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T R U M P A I 
L Sakalas 

Trumpai ir ilgai apie Lie
tuvę da tar rašo ir jos var
gais, kruvinu keliu sielojas 
tiktai patrijotingoji užsienio 
lietuvių spamla. Visa Lietu 
vos spauda, kaip kokia XJ%-
krenkiuota mašina, pilna ži
nių, straipsnių apie gruzinus. 
uzbekus, turkmėnus, baškiru^ 
kirgizus ir kitus azijatus, o 
apie Lietuva — nieko. Ir ne 
stebėtina. Komunistų akimis 
žiūrint, Lietuvos jau nebesą. 
Lietuva dabar jiems tęsiasi 
"nuo Nemuno iki Vladivosto
ko, iki tolimųjų Ramiojo va n-
denyno pakraščių". Taip yra 
pareiškęs Stalino bernas Jo
nas Šimkus, "Darbo Lietu
v o s " (seniau "Lietuvos Aai-
das" ) redaktorius. 

Lietuva, apie kokią mūsų 
rašytojai rašė, poetai -daina' 
vo, beliko lūpose ir širdyse 
tiktai tikrųjų jos sūnų ir duk
terų, gyvenančių užsienyje 
ar išbėgusių nuo komunistų 
invazijos. 

KOMUNIJOJ DIKTATŪRA 
Per is atsimoke-

Šiomis dienomis įvyko trys 
seimai: LRK Vargoninkų 
Sąjungos ir LRK Parapijinių 
Chorų Sąjungos Hartforde, 
o komunistų Meno Sąjungos 
— Brooklyne. Ir vienur i r ki
tur buvo šeimines programos, 
skambėjo lietuviškos dainos 

Seimo išvakarėse Brookly-
no komunistai džiaugėsi, 
"grožėsimes lietuviška dai
na . 

Laimingi čia gyveną lietu
viai komunistai. Čia jie ir pa
tys gali lietuviškai dainuoti 
ir kitų dainavimu pasigerėti. 
Lietuvoj jau nieks nebegirdi 
lietuviškų dainų. Dabar ten 
skamba rusiškos, kirgizil:o£, 
baškiriškos, tik ne lietuviškos, 
dainos. 

LONDONAS, rugsėjo 5 d .— 
Šiandie \Vinston Churchill sa 
vo parlamentui pareiškė, jog 
Anglijos ir Amerikos pasikei
timas apsaugos bazėmis už 
naikintuvus įgalima Jungti
nes Valstybes "pačiupti pa
vojų už gerkles, kai j i s tebė
ra per šimtus mylių" — bet 
jis įspėjo anglus prisiminti, 
jog Amerika kare nedalyvau
ja* 

Minasteris pirmininkas kal
bėdamas, kai Londone siautė 
orlaivių pavojus, pareiškė, 
jog . Hitleris "be abejojimo 
atsimokės Jungtinėms Valsty
bėmis, jei tik jis gau s pro
gos". 

Tačiau, jis pareiškė savo JOKIO NUGĄSTAUJA DĖL 
nepalaužiamą pasitikėjimą, L. ^ , l u p f i m o 
jog Trečiojo Reicho imperija Ui ui " ANULIJUO 

R O M U N I J O J Vokietijoj užmušta 
VENGRIJOS 
ARMIJA 
Lupescu iš 
Romu n i jos 
ištremta 

20 zmoniu 

BUKAREŠTAS, rugsėjo 5 d. 
— Šiandie Romunijos kara
lius Karoliui, po dešimties 
metų griežto valdymo, vy
riausią valdžią perleido gen. 
Ion Antonescu, kurį palaiko 
kariuomenė ir fašistine Gele
žinė Sargyba. 

Patikimi sluogsniai prane-, 
St. Paul mieste, Minnesota, žmonės pagerbia lėktuvo nelaimėje žuvusiojo federalinio se-j ša, jog geni Antonescu pir-

natoriaus Ernesto Lundeen palaikus. (Acme telephoto) I l i i i I miausia pareikalavęs, kad iš 

[ BEtRLYNAS, rugsėjo 5 d.— 
Vokietijos I r i aus ios karo va 
dovybės pranešimu paskuti
niuoju laiku vokiečių submari 
nai ir torpedinių laivų fleti-
los nuskandino šešis anglų 
naikintuvus. Tuo pačiu laiku 
Hitlerio laikraštis Volkischer 
Beobachter pareiškė, jog An
glija gautaisais iš Jungtinių 
Valstybių 50 naikintuvų {gali 
pasinaudoti, kad "pridengtų 
neišvengiamą žavingą pasi
traukimą" Amerikon. 

Karo vadovybė pabrėžia 
skubų naikinimą mažesniųjų 

"žlugs taip pat (greitai — 
gal būt net greičiau — kaip SUTARIMO 

Teko gi Rieti, kad šiomis 
dienomis Chicagos lietuviški 
komunistai mitingavo ir nuta
rė pademonstruoti komunisti
nę "demokratiją" — smurtu 
pagrobti Keistučio klubą į 
savo rankas ir, suprantama, 
jo vardą pakeisti Stalino, Le 
ninb, a r kitu kuriuo vardu. 
Toji "demokratija" turėjo 
būt atlikta praeitą sekmadie

Keistučio klubą sudaro ar 
ti pusantro tūkstančio narių. 
Komunistų jame apie pora 
šimtų. Taigi didžiausia ne
garbė būtų klubui, ir nevertas 
būtų Keistučio vardo, jei gen 
ge komunistų jį parblokštų ir 
po Stalino kojomis padėtų. 

Tryliktame šimtmetyje klas 
tingasis Jogaila Krėvos pil'* 
pasmaugė Keistutį. Keistučio 
vardo klubo nariai, saugoki 
tės, kad dvidešimtojo amžiaus 
genge dirbanti azijatams, ne
pasmaugtų jūsų desėtkų metų 
darbo. 

Napoleono armija, nors, tžino-
ma, be žibėjimo ir garbės". 
VOKIEČIAI PUOLi 

N LONDONĄ 
Parlamento posėdžių metu 

grupe vokiečių orlaivių pra
vedė žaibo ataką ant Londo
no. Sostinėj paskleista orlai
vių paVoįaus signalas ir par
lamente sesijos [buvo nutrauk
tos apie 45 minutes. 

Tačiau prieš 4 vai. po pie
tų parlamento rJariai vėl tsu-
sir.inko ir išklausė Churchillo 
kalbos. 

Netrukus vyriausybė pas 
kelbė, jog įpietryčių Anglijos 
pakraščiuose pašauta septyni 
vokiečių orlaiviai. Žuvę trys 
anglų orlaiviai. 
ŽUVO 54 VOKIEČIŲ 
ORLAIVIAI 

Vyriausybės pranešimu va
kar dienos kovose pašauta 
penkiasdešimt keturi vokiečių 
orlaiviai ir žuvo septyniolika 
anglų orlaivių. Tačiau britų 
lakūnų žuvo tik penki. 

Vienas vokiečių Messer-
schmitt kovos orlaivis sudu
žo tankiai apgyventoj pietry
tinėj sekcijoj. 

Bavo kalboje parlamentui 
Churchill pranešė, jog per 
rugpiūčio mėnesio atakas ant 
Anglijos, žuvo 1,075 civiliai 
gyventojai ir kiek daugiau 
sužeista. * 

triumfuoja!" šaukia laikraš
tis. 

Juokis pasauli! Sov. Rusija 
paskendus tokiam militariz-
me, kad jame jau net Stalino 

jpakaušio nesimato, o "Lai* 
vės" redaktoriams dėl to nei 

TOKIJO, rugsėjo 5 d. — To
kijo spauda pranašauja apie 
Jungtinių Valstybių ir An-
tglijos bendrus veiksmus Ra 
miajam vandenyne ir įspėja 
Japonija, kad ji būtų pasinio 
šus. 

Laikraštis Kokumim, jung
damas šiuos spėliojimus su si
tuacija Prancūzijos Indokini
joj, pareiškia, jog "scena pa
ruošta skubiam veiksmui". 

Anot šio laikraščio, dėl 
"artėjančių" santykių tar»p 
Anglijos ir Jungtinių Valsty
bių,, skubotumas būtinas. 
Faktas, jog Anglija išnuoma
vo Jungtinėms Valstybėmis 
laivyno ir orlaivių bazes At
lante, rodo, jog panašiai gali 
būti pasielgta ir Ramiajam 
vandentyne i r todėl "Japonija 
negali ignoruoti šio naujo pa 
sisukimo". 

Kitas laikraštis, Asahi, ra
šo, jcig* "Japonija turi būti 
pasiruošus sutikti gyvą Ra
miojo vandenyno apsaugos 
problemą 

l l l l l i l | | l l l l!UIIIM|| | | | | | | l l l l | | i l | | | | | | | l l |MUir 
Kun. Petras cinikas, MIC. 

skiriamas "Draugo" Busi
ness Maaager. Taigi nuo rug
sėjo 6 d. prašau vfcais "Drau 
g o " biznio reikalais kreiptis 

Kun. J. Mačiulionis. MIC. 
Marijonų Chicagos Namo 
Vyresnysis. 

miiiimmmiiiniimiiiMimiimimiimiii! 

ITALAI SĖKMINGAI 
KOVOJA PRIEŠ ANGLU o 

'> 

Amerikos Jungt. Valstybių 
senatui priėmus bilių visuoti
nio verstino kareiviaviiro. 
Brooklyn'o "Laisvės** redaJc 
toriams net plaukai ant gal
vos pasistojo. "Militariznias 

MIRTIES LEGIONAI 
RUMUNIJOJ 
CLUJ, Transylvania, rugsė

jo 5 d. — Nepatvirtinti pra 
nešimai iš Transylvanijos pa 
sienio tsako, jog 3,500 demo
bilizuotų Romunijos kareivių 
sudarė savu noru "mirties le 
giona", kad pasipriešintų 
Vengrijos okupacijai. 

Vyrai prisiekę grįžti į ce 
mentinius fortus Karolio lini 
joj, netoli Oradeos, kuri bus 
perleista Vengrijai rytoj. Ten 

vienas plaukelis ant galvos 
neatsistoja. 

Amerikos militarizmas dar 
nėra prarijęs nei vienos sUp- jįe rjasiruošę kovoti iki pas-
nesnės valstybės, o Sov. Rud j kutiniojo vyro, kad "parody-
ja jau net keliolika prarijo Ir j tų pasauliui, jog Romunijai 
dar nėra soti. drąsos netrūksta". 

ROMA, rugsėjo 5 d-. — Ita
lijos vyriausioji karo vadovy
bė praneša apie "sėkmingas" 
Italijos Mas-(torpediniai lai
vai) kovas su Anglijos laivy
nu Viduržemio jūroj ir apie 
aršias, bet tai)p pat "sėkmin
g a s " orlaivių kovas Afrikoj. 

Anglų orlaiviai ir laivynas 
bombardavo Italijos1 bazes Do 
decarJese salose, netoli Turki
jos. 

Šiose kovose šeši anglų lai
vai, kurių du kruzeriai, nu
kentėjo nuo orlaivių bombų 
ir kovose sunaikinta septynio
lika anglų orlaivių. 

Be to, Italijos torpedinis 
laivas "sėkmingai puolė" an 
glų kruzerį ir du naikintuvus 
ir Italijos orlaiviai smarkiai 
apmėtė bombomis anglų pre
kybinį laivą. 
ŽUVO VIENAS LAIVAS 

Žuvę italų vienas Mas lai
vais ir keturi orlaiviai. 

Vakar anlglų laivyno bom
bardavimo Dodecanese salų 
metu apgriauta keletas gyve
namųjų namų ir žuvę keli ci
viliai gyventojai. Anglų or
laiviai apmėtė bombomis Ga-
durra ir Marizza orlaivių ba 
zes salose, kur sunaikinta du 
italų orlaiviai. 
PUOLĖ LAIVUS 

Italijos orlaiviai Aigėjaus 
jūroje puolė didelę grupę 
Anglijos prekinių laivų. 

Čia smarkiai pakadinta ke
turi antglų laivai ir pašauti 

NUSKANDINO VOKIEČIU 
TRANSPORTINĮ LAIVĄ 

STOCKOLMAS, rugsėjo 5 
d. — Laikrašč.tis Dagnies Ny-
heter vakar naktį praneša, 
jog kartu su vokiečių, trans
portinių laivų pirmadienį nus 
kendo 3,900 vokiečių karei
vių. Laivą nuskandino anglų 
submarinas Kattlegate, įėjime 
į Baltijos jūrą. 

Pranešimas gauta iš laikraš 
čio korespondento Lysekilyj, 
netoli Goteborgo. Anot jo, į-
vykį matę švedų ir danų žve
jai. Laivu plaukę 4,000 karei
vių, kurių nedaugiau šimto 
išgelbėjo du ginkluoti keleivi 
niai laivai ir naikintuvas. 

Manoma, jog tai buvęs Ma
riom of Hansburg laivas, ku
ris vykęfs iš Vokietijos Norve 
gijon. Jis nuskendęs, kai vie
na torpeda pataikė į laivo vi-

|Roni!unijos butų deportuota Anglijos karo laivų, kai vo-
Mme. Magda Lupescu, kuri kiečių orlaiviai, puldami Am 
jau senai buvo laikoma tikrą 
ja Romunijos valdytoja. 

Mme. Lupescu, su kuria 

gliją, kurios Ibombos užmuso 
skaičių žmonių pereitą naktį 
atakose ant Berlyno ir kitų 

1920 metų pabaigoje Karolius Vokietijos dalių, sukoncentra 
išvykęs ištrėmiman, prieš ke- vę atakas ant aerodromų Lon-

KANADA STATO BAZES 
NEWFOUNDLANDE 

OTTAWA, Ont., rugsėjo 5 
d. — Šiandie Kanada padarė 
pirmą konkretų žygį po susi
tarimo su Jungtinėmis Valsty
bėmis, Ogdensburge, kur su
sitarta dėl bendrosios apsau
gos. 

turias dienas išvyko iš tsosti-
mės. 

PERDAVĖ VALDŽIĄ 

Karolius pasirašė viešąjį 
pareiškimą, kuriuo duodama 
suprasti, jog valstybės vai
ras perėjo į naujas rankas u 
Antonescu paskelbė naują na 
cionalistų programą, kad "u i 
gydytų žaizdas, sujungtų jė
gas ir užtikrintų mūsų atei-
tį". 

Karoliui palikta teilsė teik
ti aižymėjimus, pakeisti nusi
kaltėliams bausmes, šaukti 
pasitarimus su kitų valstybių 
vyriausybėmis, skirti diplomą 
tus, leisti pinigus ir rinkti ta
ksus. J is patsilieka vyriausiu 
kariuomenės vadu. Skiriami 
ministerius, Karolius turės 
gauti premjero sutikimą. 

VENGRAI 
TRAN3YLVANIJ0J 

Karolius su Antonescu bai
gė pasitarimus beveik tuo pa 
čiu laiku, kai 80,000 pirmųjų 
Vengrijos kareivių įžengė 
Transylvanijon. 

Pranešimai, pasiekę Romu
nijos sostinę, sako, jog sąry-
šyj su venlgrų kariuomenės į« 
žygiavimu žuvo 150 Romuni
jos ir Vengrijos kaimiečių 
ginkluotuose susirėmimuose 
šiaurinėj Transylvanijoj. 

KARALIUS ABDIKUOSIĄS 
Ilguose pasitarimuose, ku

riuose dalyvavo tik karalius 
ir naujasis premjeras, Karo 

dono priemiesčiuose. 

PAŠOVĘ 20 
ASGLŲ ORLAIVIŲ 

Vokiečių lakūnai, grįžę iŠ 
atakų pietinėj Anglijoj, sako
si, jog skaitlingose kovose 
šiandie priešpiet jie pašovę 
dvidešims anglų orlaivių if 
žuvę penki vokiečių. 

Vyriausios vadovybes ko* 
munlikatas 'sako, jog naktinė
se atakose pereitą naktį vo
kiečių orlaiviai pradėję "skai 
tlingus gaisrus" Anglijos uo? 
tuose, aerodromuose ir indus* 
triniuose centruose — Liver-
poolyj, Swansea, Tilburyt 

Great Yarmouth ir HulL 
Dieną bombarduota orlaivių 
motorų dirbtuvė Rochesteryj 
ir orlaivių dirbtuvė Wey-
bridge. 

VOKIETIJOJ 
ANGLŲ ATAKOS 

Pereitą naktį šiaurinės Vo
kietijos miestelyj anglų bom
bos užmušė aštuoniolika civi
lių gyventojų ir du vyrai žu 
vo dviejų valandų atakoj ant 
Berlyno apylinkės. .. 

Vyriausioji vadovybė pa
reiškė, jog britų ataka ant 
sostinės nepavyko dėl stip
rios apsaugos. 

Berlyno atakoj žuvo vienas 
policininkas, kai bomba pa
taikė į garsųjį Tiergarten par 
ką Berlyne ir antras vyras 
žuvo, kai pietiniame Berlyno 
priemiestyj bomba pataikė į 

de hangarų ir namų Kanadcs 
RAF. 

Šiuo kontraktu bus pas 
penki anglų orlaiviai, ' i r šių ta 10 naujų pastatų, kurių 
kovų negrįžo du Italijos or-l penkis užims lakūnų mokyk-
laiviai. I los. 

C. D. Ho\ve, amunicijos i r i . 
tiekimo ministeris, vakar nakj ^ " į ^ į į ^ premjerini, jog 
tį pranešė, jog paskirta $'95,-, - j i § aDdikuosiąs, jei Mme. Lu-| gyvenamuosius namus. 
000 pastatymui Newfoundlan-1 pescu bus ištremta. Ar jis tą 

savo nusistatymą pakeitė ne-
žinia. 

Šiuo laiku vyriausybė:^ 
žmonės mano, jog Karolius 
netrukus abdikuosiąs, yipač 
kai jis sau pasiliko tik mažą
sias valdymo teises. 

Berlyno atakoj apgriovė e-
lektros t?totį ir kariuomenes 
reikmenų sandelį. 

