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Per metų metus Stalinas ir 
visa komunistų kompanija 
tvirtino, kad jie yra prieš 
nacizmą, fašizmą, ir karą, o 
dabar su naciais, fašistais bu 
čiuojasi ir kartu su jais smau 
gia mažąsias tautas ir grobia 
jų turtą. Mūsų parsidavusieji 
komunistai tam davatkiškai 
pritaria ir su aps.ilažiynui 
džiaugiasi, kad naciai, f ašis-^ 
tai ir bolševikai budelių ro
les vaidina ir nieku nekaltus 
žmones terorizuoja ir smau
gia. 

ARŠIOS 
Naciai bombardavo 
Londono apylinkes 

per šešias valandas 
* LONDONAS, rugpjūčio 27 
d. — Pereita, naktį vokiečių 
bombanešiai atakavo Londo-

,Jeigu komunistai ragožiumi110 apylinkes per šešias va-
ajVsivertė principiniuose klau-| landas: Vokiečių atakos plo
simuose, tai ką jiems reiskiK 
mažesni klausimai. Nieko. 
Šiandien sako vieną, ryt sa
kys kitą, Kaiip' Maskva šauks, 

tas apėmė 500 mylių Anglijos 
pakraštį. 

Pirmą kartą vokečiai pra
vedė masinę ataką naktį, kai 

taip kitur esantieji g.izcliaij vjeno miestelio šiaurrytinėj 
atsišauks ir akijai: viską skel- 4agfc>g atakai pasiųsta ke-
bs savo laikraščiuose ir kai- turios dešimtys bombanešių, 
bose. kurie numetė .sprogstamųjų 

bombų, sunakindami dvi krau 
tuves ir užmušdami bent tris 
žmones. 

Šiandie Vokietija vėl pradė
jo dienos atakas. i 

MAŽI NUOSTOLIAI 

Komunistų laikraščiai Ir 
kalbėtojai (neaplenkiant lie
tuviškųjų) savo nuomones ne 
turi ; jie rašo ir sako tik tą, 
kas jiems paliepiama iš Mas
kvos. Viską dirba gramato-
niškai: Maskva keikia nacius 
ir fašistus, keikia juos " L a i * 
v e " ir "Vi ln i s" ; Maskva su
sidraugauja su Hitleriu ir 
Mussoliniu, ponai Bimbos ix 
Andruliai užsičiaupia pr.ieš 
juos; Maskva sako, kad ji 
saugos ir gins Lietuvos Ne
priklausomybę, " Y " , ir " L " . 
be jokių rezervų traukia tą 
pačią gaidą ,ir mulkina nekal 
tus tautiečius; Maskva užima 
Lietuvą ir padiktuoja jai Ne
priklausomybes atsisakymo 

RUMUNIJOS KOVOS 
KAREIVIŲ 

ŠIMTAI 
2UVĘ 

Pašauta du 
orlaiviai 

iečiai atakavo 
kariu stovyklas 
ir aerodromus 

• 

BUDAPEŠTAS, rugpiūčio 
27 d. — Šiandie diplomati
niai įprantešimai iš Bukarešto 
sako apie Rusijos ir Romuni-

BERLYNAS( rugpiūčio 27 
d. — Vokietijos vyrausioji 
karo vadovybe praneša, jog 
vokiečių lakūnai bombardavo 
britų kariuomenes stovyklas 
pietinėj Anglijoj, aerodromus 
ir laivyno bazę Porthsmouthe. 

Komunikatas apie vakar 
dienos orlaivių veiksmus sa-jog kruvinus kareivių susirė

mimus pasienyje. Susirėmi-į ko, jqg vokiečių lakūnai nak-
muose žuvę šimtai Rusijos irj tį puolę Plymouth laivyno 
Komunijos karių ir pašauta bazę, Cornwall aerodromą, 
bent du kovos orlaiviui. 

Susirėmimai, įvykę į šiau-Vidunaktis angliškam sąsiaury, kurį nušviečia britų sprogstamosios ore bonibos i r (pa
trankų šoviniai kovoje su naciais. Britai puola nacių okupuotus Prancūzijos uostus sąsiau-I rę nuo Dorahoi, šiaurinėj Mol' i r Newcastle. 

Coventry, orlaivių dirbtuves 
Birminghame ir uostus Hull 

no pakrantėse. (Acme telephoto) 

i Naktinėse atakose (padary
ta maža nuostolių, nors di
džioji Anglijos gyventojų da 
lis išbuvo slėptuvėse nuo or-
laivių. 

Vyriausybes pranešimu nu
mesta bombų "viename cen
trinio Londono distr ikte" ir 
priemiesčiuose. Viename mies 
telyj pietų rytinėj Anglijoj 
žuvo keliolika neturtingųjų 
namų gyventojų. 

Nemažai nukentėjo ir vidu-
rnioji Anglija, kur pravestos 
trvs smarkios atakos vakar 

ŠVEICARIJA PROTES
TUOJA ANGLIJAI 

BERNAS, rugpiūčio 27 d. 
— Šveicarijos vyriausybe 
šiandie kreipės i Angliją, kad 
šioji sulaikytų anglų lakūnų 
skridimą per Šveicarijos teri 
toriją. 

Tuo reikalų Šveicarija įtei
kė Anglijos ministeriui notą. 

Britai atakavo j ™ " !spžw m 

ANGLAI PUOLĖ PRIEŠĄ 

sąlygas, bet kad pridengti sa 
vo grobuonišką žygį, tai ka-į n aktį . 
riuomenės ir GPU (teritorines 
policijos) pagelba kriminališ-
kus aktus ir skelbia pašau-1 Tuo tarpu Anglijos lakū-
liu, kad Lietuva laisvu noru i nai pravedė atakas Vokieti-

« 
įsijungia Sovietų Rusijon. Ši jos teritorijose. 
tą begėdišką smurtą pasmer-

Šiandie ankstį Šveicarijos 
vyriausybe susirinko posė
džiui, kad aptartų pakartoti
nus svetimos šalies orlaivių 
skridimus per Šveicarijos te
ritoriją. Vakar naktį per 
Šveicariją Italijos linkui vėl 

ROMA, tcagpiūčio 27 d. — 
ItalijosTĮrfetfšioji karo va
dovybė praneša, jog anglų la 
kūnai,; atskridę per Alpius iš 
{Šveicarijos puses, numetė 
bombas ant Fiat orlaivių, ir 

• 

tankų dirbtuves Turine. Ita
lijos priešorlaiviniai pabūk
lai pašovę vieną Anglijos 
bombanešį, bandžiusį atakuo
ti Milaną. 

Turine numestos bombos 
ant San Luigi sanatorijos ir 

ROMA, rugipdūčio 27 d. — 
Šandie Virginio Gayda, fa
šistų žymiausias redaktorius*karešte, kuris pasiuntė pra-

davijoj, sakoma, prasidėję ve 
lai sekmadien, ir tesės kelias, 
valandas. Vakar tie susirė
mimai vėl pradėta. 

ŽUVO VIRŠ 300 RUSŲ 
Užsienio karo attache Bu-

Aviaeijos ministerija pra-

perskrido svetimi orlaiviai,, 
kurie, spėjama, buvę anglų, fiawfs, I t a l iJ°J " J P ^ k ū" 
Jie apšaudyti iš priešorlaivi-
nių patrankų. 

k ė visas pasaulis, išskiriant j neša, jog Anglijos "bombane 
Stalino draugus, Hitlerį iri šiai pravedė sėkmingas ata-
Mussolinį, ir žydo Matusevi
čiaus vadovaujamą "Vilnį" 
ir "Laisvę. Lietuviai komu
nistiškai, tiesiog desperatiš
kai, stengiasi Maskvos biau-
rų žygį pateisint ir lietuvių 
tautą pažemint bei Busams-
azijatams (pripažinti. Sunki 
ir judošiška jų misija, bet, 
matomai, sferai apmokama ir 
todėl, verta parsidavėlių pa
stangų ir likimo. 

kas pereitą naktį ant skai
čiaus karinių vietų Vokieti
joj ir Italijoj". 

Nakties atakas ant Londo
no vokiečiai atliko planingai 
pasiųsdami maždaug po 50 
orlaivių būryje, kurie pasiro-
dvdavo virš sostines labai au 
kštai, kartais apie 20,000 pė
dų aukštyje. Tačiau, nežiū
rint aukštumos du vokiečių 
bombanešiai pašauti. 

Komunistų logiką ir galvo- L Q N D O N E SUGRIAUTA 
jimo procesą gerai pavara-Į N ^ M Ų 
duoja Pruseikos š. m. mgpj 
20 d. kolumna " Vilny". Jis! Londono priemiesčiuose va-
ten, be kitko, rašo sekančiai: k a r nakties atakose yra su-
" Lietuvos daktarų žurnalas 'griautų namų, bet gyvybės 
"Medicina" Nr. 5 iš gegužės a l l k u m a ž a -
Hiėn. sveikina naujosios vai-1" v i e n * **&* sunaikino na-
džios paskirtą pirmąjį sveika'™us vienam Londono prie-
tos ir sorialės apsaugos miius , m i e s tyj> k u r i o savininkas žu-
terį Dr. Koganą". j™ puvėsiuose, bet jo žmo-
i Naujoji valdžia ir rusu. o- n a i r ^ d u gyventojai išli-
k u pači ja Lietuvoje ats i rado, k o g7vl« 
tik .birželio mėn., tai kaipgi Kituose priemiesčiuose bom-

• galėjo "Medicina" ją sveikin'bos sugadinio gatves ir su-
ti gegužės mėn. Somewkere, griovė vieną namą. Šiairp nuo 
soraething is wrong. stolių maža. 

Šveicarijos vyriausioji ka
ro vadovybė pareiškė, jog šie 
Šveicarijos teritorinių teisių 
laužymai yra sužiniai daromi. 

Jau anksčiau Šveicarija bu 
vo pareiškus Anglijai protes
tą dėl aukštesnių skridimų ir 
Anglijos vyriausybė buvo pra 
nešus, jog britų lakūnams 
griežtai įsakyta per Šveicari
ją neskristi. 

^ 

TRYLIKA LAIVU 
LONDONAS, rugpiūčio 27 

d. — Admiralitetas praneša, 
jog per savaitę, kuri baigės 
rugpiūčio 18 d. priešas nus
kandino trylika Anglijos i r 
neutraliųjų valstybių prekybi 
nių laivų, siekiančių 52,899 
tonas. 

nęs 151,711 tonų, arba beveik 
tris kartus daugiau tikrųjų 
nuostolių", (pareiškė admirali 
tetas. 

kio trobesys ir užmuštas vie
nas ūkininkas. 

NUMESTA ŠEŠIOS 
TONOS BOMBŲ 

Anglijos aviacijos ministeri
jos pranešimu pereitą naktį 
į 40 minučų numesta 6 tonos 
bombų amt Italijos ndustri-
nių centrų. Be Fiat dirbtuvių 
bombarduota Marelli Magne
to dirbtuvės ir (Sėsto san Gi-
ovanni netoli Milano. 

Tai penktoji sėkminga ang
lų orlaivių ataka ant šiauri
nės Italijos. 

ITALAI PU0L4 LAIVUS 

Tuo pat laiku, anot komu
nikato, italai pakartotinai 
bombardavo rytinėj Vidurže
mio jūroj anglų lydinuosius 
laivus ir pravedė atakas anrt 
anglų mechanizuotų dalinių 
ir kareivinių vakarinėj Egip
to dykumoj. 

vėl įspėjo Egiptą, kad nesi
priešintų Italijos pastangoms 
išvyti anglų kariuomenę iš 
krašto, jei nori išlaikyti ne
priklausomybę. 

Į dvi dienas Gayda savo, 
laikraštyj II Gionale d'Italia 
jau antrą kartą įspėja Egiptą 
tuo duodamas suprasti, jog 
Italija mano pulti Egiptą, 
kad anglai iš ten nebegalėtų 
pulti Italijos Afrikos ir pa
čios Italijos. 

II Telegrafo of Leghorn, 
užsienio ministerio Ciano lai
kraštis, rašo;jog yra tikra, 
kad maršalo Rodolfo Grazia-
ni "kolonijos perkristų enig-

mą„, iškilusią dėl pavojaus 
Italijai iš Egipto, nors egip
tiečiai esą Italijai "draugin-

nešimus, apskaičiavo, jog su
sirėmimuose žuvo virš trrų 

» 

šimtų Rusijos karių. 
(Vokietijos radio paskelbė 

pusiauoficialų Vengrijos pra
nešimą, jog pašauta Vengri
jos bombanešis daręs prati
mus. Bombanešį pašovęs Ro-
munijos kovos orlaivis pažy
mėtas Vengrijos ženklais). 
Prieš du mėnesius Romunija 

atidavė Sov. Rusijai Bes 
arabiją ir šiaurinę Bukoviną. 
Rusams užimant naująsias že 
mes įvyko susirėmimai tarp 
romunų ir rusų. 

RUSAI PERĖJO SIENĄ 

Anglija, anot komunikato, 
vakar praradusi 70 orlaivių. 
Žuvęs 21 Vokietijos orlaivis. 

MAŽA NUOSTOLIŲ 
BERLYNE 

Vokietijoj anglų lakūnai 
pravedę atakas keliose vieto
se. Berlyne gyventojai pralei
do antrą nemigos naktį prieš* 
orlaivinėse slėptuvėse, bet 
nuostolių miestui (padaryta 
nežymių. 

Tik: vienas anglų orlaivių 
skvadrcinas tepasiekė Berly
ną. 

Tačiau ši ataka iššaukė pik 
tą įspėjimą, jog už kiekvieną 
"kriminalinę ataką" ant ne 
karinių vietų anglams būsią 
atmokėta. 

TYRINĖJA AIRIJOS 
ATAKĄ 

Dėl atakos ant Wexford 

gi yy 

Gayda pareiškė, jog Italija 
negalvoja apie karą su Egip
tu, bet tik nori išvyti anglus, 
kad paverstų Egįptą "tikrai 
nepriklausomu''. 

EGIPTO PREMJERAS 
ATSISTATYDINO 

škė, jog "priešas dar kartą 
"Priešas sakosi nuskandi- atvykęs per Šveicariją, pra

vedė atakas įvairiose provin
cijose šiaurinėj Italijoj", bet 
buvo sutiktas "aršaus fprieš-
orlaivių pasipriešinimo' \ 

ja siena tarp Romunijos ir 
Rusijos ir susirėmimai nu
trūko. 

Tačiau sekmadienį Rusi
jos kareiviai perėjo nustaty
tąją sieną ir iššaukė Romuni
jos kariuomenės pasipriešini
mą. Rusai buvo giliai Romuna 
jon įsiveržę, bet romunai juos 
atmušę atgal. Susirėmimuose 
dalyvavusi Romunijos kariuo 
menė pasiųstoji Transylvani-
jon. 

Keturis Sov. Rusijos kovos 
orlaivius, pasirodžiusius virš 
Romunijos teritorijos puolė 
šeši Romunijos orlaiviai, ku-| 
rių du pašauti. 

KAIRO, Egiptas, rugpiūčio 
27 d. — Iškilus* kabineto kri-
ziui, premjeras Hassan Sabry 
Pash, neišbuvęs premjeru nė ROMUNIJOS-VENGRUOS 
dviejų mėnesių, padavė rezigj PASITARIMAI 
nacijos pareiškimą. Karaliui| KETVIRTADIENI 
Farouh prašant reziknavęs* 

Tuo tarpu oficialiai prane
šama, jog nutrauktieji pasi
tarimai tarp Romunijos ir 

county, iArijoj, kurią atlikę 
Vėliau buvo pravesta nau-| m d ų o r l a i v i a i v a k a r > a U t o r i . 

zuoti sluogsniai praneša, jog 
Vokietijos karo vadovybė te
beveda tyrinėjimus. 

Airijos charge d'affaires 
Berlyne dar nesikreipė į Vo
kietijos užsienio ministeriją. 

Neatrodo, kad anglų lakū
nai būtų numetę šiandie bom 
bų Berlyno apylinkėj, bet ofi 
dalioji Vokietijos žinių agen-
tūra> užmeta anglams, jog va 
kar jie apmėtę bombomis ne 
karines vietas Berlyno prie
miesčiuose i r grasina, kad vo 
kiečiai atsilyginsią tuo pačiu. 

