l t tki " -»J va* 
Nedaliomis pagal sutartį 

Daugely atsitikimų ak v* atitaiso 
-nota h* sklnių H.*<m» »»****»* kali 
irmiaa. 

1712 SO 4SH1.ANO *VR. 
Telefonas Y A R d s 1S73 

PLATINKITE "DRAUGĄ J5 

l Z KT' ^ ^ " T H - ' ^ r a p i j o j e - kun. dr. Kazimie 
lietuviškų jaunimą kultūros, _/_ \ilMmSm 

darbui, tai to choro užduotis. 
Kol kas Maironio chorui se
kasi. Nenusidėsime Amerikos 
dvasiai , jei galingai užtrauk
sime lietuvišką daina. 

Onupras 

BridgeviUe 

ras Matulaitis. 

Spalių m. 13—15 dd, Wil-
kes Barre, Pa. — kun. P. Ma
linauskas, MJ.C. 

Užpraeitą sekmadienį buvo 
surengta card party. Žmonių i 
prisirinko pilna parapijos sa
le. Už gražų pramogos pasi
sekime priklauso padėkos žo
dis sesutėms Katąputytems, M. 
Packevi/iūtei ir kitoms para
pijom mergaiteius. Dar du, 
trys panašūs parengimai, ir 

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

O. Swett Marden 

Kviečiame Visus Kaimynus, Draugus ir Pažįstamus 
Naudotis Mūsų Patarnavimu. 

Midwest Service Station 
PATARNAUJA LIETUVIAI 

Vic. Juknis, Savininkas 

Range Aliejus, Gasas, Fuel Aliejus 
Lubrikacija ir Mašinų Plovimas. 

Phillips 

Remkite Lietuvišką 
Žydukę 

NATHAN 

MUTUAL 
UQUOR 

CO. 
Wholesale 

4707 So. 

Halsted S i 
TeL Blvd. 

0014 

• SPORTIŠKI VIRŠUTI-t 
i j NIAI VYRŲ MALKINIAI, j į 
II Balti ir Spalvoti. Vilnoniai;; 

j Seteriai, Pančiakos, Piršti-1 
į nes ir Kepures. Vilnoniai! 

;; Apatiniai Marškiniai Vyr-t 
arus. 

iBRIDGEPORTKNITTNG: 

Tire ir Battery Service 

24 Valandų Patarnavimas 

SO. WESTERN AVE 
Telefonas 3764 

NAUJAS APARATAS 
AKINIAMS PRITAIKINI 

MILLS 
|504 West 33rd Stieetį 

! Arti Nonnal Ave., Chicago^ 
* TEL. VICTORY 3486 

F. Selemonavich, Sav. 

J Atdara kasdien ir vakarais! 

Padėti Pinigai kas Mėnesį iki 11 Dienos. Neš Nuošimtį Nuo 1 Dienos j 

T U R T A S VIRS #5,500,000.00 f 
Atsargos Kapitalas Virš #400,000.00 
Dabar mokam 31/2% oi pa-

I dčtoe pinigus. Duodam pa
skola* ant namų 1 iki 20 m. 

ir Sekmadieniais. 
: > • • • • • . S 

(STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

LGAH ASSOOIATIOH 
OF CfflOAGO 

iCSTIN HACK1EW1CH, 

b j U. 8. 
8AVINQ8 FEDERJLLLT 

INSURED 
• 

4192 ARCHER AVENOTE 
TEL. VTRGIN1A 1141 

VAJL.'. » iki 4 p. p. Trečlad.: t iki 12:00 p. Seštad.: t Iki 8:00 r. % 

~* — ~ i 

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. P l̂ek-
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 

BUDRIKO PROGRAMAI; 
WCFL — 970 kil. Sekmadienio 
vakare 9 vai. 
WHFC — 1420 kil., Ketvirta-
rMonln vn.k 1 v a ' 

1 

DR. RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 West 35th Street 

LIGONIUS P R I I M A : 

Kaddieu nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Treeiad. ir Sekniad. tik susitarius. 

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS 

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

pali suteikti. 
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akiniu, kurie pašalina 
visą akių įtempimą. 

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

OPTOM ETR1STAI 
1801 So. Ashland Avemie 

) Kampas 18-tos 
Telefonas CANAL 0 5 2 3 — C h i c a s o 

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 

Telefonas: Hemlock 5849 

OR. PETER T. BRAZIS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

6757 So. VVestern Ave. 
Ofiso Valandos: 
Po piet — 1 iki 3 ; Vakarais 7 iki 9 

Sekmadieniais n b v sutarties 

LIETUVIAI DAKTARAI 

M CANal 5969 

OR. WALTER PHILLIPS 
GTOYT0JA8 IR CHIRūEaAB 
2155 West Cennak Road 

OFISO VALANDOS 
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakai» 

ir pasai sutarti. 

DR. F. G. VVINSKUNAS 
P H Y S I C I A N - SURGEON 

Ofiso: 2158 W. Cermak Rd. 
TeL CANal 2345 

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

Tel HEMlock S150 

TeL YARds 3146 
V A L A N D O S : Nuo 11 iki 12, 

2 iki 4 ir 7 iki 9 
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9 

Šeštadieniais: 11 iki 12 

OR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IE CHIRURGAS 

Taipgi akinius pritaikau. 
3343 S. Halsu*. Street 

OR. V. E. SIEDLINSKI 
DANTISTAS 

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LATayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais. 

4631 So. Ashland Ave. 
TeL YARds 0994. 

Pirmadieniais, Tre<-iadieniais ir 
Šeštadieniais. 

Phone Cicero 4276 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
D A N T I S T A S 

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

u* Penktadieniais 
Valandos: 10-12 ryte . 2-0, 7-9 P . A L ; 

OR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Ave. 

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

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo T iki • 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. \ak, 

Sekniad. nuo 10 iid 12 vaL ryto. 

DR. MAUfilCt KAHN 
GYDYTOJAS IR GMiKUEGAS 
4631 So. Ashland Avenue 

TeL lAitds 0994 
Rez. tel. PLAza 3200 

314/ b. Haisied St., Chicago VALANDOS: 
PumaUieuiais , Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais 
Valandos: 3 — S popiet, 

Telefonas CANal 7329 

Dn-FEIEH J . BARTKUS 
G* D tfTOdAS IR CHIRURGAb 

2202 VVest Cermak Road 
OUiSO V A L A N D O S : 24 u i-9 

ir pagal sutartį. 
Sekmadieniais taipgi pagal sutartį. 

Res. te ie ionas a£x i iey 0454. 

TeL Cicero 1484 

DK. S. K. PALU I SIS 
G Y D Y T O J A S I R CHIRURGAS 

Kanip. lotos Uat. ir 49th Ct 
OFISO VALAMDOS: 

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

Res. 1625 bu. 5Utn Avenue 
TeL Cicero 1484 

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

OFISO V A L A N D O S : 
Nuo 1—4t ir nuo 7—9 vakar* 

Taipgi pagal sutartį. 
Ofiso teieioiias PROspect 6737 
Mamų teletonas VIRguua 2421 

Nuo 10-12 v. gyte; 2-3 ir 7-S v. yak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną 

Tel. YARds 5557 

DR. FRANK G. KWINN 
(Eviecinskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street 

OFISO V A L 4 N D O S : • 
2—4 ir 7—8:30 v. vakare 

ir pagal_8Utarti, 

DR.P .J .BENAR 
(Beinarauskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street 

TELEFONAI: 
Ofiso — WENtwortb 1612, 

lies. — YARds 3955. 
OFISO VALANDOS: 

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

pagal sutartį. 
TeL YARds 2246 

DR.C.VEZELIS 
D A N T I S T A S 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47tii Street 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 
Res. 6958 So. Talman Are. 
BSH. TeL GROvehill 0617 
Office teL HEMlock 4848 

06 . J. J. SIMONAITIS 
i GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

f - i r t • « . » " » * o » . . 
V ai. V 2—4 ir 7—9 vak. 

K et vii" tad. ir Nedėliomis susitarus. 
2423 YV. Marąuette Road 

OR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

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

Office teL YARds 4787 
Namų teL PROspect 1030 

Office Phone Res. and Offiot 
PROspect 1028 2359 S. Leavitt St. 
VaL: 2-4 pp. ir 7-9 vak., Canal 0701 

DR. J, J. K0WAR 
(Kowarskas) 

G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS 
2403 VV. 63rd St., Chicago 

Trečiadieniais ii Sekmadieniais 
pagal sutartį. 

TeL YARds 5921. 
Res.: K£Nwood 5107. 

DR. A. J . ĖERTASH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL CANal 6122 

DR.BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

REZIDENCIJA J 
6631 S. CaJifornia Ave. 

