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T R U M P A I 
I. Sakalas 

Claude G. Bowers, USA 
ambasadorius Chile respubli
kai, kalbėdamas Santiago ka
taliku universiteto iškilmėse 
Sv. Tėvui pagerbti pasakė, 
kad Katalikų Bažnyčia yra 
vienatine viltis pasauliui išsi
gelbėti iš chaoso, į kurį jis 
yra nugrimzdęs. Griuvo im-
iperijos, žlugo dinastijos, net 
©kirtingos civilizacijos atėjo 
ir praėjo, bet Katalike Baž
nyčia savo mokslu žmonijos 
gerovei per šimtmečius stovė-
jo ir stovi, kaip uola. 

Pažymėtina, kad C. G. Bo-
wers, būdamas USA amba
sadorium Ispanijai prieš na
minį konfliktą, buvo nuošir
dus raudonųjų simpatizato-
rius. 

RUSIJOS AGENTAI SIAUČIA PABALTYJE 
VYSKUPAS BŪČYS 
ROMOJ 

THOMPSON, Conn., rugp. 
3 d. (telegrama) — J. E. vys. 
knpas P. Būčys, Marijonų, 
vienuolyno generolas, saugiai 
pasiekė Roma. 

NUSTATYTA ŽYDAMS 
DRABUŽIU KIEKIS 

Kokia tai Auna Louis 
Strong, kurią komunistų spau 
da, net krutinės glostydama 
cituoja, rašo, jog kuomet 
Lietuvos seimas priėmė rezo
liuciją, prašančią Aukščiau
siojo Sovieto priimti Lietuvą 
į SSSR, tai "seimo atstovai 
plūdo džiaugsmu, apsikabino, 
bučiavosi ir dainavo". Ne dy 
vai, juk jie tam buvo ir iš
rinkti" . 

Bet tuo pačia laiku milijo
nai lietuvių apsikbi^r;^ veik*'. 

Pasirodo, Lietuvoj dabar 
pilna Stalino agentų, kurie, 
riebiai apmokami, dumia pa-

BERLYNAS, Vokietija. — 
Vokietijoj pravesti dar aštres
ni įstatymai prieš žydus. Vi
siems emigrantams, kurių di
džioji dauguma žydų, uždraus
ta iš Vokietijos išsivežti dau
giau, negu dvi e.ilutes drabu
žių, vieną porą darbinių kel
nių, vieną megztinuką ir vieną 
apsiaustą. 

Prieš tai emigruoją žydai ga 
Išdava nusipirkti reikmenų, 
ypač drabužių, prieš išvykda
mi. Tačiau dabar jie gali išsi
veržti tik pačius reikalinguo
sius dalykus. 

£»*¥3tt' 

Britų kariuomenes outpostas Anglijoje, iš kurio stebimos angliškos sąsmaugos pakran
tes. Su priešlėktuvinėmis patrankomis britai budi, kai Hitleris grasina Anglijai įsiveržimu 

(Acme telephoto) 

IŠVEŽTAS RUSIJON 
ESTIJOS PREZIDENTAS 

Naikinami žymesnieji Pabal
tijo valstybių žmonės. GPU 
nušovė Latvijos prezidentą. 
Trūksta drabužių ir batų. 
Suomija griežtai kovoja prieš 
komunistų propagandą. 

PAKRAŠČIU LAIVAS 
PAŠOVĖ DU 
BOMBANEŠIUS 

Pagal naująjį įstatymą su
augusioj,! žyde, pavyzdžiui, ga 

šaulio lietuviams akis apie | U s u savim pasiimti dvi sukne 
kokį Stalinas Lietu- l€S, du žiurstus, vieną lietaus " r o j ų " 

vai padovanoja Jiems atro
do, kad Lietuva tik ir lauke, 

apsiaustą ar kostiumą, vieną 
žieminį paltą ar apsiaustą ir 

kad maskolai ją išvaduotų iš fcįtiis būtinus drabužius, ran
kšluosčiui?!, etc... 

Pasiliek&utiems Vokietijoj 
žydams nustatytos dar ir ki-
tos taisykles. Visi žvdai sau 

maskoliai juos "išvadavo." 

vergijos. 
Nuo 1830 metų, kuomet 

Lietuva pateko į geležines 
maskolių rankas, iš kurių ne-
isvad»vo nei 1863 metais su-
kilimas iki 1913 metų, lietu-j r e l k m e n " « a h P l r k t l s t a r P 4 

viai kovojo, kad išsivaduoti! v a L . l r
j
5

v
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iš maskolių, o fia dabar « * i » * * » « « l ***-
džiaugiasi", kad tie p a t y s S ė d i m o -papirkimą, per va-

landą negalimas. 
Bendrai, šiuo metu Vokieti 

joj miestas po miesto apvalo-
Petras Cvirka, kvailo, kaip m a s n u o ž y d u 

vienas yra pasakęs, romano 
• 'Frank K r u k " autorius, ra
šydamas "Liet. Aide" apie 
raudonąją armiją sako, kad 
dienos, kuriose maskoliai 
trempė Lietuvos laukus, "pa
siliks šviesiausiomis ir gied
riausiomis lietuvių tautos is
torijoj. Apie tas dienas liau
dis Sukurs legendas ir dai
nas ." 