Autorizuotieji sluogsniai 
sako, jog tik du angių orlai
viai tepasiekė sostinę ir vie
nas jų pašautas už miesto. m 
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Bendradarbiams ir korespondentams raitų nemažina, 
|el neprašoma tai padaryti ir ne prisiunčiama tam tiks
lui pašto ženklų. Redakcija pasilaiko sau teise taisyti 
Ir trumpinti vtous prieiuatus rastus ir ypač korespon
dencijas sulis; savo nuožiūros. Korespondentu prašo ra
ityti trumpai Ir aiškiai (jei salima rašomąja mašinėle), 
fsl lossnt dfciittllue tarpus pataisymams, vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos 
Mdkraittn nededamos. 

Kntered as Second-Class Matter Mareli 11, l s l t , a i 
Cnlcaso, Ilhnols L'nder the K«X of March A ls7». 

. , ' *., Komunizmas Ir Žydi ja • 
Amerikos lietuviu Uutiainkų srove teiki. , / J 

savo seimą rugsėjo meu. 1 ir % dienoiais,1 Kad žydai yra j * t y s uiiar-. galčta panaikinti individualine 
Philadelphia, Pa., kuriame įsteigė1 vadiname kppjf socializnio ir koriiuniz-* nuosavybę. Taip įvyks l^afenu-
Lietuvos Nepriklausomybes Fondą, kurio vai- \m Jiionieriaį daug- įrodinėti1 oV> įjažadai, kati, atėjus Me-

netenka. Didieji, " raudonie j i ' s į j 0 laikams, žydai po savo 
£ĘB$įa$ai". Kkroli s Marksas ' raktais laikys visų pasaulio 
ir Ferdinandas Lasalle, : yra tautų t u r tu s " . Taigi iš šių 
buvę žydai, šių dienų sočia- Žodžių aišku, kad socializmo 
lizino ir bolševizmo! patys !di-1 tikslas ne proletariato geltoe-

grupes fondas, ar sujungtas *u tuo fondu, ,^ . . . . i4S~tl . ! .. , f- ., vv . . . 
džiausieji vadai —' TjeVeik vi- jimas, bet tik aukščiausia ir 
jsi žydai. Lenino ;bendradar- visuotine pasauline žydų m 

djbą sudaro: V. Laukaitis, J. Valaitis, V. 
Bukšnaitis, Kerševičius, K. Karpius, čele-
dinas ir kiti. Fondas rinksiąs aukas Lietu
vos išlaisvinimui. 

Neaišku, ar ta i bus jau antras tautininkų 

Katalikų Spaudos Palankumas 

Amerikos katalikų spauda gana dainai ir 
plačiai rašo apie Pabaltijo valstybių trage
diją. Be to, rašoma teisingai ir palankiai. 

Savaitinis žurnalas " Amer ika ' šios savai
tes numery stebisi, kad Jungtinių Valstybių 
vyriausybe ir taip pat Didžioji Britanija ga
na šaltai atsinešė į Lietuvos, Latvijos ir os
tijos okupavimą. 

Katal iku savai t raš ty 'Tablet ', leidžiamas 
Brooklyn, N. Y., rašo, kad vienintelį nepa
sitenkinimo ženklą dėl Pabaltijo valstybių 
okupavimo Anglija ir Amerika parode už
saldydama tų trijų valstybių aufcsą ir ke
liais p . Sumiierio VVelleso pasineriamo žo
džiais. Bet p. WeUes nė vienu žodžiu apie 
šią okupaciją neužsiminęs kalbėdamas su So
vietų Rusijos ambasadorium Vašingtone O-
nianskiu. Priešingai, buvę paskelbtu; santy
kių pagerėjimas t a rp Jungt . Valstybių ir 
Sovietų. J 

Matot, katalikų spauda yra tiek priete-
linga Pabaltijo tautoms, kad iš šio krašto 
vyriausybes reikalauja daug aiškesnio ir 
griežtesnio jų okupavimo pasmerkimo. Kai 

kuris buvo įsteigtas tautininkų ir sandarie-
čių veikėjų pasitarime Pittsburghe. 

' •V-be ' ' rašo, kad: ' P i r m i a u s i a dar ne
organizuotoji tautininkų grupe įsteigė Lie
tuvių Amerikiečių Tautininkų Sąjungą, vė
liau visos sroves: tautininkai konservatai, 
tautininkai liberalai, sandariečiai ir kit i nu 
tarė subendrinti savo veikimą ir pasižadėjc 
vieni kitiems ta lkininkaut i" . 

Vadinas, naujoji Tautininkų Są-ga visų tau
tininkų liberalų ir sandaritčių grupių ne
jungs, bet atstovaus ligšiol niekur nepriklau
sančius atskirus tautininkus. .Su kitomis at-
skalelėmis t ik talkininkaus. Gera ir tai , bet 
būft dar geriau, jei visos tos grupeles būtų ga-

1 Įėjusios sueiti į šią sudarytą są-gą, tuomet 
j i būt pajėgesne ir, turėdama gerų norų, Lie
tuvos reikalams galėtų daugiau padirbėti. 
Dabar vis dar išrodo, kad jų pačių vadina
ma "vidur inė s r o v ė " tebėra palaida. 

^ š | N ^ ^ ^̂ eV .^r 1 
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Kaip čigonai pas 
dzūkus veseliojo biai: Trockis, Sverdlovas, Zi- sės hegemonija. Darbininkai, 

novjevas, Kamenevas, Uris-j pagal Marksų, yra tik įran-' 
krą Sokolnikova*, Jofle, earojkiai, patarnaujantieji žydkuns, M e r k l n e s apylinkėje vie 
šeimos žudytojai Juio\vkis ir j kad jie galėtų tapti pasaulio 
Uolosčiaginas — visi žydai.;viešpačiais i r ' valdyti viisus 
Gai'sieji Vengrijos kruvinos 
diktatūros vadai Bella Kūnas 
ir Tibor Samuelis — žydai. 
Vokietijoje * ' spar takizmo" 
vadai — Liebkneehtas, Rosa 
Luxemburgas, Kurthas Eisne-

žodžių šviesoje g 

žemės turtus. Socializmo "ar 
komunizmo revoliucija , yra 
publika, be vargo pereis i iz 
raelitų rankas proletariato į 

1 

name kaime dzūkeliai turėjo 
šaunias vestuves. Sutemus va
kare iš artimo didelio miško 
į vestuves atėjo ir du čigo
nai. Menas nuėjo vidun į grį-
eių ir, užkamandavęs muzi
kantus smagių polkų, išsive 

ris, Eugenijus Levine — žy
dai. Kai reikėjo Leninų .per
verti i Kusijų, Liudendorffų 
leidimo prašė žydai; Parvus 
Helphandas ir pusžydis vokie-
įčių kancleris Bethmannas 
Holhvegas. Austrijoje socia-

Anglų kalboj leidžiami Amerikos katalikų listų vadai Viktoras ir Frid-1
 s a u i į « atsidurs neišbrendamo; 

laikraščiai ir šią savaitę rašo apie skaudų 
Lietuvos likimą. Pranešama, kad prel. En-
rico Pucci Vatikano laikraštyje •Osserva 

siviešpatavimo dėka. 
Aukščiau cituotų K. Mark- d ^ merginų pradėjo pasi

jo žodžiu šviesoje geriau ga-< trepsėdamas šokti. Smagia 
Įima suprasti tie dvigubi ir P ° N ^ejo visi šokti; ar ku 
skirtingi žydų santykiai s u ' n s mokėjo, ar nemokėjo: su-
kapitulu. Tai nėra atsitikti- k l n G J 0 ^ i r trepsėjo. Kitas či 
numas, o gerai apgalvotas ei 
'gesys: žydai sukūrė kapita-

gonas, kaip tik visi j vidų 
sugužėjo ir susikibą į poras 

kur, jo sėbras jau laukė atei
nant. 

Tik vėliau, kai šeimininkė, 
nuėjus kamaron, nerado py
ragų ir kumpiui, suprato visi, 
kodėl čigonai šokdami apie 
maišų dainavo. J ie norėjo 
juos vytis, bet nežinojo \ 
katrų pusę jie nuėjo. 

S. K. Lukus 

tore Romano*' davė visą eilę straipsnių apie 
tai , kokiais metodais Sovieių Rusija priėjo 
prie pagrobimo Pabaltijo valstybių. 

Visi faktai paduodami teisingai. 

A P Ž V A L G A 

rikas Adleriai, Jul ius Deuts - l S e ekonominėse ir socialinėse 
chas, Otto B a u e m — žydai, klampynėje; tuo jie pasinau-
Prancūzijoje socialistų vadas d0S) kad užvaldytų pasaulį. 

Trockio Likimas 
na Garsas rašo: "Bolševikų nuverstas A 

leksanidras Kerenskis, kurs dabar vieši Ame-
kurie laikraščiai reikalauja Jungtinių Vai- į*£°je, .ako, kad Leosas Tr'ockis-Leiba Bron-

r u . . -̂ V *. stein žuvo nuo sistemos, kuria jis Hi Leninu 
stybių vyriausybės visai nutraukt i diplomą-' . . _ . . . ' °, .. .. . 

-.wiJ_ ^ m *i cL U^ !ge, naikmnųui savo oponentų. Vėlioms 
J** įbes mėgėjas. 

Ir V a Kalbėjo 
Hitleris gana dažnai sako kalbas. J a s sa

ko ne bet kam, bet pa t i eks rinktiniausiems 
savo šalininkams. 

Prieš porą dienų jo pasakytoji kalba bu
vo ta ip pat pikta ir smarki, kaip ir visos 
jo kalbos. Baisiai didelį nepasitenkinimą Hit
leris parodė tuo, kad anglai bombarduoja 
Vokietijos miestus i r dėl to jis Angliją pa-
versiąs pelenais ir griuvėsiais. 

Vadinas, kada vokiečiai bombarduoja An
glijos miestus, degina namus, žudo civilius 
žmones, tai yra tvarkoj, anglai turi tylėti. 
Bet kai anglai tuo pačiu vokiečiaxs atsily
gina, tada jau skandalas.1 

Žmoniškumo akimis žiūrint, bombos, ar }OC> 

4 'Bendrai, Trockio asmeny išnyko iš šio 
pasaulio stambi gabaus revoliucijonieriauL-
figūra. 22 metų jaunuolis už revoliucijonie-
riškų veiklų buvo ištremtas į Sibiru. Paspru
kęs užsienin buvo revoliucijonierių vadas. 
1917 metais jis virto Lenino dešine ranka 
sukūrime sovietų. Trockis anais pirmaisiais 
sovietų metais užėmė labai svarbias vietas, 
būtent, užsienio reikalų niinisterio i r karo 
komisaro. Jo liiaurumas prieš politinius opo
nentus ir senojo režimo šalininkus — buvo 
pagarsėjęs netik Rusijoje, bet ir užsieny. 
Vienok Leninui įnirus ir Stalinui užėmus jo 
vietų, Trockio žvaigždė Sovietų horizonte 
pradėjo blėsti. Priėjo prie to, kad senas re-
voliu(.įjomeriu!.*i turėjo bėgti užsienin. Gyve
no Turkijoje, Norvegijoje, Meksikoje. Troc
kis jautė ir pats sau išsiipranašavo galų nuo 
Stalino agentų rankos, taigi jis krito nuo 

Leonas BIU111&& -p-, žydas. Is
panijoje Madrido tikrasis vieš 
lįiats, kaip spauda pranešė bu
vo žydas Heincas Neumaniias, 
buvęs vokiečių komunistų 
galva, kilęs iš turtingos Ber
lyno įžydų šeimos ir pabėgęs 
nuo Hitlerio į ispanijų. 

Tiesa, kad žydai yra tur
tingi, tačiau jų turtingumas 
žymiai skiriasi niuo kitų žmo
nių lobingumo. Turtingai žy
das ne visuomet jbijo komu
nizmo, o kai kada net tikisi 
iš jo pasipelnyti. Žydai yra 
modernūs kapital is tai .— spe
kuliantai ir pinigo žarstyto-
jai. Modernusis kapitalistas 
neturi nejudomų, daug pelno 
duodančių, turtų; jo turtas 
pinigas, gerai ' apsaugotas 
portfelyje ar tarptautiniuose 

lizmų, gerai žinodami, kad pa- š o k o r tylomis įlindo pro du
ris kamaron, kur buvo sudėti 
vestuvių kumpiai ir pyragai, 
bet, negalėdamas patamsyje 
jokio maišo susirasti, išėjo 

Žydas Lazare aiškiai sako: 
"Žydas kaiptalizmo sistemos 
kūrėjas joje rado galimybę 
pačiam tapti turtingam ir 
nuskurdinti kitus. Žydas ka^ 
pitailizmo sistemos ardytojas, 
tai daro ne kad pats pratur
tėtų, bet kad žydų kolekty
vas būtų turtingas ir tuo bū
du jite taptų pasaulio valdo

vu 
' ? 

Kad giaJėtų užvaldyti pa
saul į žydai naudojasi dviem 
pasaulio galybėm: auksu i r 
intemaeionalizimu. Sianidien 
auksas yra vyriausiais pasau
lio valdovas. Internacionaliz
mas yra tautinių skirtumų, 
kurie šiais laikais ta ip ryš
kūs, lygintojas. Pirmoji galy
bė — auksas — šiandien jau 
išimtinai yra žydi} rankose, 

bankuose. Todėl žydo komu--Belieka įgyvendinti interna-

nieko nepešęs. Nuėjo jis grį-
čion ir, pasiėmęs mergiščių, 
išėjo polkų patrepsėti. Bešok
damas jis visa gerkle užtrau
kė: "Maišo maišo, nėra mai
šo V7 Jo draugas — kitas či
gonas, užgirdęs dainuojant 
" m a i š o , " suprato, ko anas 
nori. Tad, smagiai apsisukęs, 
drūtai koja į grindis trepte 
rėjęs uždainavo: " T a s pats 
maišas ir marškiniai, užrišk 

PRAŠAU NESIJUOKTU 

Vienas škotas į senatvę blogiai 
pradėjo jaustis: tai galva skau
da, tai širdį spaudžia., ir kiti ne 
galavimai atsirado, škotai žmo 
nes nerangūs, taigi ir šis nesis
kubino kreiptis į gydytoją. Bet 
pagaliau susirengė, 

• 

— Mano mielas, tarė gydyto
jas, — aš~ tau nieko negalėsiu 
padėti, jeigu tu nepamesi girta
vimą. Paeijentas pakrapštė pa
kaušį, paėmė kepurę ir jau buvo 
beeinąs. 

— Atsiprašau ponuli, bet 
tamsta man už vizitą dar nesu
mokėjai, — sako daktaras. Ško
tas nustebęs atsako: 

— Už ką aš tamstai privalau 
mokėti? Juk tamstos p;itariniu 
aš visvien nepasinaudosiu. 

galų, kimšk pyragų!" 
m , v. . , . . . . meroj, kur jau sėdėjo l a d a šisai kiek apsisukęs, . . . m, ., Kalinys. 

Į kalėjimų atgabentas nau 
jas kalinys ir uždarytas ka-

vienas 

tos pačios politinės sistemos, kuria jis pats bus vokiečių ar anglų, yra baisus, žiaurus 

nistinė audra negųklkia. 

Turtuolio žydo tipas — 
bankininkas. Visa jo nuosa
vybė — tam tikra pinigų su
ma. J i auga, didėja, lengvai 
gali būti keičiama, kilnojama, 
skolinama gerais procentais 
ir dar geresnėmis 

cionJailizmų. Žydas i« esmės "y-
ra internacionalistas ir kos
mopolitais. Internacionalistu 
tapti jį verčia inesijaniškieji 
sapnai užvaldyti pasaulį. O 
tai nesiderina su tautišikuiiiu. 
Kosmopolitas jis tampa dėl 

,•• to, kad*, neturėdamas savo vai-is ,srarantru>l > ' 

dalykas. Gaila nmo jų žūstančių žmonių, ar 
jie yra anglai ar vokiečiai. Del tų žiaurumų 
nėra kalt i nei vokiečių nei anglų žmončj. 
Kalt i imperializmu apsvaigę valstybių va
dai, kurie, krauju i r ugnimi nešini, eina, 
plėšia, grobia, žudo. Niekada jiems negana 
nekalto žmonių kraujo, negana grobių. 

Beje, Hitleris savo paskutiniojoj Kalboj 
anglams pasakė pas juos ateinąs. Bet jis 
ten jau seniai eina, tačiau vis dar vietoje 
tebestovi Anglai tokie nemandagūs, kad jie 
vis dar jo arčiau savęs neprisileidžia. 

sukūrė. Deįa, Trockis nepirmas ir nepaskųs 
tiuis. Revoliucija jau daug prarijo savo vai

kų. J,į prarijo Kamenieva, Zinovieva, l iyko-
\ą ir daugelį kitų stam'bių figūrų, ka ip tik 

mis. Visas bankininko darbas 
— gera buhalterija, ir stropus 
biržos Ibei kurso-kainų seki
mas. Modernusis kapitalistas 
vieno tik trokšta, — kad pi
nigai nuolat judėtų, cirku-

20 
JQS neteko savo galybės ir pateko neiualo-' U uotų. O kiekviena piniginė 
nėn Kremliaus viešpačiui. Toks pat likimas 
laukia visų tironų ir diktatorių, kuriuos su-
•ris ta pati sistema, kurių jie kuria kitų nai
kinimui" . 

Pavojai Iš Meksikos Puses 
Prie nevykusio Meksikos prtt 

L. Giros Čigoniškumas 
Bukšnajtis " V - b ė j e " taip rašo: "Lietuvo

je buvo toks poetas Liudas Gira. 
. " K a i anais laikais bolševikai buvo jį su-

C rdp ^ m ^ * r v a r m ^ J ° P° kalčjimu's, jis rašė labai 

režimo l* krašt* valdė raudonieji. Jie darė' *huoXu e i l e s a p i e U i e v o M o t i n o s puVeiks l i} 

viską, kad savo sąjūdį ten sustiprinti. Kai 
vadinamieji lojalistai prakišo civilinį karų 
Ispanijoj, jų didelė daugybe sugarmėjo į 
Meksiką ir savo darbą pradėjo varyti pla
čiu mastu. Dabai , turėdami naciu ir sovie
tu, draugingumą ir paramą užsienyje, Carde-
nas i r Camacho genge žaidžia su nacių agen
tais. 