T«l ttCPvbH* TUB9 

Ofiso teL VIRgima 0036 
Rezidencijos teL: BEVerly 8244 

OR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomis pagal nutartį. 
TeL CANal 0257 

Res. teL: PROspect 6*58 

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

BeeĮfiencija: 6600 So. Artesian Ave. 
VALANDOS: 11 T. ryto iki 3 nor'rt 

• .H O «aL v*km*« 

11 kur anglis pirksite ir kiek 
mokėsite, geresnių anglių ne
gausite kaip pas:— 

CRANE COAL CO., 5332 S. Long Ave., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022 g £ 2 £ 
POCAHOVTAS BflNE Rl 'N . iš Re-

Daug dulkiu isim-
Tonus ar daugiau — 

Extra; Black Band 

__* 

file:///Veiner
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Ketvirtadieni?*, spalių 3, 1940 0 R X U & £ S 

< 

<? Hillaire BeUoc 

CIVILIZACIJOS KRIZE 
Premijuotas kun. J . Karaliaus vertimas 

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

(Pabaiga) 

Kova prieš tuog krikščio
niško vardo ir kultūros prie-
šus, kurie mus beveik perga
lėjo, pagaliau virtu sėkmin
ga. Apgulimo jungas buvo 
atkeltas ir mes įnešėm civi
lizacijos įtaką tarpan tu, ku
rie pirmiau buvo mūsų at
kaklūs priešai. Viskas baigė
si tuomi, kad mes visus juos 
numalšinome ir įvienijome į 

Pagalios, . pasiekęs šiaurinį 
1 Prancūzijos kraštą, jis buvo 
nustumtas atgal į kalnus. Šis 
iš pietryčių antpuolis buvo 
mahometoniškas; jis nebuvo 
pagoniškas, kaip tas, kuris 
atėjo iš šiaurės; jis nebuvo 
laukinis, bet nuo pat savo 
pradžios savo pergalėse jis 
inkorporavo visus civilizaci
jos gaivalus, išvystydamas 

^ menes, labai pavojingi. Pa
vojus glūdėjo tame, kad vi
suomene . didžiumoj savo do-
lyj skendo vergovėj? ir ji 
nepajėgė sumobilizuoti užtek 
tinai žmonių valstybei ginti, 
ir ten, kur vietinės valdžios 
negalėjo pagelbėti vienai ki
tai dėl to, kad visoj organi
zacijoj ir centralinėse visuo
menės pajėgose bendrai kles
tėjo supuvimas, pavojus dar 

Sf 

f IS PAVERGTOS LIETUVOS 
Lietuvos Ūkininkas 
Savo 30 ha Žemes 
Tręš Lapais 

Komisaro Mickio kalba 
vėjais nuėjo 

^ | Juokis Pasauli Iš 
Soviety Rusijos 
Laikraščių Kvailumo 4> 

;gali atsistebėti, kodėl gi tai;> 
peršami net lapai ir šiukšlės, 
kaipo "puikiausios' trąšos. 
0 gi reikalas laimi paprastas: 
nėra jokios vilties, kad iš 
"galingosios" Sovietu Sąjun
gos būtų jrautos minei 

koše kovojo ne tik prieš len
kus, bet ir prieš raudonosios 
armijos gaujas, kurios dar a-
nais laikais brovėsi į tik ką 

Sovietiškieji lietuvių laik-' ^priklausomybe paskelbusią 
raščiai didžiausiomis raidėmis *Jetuvą. 
spausdinta sveikinimą, atsius-; 
tą iš "Amerikos lietuvių konJ ~ MDw*« Lietuva" at-
gieso skyriaus Hudson, Mas ! *M»dM0 % a straipsnį apie 
saelmsetts, š. Amerika, 298 "Valstybės ūkį", šiame strai-

X 7 - ' organizuotu lietuviu vardu". P ^ y iškeliami ^gr.imbii, kaip •alines & • v u-_•__ x- • 
Kaip jau buvo rašyta, ko-| t rQg0S> kn r įų nepriklau>omos Dedama net tokia" antraštė: ****** tvarkoma naujai su-

"Amerikos lietuviu kongre-1 *i»rytoji Tarybų Lietuvos vai-ryškiau apsireiškė. Piratai j misarų taryba, matydama vi-; Lietuvos laiLiis būdavo aps , • - ,, • stvbinio plano komNiia ku 
jau teturėjo progos išbandyti .̂ o žemės ūkio dezorganizaci jo j a tv ežama iš svetur. Q, s a s . * v e L k m a , iatUl,_es ******* •{_ /_ _._ f. , , . • • _. 
savo užpuolimų taktikas tai-jjn,, (pradėjo kampaniją, k i t a i p neseniai žemės 
kindami jas Britanijos link; |£Į rudtnį būtų užsėta pakan-j ^ ^ ^ g šliekis 'skelbė, 

ūkio 

šie piratų įsiveržimai buvo 

aukštą ir savą literatūrą ir, 
naują, į išsiplėtojusią krikš- • W " ^ atsikratęs herezijos," p a r e i m > j taures j Q r ų p a . 
(ionišką civilkaeiją. Tai bu- ' n e s t u m m * b u V O s a v o P r a "! krašėio, taikomi ant šiaur-ry-
vo Vakarų krikščioniškos I d h o ^ J« ™tuahSkai t a p o ^ n i ų imperijos ribų; t. y, 
Bažnyčios nuopelnas; tos, ku n a u J a * * * * * * * tikyba, nauj t a i k o m i j E m g > W e s e r i r FJ_ 
ri buvo Vakarų Pa t r i a r cho !^ * * • « » • « * *P« - l s l a | b o s upių sritis, į Heligolan-
Romoje (jis buvo ir visuo- j m a s * do įlankos pakraščius, t. y., 
tinas primatas) ir lotynų Ii-' Pietrytinis ant Krikščiony- l vakarines Frizijos pakran-
turgijos tiesioginis autorite- j bes užpuolimas netiktai at- i tes» kurios šiandien yra žino
tas. , .laikė savo, bet, šimtmečiams' n i o s Schleswig-Holstein var-

bėgant, jis daugiau ir dau- <lU-
giau progresavo. Po dauge-Į j į ^ g a k y t i > k a d p i r a t f t i 

l'io gentkarčių Ispanijoje, tie- n u galejo Britaniją, išvarė ori 
sa, jis buvo šiek tiek atrem- g i n a l i u s j 0 s g y v e ntojus ir sa-
tas, bet stipriai gyvavo ir tę.-] l a a p g y v e n o . Bet iš kitos pu-
sėsi per visą šiaurinę Afriką | ̂  n e t e n k a abejoti, kad ro^ 
ir Siriją; galutinai, jis už-

ko-
k*d 

karnai ^žiemkenčių. Iš šios ka-j Sovietų Sąjunga j arensianti 
dažnai žinomi, kaip saksoniš-!nipanijos sužinome vieną smul j ^ t u v o s ūkininkus. 
ki įsiveržimai, bet tikrumoj kmeną. Būtent, "Darbo Lie-
jie buvo ne kas kitas, kaip 
maišyti 

tuva" vedamajam str. rašo, 
piratų užpuolimai, kad laukus reikią pasistengti N e t K o m u n i s t a i 

' į*"*1, labi?">ia , ,"£*£1 Nesusikalba Su 
nėm trąšom, kurių "mūsų u-; 
kininkai turi nemažai, nes au
gina gausiai galvijų ir paukš
čių. Taigi, įvairus mėšlai, iš 
cukraus fabrikų 

Pasirašė: pirm. K. Vait.kū- n o s pirmininku paskirtas Pi 
nas, sekr. J, Jaškevičiu,, ižd. J u s Glovackas. Straipsnio au 
K. Yoksas. 

Komisarais 
Petrašiūnų elektros stoty 

Vienaip Knygose 
Įrašo, Kitaip Daro 

Lietuvos karo muziejų ap
lankė 70 raudonosios armijos 
politinių komisarų. Muziejų* 
jiems palikęs gerą įs|'-!ūdį. Sve 

gaunamas ; d - t i 

Visai kitoks dalykas įvyko 
pietryčiuose. Ten, t. y., prieš 
graikiškai kalbantį imperijos 
pasaulį, esantį tiesioginiai po 
Konstantinopolio valdžia, už
puolimas prisiėmė visai keis
toką ūmaus entuziastingo ju 

dar balandžio 27 d. buvo pėa-J. \ n ? ^ ? j e . J ! e < U p . * ^ v° 
Įrašę: 'Muziejus gerai sutva
rkytas. Me's visi labai paten
kinti ir gavome pilną vaizdą 
apie kariuomenę ir apie lietu
vių liaudies kovas dėl savo 

V ! 

dėjimo formą, kuri buvo taip j v a l d § i r P a t* Konstai^tinopo-
tikybinė, taip militarinė. J k $ ** Paskutiniuose laikuose, 
vyko lengvoje sausž^mio ka
valerijos būryje, kuris atvy
ko iš Arabijos smėlynų ir už
puolė graikiškai kalbantį ir 
administruotą civilizacijos pa 
šaulį, t. y., Siriją (įskaitant 
ir Palestiną) ir Mesopotami
ją, Egiptą, ir iš čia jis si*»-
ke pietines Viduržemio juro? j 
iki pat Sacharos smėlyno. Jis 
pasiekė Atlantą prie Moro-
ko, persikėlė per Gibraltaro 
(sąsiaurį), įsiveržė į šiaure, 
sutrempė Ispaniją ir persi
metė per Pyrenėjų kalnus. 

mažiau negu šimtmetis nuo 
Amerikos Nepriklausomybės 
paskelbimo, jis gręsė užimti 
Yienną, užviešpatauti vakari
nę Vokietijos dalį. 

Pažvelgkime kiek arčiau į 
šį Krikščionybės Apgulimą, 
kiek smulkmeniškiau. 

