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T R U M P A I ! 
Dr. K. M. 

Naujas Bolivijos ambasa
dorius prie sv. Sosto gen. 
C. Quintanilla įteikė šv. Tė
vui, Pijui XIT skiriamuosius 
raštus, džiau^Iaim; is, jog 
jam tinka atstovauti krikš-
čionilką respublika Vatikan.. 

Prie tos progos šv. Tėvas 
pasakė reikšminga kalbą. .Jis 
palktė dabartini karą. Tai}) 
kitų dalykų. Popiežius pasa
kė: '\Jū> gerai žinote, > jog 
Kristaus atpirktai žmonijai 
negalima rasti tikrosios tai
kos, .paneigus teisingumo ir. ***»* 

. , . . . , . , cio 28 d. — šiandie diplcma-
meiles pr.incujais bei nuosta-1 r 

tus, paskelbtus Evangelijo-1 * • * * slucgsnius pasiekė ži-

ROMUNIJO KRIZIS DIDĖJA 
AUCA SOVIETINES RUSIJOS IMPERIALISTINIS APETITAS 

Grtiia pamils 

WASHINGTONAS, rugpū-

je. Šv. Petro Sostas visada 
• stengėsi tai pabrėžti nesikraš 

nio* apie Sovietų Rusijos pa
siruošimus ekspansijai į Šuo

liuodamas. Žmonės gali rastij miją ir Komuniją,. Suomija 
šiuose principuose tikra žino-, laukia komunistų atakos po 
gišką broliškumų, garbingą;mkalavioių, kurie panašūs j 
sprendimų klausimams, kurie; reikalavimus patiektus Lietu-
juos skiria". Toliau Popie- vai, Latvijai ir EUijai, ku
zius nuroiiė, jog Dievo ApvaiIrios buvo priverstos kapitu-
zda suteiks net *iŠ šios milži- Uuoti. 
nų kovos žmonijai dvasinį bei 
dorinį gėrį, bet nuoširdžiai Į-
skatino melsti Dievą ir per-1 
sergėti žmones, kad liautųsi 
kariavę. 

Per dešimts metų Katalikų 
Bažnyčia J ungt i nėse Am. 
Valstybėse paaugo narių skai 
ėiumi l.:J09a>:J4. 1936 m. Jmvo 
katalikų 19,914,937. Prieš 10 
metų J. A. Valstybėse buvo 
213 tikybinių denominacijų 
o 1936 m. rasta 256. Visi li
kusieji '*tikėjimai*y 255 **baž 
nyčios" paaugo skaičiumi, 
bet neprilygo katalikams. Ka 
talikų Bažnyėia už visus ki-

BUEAPEŠTAS. rugpiūčio 
28 d. — Romunijc^ kariu© ne-
ne astumta nuo Besarabijos 
ir Vengrijos pasienių. 

Pranešama apie Sovietų la-

Pasitarimuose 
Ribbentropas 

ir Ciano 
Konferencijos 

su Hitleriu 

Po narių lakūnų per kiaurą naktį vykdyto, puolimo vienam Londono priemiestyje ryto-
kūnų raginimus pulti Buka-i jauta dienos rytą atidaryta .parduotuve, kurios piiešakis apardytas nacių bombomi: 
reštą, Romunijos sostinę, bet 
jie atmušti Romunijos orlai
vių. 

Stomunija evakuavo vfjhus 
gyventojus iš pasienio apylin 
kių. 

(Acme telephoto) 

BUKAREŠTAS, rugpjūčio 
28 d. — Didėjantis pavojus 
Sov. Rusijos puolimo, aršios 
kovos tanp Rusijos ir Rcmuni 

LAIMINGAI GRĮŽO 
Iš LIETUVOS 

jos pasienio kariuomenių ir 
tas kartu paėmus (tik išsky-j kovos tarp Romunijos ir Ven 
rus žydus) yra gavusi 78,1)14-grįj0s orlaivių kelia vis didės 
narių daugiau. Žydai paaugo r J i 0 susirūpinimo, jog Balka-
559,942. nnose gali į l iepsnot i karas. 

(Londono Ne\vs ChronicleĮ 
iš Bucbaresto praneša, jog pa 

(Londono Exehange Tele-
graph praneša ,iš Budapešto, 
jog" Italijos ir Vokietijos mi-
nisteriai Vengrijai i r Rumtb-
nijai, kurie susitiks su Ciano 
ir Ribbentropu Vienoj konfe-j 2 8 d . _ K N e w Yorko gauta 
rencijai, apie Balkanų krizį,j telegrama, kurioj 
pareiškę, jog padėtis "ilgiau 
nepakenčiama''. 

CHICAGO, 111., rugpiūčio 

Žvmiausiai sumažėjo i 21 
grupe pasidalino baptistai, dėtis Balkanuose labai įtemp-
Po 10 metų jų rasta mažiau t a ir jog Jugoslavija, (iraiki-
net 178,743. Juos pralenkė!ja , Vengrija, Bulgarija ir Ro 
metodistai. Tie dar labiau miį m u I 1 į j a p į i n a į mobilizuotos. 
smuko, nes per 10 metų nus
tojo, 1,068,982. Presbiterio
nai sumažėjo 111,721. Ępisko-
ipalų Protestonų Bažn. suma
žėjo 123,751. Spiritualistų pa 
liko maždaug pus". Iš 50,631 
rasta tik 27,352. Žymiai pa
daugėjo pravoslavai: 97,244. 

STIPRINA RUSIJOS 
PASIENĮ 

Romunijos generalinis 
pasiuntė sustiprinimus ba> 

ŽUV? PENKI ŠIMTAI 

Pranešama, jog Sov. Rusi
jos autoritetai pareiškę, kad 
esą, "reikalinga imtis prie-
nių prieš romunų provokaci
nį nusistatymą". 

Sovietų pasiuntinybes Bu
karešte apskaičiavimu ' viena
me susirėmime tarp Rusijos 
ir Romunijos kareivių žuvę 
500 gyvybių. Romunijos vy
riausybė praneša, jog romunų 

vx i žuvę keturios dešimtys ir ne
paskelbtas skaičius sužeistų. 

jog. 

Dvylika Liuterionių grupių! zacija dėl nuolatinių rusų už 
paaugo 280.C08. Paaugo ir kij puldinėjimų, 
tos gausingos įvairių tikėji
mų grupės. Panagrinėjus, ofi 
cialūs skaičiai daug naujų 
dalykų pasako. 

prie Romunijos-Rusijos pasiej Bukareštas pareiškė, 
nio, kur, sakoma, Romunijos Rusijos orlaiviai sulaužę Ro 
kariuomenėj vyksta demorali mumijos teritorijos neliečia 

rašoma: 
"Sugrįžom laimingai. Stipen
dininkai, klierikai, Raškai, 
kunigai Deksnys ir Slavynas 
ir apiei septyniasdešimt lietu
vių. Kun. M. Urbonavičius" 

Šie visi lietuviai grįižta iš 
Lietuvos, kur siaučia raudo 
nasis teroras, laivu American 
Legion. 

American Legion šiandie 
laimingai įplaukė į New Yor
ko uotsta. Juo grįžta virš 800 
amerikiečių. 

Laivu atvyko ir Norvegijos 
'sosto princesa Martha ir jos 
vaikai. Be to, laivu atplaukė 
New York Times korespon

dentas, Pulitzer dovanos lai
mėtojas, Otto Tolišius. 

Pnincūzija nekariauja, bet 

riausybė nesanti laisva. J i su; 
varžyta sutartimi su vokie-

mybę ir pašovę vieną Romuni 
jos orlaivį Komunijoj. 

Kitoje kovoje ore pašauta 
i du Rusijos orlaiviai, kuriuos 

ANGLAI BOMBARDUOJA 
ITALIJĄ IR ABISINIJĄ 

ROMA, rugpiūčio 28 d. — 
Vyriausioji karo vadovybė a-
pie britų orlaivių atakas šiau 
rinėj Italijoj ir Etiopijoj ir 
apie italų lakūnų ataką ant 
britų aliejaus bazių Haifoj, 
Palestinoj. 

Anglų lakūnai numetė "ke 
lias bombas" amt Michelmo, 
Turino provincijoj, bet nuos
tolių nepadaryta. Pašautas 
vienas anglų orlaivis. 

Britų bombanešiai atakavo 
Libijos uosta Derna, kur sus
progdintas Italijois krovinių 
laivas. Be to, anglų bombos 
sprogo ant ligoninės Haron, 
Abisinijoj ir ant ligorinės 
Desseye, kur 8. žmonės žuvo 
ir 20 sužeista. Massaua, Erit-, ^įiei^cu ir Valerie Pop 
trėjoj, atakoj žuvo devyni ka j Vengrijos užsienio ministeris 

SALZBURft, Vokietija, r u 
apiūčio 28 d. — Šiandie savo 
Berchtetsgaden rūmuose Hit
leris konferavo su ašies di
plomatais. Po konferencijų 
diplomatai išvyko Vienon, 
kur jie bandys sutaikyti Ven 
griją ir Romuniją. 

Šiandie Romos-Berlvno a 
sies užsienio ministeriai Cia 
no ir Ribbentropas papietavo 
su Hitleriu ir paskui orlaiviu 

f išvyko į senosios Austrijos 
sostinę Vieną, kur jie susiti
ks Romunijos ir Vengrijos 
užsienio ministerius. 

Nors dėl paskutiniųjų įvy
kių, atrodo, jog Maskva ir
gi nemažiau susirūpinus Ro
munijos ir Vengrijos ginči 
pasėkomis, bet konferencijon 
Rusijos atstovai nepakviesta. 

NEBUS PRIEVARTOS 

Romos-Berlyno ašies kalbė
tojai primygtinai pažymėjo, 
jog nebus daroma jokio spau
dimo, kad Romunijos ir Ven
grijos atstovai pasirašytų iš 
anksto sudarytą sutartį. Ta 
čiau jie davė suprasti, jog gin 
čas tarp Romunijos ir Vengri 
jos turi būti išspręstas kaiip 
galima greičiau. , 

Pasitarimuose, kurie vyksi Atakose vokiečiai naudoja 
Ribbentropui ir Ciano daly-r daugiausia padegamąsias 
vaujant, bus Komunijos už- bombas, tačiau anglai sakosi, 
sienio ministerio Mihail Ma- jog kilusieji gaisrai tuojau 

ir i užgesinami. Šiuo laiku vokie-

Britai atmušė 
naciu ataka 

LONDONAS, rugpiūčio 28 
d. — Aviacijos ministerijos 
pranešimu anglai šį popietį 
pašovę šešis vokiečių orlai
vius, kai jie Kento pakraš
čiu mėgino prasiveržti į Lon
doną. 

Oficialieji sluogsniai prane-
S*f jog* šios dienos kovose pa
šauta bent penkiolika vokie
čių orlaivių. 

(Vokiečių pranešimai sa
ko, jog prie Temzės žiočių 
bombarduota aerodromas ir 
kovose žuvo aštuoni anglų ir 
trys vokiečių orlaiviai. Aero
dromas sunaikintas). 

NAKTIES ATAKOSE 
ŽUVO 10 

Nakties atakose, kurios vy 
ko Škotijoj ir Valijoj žuvo 
bent dešims žmonių ir pašau
tas vienas vokiečių orlaivis. 

Numesta didelis skaičius 
sprogstamųjų ir padegamųjų 
bombų, bet vyriausybė prane 
ša, jog nuostoliai padaryta 
tik gvvenamiesiems namams. 

Londone žuvusių gyventojų 
nėra. 

Oro atakos alarmai Londo
ne paskleista 9:30 vai. vaka
re ir apie 1 vai. ryto. Virs 
sostinės perskrido keletas or
laivių, bet bombų nenumer-
ta. 

VARTOJA GASOLINO 
BOMBAS 

ANGLAI KURSTO 
SUKILIMUS AFRIKOJ 

čkiis. Tie gi traukia į tą pusę I """"' 
j kurią jiems patinka. 

nukovė šeši Romunijos kovosi VICHY, Prancūzija, rugpiū-
» I v * n n 1 P<*' T T* -

įa i . čio 28 d. Šiandie Prancū-

Rusija uždariusi sieną su 
neturi taikos. Pereitą savaitę| Ten kur vra garsi sala Ja- Komunija, kad sustabdytų be 
įvyko \Yieshad:ne tolimesnis Arnika, iš kur gauname gerus' gančius Romunijon žmones iš 
pasitarimas prancūzų gen.'bananus, Karibų, jūroje apie naujai okupuotos Besarabijos 
Cbarles Huntzinger su gen.;(HK) mailių į šiaurę nuo Pana-'ir šiaurinės Buskovmcs. 
Heinreicb von Stuelpnagel. mos perkaso, į ten dabar kry 
Veikia keletas komisijų. Ta- psta politikierių mintys. J. 
riasi <tėl karo imtinių pade- A. V. norėtų įsigyti tą ir ki-
ties Vokietijoj. Jų esą 2,000,- j'tas Britų valdomas salas, jas 
000 vyrų. Prancūzai norėtų įstiprinti ir apsisaugoti nuo 
kelti politinius klausimus ir galimo priešo iš pietų ir rytų Ghicagoj ir apylinkėj; 
.baigti nepatogią padėtį: da--šono. \Ya>bingtone prisimena-j Dalinai debesuota ir protar-
bar su Vokietiją nekariauja- m a jog nuo 1933 m. Angli-ipiafe lietus. Mažas tempera-
nia, bet tuo pat laiku neturi-1 ja nemokanti buvusio karo tūros pasilveitinias. Švelni pie-
ma taikos. Kaip maršalas Pe-
tain neseniai partiškė, jo vy-

ORAS 

zijos vyriausybe (piraneša apie 

liniai. 
Nuo birželio 10 dienos ita

lai įpuolė Haifą keturig kar
tus, matomai, norėdami supa 
ralyžuoti Viduržemio jūroj 
Anglijos laivus ir orlaivius. 

Stephen Csaky ir jo patarė
jai. 
CIANO PAS HITLERĮ 

Prieš išvvkstant Vokieti 
jos ir Italijos užsienio minis-
teriams į Vieną, Ciano apsi
lankė pas Hitlerį privatinei 
konfereniijai. 
Anot DNB, oficialiosios vo

kiečių žinių agentūros, jie 

ITALAI PUOLĖ 
PORT SAID 

svarstė "bėgamuosius reika-
._v. v .° . „.i u Šiandie ministeris pirminin*-

KAIRO, Egiptas, rugpiūčio, \lls>r j r Vėhau Ciano, Ribben- . f 

čiai vis pradeda vartoti gaso-
lino bombas, kurios sprogda
mos padega esamą jose gaso-
liną ir praplečia gaisrų pavo
ju-

Padegamosios bombos pa
taikė į dvi bažnyčias vienam 
pietrytinės Anglijos mieste-
iyj. 
MILIJONO DOLERIŲ 
AUKA sukilimus Prancūzijos Afri

koj. Anot pranešimo, sukili
mus sukurstė Anglija, , , - o - ; ^ - - — - « — , ------- j k a s C h l i r e h į n p a s iuntė pade 

Vyriausybė pareiškė, jog j 28 d. — Anglijos laivyno ko-1 tropas, feldmaršalas Keitei,, ^ ^ y ^ Tir Xi 
munikatas sako, jog italų or-j Reicho spaudos šefas Dietrich *'visos reikiamos priemonies 

panaudotos situacijai lokali-1 laiviai anksti rytą bombarda 
zuoti". 

