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Po neseniai įvykusio Hitle
rio su Mussoliniu specialaus 
pasitarimo Brenner perėjoje 
(Ital i jos A ust rijos pasieny) 
tuojau pranerta, kad diktato
riai sudarę galutinus planus 
šį rudenj, arba ir žiemą įsi
veržti Anglijon, nepaisant oro 
tinkamumo. Kai kurie kariniai 
specialistai labai abejoja tuos 
planirs. J ie sako, kati tas žy
gis būtų. pavojingiausias Hit
leriui rizikas. Nepaisant tų 
specialistai labai abejoja apie 
tuos planus. .Jie sako, kad tas 
lygis būtų pavojingiausias 
Hitleriui rizikas. Nepaisant jų 
imtis tų žygių, nes Hitlerio 
okupuotiems kraštams gresia 
badas ir ligos. 

Šūviai į Japonijos laivyno 
karininkus Shanghajuje 

Shanghajuj į tempta būtis 
Nauji japonų siekiai 

SHANGHAJUS, spalių 14 d — Nežinomas kinietis pa
leido kalis šūvius į automobilių, kur.iuo vyko Japonijos laivy
no karinintkai. Sužeistas tik šoferis. Del šio įvykio atmosfera 
Shanghajuj dar labiau įsielektrino. Japonai uždare įėjimą į 
Japonijos valdomą Shanghajaus Honghew sekciją per dvi va
landas. Po dviejų valandų ieškojimo, netsniradus kaltininko, 
įėjimas vėl atidaryta. 

Tanptautinej Shanghajaus 
dalyje įvykis sukel? daug ne>-

_ j ramumo, kai tuo pačiu laiku 
Niekas nedali tikrai žinoti, j ein** gandai, jog Japonija at-

koks yrą rimtas maisto stovis I naujino spaudimą į Prarcūzi 
Hitlerio okupuotuose Europos J& Ameriką ir Angliją dėl 
plotuose. Tik yra žinoma, kad valdžios autoriteto Shangha-
Hitlerio gausingai kariuome
nei yra reikalinga galybes 

W 

NAUJOS ANGLU ORO 
ATAKOS VOKIETIJOJE 

LONDONAS, spalių U d. 
("Draugas" Acme telephoto) 

14 m. aimž. Anglijos karaliaus duktė princese Elizabeth 
Neoficijaliai pranešama,! (dešinėje) anądien per radiją ragino britus drąsiai ir pasi-

jog milžiniškas vokiečių, bom-'/ tikimai ginti savo šalį niuo nacių puolimo. 

DUNOJAUS 
Rusija koncentruoja 

Besarabijoj kariuomenę 
Vokiečių bazės Konstantoj 
Nuskandino rumunų laivus 

BUKAREŠTAS, spalių 14 d, — Šiuo metu Vokietija ir 
Rusija skubiai stiprina savo karines pozicijas strateginėse 
apylinkėse Dunojaus žiočių. Rusija koncentruojanti savo ge
riausias kariuomenes dalis prie pietinio Besarabijos pasienio, 
kur Dunojus jungiasi su Pruto upe. Ten pat skubiai statoma 
anuotoms įtvirtinimai. 

Abiejose upėse (Dunojuj ir 
Prute) daug greitųjų Rusijos 
laivų. 

Autoritetingai pranešama, 
jog Vokietija planuoja statyti 
Konstantoj, svarbiausiam Ro-

ROMA, špilių 14 d. Ita- munijos Uoste prie Juodųjų 
lijos vyriausioji karo vadovy- ( jūrų, laivyno ir orlaivių baze. 

ITALIJA DŽIŪGAUJA 
LAIVYNO LAIMĖJIMU 

Shanghajaus kiniečius nu-jbanešis, kuris šiandie* perskri 
maisto. Okupuoti plotai skte-1 džiugino keleivių skleidžiami j do per Londoną, vėliau sudu-
matiškai apiplėšiami. MiUjo-1 P i e š i m a i , jog kiniečiai atsi |žo. 

ėmė Chapoo, 60 mylių nuo 
ShaiDghajaus, kuri japonai bu 

nams pavergtųjų žmonių pa
liekami maži kiekiai maisto. 
Visi produktai paimami į ka-j™ įr i ta* '1938 metais. 
ro frontus ir į Vokietijos mi<HžYGlAi PRIFš 
stus. Net galvijai išskerdžia-į- PRANCŪZUS 
nu mėsai. Patikimi ir gerai .informuo 

Ii asmenys sako, jog japonai 
Didieji karai visados iškelia! daro dar didesnius spaudimus 

Ž I N I Ų S A N T R A U K A 

bė šiandie triumfuodama ske] VOKIEČIŲ LAIVYNO 

Iki vidurdienio Londono 
pravestos dvi orlaivių atakos, 
kurios tepadarė maža miiosto- BERLYNAS, spalių 14 d. — ROMA, spalių 14 d. — 
lių, nes vokiečių orlaiviai bu-! Vokietijos karo vadovybes Šiandie Romon atvyko buvęs1 

vo priversti grįžti. Į pranešimu tolimo skridimo vo| Romiunijos užsienio ministeris 
Tačiau vokiečiai pravedė ] kiečiu1 bombanešifs, į vakarus'Manoilescu pasitarimams dėl 

plačias atakas kitose Angli -nuo Kadiao, Ispanijos, nuskan iškilusių nesutarimų su Ven-

bado pavojus ir dažnai nega
lima iš tų pavojų išsisukti. 

j prancūzus Shanghajuj dėl jų 
konsesijų mieste ir jog jie 

šis karas gali iškelti baisesnį į ruošiasi naujiems žygiams, 
badą t*ž kada nors buvusius.1 kad praplėstų savo įtaka Pran 
Nes tai modernieji laikai, ar-; cūzijos Indokinijoj, 
mijų ^ausingumas. Seniau kai Iš Hanoi, Indokinija sosti 
šalys pakildavo kariauti, jų 

jos dalyse.* fdiao Angiijos ginkluotą pjre-
tai. *kybinį laivą. 
Škotijoj is vienos vietos to 

_ 

žmonės būdavo nutukę, gero
vėje išlepę, daug maisto pro-

nės, ateinia žinios, jog prancū 
zų valdininkai laukia atvyks-

rejo Ibūti iškraustyta 200 šei
mų. Miestelyj sprogo dvi sproĮ 
gstamosios ir trys automati-j 
nes bombos. 

Vakar naktį Londone žuvo^ 
, . ,_ . v 1M i šeštadieni 
beturios vienuoles ir keliolika 
civilių asmenų, kai vokiečių 

TOKIJO, spalių 14 d. 
Šiandie didelis amerikiečių 
būrys užsisakė vietas laive 

i Nitta Maru, kuris išplaukia 

grija del mažumų. 

tant Japonijos ekonomines, "bombos sugriovė vienuolyną* 
ATĖNAI, spalių 14 d. 

dūktų susikrovę. Vokietija ga! misijos, kuri, galima, patiek- Į i r tuziną namų. 
keleriais metais dar .prieš šį i sianti naujus sumanymus dėl 
karą> neturėjo pakankamai kolonijos pietinės dalies. 
Maisto. Produktų vartojimą? Iki šiol Japonijos interesai 
buvo varžomas. 
kas galima vartoti ir ko negaj x& provincijoj. 
Įima. Vokietija buvo labai su 
nykusi, kai Hitleris tautą iš
vedė karan. 

Aukštieji Graikijos, sluogs-
f"niai šiandie pareiškė, jog Ita-

LONDONAS, spalių 14 d. —! 
Šiandie paskelbta, jog šiamse 
zonui nutrauktas transatlanti 
nis oro susisiekimas, kurį pâ  
laikė orlaiviai Clyde ir Clare 
Paskutinę transatlantinę kelio 
nę atliko Clyde grįždamas iš 
New Yorko. 

bia, jog lengvieji Italijos ka
ro laivai ir orlaiviai nuskan
dino Anglijos kruzerį, paga
dino vieną ir apšaudė orlai
vių vežiotoje. Kovos vyko 
prie Maltos salos. 

Karo vadovybe pripažįsta 
netekusi naikintuvo ir dviejų 
torpedinių laivelių, bet tai 
mažas esąs nuostolis palygi
nus su Anglijos. 
Kitas karo vadovybės komu

nikatas skelbia, jog angių or-

MISIJA • * V 
Komunijoj vedami pasiruo

šimai priimti Vokietijos lai
vyno Misiją, kuri prisijungtų 
prie jau esamų Komunijoj vo 
kiečių kariuomenes ir aviaci
jos. Sakoma, jog laivyno kari 
ninkai prižiūrėtų statybą Kon 
stantoje. 

Aukštieji vokiečių karinin
kai bendrai su Romunijo* ge
neraliniu štabu planuoja Ko
munijos aliejaus laukų apsau 

VICHY, Prancūzija, spalių 
14 d. Pranešama, jog Pran 

laiviai bombardavo Portalago gą. Aliejaus apylinkėse jau į-
tvirtovę, kur jie "pataikė ' rengta vokiečių priešorlaivi-
katalikų bažnyčią ir kitus ei- niai pabūklai ir paruošti ko-
vilinius pastatus". Atakoje j vai vokiečių orlaiviai ir ka-
žuvę 34 žmonės ir 20 sužeistų ! reiviai. 
Karo nuostolių maža, bet nu
jauta du priešo orlaiviai. 

AŠTRĖJA SANTYKIAI 
SU RUSIJA 

Italijos orlaiviai bombard* j Tuo tarpu pranešimai, jog 
v o anghj aerodromus Trika ii i Rusijos laivai nuskandino du 

Tuo tarpu anglų bombane-' lijos-Graikijos santykiai pagej cūzijoj suareštuotas tretysis 
šiai, nežiurinlt blotgo oro, per
eitą naktį atakavo Vokietijos. 

rejo ir užsienio diplomatiniai Prancūzijos orlaivių gamybos 
sluogsniai tvirtina, jog įtem-| vedėjas, M. Amiat. Anksčiau 

'ta,jibaigė* karo veiksmais Tonki K i e l i r ^ilhemshaven laivy- p i m a s sumažėjęs, nor* graikai! suareštuoti P a u i L o m s Wei-

Kai žmonės blogai maitina 

PRALAUŽĖ JAPONŲ 
LINIJĄ 

IŠ Hongkongo pranešama, 
jog vakar vyko smarkios že
myno ir oro kovo$ tarp japo

no bazes ir Kruppo fabrikus1 tebesiruošia apsaugai. 
Essene. 

Anksčiau Anglijos lakūnai 
nuskandino du Vokietijos tran 
sportinius laivus ir virš 3,-
000 vokiečių kareivių. 

si, jų organizmai negali kaip, nų# ir kiniečių, 
reikiant atsispirti prieš įvai-j Kinų pranešimai sako, jog 
rias ligas. Jau šiandien yra| Kinijos kariuomenė užėmė 
žinių iš okupuotos Varšuvos, Matangą, Jangtse upės uostą 
kad tenai žydams ir lenkams Kiangsi provincijoj. Tuo bū-

ller ir Marcei Bloch. 

NORI BAZIŲ 
PIETŲ AMERIKOJ 

Ei Daboj, Egipte. 
Trys Anglijos karo laivai 

apšaudė Italijos kariuomenes 
stovyklą prie Sidi Barrani, 
šiauriniam Egipte. 

gresia šiltinės epidemija. Na
ciai nuo jų užsitvėrę aukšto-

WASHINGTONAS, spalių 14 
d. — Valstybės Sekretorius 
Hull šiandie pasisakė, jog pa
sitarimuose su įvairiomis Pie 

du Chiang Kai-Sheko kariuo-
menJė nukirtusi japonų žemės 

mis tvoromis. Iš Vokietijos įr vandens susiekimą tarp 
nuvykę ten gydytojai specia^ svarbiųjų upės uostų Ankingl " j į Z į į . ^ ^ l a n f f a s ^ t 
listai imasi priemonių, kad i r Kinkianjg. 
šiltinės lijga neužlietų ir kitų 
okupuotos Lenkijos miestų ir 
nepersimestų pačion Vokieti
jon. Naciai pripažįsta, kad 
šiltirč yra žmonių skuniaus 
ir nešvaraus gyvenimo pase
ka. Žmonėms trūksta muilo. 

APŠAUDĖ ANGLŲ NAMUS 

BUDAPEŠTAS, spalių 14 d. 
— Pereitą naktį demonstran
tai paleido keliolika, revolve- tų Amerikos valstybėmis He
lio šūvių į anglų namus ir į čiama bazių klausimai, bet pa 
anglų karo ir laivyno attache žymėjo, jog nekeliamas kiau-
buveines. Itsimas dėl suverniteto. 

Anot jo, šiuo laiku kart 

' (Japonų sluogsniai Shang 
hajuj sako, jog japonai ap-u-
Meksikoje šiltai sutikta. 

Iš Kunmingo, prie Indokini 
jos pasienio ateina praneši
mai, jog Japonijos bombane-
šiai padarę milžiniškų nuėsto 
lių Kinijos aklų mergaičių 

Turint galvoje tokią ne-* mokyklai ir sugriovė keletą 
lemtąją okupuotuose kraštuo- Ynnnan universiteto rūmų. 
se padėtį, nebūtų nė nuosta- . 

(sužeistų nėra. 

bu, jei Hitleris neužilgo, kad ir sutarė griežčiau veikti 
ir per peilį, užsimotų veri- 'prieš Angliją, Paskutinių die 
tis Anglijon tikslu kad ve i -nų įvykiai dar byloja, kad di-
kiau uždaryti šį karą vaka- ktatoriai gal tarp kitko 'susi
mose ir sustiprinti jėgas ry- tarę praplėsti savo "erdves ' ' 
tuose. Tad diktatoriai, rasi, ir Balkanuose. 

SURAŠINĖJA 
AMERIKIEČIUS 

KELIONEI 
LONDONAS, spalių 14 d. 

— Šiandie Jungtinių Valsty
bių ambasada pradėjo surasi 
neti Anglijoj gyvenančius a-
merikiečius, kad galėtų nus
tatyti kiek yra norinčių grį
žti namo, jei AVashingtonas 
pasiųstų laivą, kurio yra am
basadorius Joseph P. Kenne-
dy prašęs, 

kartėmis pasikeičiama nuomo 
nėmis dėl šio pusrutulio ap
saugos. Tačiau visi pasitari
mai del bazių esą Havanos ir 
Panamos konferencijų plot
mėj. 

Šiuos paaiškinimus Hull pa 
teikė, kai gauta pranešimai, 
jog Brazilija ir Čilė sutiko iš 
nuomuoti jungtinėms Valsty
bės laivyno ir orlaivių bazex. 

Sąryšyj su gandais apie 
vilkinimą perleidimo Angli
jos bazių, sekretorius pareiš
kė nieko nežinąs, kad būtų 
koks trukdymas. 

AMERIKOS-MEK-
SIKOS SUTARTIS 

MEXICO CITY spalių, a4 
d. Atsakingi Meksikos sluogs 
niai šiandie pareiškė jeg la
bai galima, kad apie sausio 
1 d. Meksika ir Jungtinės 
Valstybes pradės pa.; įtari mus! 
bendrai apsaugai. N'o*'ima su 
daryti pana<i sutartis kaip 
Amerikos ir Kanadoj 

Nesitikima, k\J. ko nors ga 
lutino būtų pr • ita iki po 
Jungtinių Valstybių preziden 
to rinkimų ir iki naujasis Me 
ksikos prezkU iiuis gen. Ca-
macho užinn pro/idento vie
tą gruodžio 1 dieną. 

Aukštas užoie i*n ministeri
jos pareigūnas apie Prezi
dento Roosevelto, kalbą pa
žymėjo, jog tai esąs "šedev
ras, kuris atžymėjo erą ben
drojo sugyvenimo ir bendruo 
menės idėjų Amerikose". 

Bendrai Prezidento kalbi 
j>ę 20 kiniečių divizijų). 

ŽINOJO PREZIDENTO 
NUSISTATYMĄ 

i 
BERLYNAS, spalių 14 d. -

Autoritetingi vokiečiai šian
die pareiškė, jog Prezidento 
Roosevelto kalba, pasakyta j R u s i j a j į j į \ ^ konJtroliuo 
Kolumbo dienos proga, - d s ^ Į . j ^ ^ Ro^nijaį ultimatumą 
giausia buvo taikoma Šiaurės h . u l t i l n a t u i n a s pasiųstas są-
ir Pietų Amerikai. "Mes JaH:ryvyį m paskutiniaisiais įvv-
žinojom jo nusistatymą", pn- ' k i a i g Ru8įjos .R0nmnijos pa-

Komunijos patrolinius laivui 
dar labiau paaštrino, jau it 
taip įtemptus Rusijos-Romu-
nijos santykius. Romunijos o-
ficialieji sluogsniai a kaltin 
Rusiją, jog per paskutinią
sias keturias dienas Rusijos 
laivai neteisėtai plaukioję Ro 
munijos vandenyse. 

(Londono Daily Telegraph 
Balkanų korespondentas iš 
Atėnų praneša, jog Sovietų 

dėjo jie. 

NUTRAUKS 
SANTYKIUS SU 

ROMUNIJA 
LONDONAS, spalių 14 d 

— Paprastai gerai informuo
ta British Press Assn. šian
die tvirtina, jog "negalima, 
kad. diplomatiniai santykiai 
tarp Anglijos ir Romunijos 
būtų ilgai pratęsti. 

Anglai suprantą, jog " R o 
munija pilnai pateko ašies 
dominacijon ir Vokietijos ka 
riuomenes vis didesniems bi 
riams žygiuojant į Romunijį 
tykiai su ja negali ilgai tęs 
tis" . 

sienyj). 
ANGLAI ERAUST0SI 

Vakar iš Romunijos išvyko 
150 anglų ir šiandie Konstan-
ton atvyko dar kitas 150 An
glijos piliečių, kurių trisde
šimt Anglijos pasiuntinybės 
marių. Iš Konstantos jie vyks
ta Turkijon-

Tuo pačiu laiku į Atėnus, 
Graikijos sostinę, atvyko Tur 
kijos karinė misija pasitari
mams dėl karinio bendradar
biavimo, jei Europos karas 
išsiplėstų Balkanuose. 