Rimtų politikų manymu, dabartine Mek
sikos politinė būklė sudaro nemažą pavojų 
Jungtinėms Valstybėms. Dėl to komunistiš
kasis naciškas Meksikos režimas turėtu bū
t i priskaitytas prie Dėdės Šamo priešininkų. 

stybės, y ra įpjuverstas apsigy 
venti visur ir prisitaikyti prie 
įvairiausių vietos (sąlygų. Žy
das Zįamenbofas kuria tarp
tautinę esperanto kailbų, bet 
tik kitiems, nes žydai turi sa
vųjų. 

Nekalbant jau ap.:e prole
tariato internacionalų, turintį 
šūkį: "Visų šalių proletarai, 
vienykitės", ta ip puikiai pa
tarnaujantį žydų tikslams, pa
tys žydai metasi į tarptauti
nes organizacijas .11 sųjungas, 

- " "-* a +•"' Ii ,. i - ; iJ YPač masonų ložeis. 
e turėtų naudotis visų kilų ^ ***- £ 

Kokie ten bebūtų santykiai 

Susikūrus nepriklausomai Lietuvai, jis sal-
užiai dainavo apie laisvų tėvynę. 

" K a i išdainavo visus posmus, pareitų pa
vasarį pradėjo rašyti išdidžią pot mų apie 
uaujųjc Italijų — ltalia Nuova. 

"Dabai*, kai Lietuva iš nepriklausomos 
valstybes padaryta Sovietų keturioliktosios 
kategorijos respublika, tasai barzduotasis po
etas skubiai pavirto į Sovietų palaikytojų. 

"Čia grynai čigoniškas nusistatymas. Juk 
i r čigonas, kartų paklaustas, kurios jis tiky
bos, atsakė, " O kokios, pane, juias reikia f" 

Išt ikiu, tas vyras čia gerai .eharakterizuo-
jsmStm. 

transakcija, einanti ggr 
rankas, duoda pelno. 

Aukščiausias žydų id.alas 
— perkeisti pasauli į bevar
dę akcinę bendrovę su dide
liais kapitalais; jos vadai tu
rėtų būti žydai. Toji bendro 
vė 
darbu. O Issraeilis, padedamas 
vienio kito klusnaus įrankio 
galės tada diktuoti savo te-
zts. Trumpiausias kelias tam 
atsiekti — komunizmas. 

paleido mergiščių, jai tarda
mas : " P o n e , prabočyk, aš 
šio šokio negaliu šokti, nes 
man jau karšta darosi. Aš 
turiu eiti laukan atsivėdinti ," 
Išėjęs į tamsių priemenę ir 
apsižiūrėjęs, kad ten nieko 
nėra, vėl spruko kamaron, su
sirado ten ilgus moteriškas 
marškinius, kurių vienų galų 
rankovėmis užrišo, pasidarė 
maišų, į kurį susikrovė, kiek 
tik galėjo panešti, pyragų ir 
kumpių, patylomis išsėlino iš 
kamaros laukan ir su savo 
grobiu nuėjo į pamiškę, savo 
draugo laukti, kuris, pasiboi-
gus šokiui, tuoj išbėgo laukan 
ir, kiek tik. galėdamas dūmė 

— I lgam! — klausia nau
jas kalinys sėdinčio. 

— Penkiems metams. 
— Už kų? 
— Vi apiplėšimų Fi rs t Ci

ty Bank. 
— O tu ilgam čia atgaben

t a s ! — klausia sėdįs naujai, 
atgabento. 

— Dėsiančiai metių. . . . 
— Pr iežas t i s ! 
— Aš esu organizatorius 

Fi rs t City Bank. 

Profesoriaus žmona: — 
Klausyk, atėjo gydytojas. 

Profesorius: — E, amžinai 
neduoda rainvbės! A i dabar 
nenoriu nieko matyti. Pasa-

girios link į sutartų vietų,! kyk jam, kad sergu. 

ta rp kapitalo ir revoliucijos, 
ta rp sionizmo ir internacio
nalizmo, aišku, kad žydai, 
bent 'irana didelė jų dalis, y-

^ • • Z L v v - « ra kapitalistai. Kiti remia ir 
Komunizmų jo pa tna ikas . ^ ' - : , , . 

^ ,. ^ r , e - : J palaiko socialinius sųm>sius. žydas Karolis Marksas t a i p 
* -i r W • r-iiiiftiP Siekdami pasaul.io liegemom-

apibudina: "«wne naujoje, . . . . -0 
T* •• . . . . l v I . . J j o s , kurioje jie mato mesia-
žmonijos organizacijoje Izi.i- J • r .. ^ , u „ ; 
,. - r , , , u rJi niškų as-r tiracijų jgyvendini-

eho sunūs, dabar pakrikę po 

truv sumuš, u-u-uai uurviirv^ ^ ^ • n u i ; „ ,. , Jy - . +nT.. mų, palaiko mternacionaliz-visų .piisaul], be abejones, *ups «*» * ~ T . . . . 
, \ v. • , . _ „ / ma, stoianti ant k lio Kie.-

valda^eiuoju elementu, >l>ac, n 4, J . *„»*-jei pavyks paimti į savo ran-
tinčiam šių laikų mirvonaliz-

V J u l J i n a i . Todėl žydai daromi tiek 
kais darbininkų masių \ado-i v ^ . f 

I rr * 1 1 - h»<U socialiniu, tiek t au t in iu , 
vvbę. Tautų valdžios, kada, t »_ , + • , - - vti< I žvilgiu pavojingi, bus sukurta visuotinoji *e&- » ^ .* * * 

Paštų .departamento sekretorius J amt s Fariey slaugo savo 
tkv\ dešinę po atsisyeikininiorsu 1,100 pašto tarnautojų. J i s pasi-
K ' [ t r a u k i a iš tarnybos. (Acme telephoto) ' 

• 

4* 
'it& i ff 

file:///ado-i
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ATBUDIMAS 
Pavasaris, jau pavasaris! uždainuodavo, giliai trauk-

Banfcus "Alinas, saulute švie- darni į plaučius gryna orą. 
čia, o ten iš tolimų šalių, iš — Žiūrėkite, — prabilo bu-
pietų, skrenda paukščiai. Vin-I vęs klierikas, dabar vaistinin-
giuojasi ilgos grandines pa- kas, — vaiduokliai pradrįso 
dangėse, sveikindamos myli
mą tėvynę . . . 

— Žiūrėkite; ten nž malū
no ąžuole tupi gandras, — 
sušuko Povilas, linksmo veido 

ir pradėjo rodytis saulei švie
čiant. 

yisi sužiuro \ upes krantą, 
kur prie pasisukimo buvo vi
sai neprieinami verpetai. Žve-

gražiai nuaugęs vyriukas. — jai neprivažiuodavo čia, ta-
Sveikas, artojau drauge, va- čiau kartkartėmis bedugnė 
lio garnys! : imdavo aukas: čia nusiskandi-

TRIKAMPIS 
Jis važiuoja traukiniu ir mesti ir tapti akymirksniu pa 

vežasi su savim dvi savaites' prasta, maloni ir kupina jau 
atostogų. Dvi savaites lais- natvės džiaugsmo mergina. I r 
ves. Rodos traukinys ir dai- kai ji pirmą kartą pasirodė 

— Valio! — pakartojo bū- no mylimo apvilta mergina, j a n e j^vtor, 17 
,;„ * « . , _ . L J . _ paskui kortomis prasilošęs po-1 i š r i n k t a mJmų k o r m j ~ relis jaunuolių juokdamiesi. 
Sveikus ir švarius jų balsus 

m. amz., 

pagavo aidas valiūkas ir nešė matos. Seni žmonės pasako-
tolyn, kartojo giriose, net davo visokius nuotykius iš 
pempes ėmė skraidyti liūdnai praeitų laikų. Visiems buvo 
vaitodamos: — Gyvi, gyvi,- žinoma, kad ta pavojinga vie-
gyvi . . . ta neužšalanti nei per spei-
<|Tie jauni vyriukai iš tiesų 

naičiukas pasislėpė nuo sar-
Jiene rengiamoms iškilniems 
Hoopeston, 111. (Acnie tele-photo). 

buvo pilni gyvybes ir, džiaug
damiesi gamtos grožiu, už
traukė dainelę. 

Ankstyvas pavasaris, atgi
jusi nuotaika. Dar šilumos 
nėra, žolė nepuošia rudų kal
velių, medžių šakelės dar 
nuogos, bet visa gamta šven
čia iškilmingą atgimimo va
landą . . . širdys plaka džiaug
smu, kiekvienas laukia ko 
nors, lengvai pasitiki viltimi. 

Povilas, visada linksmas 
draugiškas, net žiemos metu 
rengdavo ekskursijas, o da
bar, kada jau sniegas nutirpo, 
nors keliai ir dar neišdžiūvo, 

gus. Daug žmonių ir gyvulių 

mergina turi kitą! . . . Kan
kintis vienam per sunku, man 
gyvenimas įgriso, nebenoriu 

nuo ja visu keliu angliškai "va 
eation.. vacation. . !" Lai-

] mingas Juozas. 
Kai jis atvyko j "Rocky 

Point," Birutė jau buvo savo 
dviejų .savaičifų laisvę vieną 
vėjais paleidus. Netruko pa
skutinioji jos savaitė sutirp
ti. I r vėl ją šaukia miestas ir 
rašomoji mašinėlė, kurią ji 
per dienų dienas daužo "Smi-
th and Smitl!" kontoroj. 

Juozui rodės, jog Birutė 
išvažiuodama išsiveš ir visą 
vasaros džiaugsmą ir saulę. 
Bus liūdna, vai liūdna ir jis 
bus vienui vienas. Birutė no
rėjo, kad jis būtų vienas, nes 

ji pražudė paslaptingose gel- j gyventi . . . t u , matau, esi lai-i žinai jaunas vyras — netrun-
mėse. Kaimiečiai susidėję 
pastatė ten krūmuose aukštą 
kryžių, kurs stovėjo į upę pa

mingąs, mylimas, tad ir gy
venk džiaugdamassis savo lai-

I me ir nekliudyk mane . . . Dė-
linkęs, tarytum, norėdamas V į n g a s b ū č i a ^ k a d t f t . p j m n e 

skubėti į pagalbą. Dabar jau
nuoliai pamatė ant kranto sto
vinčią kažin kokią figūrą. Tai 
buvo vyriškis, pilku apsiaustu 
apsivilkęs, be kepurės.' 

Ko jis ten stovi? pamišėlis 
Ar vaiduoklis? — spėliojo vai
kinai. — Gal meškerioja ar
ba tinklus užmetęs laukia gro
bio. 

Juokėsi, šnekučiavo eidami 

jstumtum į bedugnę. 

— Ne, aš to nepadarysiu 
nes tu dar esi reikalingas, tu! 
užmiršai apie kažin ką bran
gesnį, nei mylima mergina... 
Tavo nelaimė, kad užmiršai! 

ka įsimylėti. Bet jos nelaimei, 
paskutinę atostogų dieną, pa
sipainiojo Irena. 

Irena, kuri savo gražioje 
galvoje nešiojos visą didžiojo 
Bostono biznį ir asmenines 
paslaptis, kuri puikiausiai ži
nojo tūkstančius įtrauktų ir 
neįtrauktų į telefonų knygas 
numerių, kuri bet kada galė-

pajūry maudymos kostiume, 
Juozas nejučiomis pajuto, jog 
antroji jo savaitė nebus ap
niukus, o Birutė žinojo bu
sianti nelaiminga visą kelią 
namo ir visą sekančią savai
tę. 

Tą dieną jie abu buvo pa
jūry. Birutė gulėjo smėlyje, 
o Juozas tik išbėgęs iš van
dens stovėjo prieš saulę. At<~-
jo Irena ir nelaukdama pa
kvietimo atsisėdo. 

Juozas buvo vyriškas, gra
žus, studentas ir atletas. 

Birutei jis buvo, lyg iš ek
rano nužengęs princas. Pa
prastų vyrtų tarpe, kuriuos ji 
susitikdavo kaimynystėj, ar 
bažnyčioj ir tarp klerkų ir, 
pasiuntinių, kurie kartu su ja 
dirbo "Smith and Smith" ' 
kontoroj, Juozas galėjo būti 
viršžmogiu. 

Irena buvo skirtinga. Jos 
ir gyvenimas buvo daug pla
tesnis. J i yra važinėjusi ir 
skaičiusi, mačiusi geresnius 
teatrus ir susitikusi aukštes
nio luomo vyriškių už tuos, 

te. J is prašo jos rankos. 
J i nenustebo, nes jauste 

jautė, jog jis prisipažins my
lįs. Paskutiniąsias dienas ji 
ir tesvajojo kaip jis prisipa
žins ir ką sakys. Bet vaizduo
tėj buvo Birutės akys, kurios 
lipant į traukinį buvo tokios 
liūdnos. 

— O Birutė? — ji paklau
sė. 

— Birutė? Tai tik vasaros 
karštis, tik pėdos smėlyje, ku
rias lengvutis vėjelis sunaiki
na. Ji , greičiausiai, jau ir pa
miršo mane. 

— Na, kaip šios pėdos? Ti
ki, jog manęs nepamirši į sa
vaitę? 

— O . . Irena . . t u . . čia 
visai skirtinga. 

— Gal būt, bet aš jaučiu 
apvagianti ją. 

— Kaip gali pavogti iš jos 
tai, ko ji niekados neturėjo. 

— Galima pavogti iš žmo
nių ne tik tai, ką jie turi, bet 
ir tai, ką jie galėjo turėti. 

Buvo karštas vasaros vaka
ras. Kažkur toli toli raudo
navo vakariniai pažarai. Bi
rutė sėdėjo ant verandos, o 

šalia jos jaunas mechanikas. 
Jis įkalbinėjo ją tekėti. J is 
turi automobilių — roadstcrį 
ir rumble sėdynę — ir puikią 
ateitį — jis myli ją. 

— Gaila, lahai gaila Jurgi, 
— ištarė ji ir giliai atsidusus 
pažvelgė į gimstanti mėnulį. 
Tai tas pat mėnulis, kuris 
žiūrėjo į ją, kai ji ir kitos — 
labai skirtingos nuo mechani
ko Jurgio — ne taip senai sė
dėjo pajūry. Valandėlei ji 
nieko neatsakė. J i neatsakė ne 
bijodama užgauti vyrą, kuris 
šalia jos sėdi. Jos mintys bu
vo toli toli, kur kitas dar te-
beatostogavo. 

Pagaliau ji tarė; 
— Ryt parvyksta iš atosto-

gtų aukštas ir jaunas vyriškis. 
Jis garbina mane. Jis advo
katas Ir jis ves mane! 

B. Vi. 

Motinos meilė, kaip dangiš
kos ugnys, 

Dvasia padaro kūną turtin
gu. Šekspyras 

Kas skaito katalikiškus lai
kraščius, tas platina Dievo 
karalystė čia ant žemės. 

Apie ką tu kalbi? — /jo kogreičiausiai sujungti ta-| kurie trynė alkūnes su Biru-
klausė nustebęs Jonas, žiūro- ve su norimu asmeniu, galė-

niekas jo namuose nenulaiky- pdnu žingsniu, tik Povilas ka
tu. Iš meistelio traukia jį į *"» k o susimąstė ir surimtėjo. 
laukus, į girias. 

— Reikia mums šauliams, 
turėti vikrumo, pratintis daug 
vaikščioti, judinti savo kau
lus, kad nesustingtume, nesu-
sentume. prieš laiką. 

Išgalvodavo visokias mank
štas, gimnastikas, lenktynes. 
Kai kurie draugai grįždavo iš 
tų ekskursijų šlubuodami, nu
vargę, tačiau ir vėl eidavo 
Povilo gerumo ir širdingumo 
patraukti. Eidavo atsižadė
dami malonių pasimatymų, 
kinų, kartais ir vakarėlių, nes 
nuvargę reikalingi būdavo 
miego ir poilsio, bet ne šokių. 

Šį kartą Povilas išgalvojo 
pratintis š a u M i . Visiems pa
tiko tas sumanymas, tad ir 
ginkli vvrai nubėgo į paupį. 

— Manevruose bus mums 
lengviau, — tarė vienas iš bū
relio. 

Povilas ėmė juoktis. 
— Ar tiktai manevari yra Į 

mūsJų tikslas? — užklausė. 
— Kol kas kito erikalo mes 

nenujaučiame, — atsakė aukš
tas geltonplaukis. 

— Jeigu neapsileisim, prie
šai bijos mūsų ir gerbs, tada 
neturės drąsos pulti, — tarė" 

'Povilas. 
— Tiesa sako, reikia mums 

budėti ir neužmiršti savo pa
reigų, būsim narsūs ir vikrūs, 
— atsiliepė vienas iš būrelio. 
Valio, Povilas, valio! 

Ejo našai į koją juokauda
mi ir šnekučiuodami. Čia vėl 

— Man aišku, kad tas žmo
gus kenčia, — ištarė su užuo
jauta. — Aš eisiu su juo su
sipažinti, o jūs palaukit ma
nęs prie plausto. 

Peršokęs per griovį, pradė
jo našiai eiti. Apsiavęs il
gais batais drąsiai brido per 
pelkes, nors vanduo taškėsi ir 
išmirkusios samanos linko. 
Netrukus pasiekė kalvelę. 
Žmogus, .stovįs ant kranto, 
paslėpė veidą tarp delnų ir iš 
lengvo ėmė artintis prie gel
mių. 

Dabar Povilas aiškiai su
prato baisų sumanymą ir su
šuko iš visos krūtinės: 

— Ei, sustok! 
Nepažįstamasis krūptelėjo 

damas plačiai atdaromis aki
mis j buvusio draugo veidą. 

— Apie Tėvynę . . . Tu už
miršai apie savo pareigas, už
miršai tėvynę, kuriai vaikys
tėje tavo širdy blykčiojo mei
lės kibirkštys. 

Liūdnos Jono akys užplūdo 
ašaromis, veidas nukaito, va
landėlę; susimąstė įsižiūrėjęs 
j mėlyną dangų; ir prisiminė 
jam tėvas, kuris kalbėdavo 
apie tėvynės meilę. Dar vai
kas buvo, kada mirė tėvas, ir 
Jonas pasiliko motinos globoj. 
Sulenkėjusi moteris, siaurų 
pažiūrų toliau savaip auklėjo 
vaiką, į gimnaziją nebeleido, 
nes ir lėšų nebebuvo, o prie 

jo visa tai koveikiausiai nusi-

— Ne, — ištarė Povilas 
griežtai, — tau reikia gyven
ti, sukaupti jėgas ir stoti į 
tėvynės gynėjų eiles. 