Tikrai. Bus sukurtos tokios 
legendos ir dainos, kuriomis 
lietuves motinos gązdins savo 

EDINBURGHAS, Anglija,--
Į uostą įplauks mažas pakraš
čių laivas Highlander atsivež-
damas vieną dviejų pašautų vo 
kiečių Heinkel bombanešių. 

Antrasis hombanešis užside
gęs nukrito jūron. Sužeista du 
laivo tarnautojai. Pirmojo 
bombonešio lakūnas žuvo kar
tu su orlaivių jūrose. 

Pirmasis laivo leitenantas 
kovą taip nupasakojo: 

"Mes išgirdom bombanešius 
besissukinėjant virš laivo ir 
vienas jų pradėjo į mus šau 
dyti iš kanuolės ir kulkosvy
džių. . 

HITLERIS BIJO 
KOMUNISTU SUKILIMO 
VENGRIJOJ 

B U K A R ^ P A S , rugp. 4 d. 
— Nugąstavimai dėl galimų 
komunistinių neramumų Ve
ngrijoj ir venlgrų riaušių Ko
munijos valdomoj Transylva-
nijoj dar laibiaui sukomplika
vo Balkanų situaciją. 

Transylvanijos vadai sako, 
jog Komunijos užsienio rei
kalų ministerig jiems pareiš
kęs, kad Hitleris pareikala-
vęsę teritorinio susitarimo 
bijodamasis komunistų suki
limo Vengrijoj. 

Vengrija nori atgauti visą 
Transylvaniją, kurią dabar 
valdo Komunija, bet Hitleris 

j mano, kad Vengrija turėtų 

VENGRIJA ĮSPĖJA UŽ
SIENIO KORES
PONDENTUS 
BUDAPEŠTAS, Vengrija. — 

Užsienio spaudos biurais įspėjo 
užsienio korespondentus, kad 
jie nesiųstų (žinių, "kurios yra 
prieš Vokietiją a r Italiją ar 
kurios yra prieš žinomus ašies 
politinius (principus 'ar nusista
tymus ' '. 

Diplomatiniai sluogsniai aiš 
kiną šį uždraudimą kaipo Ven 
grijos viešą užsimojimą sude
rinti cenzūrą su Berlyno ir 
Komos cenzūra. 

Užsienio biuro pereiškimas, 
kuris perduotas koresponden
tams telefonu įspėjo juos "ven 

svintoji l iaudis" (klūpanti 
moteris iš rankų paleidus kal
velį.) Bet, uždengus pirštu 
karvelį, vaizdas griaudus: mo 
teris (Lietuva) ištiesus ran
kas šaukiasi pagelbos. 

neži-Brooklyn "La i sve" 
nanti nuo kokio gaivalo A 

"Mūsų vyrai nepradėjo šau pasitenkinti teritorijos dali-
dyti, kol orlaivis aiškiai nepi| mi ir perkraustymų gyven-

" tojų. 
Bulgarijos sostinen atvyko 

Komunijos mimsteris Jugos
lavijai, kuris pradės pasitari
mus su Bulgarijos vyriausy
be del teritorinių reikalavi
mų. Bulgarija nori atgauti 
pietinę Dobrudžią. 

sirodė. Tada paleista šūviai 
Pirmasis bombanešis sudužo 

ir antrasis pašaudęs iš kulkos
vaidžių nuskrido. Po pusvalan 
džio jo vėl grįžo, bet tuojau 
buvo pašautas. 

HELSINKIS, Suomija, ru-
gpiūčio 4 d. — Dabar jau 
pilnai pradedama suprasti 
naujojo režimo Pabaltijo kra
štuose sunkumą. Estijoj su
imtas ir išvežtas Rusijon bu
vęs Estijos prezidentas Pa-
ets, jo šeima ir jo anūkai. 

Mažais žvejų laiveliais pa
bėgę iš Estijos gyvenitojai 
pasakoja, jog Estijoj suimta 
milžiniškas skaičius vyres
niųjų. Daugelis jų paskuti-
niomis dienomis Taline be 
teismo GPU sušaudyti. 

Dingo be žinios buvęs už
sienio reikalų ministeris Eu-
palu ir kiti buvusios vyriau
sybės nariai. 

Ulmanis nušautas 

Latvijos prezidentas Ulma 
nis, kuris kaip ir Estijos Pa 
et s, per paskutiniąsias savai-j &* 
tes buvo laikomas naminiam KomunisUų internacijonaJas 

HELSINKIS, Suomija, ru-
gjpiūčio 4 d. — Nežiūrint Ru
sijos premjero Molotovo įs
pėjimo del antisovietinių pa
linkimų Suomija imasi griež
tų žygių prieš komunistų a-
gitatorius. Šiuo metu Suomi
joj yra apiei BfiOO komunis
tų, kurių tarpe žymi dalis 
nusikalstamojo elemento. Vy
riausybe (pasiryžus laikyti 
juos griežtoj kontrolėj. 

Spaudos atstovams vyriau
sybes žmogus pareiškė, jog 
Suomija, lojaliai pildydama 
taikos sutartį su Rusija ir 
norėdama palaikyti draugin
gus santykius su Sov. Rusi
ja, stengsis palaikyti tvarką 
ir neprileis nežymiai piliečių 
grupei agituoti už vyriausy
bes pakeitimą ar diktuoti 
Suomijos samtykius su Rusi-

gti visų pranešimų, kurie me- jo švelniai elgtis su Pabalti-

arešte, GPU agentų nušautas 
Rygos pilyje, k<ai jis pasi
priešino areštui. 

