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ROMUNIJA 
ROMUNŲ KONFERENCI-

Kita praneša: "Švietimo 
ministerija paskelbė lietuvių 
dainų konkursą. Dainos turi 
atitikti šių laikų dvasią." At
rodo, jog nuo dabar Lietuvoj 
žmonės ir dainuoti turės pa-
g»l užsakymą. Buvo laikai, I T Q g $ ¥ J H I T L E R I U 
kai Lietuvos žmonėms nerei- | J 
kėjo dainų konkurso. Tada 
jie dainavo tai ką jautė. 

Lietuvos dainose glūdėjo ii 
amžina širdies gėla ir džiaug
smas neišmatuojamas, nes lie-Į 
tuvis viską pergyveno. 

Bet tai buvo tais lai
kais, kai lietuvio dvasios ne
bandė supančioti Maskvai 

BUS 
IR MUSSOLINIU 

Hitleris tarėsi su bulgarais 

BERLYNAS, liepos 27 d - j ROMA, liepos 27 d. — Šian 
Šiandie- Hitleris konferavo su'die Komunijos .premjeras ir 
Bulgarija* premjeru Philoff 
ir užsienio ministeriu Ivan 

parsidavę Lietuvos vaikai. Ta p o p o f f V a k a r j i s p r įėmė Ko 
da nebuvo "žymiųjų" Yenc-
lovų, nė Paleckio, nė kitų. 

' 

Šiandie, kai lietuvio sielą 
slėgs svetimas slogutis, kai 
jo skruostais riedės (buinios 
ašaros, jis turės dainuoti 
"Išsilaisvinimas,*' kai rau 
donarmietis plėš iš ūkininko 
prakaitu permirkusią ir pir
mųjų už Lietuvos laisvę ko
votojų krauju įtręštą žemę, 
lietuvis turės dainuoti "Dė
kui tau, raudonarmieti," kai 
tas pats raudonarmietis ves 
laukan paskutinę karvutę, ta»-
da Lietuvos sermėgius tikrai 
nuoširdžiai galės pro ašaras 
uždainuoti "Niekuomet nebe
sugrįš." (Tokiais vardais pa
tiekta parašyti dainos). 

munijos premjerą ir užsienio 
reikalų; ministerį, kurie vė
liau išvyko Romon pasitari
mams su Mussolini ir jo už
sienio ministeriu. Rytoj Hit
leris priims Slovakų užsienio 
ministerį. 

Komunikatas apie Hitlerio 
pasitarimus su Bulgarijos 
valstybės vyrais tepasako, jog 
pasitarimai /buvo vedami 
"malonioj nuotaikoj ir tradi
ciniu draugingiškumu, kuris 
pasiliko tarp Bulgarijos ir 
Reicho nuo to laiko, kai jos 
buvo ginklo broliai pasauli
niam kare ." 

Vokietija pakartotinai tvir
tina tenorinti Balkanuose tai
kos. Sienų revizija, kurios 

| reikalauja taikos palaikymas 
Balkanuose, tikimasi, bus su
sitarta tarp Bulgarijos, Ro
munijos ir Vengrijos. 

Laimingos kelionės! 

I •/ *. i • ' • 

PADALINTA 
VOKIETIJA NESIŪLIUSI 
TAIKOS ANGLIJAI 

BERLYNAS, liepos 27 d. I laisvos rankos Ispanijoj ir 
— Pagal patikimų šaltinių Graikijoj, Vokietijos priežiū-
pranešimus, šiuo laiku Vokie-į roj. 
tijos sąlygas taikai turi Šve-

užsienių reikalų ministeris 
Romoje diskusavo detales 
Balkanų teritorijas pertvar
kymo, pagal kurį Romunija 
atiduosianti dalį savo terito
rijos Vengrijai ,ir Bulgarijai. 

"Gerai informuoti sluogsniai 
sako, jog jau beveik sutarta, 
kad Romunjia atiduotų Ven
grijai dalį Transylvanijos 
provincijos ir dalį Dobiudžios 
Bulgarijai. 

Oficialieji sluogsniai sako, 
jog Vokietija į'sakiusi Romu-
nijai tiesioginiai tartis su 
Vengrija ir Bulgarija, kad 
nustatyti teritorijos dalį. Tie 
pasitarimai turį būti pradėti 
netrukus, kad pietryčių Eu
ropoj būtų ramu Anglijos in
vazijos metu. 

Likusiai Komunijos daliai 
Vokietija ir Italija užtikrina " ^ • ^ V ] ^ T r r » r ) A H p A "L^ /^VO 
apsaugą nuo Sovietų Rusijos, J V v J i N 1 I v / \ 1 / \ J V U j 

J. B. Vyskupas Petras-Pranciškus Būšys, Tėvų Marijonų 
Generolas, praėjusį šeštadienį lėktuvu išvyko į Romą, kur 
yra jo nuolatinė buveinė. Garbingajam Ganytojui, kilniajam 
lietuviui lkikime laimingiausios kelionės ir gražiausio pasi
sekimo visose jo aukštose pareigose. 

PAVYKĘ ANGLŲ 

TAIKA 

PARYŽIUS, liepos 28 d. — 
Paryžiuj eina gandai, jog jxx-

"Vilnyje" Pruseika džiau-
giasi, jog tie žmonės, kurie!" 
pernai nepriėmė komunistų: • • n y n (ICnRPF Uit 
talkon, ruošiant Lietuvių Die-i LLUIU UtUllUL UI 
ną New Yorke, šiandie jie 
jPruseiką ir jo pasekėjus iš
bučiuotų, girdi, jei jie pra
dėtų "niekint laisvą Lie 
tuvą," 

Pruseika, rodos, turėtų ži
noti Virgilijų. J is yra pasą- «"d"»° k a T 0 ***" b u v ^ A n " 
kęs; "Bijaus danajiečių ir! glijos ministeris Urmininkas 
dovanas duodančių." Bijotųsii David Lloyd "George pareika-
tikrai lietuviškoji visuomenė, lavęs parlamento slaptosios 
komunistinio elemento, jei jisj sesijos apsvarstyti Hitlerio 
su dovanomis pas ją ateitų J paskutinįjį taikos pasiūlymą. 
•Tuo labiau Pruseikos, kuris « . , • « . 

Sakoma, jog Hitlerio kalba 
padalinusi anglų visuomenę į 
tris dalis: pirmoji dalis, ku
riai vadovauja ministeris pir-

Pasirodo, jog Vokietija su-'mininkas Winston Churcbill, 
manė atsteigti Flamandų val-| pasiryžus palikti Hitlerio pa-

kuri jau užėmė Besarabiją ir 
šiaurinę Bukoviną 

ROMUNIJA KONFISKAVO 
ANGLŲ ALIEJAUS 
BENDROVĘ 

labai įmantriai savo kailį; 
maino. 

stybę. Šią valstybę atsteigda 
ma Vokietija turi du pagrin
dus — istorinį ir kalbos. Fla 
mandų valstybė yra buvus 
penkioliktam šimtmetyj. Fla
mandų kalba ir dabar dar te
bėra gyva. 

Tačiau Vokietijai ne tai 
rūpėjo. Ja i rūpėjo sudaryti 
valstybę, kurią ji galėtų do
minuoti. Nuostabu, kad Vo
kietija ton kuriamon valsty-
bėa neįėme beųt dalies Ol*n 
dijos, kur plačiai vartojama 
flamandų kalba. N 

siūlymą neatsakytą, antroji 
dalis, kuriai atstovauja Lloyd 
George, norėtų sužinoti ko
kias taikos sąlygas Vokietija 
siūlo ir trečioji dalis, vadina 
moji "Anglijos žmonijų par
t i ja", sakosi, nori taikos, ne
žiūrint kokia kaina. 

ORAS 
Chicago j ir Apielinkė j : 

Debesuota. Galima lietaus, 

šiltoka. 

'BUKAREŠTAS, liepos 27 
d. — Šiandie Romunijos vy
riausybė konfiskavo didžiau
sią anglų aliejaus kompaniją 
Komunijoj. 

Konfiskuotoji kompanija y-
ra Astra — Romance Oil Co., 
kurią sudėtinai valdė anglai 
ir olandai. Aliejaus komisaras 
Sheron Netta paskyrė vieną 
savo tarnautojų vesti kompa
nijos reikalus valstybės nau
dai. 

Jungtinių Amerikos Valsty
bių aliejaus magnatai pareiš
kė, jog ši konfiskacija nepa
liečia amerikiečių interesų, 
tačiau jie pripažįsta, jog pa
daryta pradžia judėjimui, ku
ris gali ateityj paliesti bet ku
rią aliejaus kompaniją. 

Anot vyriausybės pareiški
mo, ši aliejaus kompanija, ku
ri yra dalis Kovai Dutch 
Shell, uždaryta, nes ji nepa
tiekė "gamybos informacijų," 
ko reikalauja Romunijos įsta
tymai. 

Nuskandino vokiečių laivą 
LONDONAS, liepos 27 d.— nas anglų orlaivis. 

Pranešama apie efektingas Dienosi metu anglai smar-
britų oro kontratakas vokie-] kiai atakavo didžiulę Dort-
čių okupuotam Prancūzijcjs mund elektros stotį Ruhr slė-
pajūryj, kur apnaikinta vo- nyj ir Schipal ir Waalhaven 
kiečių aliejaus sankravos ir aerodromus Olandijoj, šie vi-
giliau Vokietijoj, kur pažeis- si bombonešiai laimingai grį 
ta gyvybiniai susisiekimo Į žo namo. 

dijos karalius. Vokietija rei
kalauja, kad 

1. Britų imfperija laikytųsi 
nuošaliai nuo Europos žėmy-
ny reikalų. 

2. Vokietijai būtų grąžinta 
Kamerūnas ir buvusi Vokie
tijos Rytų Afrika. Buvusi 
Vokietijos pietvakarių Afri- [ 
ka pasiliktų prie Pietų Afri
kos sąjungos. 

3. Vokietijai pereitų Belgų 
Kongo. 

4. Vokietija garantuoja An
glijai kolonijų apsaugą nuo 

| *' geltonojo pavojaus.' ' 
5. Norvegija pasilieka Vo

kietijos provincija. 
6. Belgija taptų protekto

ratu, valdoma karaliaus Leo
poldo. 

7. Vokietija pasilaiko oku
puotąją Prancūzijos dalį, iš
skyrus Paryžių. 

8. Olandija būtų Vokietijos 
protektoratu, neliečiant jos 
kolonijų. 

Italijai būtų paliekamos 

BERLYNAS, liepos 27 d.— 
Vokietija šiandie užginčija 
(paskelbtąjį naujos taikos siū-
limą Anglijai. 

"Mūsų paskutinįjį žodį pa
reiškė Fuehreris liepos 19 d 
kalbėdamas į Reichstage. 

"Nėra daugiau ko sakytu 
Aišku, jei rytoj atvyktų Chu
rcbill ir pareikštų, jog užten
kamai gavęs ir pasiruošęs 
tartis, tai jau kitas dalykas. 

' ' Bet tai yra tik i gryna fan
tazija ir, gal būt, pasiliks to
kia, kol Churchill paragaus 
tikrąjį bombų skonį." 

LONDONAS, liepos 27. — 
Anglijos vyriausybė neturi 
jokio oficialaus pranešimo iš 
Švedijos apie kalbamą Hitle
rio taikos pasiūlymą. 

Privačiai Londone kalba
ma, jog šie gandai apie tai
kos siūlymą yra "paprastoji 
propaganda" ir jiems nega
lima priduoti jokios svarbos. 

PERIMS EUROPOS 
NUOSAVYBES 

punktai. Tuo pačiu laiku vo
kiečiai suintensyvino oro a-
takas prieš Angliją. 

Anglijos oro ministerijos 
komunikatas praneša, jog 
Cherbourge, St. Nazaire ir 
Nantes (Prancūzijoj) smar
kiai bombarduota vokiečių 
aliejaus rezervai. Tuo (būdu 
norima sunaikinti vokiečių a-
liejaus išteklių arti prie bri
tų salų. 

Šioj ekspedicijoj žuvo vie-

Beto, prie Norvegijos pa^ 
kraščių anglų lakumai pas
kandino didelį Vokietijos kro
vinių laivą. 

Į tris dienas atakose prieš 
Britų salas žuvo nemažiau 38 
vokiečių orlaivių. 

Šiuo laiku Britų salose yra 
2,500,000 ginkluotų vyrų. Iki 
rugpiūčio vidurio manoma 
sudaryti keturių milijonų ka
riuomenę. 

PRIVISO OAUG ŠERNŲ 

SCHAFFENHAUSEN, Švei
carija — Karas privertė Švei
carijos ūkininkus palikti ark
lus, griebtis šautuvų ir eiti] 
medžioti šernus. 

ALEKSANDRIJA, Egiptas, 
liepos 27 d. — Įtakingas Ka-

liro laikraštis Al Wafd Elmi-
sri ragina Egiptą perimti Su-
ezo kanalo kontrolę, kad būtų 
išrišta "sunki pozicija" ki
lusi dėl Prancūzijos pasidavi
mo. 

Taikraš t is paskelbė, jog vy
riausybė sukėlė reikiamus pi-

Paprastai Sshaffhausen a-j nigus išmokėti kanalo aptar-

HAVANA, liepos 27 d. 
Autoritetingi sluogsniai pra 
neša, jog Pan-Amerikos kon 
ferencijoj užsienio ministeriai 
susitarė dėl Jungtinių Vals
tybių pasiūlymo perimti Eu
ropos kolonijai šiam žemyne. 
Susitarta taip pat ir ekono
miniais 'klausimais ir dėl 
prieš vai stybinio veikimo. 

Konferencijoj susitarta sku
biai perimti Euroįpos nuosa
vybes šiam žemyne ir laiki
nai jas administruoti. Tuo 
būdu manoma padėti pačioms 
kolonijoms ir apsaugoti visas 
Amerikos valstybes. 

Ekonominiai nuostatai, su 
tarti konferencijoj, padėsią 
visoms Amerikos valstybėms 
išlaikyti nepriklausomumą 
nuo Europos. 

Manoma, jog galutiniam 
sutarime bus palikta teisė ko 

ANGLIJA RUOŠIA ŽYGIUS 
PRIEŠ ROMUNIJA 

pylinkėje šernų maža, bet da-1 nautojų algoms, kurias pir-1 lonijoms pačioms apsispręsti, 
įimant ir dėl visiškos nepri 

pasidarė pavojingi ūkiniu 
v , ginis susitarimas tarp Egip-

kų vaikams. Daukiausia ser-( to ^ ^ ^ - ^ n u m a t ė galimy-
nų užplūdo iš Sehwarz\vaLdo -^ ^ad kanalo bonai, laikomi 
apylinkių iš kur juos išvijo Prancūzijos vyriausybės gal 
vakarų fronto karas. | būti perleisti Italijai. 

klausomybės. Tačiau jų ap
sisprendimas turės sutikti Su 
Amerikos valstybių nusistaty
mu neįsileisti naujų savinin j ėmimas aštuoniolikos anglų 
kų į šį žemyną. laivų Dunojuj. 

LONDONAS, liepos 27. — 
Šiandie Anglija ruošia griež
tus žygius prieš Romunija, 
už, anot ibritų, Romunijos la
bai kenksmingus veiksmus 
Anglijos prekybai ir aliejui. 

Manoma, jog Anglijos vy
riausybė pareikš Bukareštui 
formalų protestą. 

Romunijos premjerui ir už
sienio ministeriui bekonfe-
ruojant Romoj su Mussoliniu, 
autoritetingi Londono sluogs
niai pareiškė, jog Anglijos 
vyriausybė jaučiasi laisva 
"pravesti tokius nuostatus, 
kurie atatiktų" Romunijos 
veiksmams. 

Pareiškiama, jog Komuni
jos prbnaciška vyriausybe 
pasirinko "veiksmus, kuriais 
tiesioginiai pažeidžiami Ang
lijos interesai Komunijoj.'' 

Tų veiksmų tarpe buvo 
konfiskavimas britų kontro
liuojamos Astro-Romano pet-
roleumo bendrovės, ištrėmi
mas britų aliejaus pareigūnų 
ir inžinierių ir, vėliausiai, su-
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Bendradarbiams Ir korespondentams rastų negasina, 
Jei neprašoma tai padaryti ir neprislunčiama tam tiks
lui pašto ženklų. Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti 
tr trusspiuU visus feristųstus rastus ir ypač koreapya-
dencijas sulig savo uuožisres. Kon-apondt utu prašo ra
šyti trumpai ir aiškiai (Jei galima rašomąja mašinėle), 
paliekant didelius tarpus pataisymams, vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos 
wttri^^*t« nededamos. 

Skelbimų kainos prisiunčiamos oareitalarus. 
Entered as Second-Claas Matter Marčia gi, 101 f. at 

Cnlcago, Illinois Under tbe Act oi March a. ls7». 