— Jau aš stojau į kariuo
menę . . . motina ašarose 
skendo, ir aš maniau, kad tai 
baisus dalykas . . . važinėjo
me į stebuklingas vietas, elge 
tas meldėme, kad pasilikčiau, 
mišias užpirkdavo motina, 
štai ir pasilikau aukštą nu
merį ištraukęs, bet ir taip, 
sako, manęs nebūtų priėmę 
dėl silpnos sveikatos ir tėvy
nei nereikalingas. 

— Klysti, daug ko nežinai, 
nesupranti, — sakė rimtai Po-

sugrąžinsiu 

te. Todėl, nors ją ir paveikė 
vyriškas Juozo grožis, bet jo
je jis nerado tos nayvios gar
bintojos, kokia buvo Birutė. 

Birutę išlydėjo Irena ir 
Juozas. Seniau Birutė atsi
sveikindama būtų jį pabučia
vus, bet dabar ji skubiai įli
po i traukinį, nes juto, jog 
gerklėj atsirado kažkoks ka
muolys, o akys rasa apsitrau
kė, t 

— Galėjai su ja daug iha-t 

loniau atsisveikint, — ištarė 
Irena. > 

— Kodėl? 
— Ji iki ausų tave įsimylė

jus Tu su ja vėl pasi
matysi sugrįžęs? Tiesa? 

— Kodėl — žinoma ne.. 
I ren a nusišypsojo ir pasi

rėmusi pažiūrėjo į jo akis 

1941 Farnsworth 
RADIOS 

Ir Radio Kombinacijos Su Capehart-Famsvvorth 
Automatišku Record Changer. 

Daug ką galima pasakyti, bet Jums bus geriau 
patiems pamatyti ir persitikrinti. 

Tikrenybėje, tai yra nauja, tobula radio. 

darbo ūky ne tik nespaudė,: ^ ^ _ a J t a u 

bet ir neleido dirbti. Penėjo I s v e i k a t ą ; pagyiyshl i r s i e i i } ! | _ Klausyk, - tarė Irena, 
kūną kaip išgalėdama, duoda- | F g u m a n i m n u Q Q s _ rf t u r i u l a b a i H 

ir apsidairė. Tuo tarpu Po- k , t * k a , b « 1 l e n k *- S u a u ^ ° ' 
vilas suskubo pribėgti ir pa- « * « » d o ^ r ^ s nervingas, 
imti j į ' u ž rankos. silpnas, paskendęs svajonėse 

- Ak, tai tu, Jonai ! - s a - j i r t o I i m a s M 0 š i o gyv«»»10 

, - *., i ;v idealų. Susmukęs ūkis nau-
ke užilsęs pažinęs draugą is * 

.,.„. T,.. rr- v i- dos neduodavo, gvveno skur-
gimnazijos alikų. Ką cia dir.-! » . «. ,. 

v i , v • •' de ir nevarkoje. Sirguliuo
to, po balų! Kaip garnys i . v. A. , v. , 

, . . .v._ . . M įančią motiną anksčiau moks-
vandenj įsižiūrėjęs; ar varlių J«*"Vi* * 

juodos aš turiu labai gerą klausą, 
ma sielai maisto iš senų ro- j b e d u g T 1 - S j to jįį^. m i r t i s > J d t u k a l b ė t u m iš Afrikos ir 
manų, daugiausia vertimų iš į g g y v e n i m o j š v i e s a ^nr fk , ^ a ž nežinojau kas esi ir apie 

kaip gražiai saulė šviečia, I ką kalbi, net ir tada galėčiau 
gamta bunda iš miego! At-' pasakyti kiek netiesos yra ta-

ieškaif 
— Kam sutrukdei! — su

vaitojo Jonas. — Man taip 
sunku, neturiu drąsos, o jau 
buvau pasiryžęs eiti užsimer
kęs į bedugnę. 

— Norėjai pasislėpti nuo 
savo pareig*ų, pabėgti . . . de-
zertavimas negarbingas ds-
lvkas. 

w 

— Aš niekam nesu reikalin
gas . . . motina išvažiavo pas 
brolį, ji aprūpinta^ o mylima 

lą baigęs brolis išsivežė ir pa 
tarė Jonui vesti ir gyventi 
sau. 

— Povilai! — sušuko verk
smingai Jonas, — aš supran
tu, kad paklydau, bet jau per 
vėlu grįžti! J i juokėsi iš ma
nęs, ji lietuvaitė mokytoja, o 
aš kvailas ligotas ponaičiukas. 
Aš viską supratęs noriu baigti 
savo gyvenimą, numirti, kad 
kad kuo greičiau užmirštų 
mane visi . . . 

budimas, gyvybė. Turi įvyk
ti stebuklas . . .Tavo siela pri
sikels, tik suprastk, įsitikink, 
kad lietuvis esi. Eik su ma-
im, aš tave nuvesiu. Eik su 
manim, susipažinsi su drau
gais, jie tave priims širdin
gai, ir užtikrinu, kad praeitis 
bus užmiršta. 

stambios ašaros. 
— Ar iš tikrųjų aš dar ga

liu sugrįžti! — ištarė su ka
žin kokiu nepaprastu džiaugs
mu. 

— Ne tu vienas, daug pa
klydusių grįžta . . . eikim iš 
čia, tegu įvyksta atbudimas... 

M. Lastauskiene. 

vo kalboj Tu turi pasky
ręs su ją pasimatymą ir ji 
bus baisiai nelaiminga iki tu 
atvyksi. 

• * • 

Diena vijosi dieną ir jau 
baigė skaityti likusias Juozo 
atostogų septynias. I r nė ne
pasijuto Irena kaip ir kada 

Per Jono veidą riedėjo.. įsimylėjo. J i nepaisęs ar jis 
advokatas a r šoferis. Bet štai 
pirmą kartą savo gyvenime 
pajuto, jog jos širdis nebe
vienodai plaka. J i buvo įsi
mylėjus ir nė pati negalėjo 
rasti priežasties. I r įvyko kas 
turėjo įvykti, bent ji tai jau
tė. Juozui reikia išvažiuoti, o 
Irenai dar lieka viena savai-

Kainos žemos, išvaizda graži, o tono tobulumas 
ir tvirtumas nustebins Jumis. Pamatykite! 

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE HOUSE 

3409 So. Halsted St. Chicago 

Budrik's Annex, 3417-21 S. Halsted St. 



D P A TT ft A S 

t? 
Vienuolyno Tylumoje 

: ^ 

Verte J. Skausmutis 
4* 

bėgti iš čia, išsivaduoti. U 
paskutinių \i%\\ stengėsi sa
vo rankas ir kojas atitraukti 
nuo me<lžio. Kiek skausmo!. 

(Pabaiga.) Božema išbalo. Tėvo pra-
Vienintelė jo mintis buvo! n e š i m o » k l a u s * tylėduma. 

Pakėlusi savo žydrąsias akis 
ir stačiai žiūrėdama j rūstų 
tėvo vek!ą, ji tarė: "Tėve, 
mano širdžiai jūs suteikėte 

Bet viskas veltui. Kiekvienus! gausmo. Tedovanoja jums 
jo judesvs dvigubino kančias; ?***»* ^ a l c n l a i n a tapti 
Akvse ėmė jam rodytis <ie- ~ v o mylimojo sužiedotine, aš 
gantvs žiburiai. Ėmė svaig- b ū s i u ^dryžiuotojo sužiixlo-
ti. 'Vienintelė išeitis beliko,t*™- Vienuolyno niūrų tylu-
savo kankintojo prašyti pa- m t ^ a 5 r a s i u **" r a i n > h ^ l a i" 
si^ailėjbuo, bet vargšas, įcj 
liežuvis, kaip ir kenčiu, s jo 
kūnas, buvo supančiotas, fttai 
mato j is ; kaip kampe sėd j s 

nic . . . Tėve 
laimingai!" 

gyvenkite sau r>: 

Tie žodžiai Dvorskį trenkė 
tartum perkūnas. 

muose iškabinti Popiežiaus 
^įveiksią. Bedieviai boMevi-
kai apgailestauja, jog "minė
dami dvidešimts ir kiek su 

Dvorskį surišti. Nuvestas pas 
teisėja jis nepasakė, 
mažutėj vienuolyno eėlėj, atsi-

Tuo laiku jo duktė Božema, 
klaupusi prieš kryžių mekbVi! viršum metų Sovietų Rusijos 
už vargšo tėvo sielą. gyvavimo sukaktuves, kai ku-

K T^.. " , . .^ , vA x- r i e žmones 'Rusijoje v i s dar . Dvorskio išdrožtas Nu-
kryžiuotasis pasiliko bekabus 
Švenč. Marijos bažnyčioj. Dar 
ir šiandien gyvai skausmingas 
Kristaus veidas nevi*ną žiū
rėtojų sugraudina ir išspau
džia gailesčio ašaras. Ir nū
nai Kristus, nors ne taip bai
siai, kaip tuomet, kiekvienam, 
sako: 

prisimena Šventąjį Tėvų' 

(Šv.) 

Išpažink, ką tu padarei r> 

b to ve j o j is . . . 
M_, , ALinn., kurs žmogus atsistojo, nesusigrau- lyg suakmenėjęs. "Nukry-

dinys, kietas, kaip granito uo
la, priėjo prie jo ir be pasi
gailėjimo, be gailesčio, lx' 
užuojautos, tartum j kokį me
delį savo drožiamai statulai, 
žiūrėjo į pragariškas jo kan
čias. 

O, kaip baisiai klaidžiojo 
menininko žvilgsnis jo skaus
mu sukraipytuose veido bruo
žuose. Kaip siurbėlė siurbėsi į 
jo sielų, griebė už širdies, ir 
čiulpe gyvybe iš jo pervertų 
žaizdų. • 

Iš mirštančiojo lūpų išsi
veržė paskutinis gargaliuojąs 
dejavimas ir tylus, tylus šnab
ždesys: Božema. Nelaimin
gasis pakėlė savo krauju pa
sruvusias akis į dangų: jo 
kenčianti siela aukojo Dievui 
savo skausmus. Staiga graži 
jaunikaičio galva bejėgiškai 
nusviro, akys užgeso. J is mi-
H • • • • 

Matyt, Nelabai 
^ C r v l S . . . 

žinotojo sužiedotine!" xVrgi ji 
ką nors nujaustų? . . . Bet juk 

^is nekvailas. Tai negalimas 
dalykas. Niekas, išskyrus jį 
ir jo kūrinius, jo baisios pas
lapties negali žinoti, o anas — 
savo didelę, juodą barzdą pa
tenkintas perbrauks ranka — 
amžinai tylės. 

Apie savo baigtą darbą K. 
Dvorskis pranešė užsakytojui. 
J is at^jo. Pagautas baisios 
Nukryžiuotojo kančios, stovė
jo nustebės, tylėdamas, susi
mąstęs. Kaip gyvai atvaiz
duota Kristaus mirtis! Jo 
gyrimams nebuvo galo. Su
mokėjęs už kryžių dvigubai, 
kaip buvo suderėta, turtinga
sis užsakytojas prašė Dvors
kio sutikimą įeisti gražųjį kū
rinį paaukoti Dancigo Švenč. 
Marijos bažnyčiai. Dvorskis 
sutiko. Juk jis seniai troško 
pagarsėti. 

Senatorius E. Lundeen iš 
su 24 kitais as

menimis žuvo nukritus kėlei-, Pasirodo, jog Rusijos bol-
viniam lėktuvui Virginijos' ševikai nelabai patenkinti sa-
kalnuose. (Acme telephoto) vo daviniais kcvoje prieš Die-
— vą ir tikėjimą. Bolševikų be-
mis akimis pažvelgė į biaurųjį dievių centrinės organizacijos 
nusikaltėlį. Argi tai buvo valdyba praneša, jog ji vis 
žvakių mirkčiojimai, kurie at- dažnai gauna prašymų įvai-

NAUJAS APARATAS 
AKINIAMS PRITAIKINT 

sispindėje Nukryžiuotojo vei
do bruožuose, juos lyg gyvi-

riose Kusi jos ir Ukrainos sri
tyse atidaryti katalikų baž-

no, judino. Bet ne. Tūkstan- įnyčias. Tokia padėtis, aišku, 
tis akių matė kaip Kristus bolševikams tiesiog duria 
palenkė savo erškėčiuotą gal
vą; kaip krivinos akys buvo 
įsmeigtos į klūpančio Dvors
kio veidą. Ir štai pamažu, 
aiškiai ir balsiai iš Kristaus 
lupų išsiveržė perspėjimo žo
džiai: "Išpažink, ką tu pada
rei V 

Minia baisiai išsigando. 
Dar labiau išsigando tas, ku
riam tie žodžiai buvo taikomi. 
Siaubo apimtas, baisiai rėkda
mas, Dvorskis pakilo ir ėmė 

Pilnas 
veržtis pro žmones laukan. I š 

pasididžiavime- Atėjo kryžiaus pašventini-j bėgęs į šventorių, tarsi jpa-j, 
Dvorskis padėjo savo dro
žiamąjį peilį. Atsikėlęs, iš 
tok> tyrinėjo savo kurinį, ir 
džiaugsmingo pasitenkinimo 
šypsnys išsiveržė ant jo lū
pų. Darbas laimingai pasi-
kė. Jo gyvenimo svajonė 
įvyko. Nė vienas menininkas 
nebesukurs nieko panašaus. 

Atsigręžė į savo auką. Kur 
jį padėti.' Dvorskio namų 
skiepe buvo gilus, be vandens, 
šulinys, kurį težinojo jis vie
nas. } šitą šulinį pririšęs 
sunkų akmenį, jis ir įmetė J. 
Dambrausko kūną. 

Parvažiavusiai Božemai 
Dvorskis pranešė, kad laikro
dininko padėjėjui jis įdavęs 
pinigų ir liepęs išvažiuoti iš 
miesto. " I r dabar, mano 
duktė, pasielgsi labai išmin
tingai, ta]xlama turtingojo 
pirklio žmona, jis seniai pra
šo tavo rankos.'* 

mo diena. Vainikais ir berže- siutęs ėmė rauti sau plaukus-, 

1 
akis. Ši valdyba taipgi pra
neša, jog kai kurie kaimiečiai 
net drįso įprašyti leidimo vy
kti į Romą i r ten pasimatyti 
su Šv. Tėvu. Kiti taipgi drįs
ta prašyti leidimo savo na-

liais išpuoštoj bažnyčioj, ant 
didžiosios kolonos kabėjo K. 
Dvorkio išdirbtasis kryžius. Į 
pašventinimo apeigas susirin
ko aukotojo giminėsj įžymūs 
Dancigo piliečiai ir šiaip jau 
daug žmoinų. 
ai aspuišd sa šlnjžėū 

Pašventinti kryžių pagar
binti iš minios pirmutinis iš
ėjo K. Dvorskis, jo stebuklin
gai gražų kūrinį visi tyliai 
gyrė. 

Su pagarba jis atsiklaupė 
prieš Nukryžiuotąjį. Bet bu
vo tai nuduoti nusižeminimo 
gestai, elgesys Oėl žmonių 
akių. Iš tikrtijų pilnas puiky
bes, pasididžiavimo, meninin-
kiškos tuštybės, pasipūtęs 
kaip povas, jis klūpojo po 
kryžiumi. 

Staiga Nukryžiuotasis atvė-
« re savo burną, ir skausmingo-

barzdąj plėšti nuo kūno rūbus. | 
Aplink sustojusiems, nuste-j 
busiems žmonėms, jis išpažino | 
savo baisųjį darbą. Vos pa-j 
siekė su dideliu vargu bosi-Į 
draskantį iš proto išėjusį R. j 

Būkite MaloiiŲs 
SAVO AKIMS 

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

gali suteikti. 
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pritinkime akinių, kurie pašalina 
visjį akių įtempimą. 

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

OPTOMETR1STAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos 
Telefonas CANAL 0523 — Chicago 

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

TreČ. ir žeSt: 9:00 a. m. iki 
7:30 p. m. J 

Budriko Rakando 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 
gerų rakandų stakas. Klek-
trikinės Ledaunės, Pečiai, 
Karpetos. Teisingos Kainos. 

Lengvi Išmokėjimai. 

Dėl teisingo radio patarna
vimo šaukite: YARds 3088. 

JOSEPH F. BUDRIK 
FURNITURE HOUSE 

3409-11 ir 3417-21 South 
Halsted Street 

BUDRIKO PROGRAMAI: 
VVCFL — 970 kil. Sekmadienio 
vakare 9 vai. 
WHFC — 1420 kil.. Ketvirta
dienio vak 7 VB1 

Burke Motor Sales Co. 

Padėti Pinigai kas Mėnesi iki 11 Dienos, Neš Nuošimti Nuo 1 Dienos, 

TURTAS VIRŠ 0,500,000.00 
ATSARGOS KAPITALAS 060,000.00 
Dabar mokam 3 % % oi pa-

dStos pinigus. Duodam pa 
•kolas ant namų 1 iki 20 m. 

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

LOAH assodATioa 
OF CmOAOO 

JUSTO MACIUKU/ICH. 

Ouulered b y C. S. 
HA.V1N08 PEDSRALL.T 

INSURELD 

4192 ARCHER AVENUI 
TEL. VIRGIN LA 1141 

VAL.: I Iki H p. Trcclad.: 9 Iki 12:00 p. šešud.: 9 iki 8:00 •. T. 
fc*- — — * » — » ^. » — — —. — — — ^ . _ -~ f— j — r m~ m~ ^ 

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

2 - > ® < S :-2N1 

D E S O T O « P L Y M O U T H 
CHICAGO'S MOST R&LIABLE NEW CAR DEALER 

Trade-ins on New Plymouths and De Sotos are svvamping us! 
Tnerefore We Are Ofi'ering Our Tremendous Used Car Stock At 

R E A L B A R G A I N P R I C E S. 
BUICKS — 1939-38-37-36, Sedans. Prices as Low as: 
AU ha ve Heaters and Trunks — some with Radios 5 3 9 5 . 0 0 

CHEVROLETS — 1939-38-37-36, Sedans. 
AU have 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, with Heater; some have Radios 5 (195 .00 

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

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

YOUR CAR DOWN — BALANCE 18 MONTHS. 