Gen. Charles de Gaulle, An 
glijos pripažįstamas <4Lais-

ir Italijos ambasadorius Alfi-
vo anglų laivyno 1)az£ Alek-j>ri pietavo su Hitleriu, 
sandriją ir Port Saidą, šiau-i p 0 pietų abu užsienio rei-
rinį įėjimą į Suezo kanalą.! kalų ministeriai, Alfieri ir 

vųjų Prancūzų" vadu, vakar! nepadaryta ir nėra gyvybės! v o n Macksensen, Vokietijos 
aukų. j ambasadorius Romai, išvyko 

skolų. Tos salos būtų atsily-jtų vėjai. Saulė teka 6:11, sau-
skolas. llė leidžiasi 7:31. ginimas už ta 

Port Saidas bombarduotas\ orlaiviu į Vieną. 
pranešė, jog Prancūzų terito
rijos Chad Afrikoje guberna
torius pareiškęs nusistatymą 
tęsti kovą Anglijos pusėje. 
Jis negalįs pripažinti esamo-! orlaiviai yra puolę labai daž-
sios Vichy vyriausybės. I nai. 

pirmą kartą nuo karo prad
žios, nors Aleksandriją italų 

Šiuo laiku dėmesio centrą 
B e r l y n e u ž i m a n e k a r a s s u 

Anglija, bet įvyksiantieji (pa
sitarimai. 

kos telegramą John W. Mc-
Connell, Montreal Star savi
ninkui, už vieno milijono do
lerių dovaną nupirkimui or
laivių. Šie orlaiviai bus pava 
dinti "McConnelPs sąuad-
ron ' t 

Admiralitetas praiDeša, jog 
žuvęs 670 tonų submarinas 
Sšpearf i sh , k u r i s b a l a n d ž i o 11 

d torpedavo vokiečių karo 
laivą Admiral Scheer. 
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Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negalina, 
|et neprašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tik*-
lul pasio ženklų. Redakcija pasilaiko sau teise taisyti 
Ir trumpinti visua prisiųstus rastus ir ypač korespon
dencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentu prašo ra
šyti trumpai ir aiškiai (jei galima rašomąja mašinėle), 
paliekant dideli m tarpus pataisymams, vengiant pole
mikos ar aameniskumu. Pasenusios korespondencijos 
ĮnlĮięĮMn ttadodaroon. 

ttrdered as Second-Class Matter Marcn SI, l t lC, at 
Chlcago. Illinois t nder the a<*t of Mareli a> 2JI70. 

Rengiąsi 
Kas sakė, kad šio krašto apsauga nčra 

stiprinama, y r a pastatomu, karo reikalams 
į mėnssį po J W a miliiniškų lėktuvų, ^ į ^ ^ a ^ ' l T J 
skrenda j valanda po penkis šimtus xa ihųJ 
B8 to, yra statoma naujų karo laivų, užsa
koma ginklų ir t.t. 

Ir gerai. 
Priešai, matydami tinkama Dėdes Šamo 

prisirengimą leikale apsiginti, nei nedrįs 
prieš jį savo ranką pakelti. 

Ieško Kaulo "Meškai" 

Tarp Rumunijos ir Sovietų Rusijos armi
jų įvyko rimtų susirėmimų, kuriuose žuvo 
šimtai karių i r vienoj i r kitoj pusėj. 

Šiuo įvykiu susirūpino ir Berlynas ir Ro
ma, Norima užgniaužti beišsiveržiantį nau
ją k&ro vulkaną pradžioje. 

Balkanų valstybių padėtis yra labai opi. 
Ten daug neišgydomų žaizdų. Tarp dauge
lio tų valstybių osaxa senų tentonal inių ir 
kitokių ginčų. 

Tuo tarpu Berlyno ir Romos ašis nori iš-
spiesti esamus ginčus ta rp Rumunijos ir 
Vengrijos. Pė l to ir pašaukti jų vyriausybių 
atstovų pasitarimai. 

Galimas dalykas, kad laikinai pavyks su
taikinti rumunus su vengrais. Bet ar to už
teki?? 

Ligšicl Balkanų klausimu buvo daug kal
bėta, bet maia i kas daryta. J is buvo per 
daug opus ir per daug yra didžiųjų valsty
bių, kurios juo yra labai interesuotos. Ten 
savo nagus norėtų įkišti Italija, Vokietija, 
Rusija, nekalbant jau apie Angliją. 

Šiuo laiku daugiausia privengiama Sovie
tų Rusijos, kuri Rumunijos dalį jau yra at
plėšusi ir laukia tinkamo momento daugiau 
ką pasigrobti. 

Ęijoma, kad tas mciX3ntas jau yra atėjęs. 
Sovietų Ris i ja pasigrobė Bą&ijog kraštus 

i r ten sutraukė dideles karo jfgas, įsistip
rino. 

Tai vienas ženklas, kad sovietai prie ko 
tai rengiasi. 

Nekartą politikų i r karo ekspertų buvo 
rašyta kad Stalinas rengiasi į karą, bet į 
jį atvirai stoti nesiskubina. J is laukia, ku
ris iš kariaujančių pradės pirma silpnėti. Je i 
Anglija, jis pajskelbs karą Anglijai, Vokie
tija — Hitleriui. J i s gerai žino posakį — 
kur du pešasi, trečias naudojasi. 

Dabar jau yra aišku, kad Hitleriui jo su
planuotas didysis blitakriegas į Angliją ne
pavyko. Anglai nacius sekniingai atmuša ir 
net patys daro puolimus ant Vokietijos mies
tų, net ant paties Berlyno. Anglija ir pa
šalinės pagalbos vis daugiau susilaukia. 

Tą visą Stalinas mato. I r kuo labiau Hit
leriui nesiseks, tuo mažiau Sovietų Rusija 
skaitysis sų Hitleriu i r dės pastangų, kad 
kuo daugiau sau svetimų šėmių ir svetimo 
tur to prisiplėšti. Hitleris gali pasidaryti be
jėgis fctaliną priversti pildyti pernai pada
ry tas su juo sutartis. Stalino ir Hitlerio per
nykštis pasibučiavimas gali netekti jokios 
prasmės. 

Dėl te šiomis dienoxis įvykusieji susira
mintai ta rp rumunų ir sovietų armijų gali 
būti Stalino žygio prieš Vokietiją pradžia. 

I r aišku, kad šaukiamoj Re mos Berlyno 
ašies konfeiencijoj ne tiek jau rūpė> išly
ginti esamuu nesutikimus tarp rumunų ir 
vengrų, kiek bus ieškoma "at l iekamo kau
l o " Rusijos meškai, kad ji tuo tarpu dar 
nusiramintų. 

"MŪSŲ Laikraštis" Išeina, Bet... 
Lietuvos Katalikų Veikimo Centrą bol

ševikai jau prieš keletą savaičių uždarė. Ta
čiau centro leidžiamas Mūsų Laikraštis" 
dar išėjo. Redaktorium pasirašo petras Gai-
liūnas, leidėjais — P. Gailiūnas ir Alf. 
Misevičius. Bet "Mūsų Laikraš t i s" nebeiš-
rodo, kad jis būtų kataUkiškaji laiKiaštis. 
Jis , k a i p i r visi ki t i laikraščiai, yra pri
verstas dėti B|askvc3 agentų propagandines 
kalbas, žinias,- taip pat yra priveisti rašyti 
ir dėti straipsnius prieš savo įsitikinimuSu 
žinių iš Lietuvos katalikų gyvenimo visai 

KAIP TAI ĮVYKO 
ka i Lietuvos vyriaus}Iv pi*'gerbti Lietuvos valstybinę ne-

pasi-'priklausomybę. P a t s Stalinas 
[riSe ša Sovietų Sąjunga tar- 'užtikrino, kad Maskvos duo-
pu. uvio pagalbos sutartį, lie- tasis žodis būsia> šventai pil-
tuvių visuomenėje jau tada domas. 
kilo didelis susirūpinimas d5lj ,> , ,• i v. . • , •, Xn\ . . . ... Pasklidus Kiniai, kad Vil-
valstybes ateities. Tiesa, ta ' • . . . • , • • i„-

. . . T . i mus g rp t a prie Lietuvos, lai-
paeia sutartimi Lietuva a tga - \ • JT . „ • 

t. fo kiliosios sostines Kauno visuo 
vo savo sostinę Vilnių, dėl 
kurio visa lietuvių tauta išt v e r m i n g i per beveik 20 me
tų kovojo. Plačiosios gyven
toji! mases džiūgavio, nes iš
svajotasis V.ilniuy grįžo |,;'i,? 
motinos —•tėvynės". Bet ką/-
tu akilesnioji visuomenes da
lis statė nieko gero nežadan
tį klausiinų: Ar Maskva lai
kysis pasirašytosios sutarties? 
Visus kankino mintis, kad į-
'saleistosios raudonosios arini-
jos dalys gali iš Lietuvos jau 

jau nebeleidžiaaia dėti. 
B u v u s * "Mūsų Laikrašč io" redaktorius į nebeissidangmti. Pagaliau, 

kum Barauskas yra i šbėga nuo bolševikų Į Lietuvai padovanotoji medaus 
teroro į Vokietiją, kur drauge su kitais pa
bėgėliais iš Lietuvos kenčia vargą ir skur
dą ir laukia skubios Amerikos lietuvių pa
galbos. 

APŽVALGA 
• 

Viską Ateme 
* * 

Bolševikai giriasi, kad Lietuvos žmonės 
99 nucš. ' ' b a l s avo" už jų valdžia, (jų pačių 
laikraščiai rašo, kad vienoj vietoj balsavę 
net loo muoš.), tačiau, kaip pastebi "N-
nos" , toji " v a l d ž i a " rado reikalinga tuoj 
atimti žmonėms v.isas teises. Toliau " N . , ; 

rašo: 
"Devyniasdtšimt-devyni nuošimčiai balsa

vo už valdžią (v.isi minis teriai buvo kandi
datai) , bet ta valdžia rado reikalinga tuo
jau atimti savo balsuotojams visas teises! 

4 'Ne gana to, kad ji panaikino pilietines 
žmonių teises sakytum, kovai i*u "bur-

statiniaitė — Vilnius buvo su 
gadintas geroku deguto šauk 
š tu : neabejotinai lietuv 
Švenčionių apskritis pasiliko 
anapus Lietuvo s sienų. 

Bet u latriotinė lietuvių vi
suomenė suprato, kad Lietu
vos vyriausybė neturėjo jokio 
pasirinkimo. Vokietijai nusi
tarus su Sovietų Rusija, Lie
tuva norom neniorom turėjo 
skaitytis su Maskvos reikala
vimais. O čia dar radosi ga
limybė atgauti Vilnių! Tad 
visos aukos atrodo esančios 
vertos to didelio laimėjimo, 
kurį reiškė Vilniaus atgavi
mas. Daug svėrė ir ta aplin
kybe, kaoj per Ma.-?įvos dery
bas Lietuvos delegicijos na
riams Kremlao galijįįnai iškil-

žuazija". Bet j i taip pat atėmė d a r b i n i n k a i j mingai pasižadėjo į k i š t i i 
te:£ę streikuoti — ir net teisę " k u r s t y t i ' Lietuvos vidaus reikalus ir 
prie streikų! 

4<Ir išleidusi šituos drakondškus lais\-ės 
ta *k liaudies vyriausybė ' ' 

menė spalių 10 d. surengi 
džiūgavimo demonstracijas. J 

, gatves paisipylė tūkstančiai 
.žmonių. Ęjo organizacijos, ei
senoje dalyvavo šiaip pilie
čiai. ' Kažkaip savaime eismą 
nukrypo Laisvės alėja į Vil
niaus gatvę ir nužygiavo į 
Prezidentūrą. Balkone pasiro
dė Respublikos Prezidentas 
Antanas Smetona, o kartu su 
juo ir kiti vyriausybės na-
r,;ai. Minia kėlė ovacijas, "va 
l i o " šauksmams nebuvo galo. 
Tik staiga iš miniom išsisky
rė kažkoks vyras, apsuptas 
kelių dešimčių žydukų. Nieko 

Tv" nelaukdamas, jis išdrožė pra-
T lS lvc l 

kalbą, kurioje reikalavo " l iau 
dies vyriausybės". Girdi, " t o 
kia L ie tuva" neturinti teisės 
eiti į Vilnių... 

Vyras, kuri« pasakė šią pra
kalbą, vadinosi Justas Palec
kis. Po jo prakalbos kilo šioks 
toks sumišimas, bet mažai 
kas atkreipė į jo pasakytus 
žodžius rimtesnį dėmesį. Ar 
verta gadinti bendrą giedrią 
nuotaiką dėl kažkokio išsišo
kėlio f Paleckis su savo žyde
liais vėl susimaišė su minia. 
Turbūt, niekam nė neatėjo į 
galvą, kad po 8 mėnesių tas 
pats Jus tas Paleckis bus Lie
tuvos nepriklausomybės duob
kasys... 

(Bus daugiau) 
-J«a 

suvaržymus, pa-
• • : - i darė patvarkymą, kad už " lursmimą vienos 

gyvuUojų dalies prieš k i t ą " žmoney gali 
teisti karo teismas, ir jisai gali juos bausti 
mirtim, 

" K ą reiškia "kiršinimas vienos gyventojų 
dalies prieš k i t ą " ! Šitoks nusidėjimas gali 
apimti bet kokios rūšies politinę agitaciją. 
"Liaudies vyr iausybė" už tokį nea^tiibotą 
nusikaltimą dekretavo mirties bausmę-

"Maskvos koaiumiznias, vadinasi, atnešė 
Lietuvos darbininkams streikų uždraudimą, 
o plačiajai Lietuvos liaudžiai — VJSiį civili
nių teisių atėmimą ir mirties bausmes. 

" J e i g u šitokią " l a i m ę " Lietuvos žmonės 
gavo, pirma negu Lietuva buvo susovietin 

Naciai Dirbdina Nauja Pabūklą \ 

Amerikos korespondentai 
praneša, kad Berlyne ir vėl 
plačiai kalbama, būk naciai 

len und Halbąch jo 70 metu 
gimimo sukaktuvių proga. 
Fiureris su Kruppu kalbėjosi 

Skerdyklų Ožys Ir 
Balšavikai 

Prieš tr is metus pasitaikė 
man proga būti Chicago, kuo
met daugybė * žmonių lankti 
"skerdyklas. Žingeidumo dėlei, 
nuvykau ir aš pažiūrėti. Žiū
riu, vienoj vietoj tiltu iš gar
do maršuoja dklelis rūdmar-
gįs ožys, barzdą išpūtęs, su 
dviem "šob lėm" ant galvos ir 
skambaliuku po kaklu. Eida
mas jis vis galvą purto, kad 
skambaliukas judėtų. Paskui 
ožį seka didelis būrys avių, 
kurias iš užpakalio trys vyrui 
lazdomis varo į skerdyklas. 

Žinoma, ožys buvo gerai ama
to išniekintas, * nes drąsiai ėjo 
pirmyn. Priėjęs prie durų 
tuoj smuko į vidų, o paskui 
jį ir visos avys. Tą darbą at
likęs, greit nėrė per dui'is 
lauk kito būrio vesti. I r taip 
ožys vedė jas plovimui, kiek 
jų ten buvo. Tą darbą dirbo 
kasdien per ilgą laiką. Bet 
vįeną gražią dieną ir tą avių 
vadą ištiko nelaimė: darbinin-. 
kai, ar tai tyčiomis a r per 
neapsižiūrėjimą, rudmargį ožį 
pakabino ant relės ir papiovė. 

Rudmargio ožio vedimas 
avių piovimui, tikras gyveni
mo paveikslas iš Brooklyn'o, 
Chicago ir dar kitur bolševi
kų veikimo. J ie vartoja minė
to ožio metodą. J ie ragų ant 
galvos, kol kas, dar neturi, 

nei skambalo po kaklu nene
šioja, nes jo labai bijo, bet 
skambalą atstoja ją liežuviai. 
Rūdmargis ožys skambalu pa
drąsina avis nešti kailius į 
skerdyklas. . Balšavikai liežu
viu ir per savo spaudą drąsi
na ir veda neatsargius žmo
nes prie visuotinos ištvirkėlių 
vergijos. 