ORAS 
Chicagoj ir apylinkėj: -

Giedra ir šaltoka. Šiaurvaka
rių vėjai. 
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Karo šmėkla Gręsia Visam 
Pasauliui 

Tarptautinėj politikoje vi- dar visų dėme-
sis labiausiai nukreiptai į padėtį susidariu
sią, Japonijai prisidėjus prie Berlyno-Komos 
ašies ir vokiečiams užėmus Rumunijos mili-
tarinius punktus. 

Japonijos įėjimas į Ašies ratą turi dau
giau politines reikšmes negu nnlitarimfc, ibent 
kiek tai liečia Tolimus Kytus. Aišku, kilus! 
karo pavojui Japonijai, Ašis jokiu būdu ne
galės jai p a d ė t i Pagalba y ra galima tik tu
rint gerą ir laisvą laivyną. Tuo tarpu Vokie
tijos laivynas yra uždarytas Baltijos jūrose, 
o Italijos — įkimštas į Adrijatiką. Komos-
Berlyno (politikams rūjpėjo įtraukti Japoni
ją į savo Ašį, kad, nudarius trilypę sąjun- ' 
gą iš valstybių pasirašiusių anuomet antiko-
minterno paktą, galima būtų laikyti iš vie
nos puses užšaekuotą Busiją, iš kitos gi — 
grasinti Amerikai i r jos dėmesį labiau nu
kreipti į Aziją, o ne j Europa, kur ligi šiol 
Anglijai buvo nesama Amerikos pagalba. 

Kad naujoji sąjunga per daug negąsdintų 
Rusijos, Vokietija pradėjo rūpintis nepao- | 
limo sutarties sudarymu ta rp Rusijos ir Ja
ponijos. Bet bolševikų diplomatai nelabai 
duodasi įkalbami; 'L ig i šiol apie panašaus . 
nepuolimo pakto sudarymą nieko negirdėti. 
Matyt, " d r a u g a s " Stalinas jau nebepasitiki ( 

" d r a u g u " Hitleriu. Tas nepasitikėjimas tu- i 
rejo dar labiau padidėti, kai vokiečių kariuo
mene, įžengė į Rumuniją ir užėmė svarbiau
sius strateginius punktus. 

I r ta i y ra antras faktorius, Ruris atkrei
pia šiandien politikų, dėmesį. Vokiečių įsi
veržimas į Rumuniją sudaro didelio pavo
jaus Balkanų valstybėms, o ypa& Turkijai 
ir Graikijai, kurioms Anglija užtikrino sa^ 
vo karinę pagalbą pavojui iškilus. Vbkietija 
be abejo norės pirmiausiai šitas dvi valsty
bes paimti į savo kontrolę ir tuo būdu už
duoti &nūgį Anglijai. 

Bet da r didesnis pavojus gręsia pačiai Ru
sijai. Vokietijai priėjus prie Juodųjų jūrų, 
Rusija lieka veik Visai atkirsta nuo likusios 
Europos ir niuo vokiečiu, malones praklau
santi ipasidaio. 

Tą pavojų jaučia gerai bolševikiškoji Ru
sija i r dėlto nerimastauja. 

Turimomis žiniomis bolševikų diplomatai 
veda ilgus pasitarimus su Amerika, su An
glija ir sni Balkanų valstybėmis, Turkija, 
Bulgarija, Graikija. J i . jaučia gręsiantį sau 
pavojų iš Vokietijos puses ir ieško apsidraus
ti nuo galimų netikėtinumų. 

J a u gaunam patirt , kai kuriu pasekmių iš tų 
pasitarimų. Turkija pareiškė turinti î OOOjOOO 
armiją, kuri gins jos reikalus. Graikija irgi 
stelbia, kad yra pasirengusi pasipriešinti 
kiekvienam pasikėsiniinui prieš jos nepri
klausomybę. Bulgarija, ka ip praneša telegra
mos) stiprina savo rubežius iš Rumunijos 
pusės. 

Bet kas įdomiausia, j au p a d e d a m a vie
šai kalbėti apie galimumą, sudaryti prieš tri
lypę Berlyno-Romos-Tokio ašį kitą trily
pę sąjungą — būtent Amerikos-Anglijos-
Rusijos. 

Je i tai įvyktų, tuomet visas pasaulis būtų, 
įveltas į karo bedugnę ir tuomet dabartinis 
karas nebebūtų jau Europos, bet virstų viso 
pasaulio karu. 

Štai prie ko privedė Hitlerio politika; ka* 
ro totkla gręsia visam žemės rituliui. 

tui daro žygius kariaujančių tarpe nutraukti 
karo veiksmus ir pradėti kalbą apie pastų 
vią teisingą taiką. Šio pasaulio valdovai ir 
kariniai autoritetai ištroškę garbės nepaiso 
Popiežiaus pasiūlymų ir raginimų, ir varo 
toliau žudymo ir naikinimo darbą. 

Šitokio nusistatymo akivaizdoje, Šventa
sis Tėvas kiekvienai progai pasitaikius ra^i 
na visą tikinčiųjų pasaulį imtis kitokiu prie
monių taikai atstatyt i , būtent nenuilstamu] 
melstis, kad G.riau. ias Viešpats Pats teik
tųsi paveikti kariaujančių žmonių siela-. 

Štai užvakar, praėjusį sekmadienį, J o Šve
ntenybė teikėsi tar t i savo žodį p^r VatikuiJj 
radiją Argentinos Eucharistinio Kongreso da
lyviams. Svarbiausiai Popieriaus kalbos ia 
ginimas buvo melsti Dievą taikos. Šventojo 
xėvo žodžiai" yra taiip iškalbingi, kad juos 
dedame čia ištisai: 

"Melskimės į Jėzų Kristų, mūsų Vkš-
• patį, kad pripildytų žmonių sielas yavo ra 

mybės gausumu, idant toji ramybė išsi 
veržtų iš jų širdžių ir užgesintų nuožmu 
kovų ugnį, kurie* sėja mirtį žemėje, jūro
se ir padangėje, kurios maitina kančių duo 
na žmoniją ir maudo ją kraujo ašarose.. 
Tik Kristuje, pasaulio Išganytojuje, yra 
mūsų viltis... nes Jo rankose yra žmonių 
širdys, ir Jiy yra, kuris žino ir gali nura-
minti audros bangas" . 

Tai yra be galo gražūs, bet drauge ir reikš
mingi Šventojo Tėvo žodžiai. 

Pastarųjų Trijų Metu Prisiminimai 
Rašo prof. dr. Kazys Pakštas 

(Tęsinys) 

1939 m. sausis. Dar vienas 
pasikalbėjimas su lenku 

* 
1939 m. sausio men. daugu-

APŽVALGA 
Stalino Rūpesčiai 

Kad sudarytoji trilype sąjunga tarp Ber
lyno, Romos ir Tokio kelia daug rūpesčio 
Maskvai, labai teisingai argumentuoja) "Dar 
b in inkas" straipsnyje ' ' Nenatūrali Santar
ve • i 

manau: būtų stebuklas, joi 
Lenkija atsispirtų puikiai gin
kluotai ir disciii Jinuotaį Vo
kietijai. O jis man sako: 

— Tamsta katalikas ir vis-
mai jau rodėsi, kad didelis gĮ netiki stebuklais... 
karais vis labiau artėja. Lie- — Ne visiems stebuklams 
tuvių visuomenė irgi jautė ar- aš tikiu. Ypač netikiu, kad 
tėjantį karą. Tad visos demo- Ponas Dievas tuos stebuklu* 
kratinės politines grupės dis- darytų specialiai Lenkijai ir 
ciplinavo savo elgesį ir veik- kaip tik jai reikalingiausiu 
lą. Buvusių priešingų lag.rių momentu. 
veikėjai pradėjo vis labiau č ia jam dar priminiau dvic-
drauguuti, augo tiesiog bro- jų labai žymių dvasiškių (pro 
liška nuotaika tarp katalikų, fesorių Bučio ir Jakšto-Dam 
liaudininkų ir socialistų. Liau brausko) ginčą ap»ie st.buk-
dininkų dienrašty MLietuvos kis Liurde ir kitur. Manau, 
Žiniose" dažnai galėdavai kad ir sumažinės lenkiškų ste-j " , r* 
, . . , . / . , , . v , , , , .v . , -u pageidauja išgirsti apie Lie 

skaityti straipsnius tokių zy- bulvių skaičių vis dėlto gale-' 
mių katalikų veikėjų, kaip siu išlikti kataliku. 
kun. Krupavičius, buv. prez.j — Betgi Lenkija 35 mil. 
Stulginskis, Dr. Bistras, ogi valstyibė... Vokietija įper 70 
katalikų dienrašty , " XX Am- mil. gyv., bet pusė jos karo 
ž iuje" būdavo gražių straips- jėgų bus angažuota Vakaių 
nių liaudininkų vadų: buv fronte, tai prieš antrų, puse 
prez. Dr. Uriniaus, adv. Šleže Lenkija vis dėlto atsilaikys 
vičiaus ir kitų. Tai darė la — samprotavo p. AVesti'al. 
bai kultūringą įspūdį visai — O vis dėlto Lenkijos jė 

P o S v i e t ą P a s i d a i r i u s i^PCi a n t statinės sakė poli 
tinį pamokslą ir ragino klau 

.Y') -' importo — tik jau ne 
žydiško. MiM 
Balšavikų raporteris iš l)e-

troit savo gazietoj, gaunan-
eioj sandvičių jau ir iš Lfe-

sytojus už ji balsuoti, ir tik 
:;į teisėju išrinkti. Baigus jam 
Kalbėti, iš visų pusių pasipy
lė įvairūs klausimai, į ku
riuos jis nesugebėjo duoti at-

tuvos, rašo, kad dangun a jų sakymų. 
. (supraskit, Stalino piliečiai) 

tautai. Kadangi prie demo- ga neprilygsta pusei Vokie-
kratinės vienybes buvo pri tijos. Vokietija yra labai pra-
sišliję ir voldemarininkai, tai moninga šalis, tad ji karo rai
kai kurie užsienio diplomatai kaLams gali sunaudoti iki K; 
sj].i3liojo, kokia bus nauja už- nuoš. savo gyventojų. Leniki-
sienines politikos kryptis kai ja daugiau žemes ūkio šalis * 

tuvą daugiau; džiaugtųsi ir 
garsiai plotų, jeigu galėtų iš
vysti prieš save ant estrados 
atvykusį iš Lietuvos žmogų, 
kuris pieštų tas sunkias ir 
kritingas rugpiūčio dienas 
Kaune ir visoj Lietuvoj. Jei
gu toks žmogus neatvyksta, 
tai, siūlo į Lietuvos Tarybų 
Socialistinę Respublika pa
siųsti vieną ar 
šios šalies, kuri 

daugiau iš 
pastudijavę 

ten naujų gyvenimą sugrįstų 
ir padarytų paskui platų pra 

Gerai, tavorščiai šakoti arys koalicine vyriausy- ir dargi labai hiedna, tai n e 
be, kurios įgalima buvo tikę- galės ginklais, maistu, aniu-
tis, nes tautininkai jau ir p > nicija ir drabužiais aprūpin* 
tys suprato, kad jie pasitikę-' ti daugiau kaip 5 nuoš. savo nusibodo. Lietuviškų balšavi-
jimo šaly neturi. Tuo metu gyventojų. Antra, jos strate- ku. rabinas-žydelis, matyt, 

importuokite, tik jau kitokias 
giminės, ba žydiška, matyt, 

Nulipus jam nuo statines, 
jo bendradarbis, kitas advo
katas jam sako: 

— (Tave niekad teisėju ne
išrinks, jeigu tu tik tokią 
prastą kalba gali pasakyti. 

— O ar girdėjai, kiek daug 
visokių klausimų man klau
sytojai uždavė! 

— Taip, bet tu turėtum su 
visais viešais klausimais ir 
reikalais būti susipažinęs! 

— Su. visais klausimais, 
ta ip; bet nebūtinai su visais 
atsakymais 1 — atsakė kandi
datas. 

artėjančio karo akyvaizdoje ginė p idė t i s koridoriuje ne- jau nebe k'elia entuziazmo, to 
mums rodėsi geriausia neutra
liems pasilikti, nes didžiųjų 

"Vokiečių-italų-japonų santarvė Stalinui 
nepatinka. I r kur čia patiks, kad ji tik 
iš bėdos, verčiant karo aplinkybėms, su
lipdyta. Visi talkininkai plėšrūs. Kiekvie
nas plėšia sau ir kits į kitą i iūr i su pa- tarpe, ypač, anksti pradėję ka-
vydu ir net su neprietelingumu. Japonai r į a t i t i , mes mesiti^jome ture-
seni sovietų neprieteliai. J ie ne vieną sąs-1 t i b e n t k i e k i e l ^ H 1 0 s i v ikš- j r ia i kariaus dėl Lenkijos, <ka 
kaitą norėtų suvesti - .ir. vis dėl savo J M ^ ir todėl ginklu ;miųns ro- rtais gal m t kenks jai. Be to, 
kos Kinijoj. Abudu žiūri į Kiniją ka ip į d § s i k o l kas — ^ ginčo I Lenkijos kultūros 
savo auką: japonai geltononus, bolševikai; ,_, _ . , . ,. , , . ? . . .... del \ i l m a u s spręsti. raudonomis akimis (viem 'serga gelthge, i r 

kiti raudonaja-greitaja). Japonai siekia Bet lenkai kitaiĮ) mane. Vo-
Kiniją sujaponiiDti, bolševikai — susovie- : klemarininkų galimas dalyva-
tinti ibei surusinti. J a u ne kartą jie kruvi
nai buvo susirėmę. Gi dabar kviečiami į p a ž a u k t i prof. Voldemarą už-

vimas vyriausybėje galėjo vel 

bendrą frontą vien tik dėlto, kad Hitle 
rio ir MussoUnio interesai to reikalauja. 

sienio reikalų ministerijom O-
gi su juomi, lenkai mane, Lie

stos vokie-tuva 
Tad Stalinui tokia tallvininlvystė labai ne
paranki, ir jo pasiuntinys Washingtone: •* 
turi ilga* pasikalbėjimus su l>ėdės S ą m o j į . P u s § n l r P u l s » ^ l l M U ' 

greičiausia 

paprastai silpna. Trečia, Len- del reikia mandresnio. Bet 
kijos mažesnė armija reikia siųsti iš Amerikos žmogų į 
dar skelti pusiau: art i pusės; Lietuvą pasižiūrėti jos naujo 
svetimtaučiu > kareiviu nen>o- gyvenimo ir papasakoti, man 

rodosi, neverta. Užtenka pa
siskaityti dabar , leidžiamų j 

ir raštin-! Lietuvoj balšavikiškų gaiiet'? 
gumo laipsnis menkesnis, tad' kad galėtum papasakoti, kaa 
kareivio ūpas ir individuali- dedasi Maskvoj, kaip gyvena 
nė orientacija mechanizuota- kirgizai, gruzinai, kalmukai, 
me kare bus žymiai menkes- .baškirai ir kiti. Balšavikų 
ni negu labai karingų vokie- akimis žiūrint, Lietuvos jau 
čių. Visa tai leidžia apytik-| nebėra: ji susiliejus su azi 
riai spėti, kad ilgiausia per j a t ų respublikomis ir dėl to 
tris savaites koridorius bus ! . l i e v e r t a daugiau apie tai kal-

Viena turtuolė, valiuoda
ma i Bermudų žiemos pra
leisti, ištikus jūrą audrai ir 
laivą bangoms bemetant, su
sitikusi ant laivo jūreivį už
kalbino sakydama: 

— Aš esu labai daug g ra-
žių pasakų apie jūreivius ir 
jų didelius narsius žygius gir 
dejus, kuomet jie, skęstant 
laivui;" saukia.- "Moterys i r 1 

vaikai pirmi į va l t i s ! " Pasa
kyk man, gerbiamasis, jeigu 
dabar šis laivas skęstų, ką 
tu pirmiau gelbėtum: vaikus 

i ar mane f'' 
i Jūreivis, jai atsakydamas, 
tarė: 

— Pirmiausia aš gelbėčiau 
S. K. L. 

vynausyue . 

O apie Stalino rūpesčius, vokiečiams užC-
mus Kamuniją, tas pats laikraštis sako: 

" B e to, " d r a u g a s " Hitleris elgiasi keis
tai ir net įtartinai. "Saugumo de l ia i" o-
kupuoja Rumunija, Tiesa* Rumunijos dik
tatorius Antonescu yra Hitlerio šalininkai, 

Tai šituo klausimu pat ikai 
ibėti pasikvietė * matte lenki 
pasiuntinybės diplomatas ipi 
Westfal. Kalbėjomės apie dvi 
valandas. Kai aš tvirtinau, 
kad Lietuva nesiims 
Vilniaus klausimui spręsti. 

perkirstas, o po trijų mėne
sių visa Lenkija parblokšta. 
Britų ir prancūzių pagalba i 
pačią Lenkiją neateis, nes 
Baltijos vartus vokiečiai t uo 
jau uždarys. Orlaiviai Lcnki-

bėti. S. 
— Žmogau, ką darai? Su

gavai uodą ir neketini jo 
Artėjant rinkimams, vienas j užmušti? 

pilvotas advokatas, kandida- — Kaip aš galiu būti toks 
tuojąs i teisėjus, ant kampo beširdis: juk jo gyslomis te-

LT""7' i jon neskris, nes jiems čionį prie gatvių susikirtimo, užsi- ka mano kraujas. 
ginklo ? ; ' . r

J . . . 
bus truputį pertoli, ypač kadi . i — — ~ — 

Lenkija neturi požeminių ae- rtų mažesnė už Lenkijos. Jei-, mis valstybėmis įsąjunga Len-
bet * * ' ir j isai pareiškė, kad Itumunijos! *™ v x n i ^ l r k l t o k l u b u c l u

 r (Xlromų ir gazolirJo *t<&ų) gu Lenkija nori atsispirti Vo- kijos neišgelbės, nebeni Ce. 
okunaciia ne laiku, nadarvta. Tam sako1 galės Lietuvai sugrįžti, tai m ,_, T . , . ., • , . . . . . . . . . . . . . . ' . ^. ._ ' n„ , , - • t i x i • • „4„ Todėl Lietuvai reikia būti la~; kieti jai, tai ji turi gauti sta- koslovakija būt buvusi r iu ta 

I 

okupacija ne laiku, padaryta. Taip sako | £ales Lietuvai sugrįžti, 
Antonescu, bet Hitleris k i ta ip mano. Jo lia nelabai man tikėjo. Na,1 , 

bai atsargiai. Jos pagalba juk mbios (paramos iš Rusijos, o parama, bet jos tvirtoves jau 
nepadidins Lenkijos jėgų daa- jeigii ji mano susikirsti su, vokiečių rankose, tad ji ka-
giau kaip 15 nucš., nes Lie-, Rusija, tai savo pusėje tur i ' r iau t i jau nebegali. 
tuvos armija apie dešimtį ka- turėti Vokietiją. Su mažesnė-,' (Bus daugiau) 
v. 