Jie Biauresni Už Svetimuosius 
Priešus 

Pasaulyje, turbūt, nėra buirtlauo išgamos 
už Amerikos lietuvį konitinistą. Jis mina -pa 

j> R A U O A S 
= : ! =s 

Pirmadienis, liepos 29, 1940 

LIETUViy ĮSTAIGOS IR LIETUVIAI 
PROFESIONALAI 

Ar lietuviai- yra tikrais asociacijos užveizda l'ortfoza 
kojų savo tautybę, spianna urt s a v t T t a ^ 1 t a u t i e C ' i a i s i r P a t r ^ i s ? J u mus ant ųąmų/ o advokatą, 
atsiduoda be jokių rezertrų svetimri tautai kaJbos> d a m o s ir papročiai (būna kitataučiai. Na, ir ko 
ir svetimai valstybei -^Rusijai, j buvo ir yra labai įverti**- dėl taip yra f Kaikurie Build-

Rusija per 120 metų Lietuva valdė ir He- *ni. Tai pirmutines lietuvių ing an<j loan asociacijų vadai 
tvfių tauta, engė. Lietuvių tauta Rusija ir priemonės Amerikoje pagel 'duoda t'urklozavimus kitatau 
rusus labai gerai paž^ta, jų katorga ir jų bėti suorganizuoti lietuviškų čianis advokatams ir, be abe 

J. E. Vysk. Petrui Bučiui Išvykus 
* i i . 

Praėjusį šeštadieni J. JC Vyskupas Petras-
Pranciškus Būdys, vyriausias Marijonų kon
gregacijos vadovas, išskrido lėktuvu iš New 
Yorko į Portugalija. Iš Portugalijos keliaus 
į Romą. 

Buvo daroma pastangų Jo Ekscelenciją 
sulaikyti nuo šic-3 kelionės, nes ji pavojinga 
ir didelėmis kliūtimis. Bet Garbingasis Ga
nytojas, nepaisydamas jokių sunkumų, kliū
čių ir didelių pavojų, iškeliavo, nes jam, kai
po geram ir ištikimam vienuolijos vadui, la
bai parūpo vienuolijos provincijoj Europo
je, kurios, atsižvelgiant į susidariusias ap
linkybes, atsiranda labai skaudžioje padė
tyje. Kritiškame ir sunkiame vienuolijos gy
venimo momente Jo Ekscelencija nori būti 
ten, kur jis labiausia reikalingas; trokšta 
pEtsilikti su tais savo broliais vienuoliais, 
kurie šiuo metu gyvena nepaprastai didelius 
sunkumus ir persekiojimus. 

* Laiminga vienuolija, turinti savo prieša
kyje taip drąsų, ištikimą ir pasišventusį va-

Čia proga norime priminti, kad šį mėnesį. 
būtent liepos 6 d., Jo Eksc. Vyskupui Bu
čiui suėjo dešimts metų, kai Komoje kon
sekruotas vyskupu didelėmis ir įspūdingo
mis i,Ški1mČgTV'fl. 

y . 

Amžinos atminties misijų popiežius Pijus 
XI J. £. Vyskupą Bučį skyrė garbingai, bet 
labai mokiai ir komplikuotai misijai — grą
žinti tikrojon Kristaus Bažnyčion paklydu
sius rusų tautas žmones, šį didįjį ir sunkųjį 
darbą Vyskupas Būčys dirbo dideliu atsida
vimu. Tais reikalais daug važinėjo po įvai
rius pasaulio kraštus ir daug stačiatikių at
vertė į katalikų tikėjkną. šiai kilniai misi
jai daug dirbo gyvendamas Romoje ir veles-
niaip laikais Lietuvoje. Tik po to, kai per
nai vasarą buvo išrinktas Marijonų vienuo
lijos generolu, buvo priverstas nuo anų pa
reigų pasitraukti ir visą savo laiką pašvęsti 
vienuolijos vadovavimo darbui. 

J. E. Vysk. Būčys šiuo tarpu neilgai buvo 
pas mus, Amerikoj. Aplankė Marijonų įstai
gas, vieną, kitą parapiją, dalyvavo keliuose 
žymesniuose susirinkimuose. Bet ir tai džiau
giamės, kad nors porą mėnesių pas mus pa
buvo. Jo nuoširdžių žodžių, rimtų ir protin
gų patarimų ir nurodymų neužmiršime, kaip 
neužmiršome jo kilnios ir šviesios asmeny
bės. 

Jo Btlseelencija iškeliavo Europon su su-
skaudinta širdimi. Ten nuvykęs, jau nebega
lės aplankyti Sovietų Rusijos okupuotos Lie
tuvos, kuriai jis visą savo gyveniiną dirbo 
didžiausiu pasiaukojimu ir, kaipo rašytojas, 
kalbėtojas, profesorius, kunigUs ir vyskupas, 
kėlė jos kultūrą ir garbę. .Sunku bus susi
siekti ir su savo vadovaujamais broliais vie
nuoliais, kuriems nfcfttta sunki ir skaudi bol
ševizmo vergijoj našta. Mums visiems skau
du, bet tuo labiau yra skaudu garbingajam 
Seneliui Vysk. Bučiui, kad jo mylixosios 
tėvynes santykiai nutraukti su šventuoju 
Sostu, kad joj prasideda žiaurūs tikėjimo 
persekiojimai. 

Bet Vysk. Būčys, nepaisant visų sunkomų, 
•argų, šiandien jau. rodejj, nenugalimų są
lygų, į mūsų tautos ateitį nežiūri beviltiškai. 
Praeis audros, prasiblaivins dangus ir Lie
tuva, drauge su kitomis Šiandien pavergto
mis tautomis, vėl taps laisva ir nepriklau
soma valstybe. 

kruvinas nagaikas irgi atsimena. Juk ne kas veikim;). 
kitas, bet Rusija Lietuvą nuo žemėlapio nu-' Lietuviai, atvažiavę į sj* 
braukė ir lietuvių tautos žymes iš visur iš-j s v e t i l l l 4 g ^ s u t i k o <yM^ 
braukė. Juk ne kas kitas, bet Rusija, ^ s u l ^ e n v bes . Kai kurie iš "jų 
viams viscT, laisves atėmė, lietuvius saude, m k a d ^ ^ ^ ^ 
Sibiran grūdo ir visaip ta*™ pritaikinti prie šios Salio* 

Lietuva ir lietuvių tauta Rusijos globos ^ . . . . . £T. • ... 
niekuomet nenorėjo ir dabar nenori. Ta ^ld-| aplinkybių. Lietuvių eiles, 
ba jai brukama Rusijos ir žiauriųjų carų-1 Parode drųsū* vadai, bet bu 

jonės j ie turi mintyje paže 
minti lietvius advokatus. 

Lietuviai advokatai, mato 
ir žino, katros organizaci
jos nesamdo liet. advokatų. 
Čia, gal yra kalte advokatų. 
Galima sakyti, kad kiekvie
nas advokatai? padaro mažų 

P o S v i e t e P a s i ž v a l g i u s kų urėdams ir girininkams 
leisti ant okšino bežemiams ir 
mažažemiams išsinuomuoti 

Brookhju, N. Y. — Balše-
vikų "Laisve'' pradėjo duoti 
lekcijas savo "laimingiems' 
s 
skaitytojus ji vadina nelaimin-

nusišienavimui miškų pievas. 

diktatorių, bei jų pakalikų tfkomisarų). Vi ti organizacijos 1 vadu 
sa Lietuva dabar yra apsėsta Kusijos ka*0- viskas. Jie turėjo rasti lietu 
kų ir urednikų (komisarų). Tie kazokai ir 

i gaiš) apie paukščius, kokių nėra mažiausiai nuo 10 iki 20, na, ?. ; * , , r
 t. . ~»., v . . . / J I N Jie turi klausyti ir kokių sa mų kontraktų (dealų), t. y. 

viškų obalsį. Tas pirmutinis 
komisarai lietuvrj; valdo ne bz nagaikomis obalsis buvo: "lietuvis^pas 
(bizūnais), bet šautuvais, kulkosvaidžiais, ir lietuvį." Tas-didysis obalsis 
kitokiais moderniškais pabūklais — dėl at-i pagelbėjo tiems vadams at 

siekti tuos rezultatus, kur 
mes savo akimis matome, t. y. 
spauda,^ bažnyčios, bankos. 
krautuvės, mokyklos, "spul-
kos'' ir įvairūs įiįzniai. 

Bet kur šiandie tie vadai 

sargos Lietuvoje yra nemažai Rusijos kat-
nuolių, tankų ir bombanešių. Šitie visi Įran
kiai sugabenti Lietuvon ne musėms šaudyti: 
!su tuo, spėjame, sutiks ir Stalino-Molotovo 
vasalai (vergai; iš *'Laisvės'' ir " Vilnies". 

Visa laisvoji lietuvių spauda ir visos So
vietų diktatorių rankos nepasiektos organi
zacijos stoja už Lietuvos Nepriklausomybę! randasi f Praeities sunkius 
ir -Smerkia Rusijos užpuolimą ant Lietuvos, darbus mes matome, o ateities 
o lietuviai komunistai smaugia savo lanko- likimas priklausys nuo mūsų 
mis gimtinį kraštą Lietuva, ir garbina Ru- dabartinių vadų. Lietuvai ir 
siją už gang3terišką Lietuvos užpuolimą ir finansiniai Amerikoje buvo la
jos nepriklausomybes pasmaugimą. ^ į susitprėjes; depresijai už-

Argi reikia biauresnių išgamų, argi gali- § j U g ^ d a u g nukentejo. Jos 
ma bent kurioje kitoje tautoje rasti tokius n u k € n t ė j m i a s buvo toks pat 
išgamas, kurie su mef*tofelišktt džiaugsmu, Amerikos žmonių, 
pavestų savo motina budeliui ir dar tą bu- * A. K..u , . A . 
K , i.- * ** i i . u „«,i. •> •»•-?->-- Iš turtingų paliko biedni. 
del} garbintų. Atsakyk, brangu^ skaitytojau, 
šiuos klausimus pats. '•Laisvė'.ir "Vilnis'' 
jų neatsakys. 

Jeigu " Laisvės" ir "Vilnids" redaktoriai j dangi jie vienaip kalba, o ki 
nėra parsidavėliai, tai jie yra bepročiai. Juk taip veikia. Pavyzdžiui, mes 
Stalinas i i jų daro paprasčiausias bezdžio- f turime daug stiprių vadina-
nes, tautos juįošius. TJž jų visus bezdžiona- mų building and loan asocia-

Šiandie mūs biznio vadai nė
ra ištikimi savo tautai, ka-

vimus jie bus išjuokti Rusijos diktatorių ir 
prakeikti lietuvių tautos. u f»» u.. 

Juk jau pradinės mokyklos vaikas supran
ta, kad Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje ban
ditizmą atlieka Stalinas su savo komisarais, 
o "LaisvėM ir "Vilnis"*mėgina savo nekal
tiems skaitytojams įkalbėti, kad tą daro lie- v į U s advokatus! Maža dalis 
tuvių tauta ir Lietuva Isusijungus su Soviete - ^ k u r i a g l i e t u v i ų advoka-
Sąjunga pasiliks nepriklausoma ir turės vi- t a į Reprezentuoja ir del ko? 

cijų . Šios ištaigoj yra lietu
viškos organizacija i ir l\ęt-u-
viai turi įomjs did/žiuotis. 
Viršininkai šių įstaigų laužo 
tų lietuviškų obalsį. Katros 
iš šitų asociacijų turi lietu-

sas laisves. Taip kalbėti gali tiktai neišma- Jeigu lietuvis advokatas ne-nėlis arba parsidavėlis, kuris mano. kad joj 
raštų skaitytojas, arba kalbų klausytojas yra r a S e r a s atstovauti tą lietu-
neišmanėlis ų nesupras jo judošiško darbo. | v l ^ k a organizacija, tai advo 
Žinoma, jeigu žmogus yra parsidavėlis, t a i . k a t a m « palieka irgi išėjimas, 
jis yra pasirengęs mirti arba šnipo, arba ju-kad lietuviškos building and 
došiaus mirtimi; bet jeigu žmogus neišma
nėlis ir per savo neišmanymą durnina vi
suomenę, tai toks gaivalas turi būti pasiųs
tas, kur jn? priklauso — į beprotnamį. 

TJž dabartinį Lietuvos nepriklausomybės 
pasmaugimą ateinančioji lietuvių tautos kar
ta ne tiek smerks apgavingus ir žiaurius So
vietų diktatorius, kiek neisinintingus ir par
sidavusius lietuvius komuniĮ&tus. 

APŽVALGA 
Lietuvos Atvadavimo Darbas 

loan asociacijos nėra goros. 
Bet lietuviai advokatai to-

nesako, kadangi jų lietuviška 
širdis veda juos prie stiprini
mo liet. įstaigų, o ne prie že
minimo jų. Lietuviai advofca* 
tai, dažnai matoma, kaip kai
rios liet. building and loan 

atsovauja pirkėjų ar pardavė
jų ir tuose klausimuose įeina 
paskolų reikalai. Advokatai 
turi laikyti vieningumo tame 
reikale ir galime pakreipti į *̂  
vienų ar antrų pusę tas rei
kalaujančias paskolas. Jei
gu kaikurios liet. įstaigos ne
pripažįsta liet. advokatų, tai 
jie turėtų užmiršti kaikurias 
building and loan aso-jas. 

Eiliniai nariai dažniausiai 
nežino, priežasties, kad jų va
dai, paėmę liet. pinigus nuo 
lietuvių,- išmoka kitų tautî  
patarėjams, o ne lietuviams. 
Building and loan aso-jos na
riai turėtų ateityje žiūrėti, 
kad jų aso-ja representuotų 
lietuvis advokatas^ o ne kita
tautis. Lietuvis advokatas 
turi gerų norų ir visados pri
dės savo jegias, kad lietuvis 
kos organizacijos gyventų il
gai. Šituo klausimu turime 
laikytis "mutual relation 
sliip" desniių. 

Įvairių biznių vedėjai visa-
dos tikisi, kad juos palaikytų 
jų tautiečiai ir galima faktiš
kai nurodyti, kad taip yra. 
Jeigu mes lietuviai turetumą 
tokius nusistatymus kaip gre-
kai, italai, žydai ir airiai, ta. 
da mes galėtume daugiau 
kalbėti apie save. Tos ketu
rios tautos yra tautiškai susi* 
pratusios. Nebūtų sunku mū
sų biznieriams pertikrinti sa> 
vo inventąrį ir pažiūrėti, 
kiek jis turi savo kostumeriais 
paminėtų tautų ir tada galės 
atsakyti į šį klausimų. Šios 
minėtos tautos yra gana ma
žos bet lošia svarbia tauti-
nę role biznyje ir industr-
joje. 

Galima drąsiai užklausti 

kaitytojams (kitų gazietų' K a d a n g i okšinuose geriau
sius daikus visuomet laimi 
tie, kurie gali daugiau įsiūlyti 
(o čia dar ir kyšį pakišti), tai 
mano delnas rodo, jog beže
miai ir biednesnieji niažaže-

lintis. Valug " Laisves'" 
lekcijų, į Amerikų iš Lietuvos 
gali atskirti paukščių. Dau- miaij besidžiaug/dami naujo-
gelis jų bus "apsivogę^ bro- S10S "va ldos parėdymu/' 

lių ir seserų nužudę." Jie bus t a iP i r ^liks ** š i e n«-
viską matę ir prityrę." Tai

gi, strošindami skaitytojus, 
"Laisve" sako: ''Saugokitės 
jų!" Ale kai atskris koks 
balševikiškas paukštis - lakš
tingala, kada ir ne lietuviš
kos veisles, tai klausykite au
sis ištempę. Nežiūrėkit, ko 
kios veisles tas paukštis, ale 
kaip jisai čiulba. Vienas toks 
Lietuvoj išperėtas ir lietuviš
ka duona išmaitintas balšavi-
kiškas paukštis jau skraido po 
lietvių kolonijas ir čiulba lak 
štingalos baįsu, kaip džiau
giasi lietuviai, kuomet prade 
jo Stalinui batus šainyti. 

Kaž kodėl niekas nepasitei
rauja, per kur tasai balšaviš-
kas paukštis atskrido ir ar 
turi teisę čia čiulbėti I 

PRAŠAU NESIJUOKTI! 
Ilgai nesimatę vienam pik

nike susutiko Kazys Užmirš-
taitis su Vincu Kokuška. 

— Ar atsimeni, kaip prieš 
penkiolika metų mokinomės 
vienoj mokykloj, — sako Už-
miršaitis. — Su mumis sykiu 
mokinosi ir Luce Draugyte. 
Kokia ji buvo baidykle. Kiek 
mes fonitų iš jos turėdavom. 
Ar nežinai, kur ji dabar ran
dasi, kaip ji gyvuoja! 

— Taip, žinau, — atsakė 
Kokuška. — Dabar ji yra ma
no žmona . . . 

Ar Žinote? 
Indusai apie moteris turi 

tokį priklodų: "Moteris yra 
lig šešėlis: jei tu jj seki, bėga 

(STA. Miško nuo tavęs, jei tu lv*>i. seka 
paskui tave." 

Kaunas. 
departamentas pavedė miš-

liet. building and loan aso-jų, gos building and loan aso-jos 
ar jos turi nors vienų narį iš turi lietuvius advokatus, ku-
sių minėtų tautų? Atsaky 
mas, bus, kad ne. Bet kodėl 
jie atstovauja tas tautas, ku
rios neturi nieko bendro su 
liet. bizniu kaikurie building 
and loan ofco-jos vadai yra 
pareiškę, kad lietviai advoka
tai yra susiskaldę i grupes ar
ba frakcijas. Šitas faktas yra 
be pagrindų ir reikia jį galu
tinai diskredituoti. Lietu
viai advokatai nėra pasidali
nę į jokias frakcijas, taip pat 
kaip building and loan aso-jor 
nėra pasidalinusios į tautine? 
frakcijas. Geros ir pasekniin-

rie jas atstovauja ir, galime 
matyti, kad legališkas darbas 
yra vedamas taip, kaip yra 
reikalinga vesti. Ateityje 
mes turėtume pažymėti, kat
ros building and loan asocia
cijos turi lietuvius advokatus, 
ir katros turi kitataučius, ir 
tik tuomet lietuviai ir patys 
aso-jos nariai galės būti tei
sėjais. 