Mums, lietuviams, laikas 
rinitai apie tai pagalvoti. Vi
siems žinoma, kas mūsų bro
lius tėvynėje, Lietuvoje, į val
gą ir vergijos beviltėn nuve
dė. Tai mukerių judošiški lie
žuvių barškinimai. Tą pačią 
purviną propagandą ir čia 
vartoja, gal, dar ir daugiau, 
nes čia daugiau laisvės turfr 

Saugumo atžvilgiu, tikrai jie 
jaučiasi kaip čigonas už tvo
ros, arba rūdma*gis ožvs Clii-
Gagos skerdyklose, Bet kada 
norsį kaip ir tam ožiui, ateis 
galas. Ateis laikai grįžimo į 
pažadėtą pataisos vietelę, nes 
ten Juozas laukia savo pakly
dusių ožių su ištiestomis ran
komis, bet kieta širdimi ir 
žvėriška meile, kad juos pri
glaudus po raudonu vergijos 
skurliu. r , « 

Avelės, būkite atsargios! 
Neklausykite Markso ožių blio 
vimo, nes jūs .papulsite j di
delį tru&ejį. Pąpuolus j tavorš 
člo Juozo globą, bus * labai 
daug nusiminimo ir verksmo. 

A. Morkus 

sužinota, Mueller užimtas kaž tas 153G m. daugiausia re-

Kruppo fabrikuose dirbdina tik apie pusvalandi, o tr.is va-
naują sensacinį karinį pabūk- landas jis praleido lankyda-
lą. Sako, tas naujas pabūk
las būsiąs (panaudotas piieš 
Angliją jai užduoti "galut i 
n ą " smūgį. 

Prieš pat vokiečių kariuo
menei įsiveržiant Prancūzijon 
korespondentai patyrė apie 
kokio tai slapto pabūklo dir
bimą. Bet kaip Prancūzija 

kokios patrankos gaminimu. 
Sunku tikėti, kad būtų dir 

bania kas nors sensacinio. Nes 
jei būtų tiesa, tai a p k tai ne
būtų jokių kalbų. Galimas 

miantis valdančiųjų įtaka i r 
jėga. 1887 m. Norvegijoje 
buvo 6 katalikų bažnyčios, 
8 j>rad. mokyklos ir 21 kuni
gas. 1891 m. suteikiama ka

ta ir prijungta prie Stalino imperijos, tai 
galima įsivaizduoti, kokiame " r o j u j e " jie J>uvo nugalėta, apie tai nieko 

t nebuvo girdima. 
/ 

gvvena daba r ! " 

Garsi Rašytoja Katalike 
Plačiai žinoma norvege rašytoja Sigrid 

Undset atvyko į Ameriką per Vladivostoką. 
J i buvo priversta išbėgti iš savo tėvynes 

(NorVegįjcs), kurią Vokietijos naciai už
grobė. Jcs sūnus yra žuvęs mūšyje s* na
ciais. 

Atvykusio ji i Dėdės Šamo kraštą viešnia 
y ra katalikė. J i rerėįo kataiikybėn po ilgų 
stvdijų, po giliausio įsitikinime, kad tikroji 
Kris taus Ęašnyčia yra Katalikų Bažnyčia. 

Už savo puikius raštus ponia Sigrid Und
set vra laimėjusi Nobelio dovaną. Jos vei
kalas "Kr i s t in Lavransdat ter ' yra priskai-
tomas prie garsiausių pasauly novelių. 

Bando Susiorganizuoti 
" A m e r i k a " rašo: "Paskut in iu laiku tau-

tininkiška visuomenė, ar bent jos kai kurie 
vadai, suskato tampriau susijungti, sudary
ti vieną sąjungą, kuri galėtų kalb-fti ir veik
ti vieiLingos grupės vardu. J ie rugsėjo 1-2 
dd. Philadelpnijoje šaukia suvažiavimą, ku-
riauve turėsią būti sudarytas centras, vieni
janti bei jungianti jėga. Šias pastangas tik 
sveikinti tenka, nes vadinamoje liberališ-
koje-tautininkiškoje visuomenėje nebuvo vie
ningumo, nebuvo pripažintos vadovybės. 

" T a pačia proga pasakytina, kad tauti
ninkai netiksliai save vadina vidurio srove. 
Mums atrodo, kad visuomenės ar tautos vi
durį sudaro tie žmonės, kurie išpažįsta vi
siškai pilnutinio žmogaus ugdymą, kas kn 
tautyl>ės ir tikybos neįmanoma. Liberalai 
tautininkai, palakdami tikybą nuošaliai, iš
sitraukia iš vidurio ir daro žingsnį į šalį, į 
dešinę, kaip kita visuomenės dalis, socialis
tai, daro žingMiį į kitą šąli, į Kairę. Kata
likų visuomenė kaip tik stovi pačiame vi-
duryje. 

"Svarbiausia, kad tautininkai, paguliau, 
susiorganizuotų, kad jie būtų drausminga 
grupe, su kuria būtų galima tartis ir nau-

« dingai \xikti Lietuves gerovei. 

Dabar vokiečiai kal lv, kad 
fiureris Hitleris nesenbn at-

mas fabrikų skyrius. J is ap
lankė ir slaptą skyrių, kur 
jo (Hitlerio) skirtas inžinie
rius E. F . Mueller dirba ivai-
rius slaptus karinius ginklus. 
Fabrikų darbininkai Muellerį 
vadina "Mirt ies angelu". 

Mueller yra 50 m. amžiaus. 
Hitleriui patariant jivs ,1934 
metais pradėjot dirbti Kruppa 
fabrikuose. J a m darbe pade
d a dar kiti t ry s inžinieriai, ventojų Norvegijoje yra tik| Mes dažnai paniekiname 
kurie ilgą laiką fabrikų r.ibų 2600 katalikų, kiti protestan- tai, kas yra nmms naudin-

daiktas, naciai baugina an tulikams religijos laisvė, pri
glus, kad jie be kraujo lie- pažįstamos pilietinės teisėk. 
jimo pasiduotų, nes Vokieti- Nuo 1900 m. ėmė dklėti et-
jai įšsenka kariraės jėgos. j sivertėlių skaič.ius; žymiausia 

1 norvegų konvertitė-rašytoja 
Sigrid Undsed. Dabar Norve-

1 gijoje darbuojasi 44 kat. ku-
. ' nigai. Norvegai katalikai tu~ 

Rvs.mm su karu šiaurėje, . . ., v,. ._,. 
. f „ .. , , n i r savo savaitrašti — " S t . 

prisimenama Norvegijos reli- ^ , ,, 
ginė padėtis. Iš 2,800,000 gy ' 

Kat. Bažnyčia 
Norvegijoje 

lanke baroną Kruppą von Bohį neapieidžia. Šį kartą, kiek tai. Protestantizmas čia įves- giausia. 

i« 

/ 

Kanados — J. A. VaNtylv.ų jungtinis apt tugce boardus, pirmą kartą susirinkęs į posėdį Qtta\va m., Ont., Kanados 
uostinėje. Boardą sudaro 8 amerikiečiai ir 7 kanadiečiai. (Acnie telephoto) ± _ k 
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ŠVENTO KAZIMIERO AKADEMi 
SESELIŲ KAZIMIERIEČIIJ VEDAMOJI AUKŠTESNIOJI MERGAIČIŲ MOKYKLA, 2601 WEST MARQUETTE ROAD, CHICAGO, ILLINOIS 
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Akademija aukštai pasižymėjusi ir III. Yalstvbes Valdžios H 
užtvirtinta MOKSLO, MENO ir DOR03 ištaiga 

Čia n m i U f l ypač lietuvaites pasirucšia į kultūringą, 
lietuvių kataliku gyvenimą. Mokslo programa plati ir įvai
ri. Su bendru klas.iniu bei akademiniu išsilavinimu duoda
mi šie kursai: stenografijos, mašinraščio, knygvedystes, na
mų ruošos — siuvinio, virimo; paišybos, dramos; taip pat 
duodami specialūs kursai muzikoje — instiumentaline — 
pianas, vargonai, dūdos, stygos ir vokalini" - balso lavinimas. 

Knygynas, fizikos ir chemijos laboratorijos puikiai 
įrengtos. Biologijos kabinetas turiningas gyvais pavyz
džiais, modeliais, paveikslais. 

Ypatingai švelni dvasia bei draugiški mergaičių .san
tykiai jaukina Akademijos gyvenimą. Jaunose sielose pasi
slėpusios iniciatyvos ir kūrybinio darbo pajėgos, akademi
joje iškyla aikštėn ir išsitobulina plačioje socialių veikimų 
dirvoje. Sodalija — gyviausias akademijoje veikimo šaltinis, 
duoda kiekvienai mergaitei progą išsilavinti visapusiškai vi
suomeniniam gyvenimui — Dievui, Artimui, Tėvynei. 

Mokslas akademijoje prasideda š. m. rugsėjo men. 9 d. 
su šv. Mišiomis 9.-00 vai. ryto. ; 

Registracijos priimamos kasdien. Platesnėms informaci
joms gauti galima paskambinti telefonu: Prbspcct 0090. 
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Šaunus akademijos auklėtiniu burvs. 

Vienas vaizdu iš "Pelenes' operetes. 
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Kastines pratybose. 

* 

1. Trofėjų laimėtojos "Saugu
mo" konteste. 

2. Stygų duetas, 
."i (Jabi siuvėja. 
4. Lotynistes pratybose. 

Biologijos mokytoja S. M. Fidelija dėsto klasei žmogaus organizmą. 

1. Daigsto, siuva ir matuoja. 
2. Tapytojos kuria originalius vaizdus 
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Akademikes — virėjos "Margučius" dažo. 

1. Lietuvaites garsina savo "Aidus ." 
2. Svarbu ir miela lietuvaitei susipažinti su Lie

tuvos rašytojais. 
L. . m 

; 
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LIETUVIŠKOJI TAUTINĖ INDIVIDUALYBĖ 
IR AMERIKOS LIETUVIS 

• 

P. B. 

^ 

rašo 

(Tęsinys) iVi-ikėjij ir daugeliu kitų istai-
. I trų bei asmenų pastangos su 

Lietuvių katalikų susiorga- iG * . - , ,. . . . [teikti Amerikos lietuvius lie nizavimą$ yra pilnut nuaus m s : 
ir i laėiausmi a j*mes Aineri- J 
kos Ii tuvių ma*ea. Dar vis 
didėjančios neįkainuojamos 
vertes vien tik lietuvybės at
žvilgiu buvo kaziniierioeių, 
pranciŠkie/'Lų, marijonų vit 
nuolynų j>rovineijų įkūrimo 
pastangos. Iš Amerikos lietu
vių tik katalikai išlaiko kelis 
šimtus pradžios mokyklų, to
lias aukštesnes ir aukštąsias 
mokyklas, kuriose vyksta tau
tiniais ir religiniais principais 
pagrįstas jaunuomenes ugdy 
mas. Per parapijas, laikraš
čius, savišalpos draugijas or
ganizuotieji katalikai išugdo 
aukštos tautinės ir moralinės 
vertes asmenybes ir tuo būdu 
iškelia lietuviškosios kilmės 
garby. Amerikos lietuviu, ka
talikų veū\imo dirva išsiple
čia sąryšy su egzistuojančio
mis minėtomis kraštutiniškų 
pažiūrų organizacijomis. Ir 
dabar aktualus yra kan. F. 
Kemėšio pasiūlymas bei pa, 
geidavimas, būtent: 

"Je igu Amerikos tautinin
kai ir liaudininkai jstengtų 
rimčiau pradėti žiūrėti j Ka
talikų Bažnyčių, į jos ne tik 
didžiuly dorinamųjų jėgų, bet 
taip pat ir milžiniškų potenci-
jaline jėgų ir lietuvybės palai 
kymo reikalu; jeigu jie pajus-
kiškas |>arapijas ir mokyklas; 
iš antros pusės, jeigu katalikų]...."Viską suglaudy gauname 
kunigai įvairiais galiniais bū 
dais palengvintų jiems grjžti 
į bažnyčias — tuomet, b.' abe 

— ju, susidarytų naujas, ir *tei 
tvirtas, pagrindas sėkmingam 
tautiniam darbui mūsų išei
vi juje. Susidarytų bendras 
tautini* frontas, kunigams — 
jų parapijoms ir mokykloms 
ateitų į pagelbų naujų inteli
gentiškų jėgų." ("Naujoji 
Romuva," 1936 m. nr. 1(3, 677 
p.). 

Daugiau ar mažiau reikš
mingos buvo Vilniaus Vada
vimo Sąjungos, Draugijos l'ž 
sienių Lietuviams Kemti 
(DULB), žurnalo "Pasaulio 
Lietuviu," Kūnu Kuitūrus 
Rūmų, su Amerikos liotuvių 
organizacijomis bendradar
biaujančių Lietuvos urganiz.i 
cijvi, pagal galimybes tinka 
mai pasiruušusių lietuvybės 

tuviškajame darle. DuL-iiu 
paskatinimu dirbti lietuvybės 
darbų bendromis jėgomis bu
vo Pasaulio Lietuvių Kongre
sas (li)35 m.), Tautinė Spor
to Oiimpijada, chorų ir spor
tininkų vizitai bei revizitai. 
Ant tautiškiausių lietuvių or
ganizacijų pagrindų galėjo 
būti galutinai realizuotas ore 
pakibęs Pasaulio Lietuvių Sų-
jungos įkūrimas, kaip viso 
pasauliu lietuvių socialinės 
bendruomenės ir jos autorite
to vykęs įkūnijimas. Tada 
Amerikoje būtų būvy vienas ( 

ar keli tos sų jungos r egi joni
niai padaliniai. Tokiose sąly-
gose nebūtų likęs tik tuščiuo
se žodžiuose būtinas Ameri
kos lietuvių arehyvo įsteigi
mas (tuo būdu būtų apsaugo
ti Ik'tuvių kultūros indėlio A-
merikoje pėdsakai), nuolati
nių Lietuvos gyvenimų vaiz
duojančių parodėlių, suorga
nizavimas pastovios ir pilnos 
lietuvių autorių leidinių bib
liotekos įsteigimas (tokia bib
lioteka būtų be galo brang, 
dabar). Amerikos lietuviam? 
turi būti visuomet aktualu 
panaudoti visas galimybes lie
tuvybės darbo centralizavi
mui. M. Lipčius viename sa
vo straipsnyje MPasaulio Lie
tuvyje," panagrinėjęs veiki
mo klausimų, pasisako: 

1942 M. TARP AUT. 
EUCHARISTINIS 
KONGRESAS BŪ3IĄS 
ISPANIJOJE 

(ien. Franco pranešė, kad-
sekantis tarpt, eucli iristinis 
kongr.sas numatomas sušau
kti Sevilijoje, 11)42 m. 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

Trockio žudiku drauge Sylvia Agelot'f iš New • Yurko. Ji 
yra arekte l(exico Cty, Meksikoje. (Acnie tel.photo 

NAUJAS A P A H A I A S 
AKINIAMS PRITAIKINT 

Remkite Lietuvišką 
Žydukę 

•W NATHAN 
&ANTER 

MUTUAL 
LIQUOR 

CO. 
Wholesale 

4707 So. 

Halsted St 
Tel. Blvd. 

0014 

LIETUVIAI DAKTARAI 

TVARKYS GARSIŲJŲ 
LIETUVIŲ KAPUS 

Kai kurių žymių lietuvių 
kapai apkasti, netvarkingai 

bes teatras tvarkys* Sasnaus
ku ir IVaiekaus kapus, Liet. 
kalbos dr-ja — Būgos, Jab
lonskio ir Jauniaus, Krikše.J 
Darbininkų sąjunga apžėlė, kas daru nemielų įJ i^rummiKų sųjunga - Vyt. 

spūdį. Dauo-elio tų kapų iki! Endaulaičio kape ir t.t. Rei-
šiol netvarkė nei gimines, nei k i a l a u k t i ' k a d i r provincijos 

organizacijos n e t l l inteligentai, i r kas kitas. Paskutiniu 
suskantama juos aptvarkyti. t»«ru«WJu gimines pasirūpins 

tvarkyti jų miestely (palaido-

LILTUV1AI DAKTARAI 

tokių išvadą: 1. Kad užsieniu 
lietuvių rėmimo ir Šelpimu 
darbas geriau sektųsi, reikia 
visų jį atlikti tik per tyčia 
tani reikalui skiriamų ir visų 
pasitikėjimų turinčių DULK 
organizacijų. 2. Tose vietose, 
kur veikia daugiau užsienių 
lietuvių organizacijų, jos tu
rėtų susiburti j komitetus, ku
rių uždavinys būtų tinkamai 
paskirstyti gaunamų paramų 
ir gerinti tų organizacijų ben
drų lietuviškų veikimų.'' 
("Pasaul. Lietuvis," 1940 m. 
nr. G, 728 p.). 