Pirmiausia šiaurinis ir ry
tinis užpuolimas. Šis atėjo 
iš Skandinavijos ir Baltijos. 
Savo esmėj jis buvo užpuoli
mas piratų, kurie nebuvo 
skaitlingi, bet iš priežasties 
puolimo ant pūvančios visuo-

mėnų administracijai sugriu
vus, vietiniai piratų gaujų 
vadai perėmė vietinę valdžią, 
kuri ilga siaura juosta tęsėsi 
rytine ir pietrytine pakran
čių dalimi, kuri šiandien va
dinama Anglija. Šioji grupė ' 

įmonės praplėtimo dar 
kalkių purvas, pelenai, a p t Į * - ] . ^ k u r i e t u r ^ 0 b ū t i baigti 
Šusios visokios šiukšlės, lapą ! ̂  1Q s a v a i r d ų T a v į a u p]>r 
puikiausiai tinka laukams trę - ^ ̂  4 m - n ? Q ( k r b u p a 

š t į" . _ Skaitai žmogus, ir ne b a i ^ n e m a t t 

mm_mmmmmmm_^mm________ I tautines nepriklausomybe 
buvo vadinamoji -Saksoniš- Petrašiūnų elektros stoties'Bet tenka pastebėti, kad rau-
koji,'» kuri užpuolė pakran-' i111011^ darbininkai savo ko-j donieji okupantai jau sj>ėjc 
tes prie Galais ir Boulogne, \ D-earu buvo išrinkę kažkokį panaikinti Lietuvos karino-

1 K. Kriaučionį. Bet dabar l l i enę. O kai dėl liaudies kovų 
"Tiesa" skelbia, kad š.is' jg] tautinės nepriklausomy 
"drauga's", anksčiau gana \^^ t a i karo muziejuje visa-
veiklus, išskirtas komisaru,1 j a būdavo dau.o- vaizdii:^ų ek 

torius yra Š. Mandelštamas. 
Gi 4<draugas"' (ilovackas pa
sivažinėjo net į Minską pasi
mokyti, kaip jis turės **pla
nuoti Lietuvos ūkį. Būtų gv-
riau | m klaups Š. Mandelšta
mo! 

pietrytinę Belgiją, kaip ir pa 
čią Britanijos salą. Yra fak
tas, kad viena iš šių grupių 
buvo vadinama "Angles" ar
ba "Kngles," iš kurių žodžių 
mes gauname anglišką žodį 
"English," ir "ftngland. 

(Bus daugiau.) 

— Marijampolėje buvo su-
\ šauktas moterų susirinkimas, 
kuriame dalyvavę apie 6*0 mo
terų. Kaip praneša "Tiesa", 
"susirinkimą labai pavyzdin
gai pravedė kompartijos at-

pasidaręs nesukalbamas, -iš*Į sponatų, kaip lietuvių tauta| stove energingoji Žmudskaite 

— Vilniaus-Kauno ruože 
pra<ledami gekžinkelių įpra-
platinimo darbai, sulyginant 
juos su Sovietų Rusijos plo
čiu. Šie darbai atliekami sku-
.bos keliu, dirba net 000 dar
bininkų. 

»»! 

didus, kerštingas ir visai n -
draugiškas. 

PLATINKITE UDRAUG4 J t 

1918-20 metais 'su ginklu ran Gcsa M 

"BŪK ŠILUMOJ LINKSMAS IR TAUPYK" 

SHELL Biuą Flame RANGE OIL ir FUEL OJL 
MW^^^ Tt^žMan Deira. Todėl M&žiau Sudega. 

SHELŲ 
karščiau Dega, Todėl Mažiau Sudega. 

GREITAI PRISTATOME CHICAGOJ IR A P V L I K R E S E I š 5 PLANTŲ. 

PIRKITE S T A N L E Y O I L C O. 
Telefonai- VIRGINIA 9740 DABAR! VIRGINIA 3100 

4400-02 South Westem Avenue 

SAVAITRAŠČIO KRISTAUS KARALIAUS "LAIVO" 

EASY 
»AYMiHT» 

Taisoin ir 
perdirbame 

senas dantų 
pleitas. 5 vai. 
patarnavimas 

Dfcrotue išimamus elautis ]>ai;al 
jūng turimų kalkinių inoih-lių Ir 
priimam tik užtviitintų gydoto-
jų užsakymus. Ofiso v,ik: nuo 
!<• ryto iki 9 vak. Tivr, sušnarins. 

$Q50 
SATISFACTION CUARANTCID y Uf 

Phillips' Dental Ląboratory 
I). MasUa, ląboratory T<X"linician 

2356 W. 63rd St. Pro. 2174 

wm 
Piknikų Sezono Užbaigimas 

VYTAUTO DARŽE 

Account* open by the 15th earn a t of the ls t 

FAIRFIELD SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

2729 W. CERMAK ROAD 

Sekmad,, Spallu-October diena, 1 9 4 0 
REZERVUOKITE TĄ DIENĄ "LAIVO" 20 METŲ ĮSISTEIGIMO JUBILIEJAUS PIKNI
KUI. BUS ĮVAIRIŲ PASISMAGINIMŲ, ŽAIDIMŲ IR BIZNIERIŲ DOVANŲ. TAI BUS 
PASKUTINE ŠIŲ METŲ PASILINKSMINIMO DIENA VYTAUTO DARŽE. 

"LAIVO LEIDĖJAI 

P. S. BUS IR VARTŲ" (GATE) DOVANOS. 

AR DAUG KURO SUDEGiNAT ŽIEMOS METU? 

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulaciję 
Sutaupysite Daug Pinigų. 

Laikui lupant, Jūs vistiek insuliuosite savu namus, nes: 
1. Sutaupysite 40% kuro; 
2. Apsaugo gyventojų sveikatą; 
3. Padidina namų vertę; 
4. Taupo namų šilumą; 
5. Duoda gerų apsaugą nuo 

gaisrų; 
6. Greitai ir lengvai įtaisoma. 

Apskaičiavau as I)i/ka i! 
Parūpiname F.H.A. I»a>kolin.nui* 

ar išmokėjimus. 

Mes" taip pat parduodame visokiausių stogų ir sienų 
dengimo medžiagų. 

ALEX ALESAUSKAS 
CHICAGO REPRESENTAT1VE 

6343 S. Western Ave. Republic 6051 
Warehorce: 9401 So. Stony Island Ave., tei SO. CHICAGrO 9245 

r mmm—rn PIONCIU DOCK W0pL 
li'BBBBH CORKDOAI3D 
14 • • • • FiBPOusInmATmoBoAtM 

H ' l I 5onWbot-30iM(>i»CuwcrT 

• i B Į HAB»Wxp-45i*s»«Cu»cFt 

3£W I Kun* Bo*a«« m Umi 

MM 
JlifH MAtonBY.ConcuTC.ETc 

http://MAtonBY.ConcuTC.ETc
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LIETUVIAI KITUOSE MIESTUOSE 
Gėrimės Mokinių 
Radio Programomis 

Philadelpnia, Pa. — NVi 
nau, a r visi žino, kad Fran-
riškos Auseviriūtes muzikos 
mokyklos mokiniu yni dUDcbr-

= ^ 

ty jis, studijuodamas CW (C<> 
ntinuoiis \Yave) susilekia su 
k.itais tokiais pat radio ni~>~ 
irvjais, taip pat \yev raJio su
sirašė net su Lietuvos LYLJ, 
Hipodromo 14 b, Kaimas, ra
dio vedėju, kuris A. Kema-

mos radio programos kas sek- giui atsiuntė tokio turinio 
madienį iš stoties \YTEL. Rei laišką: 
kia tik pasigėrėt: tais mažais 
lietuviukais ir jau paaiuru-
giais bernaičiais ir mergaitė
mis, kurie visuoipet gražia;; negalėsite į Lietuvą atvažiuo 

"I)ear, 
44 Labai dėkoju už laišką. 

Gaila, kad dėl karo, tur būt, 

ti, bet, karui pasihai°rus, būtų 
labai malonu jus Lietuvoje 

i t T.-v Jūs įprašote surašą makt 
.pavadinimų. IVt tai labai di
delis darbas. Gal vėliau gale 
siu ką nors parašyti. Geriau
sia būtų, kad Jūs atsiųstume-
te visą radio vardų sąrašą an
gliškai, tai aš išversčiau j lie-

pasirodo ir žavi klausytojus. 
Vaikučiai F. Auseviriūtes mo
kinami muzikos net kelioli- sutikti. 
kais .inutrumeiKtų. Be to, mo-| 
k i narna ir balso, dainavimo. 