Chicagos lietuviai veikiau
siai nežino, kad daug mūsų 
biznio nesilaiko lietuviuko 
obalsio. Laikas atčjo, kada 
kiekvienas biznierius, profe-
sijonalas^ ir veikėjas, jeigu 
nori būti liet. vadas ir vesti 

Tokia antrašte "N-nos" įdėjo vedamąjį 1U**SU t a u t $ ateityje, turi pats 

"Laikas Apsivalyti" 

straipsnį, kuriame tarp kitko sako: 
"Per kelete metų komunistai veikė, uT.si-

" i ! « , . . 

nes turime kur kas daugiau inteUgentinių 
jėgų ir patyrimo. Jei anais laikais patys drą-
siansi patriotai abejojo, foad lietuvių tauta 
pajėgtų susikurt savo valstybę ir jjj sėkmin
gai vesti, tai «iaaidien kiekvienas lietuvis ii? 
nelietuvis pažįsta lietuvio genijų šioje sri-| <&ję "Lietuvos painiotų" kaukę. Jie kalbė-

(Jarsas", aiprašę^ imperialistiskosios So-j tyje. Per 22 metu tauta atstatė savo v«a>lsty-' davo apie Lietuvos nepriklausomybę ir jo> 
vietų Rusi jos okupavimų Lietuvos ir kitų bę iš pelenų ir griuvėsių ir išvystė tokį prog-! gynimą. Sakydavo, kad Lietuvai reikia d:-
Baltijos valstybių, suko; Te&ą visose g-yvenimo srityse, kokį kitoms niokratinėg tvarkos. Vienas jų vadas net pa-

tautoms teko kurti per ištisus šimtmečius, 'aukojo dolerį į Lietuvos Ginklų Fondų. Bet 
Be abejones, netrukus atsiras tinkama va- tai buvo veidmainiavimas, 

dovybe, kuri diriguos visai Lietuvoj atvada- " Dabar ta kaukė nuo komunistų ve.:do 
vimo akcijai, ikį tas įvyks, mes, Amerikos nukrito. Kai Stalinas užsimanė Lietuvą pa
lietuvinai, nesėdėsime .nmkų sudėję. | grobti, komunistai ėmė siųsti jam sVeikini-

Rugpiūč.io 9 dienų Pittsbttrghe {vyks A. L. mus. Jie pasirodė aiškūs Lietuvos nepri
klausomybės priešai. ' 

"Lietuvių visuomenei su j>;is nepakeliui. 
Jie yra Lietuvos pavergėjų agentai, agresi-

cijų atstovai. I jos ir smurto rėmėjai. Penktoji kolona. 
Nesvarbu, tau/ateityje visos srovls, stovin-j "Amerikos lietuvių visitomenirv''} judėji-

čios už Lietuvos nepriklausomybę, visų ak- mas turi nuo to gaivalo apsivalyti, 
rikai, negausingi patriotai pernešė savo ak-i cijų suvienys p į vienos• vadovybeŠ arba ben- "Kas eina kartu su Stalino bernais, tes 
el.ja/į užsienį. Prie tos akcijos visu pasišvei^l dr0 komiteto direkcija. Svarbu, kad tik veik- eina prieš Lietuvą. Kas pritaria Stalino plę-

*S 

4tCera tas, kad civilizuotas pasaulis su-
prant;. vis^ ta Maskvos žttlikYstc,Tų galima 
aiškiai pastebėti ir iš Amerikos vyriausybėm 
elgesio ir iš spaudos. CkL bo abejones, dau, 
paveikė ir pačių lietuvių pastangos. Gausti 
masiniai susirinkimai, gausybės rezoliucijų 
vyriausybes institucijoms, parodė, kaip į tų-Katalikų Federacijos Tarybos suvažiavimas, 
žulikystę žiūri .ir reaguoja Tietuviai, kuriems Į kuris nustatys planus veikimui. Į tą šuva 
burnos neužčiauptois, kurie nėra po raudonų t žiavimų kviečiami visų centralinių organiza 
jų bagnietų įtaka. 

Lietuvos atvadavimo darbas turės eit pir
myn. Kada Lietuvą smaugė Muravjovai ko-

daryti tą, kų jis mokina. O 
jeigu vienaip darys ir kitaip 
mokys, tada pasirodys, jog 
mūsų tauta yra naikinama pa
čių m ūsu vadų. 'Visi norime, 
matyti, kad lietuviškas biznis 
kiitų ant aukščiausio taipsnio; 
tiktai iškilus tautiniam bizniui 
galėsime būti vieningi, stiprOs 
ir tikėtis geros ateities. 

Lietuvis. 

tkmr prisidėjo anų laikų ne^attsifrga tietu-
viv išeivija Amerikoje. Jie,*avo aukomis rė
mė patriotų pastangas aŠarus jflrų, jie > w 
tys steigė .ir leido laikra&ius, kokiuos jvai; savo griežtų nusistatymą ginti Lietuvos lais 
riais būdais stengėsi nusiųsti saviškiams Lie
tuvoje. 

Dabar akci-ja bus nepalyginamai diUesnė," jos l ietuvai primestų vyriausybę". 

tų vienam ir tam pačiam tikslui — Lietuvos) šikiškiems žygiams prieš Lietuvą, tam nė-
atvadąviniui. Reikia čia konstatuoti, kad vi- ra vietos-tarp? Lietuvos nepriklausomybės 
sos srovės, išskiriant tik komunistus, parodė gyftėjų. 

"Amerikos" valdžia tuos plėšikiškus Mask
vos žygius viešai pasmerkė. Mes būtume ne-
Jojalūs šiai šaliai, kurioje 'gyvename, jeigu 

j toleruotume savo tarpe plėšikų užtarėjus". 

vę rr nepriklausomybę. Net socialistų srovė 
atvirai išėjo prieš Maskva* agresiją ir jirkš 

Žymus Lietuvos pasta ženk
lų tyrinėtojas ir žinovas med. 
dr. Jonas Mikulskis iki šiol 
savo rinkinyje turi apie 20,-
000 Europos ženklų. Dr. J. 
Mikulskis jau iš pat jaunys
tės yra pann*gęs filatelijų, jo 
rūpesčiu suorganizuota pir
moji Lietuvos Filatelijos Tel
šiuose paroda. Dr. Mikulskiui 
— žymiausiam* Lietuves fila
telistui, šiemet sukako 55 me
tai amžiaus. 

« 
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Eina Pirmadieniais Veda A. Lapinskiene 

Priemones vaikams auklėti 
Neprimink Vaikams Jo. 
Praeit ies Prasikali i mus. 

žengimai, kaip ir svarbesni, 
dažnai vaikučiams prikaišio

t i Ar matei kvoterį, kuri ažit ,,-JT - J V, 
"Ne, tu man indų nesluos-palikan ant stalo?" 

44 Ne, mamytę, nemačiau." 
4'Ar, ištikrųjų, nematei?" 
''Nemačiau, sakau, nema

čiau. Kodėl taip klausinėji?" 
44 Aš žinau. Bet kaip aš gra

liu tavim pasitikėti? Atsi 
meni, man pamelavai perpila 
savaitę? Kaip aš galiu žinot, 
kad tu dabar teisyhę sakai?" 

Gili tyla. Vėliau: 
"Mamytę," užklausė nusi

minęs balsas, 44ar tu niekuo
met to neužmiršti? Tai buvo 
pirmas kartas, kad aš tau pa
melavau. Ka man gelbės, 
kad aš ir tiesą sakysiu, jei
gu tu daugiau manim neužsi-
tiktsi?" 

Turime norėti, kad mūsų 
vaikučiai būtų toisingi kalbo
je* ir darbe, bet jeigu, dėl 
kokių aplinkybių, ar bijodami 
mūs piktumo* ar mus užgauti, 
jeigu del mūsų netinkamo, jų 
prižiūrėjimo jie yra susilpne-
ję tiesoje, mes jiems negelbs-
tim savo nepasitikėjimu. 
Priešingai, stumiam juos 
gilyn, slėgiam juos, apsun-
sunkindamd juos jų praeities 
prasikaltimais. 

Ar galėtume kilti virš nusi 
kaltina), ar griežtų prasižen-

tysl Tu jau perdaug jų 
sudaužei." 

"Bet, mamvte aš tik sumu-
siau... 

44Sumušei, sumušei vieną iš 
gerųjų stiklų, o pereitą sek
madienį mėlyną puoduką. 
Neatsargi, aš pati indus su-
šluostysiu." 
Ar manai, kad tavo vaikas 
norės tau pagelbėti, ir jieš-
kos tavo draugiškumo, jeigu 
taip su juo pasielgsi? Ir ar 

Į megtum, kad visi tavo sudaiu 
žymai būtų tau prikaišioti. 

I Važiuodama jstatvekariu gir
dėjau motiną, štai, kaip kal
bant: • .. 

"Paskutiniu kartu su ma
nim važiuoji. Kruti ir kruti, 
negali ramiai pasėdėti. Taip 
darei pas močiutę pereitą sa
vaitę. Man geda. Nemoki 
gražiai pasielgti. Dauguma 
tavęs niekur nesivešiu." 

Stebėtųsi motina, jeigu bu-
čia sakius: "Kaip dukrelė ką 
nors malonau* padaro, ar pri
meni jai jos praeitus susipra 
t imus ?' ' 

bančią lakštingalą, čiurlenantį 
upelį. Kaip sunku jai buvo 
atsisveikinti su mamyte, nes 
ji nenorėjo kad važiuotų, 
4'Bet as jos neklausiau," iš
tarė. 

Onytė parodė Juozeliui ką 
atsivežė: tai buvo gražus kry-

Neužilgo reikės tik įmesti penktuką ar dešimtuką ir galė
sime matyti "movies" v.;sose vietose, ar tai gerdami alų, ar 
valgydami vakarienę restorane. Atvažiavęs į Chicago prezi-

želis, mamytės dovana, 'Kol dento sūnus, James Rooseveltas, gavo matyti pirmąsias te
buvau Lietuvoje," pareiškė, kias, dar neparduodamas '\eoin operated movie machines". 
Juozelis, "tai tikėjau. Dabar! (Acme telephoto) 
nieko nepripažįstu; nei Dievo 

žio. Ir tuo pačiu sulaiko sa
ve nuo išėjimo j gatvę šventą 
dieną, tuo pačiu sulaiko nuo 
bažnyčios, nuo parengimų bei 
susirinkimų. St. fl. 

nei jokių kryžių ir tu, Onyt, 
turėsi užmiršti visus tuos ku
nigų išmislus." 

44Nejau, Juozeli," sudrebė
jo Onytė, "tavo sieloje užge
so paskutinė tikėjimo kibirkš-

mamytę ir tėvynę; verkė, kad N e t U H U L a i k o 
žiaurios didmiesčio bangos iš
plėšė Juozeliui tikėjimų. Ji 
gauna laišką nuo motinos. 

"O geroji mamyte, tik tu 
dar mane myli, tik tu dar ne-

tis? Ne, aš neišsižadėsiu Pamiršai," prispaudusi laišką 
* 1 — J * ~ l i * T -V V • 

Dievo, aš melsiuos ir už tave, 
kalbėdama mamytės išmokin
tas maldas/* 

prie krūtinės kartojo. Džiaug 
smingai atplėšė: "Dukrele, 
aš mirštu, nenusimink^ kad 
lieki našlaitė. Tavo globos vi-

Giminių tarpe pakilo didelė g ų g e r o j i m o t m a ^ ^ ^ 

44Ar eisi šiandien į bažny
čią?" klausiu kaimynės. "Ei-
tumėm sykiu, nes po pamaldų 
bus susirinkimas.'' 

Įvairenybes 
Sykį nekatalikas buvo veda

mas per vieną mūsų bažny
čių. Jis labai domėjosi vie-| 
tų grožiu ir jų religine reikš
me. Eidamas prie altoriaus 
katalikas nužemintai priklau
pė. Tai matydamas nekata
likas paklausė: "Ar tu, ištik-
rųjų, tiki, kad Dievas yra 
Triobelėje?" Katalikas su 
grynu tikėjimu atsakė: "Ži
noma, tikiu.'' Nekatalikas 
valandėlei nutilo. Paskui ta
rė: "Ir tik dabar, tu vienų 
kelį palenkei? Jei aš tikė 
čiau, kaip tu — aš palenkčiau 
visą savo kūną žemu nusiže
minimu ir adoracija prieš 
Triobelę. — Kun. W. £ . H. 

44 Kur aš eisiu f9 atsako, 
4'manai, kad turiu laiko?" 

4'Bet aš eisiu!" atsako, 
"manai, kad turiu laiko?'* 

"Bet juk šiandien šventa... 
44Tai kas kad šventa! Juk 

neapykanta Onytei pasiprieši-Į m e l s k i s : j« » 0 n v t g n e b e f f R . visą savaitę Stoek Yarduose 
nus. Griežtai pareiškė, kad 1 § j o t o l i a u s k a i t y t į ^ ^ j f tU 

turi išsižadėti tikėjimo, jei n e}ejd0 

nori būti turtingo Juozelio su-' 
žiedoutinė. " ° &*0* *»***»> ̂ a r i<i a" 

. ... lyg be sąmonės šnibždėjo, 
Bet Onytės turtai nesuviho- iiįSk n e a p l e i 8 k m a n . g „ ^ 

Ją viliojo tik vienas tur- ^ m a n ^^^s. Neklau-
tuolių turtuolis, tik vienas 
idealių idealas, Kristus. 

Giminaičiai pasipiktinę iš
varė ją iš namų liepdami ne-

i besugrįžti. Ji išėjo tarnauti 
Niekuomet nedirbus sunkaus 

Per daug.tėvelių pripratę darbo, nemokėdama kalbos, 
vaikučiams prikaišoti jų klai-i šeimininkės buvo išnaudoja-
das. Užmirškite praeitus 
prasikaltimus, o ypatingai 
rytmetį, pradėkite kiekvieną 

ma, skriaudžiama. Ji žinojo, 
kad niekas jos neužstos, nes 
vienui viena yra. Dav: drėg-gimų, jeigu kas nors vis juos 

mums prikaišiotų? dieną lyg kad naują lapą ra-' n a įr m8Lįą kambarėlį, kurio 
Deja, daugelis motinų, net Syti pradedant. Užmirškit, iškrypusios duris nebuvo ga-

ir tėvų, kaip tik taip'daro. jeigu kas nemaolnaus kada Hma uždaryti, ir durys į jos 
Maži ir net natūralus prasi- nors vaikelių buvo padaryta. ' i a v a šunys gulėjo. Vakarais, 

baigusi darbą, ji išeidavo į 
NEKLAUSIAU MAMYTĖS kiemą; ten, tarp daugybės 

gėlių, buvo suoliukas. Ir 
gerąją 

siau mamytės, dabar viena 
turiu kovoti su žiauriu liki
mu. 

Nuo to laiko Onytė pasida
rė, labai jautri,.kiekvienas, šei-
minkės piktesnis žvilgsnis pri
vesdavo ją į ašaras. Viskas 
jai pasidarė nemalonu, pra
dėjo nesiorentuoti ką kalban
ti, pamiršdavo;- yiską^ buvo 
išsiblaškiusi. Jos seifas iš 
balo, akys įdubo. Ir |ukaJv 
kino ją greitoji džiova. į Prieš 

i mirsiant jos didžiausiai troš-i 
kimas buvo, kad visi ijįiylėtij 

dirbau. 

Ir daug yra tokių moterų 
kaip, ši kaimynė. Net ir tos, 
kurios nedirba Stock Yarduo
se, dejuoja, kad neapsakomai 
daug turi darbo, o apie susi
rinkimus bei parengimus ką ir 
kalbėti . Kitos tvirtina, kad 
vyrai neleidžia. O visgi ir 
vienos ir kitos galėtų, jei bū
tų noro. 

Mažiau laiko praleistų besi-
kajbėdamos su kaimynėm, 
stengtųsi šeštadieniais atlikti 
savo kasdieninį darbą. Ir 
sekmadieniais pasijustų lais-

Kažin ką jis pasakytų, jei
gu jam tektų pamatyti, kaip 
žmonės, skubėdami iš bažny
čios po pamaldų, ne tik nepa
lenkia vieną kelį, bet išsisku
bina be jokios adoracijos žen
klo? Galime kiekvienas sa
vęs užklausti: Ko mums 
trūksta, ar tikėjimo, ar pa
garbos? A'. S. D. 

, • • " • vesnes. 
Deja ,ji nesistengia, ji pa

lieka visą savo darbą;'sekma-
, £ dieniui. Ji mezga, siuva, lo

po įr nebeatskiria šventą die-

Gražus pavasario rytas, j sėdo į traukinį ir tuoj prany- verkdavo prisiminus 
Saulutės spinduliai veržiasi ko miško gilumoj. — — — ^ — 
Onytės kambarin, lyg norėda- Motina viena likusi apalpo, 

ną nuo darbo dienos, r Taupo 
ir klausytų savo. motulių. 1 e e n t i e c e n t o . j ^ į o -

Ašatelė. įsigyti sau švaresnio drabu-

gi lakštingala taip linksmai, 
krūme giedojo lyg norėdama 
alpstančiai motinai ašaras nu-' 
šluostvti. Tačiau niekas ne-

j gelbėjo . . . 