PROPAGANDINIAI 
LAPELIAI 

premjeras tuojau ėmėsi dar
bo sudaryti naująjį kabinetą. 

Vyriausioj vadovybė parei- Informuotieji sluogsniai 
pareiškia, jog su premjero re 
zignacija yra surišta vidaus 
politika. Tačiau oficialieji 
sluogsniai tikrosios Pash re
zignacijos priežasties neskel 
ibia. 

Vengrijos dėl Transylvanijos 
bus iš naujo pradėti ketvir
tadienį. 

Vokietijos ir Italijos minis 
teriai Vengrijai orlaiviais iš
vyko namo. 

Berlyno laikraščiai su ko
mentarais atspausdino štrau-
kas iš vakar anglų numuštų 
propagandnių lapelių ant sos-
tinės. 

Viename lapelyje rašoma: 
"Berlyno gyventojai: Ank

sčiau jūs buvot žinomi gud
riais žmonėmis, kurių negali
ma prigauti. Anksčiau jūs ži
nojot kaip (pasiekti tikslo. 
Gal būt, dabar jūs surasit ke 

|lig kaip išgelbėti .Vokietiją" 
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"Taikos" Kongresas 

Miftko geresnio šiais laikais negali būti, 
darbas ui pasaulio taiką. Tokį darbų 

remti ir moraliai ir medžiaginiai. 
Tačiau darbas darbui nėra lygus. 
Yra imonių ir net organizacijų, kurie tų 

grasu taikos šūkį išnaudoja savo propagan
dai ir net karo naudai 

Svetimšalių Klausimu 
Diktatorių įsigalėjimas Europoje ir komu 

nistų su naciais siautimas Amerikoje iškėlė 
penktosios kolonos klausimą. Proangliškos 
sroves karine propaganda pagaliau privertė 
kongresą išleisti įstatymą. — suregistruoti 
visus svetimšalius. Svetimšalių priešininkai 
pradėjo šaukti, kad penktoji kolona gresia 
šaliai o šią koloną sudaro daugiausia ne 
*as kitas kaip tik svetimšaliai. * 

Svetimšalių priešininkai nepasitenkina iš
leistuoju įstatymu. Jie sako, aas ii to, kad 
svetimšaliai įsiregistiuos ir jų rankų pirštų 
nuospaudos bus nuimtos. Sako, reikia juos 
daugiau suvaržyti. Keikia jįems suvaržyti 
visas konstitucines teises. Esą, Kitaip jie ir 
toliau g r c i a šalies ramybei. 

Bet, matyt, jų noramjs nebus gana pada
ryta. Prieš priedinių įstatymų leidimą var
žyti svetimšalius pakilo šalies katalikų va
dai. Daugelis pačių kongreso atstovų griež
tai priešnasi naujiems kokiems nors svetim 
šalių varžymais. Pažymima, kad*tai*būtų 
nežmoniška ir nedemokratiška. Tik diktato
rių valdomose šalyse nesiskaitoma su žmo-

P R A P O A S Trecia4ienįs, rųrrp. <-|'"» 1 « - > *<** 

| NAUJĄ ŽYGJ! 
U i jftrų, marių sklinda garsas: 
"Tėvyne mūsų pavergta!'1 

Ir girdim duslų brolių balsą: 
Mūs laisvė priešų pasmaugta!" 

T a s P§t^ žiaurus juo^ priešas smaugia. 
Kurs šimtmečiaVs kankino mus; 
Lyg žvėrys puola, plėšią, staugia 

į r teršia lietuvio namus!... 

- -

gukrusk, letųvi, vjfcl išnaujo, 
Pakilk į 4*Ft>4» »fis aįnai — 
Tautos gerovė reikalauja 
Kovot, kaip kovės milžinai! 

zomi. 

ti antruosius. 

Kas, sakysime, negalėtų pritarti ir parera 
ti šios aavaiUb pabaigoj Cbicagoj šaukiamą f nių tezėmis. Tas pat būtų ir Amerikoje, 
taikos kongresą, kuris, pgia abejones, daug i jei svetimšaliai čia dar daugiau būtų var 
kalbės apie taiką. 

Deja, to kongreso tikslą temdo komunis
tai, nes jie už jį smarkiai agituoja ir patys 
rengiasi dalyvauti. Tuo būdu pasidaro įtar
tina, ar tąja kongresui ištikro rūpės taikos 
dalykai, ar tik bx)j siekiama prilaikyti šio 
krašto vyriausybę nuo apsaugos stiprinimo. 

Visiems yra aiškiai žinoma, kad komunis
tams taika nerūpi. Jiems rūpi tik komunis
tiškoji propaganda ir steigimas sovietįnes 
tvarkos, kur tik pavyksta užpulti, pagrobti, 
nuversti. Jiems, dėl to, ne taika rupi, bet 
karą/?, nes tik karas komunistams priruo-
šia tinkamą dirvą išplėsti Maskvos komunis
tų imperializmą ir pavergti. 

komunistai dabar dirba už tai, kad Jung
tinės Valstybės jokiu būdu nepadėtų Angli
jai kariauti cneš Hitlerį, nes jis yra geruo
ju su Sovietų Rusija ir padeda Stalinui už
grobti mažesniuosius kaimynus. 

Sio karo kaltininkais yra Hitleris, Stali
nas ir Musolinį. Tad, kas dirba už taiką, 
tas, norėdamas ar nenorėdamas, turi dirbti 
prieš' tuos ramybės ardytojus, tautų ir žmo
nių laisvės triuškintojus diktatorius. Komu
nistai, neišskyrus ir lietuvius komunistus, 
šiandien kaip tik eina su šiais pasaulio tai
kos ardytojais. Dėl to jų kalbas ir darbą ui 
taiką reikia suprasti atvirkščiai. 

Lietuviškieji komunistai, kurie taip pat iš
sijuosę agituoja už šiom dienom įvykstantį 
taikos kongresą, aiškiausiai veidmainiauja. 
Veidmainiauja dėl to, kad jie visomis ketu
riomis rėmė Sovietų Rusijcls imperialistinį 
karą su Suomija, kad jie džiaugiasi Stalino 
smurtu, kuriuo prismaugta Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos nepriklausomybė. 

Kada tokie gaivalai, kaip komunistai, (da
lyvauja taikos ar kitame panašiame sąjū
dyje, darbas negali turėti jokio pasisekimo. 
..Taikos kongreso iniciatoriai neturėjo įsi
leisti į savo tarpą nei Stalino nei Jiitlerio 
agentų, jei tikrai nuoširdžiai norėjo pasi
tarnauti pasaulio taikai. 

Darbų kalnai, kovą nelygi, 
Negausūs lietuvių būriai, 
Tačiau ryžtingas jųjų žygis 
Sujungs mūs pajėgas stipriai! 

Drąsins kovoje atminime/s 
Garsios tėvynės praeities; 
Tautc s didvyrių palikimas 
Kelius į ateitį nušvies! 

Padės ir Vytautas Didysis, 
Maironio — pranašo dvasia... 

Lietuvis nepraius, laikysis — 
Tik žengkime pirmyn drąsiai! 

L. ŠILELI3 

MALDAUKIME TAIKOS 
Kol kas naujų varžymų sumanymai yra 

atidėti. Niekas negali pasakyti, kaip gali 
būti toliau. 

Svetimšaliai lietuviai patariaiii registruo
tis, kaip to įstatymas reikalauja. Įr įsire- J _ 
gistravus visomis priemonėmis darbuotis pn- Prezidentas Kooseveltas Faskyre Rugsėjo o d., 
imti Amerikos pilietybę. Kas turi pirmuo
sius popierius, be jokio delsimo Stengtis gau 

• 

Lietuvos Spauda 
Pasjriausiomis žiniomis, J. E. VYSKUPAS 

M. REINYS paskirtas ne Kauno, bet VU 
niaus arkivyskupu koadjutorium. 

Laišku mums apie tai pranešama: "Apie 
vysk. M. Reinio paskyrimą laikraščiai nera
šė. Jie visi dabar komunistiški Nėra jau 
nei I*. Žinių nei XX Amžiaus, niefro nėra 
iš katalikų ir šiaip laisvos spaudos7". 

Prismaugta petuvos nepriklausomybė, pa
smaugta spaudos laisvė. 

APŽVALGA 
Daugiau įĄelągysžįų 

Ir Lietuvos įr Amerikos lietuviai komu
nistai meluoja visomis pusėmis. 

Čia paduosime dar vieną melagystę. 
Maskvos spaudos agentūra ' ' Tasso,*' iš 

New Yorko gavusi žįnių ir per Elta. paskel
busi Lietuvos laikraščiuose apie Amerikos 
lietuvių "džiaugsme tėvynės išlaisvinimu". 
Toji žinia yra tokia: 

" T a s s o " žiniomis, New York e ir kituose 
Jungtinių Valstybių Įmestuose išeina lietu
vių kalba laikraščiai praneša, kad daugely
je Jungtinių Valstybių miestų įvyko Ameri
kos lietuvių mitingai, kurie vieningai sveiki
no naują Lietuvos Vyriausybę ir glaudų drau 
giškumo įgyvendinimą su Sovietų Sąjunga. 
Lietuvių rašytojų sąjunga, kuri turi apie 
1,000 narių, o taip |pat ir daugelis kitų lie
tuvių organizacijų Jungtinėse Valstybėse, 
pasiuntė sveikinimo telegramas naujai vy
riausybei ' \ 

Ši žinia, tai paprasčiausia komunistų ne
teisybė, skelbiama tam, kad suklaidinti Lie
tuvos visuomenę. 

Tiesu, buvo šaukiami Amerikos lietuvių 
mitingai, bet tik jau ne džiaugsmui reikšti, 
bet griežčiausiems protestams p rkš Maskvos 
imperializme ir prieš Paleckio ir Ko. išda-
vikiškumą. 

Tikrai būtų įdomu žinoti, ką*, toji Ameri
kos Lietuvių rašytojų sąjunga, turinti net 
1,000 narių ir kas tai sąjungai vadovauja I 

Visi žinom, kad tokios sąjungos nėr. New 
Yorko lietuviai komunistai, paduodami to
kias žinias, begėdiškai meluoja. 

Taiko§ Išprašymui Diena 
Tik Dievas gali grąžinti pa- ralių savo širdin. Nes nuo-

šauliui taikų. Tik Dievas ga-

Ašarotas Džiaugsme 
Viename laiške s Lietuvos pranešama ka-

rakteringa žinia, kad Lietuvoje, įsteigus svei
katos ministerijų, prasidėjo epidemija... 

Vąįp pat pranešama, kad vienuolių Jė-
zuitų dar neišvijo iš Lietuvį , tačiau esa 
šnekama, kad iš Jėzuitų Bažnyčios Kaune 
darysią kiną. Į 

Smurtiškųjų rinkimų metu, rašoma tame 
pąrta.me laiške, Lietuvos žmonės į demon
stracijas buvo per prievartą varomi ir ėjo ' 

Prieš Valstiečių Valią 
Vyt. Sirvydai "D-vo j" rašo: "Todėl ko

munistų seimas, kuris žemę iš privatines 
nuosavybes' išėniė ir paskelbė jų esant na
cionalizuota, pasielgė ne Lietuvos .darbo 
žmonių rekalus saugodamas. Šandien dar pa
liekamą 30 hektarų, bet rytoj gali ir tie **le-
gališkai" būt atimti, ir Lietuvos valstiečiai 
priversti dėtis į kolhozus. Į tuos kolhozus 
nenorėjo eiti nei Ęusijps valstiečiai. Stali
nas juos badu, ištrėmimais įr sušaudymais 
privertė eiti, nes to būk reikalavo socializ-
mo-komunizmo teorija. Žeme tegali būti pri- T i n k a m diena 

lės sulaikyti tautų žudimųsi, 
kraujo liejimąsi, kąrp įvai
riausias baisenybes. Vienas 
Dievas, Kurio užmiršimas pa
gamino kar3> tik prie Jo vie
šas grįžimas duos taikų šiam 
nelaimingam karo liepsnomis 
apgaubtam pasauliui. 

Vienbalsiai * 
Prezidento Eoo&Tvelto ges

tai paskelbiant sekmadienį, 
rugsėjo 8 d., taikia išprašy
mui diena, buvo: vienbalsiai 
visų žmonių prįįmtas. šioj 
dienoj yis.i Jungtinių Valsty
bių gyventojai: protestonai, 
žydai ir katalikai; demokra
tai, respublikonai; "naujos 
santvarkos" draugai ir prie
šai, lenksis ant kelių ir mal
daus taikos, f&aų). prezidento 
sumanymui nėr priešingų nuo
monių, nes visi jaučia, kad 
tik Dievo pagalba |ales mums 
šioj žmonijos sunkioj valan
doj padėt. Čia «j§r žmonijos 
pažeminimas, anaiptol, gar
bingas aktas, .pripažinmias, 
kad be Dieyp n^gilį -bųt tai
ka, tautos, kaip ir pavieniai 
žmones, negali gyvent be Die
vo ir Jo įstatymo. 

Pijaus XII tojo malda 
Užsiliepsnojus karo lieps

noms anapus Atlanto, Šy. Tė
vas Pijus XII-tasi$ tuoj kvie
tė yisą pasaulį. piie bendros 
maldos. Vienuolynų koplyčio
se vienuoliai ir vienuolės die
nų ir naktį uoliai pil^ė" šį- Šv. 
Tėvo pralyma, Didmiesčiuose 
katalikų minios uoĮiąi lanke 
bažnyčias, lankė novenai pa
maldas. Net prie šventų Mi
šių maklų kai kurie vyskupai 
įsakė pridėt taikos maldų. 
Protestonai ,ir žydai taip r/|t 

lankios ir nužemiretos širdies 
maldų pievas tikrai išklauso*. 

Užmiršom Dievą 
Per keletą desėtkų metų ne

suvaržyti norai, neištkimi pa
žadai, besaikius nįedžiagįniai 
pelno troškimai pr.iveojė pa
saulį prie Dievo ųžnjiršlmp. 
Užmiršom, kad daromos su
tartys ibe Dievo negalį figai 
tęseti. Be Dievo nėr kas gali 
sutarčių dalįninkus prilaikyti 
prie ištikimybeSi Ūžiiiiršom 
Dievų, dabar kenčiame pasek
mę. 

Norime taikos 
Visi žmonės nori taikos. 

Visi nori melstis už taiką. Vi
si žino, kad tik per vieša, iš
tikimų, nepaliaujamų maldų 
galima išmaldauti pasauliui 
taikų. Dėl to ir Jungtinių 
Valstybių prezidentas paskel
bė sekmadienį, rugsėjo 8 d., 
kurioje visi, viešai, sutartinai 
maldautų šios brangiausios, ir 
dabar žinonijaį reikalingiau
sios malonts — taikos. 

Po $vi#§ P^idąįrįus 
KAUNAS. - Koks tai 

Miškinis "Lietuvos Aide'* 
pagarsino stovįs už naujų pa-
redkų armįjoj ir visose kan-
celerjjose. Jis šitaip sako: 
"Kam reikalingi vįršinin-
kains pąsiųntįniai f Ąr negalį 
patys atsinešti vandens, išsi
valyti batus ir panašių dar
bų pasidirbti! Jau gana to 
snietoninio papročio.' ' 

kadangi yisokįą Įiaudįes 
^laįsvė** paeina nųo Sov. 
Ęųsijos carp ^ ^ į p q , tai dau
gelis sako, kad pąfs Stajįnas 
ir jp komisarai įųvetų paro
dyti payyzdį. Juk viskas įšeį* 
na iš viršūnių. 

Bet kadangi dabar Lietuvoj 
armijoj ir kąncelerijose visur 
ruskiai? tai kai kas įžiūri Sta
lino ir jo komįsaiių išniekymų, 
už kų gali Miškinis susi
laukti "išvalymo.'* 

CHICAGO, 111. — Lietuviš
kų bąlšąvįkų gązieta ąp^ąrsį-
no> k?4 "sportas Lietuvoje 
bųs jau ne turtįngų 4ykadno-
nių užsįėpumas." 

Daugelis ųet pąčįų )jalša\i-
kų iš tp išvedė rpkundų, k a4 
"Vįlnįes'" redaktoriuj npra 
bųyę sportįninĮvaį, pe« ųe^įųo, 
koks tąi yrą darbas ipųštį 
beįsjjplę, ąr spardyti futbole. 