.požiūriu, Rumunijos okupacija kaip tik lai- gal Lietuva i r liksis 
ku įpiadaryta, nes jei ilgiau laukti, ta ' Ii... Betgi a r negeriau būtų 
" d r a u g a s " Stalinas gali pasigriebti Ru- Lietuvai iš karto su Lenkija 
afcagfil aliejų. Rodos, ta rp draugų netu- e i t į p i e š Vokietija, tai tuo-
retų būti tokių varžytinių: draugiškumas m Ą g i r d i ^ ^ p a jrelbetu 

^ ^ . h ^ f ^ ^ v f 1 0 ^ " ' L i e t u v a i Klaipėda išla.ikvti ir 
išeina kaip tik priešingai: aliejus bran-: . rn.,v T v.* 

! g a l net l i l zę su Įsručiu at
gauti. Ponias Westfal gabus 
vyras ir Lietuvą puikiai pa-

Reikšmingi Popiežiaus Žodžiai 
Kuomet vis labiau niaukiasi tarptautinė 

politika ir gręsia pasaulinio karo audra. ftv. 
T«vms Pijus XI I deda visas pastangas, kad 
galfitų paveikti į šios žemės valdovus, idant 
paliautų kruvinu būdu spręsti tarptautinius 
ginčua. 

Bet... kaip matyt, veltui. Kaį* per aną 
1914-1918 karą š. a. Benediktas XiV bandė 
net keJi^ kartus įsikišti ir siūlė sudaryti tai
ką, taip ir šiandien Pijus XII , ligi §iol vel-

gesnis. Draugiškumas tai tik žodis, kurs 
kaitaliojasi kaip ir visi kiti žodžiai, gi a-
li'ejus tai Labai svarbus karo ivikmuo, kurį 
kartais ir prieš " d r a u g ą " galima panau- j ž i s t a> n e s ^'ia kelet«'J l l i e t n 87" 
doti. Šiuo atveju aliejus tiek brangus, k a d ( v e n o » studijavo lietuvių kai 
jam apsaugoti Hitleris iškerta " draugui ' ? ! bą, kurios katedrai jis ruošė 
Stalinui dar vieną šposą: mano organizuo- * si Varšuvos Universiteto 
ti Juodųjų marių pakrašty ne tai vokiečių,: Lietuvą atsių-tas. Tad jis ge
ne tai rumunų laivyno bazę. Čia tai j a u j a i žino lietuvių aspiracijas 
smūgis į pačią " d r a u g o " širdį. Sovietai j įr j ų svarbiausius Vvkdvtojus. 
savirrasi Juodąją jūrą lygiai taip, k a i p * B e į k a i j , i s p a k i ž o i n i n t \ k a d 

Mu*so'.mi \ iduržeminę. Tik Mussoliniui' Ulik[^ p ^ U > r . s i a n t į L i e tu-
sunkiau, nes turi reikalą su galingu Ai:cr!i-« y a i KM^[n i 5 1 a i k v t i t a į ^ 
jos laivynu, o cia tik silpnutė Turkija ii * . . , f . . , . * . 
„ , „ • „ i . ^ . „ę.' T, • m , i • • ' visai kategoriškai iain pasa-
pusiau pavergta Rumunija. Tad bnovima-* . . - * , . . . 
cU vnkio^in ; in^A-4 •- - »• ki kiau, kad Lenkiiia ir savęs 
sis. \oK.iecių \ Juodąją į u r a užgauna p^cmsl , .. . J 

gyviau;4u^ sovi.tų interesus. Normaliai I n e - a 1 ^ l l - l a u t r i J u P**?** 
AVashingtonas su Maskva vos tesusikalba, £ m t L ^okm n m n Q nuomonė jį 
bet šiuo momentu tos dvi sostinės turi kaž-! beveik įžeidė ir j is buvo la
ką bendro: Maskvoje Stalinas jpats nenue-
ga, o AVashingtone jo atstovas Amerikos? 
vyriausybei neduoda miegoti" . 

bai nepatenlvintas, kad aš ne
tikiu Lenkijos, 35 mil. gyv. 

Acme telephoto) ("Draugas" 

Londone darbininkai vaduotojai mšė n-uo nacių orinės bombos žuvusio vaikiuko lavoną. 
valstybės galybe. Pasakiau ką Ji* žuvo vienai bombai pataikius stačiai į slėptuvę. Matyt, žuvę vm sfeptuvej buvę žmonės. 
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A. Rachmanova 

Nauju ŽmoniŲ Fabrikas 
^ ^ Romanas 
Vertė J. PAITvIKONIS 

Reikia Suprasti Demokratija 
Kiekvienas Amerikos gyve- tą (Lower House or House of exeeutive departmente upon 

ntojas neša didelę atsakomy- Representatives) ir turi kons- any subject įvlating to t m r
0 f ^ President 

journment, he may adjourn 
tliem to šuoli time afi he shall 
tliink proper. 

ITL 'The niost important duties thei . . _ . . r 

be už demokratinę valdžią, titunijos nustatymą. JŲ skai- duties of their respective of-| 
kadangi demokratine šalis pri mis iš kiekviena? valstybes fiees. 

v įklauso nuo jos gyventoj ij su-'nėra lygus. Tas (priklauso nuo į 

1. He shall from time to 

t pratimo, kas yra demokratija,! skaičiaus valstybės g j****©-*^ ~pardon ' off'ens 
[ir veiklumo savo šalyje. j jų, t. y. apie 200,00;) g y v e n - | t h e U. S. €*««* i 

i r * -i -r v. ._ Itoių reprezentuojami vieno at- . „ v ^ . A i Mes, Amerikos pilime.', no- ™ ™ • .y. . _, , impeachment. 
redami išlaikyti šią šalį de
mokratiška ir jos principus, 

stovo. Atstovų skaičius siekia 
1435. Kiekvienais renkamai 2 

, • *• • Z l - r . 7 matams. Iškilus pinigų tautos' - ,, QoTi«fo tn nnke trea-
tunme patvs prisirengti prie , , . , .,. , , : . . , ot tne. fcenate, to nuKe U M 
supnttimo, kaip vra demokra-j r e l k a h u ***"». k l a l , s ! ™ ' ties, provided two third of the 

'atstovų M * n pirmas ^ * r S w M l t O T g Concur. orginalį bilių sukėlimui fon- 5. He may by and with the 
t i ja valdoma ir kas gali ją 
susilpninti, arba sunaikinti.. _ . . 

Paimkime čia dedam* iliu J d o *rba Pakehmm taksų, o ^ . ^ a n ( , e o n s e n t o f t lw, K e 
tracija ir pamatysime, kad s e n a t o n a l 'beitume _ klausime ^ ^ ^ ^ u ^ a d o r s , o-
mm valdžia vra išdalinta į t u r l t e | s c * • * »«*•"•»*• a , '-| ther publie ministers and con-
tris šakas (branches): 1. Le-

(Tęsinys) 

Ką pačiai daryt i ! Neiti į tarnybą! Įskelti Vladimirovui by
lą? Juk jis yra komunistas, įtakingas valdininkas, be to, 
tikriausiai proletariško kilimo! J i tik pati apsijuoktų; dau
giau daugiausia, ką laimėtų, tai nebent, kad perkeltų kur 
nors toli į kaimą, ir reiktų atsisveikinti su studijomis. O 
gal nueiti ir jį išplūsti, iškabinti akis! Bet žmogaus, kuris 
gali taip bjauriai įžeisti moterį, juk neįžeisi, kad ir kaip 
stengtumeis. J is tik nusijuoks ir atkirs, kad dėl tokių nie
kų neverta per daug jaudintis? gyvenime tai tik smulk
mena — tas pat, kaip užėjus troškuliui išgerti stiklinę van
dens . . . . , 

Stiklinę? Tanios lūpos skausmingai susičiaupė. Dabar, 
po visko, jie taip visi sako. Taip, vyrui tai gal ir ne kas I gislative, 2. ,Executive, 3. Ju-
kita, kaip ištroškusiam gurkšnis vandens. Bet niekados j dieial. 
moteriai! Niekados! J i juto, kad kažkas sugriuvo. ne tikį 
jos kūne, bet ir sieloje. Juk Tania jį mylėjo, mylėjo gra
žiai ir nekaltai. Bet jis pagrobė ją smurtu, ciniškai, suter
šė, supurvino. Jis ją sulaužė, pavertė griuvėsiais. Bet ne! 
J is to joje vis tiek nepamatys. Yra moterų, kurios suduž
ti* tuoj po pirmųjų smūgių, bet yra ir tokių, kurios iš 
skausmo išeina dar kietesnės, dar daugiau užgrūdintos. Tr 
ji yra viena iš šitų! Ne, Tania neis pas jį ir nemaldaus, 
kad ją vestų. Taip dėsis, tartum ir jai) būtų viskas nei 
daugiau ir nei mažiau, kaip geras gurkšnis) vandens. Nu
eis, kaip paprastai, į biurą, į jį nežiūrės, nekalbės, žodžiu, 
taip elgsis, tartum jis jai visiškai nerūpėtų. 

— Tai gyvuliai, ne žmonės! Žvėrys! Gelbėkite, gelbė
kite! — sušuko ne savo balsu Niurką ir atsisėdo lovoje, 
bet beregint, netekusi jėgų, vėl išsitiesė, kliedėdama to
liau. 

"Ta ip , tikri gyvuliai,' ' galvojo {Tania. "Gyvuliai! No
rėjau mylėti žmogų, bet radau žvėrį . . . . Tačiau jis iš ma
nęs nieku neišspaus, kiek man pridarė skausmo. Nesužinos 
nei iš vieno įudesio, nei iš vieno * bruožo!'• 

* * • 

Kai draugas \ladimirovas pabudo, buvo gūdi naktis, 
tik pro langą į kambarį švietė mėnulio pilnatis. Vladimiro-1 Ekzekutyvėj, kaip parodo ikina ir saugoja kongreso pra-
vui buvo negera; burnoj kažkoks kartumas, po miego ap- iliustracijas, prezidentas turi vestus įstatymus, o labiausiai 
si rengus nemalonus jausmas visameJ kūne, kažkas, rodos, galę, kurią įam duoda įstaty-jtuos klausimus, kurie palie-
smarkiai daužo smilkinius, ūžia galvoj. J is išsitiesė sofoj, i mai, pasiskirti 10 kabineto čia konstitucijos funkcijas. 
ir praėjo kelios minutės, kol galų gale susigaudę, kur jis 
yra, kas atsitiko. Pirmiausia į akis krito sunkus spaustu-
kas, kuris kažin kodėl buvo ne įprastoj vietoj, bet ant so
fos. Kas čia jį būtų padėjęs! Yladimirovas paėmė jį į ran
ką ir, žiūrėdamas išplėštomis akimis, galvojo: " J e i tokiu 
daikteliu, kad ir iš netyčių, kas kakšteltų į smilkinį, nueL-
tum po velnių tą pačią sekundę V 

Pirštais nučiuožė jausmas, tartum juos būtų palietęs 
voras. Ne, tai buvo plaukai; visas jų kuokštas, moters 
plaukai. Piktai sviedė kuokštą į šalį, bet nelabai sekėsi, 
nes plaukai buvo tvirtai apsivynioję apie pirštus. Pradė
jo visai bloga darytis. Jis žengė porą žingsnių prie sie
nos ir įžiebė šviesą. Akys nukrypo į laikrodį — pusę an
tros! 

Puikiai pramiegojau!" piktai sumurmėjo. Vėl jo žvilg
snis nukrypo į spaustuką ir į šviečiančius ant jo plaukus. 
I r staiga — vienu sykiu — jis viską atsiminė. 

Įsikišęs rankas į kelnių kišenes, pradėjo neramiai 
vaikščioti po kambarį, išilgai patiesalo, galvodamas, kas 
įvyko. Kad ir nenorėjo su viskuo sutikti, tačiau ta visa is
torija vis dėlto rodėsi labai paini, bent nemaloni. 

Tegu ją velniai!", galiausiai iškošė pro dantis. "Tr 

Laisvoji Tribūna 
Amerika, Kur Eini? 

Anot Linkolno, Dievą- la-
time give to Congre*s infor-;ba i m>'Li vargdienius, nes jų 

3 He k t t poAver to rrprieve'mation as to the State of th<M<UuS v r a atvėręs. Panašiai 
id pardon offenses against Union and recommend to their S a l n n a s a k v t i > kml vargdie-

the U S. except in cases of consideration such measures {
m a i labiausiai myli Ameriką, 

!as he skali j i m > neees*aryjnes v i s 1 ' k u r i e r ' i o n a t v y k ° 
darbo ir laisvės ieškodami, 
čia ir pasiliko. Jie rado čia 

4. He has power by and and expedient. 
with the advice and eonsent 

ba sutikimą. ^ j ^ o f the Supreme 
Judicial skvrius, vadinamas Court and other officeirs of 

Aukščiausiu Tribunolu, išaiš-! the U. S. whose appoimtments 

SECRETARY OF 
THE INTERKDR 

2. He shall r?ieeive Ambas-
sadors and other puhlic mi-
nisters. ^ 

3. He shall take care that 
the iaw8 be faithfullv exe-
cuted. 

4. He shall commision all 
the officers of the U. S. 

Amerikos piliečiai būtinai 
turi suprasti šiais konstituci
jos užduotis ir pareigas pre
zidento. Juo greičiau suprasi
me, tuo veikiau mes jas da
bosime, arba bandysime įver
tinti savo balsus atėjus tau
tos, valstijos ir miesto rin
kimams. Jeigu Am. J. Valst. 
ipirezidentas nejpildo savo pa
reigi], eiliniai piliečiai turi 
teisę pareikšti savo nepasi
tenkinimą (kandidatui siekiant 
prezidento vietos. Am. J. Vai. 
konstitucija žengia ir toliau 
duodama žmonėms galę. Kuo
met išrinkti valdininkai ne
pildo konstitucijos įgaliojimų, 

ne tik darbo ir laisvės, bet 
per .ilgus metus Amerikoje 
gyvenę jie įgijo aukštos pa
garbos tautos vadams Kr val
stybės vairuotojams. Tai yra 
girtinas dalykas, nes daugu
mos išrinktieji valdininkai 
tarnauja vis.iems, jie yra žmo
nių tarnai. Apšviesti žmonės 
supranta, kad Respublika ne
galėtų ilgai gyvuoti, jei pilie
čiai su panieka ijiradėtų žiū
rėti į savo išrink t uosi m parei
gūnus. N 

are not in tire- constitut.ion o-
therwise provided. for. 

6. He mav fili all vacan-
cies that occur in such offi-
ces during the recess of the 

commis-

kjabineto nariai laikinai pasi
lieka iki išrinkimo naujo pre
zidento ir jo užėmimo prezi-
ioįento kėdės. Naujas preziden
tas, užėmęs vietą, turi (galę 
pašalinti buvusius kabineto 
nariuta, arba juos pasilikti, 
ikaip išaiškinama prezidento 
"diseretionary power' \ 

Į legislatūros skyrių įeina 
senatoriai ir valstybių atsto
vai, kurie yra žmonių renka
mi vienami tikslui, kad paga
mintų praktiškų ir reikalin
gų įstatymų šiai šaliai. Sena
torių yra du iš kiekvienos 

ko ji iš manęs reikalaus? Gurkšnis, ir viskas! Baigta! Vel- valstybės, renkami 6 metams. 
nias ją kaip tik tuo momentu man pakišo! Bet kodėl tada , 48 valstybių senatoriai suda-
nepa^alvojau! Na, bet jau dabar vis tiek po laiko: nepa- ,ro 96 senatorius, kur.ie repre

zentuoja savo valstybę pagal 
žmonių reikalavimą. Valsty
bių atstovai, vadinami repre-
sentatives, arba kongresmo-
nai, sudarą žemesnį parlamen-

namų, kokius jisai nori, su Kada Am. Jungt. Valst. Auk 
senatorių /patikrinimu. Prezi-' ščiausias Teismas pertikrina S e n a t e ' 7 granting 
dentas su 10 paskirtais kabi- padarytus įstatvmus, tuomet **** f » * / h a l 1 «**"* a t 

neto nariais kontroliuoja ša^ Tribunolo ibūna galutinas 
lies vairą per 4 metus. Pasi- sprendimas. Nėra kito autor.v 
baigus prezidento terminui, jo1 teto, kuris galėtų panaikinti I y ^ngress . , , 

*. , ... . -. m . 8. He mav on extraordima 
arba pakeisti mmeto Teismo 

the end of the next session. 
7. He may veto bills passed 

i < i 

keisi. Matyti, per daug 4iišmečiau'* vyno! O gal ir oras 
padėjo. Visur kvepia* jazminai, o aš juk irgi žmogus! O 
gal ji mano, kad dabar turėsiu ją vesti! Tai būtų gražu! 
Gal eis skųstis? Na, bet šiuo atveju nebūtų jau tokia bėda: 
viena, neturi liudininkų, antra — aš esu valdančios par
tijos žmogus, trečia. " 

Bet tuo tarpu kažkas jam šmėkštelėjo per sąmonę ir 
privertė tuos galvojimus nutraukti. Taip, be abejo, ji bu
vo dar nepaliesta. Ir jis vėl susyk atsiminė jos rusvas akis, 
kaip jos prašydamos įsmigo į jį, jos liekną stangrų kūną, 
kaip jis besigindamas atsilenkė, švelnią kaklo liniją. Širdį 
užliejo gailesčio jausmas, ir iš lūpų išsiveržė mintis, kurią 
buvo vakar perskaitęs Maupassant'o knygoje: koks nuo 
stabus yra gyvenimas! I r kiek maža tereikia, kad žmogų 
išgelbėtum arba pražudytum! 