Tai buvo labai aktualu, bet 
tam realizuoti reikėjo ir rei
kia nuo lietuvybės darbo izo
liuoti gydymo reikalingus dva 
šios ligonius, kurių dar vis 
turime atskirų asmenų ir or
ganizacijų pavidalu. 

(Bus daugiau) 

KVC ir ateitininkų "Šatri
jos" draugija imasi .iniciaty
vos tvarkyti Kauno kapinės': 
palaidotų katalikų veikėjų 
kapus. Ateitininkės ir pava 
sūriniu kes jau aptvarkė Vin
co Dovydaičio kapų. Valsty-

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS 

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

gali suteikti. 
32 METAI rATYIt lMO 

pritinkime a k imu. kurie pasalina 
\i-a akių įtempimą. 

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos 
Telefonas CANAL 0323 — Chicago 

OFISO VALANDOS 
Kasdien S):00 a. m. iki 8.30 p. m. 

Treč. ir į e i t : 9:00 a. m. iki 
7:30 p. m. 

tų įžymiųjų lietuvių kapus. 

AKIŲ GYDYTOJAS 

J 

DR. VAITUSH, OPT. 
SFF.ClAIitRTAS 

OFTOMETRICALLV AKIŲ 
LIETrVIS 

Su*-irS 20 metų praktikavimo 
Mano Garantavimas 

Palengvins akių įtempimą kas e» 
1 priežastimi galvos gkaud&jimo 
tvaigimo. akių Jtempimo. r.?rvuotu I 
no. skaudama akių karštį, atitaiso 
Tumpat^gyste ' r tolinfcryste. Prir^n 
<ia teisingai akinius. Visuose atsiti- j 
'rtmnosie *!if«a,m)n»vimai« daromas su | 
elektra, parodančia mažiausias k I a* : 
Jas. Speciali a tv ia atkr<Mo(am» * 
Tiokyklor valkti* Krtfivnm t k v *•' j 
taisomo* , 

•«.lnn/i/>«- nuo l t ikt ̂  vai. vak I 
Nedeliomis paffal sutartį 

Daugely atsitikima nkvs atifaMon j 
moH be akinio. Kainos plirins kalt I 
olruiiau. ,' 

4712 SO. ASHLAND A VE. 
Telefonas YARds 1S7S 

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

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

Lengvi Išmokėjimai. 

Del teisingo radio patarna
vimo šaukite: YARds 3088. 

JOSEPH F. BUDRIK 
FURNITURE HOUSE 

3409-11 ir 3417-21 South 
Halsted Street 

BUDH1KO PROGRAMAI: 
WCFL — 970 kil. Sekmadienio 
vakare 9 vai. 
VVHFC — 1420 kil., Ketvirta
dienio vak 7 vs1 

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 IE CHIRURGAS 

Taipgi akinius pritaikau. 
3343 S. HalsLu Street Telefonas: Hemlock 5849 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Ave. 
(Jliso \ alandos: 
fo piet — 1 iki 3 j Vakarais 7 iki y 

bekmaihemais suiyg sutarties 

Phone Cicero 4276 

UK. H. AIKOČiŪNAS 
DAUTISTAb 

1446 S. 49ih Ct., Cicero, 111. 
Antradieniais, i^euuiuuiemuia 

ir r'cuktuuieniais 
Valandos: iu-iz ryte. z-b, 7-9 P. AL. 

31.4/ b. Haisied St., Chicago 
^uiuauieuiais, IreciaUieniaib 

ir {Šeštadieniais 
Valandos: 3 — 8 popiet, 

hL CANal 5969 

OR. UfALTER PHILIPS 
GYDYTOJAS IE CHIRURGAS 
*155 VVest Cermak Road 

OFISO VALANDOS 
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare 
• ir pasai sutartį. 

DR. F. C. WiNSJOJNAŠ_ 

PHYSICIAN - SURGBON 
Ofiso: 2158 W. Cermak Rd. 

TeL CANal 2S45 
Vai.: 2 — 4 ir 7 — 9 

Res.: 7004 So. Falrf.eld 
Tel HEMlock 3150 

I R . V. L SIEOLINSKI 
DANTISTAS 

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAFayette S660 

Antradieniais, Ketvirtadieniais U 
A oo« Penktadieniais. 
4631 So. Ashland A ve. 

TeL YARds 0994. 
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 

Šeštadieniais. 

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

(2-tros lubos) 
TeL MD3way 2880 Chicago, 11L 

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

Sekniad. nuo 10 iki 12 vai. ryto. 

aaa&jaB; i •Aiv22S%\ s& >>S<'S^S^vSv^v§g<'S^SJl. 

Fa4eU Pinigai kas Mėnesi iki 11 Dienos, Neš Nuošimti Nuo 1 Dieno*. 

TURTAS VIRŠ #5,500,000.00 
ATSARGOS KAPITALAS #360,000.00 
Dabar mokam 3y2% oi P* 

dštug pinigus. Duodaiu pa 
•kolas ant nam^ 1 iki 20 m 

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

i LOAS associATioa 
or CUICAGO 

<l .ST1> * L \ C K l t : W K H , 

VAL.: I I k l l n p. Tnvtaul.: 9 Iki 12:00 p. SeSuul.: B iki 8:00 v. T. 

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

t 

Cauutered by U. 8. OoTenunnn 
HA V INOS FEDKRAl^LI 

£NSUHK1> 
• 

4192 ARCHER AVENU1 
l l l.. VI1K.1MA 1141 

w 

i 

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

CHICAGO'S MOST EK1JABLE NEW CAli DEALEK 
Trade-ins on New Plymouths and De Sotos are swamping us! 

Therefore We Are Offering Our Tremendous Used Car btock At 
R E A L B A R G A I N F R I G E S . 

BUICKS - 1939-38-37-36, Sedans. Prices as Low as: 
AU ha ve Heaters and Trunks — some with Radios $ 3 9 5 . 0 0 

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

CHRYSLERS — 1939-38-37, Sedans. These look likę nevv.. . $ 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, vvith Heater; some have Radios $ 1 9 5 . 0 0 

PONTIACS —1939-38-37-36, with Heaters, Radios, Trunks, $ 1 8 5 . 0 0 
PLYMOUTHS — 1940-39-38-38-36, with Heaters, 
Radios and Trunks. AU these cars are likę Brand Nevv $ 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 CAR DOWN — BALANCE 18 MONTHS. 

Burke Motor Sales Co. 
P L Y 

1 
* f!) 

Telefonas CANal 7329 

UK. U l t H J . BARTKUS 
U - i l > X i U j i i 3 IK CMliiUKlJiisi 

2202 VVest Cermak Road 
UlUdU VAliAx\L»Utf: 2-4 ir /-tf 

ir pagal sutartį. 
iSeiuuadieaiais taipgi pagal sutartį. 

Kes. teieionas g ^ J j g 01^1. 
Tel. Cicero 1484 

UK. i . K. PALU f SIS 
Kaiup. lotos oat. ir 4̂ m C t 

UFLiSO VALANDOS: 
Nuo 2 ilu. i popiet ir 7 iki 9 vak. 

ir pagal sutartį. 
Res. 1625 bu. 5UUi Avenue 

Tel. Cicero 1484 

OR. MAURICt KAHN 
GYDYTOJAS IE CUlKUEttAfl 
4oiii So. Asiiiand Avenue 

TeL lAKds 0994 
&ez. tel. fLAaa 8200 

VALANDOS: 
Nuo 10-12 v. rytoj 2-8 ir /-b ?. vak, 
Nedelioiiiia nuo 10 iki 12 vai, dieuj 
TeL YAEds 5557 

OR. FKANK G. KW1NN 
(Kviecinskas) 

GYDYTOJAS l l i CHI£U£aAS 
1001 Vvest 4/tn btreet 

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

ir pagal autait^. 

OR.A.JENKINS 
(Laetuviaj 

GYDYTOJAS Lkt OMIEUBGAS 

200U vvest b'dra 5ireet 
OFISO VAI.AiNOOS: 

Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare 
Taipgi pagal sutartį. 

Ofiso teieiouas PfiOspect 6737 
Namų teleioiiaa VLttgima 2421 

DR. P. J. BONAR 
(Beiuarauskas) 

GYDYTOJAS LR CH1HUEGAS 
byoo bo. halsted btreet 

TELEFONAI: 
Ofiso — W£Ntwortn 1612. 

lies. — YA&da 3956. 
OFISO VALANDOS: 

2 iki 4 popiet. 7 iki 9 vakare. 
Trečiadieniais ir Sekmadieniai* 

pagal sutartį. 
TeL YAEds 2246 

DR.C.VEZELIS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47tn Street 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTAHŲ DRAUGIJOS NARIAI 

D E S O T O --
6445 So. Western Ave. 

0 P E N E V E N I N G S 

O U T H 
Chicago, 111. 

XX vSBvSSvSvSv;^^^ čž&Ą 

&es. 6958 So. Talman Ave. 
ites. TeL GKOveiull 0617 
Office teL HEMlock 4848 

DR. J . J . SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IK CHLBU&GAS 

'"**~Vai.V"2^4 ir* 7—9 vak". ~~ 
Ketvirtad. ir Nedelioniis su&itarua. 

2423 W. Marquette Road 

OR. STRIKOL'IS 
PHYSlClAlf AND SU&GCON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki & vai. vak. 
NedėlioiiUiJ pagal sutarta 

Office teL YAEda 4787 
Mamų teL PKOspect 1930 

TeL CANal 6122 

DR. BIEŽIS 
GYDYTOJAS I& CHIRURGAS 

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

REZIDENCIJA} 
6631 S. California Ave. 

Office Pkone Res. and Office 
f ROspect 1028 2359 6. LeaviU SU 
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak., Canal 0700 

DR. J . J . KUVYAK 
(Kowarskas) 

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

Trečiadieniaie ir Sekmadieniai* 
pagal sutartį. 

TeL YARds 6921. 
Res.: K£Nwood 5107. 

DR. A. J, UERTASH 
GYDYTOJAS IB, CHIRURGAS 

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

Ofiso teL VIRgima 0036 
Rezidencijos teL: REVerly 8244 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 Archer Avenue 

Ofiao vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. IL 
Nedeliomia pagal sutartu 

TeL CANal 0257 
Res. teL: PROspect 6659 

DR. P. Z. ZAL4T0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS / 
1821 So. Halsted Street 

Residencija: 6600 So. Arteaian Ave. 
VAF.ANDOS: 11 v. ryto iki 3 ©op'^ 

CRANE COAL CO., 5332 S. Long Ave., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022 
POCAHONTAS MI3fE R l \ , iš RC-
riaušių maiiuj. Dafug dulkiu išim
ta. Perkant 5 Tonus ar daugiau — 
$7.35; Black Band — $9.50. 

Sales Tax Eztra. 

. 

\ 
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K TĖVŲ KRAŠTO 
Šienapiūte 

Šienapiūte, itarp vtenas 
gražiausių laukų darbų, i š 
dainuodama ir daugely lietu
vių liaudies dainų. I )a I ui r ties 
mašinų amžiuje mūsų kaimo 
šianapiūtes papročiai žymiai 
sumenkėjo, todėl hus įdomu 

bodavo įtaisytas barškutis, 
kuris šienu grebiant barška, 
lyg su muzika pritardamas, 
(jreblio Ibarškutiu padarytas 
įgręžus į grebliikceio galų 
skylute, kurioje įpilti žirniai 
ar š rateliai tarška. Kitų grėb
liakočių gale būdavo įtaisy
tas švilpukas, panašiai įgrę 

pažvelgti j Bemtaių kukų ž i a L ) t > k a i p i r "barškutį, tik 
Lietuvos kaimo givbojel.ų 
gražius papročius. 

— Kunigiškių kaime buvo 
šienapiūte, — pasakoja apie 
80 metų moteris, — pievose 
nuo ankstybo ryto šienpioviai 
valiavo dainas, kurios iš tolo 
girdėjosi net visame kaime. 
Pusryčius išvirusios grėbėjos 

I'ritaikytns lūpomis .pūsti, 
kaip dūdai* grojant. Grebliai 
su dūdele daugiau vartojami 
giriose susiūkeioti ir daino
ms švilpyne pri tart i . 

Kai apžiūrėjusios grėblius, 
nuėjom į pievas, vyrams ati
davėm pusryčius ir stojom į 
bara pradalgių daužyti, kadi 

_ skubėjo į pievas šieno grėb-l šienas geriau išdžiūtų. Eida-
ti. Išeidamos nešėsi lauknešė- nios baro galan, grėbėjos dai
lius žaliharšeių ,ir rišuliukus navo: 
užkandžių. Kiekviena grėbėja; — Man grėblelis išrašytas, 
ant peties turėjo naujų, dai- nuo bernelio išprašytas. 

NAUJOS MAŠINOS FONDAS 

Meksikoje nužudyto bolševikų vado Trockio Lavonas lydimas j kapu- Mejrioo City. 
(Acme telephoto' 

tu gal nedainuodivotf — pa
klausėm pasakotoja. 

— Dainuodavo ir baudžia-

mokyklos svetaine, kurioje 
Albina Oiuaitienė su darbščio
mis pagalbininkėmis parūpino 

lų grėblelį. Išėjusios galan 
kaimo, užtraukė šienapiutinę 
grėbėjų dainele: 

— Aukšti kalnai, 
žalios lankos, 
balti dobilėliai. 
Ulevojo t rys ses-edės 
šienelį gTėbdamos. 
I r atėjo jauns bernelis 
į žalių pievele, 
ir atnešė gromatėlę 
su aukso žiedeliu... • 

Netrukus išėjo iš kaimo ir 
antras grėbėjėlių būrys, šios 
paMvydamos pirmąsias savaip 
dainavo šienapi utinę: 

— Jojau, jojau vieškelėliu, 
Šiuo plačiuoju keleliu. 

I r punač iau mergužėlę 
lankoj šienų grėbinčių. 
Eikš mergelė iš lankelės 
paduok baltų rankelę... 
— Žangiai eidamos pasivi

jom pirmojo būrio grėbėjas. 

Kurį laikų dainos nutrūko. 
Tuo tarpu gėrėjomės viena 
kitos gražiai rašytais grėb
liais. O grėblių būta ir tikrai 
gražių. Kai paūgėjau į šešio
likinę pusmergę, jau iš anks
to prieš šienapiūte, Jon- lis, 
mano širdelės paguoda, nuo 
savęs nutraukdamas popiečių 
poilsį, visų pavasarėlį dirb-
dino man margąjį grėblelį, 
kad padarytų gražiausių iš 
vjyų mūsų kaimo grėbėjų grė
blių. I r padarė, nors bažny
čioj ant altoriaus dėk, tai 
gražumėlis grėblio būta! 

— Įdomu, kuo jis tų grėblį 
išdabino, kad sakai labai gra
žiai a t rodėt — teiravosi klau
sytojai. 

— Sunku dabųr VISKQ ir at
siminti, — stengėsi kaip įma
nydama nupasakoti grėblio 
pagražinimų smulkmenas. — 
Raudono obelinio medžio . j -
vairiausiais vingeliais ir ki
ta is margui iais dabinta grėb
lio galva, buvo pritvirtinta 
prie grėbliakočio berJt trinu-
karklo ar vytkt^ dažais pa
margintai.^ lankeliais. (.Jrėblia-

Valio, pievų pievytėlę, 
valio, balta dobilėlį! 