PRAŠAU NESIJUOKTU 
Žymus kompozitorius Leha-

ras kartų buvo pakviestas į 
teismų ekspertu byloje, kurio
je dų jauni kompozitoriai vįe-
nas fiitų kaltino plagijatu. 
Lehąrag į teisųio salę liepė 
atnešti pianinų ir abu kom
pozitorius paprašė paskam
binti veikalų, dėl kurio }>uvp 
ginčijamasi. Išklausęs abiejų 
skambininimo, I^eharas paga
liau pareiškė teismui: 

— Nė vienas iš kompozito-
B R , n k , T VXT1 XT v ™ r i « n s t»r i teįsės sįųstįs. Jei BLOOKLYN, N. Y. ( \ le- š i ų o ą t y e j u ^ ą g flQrg 

nybe praneša) - Lietuvoj dą- ^ - ^ įąį t i k Ymfis j Q h ą _ 
bar tikras rojus; visi piliečiai 
lygūs, visi iš vieno bliudo 
barščius srebia, visi lygų dar
bų dirbą, yįsi sąyo senįąį už
dirbtus litus į Stalino bąnĵ ų 
deda, o už tąį Stalinas dųpdą 
beverčius rųblįųs įr pąnašįaį. 
Ęeiškia, lygybė visoje to žo
džio prąsineįe. 

nas Štrausas. 

BJ.RŽĄI (^TĄ). — Ęiržįe-
čiai raudonarmiečiais džiau
giasi taįp, kaip geležėlę rąa|ę. 
Anksčiau gyveųįnĮas . jbuvęs l̂ yk. 
paniuręs^ ale 4^bar, kaip bąį-
šavikai atnešė laisvę, gyveni
mas pasikeitė: yįsį pasibarę 
linksmi, yįsį žiūri balšąvikįš-
įų filmų, visi su raudonar
miečiais kazačkų šokų, visi 
"po matiuškį" dainuoja ir t. 
t. Biržuose dabar biržietis, 
žydas, lenkas, latvis — visi 

MOKYTOJĄ; - tįą, kas 
pasakys man, kaip rašoma 
žodis šuo f 

Klasėj tyla. 
MOKYTOJA: - Ir nei vie

nas nežinote? Na, kaip rašosi 
žodis šuo f Kų jis turi ant 
galo! 

Jurgių Stasiukas pakėlė 
rankų. 

MOKYTOJĄ: — ^a , pasa-

. 

— Ant galo turi uodegų! - -
atsakė Stasiukas. 

lygūs, tiktai vieni raudonar-
A. V. Mažukna. M.I.C. miečiai aukštesni. 

Mieste prp krautuves eina 
poetas su žmoną. Prie vienos 
krautuvės žmona sulaiko po
etų ir sako; 

— Žįūrėk, brangusis, ši 
skrybėlė tikra poezija. 

— A, kas dabar perKa po
ezijas, — atsakė poetas. 

prisiuej< 

vatinėje nuosavybėje net jų dirbančių luomo. 
"Bet kada šitas pareiškiama mūsų lais

voje spaudoje, tai komunistų laikraščiai su
šunka: "Čia šmeižiama ir juodinama Lietu
vos valdžia!'' Kas kaltas kad teisingas to^ 

ji* su ašaromis akyse '-džiaugsmo rodyti"!... valdžios darbų atpasakojimas darp jų "jm> 
Kaip Lietuvoj, taip ir kituose kraštuose, d a " ir šmeižmo' verta! Nieką* kitas kaip 

kurie bolševiku yra pavergti, žmonės lais- į Maskvos ranka, kuri varčia savo raslunuįe- Tinkamiausias. bų4»* m a l 

v^s neturi. Ten jie varomi dirbti prieš savo ' l^us Kaune daivti ne ka Lietuvos daTbo žmo- j^ųt i taikos taį su giyną sų-

Katalikams gi, rugsėjo 8 d-, 
bus juo- tinkamesnė ^prasyti ' 
taikos, nes tų diena Katalikų 
Bažnyčia švpnčia Pąnek"^ 
Šyenčiaųsips, Taikos Karalie
nes, gimimo šveatę. . 

norą, valia ir įsitikinimus. Ten vijikas daro- nės nori^bet kų Maskvos saugumo interesai | žine, atlikę išpažintį, su niip-j 
likos Kama prievarta reikalauja". lankumu priimti Prasideda 

.- ? v 
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LIETUVIŠKOJI TAUTINĖ INDIVIDUALYBĖ 
IR AMERIKOS LIETUVIS 

rašo P. B. 

p v w 

- ^ -
J 

tinį 'pašaukimą' geriausiai sii-
pratusių ir pagrindžiusių ka
talikiškų organizacijų, atsi
rado tokių, kurioms tautišku
mas tėra tik laikinai neišven
giamas dalykas jų kraštutinis 
koms socialinėms ir antireli
ginėms idėjoms realizuoti. 
Tauta pastariesiems tėra su
stingęs be jokio pašaukimo 
dalykas. Kai kuriems šiųjų 
nepriklausomybes reikalingu
mas- atrodo abejotinas, o kiti 
net ir visiškai paneigia. Ame
rikos lietuvių organizacijų 
tautiškiausios b?i patriotiš
kiausios ir kartu tautinio pa
šaukimo realizavimui naudin
giausios yra katalikiškos. To
liau, einant į kraštutinumą 
tautiškumo bei tautinio pašau 
kimo atžvilgiu iš eiles seka 
tautininkų, liaudininkų, socia
listų ir komunistų organizaci
jos. Tautininkų ir liaudininkų 
pažiūrose dar yra šioks toks 
pagrindėlis lietuvių tautos 

lių padaryta už kelis milijonus litų. 

Prieš] įsiveržimas Į U. S. Neįmanomas 
Chicago Daily Tribūne iš-' įvairaus didumo ipatrankų ar 

kėlė klausimą, ar priešas ga- galybes įvairios amunicijos. 
U įsiveržti į J. A. Valstybes. ToliaU, milijoninė priešo a-
Tas padaryta atsižvelgus į rmija turi turėti mažiausia 
vykdomą propagandą, būtent, 1,500 tankų, apie 200,000 mo 
kaip tik Vokietija apsidirb
sianti su Anglija, ji tuojau 
susimesianti pr,iK?š J. A. Val
stybes. 

Kariniai ir civiliniai speci
alistai randa kad nei Vokie
tija, nei kita kuri valstybe 
nrieku būdu negali įsiveržti į 
J. A. Valstybes. Sako, gali 

reikalams bei Lietuvos Nepri- , tai bandyti tik po ilgų metų 
klausomybei, gi socialistų ir 
komunistų pažiūros jau yra 
grynai anarchistiškos. Pasta
rieji fanatiškai tiki į porevo
liucines Kusi jos " ro jų" ir 
praėjusių metų rudenį net sa-
kvdavo kad Lietuva turėtų 
Rusijai mokėti mokesčius už 
"gautąją globą." Dabar jie 
šalia visokio barbariškumo 
tautines kultūros atžvilgiu ne
sigėdi niekinti tautinę Lietu 
vos vėliavą, Lietuvos himną ir 
lietuviškas dainas, nerūpi 
jiems nei tautinės valstybės 
reikalai nei kilniausi tautiniai 
jausmai. 

(Bus daugiau) 

nuodugnaus pasiruošimo. Bet 
ir tada neturės pavykimo, 
nes J. A. Valstybes bus stip
riai pasiruošusios ir be didelių 
pastangų galės apsiginti. 

Visi žinovai pripažįsta, 
kad įsiveržimui Beužtenka po
ros mietų pasiruošimo. Jie nu
rodo, kad Voketijai ėmė il
giau kaip penkerius metus 
ruoštis sėkmingai įsiveržti į 
Olandija, Belgiją ir Prancū
ziją. Ameriką saugoja platus 
vandenynas kuriam įsigalėti 
neįmanoma. 

Specialistai apskaičiuoja, 
kad įsiveržimui reikia turėti 

• (Tęsinys) ' 
b) Amerikos lietuvių sutel
kimo pastangos. 

Sėkmingas tautinės sąmo
nės palaikymas bei tautišku
mo ugdymas tegalimas tik 
bendromis visų lietuvių jėgo
mis. Pirmas, Amerikos lietu 
vius telkęs^ dalykas buvo lie 
tuvių katalikų parapijos. Kn 
tulikams buvo neįmanoma su 
tapti s*u lenkais ar kitais, n"s 
katalikybes pažiūromis tautiš
kumas yra religinio gyvenimo 
ir asmenybės pilnutinumo ne
lygstamos vertės pagrindas. 

Lietuvius katalikus pirmiau
sia junge jų parapijinės baž
nytėlės, lietuviškos maldaknv-

• 9 W 

% gės, lietuviškasis "Pulkim ant 
kelių," bažnytiniai chorai. Pa 
mažu pradėjo kurtis ir įvai
rios lietuvių organizacijos, 
kurios, be kitko (pav., savi
šalpos reikalai, profesiniai-so-
cialiniai klausimai), rūpinosi 
ir grynai tautiniais reikalais 
(skrajojantieji teatrai, kon
certai su tautiškais šokiais, 
kalbos žinių gilinimas, rūpini
masis Lietuvos Nepriklauso
mybe ir k.). Ypač pakilo Ame 
rikos lietuvių organizacinis 
gyvumas su prasidėjusiu tau
tiniu ir dvasiniu lietuvių tau
tos atgimimu. Tautinio atgi
mimo pionieriai (pirmoji at
gimusios inteligentijos karta) 
sutapo su lietuvių tautos ma
sėmis tik siaurai suprastame 
tautiškume (aušros sąjūdi*), 
dvasinio ' atgimimo veikėjai 

* (ateitininkų sąjūdis) atbaigė 
šviesuomenės suartėjimą su 
liaudimi pasaulėžiūros, šeimy
ninio gyvenimo tradicijų, vi
suomeninio ir religinio gyve 
nimo srityse. Iš tautinio atgi
mimo pionierių tarpo pamažu 
išsiskyrė visai kraštutiniškų 
pažiūrų apaštalai (tai išdava 
naudojimosi nihilistiniais 

principais paremtomis rusų 
mokslo įstaigomis), kurie sten 
gėsi lietuviškąją dvasine struk 
turą visai neatitinkantį savo 
kromelį įbrukti liaudies ma
sėms. Šiokiems apaštalams y-
pač sekėsi bei sekasi tarp 
Amerikos lietuvių, kurių dau
gelio vidujinis gyvenimas bu
vo naujos gyvenamosios ap-

% linkos palaužtas. Ypač daug 
tokių apaštalų Amerikoje at
sirado po 1905 metų nepavy
kusios revoliucijos įvairių 
pusinteligenčių pavidalu (in
teligentijos bei šviesuomenės 
stokojusiems amerikiečiams 

buvo ir tokie brangūs). Tokiu Kolegistų AU-Stars grupe [praktikuoja Evanstone, 111. J i susirems su Green Bay Packera 
būdu, šalia tautiškumą bei tau> rugpiūčio 29 <i Chicagoj. (Acme telephoto) 

- # • 
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Didžiausi^; gaisras Lietuvoje: Liepos 7 d. vak are kilęs gaisras sunaikino didžiąją Jurbarko miesto dalį. Sudegė 168 namai miesto centre. Nuosto-
• *""*! ! 

torinių vežimų ir mažiausia 
7,500 lėktuvų. 

Pagaliau kariuomenės ir tų 
visų pabūklų .ir karo medžia
gos nukėlimui reikalinga šim
tai transportinių laivų. 

Nusikamavusi Vokietija ne
gali to visa trumpais metais 
įsigyti. Juk ji negali savo ša
lies ir užkariautų teritorijų 
Europoje palikti be ginklų 
atsargos. 

Tad kalbos apie įsiveržimą, 
pareiškia specialistai, yra tik 
tuščios pasakos. 

Nepaisant to, J. A. Valsty
bės turi ginkluotis. Saugumas 
vra ffvvausias reikalas. J. A. 
Valstybių pareiga saugoti a-
•biiejų Amerikų žemyną. 

Skaitytoji) Balsai 
"Laisvė," No. 169 rašo: 

"Niekad mūsų gyvenime ne
buvo taip svarbu užmegsti ar
timesnius kontaktus su kata
likų masėmis ir jiems daly
kus perstatyti tikroj jų švie
so j n 

VATIKANO LAIKRAŠTIS 
"OSSERVATORE 
ROMANO" įį 

Dabar pasiekę tiražą 200,000 
Kadangi jis gana plačiai skai
tomas ir užsienyje", .tai turi 

Turiu pažymėti, kad kata
likai neturi ir neturės su ko
munistais jokio kontakto. Jau 
buvo skelbta laikraščiuose ap
ie katalikų nusistatymą link 
komunistų. Tad prašomi ne
kliudyti katalikų, nes su ju
mis nutraukti visoki kontak
tai dėl Lietuvos komunistų 
pardavimo Lietuvos Rusijos 
kruviniems agresoriams. 

Paliesti Dantys 
Rašo Dr. G. I. Bložis 

Prietarų blėdis žymiai nyk-, turi būti atlikta, dieną ( r i t i 
*ta, civilizacijai plečiantis, vedybas. Nieko sau vedybų 
Vienok visai nepranyksta ir 
jų liekanos vis veikia, tik vie
nur daugiau, o kitur mažiau. 

Bendrai imant, bei daugu-

atmintis. 
Pietinėj Afrikoj, jei mote

ris nori savo vyrą pilnai pa
tenkinti bei įrodyti, kad ji 

moj civilizuotam pasauly, da- tikrai jį myli, tur.i du vtršu-
ntų netekimas yra skaitomas' tinius ir du apatinius prie-
kaipo žmogaus nelaimė, ar tai ; šakinius dantis pati sau iš-

r 

būtų iš priežasties žmogaus 
apsileidimo, ar neišvengiamos 
ligos. 

Kai kuriose, mažiau civili
zuotose, šalyse (salose), ne
tekimas danJtų, ypatingai prie 
šakinių, vieno ar daugiau, lai
koma religinių pareigų atli
kime. Kitur yra tam tikri į 

Komunistai verkšlena, kad ]p ro&ai, arba žmonių grupės 

nemažos įtakos. Be kitko y-
vieno milijono vyrų kariuo-ipač vertinami jo politiniai 

buvęs Lietuvos prezidentas 
Antanas Smetona ir kiti 4ti 
pareigūnai, nesiklausę komu
nistų, išbėgo į Vokietiją. Mat, 
Smetona ne caras Nikalojus 
II, o pareigūnai ne Zinovje-
vai, Tomskiai, Kamenevai, 
Jagodos, Buharinai ir kiti, 
kurie* jau seniai pakišti po 
žeme. Lietuviai, atvažiavę 
Amerikon, papasakos apie 
tikrą Lietuvos stovį. Garbė 
jiems už tai, kad pabėgo nuo 
kruvino teroro. 

menę, mažiausia 300,000 šau-
Iš dviejų juodų nepadary- tuvų, 100,000 revolverių, 15,-

m balto. J000 kulkosvaidžių iki 20,030 

straipsniai, kurių autoriumi j Jei jau komunistai išdavė 
yra valstybinio universiteto 
(profesorius G. 'Gonella. 

Lietuvą Rusijai, reikėjo pa
tiems valdyt kraštą, o ne va
žiuot Maskvon ir prašyti Sta
lino kad jis ją priimtų prie 
Rusijos. Pasirodo, kad Mask
va reikalavo to važiavimo ir 
prašymo. 

Komunistai rašo apie lais
vą Lietuvą. Bet man atrodo, 
kad dabartiniai vadinami Lie
tuvos valdininkai yra ne kas 
daugiau, kaip Maskvos ber
nai, nes Berlyne ir Romoj 
Lietuvos pasiuntinybes užėmė 
ne Lietuvos komunistų^ val
džios atstovai, bet Rusijos 
komunistų valdžios atstovai. 
Ot, tai ir Lietuvos laisvė! Aš 
sakau, kur kas matė, kad pas 
kacapus būtų laisvė! 