Bet tas jausmo pasikeitimas neilgai truko. " J e i ne a š , " 
pastebėjo pats sau, " t a i būtų nunešęs kitas! Vis tiek būt 
kam nors atėjusi eilė O gal eiti pas ją ir atsiprašyki? 
Bet ko ji man tada pasipainiojo V9 

Nors draugas Vladimirovas gerai žinojo, kad ji buvo 
atėjusi jo įsakyta perrašyti kelių svarbių raštų, bet tai 
jam nė kiek nekliudė bent dalį kaltės suversti pačiai Taniai. Į 

patikrintus įstatymus. 
Šie trys demokratijos sky

riai yra širdis mūsų tautos 
ir nuo jų priklauso ilga de
mokratijos ateitis. Am. Jung. 
Vai s. prezidentas, kurits yra 
vadinamas ' ' the iexeofutive 
brandi of the government'', 
turi svarbias konstitucijos už
duotis ii* pareigas, kurias tu
ri pildyti taip, kaą> yra pa
žymėta konstitucijoje. 

The most important powers 
of the President 

1. Commander in Chief of 
the Arriiy and Navy of the 
U. S. and of the militia of the 
several statės when called in-
to actual service. 

2. He may reąuire t|ie opi-
nion ini writing of the prin-
ciple officer in etach .of the 

ry occasions, convene both 
houses of Congress or either 
of them and in casa of dis-

Praeityje pagarba buvo rei
škiama ne1 tik išrinktiems val
dininkams, bet ir kandidatams 
į valdiškas vietas. Rinkimai 
praeityje praeidavo rimtai ir 
mandagiai. Piliečiai klausyda
vo prakalbų visų kandidatų,, 
kurių tik norėjo klausyti. 
Kaip gi jie balsavo rinkimų 
dienoje, tai kitas dalykas. R-
sant slaptam balsavimui, nie-

arba pareigų, tuomet galimai k a s negalėjo kištis ir sužino-
demokratišku būdu prafedifcjti*JN'•«* *% j&l&Ėm. 
ti juos, kaip rodo viršum ilius
tracija, kad žmonets; yra šak
nis šio stipraus medžio — 
žmonių valdančios šalies. 

Mes gyvename psriode, kuo 
met kiekvienam Am. gyven
tojui reikia suprasti konsti
tucijos principus. Kada juos 
suprasime, tuomet galėsime 
panaudoti savo žinojimą de-
mickratiškiems reikalam!*. Di
ktatoriai yra demokratijos 
priešai ir kiekvienas matom 
jų valdymo rezultatus. Kaip 
greitai suprasime demokrati
ją, taip greit įvertinsime jos 
likimą ir vėliau būsime tin
kamai ipirisirengę ją ginti nuo 

agreement between them with' priešų, 
retspect to the time of ad- Adv. Charles P. Kai 

Dabar gi jau, rodos, pra
dėjo keistis piliečių elgesys. 
Šiandien jau turime konsta
tuoti faktą, kad bent prieš 
vieną kandidatą pasirodė mi
nios neapykanta ir žiauru
mas. Tai yra niekas kita, kaip 
tik klaidingo socialistų moks-
lov padarinys, kad šičia yra 
klatsių kova. O jei yra kova, 
tai neapykanta užsidegęs ne
susipratėlis mano, kad jam 
valia pavartoti bile kokias 
priemones. 

Štai faktai. Neseniai, res
publikonų kandidatui į ipire-
zidentus Wendel S. Willkis 
valiuojant traukiniu, buvo 
mestas akmuo į langą, kur 

(Tęsinys 4 psl.) 

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

J? : ^ 

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

(Bus daugiau.) I 

w 
Ši bendrove, kaip mūsų tauta yra įsteigta ant 
namu, kurie yra savininkų apgyventa. Nerasite 
saugesnes vietos taupyti savo pinįgus. 
ĮSIGYKITE NAMĄ PER MŪSŲ LENGVO 
IŠMOKĖJIMO PLANĄ ANT VIENŲ METŲ. 

"fc 

KEISTUTO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
3236 South Halsted Street 

Tel. Calumet 4118 Jos. M. Mozeris, Sec'y 
Indėliai kiekvieno taupytojo apdrausti iki $5,000 Federalinė] įstaigoj. 

#275.00 

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

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

BUICKS — 1939-38-37-36, Sedans. Prices as Low as: 
All have Heaters and Trunks — some with Radios # 3 9 5 . 0 0 
CHEVROLETS — 1939-38-37-36, Sedans. J . ^ . . 
All 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. 
DODGES — 1939-38-37. Best Buys in Chicago. 
With Heaters and Radio. All have Trunks # 2 9 5 . 0 0 

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

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

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

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, 111. 
O P E N E V E N I N G S 

file:///ladimirovas
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Antradienis, spalių 15, 1940 

<r HUlaire Belloc i 
OVILIZACIJOS KRIZE 

Premijuotas kun. J . Karaliaus vertima* 
— Vertė — 

Antanas P. Sandys, M. X. C. 
^ : _*m i P i ^ ^ w / 

(Tęsiny >) 

Kovojančioji klasė tokiu 
Iiulu autlacyta, krikseionyU's 
apgulimui lievykstunt, pradė
jo laikyti save specialia ir 
iš visu išrinktoji klasė, .j i M»-
tiktai buvo turtingįausiuji, 
bei ji atlikim"jo sunkiausia ii 
pavojingiausia bendruamfiftifl 
darbą. Iš tos priežastį s kilo 
ginkluoto raitelio sąvoka, as 
muo visai skirtingas visu kitų, 
kilnesnis savo prigimtyje už 
pasaulionių luomą. Jis buvo 
"noblesse," rases žmogių-
(tai yra originali angly žo
džio ^gentleman" reikšmė). 

Be abejo, šis pusiau tikybi
nis jausmas, sis '•krauju" 
skirtumas, Šis vaduovaujamo-
sios klasės iš bendruomenės 
masės išskyrimas, buvo dar 
labiau prabočių atminimais 
sustiprintas. Galiai savyje 
jautė tą gilų skirtumą tai n 
diduomenės ir " klanų" - a t 
skirų šeimynų, tarp Dievui 
pašvęsto asmens ir paprasto 
pasaulionio. Didžiojo Ap^u- j v>"8t§ i š -Krikščioniško Apgu 
limo metu Gallija buvo cen- l imo> i š t o t a i P vadina?-.J 
tralinė ir svarbioji krikščio- krikščioniškų gaivalų kaitim-

klausė n »i i ienų imperato
riams. Visa tai? žinoma, bu
vo šalia dvariškos Matomos, 
Visų aukščiausieji tų didelių 
plotų viešpačiai buvo tie, sto
vėjo aukščiausioj feoialiidsu 
piramidoj, vietos valdžioj ii 
visai neskyrėsi nuo IMOIKU 
cbų ir karalių. Anjou giai'a. 
arfas Normandijos kunigaik
štis savoj apygardoj buvo 
aukščiausias valdžioje asmuo. 
J is privalėjo atiduoti feoda
linę pagarbą Prancūzijos ka
raliui. Jis pripažindavo l*ran 
rūdjos karaliui tituliarinį su
verenumą ir retuose atsitiki
muose, kada karalius (kuris 
buvo aukščiausias Paryžiaus 
distrikto feodalinis viešpats) 
sušauk':ivo tautinę jėgų mo
bilizaciją, jis kreipdavos] i 
vietinį Anjou ir Normandijos 
feodalinį valdytoją prašyti 
pagelbos; bet tie, jei paivl-
bon atvyko, tai savo valiutai 
darydavo. 

Trečioji ypatybė, kuri išsi-

išnyki< visa piliečių pagarba LIETUVIAI DAKTARĄ? 
ikmies , 

Pel CANa) 59GP 

OR. VVAITFP PMHIIP9 
valdžios žmonėms, 
kad minėti atsitikimai buvo 
tiktai kokių išsišokėlių dal
bai, o ne organizuotas veiks- n V n v n , r t t l „ 

« i *. s *. y Y D Y TOJAS IR Ctn.'OKQAt-
mas. Frank Miist ? | 5 5 W e s | C c r „ i : K R ^ 

LIETUVIAI DAKTARAI 

DR. RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1853 VVest 35ih Street 
LIGOM U S PRIIMA: 
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Treeiad. ir Sekimui, tik susitarius. 

4 n 6 :.'<«' s «• 
i f paira' nutarti 

OR. F. G. W1NSKUNAS 
PHYSICIAN - SURGEON 

Ofiso: 2158 VV. Cermak Rd. 
TeL CANal 2345 

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

Tel HEittock S150 

("Dr«xv.c,i%' A cine tekšnoto) 
J. A. Valstybių kariuomenes transportas Cirant su apie 9,000 kareivių ir 100 karininkų 

iš San Franeisco plaukia j Hawajų salas, o gal į Guam, ar j Filipinus. Kas galį žinoti. 

Nieko užmanaus šiame da- A m e r i k a , K u r E i n i ? 
lyke nebuvo vykdoma. Jokie 

nybes dalis. Tame sunkiame 
kovų laikotarpyje, kada Va
karų Europa rėmėsi tiktai sa-
vo ginklų jėga, kuri buvo 
daugiausiai rekrutuota iš tos 
Europos dalies, kuria nūdien 

ino proceso, buvo, būtent, si: 
ta beveik nepastebima lėta 
pagoniškos gadynes ir dar 
per daugeli Šimtmečių toliau 
tęsusi vergų emancipacija, iš
laisvinimas. Šią laipsniška 

tiesioginiai ir aiškūs įstaty
mai, arba ediktai, šiame la
bai lėtame instinktyviniame 
pagoniško vergo į krikščio
niškų laisvų kaimietį išsivy
styme, kuris užtruko tūkstan
tį metų, nepadarė pažangos. 
Vis tik, tikroji veikmė yra 
užtektinai aiški, jei žmogus 
žiūri į šio daikto plačiausias 
linijas. Toji veikmė buvo ti
kyba, kurios visi laikėsi, ne
žiūrint luomo, turtingo ar ne-

niekuomet nesikėsino prieš A 
Smitho asmenį. 

Reikia apgailestauti, kai 
dabartinėje kampianijoje ima
si .tokių žiaiurių priemonių. 

Telefonas: Hemlock 5849 

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

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

Sekmadieniais euo'jt sutarties 

(Atkelta iš 3 pusi.; 

jis sėdėjo. Micliįgan valstijo
je respublikonų kandidatu, 
pagerbti parodos metu buvo Jei tokia mada įsigalės, greit 
niesta į minių indai, viena 

v a d i n a m e I*rancūzija, ga i l i s - t t ransformaci ja , a tmainų, ku 

koji dvasia ir rasė p r i d a v ^ J * ^ d {*u pirmiau buvusi* 
pirmuose krikščionybės am
žiuose Europoje parduoda-
nona it kokia savastis vergas 

visai Vakarų Europos visuo
menei savo tonų, pobūdį. Ne
žiūrint kokie kiti gaivalai 
įėjo į žį dalykų, .svarbiausias i1" tiktai vėliau tapęs visiškai 
buvo šis: kovojančių vyru jmodemiškoje prasmėje lais-
prestyžas. Kovojančioji klasėj™* kaimietis, jau buvome 
gaudavo mokesčių iŠ kaimų, anksčiau n:dnėjy. Gi šioje vie-
8ios klasės šeimos buvo kai- t(>je mums svarbiausia pa-
mų viešpačiai, susiorganizuo- brėžti tų socialinės revoliuci-
davo į nevisai tobulas hier- jos gilių reikšmę. Per dau-
arehijas, kurias vadiname fe-|g«dį šimtmečių buvo nuolat 

senais terminais naudotasi. 
Žodžiu "baudžiauninkas,' ku 
rį šiandien vartojame tnm 
tikslui, kad galėtume atskirti 
buvusį vergą nuo nebuvusio; 
ž<x!is, išreiškiau asmenį turin
tį savą nuosavybe, besidžiau
giantį paveldėjimo teisėmis, 
dirbantį darbe, kurio vaisais 
galėjo pasinaudoti, lotynų 
kalboje turėjo paprastojo ver 
go prasmę, ir tiktai vėliau 
įsigijo naujų reikšme ir for
mų. 

odalizmu. 
Ši hierarchija, pagal savo 

laipsnius ir stovį, buvo ypa
tingai atžymima įeigomis. Sa
kykime, dvaro arba kaimo, 
viešpats gaudavo šiandienine 
pinigų vertę nuo $5,00v) iki 
10,000 dolerių j metus. Iš tų 
patys didžiūnai buvo tie, ku
riems ne tiktai priklausė kai
mai, kas darė juos turtinges
nius už visus kitus, bet jiems 
dar priklausė viešųjų žemių 
teises, kurios pirmiau pri 

turtingo. Šiuo procesu, pa 
čioje pradžioje jau pasidarė 
sunkiau "pirkti ir pardavinė
ti krikščionis,vergus-'' Šeimų 
perskyrimas, kuris vyko ver
govės sistemoje, visai nesuti
ko su ta etika, kuri atvertė 
fturopų ir tų pačių Europų 
saistė. Ši veikmė, labiau ne
gu koks ekonominis išsivys
tymas, įvedė atmainų, kuri iš 
visų atmainų, kokias katali
kiškoji Europos dvasia šiuo 
Didžiojo Apgulimo metu įve
dė, buvo pastoviausia. 

(Bus daugiau) 

panelė buvo 'sužeista ir nu
vežta į ligoninę. Panašių da
lykų buvo ir kitur, 

1928 metais netolerancija ir 
šmeižtas buvo vartojami prieš 
A. Smith, kuris kandidatavo 
į prezidentus, Tuomet Ku 
Kxux Klanas liejo visų tulžį 
ir neapykanta prieš šitų vy 
rų vien tik dėlto, kad jis bu
vo •katalikas. Tačiau' kad Ku 
Klusai ir kalbėjo prieš Smi-
thų, rašė prieš jį, degino kry
ž ius ir ptineižhis barbarizmus 

vartojo, betgi jie niekur ir 

• 

r ei. VAROs 5140 
\jti.ANDOi>: ^uo 11 iki 12, 

2 iki 4 u < iki y 
»-uiuadieniais: 2 iki 4 u 7 UU s 

Šeštadieniais: 11 iki 12 

DA. I A. ŠIMKUS 
u i jų*! O J A S IK oniKūauAfi 

Taipgi akiniua pritaikau. 
&S43 b. įtaisu* Slreei 

OR. V. E. SIEDLINSKI 
DANTTSTAS 

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAFayette 3650 

•intradieuiais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais. 

4631 So. Ashland Ave. 
TeL YARds 0994. 

Pirmadieniais, Trečiadieniais ix 
Šeštadieniais. 

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS 

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

gali suteikti. 
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
visą. akių {tempimą.. 

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18.tos 
Telefonas CANAL. 0323 — Chicago 

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

T r e č . i r Š e š t : 9 : 0 0 a. m . i k i 
7:30 p. m. 

PAonc Cicero 4276 

UK. f. AiKUCiUNAS 
1446 S. 4yui Ct., Cicero, 111. 

Antiadiemaia, įvenmauieniuio 
u' feukiadieniais 

Valandos: lU-i^ ryte, 2-b, 7-y P. M. 
314/ b. HaiSied St., Chicago 

t/umadieniais, Ireciadieniai!* 
IX Šeštadieninis 

Valandos: 3 — S popiet, 

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

(2-tro* lubos * 
Tel MIDway 2880 Chicago, UI 

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

Sekinud. nuo i G i*i 12 vai. ryto. 

OR. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4b3l So. Ashland Avenue 

TeL lARds 0994 
Rez. tel. PLAza 3200 

1 VALANDOS: 
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 u 7-8 v. vak. 
Nedėlioniia nuo 10 iki 12 vai. dieną 

Telefonas CANal 7329 

Remkite Lietuvišką 
Žydukę 

— - NATHAN 
KANTEK 

MUTUAL 
LIQUOR 

CO. 
VVholesale 

4707 So. 

Halsted St. 
TeL Blvd. 

0014 

«>• SPORTIŠKI VIRŠUTI-
;;NIAI VYRŲ MARŠKINIAI, 
I Balti ir Spalvoti. Vilnoniai 
o §yeteriai, Pančiakos, Piršti-!' 
jjnes ir Kepures. Vilnoniai^ 
;; Apatiniai Marškiniai Vyr-;; 

ams. 

f BRIDGEPORT KNITTING | 
MILLS 

j 504 West 33rd Street; 
| Arti Normai Ave., ChicagoJ 

TEL. VICTORY 3486 
F. Selemonavieh, Sav. 

^Atdara kasdien ir vakarais^ 
ir Sekmadieniais. 

I I 

NAUJAS APARATAS 
AKINIAMS PRITAIKINT 

U i U t l t K J. BARTKUS 
trll>iiUuAi> iii, ulUiiUiUiAO 

2'£\)4 Vvest Cermak Kuad 
U±±iSL> V A I, A .\ Ui <^; 2 - 4 IX i-9 

ir pagal b u tartį. 
tšekiuadiesiiaih laijjgi pagal sutartj. 

.bes. Leieionas ahuiey M l i 

TeL Cicero 1484 

1IH. S. K. PALUISIS 
(J^UiTlOJAS U8, UMIilUiiUrAS 

Kamp. lotes Uat. ir 4^iti C t 
OFISO VALANDOS: 

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

Kes. 162d ^o. bi)m Avenue 
TeL Cicero UH 

Tel. YAHds 5557 

OR. FRANK G. KWiNN 
(Kviecinskaa) 

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
lttH VVest 47th Street 

OFISO VAl^AJtiDOiš: 
2—4 ir 7—3:30 v. vakare 

ir pagal sutarta 

r -
Padėti Pinigai kas Menes; iki 11 Dienos. Neš Nuošimtį Noo 1 Dieno* 

TURTAS VIRS #5,500,000.00 
Atsargos Kapitalas Virš ^400,000.00 
Dabar mokam 3%% oi pa-
d&ua pinigus. Duodam pa-
•kolaa ant namų 1 iki 20 m. 