Onytė gireitai privažiavo jū
rą. Jai be galo buvo įdomu 
keliauti. Tris dienas matė tik 
pakraščius ir pulkus pauščių, 
vejančiu laivą. Paskiau plan

ini ją pabudinti. 

"Mamyt, jau is saulė užte
kėjo, o aš dar lovoje; turiu 
skubėti ruoštis kelionėn,'' su
šuko pabudus Onytė. 

"Taip, dukrele, jau maža 
laiko," šluostydama ašaras 
tarė motina. " Neklausai ma
nęs, nori Amerikon keliauti... 
Keliauk, gal, laimę surasi ir, 
jei tau bus gera, ir as džiaug-' k i a n t M t s t i k d a n ^ i r ^ k i a i 

šiuos. Juozelis geras berniu- banguojančią jūrą., Tose ban
kas buvo, jei nepersimainė S ° s e m a t e s i skaidančių žuvų, 
gyvendamas svetimoje šalyje., ° ( l i d e l § s banginės žuvys norė-

Suruošė jai išleistuvių vai- i ° *** s u * a u t l - P l a u k i a n t to" 

"THAT LITTLE GAME" Inter.iuitMC*rt«wiCo^N.Y.-By B . L i l l k 

ses. 
t 

Saulei leidžiantis atlydėjo 
jaunimas Onytę per žalią ber
žynėlį į stotį. Visų akyse ži
bėjo atsisveikinimo ašaros. 
Motina ištarė laimindama ją 
drebančia ranka: "Keliauk 
laimingai dukrele, tik nepa
miršk Dievo, tėvynės ir ma-
nes. . . • 

Onytė springdama ašaromis 

liau buvo matyti aukšti kal
nai, kurie net debesis pralen
kė. Ir taip Onytė besidomau-
ma greitai privažiavo kraštą. 

Džiaugsmingai ją sutiko 
Juozelis ir giminės. Ji links
mai i?ypsc(dama pasakojo 
apie Lietuvą/kaip gražiai bu
vo gamta pasipuošusi pavasa
rį, kuomet ji išvažiavo, kaip 
kukavo gegutė skraidydama 
po žalią beržinėlį, apie čiul-

0»C OOMrt HAWč ANV GOIAPAMV AT Auu 
^ o A - G o d M e s S S A R E * 

Kodėl Negrų Oda 
Yra Juoda 

Kad negrų oda juoda, iš 
pradžios buvo -manojna, jog 
tas paeina nuo to, kad negrų 
k ratu jo sąstatas yra kitoks, 
negu baltaodžio. Bet greitai 
tas teigimas liko atmestas, 
nes kraujo analyzė parodė, 
kad juodaodžio kraujas yra 
-toks pat, kaip ir baltaodžio. 

Tą mintį sugriovus buvo pra 
dėta skelbti, kad negrai juodi 
todėl, kad jų oda skiriasi nuc 
baltaodžio žmogaus savo są 
statė. Bet ir čia pasirodė ne 
būta teisybes. 

Neseniai vienas Harvardo 
universiteto profesorius dr. 
Edwards įrodė, jog negro oda 

Gardūs Gaminiai 
Rašo E. Kleveckaitė 

Vynuogių Gėrimas 

Išrankiok visas bent kiek 
sugedusias vynuoges ir iš
mesk. Gerai nuplauk likusias 
vynuogies, numetus kotelius, 
įdėk į paliavotą puodą ir už
pilk tiek vandens, kad apsem
tų uogas. Virk iki uodos su
truks. Tada sugrūsk ir per
leisk per koštuvą. Pridėjus 
pusiau tiek cukraus, kiek yra 
sulčfy virk 810 minučių. Tu
rėk gatavas bonkas, tai yra, 
gerai išplautas. Pripilk taip 
pilnas sultimi, kad net per 
viršų bėgtų. Tada greitai ir 
drūčiai uždengk ir padėk į 
šaltą tamsią ir sausą vietą. 

Kuomet vartosi, gali atskiesti 
vandeniu. 

Šis yra taip vadinamas be
alkoholinis vynas. % Jis yra 
lengva padaryti Mr labai ska
nus. Geriausiai vartoti taip 
vadinamas "Concord Gra-
pes n 

yra tokia pat, kaip ir kiek
vieno kito žmogaus. Jis įro
dė, kad kiekvieno žmogaus o-
da susideda iš penkių parmi-
nių medžiagų, iš jų kaipo .pa
grindinės yra: melaminas, m&-
lanaidas ir karotinas pasta
roji medžiaga gausiai randa
ma morkose. Ir kad žmogaus 
odas spalva priklauso nuo to, 
koks odoje tų medžiagų yra 
kiekis. Melanoidas yra juodo
ji medžiaga, kurios negrų o-
da turi didelį kiekį ir todėl 
jie esą juodi. Mažesnis mela-
noido kiekis padaro odą bal
tą ir todėl, jei kas iš negrų 
odos sumažintų melanoido 
kiekį, visi negrai paliktų bal
taodžiais. £{J*. B.) 

I 
Skaitykite Ir Platinkite Sekanaus Mūšy 

Laikraščius: 
i "DRAUGAS" — vienintelis A-

merikos lietuvių katalikų dien-
fl rastis. Metams $6.00. 2334 South 

Oakley Ave., Chicago, I1L 

"LAIVAS*' — tikybinis savaitraštis. Metams $2.00. 
2334 So. Oakley Ave., Chicago, Illinois. 
"DARBININKAS" — Sv. Juozapo Darbininkų Są
jungos organas, išeina du kartu savaitėje. Metame 
$4.00. 366 West Broadway. So. Boston, Mass. 
"AMERIKA" — savaitraštis. Metams $2., 423 Grand 
Street., Brooklyn, New York. 
"GARSAS" — A.L.K. Susivienijimo organas. Me- [J 
tams $2.00. 73 East South St., Wilkes-Barre, Pa. 
"MOTERŲ DIRVA" — A.L.R.K. Moterų Sąjungos 
organas. Metams $2.00. 2317 So. Hoyne Ave., Chicago, 
Ulinois. 

11 "STUDENTŲ 20DIS" — A.L.K. Studentų ir Pro
fesionalų žurnalas. Jame bendradarbiauja visos ge
riausios Amerikos pajėgos. Metams $2.00. Mariana-
polis College, Thompson, Conn. 
"VYTIS" lietuvių' Vyžių organizacijos mėnesi
nis žurnalą*. Metams $2.00. 4736 South Wood Street, ty 
Chicago, Ulinois. 
"MUZIKOS ŽINIOS" — mėnesinis muzikos žurna
las. Leidžia Vargonininkų Sąjunga, Metama $1.50. 
1850 Wahansia Avenue, Oiicago, DL 
"LIETUVIŲ ŽINIOS" — savaitražtis. Leidžia Lie
tuvių R. K. literatūros Draugija. Metama $1.50. 6802 
Supenor Ave., Cleveland, Ohio. 
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RAUDONOJI VĖLIAVA 
Vaizdeliai Iš Bolševikų Rojaus 

Sulietuvino St. Tautietis 

f 

^ n a nelaime, — ne nelaime; bet. liams ir norėjo jvažiiiot į pa- senobinio darbo pamėgimo, 
nelaime paskui save vedaįstogfo bet nesuspėjo, kaip ko- nebesinosi taip sąžiningai ir 

ištvermingai dirbti, kaipj bū
da vu, seiliaus. Ir Įdek vie
nam norisi kuodaugiaus ilse. 
tis, kalbėtis, nes kiekvienas I • 

antra, treei» ir tt. Tą dabar misaras pasijuto moterų ap-
pradedu jjats praktikoj jia- drėbtas esąs purvu . . . 
tirti. 

Ka.* 

(Tęsinys) dą maistą gauna .Mintis 

— Ką-gi tat reiškia? -
P e t

J
l ) > . l A l ir* klausiau pats savęs, — tai Ji pas mus rodvtis! . . . Mote- ^ . . ,. . s? * " v. . gSoa visam socializmui, tai rys, sako, reikalaujančios vai- x. . ., ' teršiama taip ppiki iškilme... 

8 I 

Relieve 
Pain In Few 
Minutes 

orMmey&ck 

moterų por-x- i 11 , , .. apie sumažinimą 
\algyklų sutvarkymas tie- ™ 

siog 
vi< 
ati 
damas 
<!i, — ir gauni pietų porcijų. 
Vyrai ir moterys kartu pie-
timja mat lygybe. Polieijan. 
tai tvarkos prižiūri. Kaitai 
pietų laike, prieinama prie 
juokingiausių scenų. Štai, kad 
ir šiądien; prieš mane sėdi 
tik-kų nuo darbo grįžęs ka-
minkretis, visas juodas, it 
. . . , . , ... . pat nustatė: tiek i rtiek gra 
kipšas; jo kaimynas po biskį * . ° 

gio pagerinimo ir griežtos 

Ijuokeni 
- l ' a n ^ m k i t e draugas, P a l e i s t a S« t t d a i ' k a d ",0s>> 

Kerai išsivaikš,i(.tC - • koiiii*ahw tai aristokratas,' 
buržujus, ponas: niekados 

tai tuo-
jaus pilvas sumažės . . . Taip, 
Urange, j.u, pranyko laikaij P8*8 s a n b a t " i r ***** n<" 
kuomet jūs gerai t ^ y d * m i | v a ! f ' n e i n * » j ? * * * 8 v a I ; 
ir gerdami neturėjote laiko ir 
pasivaikščioti . . . 

Valgio kokybe valdžia taip-

traukiasi nuo jo, žinoma; ne
norėdamas susitepti; bet štai 
ateina baltas, kaip sniegas 
maluninkas ir sėdasi iš antros 
puses mūsų "ba i laus" drau
go . . . Visi juoktis nes žino
jome, kas atsitiks . . . Atsikė
lę, tikrai galėjo į teatrus eiti, 
nes mano draugas buvo pu 
siau'*juodas, pusiau baltus ... 
Bet tai menkniekiai. 

X. NEMALONUS ĮVYKIS. Kaip-gi malonu, atsiminus 
kad visoj šaly turima valgio, 
kad visi kaipo lygus, vierto- Gerai senųjų pasakyta; vie

nių azotinio maisto, tiek tai 
tink], krachmalo ir tt. Vai 
gio vieta išanksto visai są 
vaitei būna nustatyta. 

Tik mano žmoneles toks 
valgis visai nepatenkinąs jį 
tiesiog kratos, atsiminus se
kančios savaite valgį. Bet, 
manau, apsilankiusi pas vai
kučius, pasitenkins, nurims ir 
linksmai lauks 
ties . . , 

geresnes atei-

ŠALDYTUVŲ 

IŠPARDAVIMAS 
WESTINO'1IOUSE, NOKGE^RUSLEY, (JENEKAL 

ELECTRIC, KELVINATOR, PHILCO KAINOS 

SUMAŽINTOS. Po $ 8 9 . 5 0 i r 99 50 

TOLIAU KAINOS BUS BRANGESNĖS 

gyklas ir tt. Žinoma, jei 
ištikro būtų, — priošitiųs s\>-
eialistiškai lygybei, nes pats 
Bebeli's pasakė, kad joks 
darbas, nors ir batų valymas, 
žmogaus nežeminus. Jokiu 
būdu nesinori plepalams tike-*a-
ti, nes žinau, — mūsų -komi
saras yr tikras socialistas 
Vienok minia šaukia ir tiek... 
Štai, kad ir toks nuotikis: 

Mieste buvo statomas pa
minklas mūsų narsiems idėjos 
koovtojams. Žmonių prisirin
ko daugybe, — visi lauke par 
vykstančio komisaro. Kas 
per nustebimas! . . . Komisa
ras atvažiuojąs puikioj karie
toj, pora arklių užkinkytoj... 
Privažiuoja arčiau. Minia su
junda ir vienu balsu šaukia: 

— Šalin, buržuje šalin iš 
karietos! Verskite į griovį L. 

Stovėjau, stebėjaus ir neži-
fjf no jau, kų daryti. Mačiau tik 

komisarų išbalusį, kaip dro-

Nbrs ii* geriausi mano vely-
jihiai, neįvyko. Komisaras 
atsistatydino, nefternešdu-
mas įžeistos garbes . . . !š 
rinktas tapo naujas. Kas pei 
žmogus bus, nežinia; išrodu 
lyg ne taip energingas, bet 
gal bus ne taip gudrus, nes 
vis-gi tiesa paaiškėja, ir pa
sirodo, buvusio komisaro gy
venta , . . perpuikiai, "rojiš
ka i " . . . —t" 

Dabar dar apie naujų komi
sarų gerai visi atsiliepia: pats 

mano; ar aš daugiauš ar ma
žiaus šiųdien padirbsią, — už-
mokesnis bus toks pat . . . 

Taip, dailias jau pavirsta 
žaislu ir senoji patarle: "kaip 
pasiklosi, — taip išmiegosi,'' 
jau nustojo savo reikšmes; 
reikėtų dabar sakyti: ar blo
gai ar gerai pasiklosi, — iš
miegosi visad vienodai . . . 

Bet vis tai čia nejuokai;— 
tikrajam socialistui privalo 
širdį skaudėti, matant, kic4; 
laiko ir turto yra voltui gai-

MEURITIS 
Rheumat i sm 
To relieve torturing pain of Rheumatism, 
Neuritis, Neuralgia, or Lumbago i n a few 
minutes, get NURITO, the splendid formula. 
used by thousands. Dependable—no opiates. 
Does the work quickly. Mušt relieve cruel 
pain, to your satisfaction, in few minutes or 
your money back. Don't suffer. Ask your 
dmggist today for NURITO on this guarantee. 

AKIŲ GYDYTOJAS 

^LIETUVIAI DAKTARAI 

DR. VAITUSH, OPT. 
SPECIALISTAS 

• OPTOMJETIUCALLV AKIŲ 
LIETITV1S 

SUTITŠ 20 metų praktikavimo 
Mano Garantavimas 

Palengvina akių jtemplmą, kas e»-
1 priežastimi galvos skaudėjimo, 

Smai l ia . . . J e i m a n Sen iau! svaigimo, akių Įtempimo, r.?rvuotu-
.i . . . . i i i m o ' skaudamą akių karšti, atitaiso 

bllt l l 1'eikeU' SU t o k i a i s d a r b i - trumparegyste ir toliregyste. Priren-
. . . v Sfla teisinga] akinius. Visuose atslti-

n i n k a i S ( i irht l , KOKIUS ( ' įa i lUl - į Rimuose egzaminavimas daromas su 
v . . . i , ., elektra, parodančia mažiausias klal-

t a u , n e ž i n i a , k a i p bUt re ikę iaa. Speciali atyda atkreipiama J 
. . •., . i - i ,• mokyklof valkus Kreivos aky* atl 

gyventi. Kai pradės sakyti) taisomo*. 
i » , - i i i i -i f Talandos: nuo l t iki 5 vai. rak 
kokius niekus — balabaikas, 
tai nors ausis užsikimšk, o 
darbas tai ištisas dienas gu
lėtų . . . Kartę, pritrukęs ka»-
apie mane pamanys, ėmiau ir 
išdrožiau darbininkams pa, 
mokslą. (Bus daugiau) 

• v ~ ~ > • ~*^r' 

batus ir drabužius valąs,' trybes, nesirūpindamas, kg 
drauge su visais einas į ben
dras valgyklas, visur pėsčias 
vaikščiojąs ir tt. Matyt bus 
tikras socialistas, ir žmonių, 
ūpas (dabar labai nupuolęs, 
greitu laiku vel pakils . . . 

XI. DIRBTUVĖSE. 
Džiaugiaus iškarto savąją, 

tarnyste, — būdamas kontro
lierių valstybes dirbtuvėse, 
darb-kų. prižiūrėtoju. Bet 
greit ūpas pakitėjo , . . Tie
siog nežinia, kas būtų, jei 
niekas darbininkų neprižiū
rėtu . . . Visi skundžiasi (ir 

lai bę . . . Vežėjas sukirto ark aš ta pat jaučiu), kad nebėra 
m Jr 

\ \ 

LED NORKUS, Jr. 
DISTRIBUTOR 

0* 

Ambrosia & Neclar 
B E E R Š 

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chlcagoj. Visi geria 
ir mėgsta AMBKOSLA. Alų, bet, prie to išdirbėjai nu
sprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardino N E O 
TAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų pirmos rū
šies produktų. 

k 

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės fias NOKKŲ, fcur gausite 
greitą ir teisingą patarnavimą. 

2423 West 64th St. Tel. Hemlock 6240 

C O N R A D 
Fotografas 

dtudl ja Į rengta pir 
mos rūšies <̂ u mo
dern iškomis užlaido
mis ir Hoilvwood 
šviesomis. D t / b a s 
G a r a n t u o t a s . 

420 West 63rd Street 
Tel.: Biznio — ENGlewood 5883., 

Res. — ENGlewood 6840 

LIETUVIS ADVOKATAS 

CHARLES E. ZEKAS 
ATTORNEJT AT LAW 

Mieste Ofisas: 
11 South U Salle Street 
Suiite 1701 Tel. Randolpli 0331 
Naujas namų adresas: 
7019 So. Artesian A ve. 