Abu prezidentai buvo ma
žų ūkininkų siinūs ir suvai 
dino vadovaujamus vaidme
nis abiejų kraštų nepriklau
somybėj. Jų vadovybėj aibi 
valstybes buvo pasiekę aukš
to gyvenimo lygmens. 

Nuo dabar Maskva nusto-

SLAPTA GABENAMI Į 
U. S. SVETIMŠALIAI 

DETROITAS, Mich. — Dis-
trikto imigracijos direktorius 
John L. Zurbrįck pareiškia, 
jog šiuo metu jaučiamas slap-

i merikos Lietuviai turi apsi-
vaikus, kak* kad~iki šiol da-! v a l y t i . Nuo komunistinio, po-
rė raganomis pasakose, juo-'nas Mizara. Kai pradės plauj J f ^ ^ ^ ^ ^ ^ P ? ^ 0 

dašimčių naktinis. Bu§ gązdi-, kti į Ameriką tikrieji Lietu-

nija ir pačiu Cvirka. 

Ant paskiausiai atėjusių iš 
Lietuvos laikraščių bandaro-

gina iškelti skirtumas tarp Ru 
sijos ir Romos-Berlyno ašies 
arba kurie nori įrodyti, jog 
ašis stengiasi pavergti mažą
sias tautas. 

Panašūs pranešimai esą 
priešo propagandos padari
niai >> 

iš Europos Kanadon, perkrau-
stvmas į Jungtines Valstvbes narni ir Pakvkiu ir jo kompa-! vos tragedijos vaizdai, kai ne , * * , .. . . . ^ ._,_. J kur nors per Detroito upę. 

vienas ir komunistuojantis! 
. . . . . . , . ,_ ! įtarimai kilo sąrvšvj su tri-
hetuvis pamatvs, kad jo te-; . \ . . . . . , įdavimas panikai, užmiršimas 

, ,. v , : jų lenkų jūreivių suėmimu, ku^ ,_ . , . . v, 
vas, brolis, sesuo sušaudvtas, . , , . , . v v. | garbes ir perdavimas krašto 

j rie pabėgę nuo laivo, vežančio] ° 
ūkis atimtas ir mongolams 

PASMERKĖ PRANCŪZI
JOS PASIDAVIMĄ 

LONDONAS, rugp. 4 d . — 
Gen. Charles De Gaulle, be-
kovojančių prieš vokiečius 
prancūzų vadas, kuriam ne
senai dabartinės Prancūzijos 
karo teismas paskelbė mirties 
bausmę, pareiškė, jog Pran
cūzijos pasidavimo aktas yra 
"netikusios vyriausybes pasi-

Žodis "pr iešo" nustebimo 
užsienio stebėtojus kadangi 
Vengrija oficialiai yra neutra
li. 

y> 

lių pasirodė ir nauji pašto 
ženklai oranžinės spalvos, 15 a k u o t a s , » « « * * *ei Smeto- Kanados į Jungtines Valsty 

vokiečius belaisvius, perėjo iš ° ~ ' _ .. . . _. 
"Prancūzija pralaimėjo 

centų. Mat>-t, išleisti Lietu
vos okupavimui paminėti. 
Ženkle simbolizuojama "išlai-

nos, kad tuos gaivalu 
valdyti ' ' ; patrijotingoji 

"su-
vi 

suomenė padarys tvarką. t i " , pareiškė Zurbrick. 

bes. 
. . Jiems turėjo kas nori pade 

mūšį, bet ne karą. Milžiniš 
kos pajėgos dar nebuvo įt-

MEDICINOS REIKMENYS 
PERLEIDŽIAMI KINIJON 
LONDONAS. — Užsienio rei-

"kalų posekretorius R. A. But-
ler pranešu, jog Raudonojo 

jo kraštais i r jos t3PU agen
tai areštuoja kasdien šimtus 
žymesniųjų Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos piliečių. 

Sunku gauti batų 

Šiandie visose Pabaltijo 
valstybėse jau sunku pirkti 
batų, kaip ir Maskvoje, kur 
reikalinga specialių leidimų. 
Visiems Pabaltijo valstybių ^ ^ ^ i r ^ ^ ^ 
miestų gyveitfojams įsakyto g . ^ k o m u n i s t u s . 
pranešti kelias poras batų jie k u r i ū o s s u a r e š t u o t u o . 
turi. kelis kartus turimiems n e p a p r a s t a i dide-

veikia 
Komunistų interaacijonalas, 

kuria glaudūs santykiai su 
Sov. .Rusija įgalina išgauti 
falsifikuotus pasus siųsti a-
gentus užsienin ir panaudoti 
Sovietų Rusijos diplomati
nius siuntinius ir neliečiamy
bę instrukcijoms, propagan
dai ir pinigams, paskutinio
siomis dienomis Suomijon pa
siuntė daug agentų su dire-
lėmis pinigų sumomis, kad 
sukeltų neramumus. 

Policija prieš komunistus 

Paskutiniosiomis dienomis 
nesėkmingai bandyta sukelti 
demonstracijas. Helsinkyj, 
Kotka, Turku ir Tammerfors 
(policija parodė energingą 
veikimą prieš dalinančius 

batams padėta puspadžiai. 