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

I/>AH ASSOC1ATIOH 
OF CHICAGO 

JUSTtti MACIU EU1LH, n ^ , 

Gaaitered by C a GorenunMii 
BAVING9 FEDERALiT 

INSURfiP 
• 

4192 ARCHER AVENUX 
TEL. V1RG1NIA 1141 

•AL.: t lkl 4 p. p. Trečlad.: t lkl 11:00 p. šešuul.: 9 Iki 8:00 T. T. 

ĮjĮĘST H E § SERVICE 
BLUE FLAME RANGE OIL 

VICTOR YUKNES, 
Savininkas 

R^nge Aliejus Fuel Aliejus 

2 3 3 5 SO. VVESTERN AVE. 
24 VALANDŲ TELEFONO PATARNAVIMAS 

Telefonai — CANal 3764 — CANal 3765 

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

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

Lengvi Išmokėjimai. 

Del teisingo radio patarna
vimo šaukite: YARds 3088. 

JOSEPH F. BUDRIK 
FURNITURE HOUSE 

3409-11 Ir 3417-21 South 
Halsted Street 

BUDRIKO PROGRAMAI: 
WCPL — 970 kil.. Sekmadie
niais nuo 5:30-6:30 vai. vak. 
WHFC — 14^ u kii.. Ketvirta-

OR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

UYDYTOJAS IE CHIBUBGAS 
2500 VVest 63rd btreet 

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

Taipgi pagal sutartį. 
Ofiso teieiouas PROspect 6737 
Mįjąn telelonas Vltiginia 2421 

OR, P. J. BESNAR 
(Beiuarauskas) 

aYDYTOJAS IK CHJLRUEGAS 
6900 So. halsted Street 

TELEFONAI: 
Ofiso — WENtworth 1612. 

Hes. — YAEds 3956. 
OFISO VALA-NDOS: 

2 iki 4 popiet. 7 iki 9 vakaro, 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį. 
Tel. YAEds 2246 

DR. G. VEZELIS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47tu Street 

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

AMLRiKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 
Ees. 6958 So. Talman Ave. 
Jies. Tel. OKOveluli 0617 
Office tei HEMlock 4848 

OR. J. J. SIMONAITIS 
I GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

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

2423 W. Marąuette Road 

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN AND SUEGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

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

Office teL YAEds 4787 
Namų teL PEOspect 1930 

H kur anglis pirksite ir kiek 
mokės i t e , genesnių a n g l i ų ne
g a u s i t e k a i p p a s : — 

Tol CANal 6122 

DR. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IE CHIEUEGAS 

2201 W. Cermak Road 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—B • . f* 

REZIDENCIJA: 
6631 S. California Ave. 

•AL RTZPnhli» 78tf 

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

DR. J . J . K0WAfi 
(Kowarskas) 

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

Trečiadieniais ii Sekmadieniais 
pagal sutartį. 

TeL YARds 5921. 
Res.: KENwood 6107. 

DR. A. J. BERTASH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso teL VIEginia 0036 
Eezidencijos teL: BEVerly 8244 

DR. 
GYDYTOJAS IR CHIEUEGAS 

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

Nedėliomis pagal putartį. 
TeL CANal 0257 

Eez. teL: PROspect tf58 

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

Rosldencija: 6600 So. Arteaiau A?a 
VALANDOS: 11 T. ryto iki 3 Dop'el 

t >H 0 MM\ 9mkmw 

CRANE COAL CO., 5332 S. Long Ave., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022 
rOCAHOKTAS MINE RUN. iš ge-
riau^ių mainų. Daug dulkiu išim
ta. Perkant 5 Tonus ar daugiau 
$7.65, Sales Tai Ejttra; Black Band 
anelys — 09.6O, 

ce-j 
m- Į 
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IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 

"Valstybires 
Laidotuves" -
Išjuokimas 
Nusipehiiusio 
Lietuvai Vyro 

Verčiami Parduoti 
Pašare Sovietų 
Kariuomenei 

Lietuvoje esant didelei pa
šarų stokai, iJet ir suvalsty
bintieji dvarai nenori pardno-

Tėvui reiškia "pagarbą", ti pašaro sovietų kariuomen"* 
o jo dukterį su. žentu išvaro reikalams. Ryšium su tuo se-
Rusijos gilumon vietų Lietuvos valstybinė že

mes ūkio komisija išleido įsa
is Kauno gauta žinių, kad kymą, kuriuo vietos komite-

ten mirt Pranas Mašiotas, ži- tai ir dvarų komisarui ver-
nonias pedagogas, ypač, pasi- giami .parduoti pašarų sovietų 
žymėjęs kaipo vaikų pftdago- kar.iuomenės reikalams arba; 
gim& literatūros rašytojas. "Maistui", kuris taip p it pa-
, r .. . , ., šara parduoda tik sovietų ka-
Vehonis jau nuo senų laikų . * r . _ ' / 
dirbo publiHstin* tat* ir ra-1 ^ S S l , * * ™ "*?* 
.šilojo "Aušroje" ir . . V u r . kad nekl.uilonuu būtų pmduo-

,, c. « T • , „ i * damas pašaras iš tu ūkių, ku
pė". Sovietų Lietuvos auks- ^ \ . - . . . 
eiausiosios tarvhos prez id iJ l l e J° t u n «"••* n e l t U a o 

mm, kaip nutarime sakoma,! "**"? m U a l m " ! \ B e t > r a 

it * -, . -r. AI žinoma, kad šiemet visoje Lie-
"atsižvelgdama* Į Prano- Ma- , ••• . , 
v 4. ! • ,. ,• i i - * ' tavoje niekas neturi pakan-
sioto, kaip liaudies auklėto- J r 

, . . . . kainai pašaro nei savo reika-
jo, pedagogo ir jaunimo lite- F . I 

. . . . ,. , .. lams. Buvęs sulikviduotųiu raturos kurejo didelius nuo- , . _ ,. , . , . . . . i -J *• i žemes ūkio rūmų direktorius i pelinis, nutarė JĮ palaidoti vai- . 4 t l» , *• v. ' . , ,_v v • 4j P. Vasiliauskas "Valstiečiu stybes lėšomis ir svu-tnno . 
v i. • j • Laikrastvje idejo straipsrJi, 
liaudies komisaro pavaduoto- . J * j ^ i> 
• • , • T • i • / < • i kuriame* nusiskundžia pašaro 
jui draugui Liudai dirai pa- . f! 

,_ ,. stoka. Pasak jo, ne tik ne 
vedė organizuoti visuomeni- • \ 

,. , • i * viena sauja dobilų ar šieno 
nes vehonies laidotuves. , J . . 

atolo, bet nei vienas bulvie-
Šios "valstybinės laidotu- 'nojus, nei vienas buroko la-

vės", be abejojimo, reiškia ne p a s > n e į v i e n a s kopūstalapis 
džiugiau ir ne mažiau, kaip ų r iKie i lį neturi supūti ant 
Ii tavių tautai didžiai nusi- žemes". 
pelniusio vyro pomirtirjį iŠ-
juokimą. A. a. Pranas Mašio- T į e t i i V O | T a u .' * 
tas visa savo ilgų amžių k o - ^ ^ . ^ - i _ 

V i s a T a u t a Tau sieros nuo nelaimingų atsiti-
Ptadeda Paiusti k i m ų ' R ^ ' **** «»kentėju-
B i u r o k r a t i z m e damos pavėluotai, nes, girdi, 

0 • . i 4 • i • • jie neatlieka reikalingu for-
Sovietų okupuotoje Lietu-: . v n* malūnui. 

Nuostolingi Ūkiai 

voje * įsiviešpatavus didžiau
siam biurokratizmui, kuriluoj 
pasižymi visa Sovietų Kusi- K o l c h o z a i — 
jos tvarka, tikriau pasakius, 
betvarkė, taip pat ir Lietuvių 
tauta ima justi, kaip sunku Dabartiniai, Maskvai tar-
yra atlikti bet koks reikalas liaujantieji, Lietuvos valdo-
su naujomis įstaigomis. Ypač vai, matomai, numato, kad 
daug nusiskundinių gaunamu įsteigtieji kolchozai pavirs to
dėl draudimo nuo nelaimingų kiais pat nuostolingais ūkiais, 
atsitikimų kasų veikimo. Per kaip Sovietų Rusijoje, T-cdel 
įvairius nelaimingus atsitiki- valdžia vi.-omis priemonėmis 
mus nukentėję laukia savai- stengiasi juos remti. Nutarta, 

| eių savaites, kol gauna kokią kad originalinė seklu, kuri ne-
nois pašalpų iš minėtų kasų. priklausomos Lietuvos laikais 

! r» i v. , . . buvo išvesta pa v vzd induose ū-
Dabar, ryšium su masir.iuus . . 

• , .'. . .. • kmose derliui pakelti, bus 
nusiskundimais, draudimo ka- .7 

duodama tik Mvalstybiniams 
sos, pagal sovietiškus reeep- -, • ,, v .v . T-, u - . ' ^ ° F i ūkiams". Kas is jų liks busią 

j tus, visų kaltę meta patiems duodama ir kitiems bet tiktai 
nelaimingiesiems, nukentėju- iš anksto pasirašius sutartį. # 

UTH A F R I ^ 
y^Eos* London 

ort Elizobcth 

Britąin cuts off 
shipping links 

with Modogoscor 

C*pe of Good Hope 

Milės 

fiJiauįTas" Acme teiepliuio^ 

arinėį Afrikoj plinta konfliktą*. P.au.f.zij generolai Weygand iv D ^ ^ n
r ™ * ' 

8 tarpusavio kovai. (Jen. De (iualle perėjęs britų ,pus?n ir bar,.lo nuo nacio kon-
Vakar 

pajėgas tarpui 
traliuojamos Praneūzijos .atplėšti nors Afrikos kolonijas. 

•o" 

šarų atsargas. Malūnams ir; gal specialinius sąrašus, ku-riuomenės (politinis vadovas 
aliejinėms uždrausta be "Pie-jriuos malūnai įpareigoti su- ,"draugas" Kuranda 
nocenftro'' sutikimo pnrdav i- i darinėti, 
neti sėlenas ir išspaudas. 

AR JUMS REIKIA ATLIKTI 
PILIETYBĖS EGZAMINUS? 

= ^ 

Nusipirkite Brošiūrą 
'THE BASIC PRINCIPLES OF r»EMOCRACY & CITIZENSHIP' 

arba 
"KĄ TURI ŽINOTI KIEKVIENAS PILIETIS?" 

Kurią Redagavo ADV. KAL, Asst. Corporation C'ouncil l'or Chtaags 
š io j i biiošiūra A n g l i š k a i ir Lie tuv i ška i i ša iškina v isus roikalinjru-
k la i i s inn i s ir p i lna i pr i reng ia ncpiliečki.s pr ie antru pilictylM's pop ierų 

Kaina 25 centai 
Siųskite užsakymus j : 

Adv. CHAS. P. KAL, Ofisą, 6322 S. Western Ave. 
Arba kreipkitės J: 

"Draugo rastinę, 2334 So. Oakley Avenue, 
CHICAGO, ILLINOIS 

vojo oi lietuviu tautos lais-. riiruKO 
ve, o štai dabar Lietuvos ne- K o n c e n t r u o t o 
priklausomybės duobkasiai P a š a r o 
rengia jam 4*valstybines lai-

Kursai Komunistų 

dotuves ,^ Tenka dar primin-

Sė Ienos bus pardaviiK'jn-1 

mos per kooperatines pieni- j V a d a t T l S P a r u o š t i 
j nes, bet norintieji jų p rk t i ! Panevėžyje rengiami konm-
! turės gauti kontrolės ratelių, nįPtų partijos kursai, kurių 

Sovietų Lietuvoje jau p r i - l ^ agronomų pažymėjimą, tikslas esąs paruošti provin-
Koneentruotų pašarų negali- cij.ai "geresnį partijos kad •; 1 ,̂1 M I-T.KV.;^TIS voimnio^ trūko koneentruotų pašarų - ., r^ ,. 

^ r U , n !, o v\ ne **»* « ***»£• Todėl v i , ™a daugiau pirkti., ka.ip t.k H» Kursuose 8B.to.na Stab 
duktė, kartu « , jos yyro, ne- J £ t J £ * J a U e j i n e u ^ v i e ^ mėnesių kiekį. ; n o konstituei.^, bo.šev.la, p , 

įsakyta net du kartus per n.e- Mieetij biedmiomenei selo- rtijos istorija ir kiti moks ip tnvoie ore-
nesį pranešti -Pienoc-entrui-inos bm, pardavinėja.aos t ik l la i" . Tarp kursu fckteų yra ti, ai ir tu.ga. Lietuvoje pra 

vežti MaAeli jn gfrmm. | a p i e t u r i m a s k o n o M l t ruo tų pa- iki rugsėjo pabaigos, bet pa- i r raudonosios okupacines ka- ,*leda n } ku. 

priklausomos Lietuvos užsie 
~nių reikalų ministru, yra iš-

Turguosc Rusiškos 
Dainos 

Lietuvos turguose yra įren- j 
gti garsiakalbiai, per kuriuos 
duodamos sovietiškos darnios' 
ir pan. Kadangi ūkininkai vis 
mažiau ibegali į turgus savo 
produktų atvežti, nes viskas 
nueina sovietų okupacinei iš
alkusiai kariuomenei išmaitin 

Taisom ir 
perdirbame 

senas dantij 
pleitas. 5 vai. 
patarnavimas 

Darome U i m a m t u rtantiH paR.il 
jūsų turiniŲ kalkiniŲ įnodi-lių ir 
priimam t i U užtvirtintų tfydoto-
3ų užsakymus. Ofiso vai . : nuo 
10 ryto iki 9 vak. Tre<'\ susitai ius . 

y= 

$Q50 
SATISFACTION CUARANTEED ^ UP 

Phillips' Deniai Ląboratory 
D. Mitska, Lalioratory Technician 

2356 W.<63rdSt. Pro. 2174 

SAVAITRAŠČIO KRISTAUS KARALIAUS "LAIVO" 

Piknikų Sezono Užbaigimas 
VYTAUTO DARŽE 

Accountt open by the 15th earn at of tht lst 

FAIRFIELD SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

2 7 2 9 W. C E R M A K ROAD 

p -

Sekmad., Spaiiu-October 1940 
iRVUOKTTE TĄ DIENĄ "LAIVO" 20 METŲ ĮSISTEIGIMO JUBILIEJAUS P R I 
BUS ĮVAIRIU PASISMAGINIMŲ, ŽAIDIMU IR BIZNIERIŲ DOVANŲ. TAI BUb 
UTINe ŠIŲ METŲ PASILINKSMINIMO DIENA VYTAUTO DARŽE. 

"LATVO LEIDĖJAI 

P. S. BUS IR VARTŲ (GATE) DOVANOS. 

AR DAUG KURO SUDEG1NAT ŽIEMOS METU? 

Vartodami ROCK WOOL Namų Insulaciją 
Sutaupysite Daug Pinigų. 

Laikui bC^ant, Jūs vistiek insuliuosite savo namus, nes: 
1. Sutaupysite 40% kuro; 
2. Apsaugo gyventojų sveikatą; 
3. Padidina namų vertę; 
4. Taupo namų šilumą; 
5. Duoda gerą apsaugą nuo 

gaisrų; . 
6. Greitai ir lengvai įtaisoma. 

Apska icia 11 imas Dykai! 

MONEIR DOCK W0PL 
CORKOOATJD 

FlMOUS*UUlAT!*G Bo«»« 

CaMncsi(fiCn«o<mo(i BOAVM 

5orrWboJ>-30iii *n CumcTr 

HABoWbo»-4JtJt»aCi»clT 

P u j n i 3 « i » i i i i U « u 

MAjonnv. Conc«nx.ETt Parūpiname F.H.A. PmfckoliuJnus 
ar išmokėjimus. 

Mes taip pat parduodame visokiausių stogų ir sienų 
dengimo medžiagų. 

ALEX A L E S A U S K A S 
CHICAGO REPRESENTATIVE 

6343 S. Western Ave. Republic 6051 
Warehcrose: 9401 So. Stony Island Ave., lei 60. CHICAGO 9245 

http://8B.to.na
http://paR.il


%K LIETUVIAI KITUOSE MIESTUOSE i CICEROS LIETUVIŲ NAUJIENOS 
Mylėjom gyvę, 
neuzmirškim ir mirusio 

^ ^ _ 

Cicero. — Ateinantį sekma-

Scs. Dionizijos 
10 Metų Darbuotes 
Sukaktis 

Mt. Cannei. Pa. — sv . Ka-
zimiero Seserų Kon^eirai i jos 
vienuole sesuo M. Dionizija 
jau 10 metu, kai Mt. Carn*-*-
Ivj s ė k m i n g i mokina pirmo m i ( * i u s ' ^^b ie t a Juodytė, (Jlo-
>kvriaus vaikučius. Visi J n a . rijii Montello ir Patricija Du
žieji ją myli ir gerbus nes ? i n a i t ^ *** l^ūdmgūi ir 
vra labai maloni su vaiku- ™oširtlyiai Montello ir Dau 
eiak, ir gabi mokvtoja. J a i K ™ ^ a t l i k o s a v o P ^ ^ -
erkinei ikiifiai ftv Krv Montello tėvelis, nors ispanas, *M Klubas ir ehoi:i>. Sis klu-

Nuo aukštesnės mokyklos M a r i j o n u 
mokini,, sveikino seserį * j | B « k * W » W 
teikė dovaną sekantieji: Mo
nika Bartašytė, Ona Kadžiu -j R e n g i a V a k a r ę 
naitė ir Berna<leta Knneaitė 
Parapijinės mokyklom vaiku 
vių vardu 
dovanas įtei 

wf 
l)iai — cieeriečiai ir Imlvariš-
kiai visu smarkumu darbuo
jas.5, platina vakaro bilietus, 
kviečia biznierius, proftioijo 
nalus, kad spalių 20 tl. kuo J 
skaitlingiausiai, pasirodytų ir 

sesenj Weikino i r * " * ^a[ni 2 0 d- ' ^OTijomj' „ ^ „ T a ž u ( U l r ] ) a ^ a ) ) e . 
ikė: Vytautas Ere-Į Bendradarbi* Dr-jte 21*1*8 j ^ ^ ^ ^ k a i p v i s u 0 . 

skyrius rengia gra vakarą 
. . Karaliaus Mirtis '» kuri 

• met taip ir šį kartą Marijonų 

išpildyti atvyks į Cicero 
; Bendradarbių neužvils, skait

lingai susirinks j parapijos 
Dievo Apvaizdos parapijos ar- , . . i»^i;„ 

. p . . * v. . . sale, pamatyti, kaip Kozių, 
tistai'-inesrėiai Koziu ir Le- T . . . i-,-i . A 

° •' k „. Ijehiii Klubas pa>s<rodvs. 