Komunistai rašo, kad da
bar labai energingai reik 
veikt, reik visuomet ir visa
da brukt savo literatūra, ypa
tingai katalikų tarpe. Aš pa-

atzymėjimas. 
Puslaukiniai žmonės turi 

įvairių įproč.ių savo dantims 
darkyti bei gadinti nuo iš
traukimo iki nusmailinimo 
virbalo pavidale, nuo vieno 
danties iki visų priešakinių 
viršui arba apačioj. Tokių ne
paprastų dantų gadinimo į-
pročių del senovės užsiliku
sio tikybinio nusistatymo bei 
noro palaikyti p r o t ė v i ų 
įsitikinimus dar yra gana 
daug. 

Formosa saloj, kuri randa
si Japonijoj, merginos, su-

I laukusios tam tikro amžiaus, 
turi ištraukti du priešakinius 
dantis. Formosa salų gyven
tojai aiškina, būk jie traukia 
dėl to, kad merginos 'galėtų 
geriau kvėpuoti. Esą, per tą 
spragą mergina gali daugiau 
oro įtraukti ir tokiu būdu es
ti stipresnė ir gražesnė. 

Kinijoj, Kw?iclio\v provin
cijoj, yra keistas įprotis va--
dinamas " Apgriauti vyro na
mas". Vyras pažymi savo bū
simą žmoną išmušdamas jai 

simušti. 
Tas žalingas įprotis neap

lenkia nei vyrų. Pas k?.i ku
rtuos Afrikos gyventojus, kuo 
met vaikas sulaukia dvylikos 
metų, jis lieka teisėtai įskai
tytas į suaugusių eiles ypa
tingais pažymėjimais. Prieš 
priimant į vyrų eiles, vaikas 
turi duot išmušti du prieša
kinius viršutinius dantis. Tų 
ceremonijų liudytojai stebi 
vaiko veidą. Jei vaikas ^ s u 
šunka iš skausmo be.i nepa
rodo skausmo ženklo savo 
veide, tuomet skaitomas pri
imtu į suaugusių vyrų leiiles. 

Kai kuriose Australijos da
lyse vaikas, sulaukęs tam tik
rų metų, turi eiti į girią ir 
ten išbūti naktį .ir dvi die
nas ir būdamas girioje išsi
mušti sau keletą dantų; dar 
turi parnešti namo ir paro
dyti išm-uštus dantis savo mo-
tinai. 

Indusų merginos bei mote
rys linksmiausiose savo die-
nos valandose bei vedybų die
noja turi daug skausmo iš
kentėti — išmušti dantis. 

Štai, kokie keistumai dar 
randasi pasauly. Mes, civili
zuoti žmonės, net mažiems 
vaikams bandome palaikyti 
jų laikinus dantis normalėje 
vietoj, užtikrinus jų pastovių 
dantukų normalį išsi kalimą 
ir susieiliavimą, kas pagraži
na veidą ir žymiai palengv.i-

du priešakinius dantis. Tas, na virškinimo a^iaratui. 

FACTS YOU NEVER KNEW! ii By Bob Dart J 
y£QS CttNGEttOS.BUT FASCIMATiNč 

S 1U£ COUECfiNG OF 1UE UGUUS. A R ARE 
WMOIS %tE POSSCSSOR OF OME OF fOE MOSt 

B€AUTiFUt S«SUSjm0WN1b MAMKINO... ENNGEIBviUCtl 
RAffLESNAKESl 

CACfJS SPINES,' mmmcti 

afc 
ZVASSAVtftfn 

PHOFKSOR 
BARU**- -

14M 

Kft 

POtSON IVY, POf-
H0LES,EfC.,AR6 
W0R<HB*AVIN6,] 

RARE 5HELLS 
ASE SOMEfiMES 
WCXW* HUNOREOSl 

OFDOUARS. 

SV? 

AV/'! 

[i'9~ >*%LiK*"*:. < " . " * 
rritM \**» Linco!" N«w«P»p<T Fwu-c«. Inc. 

tHE TRAllSJDf. MEUSEUMS Af BEAR Mt PARK 
HV.,M$, MOH£Of ltS GaOPANfS^AN HER0N 

\WlfH OHE WWO GROV/fNG UPSlOE DOWN. 

katalikams saugoms 
komunistų raštų, neprenume-
ruot jų laikraščių^ nutraukt 
visokį draugavimą su komu
nistais. 

Komunistai džiaugiasi, kad 
Lietuvoje atskirta Bažnyčia 
nuo valstybės, kad įvesta ci
vilinė metrikacija, kad įvesti 
divorsai ir tam panašiai. Bet 
aš paklausiu komunistų, ar 
jūs žinot iš ko džiaugiatės? 
Aš tikiu, kad nežinot. Jūs tik 
pasirodot esate Bažnyčios di
džiausi priešai, paleistuvys

tės šalininkai, šeimų griovė
jai. Už kelių metų pamaty
sit vaisių savo džiaugsmo, 
kada bus sudemoralizuota vi
sa lietuvių tauta. Visas pra
keikimas kris ant jūsų, ko
munistai. 

Komunistai žino, kad Lie
tuva yra 100 nuoš. katalikiš
ka šalis, ir kaip tie žmonės 
galės būti po bedievių val
džia! Tai yra pasityčiojimas , 
iš lietuvių šventų įsitikinimų. , 

A. P. 

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

TEL. PROSPECT 8742 
Mes iškraustome moderniu būdo. 

Pardavinėjame tiktai geriausios kokybės 
(best quality) anglis. 

file:///WlfH
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Padavimas apie 
Vibuy ir Nerį 

milžino 

Prieš šimtus metu Vilniaus 

jų žuvo ir gražioji 
žmona N e ris. 

Milžinas Vilnius su savo 
kariais surankiojo visus žu-

apylinkė ūže škunejo ir be ga. į vusiųjų kūnus, sudėjo aukšta 
lo ir be krašto žaliuojančio- me pilies kalne ir garbingai 
mis giriomis apaugusi. Anuo
met dar nei Vilniaus miestu 
nebuvo. Tenai tarp aukšty 
Panerių kalnų buvo supiltas 
aukščiausia pilies kalnas ir 
pastatyta jame aukščiausioji 
Lietuvos pilis. Toje pilyje g> 
veno milžinų karalius, galin
giausias milžinas Vilnius ir jo 
žmona Neris. 

Kartų milžinas Vilnius pa
tyrė, kad jo šalį puldinėja 
plėšrūs kaimynai, žudo nekal
tus gyventojus ir naikina įų 
turtų. Supyko galingasis mil
žinas ir nusprendė nedorus 
priešus sudrausti. Vienų gra
žų ryta milžinas Vilnius išėjo 
tų reikalų remti savo katali-
į pilies kiemų ir garsiai tri
mitavo tauro ragu. Tokiu bū
du šaukė pilin visus Dainavos 
šalies bernužėlius, jaunus rai
tininkus, skubiausiai susirink
ti į didžių pilį. 

Surinkęs kariuomenę, milži
nas išjojo į tolimas šalis su
drausti piktų kaimynų^ kurie 
puldinfjb rantų kraštų. Milži
no žmona liko namie saugoti 
pilies žklinio ir pavaduoti sa
vo vyro krašto valdymo rei
kalais. 

palakiojo, supildamas ant jų 
Tfirr aukštesni kabių. Tas kai
šas — tai dabartinis Tauro 
arba Gedimino kalnus Neries 
ir Vilnios santakoje, kuriamo 
stovi aukštoji pilis. 

Nuliūdo milžinas Vilnius ne 
tekės tvirtos pilies ir klusnios 
žmonos. Padėjęs kardų, atsi
sėdo netoli kalno ir graudžiai, 
glaudžiai verkė. Iš milžino 
ašarų susidarė upė, kuri ir 
buvo pavadinta žuvusios jo 
žmonos Neries vardu. O toji 
vieta, kur milžinas verkė — 
vadinasi Verkiai. 

(Pagal Vilniaus lietuvės Tę
vos Jaakūnaitės pasakojimų). 

B. Buračas 

name laiške aprašo karo bai
senybes Kinijoj. Vi,na tliena 
per japonų lėktuvu bom>har-
davimų užmušta * 4,0C0 žmo
nių; išblaškomos šeimos, vai
kai paliekami našlaičiais. Kad 
lavoniai neužnuodytų oro, me-
tami j upę. Vyskupo reziden
cija .ir kattura vra visai su-
naikintos. 

National Memorial skeet shoot, AVaslungton, InU., finale 
laimėjimas išspręstas L. S. Prattui iš AiidiaDa,polis monetos 
metimu, kai jis išėjo lygiomis su Junior Baldrkl«e iš Terre 

- • — 

Milžinas su savo raitinin
kais ilgai kovėsi tolimose ša
lyse, daug žemių nukariavo, 

Cemento Fabriko 
Statybę Pradės 
Rudėtų 

Skirsnemune. — Teko pa
tirti, kad cemento fabriko 
statyba Skirsnemunėje bus 
pradėta rugpiūėio pradžioje. 
.Manoma, k a d S k i r s n e m u n i e j e 
bus įrengtas ir uostas. Tuo 
būdu fabrike pagaminamas 
cementas bus galima trans
portuoti vanikns keliu* — lai 
vais ir baidokais. 

klauso iždu*. Lietuviu ttke. b-j tik už juos balsavo. Per ra-
vėse dalyva«!>. ir užsienio kandiją ir spaudų buvo .paskleis-
pitalas, kuri*, palydinti su ti šūkiai: kas nebalsuos, tas 

bv(j laikomas priešu, tat bal-kaimvniniais kraštais s vra ne-

NAUJAS APARATAS 
AKINIAMS FRITAIKINT 

Remkite Lietuvišką 
Žydukę 

NATHAN 
KANTER 

MUTUAL 
LIQUOR 

CO. 
Wholesale 

4707 So. 

Halsted SI 
Tel. Mvd. 

0014 

UĘTUVIAI DAKTARAI 
- _ 
M CANa] 5969 

OR, WALTER PHILLIPS 
©YDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cennak Road 
OFISO VALANDOS 

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare 
ir pa^ai sutartį. 

tenka if.'l nu M. 

didelis. Lietuvoje iš b-ves ak- savo v&i iš dugno. Negalini 
einix> kapitalo sumos užsieniui čius atvykti į miestelį vežė 

autobusais, žinoma, ta privi
legija pasinaudojo ir kiti. 
Spaudos laisve naudojasi tik' 
valdančioji partija". 

Akcines Bendroves 
KAl'N'AS. — ŠDŲ metu 

šimtus priešų paklojo ir dau«*.| p n u i ž į 0 j e *fc»jį Lietuvoj; 
turto atėmė. Kai pasaulio j v e i k 6 1 3 7 Hkv'm^ bendrove> 
krauta prijojo — pasuko atgal s u o0 5 ) 4 m i l l t k a p į talo. Iš 
namo į savo tėvynę. Grįžę į 
savo žemę, pamate joje bai
saus priešo pėdsakus. Kur tik 
pažiūri — nei pažinti nebega
li — viskas išnaikinta, su
griauta, sudeginta ir išplėšta. 
Likę tik lavonai, kraujas ir 
pelenai. 

Sutrimitavo milžinas gar 
siuoju tauro ragu, Ijet į bal
są niekas niekur neatsiliepė. 
Tuomet milžinas jojo tiesiai 
į savo pilį patirti apie savo 
žmoną. 

Vilniaus pilis buvo sugriau
ta, sudeginta ir su juoda le
ma sulyginta. Pilies kalnas 
priešų ir savų lavonų nuklo
tas. Narsūs kariai gynėsi vi
si ligi paskutinio ir žuvo, bet 
priešui nepasidavė gyvi. Tarp 

jų pramonėje veikė 84 ake. 
b-vės su 1)8.4 mil. lt. kapita
lo, kmlito — 8 akc. b-vės su 
89 mil. lt. kapitalo, prekybo
je — 35 ake. b-vės su 11 mil. 
lt. kapitalo. IŠ atskirų pra
monės šakų bf,n.!ro\ių skai
čiumi ir kapitalo didumu pir
mą vietą užima maisto pramo 
nė, kurioje veikė L'O bendro
vių, toliau elektros pra nonė, 
metalų ir mašinų pramonė, cbe 
mijos pramoitj tek>tilės pra
monė. Vaisi; jės iždas daly
vauja 16 ak \ b vėse, karių 
akcinio kapita'o valstybės iž-
ba 36.1 nuos. visų akc. b-vių 
kapitalo. Didiau^a iždo ka
pitalo suma sudėta bankų ak
ciniame kioi.ile. Cia nusve
ria žemė^ Ir Lietuves bankai, 
kurių visa? ak-, kapitalas pri 

"Liaudies Seįmę" 
Žmones Rinko 
T? Baimes 

Vienas Chicago lietuvių 
veikėjas šiomis dienomis ga
vo laišką iš Lietuvos kuria
me, tarp kitko, rašoma, kaip 
buvo renkamas "liaudies sei
mas'\ Kasoma: 

"Jūsų (tiesa ir mūsų) būg
štavimai, kaip matai, buvo 
nebe pagrindo. Gyvename di-
d lių reformų angoje. Nepiu-
klausoiiiybČš, dienos suskaity
tos (f ak tinai jos jau ne nė
ra). Vakar buvo rinkimai. 
Kandidatų tik vienas sąrašas, 
bet plakatų mirgėti mirgCjo. 
Kiekviena rinkimo apygarda 
turėjo savo kandidatus, ir 

KARO SIAUBAS 
KINIJOJ 

Apašt. vikaras Kieting vie-

Būkite Malones 
SAVO AKIMS 

Tik viena pora akių visam gy
venimui . Saugoki t jas, leisdami 
i šekzaminuot i j a s moderniškiaus ia 
metodą, k u r i a regėjimo moks las 

gali suteikti . 
32 M E T A I PATYRIMO 

p r i r i nk ime akiniu, kur ie pabalina 
\ i - a ak ių į:einpiiną. 

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

K a m p a s 18-tos 
Telefonas CAI^AL 0523 — Chicago 

OFISO VALANDOS 
Kasd ien 8:UQ a. m. įki 8.30 p . m . 

True. ir šeš t : 9:00 a. m . iki 
7:30 p. m. 

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

1941 Metų Radios iškrautos 
ant parodos. $95,000 vertes 
g e r ų r a k a n d ų s t a k a s . K l e k -
trikines Ledaunės, Pečiai, 
Karpetos. Teisingos Kainos. 

Lengvi Išmokėjimai. 

D e l t e i s i n g o r a d i o p a t a r n a 
v i m o š a u k i t e : Y A R d s 3 0 8 8 . 

JOSEPH F. BUDRiK 
FURNITURE HOUSE 

3409-11 ir 3417-21 South 
Halsted Street 

BUD1UKO P R O G R A M A I : 
W C F L — 970 kil. Sekmadienio 
vaka re 9 vai. 
W H F C — 1420 kil.. Ke tv i r t a 
dienio vak 7 va1 

LIETUVIAI DAKTARAI 

DR. F, C. VYINSKUNAS 
FHYSICIAN - SURGEON 

Ofiso: 2158 W.' Cermak Rd. 
TeL CANai 2345 

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

Tel HEMlock 3150 

TeL YARds 3146 
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 

2 iki 4 ir 7 iki 9 
Pirmadieniais; 2 iki 4 ir 7 iki 9 

Šeštadieniais: 11 iki 12 

DR, V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Taipgi akinius pritaikau. 
3343 S. HalsUa Slreet Telefonas: Hemlock 5849 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais s ui} g sutarties 

Phone Cicero 4276 

DR. F. AIKOČIONAS 
DANTl&CAb 

1446 S. 49th Ct, Cicero, 111. 
Antradieniais, įvetvutaUienians 

ir Penktadieniais 
Valandos: ±i)-±z ryte, 2-b, 7-9 P.AL 

314 / S. Haisied St., Chicago 
•Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais 
Valandos: 3 — 8 popiet, 

DR. V. E. SIEOLINSKI 
DANTISTAS 

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAFayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais Ji 
**>o« Penktadieniais. 
4631 So. Ashland Ave. 

Tel YARds 0994. 
Pirmadieniais, Trečiadieniais i i 

Šeštadieniais. 

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

(2-tros lu^os) 
Tel MIDway 2880 Chicago. UL 

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vaL ryto. 

ATSARGOS KAPITALAS #360,000.00 
Dabar mokam 3 % % oi pa-

dfitns pinigus. Duodam pa
skolas ant namq 1 iki 20 m. 