Panašūs įstatymai išleista 
ir dėl drabužių. 

lės pinigų sumos. 
Helsinky pradėjo patru

liuoti karo policija. 

Vokietijos aviacijos genero
las, rašydamas laikrašty Sc-

Krvžiaus ir medicinos reikme-l hlesiche Zeitung, pareiškia, 
nvs, siunčiami Kinijai gali bū| * * A n ^ H J a *& } * * ^ ] a ' 
* . . v. . „ , r ma ne per sąsiauri, bet is oro. 
ti siunčiami Burmos keliu, ne \ . . T .. . !._„ 

Nuolatiniai Britų salų bom
bardavimai, anot generolo 
Kari Schweickhardo yra ne 

žiūrint Anglijos susitarimo su 
Japonija, (pagal kurį karo rei 

Anglijai gresia oro karas 
BERLYNAS, rugp. 4 d.— oro atakomis, kurių gali An

glija susilaukti. 
"Mūsų orlaivių bazes Ska

ndinavijoj, Šiaurės jūros pa
kraščiuose ir Prancūzijos pa
jūryj garantuoja Anglijos ajp-
supimą iš visų pusių. Mūsų 
orlaiviai tuo pačiu laiku gali 

rauktos. Kurią dieną tos pa- kmenys nebepraleidžiami minė kas kitas kaip " t ik adatos j pulti visas vietas galimai 
jėgos sugniužins priešą." 'tuoju keliu. dūria i" palyginus su tomis smarkiausiu bombardavimu." 
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I l s ia * tasrilsn. Išskyrus sstmamcnlus. 
sfcsjAradsrbl&ins Ir korespondentams raitų negadina. 

Jei neprašoma tai padaryti ir neprlstunčlama. taia UKa-
lul pašto lenkių. Kedakctj* pasilaiko sau tetee taisyti 
Ir trumpinti visus prisiųstus rastus ir ypač Korespon
dencijas sislg aavo auoliaros. Korespondentų prašo ra
ly U trempsi ir alsiu ta I (jei galima radomaja nia&nSls), 

lt dideliu* tarpus pataisymams, vengiant pole-
ar asmeniAJnmių. Paseauatos koraapoudnaolJss 

bes. O jok pati kruvinojo Stalino valdoma! 
raudonoji Rusija yra imperialisdškiausia. 

Komisarų sakomos kalbos yra viliugingos 
perdėm atskiestoj? neapykantos prieš gyvuo
jančią santvarka kitose valstybėse, prieš 
krikščionybę. Spauda ta i paduoda kai kokį 
gryną pinigą. 

Lietuvos ir lietuvių tautos išgamų ir iš-

Pirmadienis, ru*rp. 5 d., 1940 

Aistra Ar Principas? 
Kataliku Bažnyčios 2riesi-) statymai santuoka padaro kš-

ninkai sako, fcasel J i inatrimo-l ardomą, tai tuo lyg norėtų 
nialuiiiib reikalus traktuojan- eliminuot iš šeimos gyvenimo 
t i perdaug rigoristiškai ir ne- tamsi uositts seksualinės mei-
atsižvelgianti į gyvus susi-1 lės bruožus: kai tik aistra pa-

davikų padedama raudonoji Maskva prikry- tuokellų reikalus; Gyva žmo-J linksta į savo auko s drasky-

Bkeibimų kainos prisiunčiamos ooreiitalarua 

Prenuuicratos Kaina: Jum. Amerikos Valstybėse: 
a l t a m s — $6.00; Pusei sfetui — $1.50; Trims Mėne
siams — $1.10; Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose vals-

pr*nura*'-%ta- M«t»m» - $7.00; Pusei Metui 
t* n© Pavienis numeris — te. 

*•...*,•«•** as «*-€*»na <iaas MsUvr Marck 11, l»lt>, a» 
Chlcago, Illinois Under tas Act of Marcn a. 1171. 

Branginkime Savąsias Mokyklas 

mėnesio prasidės mokslo metai. Tėvai 
pradeda svarstyti į kokią mokyklą leisti sa
vo sūnų ar dukterį. Lietuvių tėvams, k u r i e ' m i s jėgomis darbuosis vaduoti teavo tėvyne 

žiavo Lietuvą. Bet j i nemirs 
Šiandien mūsų tau ta ir visa brangi ievy

ne gyvena baisų raudonąjį terorą. 

Reikia įsivaizduoti, kas tenai tu r i vykti, 
kai išsilaisvinę tautos išdavikai dienomis ir 
naktimis visu savo pašėlimu puola i r suini-
dinėja ramiuosius gyventojus, kurie niekam 
nenusikaltę i r per ilgus metus dirbę savo 
kultūrinį darbą. 

gaus siela, esą, aukojama dog
mų raidei ir todėl žmotgus, 
nusivylęs savo santuokos 

iiių, niekinimą^ stūmimą ir] 
žudymą, tada leidžiama jai 
(tai aistrai) susirast nauja 

partneriu, negali savo k laidau1 objektą ir jį viliot glostymu, 
atitaisyti, tad. esanti reikalin-j bučiavimu, pastovaus susijun-
ga civiline santuoka, kuri į- gimo ir laimes kūrimo mira-