A, a. J U R G I S GASPAB-
KAS, kurio kūnas po išldl-
mingų laidotuvių pamaldų 
Aušros Vartų bažnyčioje, va-

ar kitų kolonijų svečio, nore-! k a r t a P° ' Palaidotas šv. Ka
tu linksmai laikų praleisti iri n*"*™ kapinėse. 

jų iviuoas pa* 
Taigi, jei kais iš 

paremti gražų tikslų, nuošir
džiai kviečiamas vvkti į Ci-

AVEST SIDE, — Vakar į-
vyko iškilmingos a. a. Jur-

eero ateinantį, sekmadienį, su- gįo Gasparko laidotuvės. Na-
kieta susirinko apie 180. At-

v j ^ tsavo mylinių mokytojų apsi- ™1S da inomis i r vaidinimu. 
sipažinti, pasisvečiuoti ir ta 
pačia; proga prisidžiaugti gra-

Vieftos MarijorA] Bendradar- žiu vakaru. J . K. 
silankė į tas iškilmes ii 
tos klebonas kun. dr. J . B. k a h i n o i r I * * * * * * 
Končius, ir jo vikaras kun.' (Jražu, kad turime kilnios " 
J . Klimas ir vfcos v.kitinės se- sielos pasišventusių seserų,'fa veikėjams, kad nenuleistų (Auka gauta — red.). 
s e n s . Seserei M. Dionizijai kurios pašvenUa savo gvveni-1 ra^klJ d i r b t i u ž Lietuvą " j 0 r a ž u s pavyzdys kiekvie-
buvo tai t ikras surprvzas, nes l n a Dievo garbei ir mažutėl ių" š i o s i r k i t o s e k o l o n i J o s e i r e n - " n a m lietuviui. Juk vit<u vra 
j i apie tai nieko prieš tai rje 
žinojo. , 

Bankietas buvo labai šau- kimi savo šventam tikėjimui 
nus, linksmas ir malonus. Pa- įr tautai, 
rapijinės mokyklos ir aukš 

la.bui. Jaunos sielos lieka d e - ! t o s antikomunistinės prakal- pareiga gelbėti mus Lietuvą 
»ikalus. 
Korespondentas 

kingos seserims ir lieka išti- b o s * » l i a s ' * " » * . * remti jos reikalus 

tesniosios (High Scliool) mo-
kiniai-ės su dėkingumu susi 

Iškilmių pabaigoj šefe. M. 
Dionizija kukliai pareiškė vi
siems panieką .ir prašė savo 

nori girdėti t ikrus faktus, no
ri gelbėti savo tėvynei ir lau
kia kad juos kas vestų, vado
vautų! 

Aukų kalbėtojų kelionei ir 
rinko savo mylimą.mokytoją ^ ^ ^ - ' g i l i o m , ^ d e n g t i t r i n k t a $76, 
pagerbti ir tikrai j iems-buvo ^ . ^ fa . ^ ^ jg^jj, k u r i u ]iko d i w i a i i r L i e t u . 

garbinti. D a l y v i s , v o s r e i k a , l a ; I l l s palaikyti. 
Programą vedė Vaizbos Bu-

malonu prisiminti s e s l ė s gra 
žius pamokinimus,, ypatingai j 
tuos pirmus įspūdž-ius, seselių 
vedamoj mokykloj, a r i - Die-Į ^a}^eP^ 7 l \ L Y ? ^1 Hs. 
vo meilę, maldą, giesmes ir 
t.t. 

. . . . . . . _ . , 
Rezoliucija vienbalsiai priim Vietos klebonas pa'.-sikė kal

ba, kurioj mitrinto ses. Dio
nizija, reiškė padėką už jos 

to pirmininkas P. P. Mulio-
Protestą prieš sovietus ir 

I r L/T. A L M . KaCKUS , padėką Amerikos valdžiai 
Cleveland, O. — Clevelaim «kaite " D i r v o s " r e d Karpius. 

-<«< 

. . Jei nori, kad mirus ne
būtumei užmirštas, arba ra
šyk dalykus vertus skaityti, 
arba daryk darbus vertus ra
šyti." (Franklin) 

bašniko atlydėjime j bažny
čią iš Lachavičiaus koply
čios dalyvavo trys kunigai. 
Kgsekvijas giedojo be kuni
gų, vargonininkas ir broliai 
Marijonai Vladas ir Stasys. 
Iškilmingąsias Mišias, asis
tuojant dijakonu kun. M. 
Jodkai ir subdijakonu kun. 

do lietuviai turėjo progos iš> 
girsti iŠ pirmų lūpų apie Lie
tuvos dabartinę padėtį, kai 

uolu pasidarbavimą mazuteljų * ^ i , , „ r . . , . • Clevelando Lietuviu Vaizbos auklėjime; be to, įteikė ivai 
rias religines ir kitas^ dova
nas. Kun. dr. J . B. Končius 
savo kalboj pažymėjo, kad 
per 33 metus mokyklos isto
rijoj ,tik ses. M. Dioniz.ija iš
buvo Mt. Carmelyj 10 metų 
be pertraukom. Taipogi pažy
mėjo, kad tokios rūšies pager
bimo iškilmes, sesutės tur būt, 
yra pirmas Sesučių Kazimie-
rieč,ių kongregacijoj. Pasvei 
kinimo tehgnuiią ses. Dioni-
zijai atsiuntė J . K Harris-
burgho vyskupas G. Leech. 
J i s ilgoj telegramoj pareiškė 
dėkingumą ses. Dionizijai už 
jofc gražią darbuotę mažutėlių 
tarpe Sv. Kryžiaus mokykloj. 
užtikrino savo maldas ir reiš 
ke linkėjimus ir Dievo palai
mą dar ilgus metus darbuo-
tis. ! . i | | 

ta — net buvę komunistukai 
nei vienas nedrįso rankos pa
kelti prieš. Rap 

Butas spalių- 6 d. surengė pro
testo mitingą prieš Sovietų 
Busi ją i r prakalbas dr. Pet
rui Vileišiui ir dr. Al. M. Ba-
čkui. Abu yra pabėgę iš Lie
tuvos, dr. Vileišis, (praiomis 
sovietų užpuolimo dienomis, vo 
dr. KačJviis išgyvenęs "roju
je*' net du mėnesius. 

Publikos prisigrūdo pilna 
Lietuvių salė. Pora šimtų žmo 
nių dar negalėję į salę įeiti ii 

Gary, I ind. Lietuves 
Pavyzdis 

Praėjus prakalboms, kurias 
sakė dr. Račkus ir Ig. Saka
las, iš lūpos į lūpas eina ži
nios, kurias žmonės girdėjo. 
Jų nepamirš ilgai. 

Nebuvę gailisi praleidę ge
rą progą. Štai, Ona Norkienė 
neturėjo įprogos pasiklausyti 

nusiminę grjzo namon. Vis.; i ** P a k a l b u ir savo dalia pn-
atėjo paklausyti — ir tie, ku s i d g t i P r i e 1 ^ " ™ * GelbSji-
rie pasmerkia komunizmą s u l m o F a I l d o - J i s h i n ( " i a a s m e 

jo visomis pa:sekmėmis, kurie 
neapkenčia svetimos priespau 
dos savo tėvynei, ir tie, ku
rie džiaugiasi ir tiki, k a d Lie
tuvoje tapęs įvestas " r o j u s " . 

Abu kalbėtojai, geri patrio
tai, sakė ilgas kalbas, ib?t pu-

. blika prašė dar ilgiau kalbė-
j ti, dar daugiau papasakoti. 
i 

i Jų kalbų neatpasakosi, bet 
i užtenka pasakyti kitų kcloni-

niškai savo aukelę $1.00 per 
laišką Lietuvos reikalams. 

VVOLK 5TIDIO 
1945 West 3 5 * Street 

PHOTOGRAPH) 

1(IWKŠT POSSIBLE PRH tūS 

PHONE LAFAYETTE 2H13 

11-kas Mėly Mirties 
Sukaktuves 

MA 
VERONIKA DIMŠiENE 

Jau sukako vienuolikti me
tai, kai negailestinga mirtis 
atskyrė iš mūsų tarpo mylima 
žmona — Veronika. 

Nors laikas tęsiasi, mes jos 
niekados negulėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas sutei
kia jai amžina atilsj. 

Mes, atmindami ta jos liūd
ną prasišalinima iš mūsų tar
po, užprašėme gedulingas šv. 
Mišias už jos sielr Spalio 16 
d., 1940 m.. 8:00 vai. ryto. 
šv. Jurgio parapijos bažnyčioj. 

Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose pamaldose. 

Nuliūdę lieka: 
Vyras; sūnus. Jonas; marti. 
Jadvyga; brolio sūnus, Anta
nas Potroka* Ir kitos (Jmiinčs. 

A. 1 A 
ANTANAS DAUKŠA 

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Spalio 12, 1940, 5:50 vai. vak. 

Gimė Tauragės apsk., Kvie-
darnos parap., Traksiedžio 
kaime. Amerikoje išgyveno 36 
metus. 

Paliko dideliame nuliūdime 
sūnų Vlada, marčia Stanisla
vų, 2 anūkes Vladislavų, Eu-
giene ir anūką. Edvardų ir jo 
šeimų ir Onų Račkauskienę ir 
jos šeima, uošviene Ona Bra
zauskienę ir daug kitu gimi
nių. Lietuvoj paliko gimines. 

Namu tel.: Prospect 8253. 
Kūnas pašarvotas J. F. Eu-

deikio kopi., 4605 S*. Hermi-
tage Ave. 

Laidotuvės jvyks trečiadie
nį, Spalio 16 d.. 9 vai. ryto 
iš koplyčios bus nulydčtas j 
Šv. Kryžiaus par. bažnyčių, 
kurioje jvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielų, o iš 
ten bus nulydėtas ) šv. Ka
zimiero kapines. 

Visi a. a. giminės, draugai 
ir pažystami nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimų ir atsisveikinimų. 

Nuliūdę Sūnus, Marti, Anū
kai ir visi giminės. 

, Laidotuvių ^Direktorius J. P. 
Eudeikis, Tel. Yards 1741. 

URBA cielės Mylintiems, 
Vestuvėms, Baidde 
tams, Laidotuvėm 
ir Puošimams. 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800 

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

Phone 9000 680 W. I5th Are. 

Miss Kosalie McLee, 19 m. 
a m l , Veiletl Prophet 61 meti 
nio baliaus karaliene St. Lo
tus, Mo. 

KAPŲ PAMINKLAI 
M Ū S Ų Specialybe S 

MENIŠKAS DARBAS UŽ PRIEINAMAS KAINAS 

VENETIAN MONUMENT CO 
5 2 7 No. Western Avenue 
CHICAGO, ILUNOIS TEL SEELEY 6103 

A. a. Kun. J. Juškos Paminklo Fondui šiuo laiku 
Peter White aukavo 50c, ir dabar tame Fonde y-
ra $363.00. Visi esate nuoširdžiai kviečiami pri
sidėti prie šiuo fondo. Aukas siuskite šiuo adresu: 

VENETIAN MONUMENT COMPANY 
527 North YVesterti Ave. Chlcago, IIL 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 

A M B U L A N C E 
DIENĄ IR NAKTJ 

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

Tel. LAFAYETTE 0727 ; 

4447 South Fairfield Avenue 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

Klausykite mūsų radto programo Antradienio Ir 
•efitadlenio rjrtals 10:00 valanda, Ji WHIP stoties (1480 k.) 

80 POTUO 8altlmieru. 

P. Činilaii, atlaike pats Auš
ros Var tę parapijos klebo
nas kun. Dr. J . \"aškas, 
M.I.C Po šv. Mišių gedttJuH 
gą pamokslą jiasake kun. Dr. 
V. Rėklaitis, M.I.C. ) šv. Ka-' 
zimiero kapines nabašniką pa 
lydėjo klebonas ir daug gimi
niu ir pažįstamu. 

Pažymėtina, kad pamaldose. 
dalyvavo labai daug žmonių;l 
^an erdvi West Sides bažnv-
čia buvo stačiai pr is iuvusi . 

Atsilankusių gausumas paro
do kad a. a. Jurgis (Jaspar-
kas gražiai gyvendamas pa
sidarė sau daug prietelių ir 
draugii. 

Amžiną atilsį duok jam. 
Viešpatie! Ha p. 

• - •H 

"Pirmutitič kiekvieno žtno-
yaus pareiga — saręs tobvli-
nimas." (W. R. Alger) 

UŽUOJAUTA 
GILIOS UŽUOJAUTOS ŽODŽIUS REIŠ

KIAME VLADUI DAUKŠAI, ŠV. KRYŽIAUS 
PARAPIJOS VARGONININKUI, DĖL MIRTIES 
10 MYLIMO TĖVELIO A.A. ANTANO DAUK
ŠOS. LAI. AUKŠČIAUSIS SUTEIKIA |0 
SIELAI AMŽINĄ RAMYBĘ, O TAU, MŪSŲ 
BRANGUS VEIKEJE IR MUZIKE, KANTRY
BĖS PERGYVENTI ŠIĄ SKAUSMO IR LIŪ
DESIO VALANDĄ. 

ŠV. KAZ. AKAD. R£M. — 1 SK. 
MOTERŲ SĄJUNGA — 21 Kp. 
LABDARIŲ SĄJUNGA — 1 Kp. 

S O P H I E B A L T U S 
(Gyveno: 1G20 South 47th St., Cicero) 

Mirė Spalių 14 d., 1940, 840 vai. ryte, sulaukus 19 
metų amžiaus. Gimus Chicagoje. 

Paliko dideliame nuliūdime: m-itiną Sophie (po tėvais 
Rutkauskaitėj; broli Klemeneą; potėvj Antaną DčdonĮ; 
pen|ds dėdes: Kazimienj Ba'.tjj, Antaną Paleikj, Praną l)ri-
gotą. i& Kenosha, \VTise., Teodorą Simpnovieia, J. Rutkauską 
ir jų šeimas; ir daug kitų giminių ir pažįstamų, d Lietu
voje paliko Benut{ Oną Baltienę; dėdę B lažą; keturias dėdie
nes: Olišą, Marijoną,, Julijoną ir Oną, ir daug kitų giminu). 

Velionė priklausė prie Šv. Kazimiero Akademijos Alum-
nieeių Draugijos. 

Kūnas pašarvotas 1620 S. 47th Court, Cicero, 111. 
Laidotuvės įvyks ketvirtadieni. Spalių 17 d. Iš namų 

8 -.00 valandą ryto bus atlydėta i Švento Antano parapijos 
bažnyčią, kur io je jvyks gedulingos pamaldos už veliones 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta j Šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Motina, Brolis, Poičvis, Dfdfs, Senut f, Dė
dienės ir Oiminfs. 

Laidotuvių direktorius Antanas Petkus, tel.-Cicero 2109. 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

A M D III AMPC PATARNAVIMAS 
H m D U L M N U L DIENĄ IR NAKTĮ 

D V TT A T KOPLYČIOS VISOSE 
I K A I MIESTO DALYSE 

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

Anttony B. Petkos 
P. J. 

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

3354 So. Halsted SL 
Telefonas YARds 1419 

Albert V. Petkus 
Lachawicz ir Sanai 

4704 S. We8tern Avenue 
Phone LAFayette 8024 

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

4348 So. Califomia Am 
Phone LAFayette 3572 

S. P. Mažeika 
Altanas 

3319 Litnanica Avenue 
Phone YAEds 1138-1139 

3307 Lituanica Ave. 
Phone YARds 4908 



Antradieni*, spalių 15, 1940 B1I1BJ8 
<? 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
Išvažiavimas 
Puikiai Pavyko i 

Praeitą sekmadienį pasitai
kė graži diena, ir \ surengtą 
Marijonu, Bendradarbių Chi-

mauskienei, F. (Jubistai, J o 
kubauskiui, J. MLciūnui. šiuos 
Marijonų Bendradarbius ma
tysi visur, kur tik koks di-
ii Miis parenįymas, visuomet 
jie darbuojasi, ypač M. Na-

cagota apskrities rudeninį iš- vilkiene, kuri taip gražiai ir 
važiavimą privažiavo tikrai' nuoširdžiai moka suorganizuo-
gražus būrys žmonių, kurių ti. Tai neižyemiamos energi-
tarpe matėsi daug; Tėvų Ma- jos moterėlė. Tą patį galima 
rijonų kunigų, biznierių, ir pasakyti ir apie Pr. Vaie-
svečių iš tolimesnių kolonijų, kauską, kuris irgi niekad ne-

ftiaine išvažiavime daug nuo pailsta, visur dedasi savo dar-
šiudiuno ir darbo (parode šios bu ir aukomis; žinoma jau 
kolonijos — Bridgeport, Town daug padeda p-nia 'Vaičkau 
of Lake, Brighton Park irkk-nė, jo geroji žmonelė, ku-
\Vest Side. Būtims reikalas ri tyliai, rainiai, be jokių rek-
ver&a kiek plakiau prisimin- lamų dirba, kiek jos jėgos iš-
ti atskirai kiekvienos koloni-' gali. Taigi, gyvuokit brangūs 
jos darbuotę, j brightonparkieeiai kuo geriav 

Bridgeport — Šv. Kazimie
ro Akademijos Rėmėjų 2 skyr. 