Labai girtini tie tėvai, ku 
rie į muziką linkstančius sa 
vo vaikus leidžia mokintis lie
tuvaitės muzikos mokyklon. 
Jie mus, klausytojus, kas sek
madienis džiugina. F. Ause-'7 

., r \ i tuvių kalbą ir (prisiųsciau) 
vielutės muzikos inokvkla ra- v. v. k - « » ^ ..^-^ 

* —grąžinčiau. As dirbu 14l)r>6 
ndasi adresu 2064 L*. Stella , • e . . , „ . . , T , 

_ _ kc fone ir ,14312 kc-ew. Input 
1 . , r i r i _ 4 . , ^ ' " ' a p i e 200-300 W . " Geriausių 
Lieka tik palinkėti, kad to- r , _.. .v T . , 

p . . . . . j linkėjimų is Littuvos. 
ii mokvkla kuo ilgiausia] pa- <4r> . v »„•,.„„ TT« * 

"Pasirašo; Petras Vant 

Laikinas drafto direktorius Įeit. pulkininkas Lewis B. H-er-
shey (kairėje) studijuoja divizijoninį žemėlapį Wasliingtone 
sa konskrip<'ijos komiteto nariais, maj. Ben Howell (ientre) 
.ir majoru C. Parker. (Acme t^lejphoto) 

no šventadienojo neapkis ne-" kur jie nueis; greičiau jie nu-
nuėjes į bažnyčią ir neiškla.:-| eis j blogą vietą nekaip j ge-
sęs mišių. Taip pat neišgirsi' n*. O tokių vietų randasi vi-
iš jo lūpų negrabių žodžių, sur. Mes eambridgečiai to da-

Piety Amerika 
Provincijoje 
Geresnis 
Gyvenimas 

Pagyvenęs apie desėtką me 
tų provincijoj, pirma fazen 
doj, vėliau mažame miestely 
je, o dar vėliau nuomojamam 
ūkyje, prkš porą metų persi 
kėliau į Sao Paulo, manyda
mas, kad čia gyvenimas dar
bo žmogui geresnis, bet per 
perą metu įsitikinau, kad la
bai suklydau. Tieisa, fazendo-
je irgi buvo labai sunku. Bei 
kėjo daug dirbti, o atlygini
mas (buvo tiek menkas, kad 
vos užtekdavo paprastam ijira-
gyvenimui man ir šeimai. Pa
vargęs kelis metus fazendoje 

f Vanagaitis)" 
Laiškat išleistas iš Kauno 

17-YI-40. 

silaikytiį. 
Lietuvis radio mėgėjas 

Skaitlingo Pbila lietuvių 
jaunimo tarpe turime vieną A. Kernagis nors nėra me 
susipratusį jaunuolį ir karštą i tuose, bet liuosnoriu įstojo į 
lietuvį patrijotą. Juo yra AL National Guard ne paprastu 
bertas Kernagis, gyv. . 243 pareigūnu, bet slaptųjų žinių 
Diokinson St. Jis nors nėra'davėju ir prLomčju p? r radio 
matęs Lietuvos, bet labai už- iš lėktuvų. Toje srityj drąsiai 
jaučia ją patekusią į komu- galima sakyti, kad jis pasieks 
nistų vengiją. Be to, jis yra pačias aukštumas. Dabar jis 
didelis radio mėgėjas. Kai tik konstruktuoja naują radio C. 
sužino, kur bus leidžiama ko
kia lietuviška radio progra
ma, jis visuomet stengiasi jc 
pagauti. Būdamas sumanus ir 

TV". 450 Watts, ir tikfei, kad 
jam tai pavyks. 
V Jaunuolis visli mėgiamas, 
mylimas, nes blaivus, prakti-

turedamas patyrimo radio su I kuojantis katalikas, nei vie-

Bendrai, pilnas savyvaldos 
jaunuolio ir, kaip tokiam, sto
vi prieš akis'd;delė ir garbin
ga ateitis. 

Sveikinu Albertą ir linkiu 
pasisekimo visuose užmany
muose. K. D. 

Įsteigtas Lietuvių 
Piliečiy Klibas 

Cambridge, Mass. — Vie
tos lietuviai šeriai sikųsdavo-
tsi, kad neturi nnioisavos užei
gos, kur galėtų vakarais ar 
šventadieniais susitelkę į bū
rį, nebenuobodžiaujant, laiką 
praleisti. Taip pat blogai, yra^ 
ir su jaunimu, ir jie turi prie1 Kas skaito katalikiškus lai-
kitų iglaustis. Tėvai išk4dę} kraščlus, tas platina Dievo 
vakarais jaunuolius nežino, 

ryti negalime, mes turime lai
kyti savo jaunamą prie įsavęs, 
o jaunimo mes turime labai 
puikaus. A. Zavecko ir P. Ka
daičio pastangomis, pritariant 
klebonui P. Juškaičiui, rūgs 
22 d. sušauktas susirinkimas, 
kuriame vienbalsiai nutarta 
įsteigti klubą. Išrinkta ir val
dyba: pirmininką^ ,— A. Za-
veckas, vice-pirmininkas — 
F. Vaitkus, iždininkas — S. 
Luini's, raštininkas — Dau
kantas, rast. padėjėjas — A. 
Jakutis. Klubas pasivadins 
Lithuanian American Citizen 
B. C. Club. \ ', A. D. 

i 

A. A. KIIII . Jono Juškos Paminklo Fondas 
I karalystę čia ant žemės. 

VVOIK S T U D I O 
1945 West 35**" Street 

JUOZAPAS RASHTNSKIS 
Mirė rūgs. 30 d., 1940 m., 

11:30 vai. ryto, sulaukęs se-
nyvaus amžiaus. 

Gimęs Lietuvoje, Tauragės 
apskr., Kauno redyboje, Kal
tinėnų parapijoje. 
Amerikoje išgyveno 50 met. 
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterį Marijona (po tėvais 
Rirzknite); sūnų Juozapa: 2 

dukteris: Stanislava ir Vikto
rija; žentus; Edward Svvian-
tek ir Theodore Pierce; anū
kus: Dolores ir Theodore 
Pierce; švogerį Juozapa Ricz-
kų ir jo šeimą; švogerka. Juo-
zapiną. Norušienę ir jos šei
mą; pusbrolį Juozapą Rash-
lnskį ir jo šeimą; brolienį Jo
zefą Rashinskienę ir Jievą 
Rashinsklenę ir jų šeimas ir 
draugus. 

Kūnas pašarvotas namuose: 
669 W. 14th St. Laidotuvės 
įvyks penktad., Spalių 4 d. 
Iš namų 8:30 vai. .ryto bus 
atlydėtas į Dievo Apvaizdos 
par. bažnyčią, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kap. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę: Moteris, Sūnus, 
Dukterys, žentai. Anūkai. 
ŠMOgerkos. Pusbroliai, Giminės. 

Laid. direktorius J. F . Ra-
džius, tel. CANal, 6174. 

—~*—mmmmmm 

persikėliau i vieną mažą S. 
Paulo estado provincijos mie-
stelj, kur metus laiko dirbau 
sandely prie medvilnės rūšia
vimo. Po metų laiko iš šio 
miestelio išsikėliau ant ūkio, 
Išsinuomavau 8 alkierius že
mės ir tris metus ant jos dir
bau augindamas medvilnę, 
kukurūzus, ryžius ir t.t. 

Nežiūrint, kad reikėjo mo
kėti brarJ^ia nuomą, vis tik 
per porą metų su šeima gra
žiai pragyvenom?* ir sutaupo
me apie 6̂ 000 milreisų. Pas
kutiniais metais nepasisekė.. 

Piktosios skruzdės ir kiti ken 
kėjai labai sugadino medvil
ne, kurios ir taip derlius tais 
metais buvo menkesnis. Tre
čiaisiais metais sujsitaupyti 
nepasisekė beveik nieko. Me-
e.iau žemdirbystę ir atvažia 
vau j S. Paulo. Čia jau du me
tai, kai dirbome trijuose iš 
savo šeimos ir ne tik, kad 
nieko susitaupyti negalime, 
bet jau išleidome dalj anks
čiau sutaupytų pinigų. Čia 
atlyginimas menkas, pragy
venimas, butais ir visos kitos 
išlaidos didelės. Matydamas, 

kad padėtis rJ> tik nepagerė
jo, bet vis eina blogyn, nu-
M.rendžiau dar šiais metais 
kraustytis iš Sao Paulo į pro-
vincijy, kur žmogus gali daug 
lengviau dirbti ir daugiau už-
birbti. J. Morkūnas (L.) 

— Nepriklausomosios Lie
tuvos užsienių reikalų mini
sterijos likvidacinė komisija 
praneša visuomenės ir įstai
gų žiniai, kad nuo rugsėjo 7 
d. Užsienių Reikalų Ministe
rija neįveikia ir todėl pra
šoma į ją nesikreipti jokiais 
reikalais ir nesiųsti jai jokių 
raštų. 

— Suimti gen. V. Nagius-
Nagevičius, buv. Ministrų Ka 
bineto generalinis sekreto
rius. 

I A. 

MODERN 

(.OMPI.E1E 

Atvaizduojamas paminklas buvo pastatytas Šv. Kazimiero kapinėse prie a. a. 
Kun. J . Juškos kapo. Iškilmingos dedikacijos ceremonijos įvyko sekmad., Liepos-
July 7 d., 1940 metais. Norime padėkoti tiems, kurie jau prisidėjo, ir iš anksto dė
kojame tiems, kurie padės šį užsimojimą įvykinti. • 

Paminklo Fonde buvo 
Mr. and Mrs. J . Z. . 
M r. and Mrs. R. Z. . 

AUKOTOJAI PAMINKLO FONDUI 

$338.50 Mr. and Mrs. Orant 5.00 
m nn ^ r * anc* ^ r s * Ha£haway 4.00 

5.00 Viso $362.50 

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

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

TEL. SEELEY 6103 

ADVANCED PHOTOO.RAPHY 

LOWEST POSSJBLE PRICES 

PHONE LAFAYETTE 2813 S 
. 