PROF. BSHWwiPI|llPHBfc' 

1/7/̂ S riMMMM 
P o Svietą P a s i ž v a l g i u s ve lnią, kai gauna su- bulvfT į 

kakta, tada pradeda tikėti. J e i kas tavorščių netikite 
vaiduokliams, tai prašau pa-

Kraujuose pasriuva lietuvio išeivio širdis 
girdint apie savo tėvynes ir savo brolių i r ' Tiesa, K. Bažnyčios moky-
seseių baisų likimą. j mu dieviškas principas svar-' 

Raudonieji tautos išdavikai su Maskvos' besnis, negu nepastovūs žmo-' ] 

galina valstybes organus iš- žais. Erotines meilė's "amži- skaityti šią gromatą iš Lietu 
I 

tuokt tuos, kurie nesugyvena numa«" — tai apgaulingiau- vos. 
ar nenori sugyventi. Į šias miražas. 

Je i norima stipraus šeimos 
židinio, tai miražais remtis 

pagalba atsigers žmonių kraujo, atsigerės ir 
atsidžiaugs jų kančiomis i r patys už šiucis 
žygius bus tautos prakeikti . 

Lietuvis išeivis nenuleis rankų. J i s viso-

gyvena tc&e kolonijose, kur y r a lietuvių mo
kykla, lengva tą klausimą išrišti. Jiems ki
to pasirinkime b M negali. Tautine pareiga 
jiems aiškiai sako siųsti savo vaikus ne kur 
kitur, bet t ik į lietuvišką mokyklą. 

Je i kam šis klausimas seniau nebuvo aiš
kus, jei kurie iš mūsų pirmiau nesupratome 
savo tautinės pareigos, dabar t ikrai jau ne
begalime išsikalbinėti ir išsisukinėti. 

Tarp daugybės šiurpulingųjų žinių, kurios 

tautą ir visus gimtoje žemelėje prispaus*™ 
sius ir kenčiančiuosius. . 

Nenustokime vilties. Ateis teiįimo diena 
mūsų tautos priešams — išdavikams ir Mask
vos komisarams. Lietuva bus išlaisvinta. 

Nacii£ Įsigalėjimas Meksikoje 
Meksikos prezidentai Lazaro Cardenas 

nių nusiteikimai, todėl šie Susituokusių žmonių meilė 
T 7-" bus pastovi ir poetiška t ik pastarieji turi jam subordi- . , \ . .. . ; . . 

S „t- m • I t a d a » kai Ji onentuosis i save 
nuotis. Tai yra visai teisinga,! . . , \ v , . f___ 

. .»,. , j idealą — i šventą i r amžiną 
nes gyvenimą reikia tvarkyt W T ^ _ „ . , _ _! » -* „ 
ne kaprisais, ne ūpu, ne nuo-

pereitą birželio mėnesį žadėjo su J . A. Val
stybėmis kooperuoti kovoje prieš 'penkJąją 

šiomis dienomis gaunamos iš Sovietų Rusi- koiumną", Dabar aiškėja, kad vias žadėjimas 
jos pavergtosios Lietuvos, yra i r .os, kad 
iš visų mofcyklų (pradinių, gimnazijų k aukš 
tųjų; bus išmesta viskas, Kas tauuška, kas 
lietuviška. Lietuvos mokyklos virsta rusų 
bolševikų mokyklomis, svetimomis mtttų tau
tos pašaukimui i? jos siekimams. Metamas 
lauk iš mokyklų ir tikėjimo dalykų dėsty
mas. Vieioj to bus kalama į vaikų galvai 
ateistinio komunizmo tikslai. Tauta bus nuo
dijama ir žudoma. 

Nėra abejonės, kad mun£ visiems ateina 
į galvą klausimas, kad dabar Amerikos lie
tuvių katalikų įsteigtos ir užlaikomos mo
kyklos "pasilieka vienintelėmis lietuvių mo
kyklomis pasaulyje. Dėl to, kaipo tokias, 
mes turime daug daugiau ve r t in i , negu ver
tinome ligšiol, daug nuoširdžiau jas turime 
paremti, o neleisti į jcį; savo vaikų, būtų 
didelis tautiškas nusidėjimas. 

Nuo dabar ir šios mūsų mokyklos turi pa-

nevykdomas. Nėra ko pasitikėti tokiu val
stybės galva^ kurs sėbrauja su komunistais, 
kurie Meksikoje vyrauja ir paskutiniais lai
kais išvien su naciais dirba viso Amerikos 
žemyno negerovei. 

Sulyg pačios Meksikoj vyriausybes cenzo 
Meksikoj yra apie 150,000 vokiečių. Kai kurie 
jų yra šalies piliečiai, bet visi iki vieno yra 
naciai i r Hitlerio agentai. J ie visi užsiima 

lat 'svyruojančiomis nuotaiko
mis, ibet geležiniais princi 
pais, nepareinančiais nuo lai
ko ir aplinkybių dvasios. Pri
vatiniame, visuomeniniame ir 
tarptautiniame gyvenime tiek 
pikta yra tik dėl to, kad va
dovaujamasi ne šventais prin 
cipais, bet kintamais dienos 
reikalais* kaprisais ir ūpu. 

Šeimos židinys negali būt 
stiprus, jei jo pagrinde bus 
ne šventas principas, bet t ik 
svyruojančios aistrcV. 