* geraširdės veikėjos, reikia pri 

šiai, te jūsų darbai ateityj* 
būna dar našesni. 

Į ypatingu būdu. Tai-i, Mari-" Kiekvien 
jonų kunigų ir brolių vardu, 
reiškiu padėk51 visiems prisi
dėjusioms ar tai darbu, ar tai 
atsilankymu į Tėvų Marijonų 

Į Bendradarbių \\\K\ niuį išva
žiavimų ir už paramą suteiktų 
Tėvų Marijonų Seminarijai. 

Tegu] Dievas jums gausiai at
lygina ypatingomis malonė
mis. 

kataliko yra 
šventa priedermi skaityti ka 
ta Ii kišką spaudą, 

Kun. J. Mačiulionis, M.I.C., 
Tėvų Marijonų | 

Vice-Provincijolas 

Tėvų Marijonų 8 skyriaus bendradarbiai uoliai ruošiasi pasidarbuoti Kristaus Kara
liaus Laivo jubiliejaus piknike, spalio 20 d. Vytauto parke. Taipgi visi rūpinasi gauti 
nors po vieną naują "Laivo'» skaitytoją ir rėmėją. 

— 1 -

|Beverage, 5114-16 Knosc Ave g ^ M a r i j o n ų 
Town of Lake - Marijonų j T a i yra geras biznierius ir re- B e n d r a d a r b i a m s 

pažinti, labai daug aukojosi ir Bendradarbių 8 skyrius irgi m ^ > reikale lietuviai ture 
sunkiai dirbo. Joms vadovą-1 fcavo pasižadėjime pilnai iš- t u neužmiršti kreiptis prie 
vo skyriaus pinu. A. Vai«vi- tesėjo. Darbavosi O. Sriubie- Stanley Dri^ot. 
iienė, Vla% valgyklos štabųUė, *P. Torskįenė, K. Turskis B ^ o ir daugiau žymių sv»e-
MKtare šios — A. Vaišvilienė, ir J . Lisauskas su sūnum. 
O. Jaekienė, M. Vainauskie- Nuoširdžiausiai aėiū tovnofla-
ne, M. Samoškienė, M. Juo- kietėms už pasiaukavimų 
dienė, Yogcdiene, Ereskienė, I gražų ipasidarbavimų. 
V. Žableckienė, Yaneevieiemė, 
U. Gudiene, O. Milašiene, Ma
čiuliene, E. Zableckaitė, F. 
Yogintaitė, S. Kudminiene. 

Spalių 13 d. išvažiavime į 
Tėvų Marijonų ūkį Bendra
darbių daug pasidarbuota pa

čių, gaila, kad jų vardų ne-'remti Tėvų Marijonų Semina-
žinau, už tai atsiprašau, kita rijų. Per 20 metų Bendradar-
proga sužinojęs prisiminsiu, ibiai dėjo didelių pastangų šios 
Taip pat-matėsi labai daug' gražios įstaigos palaikymui. 

Brignton Park ir Town of uulvariškių. Vjenu žodžiu, iš- Metai po metų ši įstaiga di-
Lake kolonijoms patarnavo su važiavimas gražiausiai jpavy-
troku Povilas Norkus. .\*** l l ž k<>.nuoširdi (padėka 

West Side — Marijonų Ben- į k l a u s o Visoms i r visiems 
Po pikniko, valigykloj įvy

ko bendrai susirinkimas, vai-
Laukie — O. Kazlauskaitė, T. dradarbių skyrius vadovaiv 
8inįaitienė, Mažeikiene, PaleLjant Bioliui Vladui.labai gra-
liūnlenė, Sekleekienė. Šių vi- žiai pasidarbavo. Žinonia, vesti &*> n a , i r žinoma, neapsieita 
sų gerųjų veikėjų susiklausi-saidieėiams buvo malonu di r - Į i r De kalbų. Jas pasakė levų 
mas, darbštumas ir gražus bti, nes iš šios kolonijos su-
tsveČiams patarnavimas tik-j važiavo įžymiausi biznieriai j l/ipĮUVRĖlC f Al VRc 
ras pavyzdys. Kiekvienų džiu-j Simano Daukanto iFederalės( 

glifo jų apsukrumas ir mam-' Bendrovės, 2l01 W. Cermak| Tėvų Marijonų 19 
dafos patarnavimas. Garbėj Kd., sekretorius, Ben. J , Ka-j šauniai pasidarbavo 

skyrius 
ruleni-

Marijonų Seminarijos rekto
rius, gerb. kun. A. Jagminas, 
kun. Kuprevičius, Ant. Vaiš
vilienė, M. Navickienė ir P. 
Turskienė. Nuoširdžiai padė
kota už paramų ir darbų, ir 
gražiausiame tipe, dainuodami 
išsiskirstė į namus. 

dėjo, grožėjo, pasidarė vic\i 
mylima. Jau daug šioje semi-j 
Darijoje išauklėta kunigų. Ne1 

vien chicagieėiai džiaugiasi 
šia įstaiga, bet visų Ameri
kos lietuvių širdys iv "įtina 
tokį Dievo (palaimos šaltini. 

Labai malonu yra, kad Tė
vų Marijonų Bendradarbiai, 
nors liepos mėnesy išvažiavi
me daug pasidarbavo, vis gi 
dar pakol šalti orai užpuls, 

I pasiskubinio rudeninį išvažia-
, vinių suruošti ir vėl paremti 
i Tėvų Marijonų Seminariją. 

Nors Tėvų -Marijonų Semi
narija yra brangi visiems lie
tuviams Amerikoje, tačiau 
Tėvai Marijonai ja džiaugiasi 

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Vestuvėm, Krikštynom ir ktto-
kk'iu Baukii'iam Suteikiam Pa

tarnavimą. 
Linkimas 1'a tanui v imas Visiem* 

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

TYPEWRITiRS 
A D D t N G M A C H I N E S 

—SMAll MONTNIY fAYMINTS — 
AUMAKIS 

SOLD, RENTED 
AND REPAIRED 
- M U M TIAH-M U M U C I . 
• M H l l l l l l l ( U l l C N I 1 U I NIW.MACIUMI • » » t » « M I 

• C T A D TYPEYVRITER 
^ I M K C O M P A N Y 

notat c. OOUHUITT 
119 W. MADISON ST 

Phone D E A R 3 0 R N 8 4 4 4 
I IT IMATH-FUIE-DIMONSTRATION J 

NEUSilTIS 
RhsumatismS^ 
To relieve torturing pain of Rheumatism, 
įveunus, Neuralcia, or Lumbago in a few 
minutes, get NURITO, the splendid formula. 
used by thousands. Dependable—no opiates. 
Does the work ouickly. Mušt relieve eruet 
pam, to your satisfaction, i n fcw minutes or 
your money back. Don't suffer. Ask your 
drugsist today for NURITO on this guarantee. 

H0LLYVV00D INN 
Svetaine randuojama susi 
rinkimams, parems, vestu
vėms ir visokiems kitiems 
parengimams. 
Mykolas ir ICtmbieta Itudauskat 

(Savininkai) 
2417-19 WEST 43rd ST. 

Phone Virginia 9780 

CLASSIFIED 
FOU KENT « ROOM FLAT 

Honducjanu' 6 kambar-iy flota už n<--
poraugštą. kainą; gvroj vietoj, neto
li nuo mokyklos, apšildomas periu. 
Kreipkitės sekančiai: 11124 South 
SpauhUną- Aveiuie. 

;JV' 

judB, malonios bridgepoilie-fzanauskas, valdomųjų produk-
tes, iir nuoširdžiausia padėka, 
gyniokite sveikos, te jūsų šv. 

tij krautuves t^avininkas, Juo
sias lK>brovolskis, taverninin-

ii»i<ne išvažiavime M arijos! 
kalneliuose, Hinsdale, III. • 
West Side turėjo pasistatę I 

Kaaiiniero Akad Rėmėjų 2-ra« kai — Stasys Linauskas, An-' n a n j ; l pavilijon^ papuošta 
skyrius dar smarkiau auga,| tanas Lenartavieius, kurie, is-
kad savo gražiai^ dai'bais 
kaip pai*apijai, taip ir įvai
rioms or^uni^aeijoms būtų» sė
kmingiausias. 

Brighton Park — Marijonų 

vėliavomis. Prie visų biznių, 
tikrųjų, nuoširdžiai parėmė iš- u o l i a i darbavosi šie: A. Rad 
važiavimą, Šie biznieriai, tai zevieius, Ig. Benešiunas, L. 
garbė \Wst Side kolonijai; jU 8 evieius, K. Pilipavičius, 
jie nepraleidžia jokio Vimtes- A J a k a i t i s , St. Fabijonas 
nio parengimo. Negana^ kad^ s u s f m u m ) j J a n k u s , J. Alik-

Bendradarbių 35 skyrius jau jie dalyvavo Marijos Kaine-' n a g r Vladas E. Alekn.ie-
yra žinoma^ iš praeities savo Uuose, grįžę iš ten, nepamiršo' ^ B> Matijaitytė, Irena .Sa-

ir ^Rūtos ' ' darže pikniko. Ir m o i v t § . Taipgi buvo talkinin-
eia gTažiai pasirodė, ypae S.( k[ų g B^g^ton Park, sese-
Linauskas, kurį M vestsai- i y s s t i r y SatnoSkaitSs ir 
dieniai progai pasitaikius tu- g t Tva i .įjonaite ir kiti. Prie 
retume nepamiršti. j s e r į j ^ tikietų dovanas laime-

Taip pat noriu prisinuikU JQ A n d R a c l z e v i ^ i u s d k k l į 

Apie vieną žymų biznierių, bū- ̂ ^ k u n i p . . n a u j u s į^fi 
tent Stanley Dragot, ktiris p&r k u g j j U n i v e r s a l ,k r a u tuvės 

darbuote. Sunku būtų apra
šyti trumpiai jo gražius nuo
pelnus visuomenei. Kad gra
žiai sekasi, tai visų pirma rei
kia pripažinti nenfuilstantien^ 
veteranams, būtent pirm. Pra
nui l\raičikauskui, M. Navic
kienei, jo dukrai, O. Jasparie 
nei, M. Grincaitei, Onai Ra 

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ^p^TYMO 

RE AL ESTATL 
INSURANCE AND LOANS 

Statau visokios ryši. s naujua nu 
mus ant lengvų mėnesinių limo 
kejimu. Darau visokį tai»yoio dat 
bą be jokio casli {mokėjimo, an 
lengvų mėnesinių Išmokėjimai 
(isgaunu geriausi atlyginiuu} t 
Flre Insurance Kompanijų dėl tai 
symo apdegusią namų) . Danu 
paskolas ant naujų ir senų uamv 
ant lengvų mėnesinių ismok£jim> 
nuo 5 iki 20 metų. Reikale kr. i r 
kitę* p i i e i 

CONRAD 
Fotografas 

mdija jrencta plr 
įos rūSics HU nio-
erniškomts užlaido
ms ir Hoilvwootl 

Šviesomis. D .. / b a B 
l a r a n t u o t a a . 

420 VVest 63rd Street 
TeL: Biznio — ENGlewood 588; 

Rea. — EN(ttewood 584. 

lli:iKAIiI\<;A MERGINA 
Reikalinga lietuvaite aoeliuun na
mų (kubui, lftaftaa apartamentaa 5 
meti) amžiaus vaikas. Būti ant vie
tos. 68.00 i savaitę. Reikalinga re-
konundaeija. Tetefonuokite: Ketlzie 
»:>:«, 

REIKALINGA MOTERŲ 
Prityrusios moterys sortuoti skudu
rus. Nuolatinis įlarbas. Atsišaukite: 
1H01 XQI1TH IiEAVITT HTREET. 

RK1KALINCJA KRrAlC-IU 
I'rityrusiij kriaueių priimti ir iš
duoti, taisyti ir nrosvti drabužius. 
BECKKR CliEANERS, 220 EaM 
iV.\r\\ streit , Clik-agO. 

RElKAIiINGA MOTERIS AR 
MERGINA 

Įtelkallnga vidutinio amžiaus mote
ris ar mergina. Gali būti ir su ma
žu kūdikiu. Pora valandų darbo. 
Kambario, užlaikymas ir dar primo
kėsiu. Skalbimo nėra. Darbas ant vi
sados del teisingos, šaukite: CANal 
9717. 
TAVEHN IiOCATlON FOR REJiT 
Kenduojamas tavern su 4 kamba
riais užpakalyje, neseniai pertaisy
tas. Puiki vieta ir prieinama nuo
ma. Kreipkitės j : Jos. J . Radoms-
kį. 2259 \V. 23rd Plaee, telefonas 
CANal 6309. 

JOHN PAKii . 
6816 S. Western Ave. Phone Grovehill 0306 

VVHOLESALE 
FURNITURE lm 

BROKER 
D INI N G ROOM SETS — PAR-
LOR SETS — BEDROOM SETS 
— RŪGS — RADIOS — HE-
FRIGERATORS — \VASHEUS — 

MANGELS — STOVĖS. 
Ali Naiionally Adverlised Renis. 

laiko biznį vardu Sw.an Brand 

THINGS THAT NEVER HAPPEN 
By GENE BYRNES 

Bridgeporte gavo Jonas Kli
mas. Taipgi buvo giliukingi 
St. Gediminas, Ona Mažei
kiene ir kiti. 

Visi darbininkai pažadėjo 
ger$ talku. . Kristaus Kara
liaus ' Laivo jubiliejaus pik
nike, spalio 20 d., Vytauto 
parke. Rap. 

DABAR LAIKAS ANGLIS 

UŽSISAKYTI ATEINAN

ČIAI 2IEMAI. 

Roseland Coal Co. 
343 W. 107th Place 

TEL. PULLMAN 6776 
A. Tumonis, Sav. 

Užsisakykite anglis iš žios 
lietuviškos kompanijos. Ge
riausios rūšies anglys už 
žemiausias kainas. Greitas 
patarnavimas. Pašaukite — 
PULLMAN 6776 šiandieni 

l 

PIRKITE ANGLIS DABAR - KAINOS NUKRITO 
ALESAUSKAS & SONS 
7100 So. Talman Ave. 

TEL. PROSPECT 8742 
Mes iškraustome moderniu būdu. 

Pardavinėjame t iktai geriausio3 kokybM 
(best ąuality) anglis. 

ALEX ALESAUSKAS & SONS 
FACTORY REPRESENTATIVE 

6343 So. Western Avenue 
Telefonas REPUBLIC 6051 

& \ 

LEO NORKUS, )r. 
DISTEIBUTOR 

OF 

Ambrosia & Nettar 
B E E R S 

l 

GEKKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria 
ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to^ išdirbėjai^ nu
sprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardino NEC-
TAB. Šrs Alus yra pagamintas is importuotų pirmos rū
šies produktų. 

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

TeL Hemlock 6240 

CHARLES P. SUROMSKIS 
REAL ESTATE INVESTMENTS & INSURANCE 

W e Buy, Sell And Exchange City Property And Farm Landa 

6921 So. Western Ave., Chicago, 111. 
PHONE REPUBLIC 3713 

Namai, Fanuos Eina Brangyn. Pasiskubinkite J , j f e į r 
nusipirkti arba pasistatyti. Turini* namų po visų; • ^ B g K 
Chicagų. Taipgi mažų ir didelių i'annų. Galima pigiai pirkt, mainytį. 

BARGEXAI MARQUETTE P A R K APYLINKĖJ 

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

14 4-flėtų, nuo $9,500 Lr aukščiau. 
8 6-f lėtų, nuo $15000 ir aukščiau. 
15 10-fl., nuo $18,500 ir aukščiau. 
3 15-fl., nuo $25,500 ir aukščiau. 

2423 West 64th St. 

Turime daug bisniavų namų, didelių ir mažų. Taipgi statom 
naujus iiamus ir taLsom senus. Ant jūsų loto pastatysim mūrinį 
buugaluvv už $4,950.; 2 f lėtų mūrinį, po 4 kambarius, už $6,500. 

Jeigu jūs turite seną namą, priimsim \ mainus. Statyt i naują 
arba taisyti seną namą nereikia pinigų mokėti pakol nebus_ dar
bas pilnai užbaigtas. Pastorojame paskolas ant lengvų išmokėjimų 
ir mažų nuošimčių. Apkainavimas veltui. Taipgi inšiūrinam na
mus, automobilius ir rakandus. Visi mokesčiai namų arba inšiū-
rinių ant lengvų išmokCjimų. Kas nori pigiai pirkti, greitai par
duoti arba išmainyti, naują namą pastatyt i , seną pataisyti , kreipi 
kitės pas C. P . SUROMSKIS CO., 6921 S. WESTERN AVE. 

TeL Republic 3713; vakarais Prospect 0176. Ofisas atdaras nuo 
9 vai. rvto iki 9 vaL vak. Nedčliom nuo 10 vai. iki 3 vai. popiet. 

file:///Vest
file:///VASHEUS


MASKVOS KOMI
SARAI LIETUVON 
ĮNEŠĖ ALKĮ, 
TERORĄ 

Lietuvos pasiuntinys J. A. 
Valstybėms pulk. Povilas 2a-
deikis išleido oficialų rapor
tą, kuriuo atvaizduoja už
grobtoje Lietuvoje raudoną
jį režimą ir bolševikų ten 
plačiai vykdomą terorą. 

Žurnalistas Stanley Pieža 
apie tai rašo Chieago Sunday 
Herald-American. J is paduo
da kai kurias iš pasiuntinio 
raporto ištraukas. 

Šiemet birželio 15 dieną 
Stalino raudonoji armija 
ėmė veržtis į Lietuvą ir ne
trukus ją lyg koks tvanas 
užplūdo. Prezidentas A. Sme
tona be atsistatydinimo ap
leido Lietuvą — išvyko j už
sienį. Iš Maskvos į Kauną 
atvyko komisaras ir įvedė 
Lietuvoje raudonąjį režimą. 