Tel. Hemlock 1940 

Nedėliomia pagal sutartį 
Daugely ateitlkimq akvs atitaiso 

mos be akinio, aaioos i>l«ioe kaip 
plrmlao. 
4712 SO. ASHLAND A VE. 

Telefonas YAJ?d» 1S73 

LIL.1UVIAI D A K I A R A T 
Telefonas: Hemlock 5849 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6757 So. YVestern Ave. 

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

Sekmadieniais suiyg sutarties 

TeL YARds 3146 
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 

2 iki 4 ir 7 iki 9 
t*irmadieninis: 2 iki 4 ir 7 iki 9 

Šeštadieniais: 11 iki 12 

OR. Y. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
a į i S į P C akinius pritaikau. 

_g343 S. Halsted Street 
tek CANal 59C9 

DR. VKALTER PHILLIPS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
^155 VVest Cermak Road 

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

ix pakral sutarti. 

DR. F. C. MNSKUNAS 
PHYSICIAN AND SURGEON 
2158 VVest Cermak Road 

Ofiso teL CANal 2345 
Oiiao Vai.: 2 - 4 ir 7—9 
2305 So. Leavitt St 

Res. t e l CANal 0402 

DR. V. E. SIEDLINSKI 
DANTISTAS 

4143 Souui Archer Avenue 
Telefonas LATayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais. 

4631 So. Ashland Ave. 
Tel. YARds 0994. 

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais.* 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
. DANTISTAS 

1446So.4irthCt., Cicero, 111. 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
Valandos: 10-12 ryte. 2-6, 7-9 P. M. 

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

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

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 0 
vai. popiet ir nuo 7 iki įi:30 vai. vak, 

Sekniad. nuo 10 iki 12 vai, ryto. 

DR. MAURiCt KAHN 
GYDYTOJAS LR. CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avenue 

TeL lARds 0994 
Rez. teL PLAza 3200 

314/ b. halsted St., ClLcago VALANDOS: 

j> 

UŽ $ i 1 4 . 5 0 w* £ausite dkle!i nm^ 194° 
ni^ty, pilnos niieros 6 kubišku peilų refri^nitorių 

Lenigvab Išmokėjimais po $1.00 įsavaitę. 

DYKAI — MAŽAS RADIO — DYKAI 

^pardavimas ant mair;ii ra-

iios panešamų su Baterijo

mis ir su Elektra, po 

$9.95 

PIRKITE ANGLIS DABAR - KAINOS NUKRITO 
ALESAUSKAS & SONS 

^100 So. Talman Ave. 
TEL. PEOSPECT 8742 

1 Mes iškraustoine moderniu būdu. 
Pardavinėjame tiktai geriausios kokybes 

(best ąunlity) anglis. 

NAUJAS APARATAS 
AKINIAMS PRITAIK1NT 

BUDRIK 
F U R N I T U R E H O U S E 

3409 South Halsted Stt^et Chicago 
TKL YARDS 308S. 

Žymus Budriko Radio Prbgran>is iš WCFL — i)70 k., 
Sekmadienio vakaie 9:00 valanda. 

D U O D A M E 

P A S K O L A S 
A N T N A M Ų 

Dėl Pirkimo — Pataisymo 
Ar Seno Morgičio Atmokčiimo 
Ciceroj, Chicagoj ir Apylinkėse 

INSURED 

SAVE BT 
MAIL 

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

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

Tel CICero 412 Jos. F . Gribauskas, Sec. 
V U . : iHrm., Retrlr., SeStad. t Iki 8 • . Antr., Trečlad. 9 iki 5 pp. 

DABAR MOKAME §\?° UŽ PADĖTUS PINIGU! 

KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI $5,000. 
per Fedfrnri Savlngt and Loan Insaimnoe Corp., Wnniitngt<wi, D. G. 

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

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

Lengvi Išmokėjimai. 

Del teisingo radio patarna
vimo šaukite: YARds 30S8. 

JOSEPH F. BUDRIK 
FURNITURE HOUSE 

3409-11 ir 3417-21 South 
Halsted Street 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir šeštadieniais 

Valandos: 5 — 8 popiet, 
1—4 ir 6:30—8:30 vakare 

Telefonas CANal 7329 

DR. PETER J. BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2202 VVest Cermak Road 
OFIUO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 

ir pagal sutartį. 
Sekmadieniais laipgi pagal sutartį. 

Res. telefonas, SExliey 0434. 

TeL Cicero 1484 

DK. S. R. PALUTSIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tcs Ciat. ir 49th Ct-
OFISO VALANDOS: 

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

Res. 1625 So. 50 th Avenue 
Tel. Cicero 1484 

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

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

Taipgi pagal sutartį. 
Ofiso telefonas PROspect 6737 
Namų telefonas VIRginia 2421̂  

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai, dienu 

Tel. YARds 5557 

DR. FRANK C. KWINN 
(Kviecinskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street 

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

ir pagal sutartį. 

DR. P. J. BEINAR 
(Beinarauskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. halsted Street 

TELEFONAI: 
Ofiso — WENtworth 1612. 

Res. — YARds 3955. 
OFISO VALANDOS: 

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

pagal sutartį. 
Tel. YARds 2246 

DR. G. VEZELIS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 
Res. 6958 So. Talman Ave. 
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office tel. HEMlock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai.: 2 - 4 ir 7—9 vak. 
Ketvirtad. ir Nedčliomis susitarus. 

2423 W. Marąuette Road 

BUDRIKO PROGRAMAI: 
WCFL — 970 kil. Sekmadienio 
vakare 
WHFC 
dienio 

9 vai. 
— 1420 kil.. Ketvirta-vak. 7 va1 

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

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

Office teL YARds 4787 
Namų teL PROspect 1930 

TeL CANal 6122 

DR. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

REZIDENCIJA: 
6631 S. California Ave. 

Office Phone Res. and Office 
PROspect 1028 2359 S. Leavitt S t 
VaL: 2-4 pp. ir 7-9 vak., Ganai 0706 

DR. J. J. KOVVAR 
(Eowarskas) 

GYDYTOJAS IR CHD2URGAS 
2403 W. 63rd St., Chicago 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį. 

TeL YARds 5921. 
Res.: K£Nwood 5107. 

DR. A. J. BERTASH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso teL VIRginia 0036 
Rezidencijos teL: BEVerly 8244 . 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomis pagal sutartį. 

TeL CANal 0257 
Rez. teL: PROspect 6659 

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

Rezidencija: 6600 So. Artesian Ave. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3.popi4 

f iki 8 iftlnkM* , 
I 

<* • M 
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KAS GIRDĖT KITUR 
- ^ 

Amžinoji Novena arrtied invasion of Lithuanųi 
jin violation of the prineiples 

Omaha, Nebr. — Liepos 19. 0 f International Law. 
dienę pradėjome savo Imžny- "Your communication has 

been forwarded to the Secre-
tary of State of the United 

j 

eioje am:vnaj;Į novtn$ į So
pulingi) šv. Paną Mariją iš
prašymui taikos pasauliui ir! gtates in order th.t the State 
ypač, kad mušu tėvynei Lie-| Department may be fully ad-
tuvai būtą grąžinta laisvė. Tą r'im\ a s t o the altitude of 
dieną buvo pašventintos st - T o n r „iembership on this vio-
eijos ir novena laikoma du j^ t and unfortunate action 
sykius. Lietuviu kalboje no- o n the part of the Soviet U-
vena buvo? laikoma 6:45, o aį0n. 
anglą kalboje 7:4o vakare. 
Vieną ir kitą kartą žmonių 

SgfttM. 
N U N M > • • • • , . 1 » » , | . . . . . . _ . REGI8TRATION CAED 
i. NAMCfftm) 

•••••••*••••••• 

y pna&Htirt MA& (Sfi> 

i*:»4 ot > D Km.; 

NVM 

S. AOI n Yiaas 

«. T « t t m o » i No. 

• « • • • « • • • • • MM 

#. Inru>ri*» N*aa • . FUCS Of t M r LOT M M t OS BCSDIMS 

CM*. M* •f K D. K».. «*r. «*»• •* » u i » . u J lUM) 

? ftAti or B a t ą 

|T»«« •» 

l D m o r BTITH t. Off WH AT OoVMTtt A m TOO 
i C m m r . 

W KAMI Of PIMO* W | 0 W « AlVATS I»OW YdOt U. H A » » Yoc TAISK OOT F « S T 
N A T U S A U I A T I O N P i M M f 

( U * 
AVP 

• 'A' . -sur ing y o u of m y d e s i r e 
t o e o o p e r a t e w i t h y o u a n d ! 

b u v o g r a ž i a i INMtlifti?. T o s ' w i t h D . , s t w į s h ^ t o t h e offi-! 
tvarkos visados laikysimės 
novenos metu. 
Amerikos valdininkai atsakė 

W»o Wiu AIWATI E»ow YOV1 

Tm&T I HA r t 

K o . 1 

i w n >•>•—s AfoTIATTiar t u t i e i 

COwar> 

I*ries kkk laiko mes, Omą-
hos lietuviai, pasiuntėme pra
šymo laiškus, kad Amerikos 
valdlia užtartą už Lietuvą ir 
pasmerktą Sovietą valdžią už 
pasmaugimą Lietuvos laisvei. 
Štai, kokio turinio gavome 

cers and meinbers of your es-j Kopija korteles, kuri bus vartojama registravimui jaunuolių, nuo 21 iki 31 metų amžiaus, 
teemed or^.vnization, I rė
mam, 

" S i n c e r d y y o u r s 
"Charles F. MoLaughliii 

jei Burks-Wadsworth bilius pereis Kongre'se. Einant tuo įstatymu, kasmet bus šaukiamas 
tam tikras skaičius jaunuolių vieniems metams- į kariuomene karinei tarnybai pasiruošti. 

(Aeme teleproto) 

Gražiai, lietuviškoj dvasioj, tį/ 
Pasiuntėme laišką ir Sovie-i auklėja ir savo šeimą: dvi 

tų atstovui Wa.-hington, D.' dukteris Prancišką (kuri jau 
C. Nieko neatsakė. Kaip jo vedusi) ir Salomėją ir vieną 
valdžia elgiasi, taip ir jis ne-Į sūnų Antaną. 
titri jokio mandagumo noi^ 

i •*- „ u-* • eu « i y • ' Liepos 21 d. buvo Salome-Hiškn nuo vTikKhiu <pkrefo » ir #>vena civilizuotų žmonių . f t ,. . _ .„ ' iaisKą nuo \\JSt\Dią ^ e k r e I ° - ) f o ^ * H jos gimtadienis. Palinkėti jai 
riaus, Cordell Hull. 

Iš Pietų Amerikos Lietimu Gyvenimo 
: ^ 

lėle pasirodė, l a i daugiausia 
visokios garb§s nustoję gir
tuokliai ir šiaip sufanatizuoti. 
Kolonijos lietuvių dauguma, 
nepaisant, kokio jie bebūtų 
politinio nusistatymo, labai 
skandžiai išgyvena Lietuvą 
'štikusią nelaimę. Daugelis 
mūsų lietuvių t jo su ginklu 
rankoje Tėvynei laisvę pirkti 
į garbingos kovos laukus. 
Daugelis jaunuolių yra atsi
tarnavusių puikioje Lietuvos 
kariuomenėje. Nevieno šių 
akyse pereitą sekmadienį bu
vo matyti žibant ašaros. Ta 
čiau visi turi vilties, kad Eu
ropos padange dar toli grahi 
nenusiblaive ir dabartiiJS pa
lietis nėra galutine. Nežinome 
ką Lietuvai neša rytojus. Gr̂ i 
ciausia, naują baisų k \rą i." 
sunaikinimą. Tariau tvirtai 
tikėkime, kad iš griuvėsių pa
kils antrąkart laisva, nifkeno 
*' neglobojama'' neįeik 1 auso-
ma Lietuva. 

DONT 
NEGLECT 
ACOLD 

Krutinės slogos, kortos galt ttat-
vystyti | nelaimę, paprastai nsv-
ien*vrja pavartojus raminao&t, 
sūdančia Musterole. Mn>terole nė
ra tiktai moste. Jinai yra "CVnin-
ter-lrrfljuit." Milijonai yra varto
ję J« per 25 m. Daktarai rekomen
duoja. Galima «auti ajptiekoae. 

SScratchini /tc/f f as f 
Forąuick relief tram itching of ecrcma, pimpics. 
athlete's foot, acabies. rashes and other ex-
temaDy cau9ed skin troubles. use world-famous. 
cooling, antiscptic, liąuid D.D.D.Preacnption. 
Greascless, stainless. Soothes imtation and 
ųuickly stopa intense itching. S5c trial bottle 
proves i t , o r y o u r money back. Ask yoor 
druggist today (or D . D . D . PRESCRIPTION. 

"My dear MT. Kusleika: 
"Tlie reeA'ipt ,is aknowledg-

tarpe. 
Oras 

Atgarsiai 
iSao Paulo, Brazilija. 

t tuvių tarpe tokhj, kurie savo 
! tautiečių ir savo tautos nelai-į 

&\ "URAUUO" LABOR DAV 
P I K N I K A S 

Rugsėjo 2 d., 1940 m. 
menus džiaugiasi. Jie papiau- V Y T A U T O P A R K E 

laimingos ateities a tvyko ' L i e t u v o s ^ k l a i l a b a l ZT™ tų ne tik aavo tėvynę, bet ir V X * A Ų * U E A f c i k i 

Dabartiniu laiku Omanoje, 
ir visojte Nebraskos valstybe-

ed of a letter of June 30, l!)-)(»,] ̂  ^ m& J m j „ ^ , i e . 
signed by you aiid yo'.r as-] laUfj ^ t u r ė j o m Sakoma, kad 
•oriaU*. The view, e c ^ s f e e U j j ^ vtSuag n g v v u l i a i l a . 
therem have k-en notrd and b a i ] u l k e n t ^ . Kornaju* teį 
due cons.deratton has been ^ n ? , .a ^ ^ ^ j ^ 
given thein. 

daugiausia iž So. Chicago: 
Kundrotai, Sucilai, Radzevi-

^SineereHv vours, 
^Cordell Hull. 

Svečiai iš Chicagns 
Buvo pas mus atvažiavusi 

Petkienė su savo dukrele ap-
"Secretary of State", lankyti sūnų Joną, kuris O 

Ar_ . „. imahoje gvvena ir Mūsų kongresmonas, Char- , , A . 
• i ; i i i \ \>\ t u r i 

les F. MeLaughlin, štui kokio ™ T ? , t 

gerą 

daug draugų ir pažįstamų,! a t ^ i l i e ^ n i ū s u kolonijoje. t į k n v s a v o mot[m} 

Kaip nevienodas yra žmonių] gimėliai ir apie juos neverta! 
nus.istatymas, taip ir tie įvy-! ilgiau kalbėti. Mūsų kolohi-

eiai, Živatkauskai, Stanaičiai, k.įaį sukėlė nevienodų 'minčių' jos garbeį tenka pasakyta 
Stulgia, varg. K. (jlaubis ir ki
ti (sunku visus išvardinti 
prašomi nesupykti už taj). 

H0LLYVV00D INN 
Svetaine renduojama susi
rinkimams, parems, vestu
vėms ir visokiems kitiems 
parengimams. 
Mykolas ir Elzbieta Rudauskai 

(Savininkai) 
2417-19 WEST 43rd ST, 

Phone Virginia 9780 

C L A S S I F I E D 

ir jausmų. Žihohia, yra ir UV kad tokių tik labai mažą. da-

Gražiam ūkio kieme, po kle 
vais ir kitokiais medžiais, 
svečiai buvo vaišinami. Ska-

tnrinio prisinnte- l«iški\. 
<4Dear Mr. Kusleika: 
4*Tliis will aekiiowIedge 

mbejo lietuviškos dainos ii* 
muzika. Ir tiktai, kai mėnulis 
jau rodė pilnų veidą, svečiai 

Tai'p pat buvo atvažiavęs* iait si sveikino ir išvyko namo. 
Ten buvęs 

CHARLES P. S U R O M S K I S 
EEAL ESTATE INVESTMENTS & INSIJrRANČE 

We Buy, Sell And Exchange City Property And Farm Landa 

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

Adomaitis. Jis Omahoje išbu
vo vienų savaitę ir Mykolas 
Jonikas. V.isi svečiai aplankė 

your letter of June 30 signedj mūsų kleboną, kum Juozą Ju-I &UDAPEŠTAS, liepos 26 
by Mr. Barney MaslowskyJ sevičių, kuris pirmiau Cbiea-'d. — Laukdama V0ki«til|-ro 
secretary Mis. Thomas Kin-1

 g o je gyveno. Vietinis munų konfereneijcH Salzbur 
sella, K-L'eording Secretary . ge pas^nj Vengrija palauke 
and yourself a s chairman, in S v e č i u o s e ' d a r d a l * i a u yyriJ kariuome-
wliieh your esteviued oi-g«ni-'» . w. ^yį. n^ŪL Balkanų sluogsniaį reiš-
zation has resolved th;t vou *-ietUVlSk«am U k y j ^ ^^^^ fag š o v . Rusija 

o n • 
O I < J 

Namįi, Farmos Eina Brangyn. Pasiskubinkite 
nusipirkti"" arba pasistatyti. Turinio namų po visą-
Chicagiį. Taipgi mažų ir didelių i'armų. Galinui pigiai pirkt, mainytį. 