Tačiau Bažnyčia, griežtai 
gindama santuokos nesuardo-
niunia. anaiptol nėra kokia 

, •*, , . . . Susituokelių garbe ir zmo-
įntiantrope, kuriai nerūpi; .v, « • _ . • ! « . 
v

 r . , : _ . . _ * I giskas orumas neturi priklau-
zmonių laime bei gerove. Ne . *,* . . 

^yt nuo jos kintamumo bei 

Kristaus meilę savo Bažny
čiai. Jei iškilmingai dav^i žo
dį, kad amžinai, lig mirties 
mylėsi ir gerbsi savo žmoną 
bei vyrą, tai tas pažadas tu
r i būti šventai vykdomas be 
atodairos į tai, kad seksuali
nes aistres temperatūra nu
kris .iki nulio. 

Erotinis bei seksualinis 
karštis turi krist, nes toks y-
ra aistros dėsnis, todėl su
prantama, kad šeima negali 
būt 'stipri, jei su aistros karš
čio kritimu nustos galioję vi
si šventi ir iškilmingi įsipa
reigojimai. 

Ivuzių parapijoj? rašo Anta
nas, vienuose namuose atsi
rado vaiduoldis. Aš tuose 

;i_ namuose buvau pora kartų, 
bet tuo laiku nesivaklino. Te
ko kalbėtis su žmonėmis, ku
rie savo akimis mate. Vai
duoklis ne tik naktį,, bet ir 
dieną, esant daugybei žmonių 
visokius zbitkus išdarinėja. 

Sako, kad parėjusi sicln 
trankosi. Numirėlį matęs jo 
brolis Šiauliuose ir net su juo 
šnekėjęs. 

Žmonės nori visaip išaiškin
ti, kad tai y ra fokusai, bet 
kad yra daugybė liudininkų, 
kurie patvirtint savo akimis, 
tai matę ir kad tokių fokusų 
nieks negali padaryti . 

PRAŠAU NESIJUOKTI! 

(Lietuvoj) 
Kar ta i s kad paleidžia į sieną1 ž m o n § s Įt* tokį' burtą, kad 
bulvę, tai toji net ištyžta. 

, _v, . j . J - • Bažnyčios kalte, kad1 daug. . , . v 
nacių propaganda. Išleidžia propagandine . \ . •._•.' v ° svyravimų. Bažnyčia marei 
meksikiečių kalba dienraštį ir apie karo ei
gą biuletinus, kuriais ir meksikcnišM laik
raščiai naudojasi. Skelbiamos žinios apie ka
rą yra vienpusiškos. Paduodami tik vieni 
Vokietijoj nu veikimai i r laimėjimai. 

Vyriausias nacių propagandos lizdas y ra 
Vokietijos ambasadoje Mexico City. Šiai am
basadai priklauso apie 80 vyrų ir moterų. 
Visi darbuojasi kaip skruzdės. Patir ta , ši 
ambasada kas mėnesį tur i iki 300,000 doL 

sidaryti dar ket;:viskesnemis, dar geresne- į ^ o į ^ 
mis. J a s baigę JauanoKai tari išeiti geri, sa- ^ ^ i ų p r o p a g a a d a p i l n a i ^ ^ ^ ^ 
moningi lietuviai i r tikrai gerai pasiruošę 
šių dienų komplikuoto gyvenimo darbui ir 
kovai. 

Tad, branginkime lietuviškąsias mokyklas 
i r jas remkime. 

Lietuva Prikrvžiuota 
Šiurpiausia i r skaudžiausia lietuvių tau

tos istorijoje diena bus rugpiūčio mėn. 2 die-

Sią dieną kruvinejo diktatoriaus Stalino 
valdomos imperialistinės raudonosios Rusi
jos vyriausioji feovietų taryba Eusijon įjun
gė Lietuvą, Latviją, fis.iją ir Moldaviją (bu
vusią Besarabijos provinciją). 

Nuo šios dienos Lietuva Maskvai bus ži
noma kaipo kelioliktoji Sovietų Socialistinės 
Sąjungo* respublika. 

Sis viso civilizuoto pc^^aulio smerkiamas 
smurtas atliktas Maskvoje, ten nuvykus iš 
Kauno komunistų atstovybei. 

Nėra žinių, kokie individai sudarė tą a.-
stovybę. Reikia spėti, kad j i sudaryta iš di 
ušiausių i r atkakliausių mūsų taatei; i r val
stybės priešų. Tai Žinomų niekšų budelių 
gauja. J i nuvyko Maskvon ir pasiūlė Stali
nui Lietuvą įjungti raudonojon Rusijon. 

Kiek žinoma» Stalinas su Molotovu i r be 
šios niekšų gaujos prašymo butų t a i pada
ręs. Nes ne vtLud Lietuva raudonarmiečių 
buvo apnikta. 

Bet Maskvai reikėjo kokių nors formalu
mų, kuria r* pasauliui akys dumiamos. I r 
Stalinui sekasi dumti akis. Nes, štai, kad i r 
Amerikos spauda be mažiausių komentarų 
paduoda žinią iš Maskvos, kad Pabaltijo 
valstybes jau įjungtos Rusijon. 