P»dėti K u č a i U a Mėneaį iki 11 Dienos, Ne i Nuošimtį Nuo 1 Dieao* 

TURTAS VIRŠ #5,500,000.00 

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

i 

LOAS ASSOOATIOB 
OP CHIGAGO 

JVta%S M4CK1KU1CU. 

Oiartered h j C. & Goi 
SAVINOS FEDBRALLY 

INSURED 

4199 ARCHER AVENIU 
TEL. VTRGINIA 1141 

{ VAL.: t iki 4 ik pw 
• mm'm> » m m-^-^-m-m^m-**^ m mm 

VAL.: t iki 4 p. p. Trečiad.: t iki IJ ;OO p. šeštad.: t iki 8:00 

<%=a=,%\£ 

*4*'+*-^^**+9>'*»^m**m1*»t**į 

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

CHICAGO'S MOST RK1JABLE NEW CAK DEALEE 
Trade-ins on New Plymouths and De Sotos are swamping us! 

Therei'ore We Are Offering Our Tremendous Used Car btock At 
& E A L B A R G A I N P R I C E S . 

BUICKS — 1939-38-37-36, Sedaną. Prices as Low as: 
Ail have Heaters and Trunkg — some with Radios # 3 9 5 . 0 0 
CHEVROLETS — 1939-38-37-36, Sedans. 
AU have Heaters and Trunkg — some with Radios # 1 8 5 . 0 0 

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

DE SOTOS — 1938-37-36, in perfect condition. 
With Heaters, Radio and Trunk # 2 7 5 . 0 0 

DODGES — 1939-38-37. Best Buys in Chicago. 
With Heaters and Radio. AU have Trunks # 2 9 5 . 0 0 

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

PONTIACS —1939-38-37-3^ with Heaters, Radios, Trunks, # 1 8 5 . 0 0 
PLYMOUTHS — 1940-39-38-38-36, with Heaters, 
Radios and Trunks. AU these cars are likę Brand New # 2 9 5 . 0 0 

218 cars to choose from. Every car reconditioned by our factory 
trained mechanies and guaranteed to be perfect throughout. 

YOUR CAB D0WN — BALANCE 18 MONTHS. 

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

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

feleioiias CANai 7329 

UK.PtiEK J. BARTKUS 
2202 VVest Cermak Road 

U±lbO V AiiMsDUti: 2-4 ir 7-tf 
ir pagm sutarti. 

•Sekmadieaiaib laipgi pagal sutartį. 
^<es. teieionas £>±ixuey 04^4. 

TeL Cicero 1484 

JJK. S. K. PALU I SIS 
QX1>*T0JAS m (JMlKUltuAb 

Kaitip. IOCOS uat. ir 4&mi Ct 
O^liSU VAIiA.NUOa: 

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

Kes. 1625 bu. DUUI Avenue 
Tel. Cicero 14^4 

DR. A, JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IK CHIBUBGAS 
2DU0 Vvest 63rU birt et 

OFlbO VAliAi^DOS: 
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare 

Taipgi pagal sutartį. 
Ofiso teieionas P&Ospect 6737 
Mamų teieiouaa ViKgima 2421 

DR. MAURtCt KAHN 
GYDYTOJAS Ifi CHJLHUEGA8 
4Wi bu. Abiiland Avenue 

TeL lAKds 0994 
Eez. tel. PLAza 3200 

VALANDOS: 
Nuo 10-12 v. rytoj 2-3 ir 7-o v. vak. 
Nedėlioiiiia nuo 10 iki 12 vaL diea^ 

TeL YARds 5557 

Dfi. FKANR G. M N 
(^viecinskaa) 

GYDYTOJAS LH OHLBUBGAS 
lt>Dl VVest 47tu btreet 

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

ir_ pagal_sutart|. 

DR. P. J. BEiNAR 
(Beiuarauskas) 

GYDYTOJAS LR CMIBURGA8 
byou bo. Halsted btreet 

TELEFONAI: 
Ofieo — W£Ntwortli 1612. 

Kes. — YAKda 3955. 
OFISO VALANDOS: 

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

pagal Mutarti 

Tel. YARds 2246 

DR.C.VEZELIS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47ta Street 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 
Res. 6958 So. Taliuan Ave. 
Kes. TeL GKOveiull 0617 
Office teL M£Mlock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

"VaLY 2 ^ 4 ir" 7 — 9 v a £ * 
Ketvu tad. ir Nedėlioiuis susitarus. 

2423 VV. Marquette Road 

DR.^ŠTRIKOL'IŠ 
PHYS1CIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

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

Office teL YARds 4787 
namų teL PROspect 1930 

TeL CANai 6122 

DR. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 W. Cermak Road 

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. f# 
R E Z L D E N C U A J 

6631 S. California Ave. 
• « 1 tt^Publi. 78CS 

Office Phone Res. and Office 
I PROspect 1028 2359 S. Leavitt St. 

VaL: 2-4 pp. ir 7-9 vak., Canal 0706 

Dfi. J. J. H0WAR 
(Kowarskas) 

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį. 

TeL YARds 5921. 
Res.: KENwGQd 6107. 

DR. A. J. BERTASH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso teL VIRginia 0036 
Rezidencijos teL: BEVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vaL: 1—3 ir 6 - 8 : 3 0 P. M. 
i Nedelioinis pagal sutartu 
TeL CANai 0257 

Res. teL: PROąpect 6659 

DR. P. 2 . ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Residoncija: 6600 So. Artoaian Ave. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 DoP>al 

Iš kur anglis pirksite ir kiek 
mokėsite, geresnių anglių ne
gausite kaip pas:— CRANE COAL CO., 5332 S. Long Ave., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022 g 

POCAHOBTTAS MINE KfN. iš ge
riausių mainu. Daug dulkiu išim-

Perkant 5 Tonus ar daugiau — 
35; Black Band — S9.50. 

Sales Tax Extra. 

. ^ 

i 

į 



Trečiadienis. «« U R X f T g X 8 l < ? l 

Is Piety Amerikos Lietuviu Gyvenimo 
V, 

KUN. JUOZO JANILIONIES 
TRUMPA BIOGRAFIJA 

(25 metu kunigavmo ir literatūros darbo proga). 
Gimimo vieta ir seimą 

Kun. Juozas Janilionis gi
nu" 18J)*2 m. kovo li> d. Gei
džiūnų, sodžiuj, Biržų par. 
Tėvai — Mykolas Janilionis 
ir Benigna Subataitė — bu
vo vidutiniai ūkininkai, susi
laukė 12 vaikų, iš kurių šian
die dar gyvi 7; visi, išskyrus 
jubiliatų, gyvena Lietuvoj; 
tėvai jau nasimirv-

Mokslas ir Studijos 
. Mokintis ptr&iled* dar rusų 

carų priespaudos laikais, ka
da lietuviškas žodis ir raštas 
buvo suvaržytas; iš pradžių 
motina mokina su "discipul-
k a ' \ paskui "daraktor ius" su 
"plega" , kol įstoja į Biržų 
"narodnoje učilišče", kurių 
baigia eidamas vienuoliktus 
amžiaus metus. 

1908 m.' įstojo Kygos Alek
sandro giinanmjon ir moki
nosi iki 6 kl. 1905 m. Kiršų 
revoliucija įtraukia jaunų 
mokinį į savo sukūrį, kuriame 
aktyviai veikia pažadintas sa
vo gimtines kainiyno-Kraesto 
Galvanausko — jau stmiento 
ir žymaus tų laikų lietuvių 
žadintojo. Gimnazijoj kovoja 
už lietuviškos maldos teisę ir 
priklauso slaptai mokinių 
draugijėlei "Kibirkštėle". 
Mokinasi lietuvių kalios, ku
rių toj pačioj gimnazijoj jau 

joj susipažindamas su tenyk
štėmis lietuvių kolonijomis; 
]>asiekia Pietų Afrikų, kurioj 
atlieka Lietuvos vyriausybes 
misijų del konsulato steigimo 
ir kolonizacijos galimybių; 
tuo pačiu žygiu patarnauja 
vietos lietuvių kolonijai ir pla 
čiai susipažįsta su visu kraš
tu. Nuo 1930 m. apsigyvena 
Argentinoj, kurioj išbūna 8 
metus; 11*38 m. vyksta į S. A. 
Suv. Valstijas, atlikdamas 
kunigų vienuolių pakvietimo 

maldininkų kelione^ į Apgen-| Jj 

X:«rr^, , , t f LABDARIŲ DIRVA 
trispalvę vėliav!) ir įmūrija j H yeda n> j 0 B t t s p. pojka 

=\ NAUJOS MASINOS FONDAS 

bronzinę atsiminimo lentą; su [L 
kuria Lietuvių Sekcijų prie """ 
32 Tarptautinio Eukaristinio L a b d a r y b ė s 
.Kcngivso; organizuoja iškil-j R ė m i m o D i e n a 
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mingus bažnytinius Lietuvos 
Nepriklausomybes ^tamiueji-
mus; rūpinasi gražiais bažny 
tiniais giedojimai^ — choru... 
Be Buenos Aires tenka dar 
rūpinti dvasios reikalus ki
tuose žym estetuose lietuvių 
(branduoliuose, kaip: Berisse, 
Rosarijoj, Kordoboj, Montc-
video (Urugvajuj). 

Svarbiausiu savo misijos 
tikslu laike įkimlinti Rietu 
Amerikoj lietuvius vienuolius. 
Tuo reikalu yra važinėjęs ir 
daręs žygių Lietuvoj, Itali-

į r 

Labdarybės rėmimas yra 
svarbiausias ir reikalingiau
sias darbas. Gal būt neperdė
siu pasakęs, kad mes mažiau
sių savo gyvenimo laiko 
magiausi 
tvpašvenčiame labdarybei bei; \ 

Jos reikalams. Kartais mes 
visai užmirštame, kad vra ne-
maža dalis mūsų brolių ir se
sučių, kurie nėra tokie lai
mingi kaip mes; jie neturi ir 

visų atsilankymo rugsėjo 1 d. 
Labdarių ūky, kuris randasi 
prie 123-čios gatves," netoli 
Wolf Kd. 

įvyko 
Iš centro susirinkimo 

Centro susrink imas 
rugpiūčio 19 d., Dievp Apvai
zdos parapijos salėje. Jis bu-

a savo uždarbio dalį v o ^ u k t a s specialiai, kad ap-
tarus senojo lalnianų ūkio pa
rdavime. Nutarta ūkį parduo
ti. Labdarių kuopos išdavė 
raportus iš savo veikimo. Vi
sos gražiai darbuojasi. Cent-

misijų ir kartu susipažįsta sul ioj » S. A. Suv. Valstijose ir 
tenykštes lietuvių Mumijos 
Kyveuuuu bei veikimu; išva 

tik pastarojoj pasiekė susi 
tarti su Tėvais Marijonais, 

žinėja dar visus Pietų Ameri-I kurie jau nuo pernai metų į-

M - * nys. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
1910 m. stoja į Žemaičių 

Seminarijų, kurių baigia įsi
šventindamas kunigu jau Di
džiojo karo metu — 1915 m. 
Seminarijoj priklauso Akty
vistų būreliui — slaptai or
ganizacijai, kurios tikslas bu
vo individualiai ir visuome
niniai lavintis. Pasižyiirejusj 
mokslu ir geru elgesiu, pas
kutiniais metais Seminarijos 
vyriausybe paskiria dekanu. 

Po kelių metų kunigavimo, 
susikūrus Lietuvos Universi
tetui, tęsia aukštąjį mokslų 

kos kraštus pastudijuodamas 
•jų ypatybes. 

Galima sakyti, kad kun. Juo
zas Janilionis yra vienas iš 
tų retų lietuvių kunigų, kuris 
praktiškai pažįsta platųjį pa
saulį ir ypač lietuviškųjų iš-
eivijų, pritaikindamas savo 
žinias ir patyrimus visoj vei
kloj. Kalba S gyvomis kalbo
mis. 

Veikia 
Kun. Juozo Janilionies 25 

metų veikla pasireiškia šiose 
srityse: bažnyčioj, mokykloj, 
organizacijoj, ir spaudoj. 

Jis — aktyvus kunigas. Ge
ras "pamokslininkas. Sumanus 
dvasios reikalų rūpinimo or-

sikurė Argentinoj. 
Šiuo metu Kun. ,7uoza> Ja

mes. Negana kad jiems nuo 
lat trūksta tinkamo maisto, 
apdaro bei tinkamos 
ges, bet jie nemato gamtos 

, grožybių, negauna pakvėpuo-
nilionis eina lietuvių kolow-| t i t y r o Q r o n e į p a a i d l i t t ^ t | 
jos kapeliono pareigas B.10 dej b e i a t 8 į g a i v į u t i gaivinančiais 
Janeiro mieste ir apylinkėse,! ^ spinduliais. Diena po 

dienos jie laukia kada geras 

ras turės išvažiavimų nigs. 1 
negali pasinaudoti toms gy- d n a u j a m ū k v . yksos kuopos 
veramo geresnėmis sųlygomis r e n g i a s i p r į e * jo . Visos turės 
bei vasokuus išradimais, ku- h i z n i v i s o k i u m a r g l i m y n ų . 
m i s mes kasdien* naudoja- B - i r t v a r k v m o k o m i s į . 

— -a-r T -• * • O • 

varydamas naujų vagų iki 
šiol buvusiame pamirštame 
kampe. 

Tarp Pietų Amerikos lietu
vių šių dvasios reikalų rūpi-
rinio misijų eina jau 10 me
tų. Tai ilgiausiai ir ištver
mingiausiai darbavęsis šiame 
krašte lietuvis kunigas 
jonierius. 

(Bus daugiau) 

pi-

IŠ Bom Retiro 

dėsto mok. Marcelinas jšiks-l ganizatorius. Jo pastangomis 

Dievulis palauks juos pas sa
ve ir suteiks amžinų ramybę. 
Ar nors vienas iš mūsų lai
mingesniųjų norėtumėm senat 
vės sulaukę taip gyventi ir 
laukti mirties f Manau, ne! 
Bet taip gali atsitikti ir su 
mumis, kaip atsitiko su jais. 
Kitos, kultūringos, tautos jau 
seniai yra-aprūpinę savo naš
laičius ir suvargusius sene
lius, tik pas mus tas darbas 
yra pasilikęs. Bet dabar lab
dariai ir jų rėmėjai galutinai 

imtame kaime — Geidžiu 
nuose — susikuria -f iii ja, ku
rios bažnytėlę padidina ir 
parūpina ūkį bei medžiagų 
klebonijos pastatams. Zara
suose perima buv. jedinovier-
cų cerkvę, atnaujina jų ir pa
verčia moksleivių bažnyčia. 
Smėlynės par. įruošia koply
čių. Kauno Sunkiųjų Darbų 
Kalėjimo ir Miesto ligoninės 
kapelianijonis išrūpina atatin 

Liepos men. 5 d, Bom Re
tiro skyriuje įvyko visuoti-, . v , , . , , . , , H_v 

. . , . x),„rJ pasiryžo ta dideli darbų pa- tisj . 
nas nar.ių susirinkimas. Buvo *~ į f,„ fe <* *" 

,\ .. . T ;x„0«; įdaryti —r, pastatyti seneliams 
aptartas ' tolimesnis Lituaiu-! . » ^ ** _ 

.. . . , ^ u ^ i ; 1 prieglaudų, kur mūsų varg
ios veikimas, nutarta pakelti * o _ w, j m 

. , .. • . . • *• AÎ «^V dieniai rastų ramybes, poil-
nano mokestis, {steigti Meno ; * J ' ^ v . 
„ , .. v, ! r ---«L- sio, tinkama užlaikymą- ir 
Sekcijų, suruošti keli vaka- / * J •* 

* praeziurų. 

ja susideda iš: K. Sriubienės, 
j A. Valančiaus ir Motekaičio.! 

pas o- j | o j e j a pastangų, kad viskųl 
surengti gražiai. 

Centras nutarė ipadaryti ti-
kietų su laimėjimu. Jie bus 
duodami žmonėms dykai. P. 
Vaišvilienė ir 5 kp. paaukojo 
dovanas tam laimėjimui. 

3 kp. iš Cicero turės rink
liavų rūgs. 22 d. Prašė visų 
kuopų prisidėti prie to dar
bo. 