Pasiuntinys P, Žadeikis 
tarp kitko rašo: 

Iš patikimų šaltinių patir
ta, kad tik vienam Kaune 
raudonasis režimas daugiau 
kaip 2,000 asmenų areštavo. 
Tarp areštuotųjų yra profe
sorių, mokytojų, karininkų, 
kunigų, seimo'narių ir kitų 
žymiųjų tautos patrijotų. Ki
tuose miestuose tas pat dojo
si. Jų dalis uždugnyta kalėji
muose, kita dalis išvežta į 
Rusiją. Be to šimtai, o gal 
tūkstančiai, ir sodiečių ūki
ninkų suimta ir išvežta į Ru
siją už reikštą nepalankumą 
bolševikams. Teroras dar 
šiandien vykdomas. Bolševi
kai Lietuvon įnešė skurdą ir 
alkį, nes raudonarmiečių ga'u 
jos visą šalį apipiešė. Visas 
kraštas pavergtas. 

Fu Sha-en, Japonijos pas-

RYTOJ REGI
STRUOJASI DRAF-
TO AMŽIAUS , 
VISI VYRAI 

Rytoj, spflio 16 d., 21—33 
metų amžiaus visi vyrai re 
gistruojasi viešųjų mokyklų 
patalpose ir City Hali. Tai 
bus trumpa procedūra. Re 

( gistrarai pažymės jų vardus, 
pavardes i r >gimimio metus 
ant kortelių. Korteles bus su
numeruotos ir pasiųstos į 
\Vashingtoną. Tenai nume
riai bus sudėti į kapsulius ir 
suversti į urną. Kapsulius 
sumaišius, nužymėtas jų skai 
čius iš urnos bus ištraukta. 

Tuo būdu ištraukti draftui 

Patrijotiškas — Įdomus — Gyvas — f f 

Įvairus — Patenkinantis Lietuviškas Vakarėlis" 

fcirtas Shanghai majoras, ku- **"* numeriai bus pasiųsti 
ris neseniai nužudytas. 

Klaidingą auką 
pasirinko 

William Boyd, 17 m. amž., 
prieš porą savaičių nuspren
dė leistis plėšikauti, kadangi, 
kaip jis sakosi, neturėjęs pi
nigų savo išlaidoms. J is nu
sipirko revolverį ir vakare 
užpuolė išėjusį pasivaikščio
ti Šv. Barnabo parapijos ku
nigą T. J. Huriey. 

Jaunuolis atrėmė 4 kunigą 
revolverį. Kunigas jam ati
davė turėtus su savimi sep
tynis dolerius ir jį šnekinda
mas palengva ėjo prie bloko 
kampo, kur buvo polieistas 
Leo Summers. 

Polieistas nutvėrė jaunuolį 
ir atėmė jo turimą revolverį. 
Policijos nuovadoje kunigui 
grąžinta 7 doleriai. Jaunuo
lio revolveris nebuvo užtai-
s \ ias« 

vietiniams vyrų draftui su-

| PROGRAMĄ TftPILDYS ŽVMfS ARTISTAI m SOLISTAI — DAINOMIS IR TAlTIftKATS ŠOKIAIS. 
Atgaivins mums linksmas daineles ir žavėjaneią muziką kuri senku skambėjo gražioj, mylimoj, brangioj, tėvynėj Lietuvoj. 

Sodalieitės perstatys labai juokingą komediją pavadintą — " T I K NIEKAM NESAKYK" 
"MARGUČIO" ŠTABAS SU BALTRAMIEJŲ, DĖDE CELESTINU, MAŽYČIŲ CHORU IR KITAIS 

išpildys labai svarbią dalį programos 
Bus vaišės prie gardaus "LIETUVIŠKO KUGELIO" ir alučio Fo programos bus šokia? prie į'eros lietuviškos orkestro*. 

ĮŽANGA 35 CENTAI 

Atsiminkite dieną: Spalių-Octobei* 2 0 , 1 9 4 0 , 7 :30 vai. vak. 
PETIS. PETTN, ŽENGKIM PIRMYN. LIETUVI I — 

Šv. Jurgio Parap. Salę (Bridgeporte) 32nd Place ir Lituanica Avenue 

Marijony 
Bendradarbių 
Susirinkimas 

Rytoj, spal iu 16 d. įvyks 
Marijonų Bendradarbių Dr-jos 

j Jauny jy Legijonierių 
Valdybos Instaliacija 

Trečiadienį, spalių 23 d. 
Darius-Girenas Drum and Bu-
gle Corps rengia savo Hla'urjaš 

Iškilmingai 
Palaidotas 

Spalių 11 d. iškilmingai pa
laidotas Šv. Kazimiero kapų 
užvaizdą a. a. Jonas Kimšas. 

4416-20 So. Western Ave. Pro 

nes apklausinėjimų lakštus. P<> pamaldų. Brangūs 
Penkių dienų laikotarpiu vy- J™1* Bendradarbiai 

darvtiems boardams. Šie €hicagos apskrities svarbus 
boardai tiems loterijos keliu1 susirinkimas "Draugo" na-
™*«IHrtiAm« vvranK išsiimti- ' me> 2334 So. Oafcley Ave tuoj 

_ _ yr . gramą bus nauja ir įdomi. Vi 
si prašomi įsidėmėti dieną ir 
dalyvauti linksmam vakare. 
Jaunų legijonierių valdybų su 
daro: 

Edward Brasus, Captain, 
Richard. Mason, lstį Lieut., 
Stanley Marger, 2nd Lieut., 
Arthur Marozas, Chaplain, 
Robert Rachus, Finan&e Offi-
eer, Edmund Sebastian, Kis 
torian, Florenee Marozas, Sar-

valdybos instaliaciją, kuri į- Visų Šventųjų parapijos 
vyks Darius-Girėnasi salėj, bažnyčioj atlaikytos penkerios 

rai su tais gautais lakštais 
stos prieš boardus apklausi
nėjimams. Boardai juos iš
tirs ir juos surūVuios i ke
turias klases — tinkamus 
tuojau, a r į a paskiau karei
viauti ir netinkamu.?. Tinka
mieji bus pašaukti tarnybon 

nuošir
džiai prašomi iš visų koloni
jų atvykti ir pasitarti svar
biais artėjančiais reikalais. 

v' 

Taip pat išgirsite pranešimą 
iš įvykusio išvažiavimo pra-
•edtą, sekmadienį. J. K., sekr 

AUTOMOBILIO 
AUKA 78 m. AM2. 
VIENUOLE 

Praeitą sekmadienį Park 
Ridge ant Northwestern plen«-
to automobilio suvažinėta 
Šve. Vardo Misionierių Sese
rų kongregacijos sesuo vie
nuole Clementia, 78 m. a m l 
J i mirė nuvežta į Northwest-
ern ligonine, Des Plaines. 

Velione sesuo Clementia 38 
metus darbavosi Columbus 
ligoninėje. 

Kitų dviejų vienuolių lydi
ma ji lankėsi Seserų Nazarc-
tieeių vienuoliškuose namuo
se. Vykdamos namo visos 
trys ėjo skersai plento lauk
ti buso. Netikėtai ūžtelėjo au
tomobilis ir parbloškė seserį 
Clementia. Kitos dvi jai drau
gavusios seserys išliko svei
kos. 

Automobiliu važiavo ar> 
draudos brokeris Forrest T. 
LoweIl, 7030 Overhill ave. 
J is policijos sulaikytas. 
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Natūralizacijai 
pamokos 

Apskrities A\TĄ perdėti-
nis H, M. McCullen praneša, 
kad Hull House ir namuose 
5029 No. Ke^n^ore vykdomos 

os 
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Varžo kalbę ĮŠfeg fadiją 

; Šeš ta^ ie į^vakf twį ^ . ; F. 
^~*% 

Barrett, " p f s į v . Akajįį~4 Illi 
nois ^neralrlr i jM^jįurorą, 
kalbėjot pe r^^ad i j ^ i ^ WBjRM 
stoties* Kai kur^s.į 'oįkalbos 
dalys buvo uždarytė^-klau 
sytojams. 

SVARBU 
ATEIVIAMS 
NEPILIEČIAMS 

Ateivių nepilietių registra
vimo nacionalinis direktorius 
Earl G. Harrison išlekiu pra
nešimą, kad svetimšaliai ne-
piLiečiai 21—35 m>tų am
žiaus vyrai, kurie privalomai 
registruojasi kaipo nepilie-
čiai, jie turi taip pat regis
truotis ir privalomajam ka-
reiviavimui spalio L̂  diena. 
Nuo šio registravimosi jiems 
nedaroma jokia išimtis. 

Privalomojo kareiviavimo 
įstatymas neturi ni?ko ben
dra su svetimšalių nt-piliečių 
registravimo įstatymu. Pri
valomajam kareiviavimui tu
ri registruotis 21—-35-m. am
žiaus vyrai kaip piliečiai, 
taip ir nepiliečiai. Už šio re
gistravimo neįgimą numaty
tos aštrios bausmės. 

"Nedatekliaus 
Piknikas" 

Wcj3t Side. Kaip jau vi
siems žinoma, rengtam ir la
bai išgarsintam biznierių, pro- Auxiliary: Dorothy Mason, 
fesijonalų i r įvairių dr-jų bei President, Adell Varanauskas, 
organizacijų ir namų savinin- j Secretary, Eleanor Heinblut, 
kų išvažiavimui, spalių 6 d., į! Chaplain, Helen Simon, His-
Vytauto parką, lietus padare torian. 
daug nuostolių. 

APLINK MUS 

mišios. Prie didžiojo altoriaus 
mišias laikė pralotas M. Kru
šas, velionio giminaitis, asis
tentais buvo kun. lig. Albavi-
čius i r kun. M. Švarlvs. Prie 
šoninių altorių mišias laike 
kun. J. Vaičilnas, kun. J. Paš-
kauskal^ kuni A. Linkus ir 
kun. B. Grinius. Pamokslą pa
sakė kun. J. Paškauskas. 

Po "Libera" atlydytas dau 
gybės automobilių į Šv. Ka
zimiero kapus, kur laukė mi 

Kad išėjus iš to nuostolio, 
atsiranda gerų prietelių, k u 
rie padės darbu ir patarimu 
surengti spalių 27 d., "Rū
t o s " darže ir parapijos 'sa
lėje Mnedatekliaus piknikų" 

Rengėjai yra "Rūtos" dar
žo įkūrėjai ir ekskareiviai. 

geant^at-airms, Wm. Seba&tian, nios žmonių. Kapuose pamok-
Jr., Adjutant, Frank Gaushas,'slą pasakė prelatas M. Kru-
Sargeant-at-arms. N gas. 

Velionis kapų užvaizdą bu
vo apie 26 metus. 

Po gedulingų pamaldų at
giedojus visai miniai " Vieš
paties Angelas", velionis už
kastas žemėmis. Rap. 

R A D i O . r 
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Po vakacijų, Brighton Pk. 
Moterų klubas pradėjo smar
kiai veikti, ypač dainininkių 
grupė. Taigi, radio klausyto-

Barrett inuuri. priemonių J j a m g b u s m a l o M g . r f e t i ią 

\ grupę dainuojant. Vadovaus 
Anelė Zabukienė.' Grupė pa-

pjrieš tą negirdėtą cenzūrą. 

Žmogų apipiešė 
ties namais 

Du plėšikai užpuolė parvy
kusi automobiliu namo Sam 
Cusimano, 5509 Quiney gt., 
valgomųjų daiktų parduotu
vės, 941 Randolph gt., savi
ninką* 

Piktadariai atėmė 1,500 dol. 
pinigais ir 15 dol. čekį. Tas 
įvyko Cusimano namų prie
šakyje. 

Per šaligatvi i 
gilų kiemą 

Stanley Pozinski, 17 m. 
a m l , 2145 \V. 18 place, bėg
damas nuo policijos automo
biliu užlėkė ant šaligatvio, 
sulaužė tvora ir su mašina 
įkrito į kiemą apie 10 pėdų 
gilumo, 2215 W. Cullertbn 
ave. 

Policija bandė j | gatvėje 
sulaikyti, nes atrodė, kad jis 
girtas valdo automobili. 

dainuos daug gražių liaudies 
dainelių. Be to bus gražios 
muzikos, naudingų patarimų 
ir pranešimų. Klausytojams 
bus taipgi naudinga i p i r š t i 
gerų žinių iš Peoples krautu
vės, nes čia šiomis dienomis 
galima pirkti namams reika
lingų dalykų numažintom kai
nom. Atsisukite radio ant 
WGES, 7 vai. vak., ir pasi
klausykite. Ra/p. 

BUZAI PASILIEKA 
AMERIKOJE 

Spalio 12 d. "Drauge" bu
vo pranešta apie nelegaliai 
Amerikoj gyvenantį M. Buzą 
su žmona, 10444 Edbrooke 
ave. Buzas dabar mums ra
šo, kad toje žinioje būta ne
tiesos. Būtent, prezidentas 
jam leido J. A. Valstybėse 
gyventi ir darbuotis legali
zuoti savo nelegalį į šių šalį 
įėjimą. Būti piliečiu neužgin
ta. 

Jei taip iš tikrųjų yra, 
"Draugas" džiaugiasi, kad 
lietuviui tautiečiui likimas 
virsta gerojon pusėn ir tą ži
nią mielu noru čia pataiso. 

Trečias metinis jaunų legi
jonierių "Halloween" vaka-
ras-šokiai įvyks spalių 31 d-
Darius-Girenas salėj. Šokiams 
(grieš "Hawai inV ' orkestrą. 

B. M. 

Automobilio auka 
Šv. Kryžiaus ligoninėj mi

rė Mrs. Victoria Zazecny, 
39 m. amž., 3814 56 place. 
Šeštadienį ji automobilio su
žeista ties Pulaski rd. ir 56 
gat. 
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Susirinkimas 
D. L. K. Vytauto draugija 

laikys mėnesinį' susirinkimą 
spalių 15 d., 7:30 vai. vak., 
Chicagos Lietuvių Auditorijos 
svetainėj. Susirinkimas yr,a 
svarbus, todėl kiekvienas na
rys būtinai privalo dalyvau
ti. Turime tsvarbių reikalų 
svarstymui. Taįpgi reikia iš
rinkti darbininkus patarnauti 
baliuje, kuris rengiamas lap
kričio 16 d. Kiekvienas narys 
privalo atsilankyti į balių. 

P. K., sekr. 

VEDYBOS 
GIMIMAI 

CHICAGOJ 
Gauti leidimai tuoktis: 
Albert Fischer, Mary Kla-

patauskas, 28—25. 
Basil Kasper, Adele Rad-

zevieze, 29—23, 
William Benson, Julia Ju

cius, 28—20. 
Raymond Amo, Donna Jur 

gaitis, 22—20. 
George Milkintas, Clara 

Schuster, 24—30. 
Clement Macys, Bernice 

Szmyd, 25—25. 

Gimimai: 

Pionis, Theodore, 4506 So. 
Emerald ave., rūgs. 27; tėvai 
Theodore, Anne. 

Peculis, John, 8715 Hous-
ton ave., rūgs. 26; tėvai Jo-
seph, Antonette. 

Bernatas, Ervin, 8911 
Burnham ave., rūgs. 22; tė
vai Erving, Helen. 

X Mundelein vardo mergai
čių kolegijoj praeitą sekma
dienį buvo Tėvų Diena. Stu
denčių tėvai ir kviestieji sve
čiai apžiūrėjo mokyklos kla
sių kambarius, laboratorijas, 
knygyną, sporto sales ir t.t. 
Ant galo buvo vaišinami pa
lčių studenčių paruoštu užkan
džiu. Šią pirmaeilę Chicagoj 
kolegiją lanko ir kelios lietu
vaitės. 

X Antano ir Onos Valonių 
namuose praeitą sekmadienį 
buvo šaunus bankietas — kri
kštynos dukrelės, kuri pakri
kštyta vardais Virginia-Ona. 
Krikšto tėvais buvo A. Ku-
dulis ir N. Annoniūtė. 

X L. Vy&ų 36 kuopos 25 
metų gyvavimui paminėti die
na (praeitą sekmadienį) buvo 
graži ir nuotaikinga. Jubilie
jus pradėtas minėti rytą iškil
mingomis mišiomis ir baigta's 
vakare bankietu. 

X Dr. A. Račkus atidaręs 
ofisą adresu 1653 West 35 St. 
(pirmomis dienomis jau turė
jo kekitą pacijentų, tik pats 
dar truputį užkimęs nuo pa
sakytos Clevelande (spalių 6 
d.) kalbos apie tai, kokią 
" la i svę" Sov. Rusija atnešė 
Lietuvai. 

X A. Gabaliauskiene, bu
vusi Rubliauskaitė, su savo 
vyru ir šeima grįžta į Ame
riką. Girdėt, kad Federacijos 
Chieago aipskritis yra nutaręs 
adv. Gabaliauską kviesti kal
bėti apie Lietuvą busimoj va
karinių valstybių lietuvių ka
talikų konferencijoj, spalių 27 
d., Davis Siąuare park salėj. 
Adv. Gabaliauskas yra žino
mas Lietuvos katalikų veikė
jas ir ragavęs dabartinio Lie
tuvoj komunistų "rojaus". 
Taigi, jo pranešimas bus be
galo įdomus. 

Nusišovė polieistas 
Taverno, 333 So% Cicero 

ave., užpakaliniam kambary 
sekmadienio vakarą nusišovė 
polieistas Peter Ward, 38 m. 
aini., 14 metų policijoje iš
tarnavęs. 

Buvo vedęs. Tiriama prie
žastis. 

Užsukite Savo Radio Šįvakar! 
"Lietuviškas Klausymy-
Atsakymy Kontestas" j 

(Lithnanian Quiz) 

Stotis WGBS — 7:30 vai. vak. 
— Leidžia — 

WM A. LĖWIS 
Chicagos Lietuvių Drabužių Centras 

("Draugras" Acm^t telephoto) 

. Respublikonų prezidencinis kandidatas Wendell Willkie Journal aikštėje, Jersey City, N. J., kur majoru yra Frank 
Hague, vadinamas "mažuoju Hitleriu". Sfe demokratas majoras pagarsėjęs diktatoriškomis tendencijomis. 
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