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

6445 So. Westem Ave. Chicago, IU. 
O P E N E V E N I N G S 

Remkite Lietuvišką 
Žydukę 

—. — N A T H A N 

KANTEB 
MUTUAL 
LIQU0R 

CO. 
Wholesale 

4707 So. 

Halsted S t 
Tel. Blvd. 

0014 

LIETUVIAI DAKTARAI 
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UETUVIAI DAKTARAI 
teL CANal 5969 

DR. WALTER PHILLIPS 
9vS?12?Al ? CHIRUEOAS ^155 West Cermak Road 

OFISO VALANDOS 
1 - 4 ir 6:30 — 8:30 vakare 

» P«*»l sutartį. 

D U . C, WtNSJČUNAS~ 
PHYSICIAN - SURGEON 

Ofiso: 2158 VV. Cermak Rd 
Tel CAKal 2S45 

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

Tol 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. Halst^ Street Telefonas: Hemlock 5849 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais suiyg sutarties 

Plione Cicero 4276 

DR. P. AIKOČIONAS 
DANTISTAS 

1446 S. 49th Ct., Cicero, III. 
Antradieniais, Keivmauieniaia 

u- Penktadieniais 
Valandos: 10-12 ryte, 2-b, 7-9 P. M. 

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

ii' Šeštadieniais 
Valandos: 3 — 8 popiet, 

DR. V. E. SIEDUNSU 
DANTISTAS 

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAFayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
, M l Penktadieniais. 
4631 So. Ashland Ave. 

TeL YARds 0994. 
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 

Šeštadieniais. 

DR. CHARLES SEGAL 
G7^TOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Ave. 

n. i , t r « (2-fc«>s lubos) 
TeL MIDway 2880 Chicago. UI 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo Z iki 9 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 

Sekmad. nuo 10 iki 12 vaL ryto. 

Telefonas CANal 7329 

UH. HEIEB J, BARTKUS 
ix i D T! OJAS IR CHIRURGAS 

2202 VVest Cermak Road 
OJblSO VALAiNDuS: 24. ir 7-« 

ir pagal sutartį. 
Sekmadieniais taipgi pagal sutartį. 

Res. teieionas to£xney 0434. 

TeL Cicero 1484 

DK. & K. PALUTSIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. lotes Oat. ir 4iMi Ct-
OFISO VALANDOS: 

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

Res. 1625 bo. bOth Avenue 
TeL Cicero 1484 

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd btreet 

OFISO VALA.NDOS: 
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare 

Taipgi pagal sutartį. 
Ofiso teieionas PROspect 6737 
Namų telefonas VlRgima 2421 

DR. MAURICt KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 bo. Ashland Avenue 

TeL lARds 0994 
Rez. tel. PLAza 3200 

VALANDOS: 
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai, dieni 
TeL YARds 5557 

DR. FHANK G. KWlNN t 
(Kviecinskas) 

GYDYTOJAS IR CHLRURGAS 
lt>51 VVest 47th Street 

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

ir_ pagal_sutarti. . 

DR. P. J. BBNAR 
(Beiuarauskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 bo. halsted btreet 

TELEFONAI: 
Ofiso — WENtworth 1612. 

R M . — YARds 3956. 
OFISO VALANDOS: 

2 iki 4 popiet / 7 iki 9 vakare. 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartL 
Tel. YARds 2246 

DR.C. VEZELIS 
DANTISTAS j 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47tu Street 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 
B,e§. 6958 So. Talinan Ave. 
Res. TeL GROveluU 0617 
Office teL HEMlock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

^ " " " Vai.V"2^4 ir" 7—9 "vak! 0 

K et vii-tad. ir Nedėliomis susitarus.* 

2423 VV. Marquette Road 

DR. STRIK0L1S 
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

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

Office teL YARds 4787 
Namų teL PROspect 1930 

TeL CANal 6122 

DR. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 VV. Cermak Road 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 T. J« 

REZIDENCIJA J 
6631 S. California Ave. 

Office Plione BM. and Office 
PROspect 1028 2359 S. Leavitt St. 
VaL: 2-4 pp. ir 7-9 vak., Canal 0706 

DR. J. J. KUWAR 
(Kowarskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 VV. 63rd St, Chicago 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartL 

TeL YARds 6921. 
Res.: K£Nwood 6107. j, 

DR. A. J. BERTASH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso teL VlRgima 0036 
Rezidencijos teL: BEVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomis pagal sutartL 

TeL CANal 0257 
Res. teL: PROspect 6669 

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

Reaidencija: 6600 So. Arteaian Af. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 pop'* 

CRANE COAL CO., 5332 S. Long Ave., Chicago - Tel. PORtsmouth 9022 
I»OCAHOXTAS MINE ROT. Iš ge
riausių mainų. Daug dulkiu išim
ta. Perkant 5 Tonus ar daugiau — 
$7.65. Sales Tax Extra; Black Band 
anglys — $9.50. 
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DETROITO LIETUVIŲ 2INI0S 
Federacijos Piknikas 
Pavyko 

Rūgs. 2 d. surengtas Fede
racijas 4 skyr. pikniką- Šv. 
Pranciškaus sejjeru vienuoly
no naudai gerai pavyko. Pub
likos buvo iš visu Detroito 
kampeliu. Biznieriai: S. Kla-
patas, L. Širvaitis, Ą. O. Kra-
tavieiai, F. Musteikis, Rut
kauskas, P. Becker, V. Var-
naekienė, Miknienė, Ch. Ar-
monai, J. Kairis, Šeputai ir 
t.t. Šauniai (pasirodė. 

Svečių dalyvavo: kun. B. 
Ivanauskas iš Akron, Ohio, 
Moterų fc*įjun&os veikėjos: ce
ntrą ižd- E. Statkienf, M. 
Paukštienė, O. Pauraaiene iš 
Chicagas. Šios viešnios viešė
jo pas M. & eeatro pinu. K 
Paurazienę ir ta proga visos 
dalyvavo piknike. J . Tumų 
svečiai iš Pittsl>urgho. Daly
vavo kun. I. Boreiš^s, adv. Al. 
Conrad su žmona. 

Publikos n/iotaika buvo ge
ra. Saulutei besileidžiant, bū
reliai užtraukė lietuviškų dai
nų, kurių aidai skambėjo po 
giria. 

Kuomet bus bilietai sutvar
kyta, paskelbsim pikniko re-
zultatus. 

madienį dalyvavo Prmlen-
ville, Mieh., kur buvo apsi
stoję arti ežero. Bažnyčia pa
statyta turistams ir ta sek
madienį buvo rpilna. Kunigas 
kas sekmadieni atvyksta iš 
irrand Kapids, Mich. Kas sva
rbiausia, bažnyčiai re.ikalin-

turk-^ai j rengi a. 
Koresp. 

gus dalykus 

WEST SIDE 
Lankėsi čia svečias Aukš

takalnis iš Gary, Ind. Jis yra 
senas katalikiškos spaudos 
platintojas, veiklus darbuoto 
jas. Svečiavosi pa* brolienę. 
Atlankė kad kuriuos darbuo
tojus ir išsiskubino namo, kad 
dalyvautų "Draugo" pikni
ke. 

Metinis Išvažiavimas 
Moterų Sa-gos 64 kuopos 

įvyks nedėlioję, rugsėjo 8 d., 
Liberty Park. 

Kviečiami visi detroitiečiai 
dalyvauti. Pietūs lygiai 1 vai. 
Jžanga 50c. Bus gera muzika.; m a v į s a m krašte sovietizacija 

ir žudymą, ištrėmimą, ir per
sekiojimą Lietuvos piliečių. 

2. Taipgi šis susirinkimas 
atsišaukia į visų lietuvių tau
tų ragindamas stoti į neat-
laidžių kovą už Lietuvos ne
priklausomybės atsteigimų. 

Pirm. A. Lepft 
Kast. K. L. Aimanas 

NAUJOS MASINOS FONDAS 

W. E> Barner (antrasis iš kairės pusės), sugautas vienas iš 3b* kalinių, kur.ie Barbo die 
na pabruko iš Arkansas kalėjimo fanuos. Iš pabėgusiųjų vienas nušautas ir apie 10 sugau
ta. Kiti ieškomi. Barner sugautas arti Garland, Ark. (Acme telephoto) 

Sų-gietės nuoširdžiai dar
buojasi, kati visus patenki
nus. 

Taigi, nepraleiskite progos. 
Visus kviečiame dalyvauti. 
Sveiksta 

64 kp. narė E. Talandienė 
po sunkios operacijos. 64 kp. 
narė S. Bivainienė irgi ilgas 
laikas serga. 

Kuop« linki jom* greit pa- ^ Vargonininku 
Sęjungos Seimo 

(Telegrama) 

Hartford, Oonn. -

sveikti. 
Ligonės marių lankomos ir 

apdovanojamos gražiomis do
vanomis. Dalis skiriama iš 

narius . ' ; ' * • • 
Sa-gos teimas skaitlingas, šv 

64 kp. iždo, o kita -
sudedama. 

Narė K. Markšienė su vy 
ru išvyko atostogų į Pennsyl-
vania. Laimingos kelionės! 

Koresp. A. 

EAST SIDE 
Svarbus 
T 

Susirinkimas 
Šv. Jurgio parapijos komi 

tetas kviečia visus atstovus 
es susirinkti rugsėjo 7 d., va
kare, mokvklos svetainėn, kur 

Mišias laikė prelatas J. J . 
Ambotas. Seimui piriiuaimka-
vo komjp. A. Aleksis, rast. A. 
Visminas. Išrinkta centro val
dyba: pirm. A. Pocius, vice 
pinu. J. Balsis, rast. ir re
daktorius N. Kulys, ižd. J. 
Jankus. 

Lietuvių Darbininkų 
Sę-gos Jubiliejinis 
Seimas 

So. Boston, Mass. — Lietu-De roite s v e č i u o j i H Lu-, ^ ^ y . ^ . ^ yMy 

kas L. Vy*u apskričio choro ^ _ ^ \ y i ų Da rb i au* , Sąjungos (L 
soliste, A. kumeka*, P. Jocius ^ ^ d v i g u b a m į ^ ^ DS), jubiliejinis 25 metų zu

iniu sukakties įsikūrimo šios kaktks seimas įvyks rugsėjo ir J . Juozaitis iš Chicagos. Ta 
(proga atlanko žymesnes vietas 
ir p r ida l ina įspūdžiais su se
nais pažįstamais. 

Grybų šeima pora savaičių 
atostogų praleido žieminėj 
Michigan valstijoj. Vieną sek-

parapijes ir pagerbimo savo 
klebono kun. J. Čižausko. 

Taigi, prašome visų atsto
vų skaitlingai atsilankyti į 
taip svarbų susirinkimą. 

Parapijos komitetas 

J} 

KAS GIRDĖT KITUR 
= ^ 

Rezoliucija Lietuvos 
Klausimu 

Binghamton. N. Y. — Bing-
hamtono ir apylinkės lietuvių 
visuotinas susirinkimas, ku
ris buvo sušauktas laikino Lie 

damas jos nepriklausomybę, 
ir 

KADANGI Rusijos pastan
gomis įvedama Lietuvoj? So
vietų valdžios sistemų, kuri 
nesutinka su lietuvių tautas 
troškimais ir demokratijos 

tuvos Gelbėjimo Komiteto, į-1 principais, ir 
vyko Lietuvių svetainėje, rug- KADANGI Lietuvos oku-
piucio 23 dienų, pantų žvalgyba suiminėja ge-

Mes, Bingbamtono ir apy-1 riausius ir inteliigentiškesnias 
linkės lietuviai, išklausę pra
nešimų apie dabartinę lietu-
vos fpadetį, pareiškiame seka
mai: 

KADANGI Sovietų Kusija 
okupuodama Lietuvę sulaukė 
pirmiau padarytas nepuolimo 
ir tarpusavines apsaugos su
tartis ta ip tų dviejų valsty
b ių ir 

žmones ir išveža į gilumų Ku
si jos nežinomam likimui, tad 
į visa tai atsižvelgus tebūna 
nutarta;, 

1. Kad šis Binghamtono ir 
apylinkes lietuvių visuotinas 
susirinkimas griežtai pa mer
kia Rusijos karinę okupacija 
visos Lietuvos, lygiai griežtai 
pasmerkia po okupantų prie-

19 ir 20 dienomis, Šv. Petro 
lietuvių \\larapijoj, So. Boston, 
Mass. 

Seimas prasįdės iškilmingo
mis šv. Mišiomis, (celebran
tus ir pamokslininkų paskelb
sime vėliau), 9 valandų ryte, 
Šv. Petro liet. par. ClOj . 

Tuojau po pamaldų prasi
dės pirmoji sesija, Šv. Petro 
parapijos bažnytinėje salėje, 
vVest 5th St., So. Boston, 
Mass. Atidarius seimo sesijų 
sudaromas darbo prezidiumas 
ir komisijos. 

Pietūs 12 vai. diena. 

WOLK S T L D I O 
1945 West 3 5 * Street 

h. ftr* trfeA-\ 
m DERN 
(0UP1.FTK 

Seimais nusitaria 
antrosios sesijos. Antrosios 
sesijos eigoje įvyks bendra 
delegatų ir svečių fotografija. 

Pirmosio's seimo dienos, tai 
yra, rugsėjo 19, 7 vai. vaka
re, Šv. Petro parapijos salė
je, 492 E. 7th St., įvyks jubi
liejinis bamkietas, kuriame 
bus pagerbti seimo delegatai 
ir LDS organizacijos vetera
nai. 

Antroji seimo diena prasi
dės šv. Mišiomis už mirusius 
LDS narius. Tuojaus po pa
maldų vėl bus tęsiama seimo 
darbai. 

Antrosios dienas, rugsėjo 
20, 7:30 vai. vakare įvyks vie
šos visuomeniškos prakalbos 
apie Lietuva į kurias kvie
čiama visa darbingoji visuo
mene, kam tik rūpi mūsų tė
vynes skaudus likimas. Pra-
matoma, kad kalbės svečiai iš 
Lietuvos,, kurie šiomis dieno
mis plaukia. į šia šalį. Pra
kalbos įvyks Municipal sve
tainėje, E. Broadway, S. Bos
ton, Mass. Tarp kalbų bus ir 
meno numeriai (vėliaus pa
tieksime daugiau žinių). 

Seimo vietos adresas: St. 
Peter's Litli. Churrh, AVest 
Eifth St., So. Bostone Mass. 

LDS apskričių ir kuopų 
valdybos prašomos iš anksto 
pranešti kiek atstovų atvyks
ta ir jeigu reikalingos kokios 
informacijos rašykite: Mr. 
Vincas Valatka, "Darbinin
kas" , 366 W: Broad\vay, So. 
Boston, Mass. 

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus LDS narius, prietelius ir 
rėmėjus atvykti į LDS seimų 
ir dalyvauti jo posėdžiuose ir 
parengimuose. 

Jubiliejinio Seimo 
Renginio Komisija 

pradžių bonas; subdiakonu kun. Al
binas Neverauskas iš Girard-
ville, I*a. Pamokslų pasakė 
kun. Klevinskas, Šv. Pranciš
kaus, Minersville, Pa. klebo
nas. 

Šį istorinį Shenandoah lie
tuvių įvykį plačiai aprašė vie
tos anglų spauda ir įdėjo baž
nyčios ir vidaus jos grožio 
atvaizdus. Koresp. 

Jei tu neduodi iš Dievo 
meilės, tu imi nuo Dievo ką 
tu duodi. 

Seniau Lietuvoje sakydavo, 
kad kuri mergina nešioja ne,-
siūlėtų skarelę, yra amžina 
tingine. 

xecicdid±6, lĄjAormerfoe, 
nnoįfufuj JLu£ 7£cdču%q 

7>owdtA....G>ftitoUedbų 

/or ECONOMY and 
SATISFACTION use 

Doubk Tested/DoubieAction! 

• V V POWDER 
Šame Price Today as45>eansAco 

25 ounces for 254 
Pu H Pack ••• No Slack Fillind 

MIL.IONS OF POUNDS MAV£ 3£tN 
USED PYOUR GOVERNMENT 

ADVANCED PH<-< -Ch 
l O V B I POiMBI i PRM • 
rMMI l.AFAYETTE 2«13 f% 

KADANUI Sovietų Rusija spauda padarytus seimo rin-
okuimvo vka Lietuvos terito-
nj*. lv 

kimus ir to seimo nutarimą1 

vkdė verstinus po oku- priskirti Lietuva piie Sovietų 
pantų priežiūra seuuo rinki
nius ir tas okiųantų skirtas 

prie Sovietų Rusios panaikin-

Kusijos panaikinant jos ne
priklausomybę, ir taipgi grie-

seimas priskyrė visa Lietuva it3i pasmerkia nusavinimą 
piliečių privatinį turtą, įvedi-

NAUJAS IŠRADIMAS 
KIKKVIKNĄI VPATAI YRA 
MALOM* T I R Ė T I GRAŽIUS 

I R DAILIUS PLAUKUS 
šis naujas naturališkas vaistas 

netik sulaiko plauku slinkimą, 
prašalinu pleiskinas, bei ir a'gau
na plaukus, šį naudinga va s ą 
pasiseko surasti, man besigydant 
alinkinia savo plauku. Pasekm&i 
šio naujo vaisto yra patvirtintos 
Ir garantuojamos. Parsiduoda su 
nurodymais kaip vartoti. Bufoliai 
•Oc ir po $1-IH» Afisišaukit laišku: 

MRS. PAULINA RIMKUS 
1531 SHIELDS AVE. 

Chicago Heigbts, fU. 

Pašventinta 
šv. Jurgio Bažnyčia 

Shenandoah, Pa. Šv. 
Jurgio bažnyčios šventinimas 
įvyko sekmadienį, rugsėjo 1 
1, Šventiniiuo apeigas atliko 
moa<ignoras Heir. Mišias *is-
kilniinigas atlaike klebonas 
kun. J. A. Karalius. Diakonu 
buvo kun. F. C. Oesna, Šv. 
J u o z a i Mahanoy City kle-

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

$5.00 Maehincless Permanent 
Wave, SPECIAL TIKTAI $ 2 . 7 5 

Skambinkit: REPublic 9202 
Užtikrintas darbas visų pagražini

m o darbui 
Patyrusios Lfetuvaitės! 