BARGENi BARGENAI MARQUETTE PARK APYLINKĖJ 

7 cottagiai, ntto $2300 ir aukščiau. 
12 bungaiių, nuo $4300 ir aukščiau 
17 2-iletų, nuo $6,500 ir aukščiau. 
3 3-i*letų, nuo $7,500 ir aukščiau. 

14 4-fletų, nuo $9,500 ir aukščiau. 
8 ti-f Ictų, nuo $15000 ir aukščiau. 
15 10-11., nuo $18,501) ir aukščiau. 
J 15-f L, nuo $25,500 ir aukščiau. 

P A R D A V I M U NAMAS 

ANT CAiMPBELL GATVĖS, ARTI 
44-TOS GATVĖS. Mūrinis 2 fletų 
namas, 4 ir 5 kambariai; guru ap
šildomas. Lotas y,ra 26x25 pėdų. 
Kaina $4,000. 
GEYER. 6341 S. ASHLAND AVE. 

Telefonas REPiiblic 2030. 

PARDAVIMUI NAMAS 

4 f lėtų mūrinis namas, 2 po 4 
kamb. ir 2 po 3 kamb.; didoli kam
bariai, showers, garu apšildomi, ge-
siniai pečiai. S karų mūrinis gara-
džius. 1 blokas nuo Marąuette par
ko. Atsišaukite: 

7210 So. Mozart St. 

PARDAVIMUI I b U t M 
Pardavimui 3-fietų namas Brldge i 
porte. Atsišaukite; Razliuleras Lau 
f i u * . 2HSO K o u t h Wal la<-e Ntr«H>t 

Atnaujinkite ir Pagražinkite 
Nxmq Grindis 

"DUSTLE8S FLOOR SANDINO" 
Apkainavimas Dykai — 

1S Metų Patyrimo 
Darbas G arantuotaa 

D61 Specialių Sa'ygų 
laukite Dabar 

COMPLETE FLOOR SERVICE 
Telefonas Normai 4799 

PARDAVIMUI NAMAS IR BIZNIS 
Pardavimui namas, 6 Kambariai vir
šuj; tavernas ir 4 pagyvenimui kam
bariai pirmame aukšte. Mūrinis ga-
radžius. Taverno fikačeriai visi nau
ji. Parduosim pigiai. Randasi ant 
63-člos gatvės. Atsišaukite: Telefo
nas P.ROspect 3078. 

do petition your government 
to voice it.< jirotešt to the So
viet Republie againbt the 

Netoli V'aįparaiso, Ittd., yra; |a l i dar ffiliau į Balkanus 
gražus ir tvarkingas tfkb. Joj verstis. Nežinia, k$ tada Vo-
savininke — B. MeSkienė i Metija darytų. 

B v : v22-: -2S->S SS-r-SSv: 

Turime daug bizniavų namų, didelių ir mažų. Taipgi statom 
naujus našus ir taisom senus. Ant jūsų loto pastatysim mūrini 
bungalow už $4,950.; 2 f lėtų mūrinį, po 4 kambarius, už $6,500. 

Jeigu jūs turite seną namą., priimsim į mainus. Statyti naują 
arba taisyti seną namą nereikia pinigų mokėti pakol nebus dar
bas pilnai užbaigtas. Pastorojame paskolas ant lengvi} išmokėjimų 
ir mažų nuošimčių. Apkainavimas veltui. Taipgi inšiūrinam na
mus, automobilius ir rakandus. Visi mokesčiai namų arba injsiū-
rinių ant lengvų išmokėjimų. Kas nori pigiai pirkti, greitai par
duoti arba išmainyti, naują namą pastatyti, seną pataisyti, kreip
kitės pas 0. P. SUROMSKIS CO., 6921 S. WES*ERN AVE. 
TeL Republie 3713; vakarais Prospect 0176. Ofisas atdaras nuo 
9 vai. ryto iki d vai. vak. Nedėliom nuo 10 vai. iki 3 vai. popiet. 

PARDAVIMUI 
26 apartmentų namas — su steam 
heat. Neša mėnesinės rendos $980. 
Parduodame už $35,000., arba mai-
nysim ant mažesnio. Atsišaukite: 

W. PAT'L, S558 South HaLsted SI., 
tel. YARds 5118. 

i 20 akerių farma netoli Chicagos, 
ant vieškelio (high\vay) — su ge
rais namais ir geru stocku — par
davimui arba mainymui. Atsišaukit: 
W. PAUL, 855* South Halsted St., 
Chicago, Illinois. 

Burke Motor 
D E S O T O > P L Y 

CHICAGO'S MOST EELIABLE NEW CAE DJh^LKB 
Trade-ins on New Plymouths and De Sotos are swamping us! 

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

BUlCKS — 1939-38-37-36, Sedans. Prices as Low as: 
AU have Heaters and Trunks — some with Radios ^ 3 9 5 . 0 0 
CHEVROLETS — 1939-38-37-36, Sedans. 
Ali have Heaters and Trunks — some with Radios $ 1 8 5 . 0 0 
CHRYSUSRS — 1939-38-37, Sedans. These look likę new.. -3 (295 .00 
DE SOTOS — 1938-37-36, in perfect conditiOn. 
With Heaters, Radio and Trunk $ 2 ^ 5 . 0 0 
DODGES — 1939-3^37. Best Buys in Chicaįo. 
With Heaters and Radio. Ali have Trunks $ 2 9 5 . 0 0 
F0RD3 — 1939-38-37, with Heater; some ha/e Sadios. . . . $ 1 9 5 . 0 0 
PONTIACS —1939-38-37-36, with Heaters, Radi**, Trunks, $ 1 8 5 . 0 0 

* 

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

YOUR CAR D0W1T — BALANGE 18 MONTHS. 

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

6445 So. Westem Ave. Chicago, I1L 
O P E N E V E N I N G S 

• • 

DUODAM PASKOLAS 
išk A N T \ 

PIRMŲ MORGICIŲ 
Chicagoj ir Apielinkej. Lengvais išmokėjimais: Pir

kimui, Pataisymui ir Statymui [Naujų Namų. 

MOKAME *l% 
Dividendų Už Padėtus Pinigus. W » f " 

Kiekvieno asmens taupiniai yra apclrausti iki $5,000.00 
per Federal Savings & Loan Insurance Corp., 

Washington, D. C/. 

TURTAS VIRŠ £ 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
Del informacijų kreipkitės į: 

RADIO PATARNAVIMAS 
1 Automobilo Radio, Namų Radio. 
J Mes taisome visas išdirbystes ir 
| modelius. Patarnavimas diena ir 
i, naktį. Kreipkitės j : — 

3562 SOUTH HALSTED STREET 
i Į Greitam patarnavimui šaukite: / 

YARDS 27S3 

•fS!S^A5 

AVINGS 
ANO LOAN ASJOCIATION 

Of CHICAGO 
2202 Wfest Cermak Rd. GJiicago, I1L 
Tel. Gatei 8887 Ben. J. Kazaoauskaą sec'y 
BAŠTINĖS VALANDOS: 

Kasdien nuo 9 ryto iki 5 v. v. 
Ketverge nuo 9 ryto iki 7 v. v. 
Seredoj nuo 9 ryto iki 12 dieną. 

SHE LOŠT 20 
POUNDS OF FAT 

Feel full of pep and possess thfl 
riender form you erave—you can't 
!f you liat^n tb yossipers-

To take oit excess fat go llght on 
fatty meats, butter, cream and sug-

I a iy sweets — eat more fruit aad 
tregetables and take a half teaspoon-

| tvl of Kruschen Salts in a glass of 
not water every morning to elimi-
nate excess waste. 

M r s . E l m a V e r i l l e o f H a v r e d e 
G r a c e , M d . , k r i t e s : 11 t o o k off 20 
lbs.—my clothes flt me fine now." 

No drastic catharties—no consti-

?>ation—but blissful daily bowel ac-
ion when you take your little daily 

dosc of Ki*uschen. 

PARDAVIMUI AR MAI.NYMt'I 

Norime išmainyti 2 fieta po < 
kambarius namą Brighton Parke 
ant mažesnio. Atsišaukite: 

3944 So. A i t r i a u A v e 

CASH UŽ MORGIČIUS 

AS moku "cash" už morgičius — 
apmokamus arba nemokamus, (dc-
faulted). Mokame aukščiausias kai
nas, šaukite: MR, HESS, TeL 
S l A l c 765S. 

PARDAVIMUI BUČKRAE 

Turiu dvi bučernes ir noriu vieną 
parduoti. Biznis gerai iSdirbtas. At
sišaukite: h58 West 8SPd Street, 
Chicago, Illinois. 

PARDAVIMUI NAMAS 

Pardavimui moderniškas 2 fletij, 
po 4 kambarius mūrinis namas. 
Karštu vandeniu apšildomas. Atsi-
saukite vakarais po 6 vai. 

6825 So. Washtcnaw Ave. 
(pirmas aukštas.) 

PARDAVIMUI BEAUTY SHOP 

Pilnai įrengta. Trys kambariai užpa
kalyje. Steam heat apšildotna. 
Atsišaukite: — YARds 5428. 

PAMESTA 

Liepos 4 d. nuvažiavau j Thompson. 
Conn.. dalyvauti Lietuvio Dienoje. 
Ten būdamas pamečiau $104. pini
gais mažame krepšiukyje. Jei kas 
rado, prašomas kreiptis i: 

TEOFILIUS BABATORIUS 
1U9 Madison Street, 

Hari ford. Conn. 
KKZ11>KN'CIJA PICilAI 

6 kambarių nauja rezidencija, arti 
Vienuolyno. Tinkama biznieriams ar 
profesionalams. Atsišaukite ypatiš-
k a i a r p e r l a i š k ą : J . VJLIMAfc , 
6 8 0 0 S o . J l a : > ! e w o o d A v e - C h i c a g o , 
U I . t e l . H E M l o e k 2 3 2 3 . 

t? Pastovumas-
t—L: • 

Tą liudija įstaigos 44-rių metų gyvavimas. 

(Ęį 
\i bendrovė, kaip mūsų tauta, yra įsteigta aat 
aaruu, kurie j r a savininkų apgyventa. Keraait* 
saugesnes vietofe taupyti savo pinigus. 

ĮSIGYKITE NAVf£ PEB HUSŲ LENGVO 
IŠMOKĖJIMO PLAN4, ANT ILGŲ METŲ! 

# 

l 
KEISTUTO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

3236 South Halsted Street 
Tel. Oalumet 4118 . Jos. M. Mo«erii, Beo*J. 

iBdeMlal kiekvieno tampytojo ap>lrao»tl 
ta-f 98,000.00 PoderaUnPje fstalgoje. 



PH apoar s Pinntujienls, liepos 29, 1940 

tP 
IŠ TĖVŲ KRAŠTO 

GRAŽIAUSIA VILNIAUS KRAŠTO 
VIETA 

^ matyti "gražiausioje, Lietu- sratvaitft kuri šakojasi į vi-
vos vietą'\ o alkanieji eina į &a< keturias pasaulio puses, 
nuo senų laikų žinomą ręsto-' dairaisi ir spėlioji kuriuo ke-
raną "šiaudinę". Prie "re?•-. liu paskukti. Niekur jokio už-
torano" sodelis, pavineles, rašo, jokios rodykles. Neste-
dang stalų, o priešais "rse-! betina, kad šimtai ekskursan-
torana" uudinku rūmai, L-n tų, kurie tik atvvksta be va-

i 

susproginėjusiomis "kolono- tlovo, ilgai klajoja vienu, pas-

y? 

ir.is", gal šimto iiKtų senu-'kui kitu keliu, klampoja smil-
mo rupiu, skylėtu stogu, ap tynais, blaškosi jo miškus li-
šex lusiomis sienomis. " Viduje' gi pailsę grįžta į garlaiviu-

Viena gražiausių Vilniaus "maloniausioje vasarojimo 
krašto vietų yra Verkiai. Cia vivtoje", kaip reklamoje sa-
gimė Krivių Krivis Lizdeika,' koma, tyrame ore, gražioje 
eia išvaikščioti takai karą- gamtoje, vasarvietėje pcfiie-i 

_ „ , . , 17 . « « _ , • . , , * .malonus, o kitame namo gale ką. Kai kurie būna laimmges-
haus (letiimino, kuris kure tausia. Pakeliui mato labai i . ,• , , . , , . , , . i . T . . n . . , , . . z. 

1 1 * . XT 1 bufetas, kuriame trokstantie- m. Įspėja tikrajj kelią \ Ver-
didingą Lietuvos ateiti ir k:- netvarkingus Neries krantus, •• ,. ,. ,. . , „ . . . . . , , T . . , * . . I ., . „ •_„ v , i J1 S a l 1 matyti selterio ir dar kius ir įslenka netaisvtu ke-rio dvaran gvvena visa mūsų pilnus "papuošalu — siūk.- , •. , • . , . . , i ,. . , , ,<r> * ,, 

„ * : " f,. . r j * . . 1 kitokiu spalvotų gėrimų, ke- lm j kalną. "Restorane" pa-
tauta. Verkiuose vra gražūs slių ir 'sąšlavų, labai daug , . , .... , v v . i . , , , f . . , r_ . 

, „ . . . . °i -atą gabalėlių dešros, šmotą Klausk kelio j dvarą, atseit \ 
senovės palikimai — aukurai meškeriotojų, kurie stoviniuo-,, . . v. , , , . , „ . . . . . v . 

v. . . . „. 1 . . : , . v. kumpio, kažin kada keptų \erkius .ir klausiamai paro-
įr žinveios, bvloją apie gražią ja prie vandens, bet jo ziau-j , „ .. _,. - , : * { . , . , ,. _. r • T- * ,, v : , . . . , . . m / • . A -• bulkiK.ų ir pyragėlių. J u no- d vk vien« kelią. Palinguos senąją Lietuvą... — šitokias nai bijo. Ta baime a tspė ja- ' . , .: tt . „ , . J. .. . , ~ v. . * ,.. _ . i " \ . , « ™ | ri ka nors is "restorano" bu-'galvą, vadinasi, pritars, kad 
masmanriau žodžiais V IIIMU- mai is to, kad tie meškėno- - . . . . . , _ . . . + , - , • • » i- . . . • , 

. , •_. . . I . . . , . . . . . J fvJto nusipirkti, būtinai turi teiungą kelią e1^ pasirinkęs. 
je .r v.soje Ijetuvoje « m - , t<qai labai B , u m » b « ' « k m o k p t i l e n k i ž k a i o r b a p i , 5 t u . ' 
lk i s leiilineliais ir plakatais apaugę purvais. Praplaukia- , .. . , ... . . , i s aroayK Klausiamai kitą ke-
kviečiami žmones lankyti Ve- ma pro Sluškų rūmus, pasta-', . . . . / J , T . ' «i«J — *as Pa^ s atsakymas. 

. : 1 F • ,-, 1 kanas skilvis trokšta. Jei no-
rkius, kurie nuo \ iln.aus y- tytu s 1690 m. g ^ i m o H M M . n o r s s u v a l ( g v t i n a i l j a i Po ilgo klajojimo pagaliau 
ra už 10 km., į k u r i u i kas- lais, matyti gražūs šaulių na-! v i r t u v 5 . p ^ a m i l l t ^ Vel tu- pa*^ki Verkius. Daug mūri-

važiuoja tūkstam-iai m.i, karo kalėjimas, Lietuvos! r _ s i y a r f r o ^ d U r t i n e s t a u ' nių trobų, kažin kurio berno 

pie neaiškiais keliais ir tiks
lais dvarą administruoti pe
rėmusį kažin kokj poną. Ta
čiau kai pažvelgi į parkus, 
namus; ir rūmus, aiškiai ma
tyti, kad šeimininko nėra, kad 
cia šeimininkauja tas, kas 
išmano. 

Ką ekskursantas gali Ver
kiuose matyti, kuo susižavė
ti? Tariuos j tai ean atsakęs 
aukščiau sudėstytomis eilutė
mis. Ekskursantas čia susiža
vi gražia natūralia gamta ir 
nepaprastai pasišlykšti ne
tvarka, apsileidimu. 

J. K. Beleckas 

Nuo iponystė's gali išsikaV j 
beti, o nuo ubagystės ne. 

dien 
žmonių "Lietuvos Baltijos mokslo Draugijos rūmai, pra-
Lloydo , , jaukiais garlaiviu
kais, kurie aki Verkių plau
kia vos pusę valandos. Kelio
nė palyginti pigi, vos litas 
dvidešimt eentų ten ir atgal. 

plaukiama pro gražiausiąją 
Vilniaus bažnyčią — Šv. Pet
ro ir Povilo^ praplaukiama 
pro aukštą Nerieis tilt<), kuris 
jungia Antakalnio priemiestį 

suminės apie trejetą gaminių' *mala sienose didelėmis skait 
lenkiškai. Ką non> užsakant lininua gramozdiškai sunume-
restorane i^tas iš anksto klau-1 ruotij. Didelis parkas. Matyt, 

Toks pigumas ir reklama ma-i su Šnipiškėmis, įpro Valakum-
sina nebuvusius aplankyti; pio vasarvietę, kurios gražia-
Verkius, kurie Vilniaus pro- m?, >bet viliojančiam-3 ir. vie-
pagandinėje literatūroje turi ninteliame arčiausiai nuo Vil-
gausių padavimų, aprašomas niaus (už Š km.!) paplūdi-
stebuklingas gamtovaizdis iri myje pamatomi dideli, taisyk

lingai išrašyti įvairiausi len
kiški užrašai. Pagaliau p > 
siekiamas Trinapolis — vie-
nuolvnas i r bažnyčia Šv. Tre-

eilė ten nuvykusiems suteikia
mų patogumų. 