š i spauda dar nesigaili nė vietos plačiai 

ša, prez. Cardenajj prieš ta i nė piršto neiš
kelia. Neseniai prezidentui Cardenui reika
laujant iš vokiečių ambasados ir Meksikos 
pašalintas nacių propagandos direktorius 
Dietrich. Berlynas jį nukėlė į ambasadą Ja
ponijoje. Jo pašalinimo tikroji priežastis ne
žinoma. Kalbama, kad larp jo ir komunis
tų vadų kilę nesusipratimų. Kadangi Mek
sikoje komunistai yra galingesni ir prez. Car
denui artimesni, t ad gal jų pastangomis Die-
trichui neleista ilgiau pasilikti Meksikoje. 
Po Dietricho iškėlimo propaganda nė kiek 
nesumažinta. 

Naciai savo propagandai be spaudos ir 
žodžio naudoja da r ir kratomuosius vaizdus, 
kuriais atskleidžiami vokiečių karingi žy
giai Europoje, kai kurių kraštų užkariavi-

Į mo eiga i r kruvinieji jų isusirėmimai su prie
šais karo laukuose. 

Gal ne visi Meksikos vokiečiai y ra nuo
širdūs naciai. Bet jie privalomai Gori užsi
imti nacine propaganda. I r štai kodėl. Prieš 
kilsiant karui Europoje visi Meksikos vo
kiečiai is savo ambasados gavo paklausimų 
lapus, kuriavi reikalauta pateikti informa
cijų apie save ir savo namiškius išeivijoje 
i r paliktus Vokietijoje. Vokiečiai atsakė į 
klausimus. Vokietijos vyriausybė tuo būdu 
įgijo informacijų apie Meksikos vokiečių na
miškius Vokietijoje. Tad juos verčia naciz
mui agentauti, jei nori, kad vie namiškiai 
nebūtų spaudžiami, arba kaip ki taip kliudo
mi. 

Komunistai plačiai įsivyravę Meksikoj. 
Pat i Meksikos vyriausybė su raudonaisiais 
vadais sėbrauja. Komunistai vadovauja kone 
visoms meksikiečių darbininkų organizaci
joms. Vyriausybė pati yra įsigifinmsi į rau
donąsias idėjas. 

J . A. Valstybėles Meksika, ka ip gretima 
valstybė, yra pavojinga dėka ten tarpstan-

kam šeimos židinys virsta že-| 
mes p ragaru : Šv. Baste aiš-j 
kiai pasakyta, kad vyras taip 
turi savo žmoną mylėti, kaip 
Kristus myli savo Bažnyčią, 
o Kristus paaukojo savo gy
vybę už Bažnyčią, Kristaus 
meilė Bažnyčiai yra visai ne
suinteresuota, visai beogois-
tiška. 

Taigi katalikiškoj šeimoj 
tur i viešpataut tobula meilė, 
kur i įgalina žmones pasitikėt 
liggrabine ištikimybe ir sau
got šeimos židinį nuo praga
riškų įtakų. Kas Dievo ne
klauso, tas neklausys ir val-
fctybės įstatymų; kam tikėji
mas neįkvepia šventos meiles 
bei ištikimybes, tam juoba to 
lepadarys civilines santuokos 

įstatymas. 
Seksualinės aistros ypaty

be yra tokia, jog ji glosto ir 
drasko, bučiuoja i r spiaudo, 

oja jaunavedžius gerai vie
nas ant ra pažinti ir rinitai 

Bulvės lekia iš palovės, kur 
jos supiltos, o po lova ir bul
vėse nieko- nėra. Kaip buvo 
šalta, tai mesdavo apšalusiais 
iš lauko paimtais akmenimis, 
nors į lauką durys buvo užda
rytos. Meto molinius akme
nis, žvirgždus, įvairius nuo 
sienų daiktus, paveikslus, va
rinėja lovas, stalus, meta 
nuo lovų paduškas, drabužius, 
trauko iš lovų šiaudus, nuo 
miegančių paklodes ir net iš 
po jų paduškas, puodynė su 
pienu pasikelia nuo stalo ir 
puola į aslą. Sykį stovėda
mas ant stalo čerkiukas (sti
kliukas šnapsui gerti) subįrė-
jo į šipulius. Daiktai laksto 

jei garnys nutupia ant kurio 
nors namo stogo, tei tuose 
namuose įvyks nelaimė. 

(Amerike tai nėra jok& bur
tos, bet tikrovė, ypatingai pas 
daugelį pastaraisiais mr.tais 
apsiženijusių. Jei jau garnys 
nutūpė ant jų namo stogo, 
tai tikrai atnešė "nela imę".) 

apsigalvoti prieš susirišant s u d k l ^ l e J«g»> bc^nematyti, 
liggrabiniu matrimonialiniu k a d k a s J u o s mėtytų, o trio-
ryšiu, nes ne laikais taisyt sa- b o J e P i l n a žmonių. Žmonės, 
vo asmeninę klaidą tada, ka- k u r i e p i™iau buvo abejingi 
da toy klaidos atitaisymas sa
vo naudai daro neatitaisomą 
skriaudą kitiems, — pames
tai žmonai, vyrui ir, svarbiau
sia, vaikams. Asmeninės lai
mės rūmai neturi būt- statomi 
ant kitų laimės griuvėsių. 