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Vestuvėm. Krikštynom Ir kito
kiem Rankietam Suteikiam Pa

tarnavimą. 
Linksma* Patarnavimas VLsiem.-

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

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

Phone 9000 620 W. 15«h Ave. 

ANTANAS URNEŽIS 
Uūrv.J 3428 S. I.ituaniea Ave.) 

Mirė rūgs. 30 d.. 19^0 m., 
2:45 vai. popiet, sulaukęs 43 
metų amžiaus. 

Gimęs Lietuvoje, Šauliy ap
skr., Lygumų parap., Jackonių 
kaime. 

Amerikoje išgyveno 27 m. 
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterį Izabelę (po tėvais Ta-
mošaičiutJė); sūnų Vytautą; 
seserį Eleną, ir švogerį Vale
rijoną Satkauskius; du bro
lius: Kazimierą ir brolienę 
Venclovą U.rnežius ir Kons
tantiną su brolienę Anelę Ur-
nežius; du Švogerius: Joną ir 
švogerka Oną Tamošaičius, An
taną ir švogerka Elzbietą Žil
vičius ir jų šeimas ir kitas gi
mines Amerikoje. O Lietuvoje 
paliko: 4 seseris — Veroniką. 
Valeriją, Agotą ir Jozefą; 4 
švogerius ir kitas gimines ir 
pažįstamus 

Velionis priklausė prie: Tei
sybės Mylėtojų Draugijos ir 
Chicagos Lietuvių Politikos 
Kliubo. 

KCnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 So. 
Lituanica Ave. 

Laidotuves įvyks penktadienį, 
spalių 4 d. Iš koplyčios 8 vai. 
ryto bus atlydėtas į šv. Jurgio 
par. bažnyčią, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į iv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Moteris. Sūnus. Se
serys, švogeriai, Broliai, Bro
lienės ir kitos giminės. 

Laidotuvių direktorius Anta
nas M. Phillips, tel. YARds 
4908r 

Atnaujinkite ir Pagražinkite 
N\mu Grimlis 

"DUSTLESS FLOOR SANDING" 
Apkainavimas Dykai — 

t S Metų Patyrimo 
Darbas G •arantnota> 

D81 Specialių Są'ygų 
Saukite Dabai 

COMPLETE FliOOR SFRV1CF 
Telefonas Normai 4799 

URBA Gėlės Mylintiems,. 
Vestuvėms, Bankie-
tams. Laidotuvėm 
ir Puošimams. 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

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

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South Fairfleld Avenue 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

A M D III A M P C PATARNAVIMAS 
AmDULAIiUL DIENĄ IR NAKTĮ 
D V I / A T KOPLYČIOS VISOSE 

I IV A l MIESTO DALYSE 

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

Anthony B. Petkas 
6812 So. Western Ave. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
ClCero 2109 

P. J. Ritas 
Albert V. Petkos 

3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419 

4704 S. Western Avenue 
Phone LAFayette 8024 

2314 West 23rd Place 

Klausykite mušu radio programo Antradienio ir 
Šeštadienio rytais 10:00 valanda, Ii WH1P stoties (1480 k.) 

So Povilu Baltimleru. 

Lachawicz ir Sunai s
p f e c « a « . Phone PULlman 1270 

J. 4348 So. California Ąve. 
Phone LAFayette 3572 

! S. P. Mažeika 
Antanas M. Phillips 

3319 Lituanica Avenne 
Phone YARds 1138-1139 

3307 Lituanica Ave. 
Phone YARds 4908 

file:///Yave
file:///YTEL
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
^jnarė hgUMg guli šv. Kry [Rinktines šeimininkes PILIEČIAI TURI 

žmus hgoninėj. . veiterkos 'BUDĖTI, VEIKTI 
Šiam sus-nie jsirase dvi nau wwmmmmmmmm 

^ 

Marquette Park j L. Vyčių Chic. Apskr. 
Žinutes _^j^L*fBi C^oro Repeticija 

Bagsėjo 22 <!., parapijos sa-j L. V. Chic. Apskr. choro 
leje buvo suruoštos prakalbos.!* repeticija įvyks šį vakari), daii^ įdomių pranešimų. Nau 
Dvieili atvejais kalbėjo Tėvas} Aušros Vartų parap. salėj, I jį rėmėjai ir gi kviečiami at 

jos nares. 
Mėnesinis susirinkimas į* 

vyks penktad. vakare, spalio 
4 d., tuoj po pamaldų, mo
kyklos kambary. VISL-OB ma
lonėkite atsilankyti; išgirsite 

Kazimieras* Žvirblis, domini
konas. Pirmiau vaizdžiai nu
piešė Lietuvos pažanga mok-

2323 \V. 23rd PI., 8 vai. vak. silankyti, ir įsirašyti. 
Stella Wodman, korespc Šį vakarų paskutine proga 

prisirašyti prie choro, nes 
slo, biznio, komunikacijos ir choras turi prisiruošti prie g į V a k a r ą R i n k s i s 
ūkio srityse. Po to papasako-joperetes, kuri bus vaidinama np- * » . . 

Bendradarbiai 
jo, kaip grobikai komunistai lapkr. 17 d. 
ir Maskvos komisarai paver
gė viską, kų Lietuva buvo į-
'si gi jusi per virs 20 metų. 

Konsulas Daužvardis įrodė, 
kaip neteisėtai komunistai už-

Graži ARD 2-tro 
Skyriaus Veikla 

Bri^geport. — ARD 2 sky-

Cicero. — šį vakar?} apie 
8 valandų rinksis į svarbų *>u-

\VKST SIDK. — Rudeni
nio išvažiavimo visų organi
zacijų, spalių 6 d., Vytauto 
parke, restorane pagamins 
skanaus valgio šios šeiminin
kes: pirmininke Klara Urbo
niene, pagelbininkes H. Zau 
riene, K. Šliogeriene, S i Bal
čiūniene, M. Jaukštiene, O. 
Dobrovolskiene, Uliene, M. 
Aitutiene, P. Tarvainiene, 
D. Gasparkiene, O. Docioliene, 
J . Šauliene, Pr. Šlogeriene, O. 
Labanauskiene, St. Kaupiene, 
Kerpauskiene, M. Miliauskie 
ne, J . Juozaitiene, M. Stumlv 
riene, P. Kalniene, J. Daniu-

skolos transito linijų gerini
mams, jei nebus įvesta S cen
tai už važinėjimų gatveka-
riais. Minėtos korporacijos 
valdininkai tvirtina, kad su 7 
centais minėtos paskolos grą
žinimas nebus užtikrintas. 

Jei piliečiai į tai visa šal
tai atsineš, po rinkinių poli
tikieriai parodys, kų jie gali 
daryti. 

grobe ir pavergė Lietuvų ir riaus susirinkimas įvyko rug-

sirinkimų visi Tėvų Marijonų nyte, U. Miliauskaite, Bv. Pe-
Bendradarbiai — ciceriečiai, traityte, seserys Jaukštaitės, 
bulvariškiai ir norintieji jais; O. Oksiene, P. Anzilottienė. 

panaikino jos piliečių l a i s v ę . ' ^ 0 6 d;> »>°kyklos feaiiiha-|buti> į parapijos mokyklos, E. Karlavičiene, O. Zostautie 

varg. B. Akompanuojant 
Janužauskui, J . SamoSka pa- ^aitUngas, nes buvo rengi 
. « v . 4 , • ,• _ *» nia "pantry pnjty vietos s dainavo keletu dainelių, o M 
X|t'zbituuskiene akompanuo
jant L. Šimučiui, J r., tikru 
lakštingalos balseliu padaina 

ry. Susirinkimas buvo labai 

pantry pa r ty " vietos se 
serims. 

Centro raportų išdavė Oko-
niene. Centro piknike 2-ras 

vo «.lo. Po to Conradas rodė ^Tins H u t a i* <"**«« ir 
movies" iš ikaro ir Lietu 

vos gyvenimo. 

Programa vedė vietinis kle 
bonas. • -į L 

išrinko komisija kurion įėjo: 
Milašie-ne ir ŽAlvitiene, o Ben 
dauskiene apsiėmė joms pa
dėti. Komisija dėkoja visiems 
aukotojams, kurių aukos da-

Buvo renkamtt aukos, ku- v 6 n e m a ž a į I* l n o-
riu. sudėta $41.51. Aukojo šie: * • * * * i š Pa™P- P l k m k o> 
$5 klebonas A. P. Baltutis kl»r i*B*J°* dirbo virtuvėj,. 
Po $2: P. Kazakaitis, A. Kini' P^irode, kad piknikas gerai 
butaitė, ir N. Dufcokas. Po $1: Parsekė. Komisijos nares O-
K. Adomaitis, M. Carazis, A } ^ ^ ^ * JaękienSdėkoja vi-
Dargis, F . Daigelis, K. Ger- * i e W 5 aukotojams ir darbmin-
vilis, B. Janušauskas, J. L . ! k { h 

Juozaitis, B. MiLius, M. Ma-

1 

palio6, 9, 12 ; 13 dd. ren-

kalianas, V. Kadaitis, P . Bau- ^ a m * m e t h l i s P a r aP- b a z a r a s « 
skini*, F. Šnekutis, M. Švei- K a i P k a s inet> te*P ir šiemet 
kau^cas, G. Saboravičia, Stu
lga, Mickeliūntene, Ant. t u š 
čius, J . Urbutis, Kaz. Žibrai-
tė, ir kun. K. Žvirblis. Pini 

rėmėjos prisidės, darbu — tu-
rėf būdų. "^^ į f 7* 

Lapkr. 3 & įvyks parap* 
metinė vakarienė kiniai re-

gus pasiimta Lietuvai Gelbėti j « * * * • * » * • * šeimininkauti. 
Po šios vakarienės skyrius 
pradės rengti* prie auksinio 
parap. jubiliejaus, kuris bus 
minimas 1942 m. Komisijon 
parap. vakarienes apsiėmė Ja-
ckienė, Okonienė, Milašienė, 
Ežerskienė ir Žilvitienė. 