Garlaiviukas prie dabarti
nio Neries vandens aukščio I 
gali paimti ligi 200 žmoniųj £ ¥ • v a r d o ' s tf ty ta l '0 ,1 m ' 
o "Lietuvai tė" » t ligi 300 k u r k a d a l ! i e b u v 0 f s l k f l r ę s 

trinitorių ordinas ir kuri d>> Daugis ekskursijų, nuv:rgę 
^r prisikamavę lankydami Vi
lniaus bažnyčias, kalnus, sė
da į garlaiviukus ir plaukia! Dar kelios minutes ir garlai-
į Verkius. Daugis vm pietų *viuka» an&toja Verkių prie-
mieste atsisako, tikedaaniesi | plaukoje. Žnionės skuba pa-

sia kainų, nes Lietuvoje kai
nos žinomos, jos kainų tvar
kymo sįtadgos reguliuojamos. 

Tačiau "Šiaudinės" "restora
n e " patarčiau iš anksto suži
noti kainas, nei? paskui gali 
būti nesmagumų — užsakytas 
valgis suvalgytas, jau negrą 
žinsi, o kainą* teks mokėti to
kią, kokia "restorano" šeimi
ninkei patiks pagal tavo vei
dą pasakyti. Šiame "nuo se
niai žinomame restorane" kai 
nos tiesiog žiaurios, nekalbant 
jau apie švarą ir apie tai, kad. v 

bu\ \s gražus parkas, rūpės-1 
tingai tvarkomas, šiandien jis j 
apleistas: vienur gyvuLiai ga
nosi, kitur būrys bernų volio
jasi, dar kitur grupe jaunik 
lių gegužinę suorganizavę, bū
relis įsigėrusių vyrukų sus: 
metę kortas pitai. Parko ta
kai nevalyti, pieveles išraus
to?, gėlynai netvarkyti. Išgar
sintų rūmų langai išdaužyti, 
viduje durys išverstos, pilna 
pridaužyta stiklų, grindys ne
valytos, visur dvokia, sienoje 
meniškieji paveikslai, p:;puo-

,bar tarnauja Vilniaus vysku- cia negausi nei alaus, nei ku-
kaip jų rezidencija.j lio kito su laipsniu gėrimo. 

Pavalgęs nori pamatyti 
Išei gražiuosius Verkius 

iš f'.restorano" 

šalai atplaišėję. 
Rūmų viename kambary.^ 

moteriške, įsirengusi bufetėlį, 
su vaisvandeniais, Metuviškai( 

nesupranta ne žod^Jo. Kai i-j 
atvirą' mi klausinėti kur šeimininkas,! 

kas dvarą administruoja, pa
sakoja įvairiausių i'storijų a-

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENTJE 

Phone LAFayette 5800 

STANISLOVAS 
VESELIS 

(gyveno: 2526 W. 39th Plaoe) 
Mir5 liepos 25 194a. 6 vai., 

sulaukės pusės amžiaus. 
Gimęs Lietuvoje. Mažeikiu 

apskr., Sedos parapijoje. 
Amerikoj išgyveno 30 rnet. 
Paliko dideliame nuliūdime: 

mylimą moterj Terese, po ta
vais l>bedž !uke, sūnų Antaną, 
jo moterj Antanina, dukteri O-
na ir žentą William Danta ir 
anūką, brolj Kazimiera, jo mo-
'crj r ?*.!«, seseri Liliian. 
jos vyrą Frank Ba^očius ir iu 
šeimą ir daug kitu gim'niu. 
draugų ir pažjstamu. o Lie
tuvoje pa'iko broli Steponą ir 
jo šeima. 

Priklau-e prie šiu drauerys-
Čin: Chicatros L'etuv'y. Keis
tučio Pašalpos Kliubo. L D.S. 
76 kp. ir Palaimintos Lietuvos. 

Kūnas pašarvotas J. Liule-
vlčiaus koplyčioj. 4348 S. Ca-
lifornia Ave iA'dotuvės ivvks 
antrad.. liepos 30 d., iš ko
plyčios 8:3n vai. r"to bus at-
lvd§tas i Nekalto Prasidėjimo 
švenč. Paneles P T . bažnyčia/ 
kuriole jvvks cedulineros pa
maldos už velionio siela. Po 
pamaldų bus nu'ydStas i Šv. 
K"z«mWn kap'nes 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
Rimines, draugus ir pažjstamus 
dai"v»uti laidotuvėse. 

NuMūde: Moteris. £unus. 
I>ukte l i i o l l i . S e s u o , * e « V t s 
ir Mart i . 

Laidotuvių direkt. J. Liule-
vičius. tel. Lafayette 3572 

Gėlės Mylintiems,. 
Vestuvėms. Bankie-
tAiiis. Laidotuvėms 
ir Puofilmauis. 

VVOLK S T U D I O 
1945 VVesr 3 3 * Street 

Atvaisduojamas paminklaa buvo pastatytas šv. Kazimiero kapinėse prie a, a. Kun. J. Juškos kapo. 
Iškilmingos dedikacijos ceremonijos įvyko sekmadienį, Liepos-Jnjy 7 d., 1940 metais. 
Norėdami pagerbti įsteigėją ir parodyti meilę jn geraširdžiui vadui, Švento Kryžiaus C. Y. O. 
Jaunų Vyru kliubo nariai nutarė pastatyti paminklą jo atminčiai Kadangi neturi gana lėšų tą 
sumanymą įvykdinti, jie kreipiasi j vi uomenę pagalbos; prašo visų prisidėti prie steigiamo fon
do. Visos aukos, taip didelės taip ir mažos, bu3 priimtos su dėkingumu. 
Norime padėkoti tiems, kurie jau prisidėjo ir iš anksto dėkojame tiems kurie padės šį užsimojimą 
įvykdinti 

AUKOTOJAI PAMINKLO FONDUI 
Paminklo Fonde buvo 
Mr. & Mrs. P, AVenglinskis . . 
Mrs. Norbutiene 
Mr. & Mrs. Bistras 
Mrs. Tručinski ir sunirs 
Mrs. R. Telenie 
Mrs. A. Yucus 
Mrs. Dombrou t. 
Mrs. Grananta •.., 

• • • • • 

$315.00 
5.00 
5.00 
2.0(1 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

Mrs. Kondratas 
Mr. J . Kavaliūnas . 
Mrs. E. Dubrock . . . 
Mrs. Shnlis 
Mrs. Gregait 
Mr. A. Dambrauskas 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
. .50 

Viso . . . . . . . . $338.50 
DfTORMACI-y iAUKITB: AL. SUDEIKIS, TARDS 6952; J. P. EAVALATJSKAS, REP. 6590 

VENETIAN MONUMENTCO. 
5 2 7 N. Westei*n Ave. Chicago, I I I . 

TEL. SEELEY 6103, ABBA SAUKITE TELEFONU REPUBLIC 6590 

MODERN 
COMPLETE 
ADVANCED PHOTOeiU PH1 
LOWEST POSSIBLE PRICIS 
PHO.NE LAFAYETTE 2813 

fa* otye't-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
BENIAUSU IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 

AMBULANCE 
« DIENĄ IR NAKT] 

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

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South Fairfleld Avenue 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

klausykite mūsų radlo pro^nuno Antmdlento Ir 
fieStedienio rytais 10:00 valanda, 18 WHIP stoties (1480 k.) 

Su Povilu AalUmieru. 

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

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

10:00 VALANDĄ RYTO 
1480 KIL. 

PROspect 4050 

PRANCIŠKUS 
NIKROŠIUS 

Miro liepos 26. 1940, 3 vai. 
popiet, sulaukęs 29 rn. amž. 

Gimęs Cicero, Illinois. 
Paliko dideliame nuliūdime: 

tSvą Povilą, brolį Joną. 4 se
seris: Julijoną ir jos vyrą Jo
ną ir ju šeimą, Veronika. E-
leną ir jos vyrą Oliver Poppe 
ir Rozaliją, dėdę Jurgį Ni-
krošą ir jo moterį Marijoną, 
pusbrolį Juozapą Karčiauską 

ir jo šeimą, 3 pusseseris: Ber-
thą Saimon, Rozaliją Majes-
ki, Jozefiną Saba.it į ir kitas 
gimines. 

Kūnas pašarvotas 1337 S. 
48th Ct., Cicero, 111. 

Laidotuvės įvyks antrad., 
liepos 30 d., 1940. Iš namų 8 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. 
Antano par. bažnyčią, kurioje 
įvyks geduling-os pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines. 

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

Nuliūdę: Tėvas, Krolis, Se
serys. Žentf-t, DėtSė, Pusbrolis 
ir Pusseseris. 

Laidotuvių direkt. Anthony 
B. Petkus, tel. Cicero 2109. 

PETRAS EUPLENAS 
Mirė Liepos 27, 1940. lovai , 
ryto, sulaukęs pusės amžiaus. 

Gims Lietuvoje. Panevėžio 
apskr,. Biržų parap.. Bkre* 
biškių kaime. 

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Stefaniją, (po tėvai:; 
Pilipavičiutė), posūnį Simoną 
ir kitas gimines Amerikoje; 
Lietuvoje du brolius: Joną Ir 
Jurgį, seserį Barborą ir j,>s 
šeimą ir kitas gimines. 

Kūnas pašarvota:, namuose 
6840 S. Maplewood "Ave. 

Laidotuvės įvyks antradienį. 
Liepos 30 d., 1940 m. iš na
mų 8 vai. ryto bus atlydėtas 
į Gimimo švenč. Panelės pa
rap. bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas j traukinio stotį. 
Kūnas bus palaidotas treč'a-
dienį, Liepos 30 d., 1940, šv. 
Juozapo kapinėse, North A-
dams Mass. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažysta
mus dalyvauti šiose laidotu
vėse. 

Nuliūdę Moteris, Posūnis ir 
GiiuincV. 

Laidotuvių Direktorius An
tanas M. Phillips, Telefonas 
Yards 4908. 

Jfev'irt EASYĮ* ••!• 

MJįM 
IIK "linuTic* 

SIM?LY...CurlAsYouComb 
* •»•*» l t * loit moti Irt •osy cvrttne 
•tethod*. l t» tK« n«w "Automatic 
•ollocorl. with o rcgvlor comb oi ons 
•nd and o mogic di»app«arino co«b 
• t th« ethar You »lrnply cwrl a» voa 
comb . . . wllh ono ond yov comb. wW» 
th« othor yow eurt oosily. q«ick|y 
with boauty »hop porfac-
lion On tolo at yovr locol 
doperlMont . varlaty or 
CHOIM »tof•. 

Onfy 

25< 

— • • ' • 

H • 
GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

Phone 9000 080 W. 15th Ave. 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ W 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

AMD III h M 0 C PATARNAVIMAS 
A m D U L A N U L DIENĄ IR NAKTĮ 
D \7 Y A J KOPLYČIOS VISOSE 

I IV A l MIESTO DALYSE 

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

Anthony B. Petkus 
6834 So. Western Ave. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109 
3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419 

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

Lacbavvicz ir Sunai 
2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270 

4348 So. Califomia Ąve. 
Phone LAFayette 3572 

S. P. Mažeika 3319 Litnanica Avenne 
Phone YARds 1138-1139 

Antanas M. Phillips 3307 Litnanica Ave. 
Phone YARds 4908 

file:///erkius
http://Saba.it
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Įvairu - (domu 
Kaip Atsirado Spaivinės 
Diplomatiniu Dokumentų 
Knygos 

Kartkartėmis pasirodo ko
kios nors spalvos vardo pava
dinta knyga — diplomatinių 
dokumentų, nušviečiančių kn 
rį nors tarptautines politikos 
įvykį •rinkinys, 

Nors po pasaulinio karo bu
vo sakoma, kad slaptajai dip-

| knyga," tatai reiškia, kad kai 
haioa apie prancūzų, diplomu 
tinių dokumentų rinkinį. 

RaSekdamos prancūzų pa-
vvsdžiu ir kitos valstybes \o-
kiemą rinkimams pradėjo pa
rinkti spalvas. 

Carine Rusija buvo pasirin
kusi aranžinę spalva. Pasauli
nio* karo priežastims nušvies
ti Serbija buvo išleidusi do
kumentų rinkinį su mėlynos 
spalvos viršeliais. Taip pat 
motynų spalva žymimos ir an
gių leidžiamos diplomatinės 

lomatijai atėjęs galas, kad knygos, — matyt, nėra tiek 
daug spalvų, kad kiekvienos 
valstybes diplomatija savo 
pasirinktų. Kaip žinome, Vo
kietija leidžia *'baltąsias kny
gas.' ' Italija "žaliąsias, 
Belgija leido "pilusias 
ir tt. 

visi tarptautiniai klausimai 
turi būti svarstomi ir regu
liuojami viešai, vis dėlto pa
mažu vel grįžta prie "slapto
sios diplomatijos." Mat, dip
lomatinė veikla labai jautrus 
ir trapus dalykas. Susirūpi
nusios savo tikslų siekti tau
tos ir valstybes ieško tikriau
sių ir tikslingiausių kelių į tų 
tikslų. «Viefii ir atviri tarp
tautiniai pasitarimai sujaugtų 
daug reikalų. Jei dvi valsty 
bes kuriuo nors joms rūpi-

s « 

Kuo šio karo pradžios aps
čiai pasipylė įvairių spalvų 
knygos, iškeliančios tuos žy
gius, kurie įvairių valstybių 
buvo daryti ir patiekiančios 
įvairiausius diplomatinės vei
klos doukumentus. Tas kny-

mu klausimu tariasi, tai ne 
.v,, i , V, fi-os įdomios ne tik politikams reiškia, kad tuo klausimu ne- e ' . , , . . j ' .. .. . , . . < ..profesionalams; jas labai go-sidoinetų trečioji ir ketvirtoji *\ . , . . < , 

*l<Ji«i <L-iiitrt i r Ti l ; i i«fni i V1KUO-

(jenerolas "NVilliam Shedd (iš kairės) ir Generolas George 
Marskall, Vyriausio Kariuomenės Štabo nariai, eina iš Kon
greso Rūmų, kur jie aipgynė keletjj pimktų naujam biliuje, 
kuriuo šauks jaunuolius militaren tarnybon. Jie užtikrina, 
kad "taikos metu" vyrai, kurie uždirba; pragyvenimų ki
tiems šeimoms nariams, nebus šaukiami į kariuomenę. 

valstybe . 
Taigi, po slaptų diplomati

nių šygių ateina laikas juos 
iškelti viešumon ir nušviesti 
pageidaujama prasme. Toks 
yra tikslas visokių spalvotų 
knygų, kurias kartkartėmis 
išleidžia suinteresuotos '"vyv 
riausybes. 

Įdomu, kaip tų spalvotų 
knygų sistema atsirado. Nu
rodoma, kad pirmoji diploma
tinių dokumentų knyga išėjo 
Prancūzijoje imperatoriaus 
Napoleono III laikais. Atsi
tiktinai tų knygų apdarė gel
tonu viršeliu. Nuo to laiko 
yisi viešumon leidžiami pran
cūzų diplomatiniai rinkiniai 
apdaromi geltonais viršeliais. 
Tarptautines polttkos būtyje 
tas knygas įprasta vadinti ne 
valstybių, bet spalvų vardais. 
Pavyadžiui, jei dabar spaudo
je kalbama apie "Geltonųjų 

džiai skaito ir plačioji visuo
menė, žinoma, pirmiausiai tie 
žmonės, kurie moka knygos 
kalbų. (TOĮS knygos darosi 
patrauklios ne tik todėl, kad 
atskleidžiama tam tikrus 
tarptautinius politikos užkuli
sius, į kuriuos pažvelgti vi
sada atsiranda daifv smalsuo-
lin bet ir supažindina su 
tarptautinių santykių atmos
fera. Dėl to spalvinių kny
gų galima rasti dažno inteli
gento knygų spintelėje. 

8p. 

mas. Tačiau, be to, daugelis ̂ sparnuy, stiprias 
sparnuočių turi kitų pritai
kymų, kurie išsidirbo pas juos 
kovos už būvį procese. 

kojas, 
sagstytas 

ap-
ilgais, aštriais na

gais. Yra žinomas atsitikimas, 
kuomet sužeista avėdra (ere-

SUmibūs paukščiai, kaip! lis) s,parnų smūgiu .parmušė 
stebėtojų, (palietusį jos žaizdą. 

Neretai taip pat avėdra spar
nų pagalba numeta j prarajų 
kalnų avinus. 

Vištinių šeimos paukščių 
patinai turi kojose tam tik
rus atntaugas — pentinus, ku
riais jie naudojasi kovoje už 
patelę. Kiekvienas, tur būt, 
yra matės žiaurias gaidžių 
pVštynes. Kartais gaidžiai 
puola ne tik savo giminės at
stovus, bet net ir gyvulius 
bei, žmogų, naudodami sykiu 
su tuo ne tik snapų, bet ir 
savo aštrius dyglius. Penti-
niuotos pempės, griaurės ir 
ilgasnapės vištelės tokius pe-
ntinius turi ant sparnų. 