Man grėblelis malevotas 
nuo bernelio išviliotas. 

Valio, pievų pievytėlę, 
valio, baltų dobilėli! ir 1.1. 

Šienapiūtės metu piovėjų ir 
grėbėjų dainų valiavimais 
skambėdavo pievos ir miškai. 
Grėbėjų senoviniai moterų 
marginiai drabužiai visur pie
vose ir žaliose lankose margo
jo, kaip velykiniai margučiai. 

vų laikais, — pasakojo senu-1 skanius bendrus piejtus. Pie-
tė. — Tik tuomet dainuoda-j tuose dalyvavo Vyčių kuopų 
vo ne iš linksmumo, bet pa
lengvinti sunkų darbų arba 
dvaro tijūno įsakymu. Bau
džiavoj kartais ir darbas bū
davo dirbamas pagal dainos 
taktų, kaip rikiuotėj. Jeigu 
kas būdavo atsilieka su dar
bu nuo dainuojamos dainos 
posmo, tas gauna niuo tijūno 
bizūnų (rimbų) per pečius ir 

atstovai iš Dayton, Cleveland 
ir Philadelphia. Vedėju bend
rų pietų buvo įpiirm. Povilas 
Jevaltas. Pietums užsibaigus 
trumpai kalbėjo klebonas, d i 
delis, Venckaitė, R užgis, Ši-

Esplen, Pa. 
Vyčių Seimelis 

Kugp. 25 d- šv. Vincento 
parapijoje įvyko regionalis 
Vyčių seimelis tikslu sustip
rinti vietinę 62 Vyčių kuopų 
ir palengvinti kuopų įsikūri
mų kitose parapijose. Atvy
ko smarkių delegatų iš Day
ton, Ohio, Cleveland. ir Phi-

meliūtė, inž. A. J . Mažeika ir I lftdelphįjos. Vietinė vyčių kuo 
Mažeikienė. Įteiktos dovanos j pa juos gražiai priėmė ir vai-
iš Vyčių visuotino seimo par-jšino. Iš ryto v,isi delegatai 
vežtos kun. J . Vaišnorui ir 

turi verkdamas dirbti ir dai-j Šimelytei. Plačiau kalbėjo A-
nuoti. Seniau ir dirbti reikė
jo daug daugiau, nes į laukų 
išeidavo net (prieš 'saulei te
kant ir dirbo laukuose ligi 

— Sunkiųjų baudžiavų me-1 sutemų B. BuraČas 

j 

PITTSBURGH'O LIETUVIŲ 2 N 0 S | 
North Side 

' Kugp. 25 d. tuojau po tre
čiųjų šv. Mišių Moterų klu
bas turėjo trumpų bet vaisin
gų pasitarimų pramogos ren
gimo reikalais. Vietoj išva
žiavimo nutar ta rengti kornų 
ir kugelio vakarienę su "bin-
g o ' \ kaipo priedu, rugsėjo 8 
d. felavokų svetainėje. Tos va
karienes metu bus užbaigtas 
" la imėj imų" vajus, kuris jau 

^ 

I liai, bet kuklūs ir savo regu 
las išpildo kuo stropiausiai. 
Duok Dieve, kad jų skaičius 
užaugtų šimteriopai. 

Mūsų choras mums " s a r 
ma tos" dar nepadarė, kui 
rodosi, tai pasirodo gerai. 
Klaidų gi nedaro tik tas, kurs 
nieko neveikia. 

Susivienijimo 87 kuopa re
gis įneina j geros tvarkos vė-

sykį tapo atidėtas. Toliau j į | * ĮS tik reikia daugiau agita-
vilkinti neapsimoka. 

Pastaruoju metu moterų 
klubas nesusilaukia tokios pa
ramos, kokios jis užsipelno 
savo nuveiktais darbais, ta
čiau moterys kruta ir krutės. 
Jos dirba ne sau, tik bažny
čiai. Tas visiems aišku. Mūsų 
parapijos draugijos galėtu bū-

cijos, gero agento, o narių 
skaičius augs, kaip ant mie
lių. Reiškia, mūsų kritikai te-
nešaudo j mus per skaudžiai, 
teatsimena sųlygas, kokiose 
dirbame. Po -įerakių sunkaus 
(Jarbo metų reikia pagaliams 
ir atsilsėti. dal iu užtik rint i 
visus, kad North Side užpeč-
kyj nebepasiliko. Tik reikia 

kar tu su vietiniais vvčiais 
bendrai ėjo prie šv. Komuni
jos. Dvyliktų valandų įvyko 
bendri pietūs mokyklos sve
tainėje, pietų laiku pasakyta 
daug šiltų prakalbėlių. Ant
rų valandų prasidėjo seime
lis, kuriame dalyvavo gana 
daug svečių ir šie kunigai: 
J . Vaišnoras, vietinis klebo
nas 

ti skaitlingesnės, negu yra, ta- miuns svetainės. Kur svet >v-
čiau verkšlenti nėra ko. 

Sulyg Jurgio ir kepurė. Su-
lyg kį-iarapijos didumo mes 
stovime ne paskutinėj vietoj. 
Nėra tokios kolonijos, kur vis
kas pažangi uotų šimtų nuo
šimčių. K k k aplinkybės lei
džia — kasamės pirmyn. Ne
galima sakyti, kad Yjviai pa:-
mus mirė negiiuę. Vyčių id" 
ja dar gyva, tik žinoma rei 
kia poros ' 'bakstelėj imų" :; 

nes komisija dingo 

kotį išpiaustinėt negalima, to- Espleno. Negalima sakyti 
dėl kotas buvo dažnai rašy- kad jaunųjų moterų klūba 
te išrašyta.- įvairiais pagra- jau palaidotas pačioj jau»>rs 

|tėj . Atostogoms praeju> ji 
užs]-indCs visoje savo grožėj* 

žinimais, kurių nė nepasaky
čiau, tirėbliakočio šonuose, 
t a rp kitų pagra in imų bųvoj 
jsagstyta mažutėlių vddrod- Sodalicija ir Vardo Jėzau 
žio šukelių ir tfbaneiom ial- draugija yra tvarki j ir sa\a 
vario galvutėm vinių, kad^ianesiD^mis šv. Komunijomi 
>aulei spindint bėjų švi- daro gražaus įspūdžio j žino 

West End 
Kugpiūčio 20 d. Vyčių kuo

pa laikė susirinkimų, kuria
me pasiskirstė darbus būsi
mame seimelyje. Ta iPoJ turė
jo draugiškų vakarėlį. 

Kugpiūčio 22 d. įvyko su
tuoktuvės Onos Jakeliūtės su 
W. Gahr, svetimtaučiu. Alto
riai buvo gražiai išpuošti gy
vomis gėlėmis ir takas baltu 
ludeklu išklotas. 

Lai gerasai Dievulis laimi-
aa naujr.i susikūrusių šeimy 
nėlę. 

tuojami grėbliai žaibuotų iš u e s . Tretininkių ir Gyvoje , 
tolo. Grėbliakočio laibgalyje Ražančiaus nors maži būre- j ^ova i iš kitų kolonijų ėjo | kyklos svetainėje. Vietinis 

rftigpiūčio 25 d. įvyko Vy-
vių kuopi seimelis. Vietiniai 
Vyčiai-ės čjo per sumų ben-
Irai prie šv. Komunijos. 

Iš bažnyčios vietiniai ir at-J p ū č i o 30 d., 7:30 vakare, mo-

ntamas Urbonas, senas1 vadas 
Vyčių 62 kuopos. Iš jo kalbos 
paaiškėjo, kad visokeriopais 
būdais bandė palaikyti vieti
nę Vyčių kuopų, bet kliūtys 
trukdė ir privedė prie pakri
kimo. 

Po pietų ir kalbų prasidė
jo seimelis Vyčių ir Lietuvos 
Ui i nnais ir malda. Vedėju iš
r inktas vietas varg. A. Sa
dauskas, kuris pakvietė sve
čius1 ir klebonų trumpai pra
bilti. Kalbėjo kun. A. Jurgu
tis, kun. J . Skripkus ir kun. 
J , Milius; karštai sveikino 
jaunimų ir ragino bendrai ir 
vienimgai veikti Bažnyčios ir 
Tėvynės labui. Iššaukti atsto-
vai Daytom, Clevelando ir 
Philadelphia taip pat trunir, 
ipai kalbėjo. 

Dienotvarkei buvo reikalas' . . _ v v. . , , 
, .. T r *, . ... .v nam tautai .ir Bažnyčiai 

sudaryti \ ycių apskritį iš 
Pennsylvania ,ir Ohio valsti
jų. Plačiai buvo kalbama . a-
pie šį reikalų ir vienbalsiai 
nutar ta sudaryti toki apskri
ti. Valdybon išrinkta: (Inde
lis, pirmininku, vi,ce pirminin
kais K. Ruzgis ir Naunionis, o 
raštininke ir iždininke Venc
kaitė. Nutarta apskričio sei
melį laikyti vienų sykį į me

tus. 
Svarstoma ir apie Vyčių 

kuopas, silpnai gyvuojančias. 
Tuo reikalu žadėjo pasidar
buoti plačiai žinomas veikė
jas inž. A. J . Mažeika. 

Lietuvos reikalais Vyčių 
seimui pareiškus protestų 
prieš grobuonius bolševikus ir 
padėkų Suv. Valstijoms \A 
užuojaujtų Lietuvai, seimelis 
pasižadėjo vieningai darbuo
tis Bažnyčios ir Tėvynės la
bui. Seimelis baigtas malda. 

Vakare buvo draugiškas 
vakarėlis, kad arčiau sus'ya-
žinti su atstovais Vyeių kuo
pų iš tolimesnių kolonijų. Jau 
ninms linksminosi iki vėlam 
laikui. 

Šv. Vincento Lyceum vaiki
nai šauniai darbuojasi ruoš
dami < 4hingo" vakarų parapi
jos labui. Vakarą* įvyks rug-

$3,372.90 
. . 7.00 

. . 2.00 

2.00 
•\oo 

MAŠINŲ FONDE BUVO 
Mrs. J . Stumbris, Chicago, Lllinois 

(1. (irabijolienė, South Boston, Ifągs 
A. Tubutis, Chicago, lllinois 2.00 
J . Kukenis, Chicago, lllinois 2.00 

M. Vertelka, Chicago, Illinois 
A. Czesna, Chicago, lllinois 
M. Vaznis, Chicago, Illinois 2JOO 

N.N., Chicago, lllinois 4.00 
Mrs. E. Labanauskas, Chicago, lllinois 2.00 
P. Rimkus, Chicago Heighta, lllinois 2.00 
P. Navickienė, Racįne, \\ isconsin 2.00 
x\gnes Kaspar, Indiana Ilarbor, Indiana 2.00 
V. Ragaišis, Sheboygan, \Visconsin 2J00 
M. Ulciekas, Nashua, New Hampshire 2.00 
A. Ambrasienė, Detroit, Michi^aa 2.00 
J . Naujokaitis, Clintbn, Indiana 2.00 
Mrs. K. Jonelis, Chicago, lllinois 2.00 
T. Gabriene, Chicago, lllinois 2.00 
A. Balth, Chicago, lllinois 2.00 

. . , , S. Šidlauskas, Chicago, lllinois 2.00 
J . .Mįsius, J . Skripkus | M r s A M i c k u S ) n u < į s o r i ) N e w Y o r k 2.00 

ir A. .Jurgutis. Seimelį vedė,B ev. G. Česna, Sioux City, Io\va 2.00 
Šv. (Vincento p a r a p jos var- :F. Daumantas, ' Detroit, Michigan 2iK) 
gonininkas Alek. Sadauskas, !?• *f**™\ J1

x
amt

+
ra(;k '1 **&&*, • ••. f * 

f . __ v. J . C hieavich, .Aantv (ilo, Pennsvlvama 4.00 
kuris yra didelis Vyčių rams- y Gražulis, Du Bois, Pennsylvania 2.00 
tis. Pakviesti, vifsi kunigai p . Juška, Chicago, lllinois 2.00 
nuoširdžiai linkėjo Vyčiams 
augti ir sutraukti po savo v/-
liava visų Pittsburgho jauni
mų. 

Stebėtina, kodėl kiti mūsų 
vargonininkai taip šiaušiasi 
prieš Vyčius, ar gi jums ne
patiktų Vyčių šūkis: "gyve* 

Jei 
Maironio ir* Pasaulinės Paro
dos chorai įstotų į Vyčius, 
kokia galinga įsikurtų jauni
mo tvirtovė. 'Seimelis ėjo 
sklandžiai. Tapo įkurtais P a 
ir Orio apskritys, išrinkto* 
sporto ir dramos komisijos. 
Reikia pasveikinti kun. Vaiš
norų už jo uolų ir nuoširdų 
Vyvv'ių rėmimų. Jo pavyzdį 

S. Jasinskas, Athol Massachusetts 2.00 
T. Mitchell, Nashua, New Hampshire . . v , 1.10 
T. (iabatorius, Hartford, Connecticut , 4.00 
F. Sutkus, Chicago, lllinois 2.00 
S. Juozalenaitė, Chicago, Illinois 2.50 
J . Grigas, Chicago, Illinois 2.00 
T. Atroškienė, Chicago, lllinois 2.00 
Mrs. M. Ciii-araitis, Brooklvn, Nevv York . . . . , 2.00 
J . G. Millas, Cieero, lllinofs , 2.00 
I. Pa^lvorskis, Chicago, lllinois , 2.00 
O. Ūsienė, Chicago, lllinois 2*.00 
K. Drvža, Philadelohia, Pennsvlvania 2.00 
P. Sluzas, Chicago," lllinois .." 2.00 
C. A. Ignatavičius, Chicago, Illinois • 2.00 

4.00 
3.00 
2.00 

., 2.00 
1.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
2.00 
2.00 
2.00 

K. Šerpetis, Chicago, Illinois 
J . Kikis, Chicago, Illinois 
A. Kukšta, Chicago, Illinois 
Mrs. T. Sipavičius, Chicago, lllinois 
A. Beginąs, Chicago, lllinois 
V. Gaidauskienė, Chicago, lllinois . 
J . Barkauskas, Chicago, lllinois . . . 
N. Abaravičius, Chicago, lllinois . . . 
A. Tebelskis, Chicago, lllinois . . . . . 
H. Blauzdis, Chicago, lllinois 
K. ir U. Budaitis, Chicago, Illinois 

turėtų pasekti kiti. Dalyvis I F . Kasmauskienė, Chicago, lllinois 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ „ — ^ J. Tamošiūnas, Hartford, Connecticut 2.00 

J V . Ališauskas, Kenosha, Wisconsin 2.00 
A. Kudirkienė, Norvvood, Mass 2.00 
F. Leveris, AVorcester, Massachusetts 1.00 
M. Vosylius, AVaterbury, Connecticut 2.00 

VISO $3,50o.50 
Nuoširdžiai ačiū visiems kurie prisidėjo prie ** Draugo 

Spaustuvės Masinu Fondo^ ^ ^ 

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

$5.00 Machineless Pcrmanent 
\Vavc. SPECIAL TIRTAI $2 .75 
Skambinkit: REPublic 9202 
Užtikrintas darbas visu pagražini

mo darbu! 
Patyrusios Lietuvaitės! 

SUĮ Savaite Penstato 2 Naujas 
Darbininkes: Anette Stoškus ir 
liose Tassclla. 

Marty's Beauty 
Shop 

6321 S. WESTERN AVE. 
Tel.: REPubHn 9202 

Marty SucUla, savininkS 

tt 

Jr 

Pastovumas-
Tą liudija įstaigos 4**-nu *nenj gyvavimas. 

\ 

^p 
M bendrove, kaip moaų tauta, yra Įsteigta amt 
•arnu. kurie yra savininku apgyventa. Nerasit* 
saugesnes vietos taupyti savo pinigus. 