šia Savaite Penstato 2 Naujas 
Darbininkes: Anette 
Koše Tassella. 

Stoškus ir 

Marty's Beauty 
Shop 

6321 S. WESTERN AVE. 
Tel.: REPublic 9202 

Marty Sucilla, savininke 

= = 

PIRKITE ANGLIS DABAR -- KAINOS NUKRITO 
ALESAUSKAS & SONS 

7100 So. Talman Ave. 

1 

TEL. PROSPE0T 8742 
Mes iškraustouie moderniu būdo. 

Pardavinėjame tiktai geriausiog Jtokybėe 
* (best ąuality) anglis. 

MAŠINŲ FONDE BUVO $4,355.80 
J. Zubavicius, Cnieago, Illinois i.OO 
Mrs. M. Kaziūnas, Cbicago, Illinois 2.00 
A. Dovidonis, Cnicagn, Illinois i ^ 
A. Szlickis, Chieago, Illinois 2 00 
Mr. Kalikas, Chieago, Illinois .....'.'.'.'.'.".'.'.* 2̂ 00 
C. Zaunenė, Ciucago, Illinois 2.00 
K. Rubinas, Chieago, Illinois 2.U0 
Mrs. K. Žvirblis, Melrose Park, Illinois 2.U0 
Mr. J . Žvirblis, Melrose l*ark, Illinois . . . . . . . . . . . . . . 4.00 
Kniily Karanauskas, Chieago, Illinois 2.00 
Mrs. Fawliek, Atelrose Park, Illinois 2.00 
J. Kerulis* Chieago, Illinois 2.00 
Mrs. Šliogeris, Chieago, Illinois 5.00 
T. Stučinskiene, Chieago, Illinois .'. ." 4.UJ. 
Mrs. P. AVenslauskas, Chieago, Illinois . . . . . . . . . . . . * " . 2.00 
Mrs. Aitutis, Chieago, Illinois 2.00 
\^ Paukštis, Chieago, Illinois 2.00 
A. Pikturna, Chieago, Illinois 2.00 
K. Paplauskis, Chieago, Illinois 2.00 
I). Žilinskiene, Chieago, Illinois 2.00 
A. Bartkus, Chieago, Illinois l.,xl 
P. Telieenas, Chieago, Illinois 2.00 
M. Jurevičius, Chieago, Illinois 1.00 
K. Gasiūnas, Cicero, Illinois 2.00 
A. Norbutas, Chieago, Illinois 2.00 
Mrs. \Vm. Šoris, Aurora, Illinois 4.00. 
K. Tamanauskas, Chieago, Illinois 2.00* 
Mr. P. Mankus, Chieago, Illinois 2.00 
M. Maženis, Chieago, Illinois 2.00 
J, Šliogeris, Chieago, Illinois 1.00 
Mrs. B. Vaišnoras, Chieago, Illinois 1.30 
J. Janeiauskas, Cieero, Illinois 2.00 
A. Bernailišius, Cieero, Illinois 2.00 
F. (jiubista, Chieago, Illinois 2.00 
V. Mitkus, Chieago, yiinois 2.00 
Ą. Lapinskas, Indiana llarboi', Indiana 2.00 
S. Jaškunas, Cieero, Illinois 2.00 
J. Žiekus, Chieago, Illinois 2.00 
A. Baeevieius, Chieago,- Illinois 2.00 
A. Kraujelis, Chieago, Illinois 2.00 
A. Budris, Chieago, - r l l l I lOlS 4d.VJ\J 

Aliee Rokes, Chieago, Illinois > 2.00 
Mary Ruxk>kas, Chieago, Illinois 2.00 
Melen Čepas, Chieago, Illinois 2.00 
V. Gaižauskas, Chieago, lllinoįs 2.00 
Mr. Bartus, Chieago, Illinois 5.00 
J. Cinikas, Chieago, lUinoįs 4.30 
Mrs. C. Kudulis, I>owners (Jrovė, Illinois 2.00 
J. Stanaitis, Chieago, Illinois 2.00 
Kun. M. Švarlis, Chieago, Illinois 2.00 
M. Anužienė, Chieago, Illinois 2.00 
L. Milius, Chieago, Illinois 2.00 
A. Bartkus, Chieago, lliinois 2.00 
P. Radzevičius, Chieago, Illinois 2.00 
A. Tumonis, Chieago, lliinois 2.00 
F. Vaiekus, Chieago, lliinois 2.00 
Anna Lobiek, Chieago, lliinois 2.00 
V. Staras, Melrose Park, lliinois 2.00 
J. Miknie\viez, Melrose Park, Illinois 2.00 
J. Paulikas, Chieago, lliinois 2.00 
V. Birgelis, Chieago, lliinois 2.00 
J. Kodis, Chieago, lliinois 2.00 
J. Gedvilas, .Chieago, Illinois 2.00 
O. Aleknienė, Chieago, lliinois 2.00 
S. Nugaris, Chieago, Illinois 2.00 
J. Panpseh, Chieago, lliinois 2.00 
A. Sebeekis, Chieago, lliinois 2.GO 
0. Augaitė, Chieago, Illinois 2.00 
A. Birželis, Chieago, lliinois z.uu 
A. Aukškalnis, Chieago, lliinois 1.40 
P. Petraitis, Chieago, Illinois 2.00 
J. Petrikas, Chieago, lliinois 2.00 
Pr. Šatas, Chieago, lliinois 2.00 
Mrs. A. Tolvaish, Chieago, lliinois 2.00 

VISO $4,515.20 

Nuoširdžiai ačiū visiems kurie prisidėjo prie **Draugo" 

Spaustuves Mašinų Fondo. 

I 
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LABDARIŲ DIRVA 
Veda Dr. Jonas P. Poška 

gražiai Centro Piknikas 
Pavyko 

Labdarių centro piknikas, 
įvykęs rugsėjo 1 d., naujam 
ūky, gražiai pavyko. Diena . 

. . . , . . , . . _ i laukinis darbas, bus baigtas, 
pasitaikė graži, labdarių r e - , 

_. u . w. .. . . ! lvet dar reikės vidus tinka-
roejy bei svėrių atsilankė ne- . .VA . _, , 

mai ustaisvti, jn ta< vel uz-

pagražimnias labai 
harmonizuoja su žaliuojančia 
gamta. 

Nors trobesiai jau v ra ba> 
giami taisyti ir nepc.ilgo iš-

maiai, nors galėjo būti daug 
daugiau. 

Labdarių kuopei, bei 
darbščios šeimininkes, buvo 
gerai prisirengusios lįtrie įvy-
kk> ir pavaišino atsilankiu
sius skaniais gėrimais bei 
valgiais. Seni veikėjai bei da
rbuotojai, kurie dar nebuvo 
matę naujos j štai gos, buvo 
labai nustebirjti. Jie nieko pa

ims kiek laiko. B?t ta darbe 
bus galima palengva įvyk-
dinti. 

Betaisant senus trobesius, 
besiruošiant statyti prieglau
da, tuo paeiu laiku gerinama 
ir tobulinama žeme, kuri bu
vo apleista ir vietomis apau
gusi piktžolėmis. Dabar vis-

RAŠYTOJO JUBILIEJUS 

(KSB) Kaip "Die (Msch-
weig" praneša, rašytojas i Jau, 
dentius Kochas švenčia savo 
00 kunigystės metų jubiliejų. 
Jis yra išleidęs 24 knygas. 
Labiausiai išsiplatinusios kny 
gos — "Kristaus gyvenimas" 
išleista 60,000 egzempliorių.! 
Daugelis jo poezijos yra gie
dama bažnyčiose ir pasklidę 
kaip l iaudis dainos. 

William KenrJ?ally, National Maritime Union viršininkas, 
pašalintais iš kongreso žemesniųjų rūmų galerijos. Atstovams 

našaus nesitikėjo pamatyti ir d e n i u i •?**> ™*™™> visa 
kas valoma, taisoma ir, ru-1 svarstant konvkripeijos biliaus klausima, jis pakilęs sušuko: 

\ * 1 * v 1 1 1 * * * " 1 " V 1 X* V * r* *A ' ' 

nė vienas pažymėjo, kad yra 
tikrai .patogi ir labai grači 
vieta ir visais atžvilgiais tin
kama prieglaudos namui ir 
poilsio vietai. Daug kompli
mentų buvo pareikšta dr. J. 
P. Poškai, šio kampelio ve-
dfjui, už suradimą vietos, gi 
Šv. Kazimiero kapinių direk
cijai už nupirkimų. Reikia pa-
sakvti, kad ūkis nebuvo toks 
gražus prieš metus, kaip jis 
buvo nupirktas. Tiesa, gamta 
čia tikrai graži, bet ūkis bu
vo labai apleistas, triobos be
veik baigė griūti; nebuvo da
žytos per daug metų. Dabar, 
labdariams paėmus j savo ra
nkas, viskas ipasi'ke.itė: ūkis 
tampa gražesnis kas savaitę, 
'senos triobos jau baigiamos 
taisyti ir beveik visos gels
vai (ivory) nudažytos ir pa
dengtos raudonos medžiagos 

dirbamoji žemė bus aparta ir, 
pavasariui atėjus, apsėta tin
kamais javais bei apsodinta 
daržovėmis. Tai tiek apie ūkį. 

Jau nuklydau nuo subjek
to: pradėjau rašyti api? sėk
mingų labdarių pikrikų, o 
nukrypau į ūkio reikalus. 
Nors, tiesą (pasakius, piknikas 
labai tampriai rišasi su ūkiu, 
nes jis ir senelių prieglaudos 
namas yra svarbiausias mūsų 
visų reikalas. 

Iki šiol dar neteko sužino
ti, kiek pelno liko nuo minė
to pikniką Bet, kiek jo bus, 
visas bus atiduotas į Staty
bos Fondą. 

Labdarių centro valdyba ir 
rengimo komisija dėkoja kuo-

"Amerikoniška konskripeija yra amerikoniškas fašizmas 
(Aeme telephoto) 

TEVE! MOTIN! AR PAGALVOJOTE? 
Norėdama išauginti vaiką.išmoktų mylėti katalikų tikė

jimą o pavedi juos mokyti 
nrotestantauis, žydams ir net 
arsią tįsiems bedieviams ko
munistams. 

NAUJI PALAIMINTIEJI 

(KSB) Neseniai šv. Petro 
bazilikoje Komoje paskelbti 
palaimintaisiais savo šventu 
gyvenimu pasižymėję miru
sieji: kapucinų broliukas Ig
nacas iš Lakonės, šv. Jėzaus 
Širdies vienuolė Pilypą Du-
chesne ir artimo meilės tar
nyboje daug pasidarbavusi 
vienuolyno steigėja Maria di 
Itosa. * . 

teisingą, niekada nepivestu-
mei jo auklėti vagims. 

Norėdama turėti sūnų ne 
girtuokli, niekada neatiduo
tame! jo auginti girtuokliams. 

Norėdama turčti sūnus it 
dukteris skaisčius, niekada 
neleistum<i. jiems Kakytis į 
ištvirkėlių namus, nei vaikš
tinėti su patvirkusiais drau
gais. 

Čia gerai supranti, jog, "su 
kuo sutaps, toks ir pats pa
taps » y 

Sakaisi esanti gera katali-
poms už pasidarbavimą, au- k§> 0 s i ų s d a m a s a v o v a i k l l , 
koto.jams už aukas, o visiems' . v i e š a s i a s m o k y k Į a s , pavedi 
ifniėjams už skaitlingą atsi 
lankvmą. Ačiū visiems! 

juos auklėti ^augiausiai 
katalikams mokytojams. 

m 

Sakaisi norinti, kad Tams
tos vaikai užaugtų dori ir 
skaistūs, o leidi jiems eiti į 
viešąsias mokyklas, kur jie 
kas dientj smveina su dauge
liu patvirkusių, biauriai šne
kančių ir net biauriai elgtis 
mokančių gatves vaikų. 

Čia jau nebegalvoji, jog 
"su kuo sutaps, toks ir pats 
pataps' ' . * 

Kur dingo Tamstos sveikas 
protas ? 

Kun. J. Kidykas, S.J. 

&&ti 

stogais. Tas pataisymas bd\ PLATINKITE "DRAUGĄ** I Sakaisi norinti, kad vaikai 

A. A. Kun. Jono Juškos Paminklo Foodas 

Atvaizduojamas paminklas buvo pastatytas šv. Kazimiero kapinėse prie a. a-. 
Kun. J . Juškos kapu. 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 a y 4 0 ° 
Mr. and Mrs. R. Z 5.00 . Viso $362.50 

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

VENETIAN MONUMENTCO. 
WesternAve. Chicago, III. 

TEL. SEELEY 6103 

PLATINKITE "DRAUGĄ' 
Kas nenori dirbti, tas ne

privalo ir valgyti. 

Atnaujinkite ir Pagražinkite 
X imu Grindis 

"DUSTLESS FLOOR SANDING" 
Apkainavimas Dykai — 

T» Metų Patyrimo 
Darbas G arantuota* 

D61 Specialių Są/yeų 
Saukite Dabar 

COMPT/ETE FIvOOR SERVICE 
Telr»fon»«J \ o r m * 1 4700 

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

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800 

KLAUSYKIME 
> ' 

Saltimiero 
W. H. I, P. 
LIETUVIŠKU RADIO PROGRAMŲ 

R A Š T I N E 
6912 So. Western Avenue 

Rytmetinių 
10:00 VALANDĄ EYTO 

1480 KIL. 

PSOspect 4050 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 

AMBULANCE 
U DIENĄ IR NAKTĮ 

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

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South Fairfield Avenue 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

K l a u s y k i t e m ū s ų rmdlo p r o g r a m o A n t r a d i e n i o tr 
Šeš tad ien io ry ta i s 10 :00 v a l a n d a , iš W H 1 P s to t i e s ( 1 4 8 0 k . ) 

Su P o v i l u Sa l t lmleru . 

P A D Ė K O N t 

A A. BARBORA NAUSĖDIENĖ 
(IV> pirmu \ji'«i \ \al laiv; po tėvais Kundrotevieiutė) 

kuri mirė rugp. 22 d., 1940, ir tapo palaidota ru^p. 2(> 
d., o dabar ilsis Sv. Kazimiero kapinėse amžinai nuti
lus ir negalėdama atidėkoti tiems, kurie suteikė jai pa
skutinį patarnavimą ir palydėjo ją į t$ Kišvei^iamą 
amžinybės vietą. 

Mes, atmindami ir apgailėdami įcs prasišal.inima iš 
mūsų tarpo, dėkojame mūsų d-vas. tėvui kun. kleb. J. 
Vaškui ir kunigams A. Jeskeviėiui ir Stadalninkui už 
atlaikymų įspūdingų i;.amnlrių už jos siela ir už pasa
kymų pritaikinto pamokslo. 

Dėkojame šv. Mišių aukotojams, kurių buvo tiek 
daug, kad nėra vietos visų išvardinti; taipgi dėkoja
nt; gėlių aukotojam*. Dėkojame laid. direktoriams 
Lachawicz ir Sūnaitis, kurie savo geru ir mandagiu pa
tarnavimu garbingai nulydėjo ją į amžirJi^tį, o mums 
palengvino perkęsti nuliūdima, ir rūpesčius. Dėkojame 
grabneš.iams ir viskius, kurie paguodė mus mūsų nu
liūdimo valandoj ir, pagalios, dėkojame visiems daly
vavusiems laidotuvėse žmonėm©; o tau a. a. Barbora, 
lai Dievas suteikia amžinų atilsį. 

Nuliūdę lieka: Vyrrfc, Duktė, Sūni?3, Marti, Anūkai, 
švegeris, Gimines, Draugai ir Pažįstami. 

S O O T H E W°OVREKR
ED E Y E S ! 

MAKE TH IS SIMPLE TĘST TODAY 

s 

EYES OVERVVORKED? D o they smar t 
and burn? M u r i n ę brings quick relief. 
T r y t w o drops of Mur inę night a n d 
morning and whenever your Eyes are 
i rr i tated and reddened or feel tired. 

Murinę is alkaline—pure and gentie, 
economical, too. Try Murinę today. 

feiSI 

P vS EYES 
SOOTHES • CLEANSES • REFRESHES 

StrReuiF 
7kisFastWsŲ 
or Money Bach Sltching 

Forąuick relief from itehing of eezema, pimples. 
athlete's foot, seabies, rashes and other ex-
ternally caused skm troubles, use world-famous, 
cooling, antiseptic, liquid D. D. D. Prescription. 
Greaseless, stainless. Soothes irritation and 
quickly stops intense itchmg. 35c tnal bot tie 
proves i t , or your money back. Ask your 
druggist today for O. D. D. PRESCRIPTION. 

Aukso Grūdeliai 
Optimizmas yra vyriausias 

pasisekimo kūrėjas, pesimiz
mas — pasiekti naikintojas. 

. 0. Swett Marden 

Knygos — didžiausios tau
tos ir žmonijos turta*s: iš pele-
vingi namai: jie 'primena 
smuklę. De Amic* 

Nemokyti žmonės visuomet 
visu smarkumu demonstruoja 
savo žinias. &evens 

Kiekvieno kataliko yra prie-
derme skaityti vien ka
talikiškus laikraščius. 

Kilniausias trcskiinas, kur 
gali jau'sti ir paniekti žmo 
^us — tai atlikti visas savo 
oareigas. Lubbock 

Gerai apsidairyk, o pama
tysi tikrąjį kaltininką. 

Niekados netikėk draugui, 
kurs tave nelaimėj apleidžia. 