Dvasios vadas kun. Kitaus-
kas dėkojo visoms darbinin
kėms, korida dirbo virtuvėj 
per parap. piknikų; dėkoja ir 
toms, kurios prisidėjo prie 
u pantry party". Taip gi kvie
tė visas išvien dirbti parap 
bazare ir vakarienėj. 

Pranešta, kad j serga skyr. 
\ 

Fondo iždininkui. Rap. 

Prezidento sūnus 
Chicagoj 

Chicagon atvyko preziden
to sūnus Franklin D. Koose-
velt. Šiaiulien jis dalyvauja 
jaunųjų demokratų organiza
cijos vadų vaišėse Stevens 
viešbutyje. 

J i s tariasi apie jaunųjų de 
mokratų planuojamus susirir 
kimus Kolumbo diena (spa
lio 12 d.) įvyksiančius. 

kambarį. Susirinkimas svar
bus, nes už bemaž trijų savai
čių Sfargonų Bendradarbių 
21-mo skyriaus įvyks gražus 
vakaras. Kad sėkmingiau tų 
vakarų įvykinti, reikalingas 
visų bendras pasitarimas ir! kitos 
pasiskirstymas įvairiomis pa
reigomis, ypač bilietų platini
mas. Vakaras įvyks spalių 20 
d. parapijos salėje. Taigi, bū
kite taip malonūs, visi kuo 
skaitlingiausiai susirinkti ir 
galutinai pasitarti šiuo svar
biu reikalu. Rodos, kad lato 
su'sinnkimo nebus prieš ren
giamų vakarų, taigi, prašomi 
krei'pti dėmesio, ir būti laiku. 

Valdyba 

nė, V. Jusevičienė, J. Zalato
rienė, J. Kulbiene, M. Dob
rovolskiene, O. Jodikienė, V. 
Glebauskienė, S. Petkienė, K. 
Jurkštienė, B. Motiejaitytė, 
I. iSamolyto, J. Petraitytė ir 

Kvieslys. 

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

(6.00 Machincless Permanant 
Wave, SPECIAL TIKTAI $ 2 . 7 5 

Skambinkit: R E Public 9202 
Užtikrintas darbas visu pagrąžini

m o darbut 
Patyrusios Lietuvaitės! 

šia Savaite Peivttato 2 Naujas 
Darbininkes: Anette Stoškus Ir 
Koše Tassclla. 

Marty's Beauty 
Shop 

6321 S. WESTERN AVE. 
Tel.: REPublic 9202 

Marty SucJlla. savininke 

REMKITE, PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ. 

-

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

—S M Al l MONTHIY PAYMENTS— 
AU MAKIS 

SOLD, RENTED 
AND REPAIRED *••*'*/*>/• 
— IIMIAI T«*OMM »UOWANCT — 

•va utiniu ( M I I OMi.ti»i HIW.M*CHINI •HAIANUI 

*STAR TYPEVVRITER 
C O M P A N Y 

ROMIT C. GOlOUAn. Manogar 
189 W. MADISON Sf. 

Phone DEAR30RN 8 4 4 4 
[—DEMONSTI 

Chicagos miesto valdini li
kai, kurie rūpinasi transito 
reikalais, su transito virši
ninkais tariasi po įvyksian
čių lapkrieio 5 <Liena. rinkimu 
galutinai pasitvarkyti susi
siekimo priemonių reikalais 
ir už važinėjimą, gatvėka-
riais nustatyti 8 centus vie
toj šiandien mokamų 7 centų. 

Praeitų pirmadienį t'edera-
liniam teisine nutarta transi
to reikalų sprendimą atidėti 
po rinkimų. Nes jei prieš tai 
būtų sprendžiama, gali būtų 
pavojaus Chicagos demokra
tų partijos politinei mašinai. 

Federaliniam teisme išaiš
kinta, kad Reconstruction Fi-
nance Corporation nenori 

r . Askforthobig25*tubeor,bettorstill,tho 
d u o t i 5 3 l l l i l i i o m i d o l e r i U p a - ' *«*•« sizo 40* tubo Oontalalac inore tUan 

J ' £ i JiPOundoftoothpastc.Atanydrugcountor. 
Lambcrt Pharmacal Co., St. Louis, Mo. 

f H I NEW FORMULA 

LISTERINE TOOTH PAŠTE 
S u p e r c h a r g e d ^ ^ ^ 

CLASSIFIED 
I arduodu namą — 2 fletų: naujas 
ccnuntinis pamatas; naujai ištaisy
tas. Handasi prie 45-tos ir S. Mo-
zan pat Parduodu už $3.S5o. Kreip
kitės tekančiai: 4503 s. i alinau A-
>OIHU«. ls Į f loor . 

NEW TOOTH PAŠTE 
CLEANS DANGER 

AREAS EVEN WATER 
MAY NOT ENTER 

Imagine a dcliglufully difToront tooth past« 
tliat totam into a "bubble l>ath" line onougb 
to clean pits and eraeks so tiny cveu water 
may not entor thenil 

That's exactly \vhat bappens tho Instant 
saliva and brush toucli the NKW formula 
Listerinc Tooth Pute, suptrcliarged \\ith 
ataazing Luster-Foam detergunt. You 
wouldn't believe hovv it cl> ans, brightens, 
polisbes . . . leaves tho outiro mouth so 
uiuch fresher and cleaner. 

rAHOAVlMVI ' H A M B U U j U t ' 
V A U i Y K L A 

l'arduodu gerai išdirbta Hainburger 
Valgyklą, l'uiki proga porai; nuoma 
maža — $22.50 į menes J. Sekmadie
niui liuosi. Valgykla suaodina 12 Ir 
daugiau. Parduodu už $900.00 cash. 
Kreipkitės po « vai. vak.: 2 s l « W. 
39th S t m l , Chk-ain>. 

PARDAVIMUI NAMAS 
Blzniavas namas 22x80; krautuve 
-^x50. Karsto vandenio šiluma ap
šildomas; pragyvenimui kambariai 
užpakalyje, l'imas beismontaa. 2 ka
ry gaiadžlus. Kaina $7,500. Neno
rime mainyti. Savininkas: 2435 W. 
7lst 8trtft, tel. Kfci'ubUc 8242. 

PiUfišKOMAS VY.UVS 
PajOškome vyro dirbti ūkies dar
belius; bus duodamas pragyvenimas, 
kambaris ir p*iniokėjiiuas pagal su
tarties. Kreipkitės dabar prie: Mrs. 
lidzeUs. 6952 S. Kock\vcll Slrvvu 

H 0 L L Y W 0 0 D INN 
Svetaine renduojama susi
rinkimams, parems, vestu-
vema ir visokiems kitiem? 
parengimams. 
Mykolas Ir Elzbieta Ktulau-kal 

(Savininkai) 
2417-19 WEST 43rd ST. 

Phone Virginia 9780 

CONRAD 
Fotografas 

tudlja {rengta plr 
noa rūšies HU mo-
įerniškomis užlaldo-
aaia Ir Hoilvwood 
šviesomis. D ^ / b a *• 
G a r a n t u o t a s . 

420 West 63rd Street 
TeL: Biznio — ENGlewood 588. 

Reg. — ENGlewood 584* 

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 šiandieni 

PARDAVIMUI MAMAS IR 1UZMS 
fardavimui namas, 6 kambariai vir
šuj; tavernas ir 4 pagyvenimui kam
bariai pirmame aukšte. Mūrinis ga-
radžius. Tavarno fikscerlal visi nau 
ji. Parduosim pigiai. Kandavi an 
63-čios gatves. Atsišaukite: Telelo-
n ą s M u s p t t t so7s. 

PARDAVIMUI A l i MAUNIMU1 
Norin.s išmainyti 2 netu po • 

kambarius narna lirightou Parka 
ant mažesnio. Atsišauaite: 

3944 So. Artesian A ve. 
PARDAVIMUI \ \ M \ s 

Pardavimui 4 kam Dariu cottage — 
50 pėdu. lotas. Atsišaukite: 722T S. 
Ruckuel l Jstrcet, t lueago, 1U. 