Statybos pirmirinkas kun. 
A. Linkus pranešė, kad jau 
naujo ūkio seni namai taiso
mi ir prie naujo namo staty
mo taip pat dirbama, kad 
greitu laiku būtų galima pra
dėti statybų. 

(Šias žinias suteikė Labda
rių centro rast. P. Fabijonai-

rai ir padėkoti VI. Kriaučvli
nui už paskirtus geriausiems 
futbolo žaidėjams 8 medalius. 
Mfno sekcijos pirmininku iš
rinktas St. Vancevičius .ir 
nariais VI. Jurgutis ir Kos-
tancija Pakalnytė. Per 1940 
m. pirmų pusmetį Litlmania 

kamus etatus. Išeivijoj gy- Į t ^ e jo 24 futbolo rungtynes 
vendamas paruošia dvasios j M̂  kurių 10 laimėjo, 10 pra-
reikalų rūpinimo- projektų! lam^J0 u> * sulošė lygiomis 

„ ^ a , , , , « . . _ ^ J t - v _ . Pietų " A n t i k o j įteikdamas j l j s t a l ° t e n i s 0 rungtynių turėjo 
Kilosofijos-CTeologijos Fa^j Lietuvos vyriausybei, k u r i | 2 ^ ^ ^unų 17 launtjo ir 3 
kultete, pasirinkęs speeialybe 
KanoniAka Teisę. 19̂ (5 m. iš
važiavęs dėl ligos Italijon, 
lanko ten Perudžios universi
tetų gaudamas italų kalbos ir 
literatūros diplomų. 1929 m. 
išvyksta užjūriu; pakeliui dar 
sustoja Prancūzijoj ir Angli-

parenua didesnį kunigų skai-! pralaimėjo. 
čių ir paskiria pašalpas. Bu
enos Aires sukuria L. K. šv. 
Kaziiiiiero Bendruomene, į-
ruošia kilnojamų to paties 
šventojo vardo koplyčių, pa^ 
stato pirmąjį lietuviško meno 
kryžių, organizuoja metines 

"DRAUGO". LABOR DAY 
P I K N I K A S 

V Y T A U T O P A R K E 
Rugsėjo 2 d., 1940 m. 

Tas didelis darbas bei pa
siryžimas reikalauja daug lė
šų, kurias labdariai bando su
kelti. Tam tikslui labdarių 
centras, rengia piknikų rugsė
jo 1 d., naujam ūky. Įrengi
mo komitetas ir centras stro
piai rengiasi prie pikniko ir 
nori kad jis .būtų v.isais at
žvilgiais sekmngas, kad liku
siu pelnu būt galima padidin
ti statybos fondų. Kiekvieno 
sųmoningo lietuvio, bei lie
tuvės, yra šventa (pareiga pa
remti no tik šį piknikų, bet 
ir visų labdarybės darbų, nes 
labdarybės rėmimas yra mū
sų visų reikalas ir mūsų visų 
pareiga. 

Svarbus Pranešimas 
Visoms Labdarių kuopoms 

ir motierų bei merginų drau
gijoms. 

Labdarių 3 kuopos viešoji 
r.inkliava Cioaros mieste iš 22 
dienos iškelta į 29 dienų rug
sėjo mėnesio, nes tų dienų į-
vyksta daug parengimų, kaip 
tai: Šv. Kazimiero Akademi
jos Rėmėjų ceritro išvažiavi
mas, Vytauto parke, Moterų 
Sąjungos 48 kuopas ir kitų 
draugijų. 

Tad, kuopos valdyba, imsi-Į 
tarusi pakeitė dienų. 

Labdarių kuopos, kurios 
gavo kvietimo laiškus, parei
tame labdarių centro susirin
kime, prašomos įsidėmėti, 
kad Cicero Labdarių 3 kp, 
rinkliava bus 29 d. rugsėjo. 

Visos aukos, kurios bus 

MAŠINŲ FONDE BUVO -i $3,280.90 
A. Sabalauskas, Rumford, Maine $2.10 
Mrs. A. Razeckas, Ridgewood, L. 1 2.00 
Mrs. W. Laurinaitis, Chicago, *-linois 2.00 
P. Medonis, Detroit, Mich 2.00 
O. Andrulionytė, Worcesttr, Mass 2.00 
Mrs. J. lgnoitas, Waterbury, Conn 2.00 
Julia Zapenas, Lawrence, Mass 1.20 
J. Belunas, Bayonne, N. J 2.00 
T. Ozrinskie, Port, Anigeles, Washington 2.1A) 
M. Barton, Youngsto\vn, Ohio 2.00 
M. Petrauskas, Bristai, Conn. 4.00 
A. Laukaitis, Br.istol, Conn 2.00 
J. Adomavieh, Oostburgh, Wiseonsin 1.00 
M. Narbutienė, Chicago, Illinois 2.00 
T. Kavaliauskienė, New Britain, Conn 2.00 
1). ir K. Zansitis, Chicago, Illinois 2.00 
J. Luckas, Chicago, Illinois 2.00 
Ivaškevičienė, Chicago, Illinois lJJO 
Petras Trumpis, Chicago, Illinois 9.00 
U. Šaulinskienė, Chicago, Illinois 2.00 
Miss M. Sveikus Chicago, Illinois 2.00 
M. Raudis, Chicago, Illinois ,.. 4.50 
U. Vičkus, Chicago, Illinois 2.00 
M. Jurevičius, Barrington, Illinois 2.00 
K. Banionis, Chicago, Illinois 2.00 
MIK. A. Vaitkevičius, Sunnnit, 111 2.00 
Mrs. V. T rainis, Cicero, Illinois 2.00 
A. Landis, Chicago, Illinois 2.00 
K. Krenčius, Cicero, Illinois .' 2.00 
S. Bukauskas, Cicero, Illinois 2.00 
I)r. A. Gussen, Cicero, J11 \ 2.00 
J, Yunches, Cicero, Illinois 2.00 
J. Jankauskas, Cicero, Illinois { 2.00 
S. (jilvidas, Cicero, Illinois 2.00 
J. Petraitis, Cicero, Illinois 2.00 
K- Talzunas, Cicero, Illinois ." 2.00 
Ona Ementas, Cicero, Illinois 2.00 
Mrs. K. \Vard, Chicago, Illinois • - • • 2.00 

Š3,372.90 VISO 
Nuoširdžiai ačiū visiems kurie prisidėjo prie *'Draugo'' 

į Spaustuvės Mašinų Fondo. : 

1315 So. 50th Ave., Cicero,' parošime namo. Taipgi nn-
111. Jei bus reikalaujama, mokė joms bus pagaminti pusry-
nuvažiuosim parsivežti mote- čiai, pietūs ir vakarine. 

h . 1 ^ ; . m* , i» r i J A. Valančus merginas ir po darbo 

Hanibletonian irklių lenktynėse, Coshen, New Yoric, lp.imėjo Spencer S< 
lu arkliai yra laimėje tirmųja ir antrąją vietas (fronto centre ir fi 

Scott arklys. Ki
ti du arkliai yra laimėję pirmąja, ir antrąją vietas (fronto centre ir fronto kairiajam 
šone). (Acme telephoto). 

Šiame piknike bus visokiųį surinktos, eis senelių prieg-
jvairumų, valgiu ir gėrimų, laudos statybai. 
BS to atsHaokiusieji Bid^ Prašome pranešti iš anksto, 
pamatyti labdarių naujų ūkįfkiek kuri kuopa, ar draugija, 
ir t$ vietų, kur bus pastatyta 
senelių pr.ieglauda. Lauksime 

duos rinkėjų, šiuo adresu: 
1226 S. 50th Ave., Cicero, 111., 

Pastovumas 
Tą tiūdija įstaigos 44-"u metų gyvavimas. 

© 
& \ 

% bendros, kaip mfmų Uuta. yr» jateigtą amt 
f*mų, kurie yra savininkų apgyventa. Ne»aitt 
•augesnės vietos taupyti savo pinigas. 

ISKiYKITE NAliA PER MŪSŲ LENOTO 
IŠMOKĖJIMO PLJLN4. ANT HX1Ų METŲ' 

REISTUTO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
3^36 South Halst^i Stiwt 

W. Wnm«t 4118 Jos. M. Hojaria, 9»% 
IndPlal kiekvieną ta«pjtojo apdraaslt 

Ui fAOOO.oe rsatvaUBU; |stalfO|e. 

ANGLYSir KOKSAI 
IMnai 

M IUiiiois 

ras inaudokl lc ž«.H>mls Vasaros Kainomis. Au^lptrkiU 
ATLAS ANGLIS Ateioanoial Žiemai. 

l»rie Žemiau Paduotų Kaiim. SaJes Tax Priskaityta 

Sekančios kainos yra « į ' ^ h ' 
4 ax daugiau tonų kiekyje. 

POCAMONTAS — Third Vein 
ar tiem Bfcver. Xe- J Į»"* .75 
lūk »t I . . . N a m a m s . . . . • 

\VEST VIKCilMA MiNE $ " » 3 5 
KUN — Ekstra rupios • 

PETIOLEUM GAHBON 
PUe Kun $ f t 7 5 

PETROLEUM SCREEMNGS 
3-ineli Screeniugs * f t 

MILLER'S CREEK — Didt'U 
šniolai. Genuine ^CV'" 
Coosplidation « 9 

ATLAS BLOCK — 
Puikios Pečiui Anglys *9 50 

Visos mūau anglys stokeriams 
yra dust treated. 

ROYAIi BLACK B^VND 
Dideli Šmotai — Tikrai $ 
patenkins jus 

i 45 

ACE STOKER NET — 1-toeh 
oil treated, atsargiai ir tiksliai 
nustatyto dydžio anglys — tin
ka visiems stokerių $g*.Oo 
i rengimams %J 

ROYAL STOKER NET. — Mū
sų Vadas. Puiki Štoke- $ | ^ 0 5 
riam Anglis %J 

BLACK MAGIC SCREENINGS 
—- 1-lnch $"V-20 
rupumo * 

BLACK MAGIC STOKER M 1 
— 1-ineh N u t. Geresals kuras, 
su magiškom pasėkom. Geriau
sias ka pinigai $iap.6o 
gali pirkti • 

X 
Kainos Gali Būt Pakeistos Be įspėjimo. 

ATLAS FUEL COMPANY 
ĮSTEIGTA l t l 5 METAIS. 

4919-21 S. Paulina St. Prospect 7960-61 | 
a 

\ 
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ANTROJI KELIONĖ Į K A U F O R M J A I 
Rašo prelatais J. Macijauskas 

^ 

(Pabaiga.) • nyeios. Del kainos susi-.leivsi-
-, . . - , . .„ . .v . ine. Manau už savaites tas Tuojau išėmiau is k; sėmes , , . . . . . . . 

. . _ . • _ , . . . klausimas bus išrištas ir tu-
piniiru norėdamas užmokėti ,. . . . . . . . . , rės lietuviai Los AngeL* nv.e u z vaena menasi bet nustebau, , , v. rn . 
, , . _A. .. ste savo bažnyčiai, t a d a <*a-
kad neleido mokėti, nes u , „. A. . _ . 

v , . . . , . „ • - l e s važiuoti i mūsų nuėsta 
pati užmokėjo iki 8 d. rugse- . . . 4_ 
. , visi ) ensminkai ir senutes, 
10 m., o man parake, kad uz, , . * . -. . _ , . ,. 

. . . .* . . a .. kūne trokšta kvėpuoti Kali-
ja sukalbėčiau tris "Sveika . 

' fornijos oru ir pratęsti savo 

Marija*'. Tokia sąlyga man 
labai patiko, nes aš kas diena 
kalbu už geradarius net po 
šešis rąžančius. Nors vra sva-
rbus dalykas žmogaus gyve
nime turėti kambarėlį, kuria
me gali gyventi, ir arkliukui 
patalpas, bet mano tikslas 
Los Angeles mieste pastatyti 
bažnyčia, kurioje lietuviai ga
lėtu susirinkti į bendras pa
maldas ir turėti salę, kurioje 
būtų patogu lietuviams pasi
šnekėti apie bendras bėdas, o 

• • • i 

ypač susitarti kaip Tčvyūe. 
gelbėti ir kaip išlaikyti kata
likybę ir lietuvybe. Todėl aš, 
suradęs vieną kitą lietuvį, per | 

aiii?.ių. Čia nėra rūpesčių apie 
kurą (anglis ar malkas) žie
mai, nes čia nėra žiemos. 'Bu
vau pirmą kartą atvykęs į 
Los Angies sausio nunesyje, 
kada Lietuvoje didžiausi šal
čiai* ir vtikia saugoti ir ausis 
ir nosis, kad nemišaitų, o aš 
ėjau į Paeifiką maudytis. 

Tad visi seniai ir senutės 
atvažiuokite čionai ne tiktai 

t atsijauninsite, kaip aš, bet 
I galėsite puikioje bažnyčioje 
padėti mums giedoti lietuviš
kai senas giesmes ir Dievą 
garbindami ruoštis, pragyve
nus paskirtą kiekvienam lai-

t) šelpiama. Pagaliau ""-.Pakraščių sargyba 
>sta grįžti atgal į C h i c a g * . ^ ^ j ^ 

buv_o 
spre 
Šelpimo organai jai ir vai
kams parūpino geležinkelio 
bilietus, o vyrui nepripažin
tas bilietas. J i su vaikais 
traukiniu išvyko be jokių gy
venimui priemonių, vyras gi 
leidosi i Chicagą autoistų pa
vėžinamas. 

Atvažiavusią su vaikais mo
terį policija laikinai įgyvendi
no YMCA viešbuty. Ten ji 
bus globojama iki sugrįš jos 
vvras. 

Tokių šeimų Amerikoje yra 
ne šimtai, bet tūkstančiai. 
Daug kas gyvena pertekliuje. 

H. A. Wallace, buvęs žemės ūkio departamento sekretorius 
ir kandidatas į viceprezidentą (dešinėje), apsikabina savo 
vietininką — natiją žemės ūkio sekretorių Olande Wickardą. 

(A(cme telephoto) 

ką į amžinastį. visą laiką dariau ekskursijas! 
ieškodamas patogaus pl?ciaus| Bet aš nenorėsiu perdaug 
bažnyčiai statyti, arba surasti senus žmones varginti su gie-
namą, kuriame galima būtų Klojimu, todėl pasirūpimu va-
jtaisyti pamaldoms bažnyčią,' rgonus ir turiu Maine paža^ 
susirinkimams salę i r gal dar dėtus gražius vargonus, ku-
būtų vietos gyventi man. Kai. riuos padarė vienas iš gabiau-
tik suradau vieną didelį na-! sių žmonių Los Angeles, Car 
nią, kuriame buvo finų Hute-' lifornia panas Nikūnas. Apie 
rių bažnyčia, geresnes vietos p. Nikūno gabumus plačiau 
negalima įsivaizduoti — pr,i- (parašysiu kitame laiške, nes 
važiavimas labai patogus vi- noriu pamatyti jo nepapras-
sienis, piečius visas gražiais tus darbus Los Angeles niies-
medžiais apsodintas. Dabar to muziejuje. Tai, gerb. mano 
viskas priguli nuo Jo Eksec- laiško skaitytojai, galite pa-
lencijos Los Angelas Arkivys- daryti tą išvadą, kad nerei-
kupo, ar leis mums toje vie- kia nustoti vilties netiktai as-
toje įkurti lietuviams bažny- ftfenirrame gyvenime, nei vi-
čią, nes yra iaetoli kitos baž- suomeniniame gyvenime, o 

ypač tautos gyvenime. Dabar 
kada mūsų T.Avynė pavergta, 
privalo visi susiburti po ka 
talikų bažnyčios sparnu ir 
dirbti netiktai tautišką, ibet 
ir tikybinį darbą, ir tada bus 
mums užtikrinta šviesesnė a-

jteitis. Stokite į tą daubą nė 
tik seniai, kaip aš, bet įtrau
kite jaunimą. Tegul įis pa
milsta Bažnyčią ir Tėvynę ir 
dirba tą darbą bendre.i. su s?^ 
niais. Tada tas šventas dar
bas nesiliaus1, kada ir mūsų 
nebebus. 