ĮS IGYKITE NAI£4 P E R MŪSŲ LENGVO 
IŠMOKĖJIMO P L A N ± , ANT ILGŲ METŲ! 

KEISTUTO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
3236 South Halsted Street 

Tel. Oalumet 4118 Jos. M. Mozeris, Sec'y 
iMHPlal kiekvieno t*upju>Jo sprlninsll 

Iki Sftv00O.O« FaderaUoC)? IrtaifOje. 

• 
- * - ~~'m . — — ^ « 
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D R X TT B I S Ketvirtadienis, n į p . 29, 1940 

I Iš Pietų Amerikos Lietuviu Gyvenimo 
KUN. JUOZO JANILIONIES 

TRUMPA BIOGRAFIJA 

'S 

(Tęsinys) 

Kun. Juozas Jur/lioni* — 

veikia <lėl Ii.tuvių tautos a 
teities; nebijo pasakyti aku-

pedagogių.. 2vmg savo dar- ; o n t a " , s k a r i : i o s t i e s o s ' a k i s < 
buotės laika vra pavedęs n.o- m k u r i o > tt>t k e l i a s b > l a ; 

kykloms. Dar' prie* Seminari- > r a t u r e ^ ' b e t , S ? J° i 5 t e i s i n -
tas. Susikūrus Lietuvos Ne-

! priklausomybei priklauso* Ū-
jos laikus, vieną žiemę mcky-
tojau ja Biržų " k a u l e s " pn i 
dedamojoj mokvkloj. Kunigą-1 k i n i n k l > *&*&"> k a * < * l a 

vimo p r a b o j / v c k k t i ų oku- b u i darbuojasi ypač rinkimų 
.{ucijos metu, sukuria kelete m e t u « 
lietuviškų mokyklų savo gim- Išeivijoj tęsia organizacini 
toj apylinkėj, o Biržuose,j veikimą ieškodamas naujų 
drauge su kitais dviem inicia- formų, kurios atatiktų gyve-
toriais, i 4 Sau le s " gimnazija^ nomom apystovom. Tam reika 
kuriai faktinai vadovauja ir( lui aikvoja daug jėgų, nors 
kapelionauja bei dėsto paša- nev.isados jas pateisina pasi-
linius dalykus. Susikūrus L i ' - sekimai. 
tuvos* vyriausybei paskiria-j p į e tų Afrikoj suorganizuo-1 

ma pirmuoju Švietimo Minis- j a pirmąjį Lietuvių Komite-
terijos įgaliotiniu Biržų aps- ta, kuris 1930 m. suruošia 
kričiui. Vėliau kapelioną aja Lietuvos . Nepriklausomybes 
Radviliškio gelžkų gimnazi- paminėjimą Joh.'inesburgo 
joj i r Zarasų gimriazijoj, dea-i mieste. Ten pat suruošia vie 
tydamas tikybą, lietuvių irt gą paskaitą su šviesos pav:.v 

lietuviams organizuotis. Pas-1 bendradarbiauja "Ry te 
taruoju laiku Brazilijoj, Rio, "Lietuvos A i d e " ir kituose! 
de Janeiro, aktyviai paremia tautiškuose bei katalikiškuo 
visuomeninį veikimą, kuris i se laikraščiuose, 
eina per vienatinę čia dnfti-
giją "V i ln i s " . 

Šiaurės Amerikoj, pabuvo
jimo metu, gyvu žodžiu ir 
per spaudą informuoja apie 
Pietų Amerikos lktuviškąją 
išeiviją tikslu užmegsti ar . ' 
mesniiis savy tarpius santy
kius. 

Lietuvos ir lietuvio vardui 
išgarsinti bei pakelti teikia 
informacijas ir rašinėja sve 
timoj spaudoj. Buenos Aires 
bedarbei darbininkijai daug 
padeda savo pažintimis ir re
komendacijomis. 

1926 m. būdamas užsieny, 
p raded i rašinėti savo kelio
nes įspūdžiu^ ir spausdina 
juos Lktuvos periodinėj spau 
doj. Apie šios rūšies raštus 
susilaukia patgirimo ir para-] 
ginimo juos tęsti iš Tumo-
Ydžganto, Šatrijos Raganos, 
Vienuolio ir k. Ilgainiui ke
lionių aprašymui pasidaro lyg 
ir specialybe, ypač kad auto
riui tenka daug kur pabuvoti 
ir •.[ ojryventi ekzottškais įs
pūdžiais. 

1930 m, persikėlęs į Argen
tiną įsteigia savaitraštį 

VisTonTeninėj dirvoj, ypaej " Š v y t u r į " ir pats ilgus me-

mavičius, Antanas (jirnius ir 
Pranas Dutkus. 
* Komitetas yra numatęs pa 

gerbti jubiliatą šiuo būdu: 
1. š. m.. rugpiūčio 4 d. su

ruošti bažnytines iškilmes 
per kurias šv. Mišias giedos 
pats jubiliatas, o Te Deum ar
kivyskupijos kardinolo Leme 
įgaliotas J . E. vyskupas Car-
los Darte Costa, žinomas lie
tuvių kolonijos prietelius; 

2. Rugpiūčio 31 d. suruoš
ti pilietinį paminėjimą iš ju
biliato veikalų; 

3. Rugsėjo mėnesį išleisti 
žurnalo "Tautos Vilnies4* 2-
nr. jubiliato raštų pavaizda-į 
vimui. K-tas 

Kai Gresia Mirtis 
Per baisiąją cepelino katas

trofą Lakeeburste atsitiko tai, 
kas visad tokiose valandose 
atsitinka: žmones šaukėsi 
Dievo. Vienas iš tada būvu 
sių cepeline pasakoja: "Mes 
manėm, kad visi žūsime. Vie 
nas ėmė garsiai melstis. Kita 
greta manęs šaukėsi kunigo". 
Kai mirtis pažvelgia j akis 
nepadeda nei Darvinas nei 
Nietscbe. Kas tik gali, sten
giasi kabintis už kryžiaus. 

tarp išeivių, kun. Juozo Jani-
lionies veikia ryški ir vertin
ga. 

Žurnalistas-literatas. — 
Kun. Juozas Janilionis dai 

tus jį redaguoja, 32 Tarptau
tinio Eukaristinie Kongreso 
prpga redaguoja religinio tu
rinio mėnesinį žurnalą "Tie
sa" . 1938 m. pabuvodamas 

lotinų kalbas. Išeivijoj su k ii - kslais, kurios paklausyti sū
ria pirmąją lietuvių mokyklą! si renka apie 500 žmonių, dau 
Buenos Aires, kurią pavadi-' giausiai Lietuvos žydų. 
na Tumo-Vaižganto vardu. 

—Mokytojų suvažiavimuose 
Argentinoj, Buenos Aires, 

^ H J . - . . . ,. , paruošia lietuvių veikimo 
skaito paskaitas, veda pavvz- . . . ,T • . , , ,* i centralizacijos įstatus, kildinės pamokas..., mokyklose . . . . . " . \ ._ i 

. . . \ . , . . riais sukuriami Lietuvių Na-
padeda organizuoti mokinių . . . _ . . . 

. . . . . . inai; organizuoja Lietuvių 
lavinimosi būrelius... __ ... _ • , . _-

Katalikų federaciją; Mergai-
Visuomeninkas. — Lietuvoj čių Globos dr-ją; sporto ir 

darbuojasi įvairiose organi- šviesuomenės klubus... Sukū-
zacijose, vienas kurdamas, ki
tas palaikydamas. Daugiau
siai veikia tarp jaunimo ir 
moterų, kurių organizacijose 

ria iš 2000 tomų. lietuvių bib
lioteką, kuriai knygas pats 
parveža iš Lietuvos surinkęs 
aukomis; žymią knygų dalį; 

būdamas klieriku imasi phra-j& A. Suv. VaiV.-jose, ten pa• I 
ksnos. Prie to paskatina ž i n o - ^ k a savo žurnalistines bei Ii 
mas rašytojas Adomas Jakš-
tas-Dambrauskas, kurio r-čda-
guojamoj " D r a u g i j o j " talpi
nami pirmieji rašiniai-knygų 
recenzijos. Seminarijos laikais 
paruošia dialogą "Šviesos 
Keliai" , kuris eina "Atei
t y " , o vėliau atspausdinamas 
atsk.'ra brošiūra Biržų spaus
tuvėj. Tiesioginis žurnalisti
kos darbas prasideda 1915 m. 
kada kun. Tumas-Vaižgantas 
pasikviečia į Rygą padėti 
redaguoti "Rygos Garsą". 
Tais laikais parašo k s lėtą o-
riginadių vaizdelių, bet dau
giausiai verčia iš rusų ir lat
vių kalbų. 

1920 m. Krikščionių Demo
kratų pirmininko kun. M. 
K rupavičiaus pak viec-iaimas 

teratinės nuotrupas tenykštėj 
lietuvių spaudoj, kaip: "Dra.n 
g e " , "Darbin inke" , "Gar
s e " , "S tuden t e " , "Šv. Kazi
miero Aiduose"... Pastarai
siais laikais, Rio de Janeiro, 
suredaguoja L.B.S. "Vi l 
n i s " pirmąjį metraštį "Tau
tos Vilnis" . Dar šiais metais 
ketinama išleisti "Tautos 
Vi lmes" antras numeris, ku
ris bus pašvęstas jubiliato 
plunksnos kūrinių pavaizda
vimui. 

Kun. Juozo Janilionies si
dabrinio jubiliejaus paminėji
mui yra susidaręs Rio de Ja
neiro Lietuvių Katalikų ko
mitetas, į kurį įeina: pirmi
ninku. Jonas Saumsaitis, se
kretorium dr. Janas Mejeris 

nemažai yra skaitęs paskaitų!pagarbena ir pasiunčia Bra-
ir sakęs prakalbų. Nesišalina mfijos ir Urugvajaus lietuvių 
ir nuo politikos. Dar vokiečių bibliotekoms. 
okupacijos laikais aktyviai Urugvajuj tai,pi pat padeda1 pasitraukęs iš redakcijos,! nas Petrauskas, Jonas Ada-

redaguoti " L a i s v ę " . Vėliau,, ir nariais: K, Vosylius, Jo-

PRANCIŠKUS 
PILIPAUSKAS 

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

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

Amerikoje išgyveno 30 m et. 
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: K J . 
tavičius ir Dauskurdžius ir 
daug kitu giminiu, draugų ir 
pažįstamų. 

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

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

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

Nu'iūdę: Sūrai, M^rtl, Anū. 
ke, švogerial, S'ogerkos, Pus
broliai ir Gimines. 

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

10 METŲ NUNCIJUMI 
VOKIETIJOJE 

Balandžio mėnesį sukako 
10 metų, kaip monu. Cesaro 
Orsenigo yra nuncijumi Vo
kietijoje. 

Motinos meilė, kaip dangiš-j 
kos ugnys, 11 

ANNE MAYERHOFER 
po tėvais RrazMLska te 

<«jrv.: 4«Sl So. Paulina St.) 
MirO rugp. 27, 1940, 6:50 

vai. vak., sulaukus 26 m. amž. 
Gimus Chicago. Illinois. 
Paliko dideliame nu iūdime: 

mylimą vyra Edvvard. Sūnų 
Robert, dukterį Eileen, mo
tiną Mikaliną Hruzuuski«>ne. 
uošvius: Anthony ir Therese 
Mayerhcfer, ir daug k.tu gi
minių, draugų ir pažįstamų. 

Kūnas pašarvotas 4ti>>5 So. 
Hermitage Ave. 

Laidotuves įvyks šeštadienį, 
rugpiūčio 31 d. Iš J. F. Eu-
deikio koplyčios H:M vai. ry
to bus atlydėta į St. Augus
tine para p. bažnyčia, prie 5lst 
ir Laflin St., kurioje Jvyks ge
dulingos pamaldos už velio 
n§s sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero kap. 

Nuoširdžiai kvh-čiame v'sus 
gimines, draugus ir pažįsti-
mus dalyvauti šiose laidotu-
v€ae. 

Nuliūdę: 
Vyras, Kūnus, Dttkle. Moti

na, I oš via i ir G'm'nes, 
Laidotuvių, direktorius J. P. 

Eudeikis. tel. YARds 1741. 

A. A. Km. Jom M o s Paminklo Fondas 

Atvaizduojamas paminklas buvo pastatytas Šv. Kazimiero kapinėse prie a. a. 
Kun. J . Jiiskos kapo. Iškilmingos dedikacijos ceremonijos įvyko sekmad., Liepos-
Ju ly 7 d., 1940 metais. Norime padėkoti tiems, kurie jau prisidėjo, i r iš anksto dė
kojame tiems, kurie padės šį užsimojime įvykinti. 

AUKOTOJAI PAMINKLO FONDUI 
Paminklo Fonde buvo $338.50 Mr. and Mrs. Orant 5.00 
; r , yf j „ 10 m Mr. and Mrs. Hathaway 4.00. 
Mr. and Mrs. J . Z 10.00 
M r. and Mrs. R. Z 5.00 Viso $362.50 

P R A N E Š I M A S : Kadangi J . P . Kavai (Kavaliauskas) nebe bendradarbiauja su 
mūsų įstaiga ir nieko bendro su ja neturi, prašome visų aukotojų siųsti aukas šiam 
a. a. Kun. Jr>no Juškos Paminklo Fondui tiesiai į: — 

VENETIAN MONUMENTCO. 
N.VVestern Ave. Chicago, III. 
SEELEY 6103, ABBA SAUKITE TELEFONU REPUBLIC 6590 

Rytmetiniu 
KLAUSYKIME 

Saltimiero 
Vw. H. I- r m 

LIETUVIŠKU RADIO PROGRAMŲ 
R A Š T I N G 

ri912 So . V V e ^ r n Avenue 

10:00 VALANDĄ EYTO 
1480 K1L. 

PROspec t 4050 

MOUERN 
tX)MI>I,ETE 

W O I K 5 T D D I O 
1345 VVe-.t 3 5 * Street 

fo* o%>e t-
URBA iželės My i lutiem-.,. 

VestuTėms, Baiikle-
IAIILS i,jllil»»UM'in». 
ir Fuodlmitiits. 

ABVANCEdf PHOTOGRAi'H^ 
I.OHEST POSSrBLE PR1CES 
l'HONE LĄfAYETTE 9 1 1 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
SENIAUSU IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTĮ 

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

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South Falrfleld Avenue 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

Klausykite mfisV radio progimmo Antradienio tr 
į j Į į į į l rytate 10:00 valanda. Iš WH1P stoties (1480 k.) 

Su Povilu fialtlmleru. 

X. i A. 
ELZBIETA DABULSKIENE 

(PO TĖVAIS P*7TRArSKAITĖ) 
Gyveno: 4517 So. RookvveU Street, tel. YARds 1138 

\ Mirė RuKiHūėk) 27 diena, 1940 m., 2:15 valandą iK>!>iet, su
laukus ;>usės amžiaus. 

Gimus Lietuvoje, Tauragės apskrityje, Šilalės narapiioje, Ju-
caiėų kaime. 

Paliko dideliame nuliūdime: vyra Antaną; dvi d ui teeis: Oną 
Zack ir žentą Stanislovą, Agniešką Mažeiką Ir žentą Stanislovą; 
Avi anūkes; Genevleve ir Rleanor; p«!*ei^erę Amel'.*^ Vaitekiitii<tie 
ir šeimą; pusbroli William Aerpatausk); giminaiti V Ine. ntji 8 d-
lauską ir šeimą; penkius švogerius: Juozapą lHbolskj Ir š Imą, 
Staids'oM). Kazimierą, Konstantą ir Juozarą Dabulskius ir daug 
kitų giminiy ir ra/.į~taniu Amerikoje; o Lietuvoje pa'lko seteri 
Oną Gečienę, brolj Shnoną Petrauską ir ją šeimas i r kitų gimin ų. 