PARDAVIMUI LOTAS 
Pardavimui lotas 2i»xl25 pedg. Kan-
dasi ant 71-mos gatvės tarp Cen
tral Park Avenue ir L*ivvndule Ave-
nue. Atsišaukite telefonu: PROspect 
M t i , 

i i T H A T L I T T L E CAWIE,,^ur.Mncartoo.eo.,n.i.-By B. Link I 
• » - — • — • « , Į j 

-TH^UE'S HO USB SOU UJAHT 

VvkGfte 
"<00 S0»AE 
OF va 1 u 

v^u%^ 

A (AiHC'S ^ SpOUT, VMrSKTS TO © V f 
Eus\e SOME 

D U O D A M E 

PASKOLAS ANT NAMU 
A N T L E N G V Ų M Ė N E S I N I Ų IŠMOKĖJIMŲ 

N U O 1 I K I 15 M E T Ų . 

Reikale kreipkitės prie: 

» * * - ST. ANTHONY'S 
BUILDING & LOAN ASSOGIATION 

k 1500 SOUTH 49th COURT 
CICERO 

T E L E P H O N E CICERO 412 JOS. T. G R I B A U S K A S , Sec 'y . 
Padėti pinigai kas menes! iki 11 d. neš nuošimtį nuo 1 dienos 

DABAR MOKAME 34* VZ PADĖTUS PINIGUS 

KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUTINIAI APDRAUSTI IKI $5,000. 
per FedA-nU SATIUCS and Doan Losunace Oorp., Wa*litngloti, D . U. 

PARDAVIMUI MAMAS 
Medinis namas, apkaltas su asbes-
tos, cementinis pamatas. 3 fletal 
po 5 kambarius ir krautuve. Par
duosiu arba mainysiu ant dviejų 
tletŲ namo. Atsišaukite: 421S So. 
(Jampbell A ve., 2 ras aukštas prieky j . 

PARDAVIMUI AR MAINYMUI 
Taverno biznis ir 2 aukšt u mūrinis 
namas. Tavernas pilnai įrengtas ir 
b'znis gerai išdirbtas. Kaina priei
nama. Parduodame iš priežasties li
gos. Atsišaukite: Frauk and Nellio 
Ya.sius. 739 l iast 92nd Plaee, U i i -
cagio, Illinois. 

PAJEAKOMAS VYRAS 
Pujėškonie vidutinio amžiaus vyro 
dirbti Akles darbelius. Malonėkite 
šaukti tarp 6:30 ir 8 vai. vakare, 
šiuo numeiu: K K Vada 2631, arba 
atsilankykite šiuo adresu: 521 Craw-
ford A ve. 

V 

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO 

REAL ESTATb 
INSURANCE AND LOANS 

Statau Yisokios rusi«s naujus na 
mus ant lengvų mėnesinių i šmo 
kejlmu. Darau visokį taisymo dar
bą be Jokio eash {mokėjimo, an> 
lengvų mėnesinių išmokėjimų 
( l šgaunu geriausi atlyginimą k 
Ptre Insurance Kompanijų dėl tai
symo apdegusių n a m ų ) . Darą* 
paskolas ant naujų ir senų namo, 
ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
nuo B iki 20 metų. Reikale kn<p-
kitėa prie: 

VVHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER 
D1MNG ROOM SETS — PAR-
LOK SETS — BEDROOM SETS 
— RŪGS — RADIOS — R E -
FRIGERATORS — U A S H E R S — 

MAN GELS — STOVĖS. 
Ali Nationally Advertised Rems. 

ALEX ALESAUSKAS & SONS 
FACTORY REPRESENTATIVE 

6 3 4 3 So. Western Avenue 
Telefonas REPUBLIC 6051 

J O H N P A K t L 
6816 S. Western Ave. Phone Grovebill 0306 

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

W e Buy, SeU And Exchange City Property A n d Farm Lands 

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

Namai, Farmos Eina Brangyn. Pasiskubinkite 
nusipirkti a iba pasistatyti . Turime namų po visą: 
Chicagą. Taipgi mažų ir didelių t'armų. Galima pigiai pirkt, mainyti. 

BARGEN'AI MARQUETTE P A R K A P Y U N K Ė J 

14 4-flctų, nuo $9,500 ir aukščiau. 
8 6-iletų, nuo $15000 ir aukščiau. 
15 10-i'l., nuo $18,500 ir aukščiau. 
3 15-fl., nuo $25,500 ir aukščiau. 

PIRKITE ANGLIS DABAR - KAINOS NUKRITO' 
ALESAUSKAS & SONS 

7100 So. Talman Ave. 
TEL. PROSPECT 8742 

Mes iškraustome moderniu būdu. 
Pardavinėjame t iktai geriausios kokybei 

(best ąual i ty) anglis. 

7 cottagiai, nuo $2300 ir aukščiau. 
12 bungalių, nuo $4300 ir aukščiau 
17 2- i letų, nuo $6,500 ir aukščiau. 
3 3-i'letų, nuo $7,500 ir aukščiau. 

Turime daug bizniavų namų, didelių ir mažų. Taipgi statom 
naujus namus ir taLsom senus. Ant jūsų loto pastatysim mūrinį 
bungalovv už $4,050.; 2 fletų mūrinį, po 4 kambarius, už $0,500. 

Je igu jūs turite seną namą, priimsim į mainus. Statyt i naują 
arba taisyt i seną namą nereikia pinigu mokėti pakol nebus dar
bas pilnai užbaigtas. Pastorojame pa-skolas ant lengvų išmokėjimų 
ir mažų nuošimčių. Apkainavimas veltui. Taipgi inšiūrinam na
mus, automobilius ir rakandus. Vis i mokesčiai namų arba inšiū-
rinių ant lengvų išmokėjimų. K a s nori pigiai pirkti, p e i t a i par
duoti arba išmainyti, naują namą pastatyti , seną pataisyti , kreip
kitės pas C. P . S U R O M S K I S CO., 6921 S. W E S T E R N J L V E . 

TeL Republic 3713; vakarais Prospect 0176. Ofisas atdaras nuo 
9 vai. ryto iki 9 vai. vak. Nedėl iom nuo 10 vai. iki 3 vai. p o p i e t 
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ORGANIZUOJAMAS NEPAPRASTAS 

RUD NINIS i.^*-^- IŠVAŽIAVIMAS W 

Visy West Sides Draugijų, Kliuby, Organizacijų, Biznierių, Profe-
sijonalų ir Jaunimo Jėgos Susitiks: 
Vytauto Parke, 1 1 5 Gatvė, ar t i Pulaski Road 

Sekmadieni, Spalio-Octeber 6-tą diena, 1940 metais. 

Per visą dieną skambės muzika, patriotiškos chorų daineles; bus ir į-
vairūs žaidimai, skanių valgių ir importuotų gėrimų; giliukingiems teks 
draugijų, profesijonalų ir biznierių dovanos. Kviečiame ir kitų kolonijų 
svečius. 

KOMISIJA IR RENGĖJAI 

SVETIMŠALIŲ 
REGISTRAVIMAS 
Ko reikalaujama sve
timšalių registravimo 
įstatymu 

Svetimšalių registravimo 
įstatymu (Alien Registration 
Aet) numatyta, kad kiek
vienas J . A. Valstvbėse esan 
tis svetimšalis (su mažomis 
išimtimis) j si registruotų paš
tuose, arba kitose kuriose au
toritetų nurodytose vietose 
iki šių metų gruodžio 26 die
nos. J i e gali registruotis sa
vo gyvenamose apylinkėse, 
arba kur kitur, kad ir nusi
kėlė į kitę miestą, arba į ki
ta valstybe. Tik reikalinga, 
kad iki gruodžio 26 d. būti
nai įsiregistruotų. 

Svetimšalių registracijos 
įstatymas liečia visus be skir
tumo ateivius, atvykusius į 
J . A. Valstybes nuolatos gy- . 
venti, a rba atvykusius laiki-

kompanija 
kvorta, 

nai, kaip tai turistus, studen- * „ . . . 
. . . • i !• • 1 įeno kai 

tus, įmonininkus, pirklius 

CHICAGOJE 
PABRANGINTAS 
PIENAS 

Pieno vartotojai Chicagoje, 
kaip apskaičiuota, kas mėne
sį už pieną kompanijoms mo
kės apie 100,(MK) dolerilų dau
giau, negu iki šioliai buvo 
mokama. Tai dėl to, kad pie
no kompanijos pabrangino 
pieną. J c s tai padare visai 
netikėtai. 

Pagal naujo kainoraščio, 
vartotojas parduotuvėje už 
kvortą pieno vietojo 81-2 
centų turi mokėti 91-2 cen
tus Už pristatomą j namus 
pieną kvorta pasilieka kaip 
buvus 13 centų. Bet už pri
statomą pieno galioną vieto
je 40c. mokama jau 44c., o už 
pusgalionį 23 centai vietoje 
22 centų. 

Pienui kainą padidino ir 
nepriklausoma Meadowmoor 

vienu centu už 

Triukšmas del prezi
dento sūnų paskyrimų 

Šalies spaudoje kilo triuk
šmas, kad prezidento Roose-
velto sunūs James ir Elliot 
vengia kareivinio d ra f to. 

Vienas jų yra paskirtas ma-
rynų korpusan leitenantu 
pulkininku, kitas — kariuo
menes orinio korpuso kapito
nu. Spauda nurodo, kad ne 
vienas jų neišėję reikalingų 
toms pozicijoms mokslų ir 
neturi patirt ies. 