Pralotas J. Maciejauskas 
1940-9 I Y I H 

Tie, kurie paaukavo savo 
gyvastį, stumdami mus pir
myn, žūva, bet dar smarkes
nei kovai tolyn varyti gim
sta stiprūs ir narsūs vyrai ir 
mergaites, kad užimtų lais
vas vietas. O. S. Marden, ras 

CHICAGOJ 
Motinai su vaikais 
parūpinta pastoge 

Aną .dieną ties Ifarrison ir 
AVells gat. stovėjo jauna mo
teris su trimis vaikais. Jos 
veide matėsi skaudus susi r ū 
pinimas. Tai pastebėję praei
viai pašaukė policiją, kuri vi
są kvartetą paėmė į centrinę 
policijos stotį. 

Tenai išaiškinta, kad mote
ris yra Mrs. Guy McBride, 
30 metų, bedarbio keltuvų 
operatoriaus žmona. Ji su tri
mis vaikais atvykusi iš East 
St. Louis. Vaikai: Ann 11 
metų, Jimmy, 5 metių, ir Jiv 
anita, 9 mėnesių kūdikis. 

Šeima seniau gyveno Chi-
cagoj. Darbo ieškodamas vy-

ją nukeldino j . East St. 

« * i 

A. A. Kun. Jono Juškos Paminklo Fondas 

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

AUKOTOJAI PAMINKLO FONDUI 

Paminklo Fonde buvo $338.50 Mr. and Mrs. Orant 5.00 
Mr. and Mrs. J . Z 10.00 M r " a n d M r S ' H a t h a w » y - 4-°° 

Mr. and Mrs. R. Z .- 5.00 Viso $3C2..')0 
• 

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

—. 

VENETIAN MONUMENTCO. 
5 2 7 N. VVestern Ave. Chicago, I I I . 

TEL. SEBLEY 6103, ABBA SAUKITE TELEFONU REPUBLIC 6590 

Louis. Tenai negavo darbo ir 

PRANCIŠKUS 
PILIPAUSKAS 

Mirė rugp. 27, 1940, 5:05 v. 
ryto, sulaukęs pusės amž. 

Gimęs Lietuvoje. Raseinių 
apskr., Tytuvėnų par., Uspel-
ku kaime. 

Amerikoje išgyveno 30 met. 
Paliko dideliame nuliūdime: 

3 sūnus.- Kazimierą, Bronislo
vą ir Viktorą', marčią Virginia 
ir anūkę Petrę. 3 švogerius: 
Mykolą Grigalas, švogerką Ve
roniką, Klemensą Ramanaus
ką, švogerką Barborą, ir Kazi
mierą Kisielių, pusbrolius: Ku
tavičius ir Dauskurdžius ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų. 

Kūnas pašarvotas namuose: 
8934 Exchange Ave., So. Chi-
cagoje. 

Laidotuvės jvyks šeštadieni, 
rugpiūčio 31 d. Iš namų 8:00 
vai. ryto bus atlydėtas j Šv. 
Juozapo par. bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydeas į šv. Kazimiero kap. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažjstamuf 
dalyvauti šiose laidotuv&se. 

Nuliūdę: Sflnal. Mi»rti, Anu. 
ke, švogeriai. švogerkos, Pus
broliai ir Gimines. 

Laidotuvių direkorius J. P. 
Eudeikis. tel. YARds 1741. 

U. S. pakraščių sargyba 
(Coast guard) Oiieagoj ati
darė ofisą priimti tarnybon 
savanorius naujokus. Reika
lauja eia gauti apie 300 jau
nų vyrų. 

Priimami tik baigę viduri
nes, arba joms lygias moky
klas, nuo 18 iki 25 m. amž. 

Priėmimo ofisas yra senuo
se pašto rūmuose (eourt-
house). 

Katalikų jaunimo 
kongresas 

Catbolic Youth Organiza-
tion rengia nacionalinį kon
gresą Chicagoj spalio 4, 5 ir 
6 d. 

Šios organizacijos dvasinis 
direktorius yra J. E. auxilinis 
vyskupas B. J. Sheil. 

MARTINAS GRUSS 
(Iš \Vest PuIlnULUo) 

Mirė rugpiilčio 25 d., 1940 
m.. 8:40 vai., sulaukęs 84 
metų amžiaus. (Huvo automo
bilio užmuštas). 

Velionjs gimęs Lietuvoje. 
Paliko dideliame nuliūdime: 

Ginoeiu Šeimyną ir duugr kitu 
giminių ir pažįstamu. 

Kūnas pašarvotas 12118 S. 
Lowe Ave.. West Pullmane. 
tel. PULlman 274 3. 

Laidotuves jvyks ketvirtad.. 
rugpjūčio 29 d. 18 namu 9 
vai. ryto bus atlydėtas j šv. 
Petro ir Povilo parapijos baž
nyčią, kurioje jvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas 
i šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Gtnoėiu šeimyna 
Ir Gimines. 

Laidotuvių direkt. Lachawioz 
ir Sūnai, tel. Pullman 1270 ar
ba Canal 2515. 

KLAUSYKIME 
Saltimiero Rytmetiniai 
W. H. I. P. 
LIETUVIŠKU RADIO PROGRAMŲ 

R A Š T I N E 
(5912 So. Westem Avenue 

10:00 VALANDĄ RYTO 
1480 KIL. 

PROspect 4050 

VVOLK S T U D I O 
1945 VVest 3 5 * Street 

& 

MODERN 

COMPLKTE 

ADVANCED .PHOTOGRAi'H\ 

LOWEST POSSIBEE MUCES 

PHONE LAFAYETTE 2^13 

URBA Gėlės Mj llu tiems,. 
Vestuvėms, liauk ie-
taitu. l.ai«lotu\ėui> 
ir FuoėimaiiiM. 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800 
w 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

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

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South Fairfield Avenue 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

Klausykite mfisv radio programo Antradienio ir 
fiefitadienk) rytais 10:00 valandą, Iš WHEP stoties (1480 k.) 

8a Povilu fialtlmleru. 

ELZBIETA DABULSKIENE 
(PO TĖVAIS PETRAISKAITĄ) 

Gyveno: 4517 So. Koekwell Street, tel. YAKds 1138 

Mirė RuR!>iūčk> 27 dieną, 1940 m., 2:15 valanda popiet, su
laukus Musės amžiaus. 

Gimus Lietuvoje, -Tauragrės apskrityje, Šilalės narapijoje, Ju-
caiėų kaime. 

Paliko dideliame nuliūdinu': vyra Antaną; dvi dukteris: Oną 
Zaek ir žentą Stanislovą, Agniešką Mažeiką ir žentą Stanislovą; 
dvi anūkes; Genevieve ir Eleanor; pusseserę Amelf.'n Vaitekunkiie 
ir šeimą; i>usbi<>lį \Villiam šerpatauskį; nėnkiiis svo^erius: Juo
zapą Daludski ir šeimą, Stanislovą, Kazimierą. Konstantą ir Juo-
zaipą Di.bnlskhis ir daug: kitu priminiu Ir pažįstamu Anu>rikoje; o 
Lietuvoje paliko seserį Oną Greoiene. broli Simoną Petrauską ir 
HI šeimas ir kitu giminiu. 

kūną- bus pašarvotas pas žentą, koplyčioje. 3319 South Li-
tiianka Avenue, trečiadieni nigpiūfto 28 dieną, anie 6 vai. vfckare. 

Laidi ).t'u\'.Vs jvyks suimtoje rugiriūeio 31 dieną. 1940 m. Iš 
koplyčios 8:00 valandą ryto bus atlydėta ! Nekalto Prasidėjimą 
švenčiausios Panelės parapijos bažnyčią, kurioje h'j'ks jcediUinjcus 
pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į švento 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, dralngiis ta* pažįstamus 
dalyvtMiti žiose laidotuvėse. 

N P L i r D Ę : 
Vyras. Dukterys, žentai, Anūkės, Pusseseres, 

čvogeriai ir kitos Giminės 

GAET, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

Phone 9000 620 W. 15th Ava 
• 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

A M B U L A N C E PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ 
KOPLYČIOS VISOSE 

I K A I MIESTO DALYSE 

!. J. Zolp J646 West 46th Street 
Phone YAKds 0781 

Antltony B. Petkus 
6812 So. Western Ave. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109 
3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419 

Albert V. Petkus 4704 S. We8tern Avenne 
Rione LAFayette 8024 

Lachawicz ir Sūnai s&3®*h* 
Ui 
S. P. Mažeika 
Antanas M. Phillips 

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 S 
Phone PULlman 1270 

4348 So. Califoraia Ąve. 
Phone LAFayette 3572 

3319 Lituanica Avenue 
Phone YABds 1138-1139 

3307 Lituanica Ave. 
Phone YARds 4908 
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 1 S S S S S S 
d De Sofo 

Automobiliaus 
Likimas 

U* kelių dienų ir mūsų 
dieopp&io "Draugo" pikni
kas Bytauto parke. Piknikas, 
tai jaĮknikas, tel ka tame pik
nike gausime, aš manau, kad 
vasįems gerai žinoma, bet, gal 
kam ir nežinoma, nugi gražų 
naujų De Soto automobilių. 
Ka$ iš malonių "Draugo" 
skaitytojų ir prietelių norėtų 
gauti šį automobilių, prašau 
įsigyti nors vienų bilietukų už 

Jauną* Učtuvįs 
Daktaras-Dantistas 

Viešėjo virš mėnesį laiko 
L'liiragoj pas savo tėyus: Po
vilų ir Leokadijų Krikščiūnus, 
gyvJ Marųuette Parke, 6631 
S. lįchmond ave., jaunas da
ktaras Eduardas Krikščiūnas 
šiomis dknomis sugrįžo atgal 
į Kytints valstijas, kur jis 
yru fcug&s dautisterijos moks
lus ir išlaiką orai surgery" 
egząj|uųus ijTew Yorke, su 
aukščiausiais pažymėjimais. 

Savo ^ofesi jos ofisų įuįnė-

Registraviinųsis syetimša- Į T a d suplūdusiems svetim-
lius privertė rimtai sus i rūpįn- l^^ 1 1 1 8 P r anešta, k a d jie tų 
tį savo naturaĮizayimusi. Na
tūralizacijos biuro raštinė i'e.-
deraliniuose rūmuose (court-
house) pirmadienį buyo sve
timšalių taip apgulta, kad ne
užteko aplikacinių formų pir
miesiems ir antriesiems pilie-

j tybes poperiams gauti. 

10 centų. Brolau, sesuo, H-
ban4yk savo laimę, niekas ne- foru^ Conn. Cia yra neniaža 

Lietuvių kolonija; be to jis 

formų gauti kreiptųsi pa^tu 
ir bus pasiųsta. Su gauiomįs 
formomis galės apeiti į rašti
nę. 

Spėjama, kad šį mėnesį raš
tinėje bus gauta iki 20,000 sve 
timšalių aplikacijų gauti pi
lietybės popierius. 

Pamėgink tai paclaryti šia- TARNYBON PfiĴ  
IMTI 55 
POLICISTĄI 

ndje ar kitų koĮ^ių dienių, nu
važiuok į Simano pau^anto 
F&Įerales . Bendrovės ofisų, 
ęfa&u 2202 W. Cermąk Ęd.,j C h i c a g o g ponijos depar^a-

tas daktaras atidaro Jiąrt- P sekretorius p-nas Kązanaų- m e n t a n p i i į j | l t i 55 n a u j 0 Į , a į 
skąs maloniai patarimus kad 

žino kas laimės, bet žinom 
kad vienas jį laimės. Gal ir 
Tamsta, taigi bandyk tų lai- vieįlgj iš garsiųjų Conn. val-
mf, neatideliok. Ne vienas, 
gal sakys, kad, ot aš turiu, 
kam man reikia kito. Taip, 
gerai, turi, bet kas nenorėtų 
už 10 centų gauti ir šį De 
Soto automobilių. Jei Tamsta 
jo nenorėsi, randasi asmenų, 
kurie is tavęs nujJirks. Kiek 
man žinoma, yrą tokių žmo
nių, kurie duoda $800.00. Tai
gi, nepasigailėk vieno dešim
tuko, nes netikėtai gali pel-
ijytį šimtus. Padaryk tai šian-
dįefl ar rytoj, įsigyk nors 
vįenų tikietų už 10 centų, ir 
būk tos brangios dovanos da
lininkas. Tikietų paskleista 
vįefjse Chicagos kolonijose, 
pasiteirauk ir gausi o jei ne, 
tai pasauk į "Draugo*' ofi
są Panai 7790, arba patsai at
vyk i r įsigyk. 

Pastaromis dienomis .dien
raščio "Draugo*' agentai iš
sijuosę dirba, platina De Soto 
automobilio bilietus visose 
GNieagos kolonijose, o kų jau 
h^a lbė t i apie generalį agen-
tų Brolį Vladą, jisai pžkščio-
iųis nepajėgia visų norus pa
tenkinti, tat pasikvietęs sąu 
už -šoferį Antanų Kunicka, ir 
De. Soto automobiliu važinė
ja upo kolonijas, ir kas tik 
kreipiasi prįe jų, mielų npru 
patarnauja. 

Taigi, visį, kas tik galime, 
šiomis dienotais prisnįėJfW> 
prie šio gražaus ir vertingo 
darbo, paty$ pirkime De $ptp 
automobilio tifcietus ir laitus 
ranginkime, mes yienas iš vį-
xų bus tas la^iiingasis, tur i s 
norės ar neflprps, M tu*£s 
proga gauti fa brangių dova
na 

čia <|ar eina žymias pareigas 

stijos ligoninių. 

Prįeš išvykstant iš Chįca 
gos, skaitlingas jo giminių ir 
draugų būrys atėjo jam pa
linkėti laimingos kloties. Iš
leistuvėse dalyvavo: jo dėdė 
ir teta Nausėdai, pusse^rė 
Anvelįja tRasjiianskaitė, C, Ja
nušauskai, J. Jungevicli ir 
kiti. 

Pažymėtina, kad Krikščiū
nų šeima yra tikrai pavyz
dinga mūsų lietuvių tarpe; 
jie išleido vienų sūnų į dak
tarui, kitas jų. sūnus Povilas 
studijuoja inžinierystę, o jų 
mažoji dukrelė Dolores irgi 
žadu eiti aukštuosius moks
lus. Jie yra aktyvūs veikėjai 
L. A. Ę. K. gyvenime, nuo-

ir mažiausiam reįfcaje. 

; Įsiuemykit visi, šiandie esa
me jauni, stipirps, rodos, nįe-
Jco netrūksta, tbjei nežinome, 
kų ateityje sulauksima. 

Ši įstaiga yra po Jungtinių 
Valstijų federalės valdžios 
priežiūra, galite visi būti be 
bainves, nes joje pinigai ap
drausti kiekvienam iki $5,000, 
ir išmokami ant kiekvieno 
pareikalavimo. Benis 

Šiandie Mini Metinę 
Mirties Sukaktį 

Bulvarai. — Kaip greitai 
prabėgo vieni metai, kai iš 
gyvųjų tarpo išsiskyrė a. a. 
Juozapas Užubalis. Taip, jis 
mirė, ir ilsisi ramybėje, bet 
jo dideli ir grasūs nuopelnai 

policistąi. Per 10 savaičių jie 
bus apmokoiai. Kurie išlaikys 
kvotimus, tįe bus aprūpinti 
uniformomis ir žvaigždėmis. 
Po to per 6 mėnesius eįs va
dinamą išbąmjyiuo tarnybų. 

Jų apmokymo yįršinįnkas 
yra policijos seržantas vete
ranas James Hackett. J is tvir 
tina, kad naujokai policistąi 
yra baigę vidurines mokyklas, 
kai kurie kolegijas. 

Anot jo, šiandien nepaiso
ma, kad polipįstai būtų dide
lio ūgio. Šiandien smegenys 
reikšmingesni už viską. 

Tolimas Svečias 
Vakar, dienraščio 'Draugo' 

redakcijų aplankė, kun. M. 
Česnia, lįetuvių parap. klebo
nas iš Sioux City, Iowa. 

j ! 
Moterų balsavimo 
teisių sukaktis 

Sukako 20 metų, kaip J . A. 
Valstybėse moterims pilie
tėms pripažintos balsavimo 
teisės lygiomis vyrams nacio
naliniuose rinkiniuose. 

Respublikonų partijos na 
cionalinio komiteto moterių di 
vizijos direktorė Miss Marion 
$ . Martin ragina visas pilie
tes mooteris dalyvauti būsi
muose nacionaliniuose rinki
muose — naudotis išsikovoto
mis ^alsavimo teįsėmis. 