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

Phone 9000 620 W. 15th Ave. 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

AMD III h M P C PATARNAVIMAS 
HIYIDULHIlllC DIENĄ IR NAKTĮ 

D \ 7 V A T KOPLYČIOS VISOSE 
I IV / \ 1 MIESTO DALYSE 

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

Aiiony B. Petkus 
6812 So. Western Ave. 
CROvehill 0142 
1410 S. 49th Oourt 
CICero 2109 
3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419 

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

2314 West 23rd Place 

Lachawicz ir Simai » . w s ? 
J. LMerons 
S. P. Mažeika 

Phone PULlman 1270 
4348 So. California Ąve. 
Phone LAFayette 3572 

3319 Lituanica Avenue 
Phone YARds 1138-1139 

Antanas M. Phillips 3307 Lituanica Ave. 
Phone YARds 4908 
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
^ 

Pilietybes Pamokos 
^Bus Šv, Jurgio 

Parap. Mokykloje 
Bridgeport. — l i t o War-

do l ie tuvių Demokrate Or
ganizacijos pilietybes patinukų 
komisija praneša, kail Bridge-
porto apylinkes lietuviai ne-
piliečiai galės, pratleti moky
tis rugsėjo 11 d. Pamokos pra 
eides 7:30 vakare i r tysis iki 
9 valandos. 

Todėl visi, kurie dar rtepi-
lietiai, kurie neturit pirmų 
popierg ir kurie jau turi pir
mas popkras galės ateiti ir 
susipažinti su Amerikos Jun
gtinių .Valstybių valdžios for
ma, istorija iar ki tais daiykais. 

Pralotas M. L. Krušas 
^ duoda mokykla dykai 

Šv. Jurgio parap . klebonas 
pralotas M. L. Krušas prane
šė komisijos nariui P. Na u 
jok ui, kad mokyklos kambarį 
duos dykai pilietybes pamo
koms. O kadangi 11-to Wardo 
Lietuvių Demokratų Organi
zacija parūpins mokytojų, to
dėl lankytojams nekainuos 
nei vienas centas. Už tad da
bar yra ijroga visiems, kurie 
dar neturi pilietybės popierų, 
kurie nori gauti pirmas arba 
an t ra i popieras. Ateikite kitų 
trečiadkiiį, 7:o0 vaJ. vakaro, 
užsiregistruoti į Šv. Jurgio 
parap . mokyklos 2-tro aukšto 
kambarį. 

Pamokos tysis tris mėne
sius, kitaip sakant, iki pat 
Kalėdų. Todėl bus užtektinai 
laiko išmokti visus reiktilin 

• tgus dalyku* ir klausimus kas 
link pilietybes. Km netingės, 
kas norės pašvęsti vknų va
karų į savaite, tas pilnai su 
feijaažins su pilietybės klausi 
niais. 

Pamokos bus duodamos tik 
vienų sykį į savaitę, kiekvie
na trečiadienį nuo 7:30 vai. 
vakaro iki 9 vai. vakaro. Lan
kyt i tuos kurtais galės bend
ra i vyrai ir moterys. 

Todėl, nepamirškite rugsė
jo 11 d., 7:30 vai. vakaro a-
teiti į ftv. Ju rg io mokyklų, 
32nd ,P1. ir Lituanaca A ve. 

Vakarines Mokyklos Kom. 

Lietuviai Demokratai 
Ruošia Metinį 
Išvažiavime 

Sekmadienį, rūgs. 8 d., Ky-
ans Woods, prie 87-tus ir 
\Vestern Ave., Įvyks lietuviu 
politikos organizacijų 
kas. J i s rengiamas 
Cook County Lithuanian Dv-
mocratic League. 

Dievo Apvaizdos 
Parapijos Žinutes 

Aštiioniolikit'čiai užbaigę 

So. Chicago Žinutes 
Iš tikrųjų, praeitų sekma 

dienį dF. J . Simonaitis nepa 
vasaros parengimus — pikui- prastų šposų ifiarodė ir įvairiu 

Susirinkimas k 
"Pantry Party" 

Bridgepoirt. — AiRD 2 sky
riaus -susirinkimas įvyks rug-

štukų prikrėtę. Tuos šposus, I ̂  6 d > t u o j ^ pamaldų. 
Taipgi rengiama "pan t ry draugo (The famous ma 

ietinėms seserims. 

kus, ruošiasi prie parap. l>a-
zaro. J i s prasidės sekmadienį, 
r ū g ė j o 15 d. 
per visų mėnesį šeštadieniais! valandų. Svečių į šį parengi- i ^ ^ j o s malonėkite atsilan-
ir -sekmadieniais KlebonuiĮ ™ų atvyko iš visur. Jų tarpe k y t į g ^ t i i n g j ^ kad k tpant-

ry p a r t y " būtų sėkminga. Be 

•o&iutrs a t r a m a u i v i ų , — — - « 0 ~ v ^ ~ ~ ~ — „ ~ « - T a i p g i ] 
d. ir bus laikomas'Sic) pagalba, rodė apie porų p a r t y " v 
ičnesį šeštadieniaisl valandų. Svečių į šį parengi- i^-m0įos x 

4 a raginus visos parap. drau-j matėsi ir dantistas dr. A. Stu-
gijos dalyvaus bazare ir tu- IQ& su žmona. 

pikni-JTės savo skyrius. Šių metų p 0 prognunot? — šposų, cho 
vardulbazaras , kuris įvyks jubilieji-j r a s į l e i d o gražų radio Laimi

niais parap. metais, ypač sfcnj j i m u i La į m ė t 0 j a buvo S. Kal

siu organizacijų sudaro ga
na didelis skaičius klubų i." 
bevale visų lietuvių kolonijų: 
7, 8, *>, 10, 11, V2, 13, 14, 15, 
16, 17 ir 21 ward 'ose ; taipgi 
llumboldt Park, Northv/est 
Sk'e ir Cicero. 

Susirūpinę Lietuvos 

Nesenai Lygos pirm. Al. 
Kumskis ir teisėjas Jonas Zu-
ris lankėsi \Vashingtone pas 
ministerį Žadeikį ir kitus val
džios žmones Lietuvos reika 
lais. Per Lygos piknikų bus 
priimta rezoliucija ir pasių
sta šios šalies valdžiai, kad j i 
ir toliau nepripažintų Sov. 
Kusijos užgrobimo. 

Pilietis 

giamasi padaryti įdomiu. 

Bus apmokoma 
Texase 

Šio rugsėjo 16 dienų pašauk 
tas federalinėn tarnybon II] 
inoiso priešlėktuvinis artileri
jos 202-asis pulkas apmoky
mui bus pasiųstas į For t 
Bliss, Texas. 

Praeitą trečiadienį po va
saros atostogų vėl atsidarė 
parap. mokykla. Būrys vaike
lių sugrįžo prie mokslo darbo. 

Atvesta ir naujų mokinių, bet 
palyginus su praeities laikais, 
nedidelis skaičius. Nors ne
daug yra tokių nesusipratėlių 
lietuvių, bet visgi dar jų yra, 
kurie savo vaikus 'siunčia į 
nelietuviškų mokyklų. J,iems 
lietuviškas ir katalikiškas au-
kLėjimas savo vaikelių nerū
pi ir jie jų gerovę stato že
miau tų kelių centų, kuriais 
paprastai reikia prisidėti prie 
savo mokyklos išlaikymo. Gė
da tokiems nesusipratėliams! 

mingos 

minas iš Lemont, 111. 
&io parengimo ir pikniko 

pelnas skiriamas naujiems ba
žnyčios langams sudėti. Ta>m 
tikslui šv . Juozapo parp. mo
kyklos rėmėjos gražiai pasi
darbavo rinkdamos aukų po 
parajpijiečių namus. 

Smagiai baigus pikrikų se
zonų parap. sode, dabar pra
dėta rengtis prie paskutinio 
pikniko, ir kleb. kun. M. Šva-
rlio vardinių, Vytauto parke, 
rugsėjo 29 dienų. Pamatysi
mo, kaip vieningai baigs soči-
kagiečiai vasaros daiibus. 

Nemuno Sūnus 

'siu parapijos rėmėjų. J o pas
kutiniame patarnavime daly
vavo minia žmonių bažnyčio
je ir kapinėse. Velionies mo
teriai ir vaikams reiškiame 
nuoširdžios užuojautos žo
džius. 

to, su«s-me išgirsite daug įdo
mių žinių. 

Nepamirškite atnešti kų 
nors " p a n t r y p a r t y " : po su
sirinkimo bus užkandžio. Vi
sus kviečia atsilankyti valdy
ba. 

S. Wodman, koresp. 

Džiaugsmas Ir 
Liūdesys 

TOVVN OF LAKE. — Žr 
nomų veikėjų P. ir B. Cieie-1 
nienės namuose viešpatavo I 
džiaugsmas, kuomet garnys 
paliko gražų septynių svarų 
sūnelį. Bet staiga džiaugsmą? 
virto liūdesiu, nes kūdikis 
mirė. 

B. Cicienienė randasi Šv. 
Bernardo ligoninėje (kamh 
321)). 

Linkime Benediktai oasveik 
ti, taip pat reiškiame gilios 
užuojautos Cicieniams ir Kai 
vaičiams. 

Ra p. 

PROOF 
S H E L T E R S 

M a d e a n d I n s U l l e d 
Electric welded boiler plate, 

w*»* eonerete re.nforcement. 
OoubU venL Europeart t ty le. 

E. O. BAKER 
7 0 5 L a d d S t . - P o n t i a c , III. 

P l i o n e 7 9 5 1 

Daily Leader Pontiac, 111., 
skelbimu norintiems pilie
čiams siūloma parūpinti sau
gumų nuo puolimų su orinė
mis bombomis. Nors Ameriko
je nėra puolimų pavojaus, bet 
yra susirūpinusiųjų. (Aoon 
telephoto) 

C L A S S I F I E D 

Prieš savaitę įvyko iškil-
laidotuvės a. a. Juo

zapo Pankausko. Nuo praeito 
rudens jo sveikata buvo nu-
silpnėjus ir jau nupaišant di-i Knyga kultūros pagrin 
dėlių pastangų nepavyko jos das : be jos žmogus — ne žino-

DABAR LAIKAS ANGLIS 

UŽSISAKYTI ATEINAN

ČIAS ŽIEMAI. 

Roseland Onai 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! 

gra-atgauti . Tai buvo labai 
žaus ir malonaus būdo vyras, 
sėkmingas biznierius ir vie
nas iš seniausių ir stanibiau-

gus. J . Rockefeller 

J? " 
-v = * » 

LEO NORKUS, Jr. 
DISTRIBUTOR 

OP 

Ambrosia & Nectar 
B E E R S 

GERKIT t ik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria 
ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nu
sprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardino NEG-
TAB. Sis Alus yra pagamintas iš importuotų pirmos rū
šies produktų. 

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės Das NORKŲ, ku r gausite 
greitą i r teisingą patarnavimą. 

t 2423 West 64th St. Tet. Hemlock 6240 
Svarbus Pranešimas 
Visiems Mūsų 
Parapijos Vyrams 

North SkU. — Rug?. 8 d. 
tuojau po sumos, kkvb. kun. Į 
J . Šanlinskas šaukia visus 
šios parap. vyru^ j labai sva 
rbų susirinkimų sykiu su vie
tine Šv. Vardo vyrų draugi
ja, kuri 8 vai. ryte eis bend
rai prie šv. Komunijos ir po 
visam turės -susmukimą. Kle
bonas turi naujus planus, nau 
jus sumanymus, kuriuos visi 
šios parap. vyrai turį žinoti 
i r padėti ju t* įgyvendinti. 

Koks tikslas, kas per suma
nymas, visi patirkite susirin
kime. 

Taigi, da r kartą primenu, 
i r rūgimu, būtinai visus vyrus 
mūsų pairap. atsilankyti į tą 
susirinkimų. Reikalas yra la
bai svarbus ir neatidėliotinas. 

Vietinis 

CONRAD 
Fotografas 

Studija Jrenąta ^ftf 
mos rūšies SU mo
derniškomis užlaido
mis ir Hoilyvvooo 
šviesomis. D t, t b a t 
G a r a n t u o t a s . 

420 West 63rd Street 
TeL: Biznio — ENGlewood 5883. ( 

Bea. — ENGlewood 5840., 

H0LLYVV00D INN 
Svetaine renduojama susi
rinkimams, parems, vestu
vėms i r visokiems kitiems 
parengimams. 
Mykolas Ir Elzbieta Rudauskal 

(Savininkai) 
2417-19 WEST 43rd ST. 

Phone Virglnfa 9780 

L 

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

— S M A l l MONTHLY PAYMENTS — 

AU MAKES 

SOID, RENTED 
A N D REPAIRED 
- l I H I t l HA01IN *UOWAMCl — 

^ C T A D TYPEVVRITER 
X D I M R COMPANY 

HOBIUI C GOLOILATT, MenoB»r 
119 W MADISON ST. 

Phone DEAR30RN 8 4 4 4 
ISTIMATES— F R E E - OEMONSTRATION 

« K l k \ l , I M i \ MOTKKIS 
Reikalinga prityrusi moteris skudu
rų rinkinojiinui. Sqiiai'e Deal ,lli»g 
CYx, 3513 South Cottage (irove A-
vemie. CU'cugo, 1U. — l»ho«ie Drcx-
el 8206. 

PAliDAV13iUI NA3IAS 

Bizniavas namas 22x80; krautuve 
22x50. Karšto vandenio šiluma ap
šildomas; pragyvenimui kambariai 
užpakalyje. Pilnas beismontas. 2 ka
ru gai adžius. Kaina $7,500. Neno
rime mainyti. Savininkas; l!435 W. 
71st Street, tel. KKl'ublie 8243. 

PAHDAV1MI 1 NAMAS LR BIZNIS 

Pardavimui namas, 6 kambariai vir
šuj; tavernas ir 4 pagyvenimui kam
bariai pirmame aukšte. Mūrinis ga-
radžius. Taverno fikseerlai visi nau
ji. Parduosim pigiai. Randasi ani 
63-čios gatvės. Atsišaukite: Telefo
nas PKOspect 8078. 

Rheumatic Happy; 
Relieves Pain Quick 

Thousands who suffcrcd from the torturine 
pains of rhcumatism. soatica. lumbago, neu-
raigia and neuritis—are coriainly baupy over 
their discovery of NURITO. Now thty have 
lound a quick-acting formula which spcedily 
relieves Ihosc cxhausting muacular aches and 
pains. N U R I T O is UTi8tworthy and denendable 
—contains no opiatos. If you want to fetl again 
tne joy of rchef from pain—so you can work iri 
^?T^?rįVd s , e c p m comfort—be \viae and try 
IN UKITO under this ironclad guarantee. If the 
very first thrce doses do not relieve that cmcl 
P^n to your satisfaction—your monoy will be 
S ^ S r S v S S P ' 1 su.lifer- Ask yourdjugg'st today for NURITO OQ thu guarantee. (j N C ) 

PARDAVIMUI AR MAINYMUI 
Norime išmainyti 2 rietu po < 

kambarius namą, Brighton Parke 
ant mažesnio. AtsišauKite: 

3944 So. Arlesi&a Ave. 

PARDAVIMUI 

7 kamb. Brick bungalow (kam
pinis) su garadžiu. Kaina $7'J00. 
Atsišaukite: 

7301 So. Roekwell" Street 
Prospect 5300 

PARDAVIMUI UOTAI 
Parduosim ar išmainysim 3 lotus, 
kurie randasi Brookt'ield, III., bun-
galovv sekeijoje. Kaina labai priei
nama. Kreipkitės: 3134 AVest 33rd 
Piace, Clikaj<o, Illinois. 

PARDAVUMUI A R MAINYMUI 
NAMAS 

3 lietu namas ir krautuvė, (tav-
ern). Pilnai išrenduotas. Taverna 
pilnai įrengta su barais ir visais 
fixčeriais kurie priklauso .namui. 
Parduosime arba mainysime ant 2 
f lo t i j i i u i n o urbs i a k i e s n e t o l i O l i i -
CBgoii. A t s i š a u k i t e : 

421o So. Cainpbell Ave,, 
Antras aukštus. 

Asthma Mucus 
Coughing, Gasping 

Thanks to a Doctor's preseription called 
Mendaoo, thoHsands now pall iate terrible re -
eurring attaeks of choking, gasping. cough
ing, wheezlng Bronchial Asthma by helplng 
nature remove thiek excess mucus. No dopes, 
no smokes, n o injections. Just tasteless. pleasant tablets. T h e rapid, delightful pal 
tai 
»e] 

Mendico lnsufcs"an lmmediate "refuhd of 

frt^ 
iative action commonly helps nature bring 

»elcome sleep—a "God-send." A printed 
ruarantee wrapped around each package of 

the full cost unless you are completely s a t -
isfled. You have everythfng to gain and 
nothing to lose under this positive money 
back guarantee so get Mendaco from your 
druggist today for only 60c. 

UNPVERSAL 
RESTAURANT 

Vestuvėm, Krikštynom u* kito
kiem Baukie lam Suteikiam P a 

tarnavimą. 
Linksmas Patarnavimas Visiems 

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

! THINGS THAT NEVER BiiFPK*w 

WflT3 f>M AWFUi. SMfM-L. 
^OoKrM « rovne, a i N T I T ? 

ARE ^ H O R T W £ , C H T cso 
l T H A T ^ ^ ^ 6 FOR IT . 

REMKITE, PLATINKI^il 
KATALIKIŠKA SPAUD4. 

D U O D A M E 

P A S K O L A S 
A N T N A M Ų 

Del Pirkimo — Pata i symo 
A r Seno Morgičio Atinokejimo 
Cioeroj, Chicagoj ir Apyl inkėse 

^ Į N G į 

INSURED 

PAIKŠKAU PAIITNEKIO 
Paknškau pusininko. Turiu 8 kam

barių narna ir apelsinu (oraiiR-e) 
soda l'-loridoj. Tyrus oras, sveikas 
gyvenimas. Esu vienas. 

Adolph S. Mann. 
1448 So. Kedzie Ave. 
Tel. Rock\vell 3405. 

PARDAVIMUI NA51AS 
Medinis namas, apkaltas su asbes-
tos, cementinis pamatas. 3 fletai 
po 5 kambarius ir krautuvS. Par
duosiu arba mainysiu ant dviejų 
fletų namo. Atsišaukite: 4215 So. 
Campbell Ave., 2ras aukštas prieky!. 

R E I K A L I N G A D A I M t l M N M . 
RoikalinKa. moteris a.ri>a- vedusi po
ra dirbti ant ukle* Turi mokėti 
melžti karves. Atsišaukite: Prospect 
8985. A. Giinhis, 3424 \Vest «"lli 
St.. Chicago, 111. 