Kūnas pašarvotas pas žentą, koplyčioje, 3319 South Litua-
niea Avenue. 

ffOtttTtmĮSt jvyks stibatoje ttigr>iūėio 31 diena- 1940 m. Iš 
koplyčios 10:00 valandą ryto bus atlydėta į Nekalto Prasidėjimo 
švenčiausios* Panelės pt&rapijos bažnyčią, kurioje {vyks K**tluitngos 
pamaldos už velionės siela. Po pamaldi; bu.- nulydėta I švento 
Kazimiero kapines. 

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

N U L i r D Ę : 
Vvras, Dukterys, žentai, Anūkės, Pusseseres, 

gvogeriai ir kitos Gimines 

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

Phone 9000 620 W. 15th Ava 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

KARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETOVIV 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

A M D III A M P f PATARNAVIMAS 
fllflbuLAIlOL DIENĄ IR NAKTĮ 

n v i r i T KOPLYČIOS VISOSE 
L) Y K A 1 MIESTO DALYSE 

I. J. Zfllp 1646 VVest 46th Street 
Phone YARds 0781 

Aitiony B. Pėdais 
P. J. Ridikas 

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

3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419 

Albert V. Petkus 
4704 S. VVestern Avenne 
Phone LAFayette 8024 

2314 West 23rd Place 

Lachawicz ir Simai S š s S B H i m Phone PITLlman 1270 

j . LiitevieiK 
S. P. Mažeika 

4348 So. California Ave. 
Phone LAFayette 3572 

3319 Litnanica Avenne 
Phone YARds 1138-1139 

Antanas M. Phillips 3307 l i tnan ica Ave. 
Phone YARds 4908 
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Illinois Valstybes 
Ūkto Paroda 

Šiomis dienomis JlKnois vai 
^ stybe* sostinėje Sprin^i'i.'lde 

įvyko Metine Ūkio Paroda, 
kaip paprastai vadina, Fair. 
Kuirpinėio '22 diena buvo skir
ta Jliinois gubernatoriui (Oo-
vernore ljay). Tą diena iš vi
sos Illinois valstybes buvo su
važiavę apie 15,U0t) demokra
tų veikėjų, precinktų kapito
nų ir šiaip svečių. 

Apie 2 valandų po pietų 
prasidėjo programa t parodos 
stadijone. Joj dalyvavo visi 
žymiausi Illinois demokratų 
vadai: senatorius Seott W. 
Lutas; kandidatas į guberna- Čiį negalima praleisti ne«-
torius Harry B. Hersbey; In- paminėjus, kad per progra-

tas. Iš dalyvavusių reikia pa 
žyiijfcti kaii bnvo toje grupė
je ajderme.no sekretorius Uos-
sel ©'Brien, kapitonas 57 pie-
c i nkt o Antanas Gudaitis, P. 
Naujokas. C. Naujokas, l)r. 
V. Morkus, inžinierius Anta
nas'Stasiti lis, llelen Damash-
ka, Peter Jonaitis, Antanas 
Paufus statė policijos seržen-
tas, Jonas Balsevke ir V. M. 
Stufcinas. 

Nuvažiavus į Spririgfield 
mūdįj aidermonas visus daly
viu* pavaišino užkandžiu ir 
gėrimu. Visi buvo labai paten- . 
kinti kelione ir džiaugės turė
jo r*rog$ pamatyti puikių Ill
inois Ūkio Parodų. 

Kruetgen praneša kad sve
timšaliai gausingai suskato 
registruoti^, kaip tas nustu-
tyta kongreso išleistu įstaty-

SVETIMŠALIAI GAUSINGAI 
REGISTRUOJASI 

Chicagos pašto viršininkai Į nni, nes nebus reikalingi ap^ 
klausinėjimai. 

Registruotis turi visi sve
timšaliai pradėjus 14 metų 
amžiumi. Svetimšalius vaikus 
iki 14 m. amž. įregistruoja jų 
tėvai, arba glolngai. Bet. pas 
kiau tie vaikai sulaukę 14 m. 
amžiaus patys turi eiti į paš
tų ir registruotis. 

Kurie svetimšaliai nesukal
ba angliškai, gali nusivesti į 
paštų perkalbėto jus. Daugiur 
paltuose yra klerkų, sukal
bančių keliomis kalbomis. 

mu. 
Pašto viršininkas pataria 

svetimšaliams artimiausioj 
pašto stotyje gauti registravi
mosi įžanginę blanką, parsi
nešti jų namo, išrašyti atsa
kymus į visus ten paduotus 
klausimus ir po to nusinešti 
tą blankų į paštą galutiniam 
įsirogistravimui. Taip elgian
tis nebus jokių pašte trukdy 

Nukritus** #.* B. kariuomenės Douglas bombonešio B-18-A liekanos. Nelaimė įvyko prie 
ktletų dienų arti Denver, Colo. Sklindant ištiko sprogimas. Žuvo 9 kariui lakūnai. (Acme 
telephoto) j „ _ , ^ 

C L A S S I F I E D 

diana valst. gub. M. C. Town-
send; Ohicagos mayoras FAL-
ward J.-Kelly; Uouis E. Levv-

t i s, valst. iždininkas, ir keletas 
kitų. 

Kandidatas į Illinois guber
natorius l larry B. llershey 
pasak§ principialę kalbų. Jis 
pareiškė; " A š norėčiau girdė
ti opozicijos partijų (republi-
konų partijų) arba jų kandi
datus pažadant atšaukti visus 
tuos socialius ir ekonomiškus 
įstatymus, kurios demokratų 
partijos administracijos, kaip 
valstijos, taip ir viso* tautos, 
buvo pravedė nuo 11)33 metų 
pradžioj; jie nebando to da
ryti del to, kad bijo nustoti 
balsuotojų prielankumo." 

MP.y; septynius metus / ' jis 
sake 4' republikonų partijos 
kongresmonai ir senatoriai 

mą, ta ip tik būdavo pamini
mas prez. Koosevelto vardas, 
Uii pasigirsdavo milžiniškas 
rankų plojimas ir už jį kilda
vo tiesiog ovacijos. Atrodo, 
tai demokratų partijos vado 
i"r kandidato lioosevelt vardas 
tebėra tiek pat populiarus, 
kaip buvo praeituose rinki-

j muose, 1936 metais. Visur, 
kur tik nepasisuksi, su kuo 
nesušnekėsi, visi stoja už Koo 
seveltų, visi nori, kad jis būtų 
vėl išrinktas prezidentu. Ik 
reikia manyti^ kad darbinin
kai žmones nemalflfs lioose-
veltų ant didžiųjų korporaci
ja šalininko ir kapitalistų Ipa-
taikūno AVillkie. 

B ' »• 

Čia reikia prisiminti, kad 
republkonų vadai, tuoj po Di
džiojo Karo, paskandino ke
lias dešimtis Amerikos Jung

imui. Jei prez. Roosevelt vėl 
bus išrinktas, jis užsistos ui 
Pabaltijo republįkas: Lietu-
vų, f Latvi jų ir Estija, kad po 
šio fcaro joms vėl butų gra 
žinią laisvė. 

Reikia žinoti, kad, pasibai 
gusf šiam karui, Am. Jungti
nės Valstybės loš daug dkles 
nę ,ix>lę Europos taikos reika
le ir atgaivinime Europos dili 
tatorių pavergtų valstybių-
negu jos lošė \)6 praeito ka 
ro. 'Todėl mumsį lietuviams, 
svarbu yra prezidento kėdėje 
turėti "žniogį, N f r % * i dide
lis humanitaras, didelis šali
ninkas laisves, lygybės ir bro
lybes! O tokiu yra demokratų 
partijos vadas Franklin IX 
Roosevelt. Todėl visi, norėda 

Nuteistas 30 patų 
kalėti 

Teismas .nuteisė 30-iai parų 
kalėti Jolin Borowski, 30 m. 
amž. 

Jis prisipažino, kad dirbda 
mas klastingai, išgavęs- 156 
dol. atlyginimo už nedarbą. 

Jis tai galėjo padaryti įsi
gijęs dvi socialės apdraudos 
korčiukes, kurių viena buvo 
su pramanyta pavarde. 

čio nerado. Bet rado pames
tas savo lazdas ir švarką. K 
švarko paimta 120 dolerių ir* 
vienas pažyminis medalis. 

Policija nerado Povyerso 
nurodytu adresu. 

REMKITE, PLATINKITE 
KATx\LIKIŠKĄ SPAUDĄ. 

PARDAVIMUI NAMAS 
Bizniavus namas 22x80; krautuve 
22x50. Karšto vandenio šiluma ap
šildomas; pragyvenimui kambariai 
užpakalyje. Pilnas beismontas. 2 ka
ru garadžiu*. Kaina $7,500. Neno
rime mainyti. Savininkas: 2-135 W. 
lįst Street, tel. KKPublic 8242. 

RADlV PATARNAVIMAS [ 
I Automobilo ltadio, Namų ltadio. L 

Mos taisome visas išdirbystes ir h 
1 modelius. Patarnavimas dienų ir l 

Į naktį. Kreipkitės į:— 
3562 SOUTH HALSTED STREET u 

|j Greitam patarnavimui šaukite: 
YARDS 2798 

PARDAVIMUI NAMAS 
Pardavimui namas, 2 augštų, medi
nis (cottage) su garadžiu Brighton 
Parke, prio 41st ir So. Mapksvood 
Ave. Dėl tolimesnių informacijų, 
šaukite: Soiuh Gldcago 0251. 

AtiiaujinVite ir Pagražinkite 
N \nių Grindis 

"DUSTLESS 
Apkainavimas 

Darbas 
D61 Specialių 

FLOOK SAAD1NG" 
Dykai — 
1S Metų Patyrimo 
G Ta raut uotas 
Sų'ygų 

Šaukite Dabar 
COMPL.ETE FLOOR SFKVJ.CE 

Telefonas Normai 47tt» 

Tarnaitis dingo su 
pinigais 

Chicagos universitete bai
gas Eiehardas MaeNeisli, an
tropologas, pirmadienį išvyko 
i Jackson parką, pamušti gol
fą. Tenai nusisamdę tarnaiti, 

nieko daugiau nedarė, kaip,' tinių \aJstybių kariškų laj-
tik krttkavo ir peikė denio- vu. O dabar, kada Roosevel-

# kratų programos įstatymus 
pravedamus Kongrese, tačiau, 
nežiūrint visų republjkonų ob
strukcijų, uiinetinėjiniiĮ ir 
trukdymų, demokratų admi
nistracija ėjo pirmyn: prave
dė daugybe, naudingų darbi
ninkams įstatymų, atgaivino 
prekyba, ir pramonę ir apsau
gojo šalį nuo įsivelimo į Ku-
ropos karą. yy 

tas jau keli metai įspėjo Ame-
ri|uj, jog reikia sustiprinti ap
siginklavimą, tai republikonai 
šaukia, kad Roosevelt ir de
mokratų partija nori Ameri
ką įvelti į karų. Šiandie, kada 
Roosevelt ragina Kongresų, 
jog reikia mokyti keletu šim
tų tūkstančių vyrų vartoti 
ginklų apsigynimui, tai repub 
likonai šaukia, jog Roosevel-

ke ir Indiana valst. gub. M. 
C. Townsond. Senatorius S. 
\V. Lucas #buvo programos ve
dėjas. , 

Bridgeportas ĮJuvo Skait-
. lintjai Atstovautas 

11 wardas, arba'Bridgepor-
tas, buvo skaitlingai atstovau-

* tas. U*ward'o aidermonas H. 
B. Conneliy dalyvavo su savo 
darbuotojais i r kapitonais. 
Viso dalyvių buvo virš šim-

Taip pat gerą kalbą pasą,- tas nori įvelti šalį į karų. Su-

mi, kad toji gerove butų pa , 
laikonia toliau, kad visi tie iš- k u r * P a s i s a k ė )&* ^il l iani 

fowers, 802 Ea^t G3 gat. Tar 
naitis nešiojo MacNeisho laz
das ir švarkų. /. 

Įmušua bolę į krūmus, tnr-
naįtis leidosi jų surasti. Mae 
Neish nesulaukdamas grįztan-
čiojo su bole pats leidosi į 

gairinsi ir naudingi darbinin
k a i ^ įmonėms įstatymai ne
būtų .republikonų atšaukti, tu
rime balsuoti už Roosevelt. 
Turime balsuoti už Roosevelt 
ir dėl to, kad iš jo galime su-

DABAR LAIKAS ANGLIS 

UŽSISAKYTI ATEINAN

ČIAI ŽIEMAI. 

Roseland Coal Co. 
343 W. 107th Place 

TEL. PULLMAN 6776 
A. Tumonis, Sav. 

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

silaukti užtarymo, atgaivinti 
- L • +-,r„r«„; T i „f,,™;' krūmus pasiteiriauti. Tarnai-

musai senai tėvynei Lietuvai 
laisi'e ir nepriklausomyb 

«. ? 

• v 

iš
laisvinti jų iš kraugerįngo 
Stalino ir jo pakalikų vergi
jos. 

V. M. Stulpinas 

prantama, visas riksmas, tai 
republikonų priešrinkiminis 
politikavimas. 

Lietuviai, Turime B&lsuoti 
Už Roosevelt. 

Mes, lietuviai, kaip vienas, 
turim balsuoti už Roosevelt, 
nes jis atsisakė pripažinti 
Sov. Rusijos Lietuvos paver
gimų. Jis taip pat atsisakė 
atiduoti Lietuvos aukso atsar 
gą Kaukazo gengsteriui Sta-

Namų gynimo 
sargyba 

Ryšium su šalies saugumu 
šiaurinėj Chicago daly orga
nizuojamas Pirmojo' Illinois 
Karinio4 pulko ,antrasis bąta-
lijonae namų gynimui. 

; ' į į ) 
Prumanii sveiki vyrai sa

vanoriai nuo 35 iki 45 metų 
ainziąus. 
^Tai Hoirte'Det'cnse Guard. 

CONRAD 
Fotografas 

Studija jrencta plr 
mos rūšies su mo
derniškomis užlaido
mis Ir Hoilyvvooo 
šviesomis. D i r b a i 
G a r a n t u o t a s . 

420 West 63rd Street 
TeL: Biznio — ENGlewood B883., 

r Ęm. - BN(Jlewood B840.( 

H 0 L L Y W 0 0 D INN 
Svetaine renduojama susi
rink ųnams, parems, vestu
vėms ir visokiems kitiems 
parengimams. 
Mykolas Ir Elzbieta Rudauskal 

(Savininkai) 
2417-19 WEST 43rd ST. 

Phone Virginia 9780 

L 

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

—ŠMAIL MONTHIY P A Y M E N T * -

AU MAKES 

SOLD, RENTED 
AND REPAIRED 
— IINIAI 1«AM-M AUOWANCt— 
• V I I I IUI IT I CAIIT OMI. f • * • NIW.M*(NINI •UAIANTII 

TYPEWRITER 
O M P A N Y 

ROilRT C. GOIMIATT, Monoj.r 
119 W. MADISON ST. 

Phor.e DEAR30RN 8 4 4 4 
ESTIMATES-FREE-DEMONSTRATION 

PAllDAVIMUI 
Koad-house, visa arba pusę. I^abal 
prieinama kaina. Pardavimo priežas
tį patirsite ant vietos. 
Atsišaukite: 8200 K ^ A N A V E M T 

PAIiDAVIAIUI 
7 kamb. Brick bun^alow (kam
pinis) su garadžiu. Kaina $75)00. 
Atsišaukite: 

7201 So. Rockwcll Street 
Prospeet 5260 

- Į _ _ . 

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

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

NAUJAS IŠRADIMAS 
KIEKVIENAI Y PATAI YRA 
MALONU Tl RETI GRAŽIUS 

IR DAILIUS PJLAUKUS 
šis naujas natūrai iškas vaistas 

netik sulaiko plaukų slinkimą, 
prašalina pleiskinas, bet ir atgad-
na plaukus, šį naudingą va'stą 
pasisekė surasti, man besigydant 
slinkimą savo plaCrku. l'asekme^ 
šio naujo vaisto yra patvirtintos 
ir garantuojamos. Parsiduoda su 
nurodymais kaip vartoti. Bubeliai 
OOc ir po $1.00' Afsi.šaukit laišku: 

MRS. PAULINA RIMKUS 
1531 SHIELDS AVE. 