Stručiui, vietoj apsigynimo' 
.priemonių rinkinio sparnų, 
snapo ir pentinų pavidalu, ta
rnauja ne mažiau tikra prie
monė — nepaprastai raume
ningos ir greitos kojos. Jų sa
vininkas gali rungtyniauti 
bėgime su keturkojais. Me
džiotojai 'stručiui užguiti tu
ri kartais mainyti 2-3 ark
lius. Gindamas lizdų nuo pa
sikėsinusio prieš jį plėšrūno, 

strutis laužo lapei arba ša
kalui nugarkaulį ir gali net 
užmušti žmogų. (M.) 

grįtelėj supo vargas ir kurie 
nugalėjo tamsybę niekeno ne
padedami, išskiriant Dievo 
malonę ir savo pačių energi-

Didiiausių pasaulio didvy-' 3Q-
r.ių ir geradarių tarpe yra dari 

O. S. Maiden 

kitų, kurių lopšį skurdžioj PLATINKITE -DRAUGĄ' 

Padėti Pinigai kas Mėnesį iki 11 Dienos. Nei Nuošimtį Nuo 1 Dienos 
TURTAS VIRŠ - - - - #5,500,000.00 
ATSARGOS KAPITALAS #360,000.00 
Dabar mokam 31/2% už pa

dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 m. 

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

and 
LOAH ASSOOIATIOH 

OP CHIOAGO 
JUSTIN MAGK1EWIGH, Prea, 

Chartered by C. S. 
BAVINOS FEDERALLY 

INSURED 

4192 ARCHER AVENUE 
TEL. VmGINIA 1141 

VAL.: 9 iki 4 p. p. Trečiad.: 9 iki 12:00 p. ftcšiad.: 9 iki 8:00 v. T. 

g*-

Kaip Ginasi 
Paukščiai 

Didesniam •daugumui pauk
ščių svarbiausia apsigynimo 
priemonė yra greitas skridi-stiprų rksta snapą, galingus 

gandrai-garnia.i, gerves, 
naši stipriu aštriu 'snapu, ku
rio ilgis skkia 10 cm. &ie 
"ginklo" kirčiai dažnai pa
daro giliais ilgai neužgyjamas 
žaizdas. Kartę sužeistas gar
nys išlvapnoj(> nj džiotoją, 
maginus paimti jį rankomis. 
Gangreit net ne kiekvienas, 
keturkojis žvėrelis, ginkluo
tas dantimis ir nagais, gali 
taiiįi smarkiai veikti. Žųsys ir 
gulbes, neturėdamos aštraus 
sniapo, besigindamois punau-
dojaf savo. stiprius didelius 
sparnus. Gulbe sparno kirčiu 
gali perlaužti žmogui rankų. 

Labai gerai yra aprūpinti 
apsigynimo ir puolimo prie
monėmis plėšrūnai. Jie turi 

Remkite lietuvišką 
Žydukę 

NATHAN 
KANTER 
MUTUAL 
LlQUOR 

. CO. 
Wbolesale 

4707 So. 

Halsted St 
Tel. Blvd. 

0014 
— 

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

- S M A U MONTHLY PAYMENTS— 

A U MAKf S 

SOLD, RENTED 
AND REPAIRED 
— IIMIAI TCAM-M *llO*AHCl — 
OU1 iliUilTS C»MT ONI .T IM NNV.MAC 

• C T A D TYPEWRITER 
^ I M R C O M P A N Y 

<f = = 

Kišeninis 
Lietuviškai—Angliškas 

ir 
. Angliškai—Lietuviškas 

ŽODYNĖLIS 
Jame yra 18,000 reikalin
giausių žodžių. Dabar ge
riausia proga pirkti, nes 
parduodamas nupiginta kai
na, Galima gauti 'Draugo' 
knygyne dabar; kaina — 

tik £1.00 
" D R A U G A S " 

8334 South Oakley Ava,, 
Cliicago, Illinois 

Klausykite togo' Radio Programų 
Antradieniais 
WGES (1360 kil.) 
7:30 valandę vak. 

Įdomūs pranešimai -
žinios - muzika - dai
nos. Dalyvauja ge
riausios meno jėgos. 

Kviečiame visus mūsų gerbiamus skaityto-
jus pasiklausyti Uų radio programų, nes bus 
dedamos pastangos padaryti jas kuopuikiau-
sias ir vertas just} pasiklausymo. 

WGES «* Kiekvieną Antradienį - 7:30 v. vak. 

DABAR LAIKAS ANGLIS 

UŽSISAKYTI ATEINAN

ČIAI ŽIEMAI. 

E 
ROSERT C. OOLMLATT, Menag.r 

189 W MADISON ST. 

Phone D E A R 3 0 R N 8 4 4 4 
ESTIMATES—FREE—DEMONSTRATION 

343 W. 107th Place 
TEL. PULLMAN €776 

A. Tumonis, Sav. 

Užsisakykite anglis iš šios 
lietuviškos kompanijos, (je-
riausios rūšfes anglys už 
žemiausias ikflinas. Greitas 
patarnavimas. Pajaukite — 
PULLMAN 6776 šiandien! 

Pavasariniai 
Puošnus Drabužiai 
VYRAMS IR JAUNIEMS 

• * 

» • 

^ 

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Vestuvėm, Krikštynom ir kito
kiem Banku (am Suteikiam Pa

tarnavime. 
Linksmas Patarnavimas Visiems 

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

' Nendrines Skrybėles 
95c — $1.45 — $1.95 
Pilnas Pasirinkimas Visokių 

Drabužių Pasipuošimui 
ir Darbui 

KAINA NEDIDELĖ 

PAULLEASES 
MEN'S WEAH 

3427 So. Halsted Street 
Chicago, Illinois 

NAUJUOSIUS LIETUVOS 

ŽEMLAPIUS 
Galima gauti: 

"Draugo" Raštinėje 
Kaina . . tik 40 centų. 
Per paštą 50 centų. 

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO 

REAL ESTATL 
INSURANCE AND LOANS 

Statau visokios rųši<s naujus na 
mus ant lengva mėnesinių išmo
kėjimu. Darau visokį taisymo dar
bą be Jokio cash {mokėjimo, am 
lengvų mėnesinių išmokėjimą 
(lšgaunu geriausi atlyginimą Ik 
Flre Insurance Kompanijų dėl tai
symo apdegusių namų). Darą* 
paskolas ant naujų ir senų namo, 
ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
nuo 5 iki 20 metų. Reikale kn ip-
kites prie; 

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

rHINGS THAT NEVER HAPPEN 

e 5 t £ £ M FOR^f 

V o T £ f F O R . \ P i e 

:cT THESEADOG 
ICl'LL BAT YER EAR5 C^FJ) 
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CICEROS LIETUVIU NAUJIENOS 
v^.^yvi&v?:1*:^ 

Įspūdžiai E Motery 
Sa-gos 2 Kp. 
Ekskursijos 

*4> 
r f e ž a p r i e paruoštos .išvirtos 

mases ir, supylę ant tų sta
lų, išlyvina dideliais peiliais 
ta mišinĮ ir deda į šaldytu-

Liepoa 24 d. pas B. Petrą-11™* P o to'* p i a u s t o ' a t a t i n " 
vičienę susirinko būrys mote- tana8 P r o P° r c i J a s i r d t*da 

rų vykti į - M a r š - saldainių a n t kltų v m d u k l*> k u r i e Pa" 
kelia ir nuveža jau paruoštus 
saldainius j kitę. skyrių, kur 
mergaites tarnautojos suvy
nioja į popieras. Čia buvo vėl 
įdomu matyti vyniotojų mik
lumą ir įpratimą taip gTeitai 
suvynioti ^saldainius. Po to, 
priėjom prie pakavimo. Ma
žos dė&utės pilnos saldainių 
buvo įdedamos į dideles kor
dono dėžes, kurios mašinos 
pagalba buvo siunčiamos į 
peržiūrėjimo skyrių ir ten už
taisomos ir kraunamos į va
gonui?. 

Mūsų vadai prie kiekvieno 
skyriaus viską gerai išaiški
no. Pati dirbtuve labai švari. 
Grindys plaunamos net 7 sy
kius į dieną. Viduj įrengta vi
si oro sistema. Nors diena bu
vo labai karšta, bet įėjus- į vi
dų buvo vėsu. Išeinant, visos 
gavome po dėžutę saldainių 
dovanų. 

Išoriai dirbtuvė ir gi gra
žiai atrodo. Gražus pastatas 
ir puiki apylinkė — Oak 
Park Avenue. Parvažiuojant 
turėjome daug ko kalbėti ir 
dalinomės Įspūdžiais. 

Nutarėm vėl greitu laiku 
surengti kitą panašią ekskur
siją. Tai yra kultūringa ,ir 
naudinga taip pavažinėti ir 
daug ko pamatyti. Lauksime 
vėl takios progos. 

dirbtuvę. Susirinko ne vien 
fcęjungietes. buvo ir pašali- j 
nių, net svetimtaučių. Susi
rinkus apie 30 asmenų, pra
dėjome kelionę. 

Nuvykusios į fabriką, jau 
radome vieną tarnautoją te
laukiant su kortelėmis, amt 
kurių turėjom pasirašyti pa
vardes ir pranešti, kiek atvy
kome. Po to, mandagus tar
nautojas paprašė sudaryti po 
rinęę eilę, ir mus padalino į 
dvi 'grupes. Visiems įteikė bal 
tas kepuraites su firmos rek
lama. Užsidėjusios tas kepu-
raitės, mes atrodėme lyg uni
formuotos to fabriko darbi
ninkės. Tuoj prisistatė du va
dei, baltai apsirengę, kurie 
abi grupės nusivedė aprodyti 
fabriką. 

Pirmiaiusia parodė labora
toriją, kurioje daromi įvairūs 
analyzai. Paskui praėjome pro 
mašinas, kurios paruošia po
pierines dėžutes saldainių pa
kavimui. Išėjus. į kiemą ir ei
nant į kitą skyrių, matėm 
daug vagonų, kuriuose buvo 
tik atvežtas švariuose mai-
šuo (* čukruįs ir fistaškos 
(peanuts). Išėjus į vidų, vėl 
vadai paaiškino, kaip daro
mas kremas saldainiams per
tepti. Matėme, kaip didelės 
elektros mašina? išplaka kiau 
šinių baltymus, kurie supila
mi į didelius kubilus ir išpla
kami į standžias putas. Pa
mačius . tiek daug baltymo, 
viena ekskursantė hustelbiitf 
pareiškė: "Čiiai vištelėms tai 
geras biznis, kad jų produk
tą, tokiais kiekiais vartoja". 

Įdomu buvo matyti, kaip 
dideles šokolado plytas užde
da ant tokių viadukų ir už
kelia vielų pagalba į aukštą 
i r sumėtai į didelius katilus, 
kurie suvirina tą šokaldą į 
skystą košę. Vėliau, priėjome 
prie formų kspilimo. Čia dir
bo vieni vyrai. Ilgus stalus, 
pritaisytus ant ratukų, pri-

Šis kalinys, Andrew J. Yvynne, labai norehf%>asilikti fe-
deraliniame kalėjime ir dėl to protestuoja p«rieš grąžinimą į 
Georgia valstybės kalėjimą. " Je i neįeisite man pasilikti čia, 
sako jis, /aš nenulipsiu". (Acme telephoto) 

j Balsavo Virš 
Trisdešimts Metu 
Nebūdami Piliečiais 

Per praeitus trisdešimts pe-
nkh metus keturi Tliorne tyro 
liai ir dvi tų brolių žmonos 
bclsavo, mokesčius mokėjo 
kasmet ir kitomis piliečių tei
sėmis naudojosi Peoria, 111., 
o nebuvo tikri piliečiai. 

Amą -dieną jie atvyko į U-
nited States District Court, 
Peoria, 111., kad tikrai taptų 
piliečiais. Buvo taip: Frank, 
Perev. John ir Fred Thorne 
atvyko į Ameriką su tėvais 
jaunystėje.! Jų tėvas buvo 
karštas patrijotas ir ėm§ po
pieras tapti piliečiu. Tačiau, 
kai jų motina stengusi gauti 
pensiją, paaiškėjo, jog tėvas 
prieš tapsiant piliečiu staiga 
mirė. Thorne broliams niekad 
neatėjo į galva, kad jų tėvas 
nebuvo formaliai teismo pri
imtas. Dvi brolių žmonos iš
tekėdamos i?u Anglijos pilie
čiais prarado pilietybę. Gyve
nime visaip gali prisitaikyti! 

NAUJOS MAŠINOS FONDAS 

ri smagiai dieną praleisti, ir tai šįmet išleido savo vyre 
kurios iš anksto užsisakys1 pavandravoti po Ameriką ir 
vietas, prašomos 'susirinkti | pasidžiaugti su giminėmis, 
prie parapijos svetainės 7:30 
vai. ryto. Bušas išvažiuos nuo 
15 ir 49th Court lygiai 8 va
landą ryto. 

Išvažiavimo komisija — P. 
Zakarienė, K. Barčienė, ir A. 
Stašaitienė praneša, kad buse 
bus galima ir padainuoti. Ne
si vėluok i t e. 

Linksmų atostogų p-nui J. 
Kauliui ir laimingo jpio dviejų 
savaičių poilsio, (sugrįžimo į 
savųjų tarpą. Kip 

IŠ SO. CHICAGOS 

Primenu, kad ruglpiūčio 11 
d. 2 kuopa rengia pikniką! I ^ y y j ^ AtOStOgU 
naujame Labdarių ūkyje. Ne
pamirškite, kad sąjungietės 2 
kuopos mielai bet kam bilie
tų dykai "užfundys". Bute 
visokių linkismybių — žaidi-

Dar vienas gražus pastatai 
išdygo nui:> kolonijoj. Tai nar. 

Važiuojanti n a r ė p a s & a i ' a^s, vienas moderniš-
i kiaušių ir pa-statĮ^tas Šv. Juo-
I zapo parap. narių: J. Baltuš

kos ir F. Grigalaičio. Jei kas 
norėtų statytis sau garažą, 
pasiteiraukite pas šiuos vy
rus. Jie yra paityrę. 

Bulvariškis Juozas Kaulius, 
ilgametis ir !?enas didelių na
mų prižiūrėtojas praeitą pir
madienį išvyko atstogų pas 

mų, dainų, muzikos, komedi- ^ v o Amines į Pennsylyaniją. 
jų. Skanūs valgiai visiems 
teiks lietuviškos nuotaikos. 
Tad iki linksmaus pasimaty
mo rugpiūčio 11 d., maujam-e 
Labdarių ūkyje! "Nida ' 

s ' Šiomis dienomis įgavo laišką, 
!jo žmonelė Barbora Kaulienė, 

Į &md Duries 
Moterų Sąjungos 48 kuopa 

rengia "good t ime" liepos 30 
d., į Sand Dunefc. Kurios no- tą lankėsi Pennsylvanijoj, už 

kad laimingai nuvykęs ir per 
daugiau 20 metų nesimatęs 
su giminėmis, gražiai Links
minasi. P-nai Kauliai yra Šv. 
Antano parapijonai ir dideli 
jos rėmėjai. P-nia Kaulienė 
pasilikusi su šeima namus 
saugoti, nes jinai praeitą me-

NAUJOSIOS MAŠINOS FONDAS 

Spaustuvės Mašinų Fonde Buvo , $2,374.80 
O. Jagminienė, Brooklvn, N. Y $4 00 
P. Gribaitis, Roehester, N. SL 2.00 
F. Laponds, Detroit, Mieh ;., 2.0C 
A. Skirius, Cicero, 111 • 2.0C 
Y. Kabartskįenė, Dorchester,* Mass 2.00 
M. Makarauskienė, Kearny, N. J l 2.00 
O. Loveikienė, Easton, Pa ., 2.C0 
A. Leščinskienė, Chioago, UI 2.00 
B. Gedra, Baltimore, M& 2.00 
A. Rimidaitė, Chicago, UI ..,.... 2.00 
J. VVakeman. Westport, Conn , 2.00 
J. Zubėnas, Rockford, U I . . . . . 2.00 
Mrs. M. Bulkley, Fairfield, Conn. , 2.00 
Mrs. A. Palaima, Worcester, Mass , 2.00 
Mrs. Daugirdienė, Chicago, 111. , ' ...M 2.00 
P. Balkus, Detroit, Mich 2.00 
Kun. B. Ivanauskas, Akron, Ohio 2.00 
F. Bavaitė, Philadelphia, Pa 2.00 

, V Viso $2,414.130 

Nuoširdžiai ačiū visiems kurie prisidėjo prie " Draugo 

Spaustuvės Mašinų Fondo. 
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Duodama Laimėjimui Naujas 1940 DeSoto Karas 

įTHAT UTTLE GAME" A STRANGER I 

Dienraščio " 

DIDELIAME 
n -s-«*??**4įt-'* 
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sr-^.r 

» * * * 

• . • -" j 
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L A B O R VYTAUTO 

Rugs.-Sept. 2, 
1940 m. 

ĮDOMI PROGRAMA: 
Muzika, Dainos ir t. t. 

Pradžia 10 vai. ryto 

115th Street, 
arti Pulaski Rd. 

Nuoširdžiai prašome visu rezervuoti tą Seną mūsų dienraščiui ir dalyvaut piknike. 
DIENRAŠČIO "DRAUGO" LEIDĖJAI. 

- • 