STATYK SAU NAUJĄ NAMĄ 
I'arJavimui platus lotas Marąuette 
Parkėje. arti dviejų gatvekariu li
nijų, arti storu ir parkiŲ, labai pi
giai. Atsišaukite: CAHL CUAHAS, 
Kontrak torius, 72.*>0 So. Mozart St., 
tel. Kepublie 4151. 

SAVE BY 
MAIL. 

TAUPYKIT P E R 
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 O C I A T I O N 
1500 South 49th Court, Cicero 

TeL CICero 412 Jos . F . Gribauskas, Sec. 
V U . : Pirm., Ketvir., fieštad. t lkl 8 T. T . ; Antr., Treciad. • iki 5 pp. 

DABAR MOKAME 3 j į % u ž PADĖTUS PINIGUs| 
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI $5,000. 
per Fedcral Savinas and Loan Insurance Corp., WawhlngtQP, D . CL 

!̂ T7 

. y r e y i f t T ^ a i , oTftTW C . . * ' ^ , / V f ^ , — 

Vienatine Tikrai Lietuviška Užeiga. 

"BALTIC STREAMLINE BAR" 
3107 SOUTH HALSTED STREET 

Telefonas:— VICtory 0885 
Cla ?r r-amlieu Lietuvos trispal \e sel iava plevėsuoja perkūno jyg&. 
Baltie streamline Bar nuoširdžiai kviečia visus Ik^tuvius lankyti sia 
grynai Kctuviską užeiga. I š l a i k o m e visokius Lietuviškus ir kitų 
Pa'baltijos kraštij gurinius. Lietuviškais valgiais vaišiname penkta-
dieuiais ir šeštadieniais. XA.MAS ALERSY.NAS. Savininkas. 

S. Z., Mcnedierius. 

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO 

REAL ESTATB 
INSURANCE AND L0ANS 

Statau Tlsoklos roi les nauju* na
mus ant lengvų menesiuią} Išmo
kėjimų. Darau visokį taisymo dar
bą be Jokio easb {mokėjimo, anl 
lengvų. mėnesinių išmokėjimų 
(Išgauna geriausi atlyginimų U 
Flre Insurance Kompanijų dėl tai
symo apdegusių n a m ų ) , Daraa 
paskolas ant naujų ir senų namų, 
ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
nuo 5 iki 20 metų. Reikale k M p -
kitės prie: 

J O H N P A K E L 
6816 S. Westem Ave. Phone Grovehill 0306 

W» 

. 
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P R g P O K S 
PIRMAS CHICAGOS LIETUVIS KUNIGAS GAUS 
DAKTARATĄ MUNDELEIN SEMINARIJOJE 
Šiandien arkivyskupas Stritch per Iškilmes jtelke 
kun. Mozeriui Teologijos Daktaratą 

Šį ryta, po iškilmingų Iv.t 
Mišių prie Šv. dvasios Mun 
delein seminarijoje įvyko 
puikios Teologijos daktarato 
suteikimo ceremonijos. Arki
vyskupas Stritch apdovanojo 
keturis jaunus Chicago kuni
gus daktaratų garbėmis; jn , 
tarpe vienas iš Cicero, 111.,' 
talentingas lietuvis kunigą*' 
Damazas Mozeris, praeitus 
mokslo metus ir vasarą pra
leidęs Mundelein seminarijoje 
rengdamasis prie Teologijos 
daktarato. iVisos Seminarijos 
istorijoje jis yra vienintelis 
lietuvis kunigas, gavės tokiai 
garbe. -, 

Kunigas D. Mozeris 
vienos garbes asmuo 
prieš tai jis yra gavęs 
er of Arts laipsnį toj pačioj 
seminarijoj po įšventinimo į 
kunigus 1939 metais. Matosi, 
kad kardinolas Mundelein yra 
pažinęs jo nepaprastus gabu
mus ir dabar arkivyskupas 
Stritch tai patvirtino. 

Rodos, kad kunigas Moze
ris turėtų pasitenkinti pelny
tomis garbėmis. Bet ne! Už 
kitos savaites vyksta į AVask-
ington, kur Catholic Univer-
eity gilinsis kanoniškų teisių 
moksle. Trumpu laiku Chica
go lietuvių kunigų tarpe turė
sime trijų laipsnių mokslinin
ką. 

Kunigas Damazas A. Mo
zeris gimė 1915 m., gruodžio 
11 d., Cicero, 111. Šv. Antaną 

Kun. dr. D. Mozeris 

SUDARYTA PIR
MOJI PRIEŠKA
RINE GRUPE 

Chcagoj sudaryta nacionali
nes organizacijos Americn 
First pirmasis komitetas, ai -j 
ba grupe. Organizacijos tik
slas yra darbuotis J . A. Val
stybes saugoti nuo įsikišimo 
į karą Europoje. ( 

r Pirmasis komitetas skaitv-
sis organizacijos centras su 
buveine Board of Trade na
muose. 

Prie šios organizacijos de
dasi demokratai ir respubli
konai, konservatoriai ir libe
ralai, bet joje nėra vietos ko
munistams ir fašistams. 

K'.mitątas iškėlė šiuos or
ganizacijos principus: 

J . A. Valstybės ginkluoja 
si Amerikos saugumui. 

nėra seminariją, kurią baigė 1933, T . . , , . T . TT . » •* • T3 i • - , . I _ J m . I Isigmklavusių J . A. VM-, nes m. Paskui įsvvko j Sv. Man-i + , . , . , . . v -, •• • 
Tvr,, , . .: * j , . stybių jokis priešas nedrjž ir 
Ma*t jos seminariją, Mundelein, T 1 0 f r o l- ,+; 

pradžios mokyklą baigė 19:?S 
metais. (Tais pačiais metais 

111., kur baigė filosofijos ir 
teologijos kursus. Kunigu įš
ventintas balandžio 15 d., 
1939 m. Primicijas laike Čv. 
Antano bažnyčioje ,Cicero, 
IIL sekančią dieną. 

Kunigas Mozeris yra pavyz 
dingos šeimos sūnus. Jo tė
veliai yra žymūs Šv. Antano 
parapijos nariai. Kunigo bro
lis, Juozapas, yra Keistučio 
"spulkos" sekretorius. Sosu-
te Gertrūda šiuo laiku lanko 
Rožančiaus kolegiją, Biror 
Forest, 111, 

Sveikiname jaunąjį Bažny
čios Daktarą ir linkime viso
kiausių Dievo malonių: svei
katos, ištvermes ir pasekmių 
moksle. Lai dar didesni pasi
sekimai jį lydi Katalikų uni-

negales pulti 
Nesikišimu į karą Europoje 

nebus palaužta demokratija 
Amerikoje. 

Kišimasis karan tikslu karą 
" sutrumpinti'•' yra kenksmin
gas naminiam ginklavimuisi. 

Cliicagos g rupė j arba pir 
mąjin komitetan įeina 20 žy
miųjų žmonių. Tarp jų yra ir 
mirusio prezidento Theodort 
Roosevelto duktė — Mrs. Al-
ice Roosevelt Longworth. 

Dalyvavę Chioagoj vadinamame "Emergency Peace Mobi-
lization" kalbėtojai (iš kaires): Frances E. Townsend, Vito 
Marcantio ir Reid Robinson. (Acme teleplioto). 

įstojo į Quigley Preparatoryj versitetė, Washington, D. C. 

Pranciškiečiy Remejy 
Išvažiavimas 

TOWfc OF LAKE. — šv. 
Pranciškaus Vienuolyno .R1 

mejų 3 skyr. rengia "baske t" 
pikniką naujam Labdarių ūky 
je, 123 ir McCarthy Rd., sek 
madienį, rugsėjo 8 d. Pikniko 
pradžia 1 vai. po pietų. 

Norintieji vykti į pikniką, 
prašomi susirinkti 12 vai. prio 
Šv. Kryžiaus mokyklos. Tro-
kas ten bus, piknikierius nu
veš ir parveš. 

Pirm. M. Sudaikiene ir ko
misija: S. Šimkieji\ Eitutie
ne, O. Vaznene, O. JSriubiene, 
Landiene, Pilipavičiene! dai-
buojas, m kad visus nvJoniai 
priimti ir pavaišinti gar
džiais pietumis. Uoliai pKti 
na tikietus. Mat, įžanga į piy • 
niką bus nemokama. Tiktai 4 
vai. po pietų .Vis pietūs. Kas? 
turės tikietą už 35c., gardžiai 
T» valgy s. Tikietų galima isi-
gyti komisijoj arba atvykus 
i ūkį. 

Nuoširdžiai kviečiama vi
suomene ir rėmėjos iš kitą 
skyrių atvykti į šį išvažiavi
mą. Visas pelnas skiriamas 
Šv. Pranciškaus seserims. Y-
patingai dabar reikalinga 
joms parama, nes eina nau
jos akademijos statyba. 

Sekmadienį, rūgs. 8 d., taip 
gi įvyksta seserims Pranciš 
kietems rinkliava Šv. Kry
žiaus bažnyčioje. Yra atvyku
sios seseles, kurios padės rė
mėjoms aukas rinkti. 

Nuoširdžiai prašome visų 

aukoti nors mažą auką, kuri 
bus labai širdingai įvertinta. 

Rėmėjos prašomos sugra
žinti laimėjimo knygutes, nes 
dovanų laimėjimas bus pikni-
ke. 

Dar kartą kviečiame visus 
atvykti į šį išvažiavimą parem 
ti Šv. Pranciškaus vienuoly
ną. Seserys dirba mūšių išei
vijai, tautai ir bažnyčiai. 

Remeja 

Apiplėštas svaigalų 
pardavėjas 

Morris Nemeroff, 8143 
Kingston ave., pranešė poli
cijai, kad ties DesPlaines gi. 
ir Jackson bulv. plėšikas iš 
jo atėmė 1,550 dol. ir auto 
mobilį. 

Nemeroff yra svaigalų par 
davėjas. 

Kam nėra vietos v 

kariuomenėje 
U. S. kariuomenės 6-ojo 

korpuso srities vadas gen. 
Įeit. S. H. Ford išaiškina, kad 
savanoriais kariuomenėn nie
ku būdu nepriimtini įvairią 
rūšių teismų bausti nusižen 
geliai, o ypač kriminalistai. 
Visi savanoriai naujokai turi 
būti kilnaus karakterio. 

Gazo kompanija 
grąžina jai per
mokėjimus 

Peoples Gas Light and 
Coke kompanija jau pradeda 
gražinti gazo vartotojams jai 

! permokėtus pinigus, kuriuos 
neteisėtai išrinko iš vartoto 
jų nuo 1938 m. vas. 5 d. iki 
1940 m. kovo 31 d. Su kiek
viena mėnesine sąskaita kom
panija iš vartotojų ėmė 32 
centus perdaug ir dabar, teis
mo nuosprendžiu, tai visa tu
ri grąžinti. 

' Šios savaitės gale kompa
nija 101,465 vartotojams iš 
siunčia čekius 516,171 dolerio 
sumai. 

Sakoma, kas mėnesis to
kiam vartotojų skaičiui bus 
grąžinami permokėti pinigai. 
6,377,242 dol. sumą grąžinti 
ims gražaus laiko. 

Studentų unija 
protestuoja 

American Student Union 
susirinkimas Hamiltora vieš
buty iškėlė protestą prie;: 
amerikoniškų karo laivų pave 
dimą Anglijai. Protestą pa
siuntė prez. Rooseveltui. 

Studentų unija pareiškia, 
kad tas yra neskelbiamo karo 
aktas, tai yra, Europos karau 
įsikišimas. 

Be gyventojų afsiklausimo 
ir pritarimo šis prezidento 
žygis yra neteisėtas, sako 
unija. 

Jezuity mokslininkų 
suvažiavimas 

Loyolos universitete vyksta 
Jėzuitų Mokslininkų sąjungos 
nacionalinis suvažiavimas, ku 
riam yra daugiau kaip 100 
dalyvių iš įvairių J. A. Val-

PLATINKITE "DRAUGĄ" I stybių dalių. 

TAIKOS PROGRA 
MOS PER RADIJĄ 

Prezidentas Rooseveltas ne
seniai paskyrė rugsėjo 8 die 
ną maldai už taiką J. A. Val
stybėse. Jis pakvietė visu3 
gyventojus minėtą dieną mel
stis už karo nutraukimą. 

Tad rugsėjo 8 d., ateinantį 
sekmadienį įvyks bendra ka
talikų, protestantų ir žydų 
programa per radiją. Bus 
trumpos kalbos. Kalbės kun. 
mons. Fulton J . Sheen iš 
Amerikos Katalikų universi
teto, metodistų (protestantų) 
vyskupas ir žydių rabinas. 

Programa įfyks nuo 3:00 
iki 3:30 popiet. 

timiero radio programų, per 
kurias ji dainuoja.. Ar šiam 
penktadieniui "Lille Maikis' 
visai pasveiks? 

Pasiklausykite šį penkta
dienį. Bus įdomu. Šaltimiero 
kasdieninės programos [prasi 
deda lygiai 10 valandą ryto 
iš galingos WHIP jo t ies . 

Penktadienis, rugsėjo 6, 1940 

CICEROS LIETUVIŲ NAUJIENOS 
K r i k š t y n o s - V e s t u v e s V i s i bėga žiūrėti šliubu 

Trys dienos švenčių! Dir
bantiems šeštadienis dabar 
kaip ir sekmadienis, nes visur 
dirbama 40 valandų savaitėj. 
Šiemet Darbo Diena pripuo 
lė pirmadienį. Taigi buvo 
trys dienos švenčių. Ta prG-
ga buvo ne mažai iškilmių. 

Šeštadienį popiet buvo su 

Apie trečią valandą po pietų 
smalsuolių prisirinko Sv. An
tano bažnyčia. Mat, skelbta, 
jog 3:30 P. Miliauskų duktė 
Elenutė su Joe Zigmantu ims 
sliubą. Rodos, nieko nepapras 

'^to, bet smalsuolių, ypatingai 
moterį, nestoka. Bet šį kartą 
smalsuoliai nusivylė — visą 

Jusevičienė 
Abu seni pažįstami, našliai. 
Tad ir sutarė krūvoj baigti 
gyvenimo dienas. Laimės! 

Sekmadienį buvo krikštynos 
Stasulaičių dukters. Krikšto 
motina buvo jaunoji Varpu-
čenskienė, krikšto tėvas — D. 
Stasulaitis. 

tuoktuvės dviejų seniu: I g n O ! ^ ' " 5 ° ^ k ° ' j a U " 
Simonaičio ir J u s e v k Ū l ^ ? 8 t v a a a ™ - . S a k o> " * » " 

Aleks Stasulaitis — senas 
vietos gyventojas) barzdasku
tys. Jo biznio vieta 1405 So. 
49th Ave. Be to, čia parduo
dami lietuviški dienraščiai. 

Stasulaitis ramaus būdo 
žmogus, taupus, savo trasu 
įsigijęs gražų namų, 1325 S. 
49th Ave., kur gyvena pen
kios šeimynos. Praeitų metj 
atsikvietė iš Lietuvos žmona 
ir sūnų. Sūnus lanko mokyk 
lą; jau aštuntame skyriuje. 
Stasulaitienė ir gi baigia ap 
siprasti. 

Krikštynos gana iškilmin
gos, pirmos j»ų Amerikoj. Per 
vakarienę giminės ir svečiai 
pareiškė daug minčių, ypaf 
kad šios krikštynos nebūtų pa 
skutinės. 

nmkas sutrukdė.'' Jaunuo
sius surišo pats kleb. kunigas 
Vaičūnas. 

Vestuvių puota buvo para
pijos svetainėj. Nors erdvi 
vieta, vienok buvo pilna. Val
gyti, gerti, kiek kas norėjo. 
Bar geras būrys susirinko ir 
ant rytojaus. 

Jaunieji apsigyvens Chiea-
goj? nes jaunasis ten turi pa
stovų užiėmima. Linkiu jiems 
gerų sėkmių. 

Taip, šį šeštadienį Kareivių 
išvažiavimas. Jau vienų syk; 
lietus pakenkė. Dabar nutar
ta, žūt būt, išvažiavimą turė
ti. Jeigu lietus lytų; šaltas 
oras būtų, tai visos linksmy
bės bus Liuosybės svetainėj. 
Kareivių draugai, rėmėjai, 
biznieriai prašomi atsilankyti 
daržan, arba svetainėj. 

Penktadienį mėnesinis susi
rinkimas Baudonos Rožes klu
bo, Liuosybės svetainėj. Na
riai, dalyvaukite visi; atsives
kite ir naujų. Priimami neve
dę vyrai. D. 

<r 

J. J. 

Pastovumas^ 
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Tą liudija įstaigos 44-riu metų gyvavimas. 

! \ 

^p 
M bendrovė, kaip mūsų tauta, yra įsteigta aai 
aaiūu, kurie yra savininku apgyveata. Nerasit* 
saugesnes vietos taupyti savo pinigus. 

ĮSIGYKITE NAMĄ PER MŪSŲ LENGVO 
IŠMOKĖJIMO PLANĄ, ANT ILGŲ METŲ! 

$ 

\ i 

KEISTUTO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
3236 South Halsted Street 

Tel. Calumet i l l 8 Jos. M. Moseria, 8*0*7. 
Iudfiital kiekvieno taupytojo apdrausti 

lld 96,000.0* PsdenUaSJ? ftstaifoje. 
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R A D I O 
Lille Maikis 
"Sunkiai Sužeistas" 

Tūkstančiai lietuvių, kurie 
buvo suplaukę į Oaks daržą, 
Šaltimiero lietuvių dienoje, 
rugp. 25 d., patyrė, kad "Dė
de Brukąs" numušė "Lille 
Maikį" ir paliko našlių eem-
pijonas. Praeitą penktadienį 
klausytojai sužinojo, 'kad 
' 'Lille Maikis" labai sužeis
tas guli ligoninėj. Antosike 
gavo telegramą nuo savo my
limo Maikio Suvalskinio, kad 

žvėryne, netoli Chicągos," žirafa Minnie atvedė I Jau fls sveiksta ir kad gydy-
zirafelj. (Acme telephdto). I t o jas leido jam klausytis dąH 
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