Chkago HeifcMs, III. 

PARDAVIMUI NAMAS IR BIZNIS 
Pardavimui namas, 6 kambariai vir
šuj; tavernas ir 4 pagyvenimui kam
bariai pirmame aukšte. Mūrinis ga-
radžius. Tavarno fiksčeriai visi nau
ji. Parduosim pigiai. Randasi ant 
63-čios gatvės. Atsišaukite: Telefo
nas PROspect SU 7 8. 

PARDAVIMUI Ali MAINYMUI 
Norime Išmainyti 2 fletu po 6 

kambarius namą Brighton Parke 
ant mažesnio. Atsišaukite: 

3944 So. Artesian Ava 

PARDAVIMUI NAMAS 

Medinis namas, apkaltas su asbes-
tos, cementinis pamatas. 3 fletai 
po 5 kambarius ir krautuve. Par
duosiu arba mainysiu ant dviejų 
flctu namo. Atsišaukite: 4213 So. 
Campbell Ave., 2ras aukštas priekjj. 

iv t;, 

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

Rugsėjo 2 d., 1940 m. 
V Y T A U T O PARKE 

*STAR l 

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Vestuvėm, Krikštynom ir kito
kiem Baiikielam Suteiklaui Pa-

tu mūvimą. 
Linksmas Patarnavimas Visiema 

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

D U O D A M E 

fc P A S K O L A S 
A N T N A M Ų 

Del Pirkimo — Pataisymo 
Ar Seno Mor^ičio Atmokčjimo 
Ciceroj, Chicagoj ir Apylinkėse 

INSURED 

SAVE B T 
MAIL 

TAUPTKIT PER 
PAŠTĄ ST. A N T H O N Y ' S 

6 U I L D I N G & L 0 A N A S S 0 C I A T I 0 N 
1500 South 49th Court, Cicero 

TeL CICero 412 Jos. F. Gribauskas, Sec. 
V U . : Plroi., Ke*vfc?., feeštad. t iki 8 T. T. ; AntrM Treetod. » iki 5 pp 

Kaeionaline ^arjryba ir toliau manevruoja AVi^consine vietoje tikrųjįj ginklų naudoda
mosi p a r a s t a i s vainxdžiais ir net givbliai*. (Acme telephoto) 

DABAR MOKAME 3 ^ % U2 PADĖTUS PINIGUS| 

KIEKVIENO TAUPYTOJO TATJPINIAI APDEAUSTI IKI |5,000. 
per Federal S»Tk«8 and Looa Insurance Corp., Wa6hintfton, D. O. 

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO 

REAL ESTATt 
INSUEANCE AND L0ANS 

Statau risokioa ruili-s naujus na
mus ant lengvų mėnesiniu iŠtao-
kejiuiŲ. Darau visuk| taisymo dar
bą be Jokio cash |mokejimo, mot 
lengtu. mėnesinių Išmokėjimu 
(Isgaunu geriausi atlyginimą tt 
Fire Insurance Kompanijų, dėl tai-
s jmo apdegusių n a m ų ) . Darau 
paskolas ant naujų ir senų namų, 
ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
nuo 5 iki 90 metų. Reikale knip-
kitės prie: i 

J O H N P A K E L 
6816 S. Western Ave. Phone Grovebill 0306 
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
^ S 

S? 

Rugsėjo Antra 
Diena - Dienraščio 
"Draugo" Diena 

V«ri jot laukia, >is i 
rengiasi prie didelio 
pikniko* 

KUN. LORD SMO
GIA AGITATO
RIAMS 

Katalikų Akcijoj vasarine 
mokykla at idaryta - Morrison 
viešbutyje. Pamokos tesis iki 
šeštadienio imtinai. 

Ši mokykla y ra kilnojamo
j i , Chicagoje yra paskutine 

feių metų Labor Day, rug
sėjo 2, t i i r a i yra svarbi die
na dienraščio '*Draugo*' iry~ 

. , BJ i jos vasarine sesija, .Pries tai 
venimei \ įsas U* dienos pel^f + i iW . fo mtt^Ąnm a , fMiu ^ 
nas skiriamas Mašinų Fon-
dui, tai yra įsigijimui raka-|Y~~|! 
lkngiaufeios masihos d.*{ nraš-
čiui patobulinti. Įsigijus tą 
jnašiną visuomene gali laukti 
patobulinto " D r a u g o " . 

Visi Chicago i r apylinkes 

I turėta sesijos St. Louis, De 
troit, San Antonio ir New 

lietuviai laukia tos dienos, 
nes, ka ip jau buvo rašyta, 
Vytauto parke bus begales 
įvairumo. Laukia ypatingai 
4lel to, nes Kiekvienas tikisi 
laimėti nauja* 1940 metų auto
mobilių De Soto, t iktai už de
šimtuką. 

Dar daug yra tikietų ir dar 
kiekvienas turi progos lai-

Šios mokyklos tikslas yra 
paruošti Katalikų Akcijai ati
tinkamų vadų. Mokyklos . de* ' 
kanas y ra kun. Danįel A.. 
Lord, S.J. Kiti prelegentai 
yra žymieji kunigai moksli
ninkai. 

Atidarydamas sesiją kun. 
Lord smoge pirmiausia bedie
vybės agitatoriams, kaip rau
doniesiems, taip kitiems, ku
rie stengiasi žmonių tarpe 
skleisti bedievybę. 

J i s kalbėjo tema "Devas , 
Žmogus ir Laime.'* Prelegen 

Policistai grąžinti 
tarnybon 

Civil Service komisjia grą
žino tarnybon du j tartus už 
girtavimą suspenduotus poli-

1 cistas Eay. Oswald ir James 
Sullivan. Komisija rado, kad 
jų girtavimo įrodymai neturi 
pagrindo juos pašalinti iš 
tarnybos. 

amž. Visi jau bausti kalėji
mu: 

Ieškomi jų sėbrai. 

PATENKINTA 
TROCKIO 
2UVIMU 

Rusijos dklkunigaikšte Ma
ne trumpam laikui sustojo 
Chicago j i& New Yorko vyk
dama į San Francisco. 

Klausiama apie Trockio nu
žudymą Meksikoje ji atsake: 

" E s u patenkinta L. Troc
kio žuvimu. Tas yra puikiau
sias dalykas. Niekas ne nepa
minėjo, kiek daug žmonių jis 
pats buvo nužudęs."' 

^ 

— 

William R. Johnson (dešinėje) apleidžia federalinį teismą Chicagoje, kur jis su kitais 
aštuoniais savo sąjungininkais kaltinamas išsisukinėjimu mokėti vvriausvbei taksas už pa-
jamas. Vyriausybė iš jo išieško 2 milijonus dol. taksų. VViliam R, Skidmore (kairėje) 
kalbasi su savo parankininku R. Marcus. Skidmore, Johnson ir kiti yra gemblininkai. (Acme 
telęproto) . 

mėti De Soto, puikų a u t o m o - ' t a s n u r o d ^ k a d 1™°%*™ N 
bilių, t iktai už v k n ą deš imta ! m e i reikalinga pažinti Dievą 
ką. Žinoma, v.ienas t i k r a s * J * v i s a š i r d i m i " V 1 * 1 N u " 
teikia vieną progą, o dešim
tys, šimtas tikietų teikia de- S u i nelaime. 

tolimas nuo Dievo yra žmo-

Šimts ir šimtą (progų. Aišku, 
kas turės nmvpirkęs daugiau 

Skleidžiami bedievybę agi
tatoriai, sakė kun. Lord, ne-

Gera Propozicija, 
Bet Ir Žmonėse 
Opinija 

Vakarykščios dienos 'Brau-

_ _ 

go nunuery pranešta, kad kas 
nenorės laimėjęs "Draugo" r u ^ s ^ ' o 2 d., Vytauto parkas 

Beliko tik penkios dienos S U S K A L D Y T A 
iki ' D r a u g o " piknakui, dai A J T T O I U I O R T T TI T 
daug galima ką nuveikti, pa- ^ ^ * v J l V l \ j £ > l L l l j J 
sistengkime padaryti" visi tą V A G I Ų G A U J A 
malonumą "Draugu i " , kad, ^ 
iše iki , sulaukę pirmadienio, C°°ko a P s k r i t k s & " * * « • 

tikietų, tas turės daugiau; l į ^ į žmonėms laimės. Jie 
progų laimėti automobilių. y\ską v a i r u o j a ir piešia juo 
Taigi, visi pirki te kuo dau- ' džiausiomis spalvomis. J ie nu 
g}au&ai tikietų. ginčija žmogui laimingesnę 

Kitos tos dienos įdomybės b u i t ^ k a i p i l g a i žmogus bus 
bus — pakviesti chorai ir r e l igingas. 
kalbėtojai. Chorai padainuos 
gražių dainų, o kalbėtojai pa
pasakos, kas dabar gir&et 

mūsų tėvynėje Lietuvoj. Kal
bėtojų tarpe turėsime ir žymų 
svečią P. Vileišį, kuris pabė
go iš Lietuvos Rusijos bolše
vikams ja. okupuojant. 

Be to automobilio, bus daug 
ir kitų įvairių dovanų laimė
jimui, kurias aukojo lietuviai 
biznieriai, Broliui Vladui juos 
aplankius. 

Taigi, rugsėjo antrą dier% 
bus / 'Draugo* J diena pilna 
įvairumų. Tai, visi važiuoki
te į dienraščio " D r a u g o " pik 
niką, laimėti De Soto už de
šimtuką, pasilinksminti, dai
nų pasiklausyti, sužinoti vė-

Pr ieš šiuos agitatorius rei
kia atkakliai kovoti. Visi tikir 
tieji turi nusisukti nuo šių be 
dievybės skleidėjų parazitų. 

Jauni Dviratininkai 
Plėšikai • 

Oak Parko policija ieško dvie
j ų apie 17 m. amž., plėšikų, ku 
rie, dviračiais važiuodami, iš 
moterų rankų išplėšia laiko 
mas rankines ir pasprunka. Jau 
kelefas motei 1̂  nukentėjo nuo 
tų piktadarių. Policija tikisi 
juvos susekti. 

liausiu žinių iš pavergtos Lie
tuvos. " D r a u g o " piknikas vi
sus patenkins. Rap. | nuoširdžiai, dėkjngi. 

piknike rugsėjo 2 d., Vytauto 
parke imti De Soto automobi
lio, randasi žmonių, kurie 
duos pinigais $500.00. 

Ant rytojaus susilaukta per 
telefoną keletos žmonių atsi-
klausymo, ar teisybė. Pareiš
kus, kad taip, tuojau parei
kalavo daugiau knygučių ti
kietų, girdi, dabar tai kitas 
klausimas, nes, kas nenore? 
automobilio, gaus " c a s h " pi 
nigais $600.00. Verta padir
bėti. 

Taigi, propozicija labai ge
ra, užtat paskutinėmis dieno 
misi Įprašomi, visi, kas tik tu
rite panašių laimėjimui De 
Soto automobiliui knygučių 
tikietų, malonėkite jas išpla
tinti, nes kam. nėra svarbu ir 
verta padirbėti dėlei katali-
kiško dienraščio, jojo spaudos 
paįvairinimui, sumodernizavi-
mui,' kiekvienam bus gražu 
pamatyti ir džiaugtis moder-
niškumu ir užtat ^laikykime 
sau už pareigą pasidarbuoti\ 
Daugelis dienraščio * Draugo* 
skaitytojų gavo panašių kny-1 

gučių tikietų daugiau negu po 
vieną, idėl to prašomi neužsi
gauti,-^ kiek išplatinsite, idien-
rašč io- ' "Draugo" leidėjai bus 

būtų kimšte prikimštas žmo 
nėmis', o tai galime lengvai 
padaryti , tik reikia graži v 
norų ir pasiaukojimo. 

Šiomis dienomis Chicagos 
kolonijose " D r a u g o " agentai 
paskendę darbuose, jie plati
na ne vien De Soto automo
bilio tikietus, bet kartu or
ganizuoja didelius štabus da
rbininkų, nes p i lmi tikisi, kad 
Labor Day, rugsėjo 2 d., Vy 
tauto parkas susilauks milži
niškos minios žmonių, ne vien 
iš Chicagos i r jos apylinkių 
bet ir tolimu mie&tu. 

Tat, į darbą, malonūs lietu-
! viai bei lietuves'! Jonas 

i, 

gu. 

ras Courtney paskelbė, kad 
Chicagoj jo pastangomis su
triuškinta automobilių vagių 
gauja, kuri čia per keletą me
tų sėkmingai veikė gudriai 
peržengdama valstybinį įsta
tymą. 

Trys vagiliai yra sugriebti 
ir 26 automobiliai atrasti . Va
giliai keletą kartų tuos auto
mobilius buvo pavogę ir par
davę. 

J i e turėjo tų automobilių 
raktus. Žinodavo kam juos 
parduodavo su klastotais par
davimo liudijimais ir paskiau, 
tuos automobilius pavogę, iš 
naujo juos parduodavo. 

Pagaliau jų gudri operaci
ja susekta. 

Areštuotieji: George Soe-
Dvasia padaro kūną turt in- | d e r / 4 0 m., Paul Hanson, 41 

Šekspyras m., ir Lysle Hamiltor^ 35 m 

Klausykite 'Draugo' Radio Programų 
Antradieniais 
WGES (1360 IdL) 
7:30 valandą vak. 

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

Kviečiame visus mūsų gerbiamus skaityto
jus pasiklausyti šių radio programų, nes bus 

dedamos pastangos padaryti jas kuopuikiau-

šias ir vertas jūsų pasiklausymo. 

WGES - Kiekvieną Antradienį - 7:30 v. vak. 
^ 

PIRKITE ANGLIS DABAR - KAINOS NUKRITO 
ALESAUSKAS & SONS 

7100 So. Talman Ave, 

TEL. PROSPECT 8742 
l Mes iškraustome moderniu būdu. 

Pardavinėjame tiktai geriausios kokybės 
(best ąuality) anglis. 

" T H A T LITTLE CAIWE"i..ter.utir.rt...c».,*T-By B. Link 

X H E ^C£fS ftOE &AO* AGAlM. 
THF* rVMSSEO THE LAŠT Tn AlM 
To T H E C I T Y ^ 
SoEss T H E O M U y T H I N G 
l C AM tx> NOU) IS rH.Atf 

OM-CH T H E M o t r r i i -
(AORNINS 

HOO'LL T>O MO*TIĮ(NG op T H E KINTO. 
rr's YHEIR ou)MiFAacr» T H E Y 
SHOouti HA*E L € F T HEt tE Ar^ 
HOUt? A<3o* 

l'vE HAt>ENOUGrf OF T H O S E 
NotsV Hooi^uv;»iS 

TELL THEM TO >I/ALK HOME 

MQ •-•s u Muzika, Dainom, Šokiais 
&&* i%-

Draugo 
-•H m PIKNIKE 

sA: 

•Sa LABOR ^5 ...-,. 
VYTAUTO 

t 

m ftjjįjm 

115th Street, 
arti Pulaski Rd. 

PX)MI PROGJRAMA: Muzika, Dainos ir 1.1. 
i Į i / i 

< •[ Pradžia 10 vai. ryto 

Smagus Laikas Yra Užtikrintas VisiemsI 
Rugs.-Sept. 2, 

1940 m. 

• 

Nuoširdžiai kviečiame visus Chicagos it apylinkės lietuvius dalyvauti šiame piknike 
ir sykiu su mumis linksmai laikę praleisti tyrame, gaivinančiame ore. 

DIENRAŠČIO "DRAUGO" LEIDĖJAI. 
H 

. * 