Šis klausimas keliamas ir 
kongrese. Daug jaunų vyrų 
kreipiasi pas kongreso atsto
vus ir tiesiog karo departa-
mentan prašydami paskirti 
juos kapitonais ir net gene
rolais. Kit i protestuoja prieš 
prezidento sfmių išsisukinėji
mus nuo drafto. 

Teisėjas McGarry 
išteisintas 

Chicagos miesto teismų tei
sėjas E. L. McGarry buvo 
patrauktas tieson už tai, kad 
būk jis nuostolių daręs Coo-
ko apskričiai ir statės kliūčių 
teisingumui teisine pripažin
damas netinkamus laidus. 
Miesto teismų vyriausias tei
sėjas j j suspendavo pareigo
se ir " g r a n d j u r y " ji jkalti-
no. Po to apygardos teisėjas 
Fislier nusprendė, kad jis 
būtų atspenduotas, o krimi
nalinio teismo teisėjas Gra-
ber atsisakė nagrinėti jo by
lą. 

Pagaliau šiuo reikalu kreip 
tąsi Illinoiso apeliacijų teis
man. Dabar šis teismas iš
sprendė, kad jis neturįs- ju
risdikcijos į teisėjo Graber 
nuosprendį kištis. 

Pulkui reikalingi 
gydytojai 

Illinoiso nacionalines sar
gybos 33-ios divizijos 108-am 
medikaliniam pulkui reikalin
ga 13 savanorių gydytojų. 

Nurodoma, kad gydytojai, 
kurie norėtų įstoti, nereika
lingi turėti karinę patirtį. 

108-asis medikalinis pulkas 
gal sausio mėnesį bus pa-

• VEDYBOS 
GIMIMAI 

CHICAGOJ 
Gauti leidimai tuoktis: 
Andrew Čekus, Eleanore 

Stazack, 29—19. 
Kenneth Eyer, Helen Ru-

daviČius, 25—15. 
John Sergo, Helen Cha-

panskis, 24—19. 
Joseph Domark, Lorraine 

APLINK MUS 

šauktas j federalinę tarnyba j R a u t į S ) 27—21. 
jo apmokymui. j F r a n k T j r b a n ; A i m a D a m 

brauskas, 24—22. 
Raginami suskubti 
registruotis 

Chicago pašto viršininkas 
Kreutgen ragina svetimša
lius, kad jie subrustų regis
truotis, kad neatideliotu šios-
prievolės iki paskutinių die
nų. Svetimšalių registravi-
muisi laikas baigias gruodžio 
26 d. 

Paul Pranckinas, Frances 
Makarska, 47—42. 

Leroy Poungdhal, Bernice 
Jaruckis, 27—26. 

Ed\vard AVajcik, Bernice 
Wadas. 

Stanley Bednar, 24 m. am
žiaus, Cicero, vartydamas už
taisytą revolverį netyčiomis 
pasišovė į petį. 

ir 
kitus. 

Įstatymas visiškai nekliudo 
naturalizuotų piliečių. Bet 
tie, kuri? yra įteikę aplika^ 
cijas gauti pilietybės certifi-
katus (antruosius popierius) 
ir, jei žino, kad jų negaus iki 
gruodžio 26 d., turi regis
truotis. Kas gautų prieš gruo 
džio 26 d., tokiems nereikėtų 
registruotis. Kas turi vadina
mus pirmuosius pilietybes 
popierius, tas turi registmo
tis. Ilgiausių metų svetimša
lio gyvenimas J . A. 'Valsty
bėse neatpalaiduoja nuo re
gistravimosi. 

Registravimasis y ra priva
lomas. Kaip sakyta, visi sve
timšaliai tur i registruotis. 
Sunkios bausmės yra numaty
tos tiems, kurie neklausytų, 
įstatymą paneigtų. 

Registravimas y ra absoliu
čiai nemokamas, tai yra, tas 
svetimšaliui nieko nekaštuo
ja , jam nėra jokių išlaidų. 

Svetimšaliai asmeniškai re
gistruojasi pradėjus 14 metų 
amžiumi. J i e reikalaujami 
apie save paduoti kai kurių 
informacijų. Įs tatymu nuro
dyta, kad tos informacijas 
y ra konfidencines, jos pasi
lieka tik autoritetų žinioje, 
niekam neišduodamos. Be to, 
kiekvienas svetimšalis regis-
truodamasis tur i paduoti sa

mi padidinimą 
stambiosios kompanijos aiški
na: 1. Arbitražo boardas kaip 
reikiant nesumažino pieno iš-
vežiotojams mokamo atlygi
nimo; 2. Šios kompanijos nu
traukė dėl pieno kainų kom-
peticinę kovą su nepriklauso
momis kompanijomis. 

Pieno išv?žiotojų unijos 
prezidentas Henry Weber pa
reiškia, kad jam nesupranta
mas pieno kompanijų žygis 
didinti kainas. J i s sako, 
kompanijos žadėjo to neda
ryti, jei iŠvežiotojams atlygi
nimas bus sumažintas. Arbi-
tracijos boardas savaitės at
lyginimą nuo 48 dol. suma
žino iki 43 dol. 74c. 

Pabranginus pieną kils 
nauji nesusipratimai t a r p u n i Įšlnie. (Acme telephoto) 
jos ir kompanijų. Nes &uma 
žės pieno vartojimas. 

Detroit Tigers kuopa Crosley aikštėje, Cincinnati, 0., Laukia komandos ' T l a y B a l i " pirmajame World Senies lo-

Moterys pilietes 
pralenkia vyrus 

Cooko apskrities rinkimų 
boardas praneša, kad pasku
tiniais laikais daugiau mote
rų piliečių registruojasi, ne
gu vyrų. 

Štai, pavyzdžiui, rugsėjo 
mėnesį naujai pastoviai įsire
gistravo 9,837 vyrai ir 14,257 
moterys. 

Nuo birželio 1 d. iki rug 
sėjo 30 d. pastoviai įsiregis-

vo rankų pirštų nuospaudas, j t r a v o 19,096 motervs ir tik 
Visi svetimšaliai, kurie J . 

A. Valstybėse buvo po 1940 
m. rugpiūčio 27 d., kada im
ta vykdyti registravimosi įs
tatymas, iki 1940 m. gruo
džio 26 d. turi įsiregistruoti. 

14,028 vyrai . 
Rugsėjo 30 dieną: 1,159 

motervs ir 778 vvrai. 

J ie gali registruotis bi die
ną iki gruodžio 26 d. 

X So. Chicago gv. Juozapa 
parapija skaitoma mažiausia 
iš visų Chicago lietuvių, pa
rapijų, bet už tai gali pasi
girti parapijonais. Vienas jų 
— bankininkas Jonas Brenza, 
gyvena tos parapijos ribose 
(7020 Jeffery). Sočikagiečiai 
skaito didžiausia garbe turė
dami savo tarpe vieną žy
miausių Chicagos lietuvių. 

X Brighton, Park lietuviai 
susilaukė dar vieno profesi-
jcnalo — gydytojo. Dr. A. 
Rač-kus jau baigia įrengti įka
binėtą (ofisą) ligoniams pri
imti adresu 1853 West 35 St.) . 

X Čigonų Dainius — nauja 
operete, kurią ruošia scenai 
Lietuvos Vyčių Chicago apsk. 
choras, vedamas muz. J . Sau-
rio. Operetė bus vaidinama 
lapkr. 17 d., Lietuvių Audi
torijoj. 

X Slakerių nėra lietuvių ka 
talikų tarpe. Kiekviena drau
gija, klubas, organizacijos 
kuopa renka atstovus vakari
nių valstybių lietuvių katali
kų konferencijoj kuri įvyks 
spalių 27 d.. Davis Sąuare 
Park salėj, prie West 45 ir 
S. Paulina gatvių, Town of 
Lake kolonijoj. Pavergtoji 
Lietuva šaukia mus organi
zuotis i r veikti. 

X Chicagoj lepidemija, ku
ria galima t i ^ k /pasidžiaug
ti, tai yra (jaunimp'^ūrimasis 
į chorus lietuviškai dainai 
dainuoti. Be parapijinių, be 
Liet. Vyčių Chic. apskr., be 
eilės ki tais 'vardais chorų, šio
mis dienomis radio programų 
leidėjas P . Šaltimieras suor
ganizavo dar vieną chorą. Lie
tuvoj uždrausta lietuviškos 
dainos dainuoti. Dėl to išeivi-
jos jaunimas turi jas bran
ginti, dainuoti. 

X Dar vienas centrais, gal, 
Igreitu laiku išdygs Chicagoj. 
Praeitą sekmadienį įvykęs L. 
Vyčių Chic. apskr. seimelis 
nutarė Įsteigti nuosavo namo 
fondą. Komisijon įėjo kum H. 
Vaičūnas, S. Šimulis, J . Juo
zaitis i r k i t i Fondas bus stei
giamas koperatyviads pagrin
dais. 

Cincinnati Red's pasitvarko pirmajam "VVorld Series loši-mui. Bet dar neturi pasiskyrę pastovaus metiko. (Acme te
lephoto) 1 * * 

X Pasi trauks iš " D r a u g d " 
Fulginas (Phil) Klikūnas, ke
letą metų tarnavęs adminis
tracijoj. Pradėjo lankyti Lo-
yola universitetą medicinos 
fakultetą. Pasisekimo! Klikū-
nai yra žymūs West $ide gy
ventojai. 