Prezidento AVĮlsono laikais 
kongresas pripažino moterims 
balsavimo teises konstituciniu 
priedu, kurį paskiros valsty
bės ratifikavo.' 

Mirė po sužeidimo 
darbe 

Mercy ligoninėje mirė An
tanas Bukantas, 55 m. am/., 
5601 8. Marsldield ave. Ar-
mour and Co. skerdyklose jis 
sužeistas. Buvę pažeisti gal
vos smegenys. 

Susirinkimai 
M. S. Chicagos apskričio 

susirinkimas įvyks penktadie
nį, rugpiųčio 30 d. 8 valandų 
vakare, Šv. Petro ir Povilo 
parap. svetainėje, West Pūli
niam, 111. 

Nuoširdžiai prašome visų 
kuopų skaitlingai dalyvauti, 
nes,skaip žinote, turime daug 
svarbių reikalų aptart i 

Valdyba 

Marąuette Park Lietuvių 
Amerikos Piliečių Klubas lai
kys mėnesinį susirinkimų rug
piųčio 28 d., 7:30 valandų va
kare, parapijos svetainėj. Bus 
daug svarbių reikalų svarsty
mui. Piliečiai, jūsų pareiga 
atsilankyti ir tuos reikalus 
apsvarstyti, nes tai jūsų pa
čių reikalai. Nelaukime, kad 
kas mmns kų padarytų. 

John D. Simans. K. 

C L A S S I F I E D 
PARDAVIMUI NAMAS 

Bizniavus namas 22x80; krautuv§ 
22x50. Karšto vandenio šiluma ap
ši ldomai; pragyvenimui kambariai 
užpakalyje. Pilnas beismontas. 2 ka
ru gaiadžius. Kaina $7,500. Neno
rime mainyti. Savininkas: 2435 W. 
71st Street, tel. KKPublie 8242. 

Penktadienio rytų kupinas 
žmonių Kedzie ave. gatveka-
ris ties Warren bulvardu su
sidaužė su autovežimiu. Kele-
tgis asmenų sužeista. 

Plėšikai namuose 
sužeidė yyt^ 

Du negrai plėšikai anksti 
rytų įsilųuže į namus, 8330 S. 
Wabash ave., namiškiams 

paliko šeimoje, kurių sudaro miegant. 
latĮniai "Draugo' ' skaityto- a. a. velionio žmonele, sūnus Mrs. Rutb Ędmond nugir-

; jai ir rėmėjai. Kaimynas i Jonas, dabar jau ved.es, ir dusi Jnldesį pažadino savo vy 
. • t * . , i 

ifeip Ap«i4t»u§ti 
Save Siefiatvei 

Daugili^ žmonii^ savo gy
venime dąžnaį nusiskundiia, 
į ą ip bus, fcaįa jie sulauks se
natvės — kur prisiglaus ir 
kaip užbaigs savo amžių, nes 
vaikai, kuriuos išaugina ir 
ižaukleja, sukuria savo šeimy
ninį gyvenimą ir turi rūpin
tis savo ateitimi, retai tenika 
nugirsti, kad galėtų užlaiky
ti savo senus tėvus senatvėje. 

Mano manymu, aš siūlyčiau 
šįąi kokį nurodynių: Žtnpgiiss 
kada jis pradeda dirbti ir už
dirba daugiau ar mažiau mė
gintų pratintis prie taupymo. 
i įa4 sutauiįiyti pinigų ir ap
sidrausti senatvėj.e yra labai 
lengvas J>ūdas. Daugelis mūsų 

dukrele Aldona. A. a. Juoza-
paįj|!t4ubalis? ^ūd^mas gyvas, 
daug ja rūpinosi, išaugino, iš
auklėjo gražiai, i r njebereika-
lo šiandie sūnus Jpnas, kaipo 
jo įpėdinis, neužmiršo savo 
tėvelio, sukakus vieneriems 
metams, darp atminimų, už į daugiau, 
prašydamas šv. Mišias už ve
lionio sielą Šv. Antano baž
nyčioje, Cicero, 7-tų valandų 
ryto, į kurias maloniai kvie
čią visus gimines, draugus ir 
pažįstamus, kuriems tik ap
linkybes leidžia, atvykti ir 
kartu bendrai pasimelsti už 
a. a. Juozapo Užubalio siekj. 

rų, }curs i š l ipa iš lovos susi
dūrė su piktadariais. Edniond 
vienų juodukų parbloškė, bet 
kitas juodukas Edmondų sun
kiai pašovė ir <abudu pabėgo. 

Prješ tai jie Jjųyo pagrobę 
40 dol.? bet, -matyt, ieškojo 

CONRAD 
Fotografai 

Studija Jrencta plr 
moa rūšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hoilyvvood 
šviesomis. D i r b a t 
G a r a n t u o t a s . 

DA8ĄE LAIKAS AUCr^ĮS 

UŽSISAKYTI ATEINAN

ČIAI ŽIEMAI. 

Roseland Coal Co. 
343 W. 107th Place 

TEĮ,. PŲLLMAN 6776 
A. Tumonis, Sav. 

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

RADIO PATARNAVIMAS 
Automobilg Hadio, Namų Kadio. 

i^eg Jąjspme yjsas I54ir^y?t,es }r 
modelius. Patarnavimas dieną Ir 
naktį. Kreipkitės į:— 
3562 S O U T H H A L S T E D S T R E E T 

1Į Greitam patarnavimui šaukite: ' 
Y A l i D S 2793 

PARDAVLMLI RAMAS 

Pardavimui namas, 2 augštų, medi
nis (cottage) su garudžiu Brighton 
Parke, prie 41st ir So. Maplevvood 
Ave. Dėl tolimesnių informacijų, 
šaukite: South UUicago 0251. 

AtuaujinViu- ir l'agražiukite 
K v i i ų Grindis 

"DUSTLESS FLOOR SAND1NG'» 
Apkainavimas Dykai — 

IS Metų Patyrimo 
Darbas G -arantuotas 

D81 Specialių S^'ygų 
Saukite Dabar 

COMPLETE FLOOR SEItVIC£ 
Telefonas Normai 4799 

KKIK.YLING.VS DAlUUKINILlfi 
Reikalingas jaunas vaikinas vairuoti 
gydytojo automobilį, taipgi t u r ė s P A R D A V I M U NAMAS IR BIZNIS 
truputį dirbti apie namus. Alga.l P a r d a v i m u i n a m a a > 6 K a m b a x l a l v l r 
bft^. l**S& A ^ ^ l u v ^ ' ^ ^ o ^ f ^ n ' l ^ J : tavernas ir 4 pagyvenimui kam-kitu: 474U l>rexel iHvil, nuo 11 vai. | 2TIS«. ~«_ A.JE »«.-._:„«_ — 
vyto iki 1 vai, popiet 

PARDAVIMUI 
Road-house, visų, arba pusę. Labai 
prieinama kaina. Pardavimo priežas
tį patirsite ant vietos. 
Atsišaukite: 8200 KKAN A V E M T 

PARDAVIMUI 
7 kamb. Brick bungalovv (kam
pinis) su garadžiu. Kaina $7y00. 
Atsišaukite: 

7201 So. Rockwcll Street 
Prospeet 5260 

Gyvas būdamas turėjo be-
galies draugi}, tat tikimasi, 
kad u mirusį nepamirs, gau
siai dalyvaudami pamaldose, 
ir dang malonumo ir užuojau
tos parpdysit jo šeimai, o am-

420 West 63rd Street. 
TeL: B isn io — ENGUewood 6883. { 

S M . — *EHaiewood 6840., 

ntfsėjo ą #m (PafiHBift-1 lietuviu g^^rai žinp, ka4 Chi- Uną a t i k į v e l i o n i u i J u o z a p u į 
Įsą Dieną/. I I 

24-iems SįiJ^fet^^ 
Krikšto Sakramentas 

Pereita sekmadienį popiet 
šv. Jono bazilikoj, 18 ir Giark 
9rt-« įvyko iškilmės. J . K. ar 
kįyyskupas S. A. Striteh, Chi
cagos arkivyskupijos ganyto
jas, suteikė Krikšto sa 
kramenta 24-rieni$ kiniečĮų 
vaikams. 

cągos mieste ran44^i įsikūm-
sių i r gerai gyvuoja^neiij tau
pymo bendiTOvi^, kurių viena 
yra, tai Simaoo Cąųįaoto F e -
deraiė gendrovė. adrtiiu §302 
West Cefpį^ ^ o ^ (skersai 
$Įetrqpolįtan State Rank), 
kuriai sekretoriauja žymus ir 
daugiau per 20 'metu. patyręs 
šiaurės biznyje Ben. J . Kaza-
nauskas, pas kurį atsikreipę 
ir pasiteiravę,, gaubite visas 
smulkiįveni^kas informacijas. 

Kiek man žįnoiua, šioj Si
mano l>aukanto Federalėj 

Įpjalengvinsite amžinybėje. 
Kaimynas 

— 

Iškilmėse dalyvavo ir J . K 
auvilinis vyskupas W. D. Bendrovėj galite pradėti tau-
O'iirien. iTarpe kunigų buvo 
if kinietis kun. J . T._S. Mao 
iŠ Kankino, Kinijos. J i s atsto
vavo Kankino vyskupą Yu 
1 % 

Drum ir Bugle Corps 
Rengias Prie Savo 
Metinio Pikniko 

Rugsėjo 8 d., Liberty Grove 
Willow Springs, 111., įvyks 
šaunus (piknikas, kurį rengia 
Dariaus (Jireno Post 271 the 
American Legion* jaunuoliai 
I^uni ir Bugle Corps. pikųj-
be bus dovanų, įvairių žaidi
mų, ristynių ir šokiai. 

Drum' ir Bugle Corps jau 

H0LLYW00D INN 
Svetaine rend|jojama susi
rinkimams, parems, vestu
vėms i r visokiems kitiems 
parengimams.-
Mykolas ir Elzbieta Rudauskal 

(Savininkai) 
2417-19 WEST 43rd ST. 

Phane Virginla 9780 

TYPEVVRITERS 
A C O I N C <V. A C V . I N E 5 

'—5MAIL MO^T^IY pAlTMENTS— 
AU MAKES 

SOLD, RENTED 
AND REPAIRED '.*••'««/ 
—UMtAl TIAOMN AUOWANCI — 
OUt IltUILTl CAIIT O N I . f l M MfW.M«CNINI OUAIAH1II 

• C T A D TYPEWRITER 
" p I M K COMPANY 

ROtUT C. OOLOtLATT, Manog*r 
189 W. MADISON ST. 

Phone OEAR3CRN 8 4 4 4 
I$TIMATlf±Mltr-iri«ON$TilATION 

NAUJAS IŠRADIMAS 
KIEKVIENAI Y PATAI YRA 
MALONU T I R Ė T I KRAŽIUS 

I R DAILIUS PLAUKUS 
šis naujas naturališkas vaisias 

netik sulaiko plaukų slinkimą, 
prašalina plciskinas, bet ir a lgau r 
na plaukus, ši naudinga va;sUį 
pasisekė surasti, niau bisiKydant 
slinkimą savo plauki;. Pasekm&j 
šio naujo vaisto yra patvirtintos 
ir garantuojamos. Parsiduoda su 
nurodymais kaip vartoti. Bufeliai 
OOv ir po f l.(M> Afisišaukit laišku: 

MRS. PAULINA RIMKUS 
1531 SHIELDS AVE. 

Ciiitago Hcights. IU. 

bariai pirmame aukšte. Mūrinis ga-
radžius. Taverno fiksceriai visi nau
ji. Parduosim pigiai. Randasi ant 
63-čios gatvės. Atsišaukite: Telefo
nas PROspect 3078. 

PARDAVIMUI AR MAUNYMUI 
Norime išmainyti 2 f lėtu po 6 

kambarius namą Brighton Park* 
ant mažesnio. Atsišaukite: 

3944 So. Artesian Ave. 

PARDAVIMUI NAMAS 

Medinis namas, apkaltas su asbes-
tos, cementinis pamatas. 3 fletai 
po 5 kambarius ir krautuvė. Par
duosiu arba mainysiu ant dviejų 
fletu namo. Atsišaukite: 4213 So. 
Campbell A v e , 2ras aukštas priekyj. 

"DRAUGO". LABOR DAY 
PIKNIKAS 

Rugsėjo 2 d., 1940 m. 
VYTAUTO PARKE 
v V W v ^ w w w w w w w w w s r a 

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Vestuvėm, Krikštynom ir kito
k iem Rankiotam Suteikiam P a 

tarnavimą. 
Linksmas Patarnavimas Visieins 

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

r̂ .'. U B O 

- | 

pyti kad ir su vipiiu doleriu 
j savaite Įsivaizduok nuelasĮ nekarta yra pasirotlęs dide 
lietuvi, dC'tįuuu^ po vieji^ ^ - t luo^e ir, s vartomose lietuvių j>a 
ierį į savaitey žiūrėk kiek per rengimuose, 
vienus metus susitaupyvi. O Todėl, tikimos susilaukti vi-
jei taip <\&ryd pei\ dešimtį ar- suomenes paramos, 
dau-iau mefaĵ  žiAok, kad su-l Kugsejo 8 dieną jaunuoliai 

PLATINKITE "DRAUGE"j laukes senatvės, būsi pilnaif lauks skaitlingo letuvių atsi-

D U O D A M E 

P A S K O L A S 
A K T N A M Ų 

Del Pirkimo — Pata isymo 
Ar Seno Morgičio Atmokojimo 
Ciceroj, Ghioagoj ir Apyl inkėse 

INSURED 

SAVE B T 
MAIL 

TAUPTKIT P E B 
PASTĄ ST. A N T H O N Y ' S 

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

TeL CICero 412 Jos. F . Gribauskas, Sec. 
V U . ; Pirm., Ketvir.. fiečtad. t iki 8 • . T. ; Antr., TrečiaA 9 ik i f t pp, 

DABAR MOKAME 3 į % UŽ PADĖTUS P1N10US| 
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPDUAI APDRAUSTI IKI $5,000. 
per FedtTai Savinas and Loan Insurance Oon>., Wasbinffton, D . G. 

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO 

REAL ESTATB 
INSURANCE AND LOANB 
StatAu visokios rušii-s naujas na* 
mus ant lougvų menesiolų išmo
kėjimu. Darau visokį Utl^jmo dar
bą be Jokio casb |iaokfjiiiio, ani 
lengvų mėnesiniu. išmokejinm 
(Išgauna geriausi atlygininif i i 
Fire Insurance Kompanijų dėl tai
symo apdegusių nau iy ) . Darau 
paskolas ant naujų ir senų namų, 
ant lengvų menc&inJų Išmokėjimų 
nuo fi iki 20 metų. Reikale knap
telta* prie: 

• 

JOHN PAKEL 
6816 S. Western Ave. Phone GrovehiU 0306 I 
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ii DRAUGO M 
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su ĮDOMIA MUZIKOS IR DAINŲ PROGRAMA 

— ĮVYKS — 

LABOR DAY 
Rugs.-Sept. 2, 

1 9 4 0 METAIS L. ŠIMUČIO, Jr. 

Šiam^Piknikui Yra Surengta Įdomi Programa, 
Kurian^ Dalyvaus Žymieji Chorai, Kalbėtojai ir t. t. 

Bus- Dainy, Šokiu, Kalbų, ir Kitų Pasilinksminimų. 

Smagus Laikas Yra Užtikrintas Visiems Dalyviams. 
•» 

ŠAKAR MAKAR Choras iš Roselando. kuris links
mins publika dainelėmis 'Dr.' Labor Day Piknike. T*fc, - Piknikas Prasidės 11:00 Valandę Ryto. 

'• 

Vytauto Darže 
115-ta Gatve, 

ARTI PULASKI ROAD 

ŠURUM-BURUM SESUČIŲ Choras iš Brighton Park, 
kuris dalyvaus "Draugo" Labor Day Piknike. 

Nuoširdžiai kviečiame visus Chicagos ir apylinkes lietuvius dalyvauti šiame piknike ir sykiu 
su mumis linksmai laikę praleisti tyrame, gaivinančiame ore. 
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DIENRAŠČIO "DRAUGO" LEIDĖJAI 