Iš šitos estinės normo s ei-
nia šeimos nesuardomumo pri-
n<»£pais. Suardomos šeiar.ps 
principas yra pernelig egois
tiškas, nes jis leidžia ant ki-

ir netikėjo nei į Dievą, nei į 

Petras Kvailutis už kelių 
dienai po vestuvių barą piršlį: 

— Tamsta esi niekšas, ap
gavikas, melagius. Sakei, kad 
mano žmona yra truputį ku
prota, ir šiefk tiek šhibuoja, 
bet už tat tur i 25 tūkstančius 
pasogos. O dabar pasirodė, 
kad j i jokios pasogos negau
na. 

s> 

— Na, kam gi taip mane 
keiki? Gal dėl pasogos aš kiek 
ir sumelavau, bet kad ji šlu
ba ir kuprota, tai juk ne me
las. 

ARMIJA - JAUNIEMS VYRAMS PROCA 
J . A. Valstybių kariuome-, šias, pastogė ir tani' tikra su-

nėje vyrams atlyginimas iš ma įsigyti drabužius. I r kas 
pradžių yra mažas, bet yra ketvirti metai atlyginimas 
daug progių prasimušti aukš- kiekvienam 5 nuošimčiais a * 
čiau ir daugiau pelnyti. Jau- tomatiškai didinamas. Po 20 
niems vyrams, kurie ateityje, 
rasi, bus pašaukti kareiviau
ti, pagrindinis atlyginimas 

tų nelaimės statyt savo lai- bus 21 dol. kas mėnesį ir kiek
inės rūmus, nors šie pastarie- vienam galima tikėtis atsiekti 
ii visuomet būna iliuzoriški, karijerą. Civiliniam gyveni 
nes negali žmogus savo šir- me kan je ra šiandien yra re-
dies gilumoje jaustis laimiai- tenybė. 
gas, kada jaaičia, kad jo " lai-

. m ė " yra nupirkta jam arti-
jungia ir -skina, kuria gyvy- ^H&ų į ž e m i n i ™ , pali, 
be ir ją žudo. Toje aistroje ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
yra daugiausia disharmonijos, ^ ^ ^ n e i š t e ^ j i m l l ) d f e s . 
priešingumų sau pač.uu, ne- ^ n [ ^ ^ k u a p g a v i m u , n u 0 

pastovumų, svyravimų. ^ kmio a p g a u t ų j ų l i k i m e į. 
rodo praktikos gyvenimas, tai ^ k i t a k r y p t į > t i l 

rodo ir visi erotiniai *m*tM dažriausiai į 'blogą puse. 
nai, kurie XIX ir XX a m z m " » | ! | f | : J. Gs. 
je yra padarę daug įtakos i M k i*-' 
žmonių pažiūroms į meilę ir 
š^imą. 

Jei " laisvosios me.iles" i-
dėja pradėjo skverbtis į šei
mą ir ją griaut, tai tik dėl 

Suprantama visi negali būti 
generolais su metiniu 13,500 

metų tarnybos atlyginimas 
padidinamas 25 nuošimčiais. 

Dviejų žemesniųjų skyrių 
kareiviams yra progos pelną 
pasididinti savo gabumais, 
arba kokiais speciaiiniais už
siėmimais. Galima patekti į 
virėjo, kalvio, klerko, šoferio, 
telegrafo operatoriaus ir tp. 
vietas. Už tai yra priediniai 

dbl. atlyginimu, pareiškia atlyginimai — nuo 3 iki 30 

komisaro Molotovo kalbai. Komisaras kar 
čiais žodžiais puola imperialistines valsty- čiai "penkta ja i kolumnai '. 

Dan Smith (Jliicagos laikraš
ty Dailv Times. Tačiaus 
kiekvienas normalios inteli
gencijos «ir gabumo jaunas 
vyras Dėdės !į>amo kariuome
nėje po kai kurio tarnybos 
laiko gali sulaukti kaskart di
desnio atlyginimo. 

Eiliniai kareiviai paskirsty
ti į septynius skyrius, kurių 
pagrindinis mėnesinis atly. 
ginimas toks: 

Papras tas kareivis 21 dol.; 
negiliai ir nerimtai galvoja ir sveicariios-Prancuznos siena.) , . . . • „ 
, • - °- ,. _ i o v c ^ a i J J ^ ' p a p r a s t a s kareivis pirmosios 
kad jis žavisi tik seksualines: n u 0 Genevo iki Bazelio. 
meilės "glostymu"* "bučiavi
mu " , " jungimu *". * 'gyvybės 

DAUGIAU VOKIETIJOS 
SERU UŽDARYTA 

GENE V A, rugpiūčio 2 i 
to, kad niodernišk'as žmogus — Vokietija įsakė uždaryti 

Daugelis stebėtojų pažymi, 
i i "* "* J j o s tai daroma, kad išvengtų kuriniu", o nepastebi, kadi į => ' . *™ 

toji pat meilė, jokio Švento ^ i ų sklidimą apie pasir 
principo nekoreguojama, ne! « • P ^ Angliją. 

•uosa-

klasės 30 dol.; korporalas 42 

dol. per mėnesį. Kokio nors 
darbo specialybė yra brangi
nama. 

Be to, priediniai atrygiai-
mai mokami patrankų, šautu
vų, arba orinių bombų specia
listams ir pelniusiems tarnyv 
bos medalius, arba kitokius 
požymius ir pagarbas. 

Kompanijų vadai paaukšti
na kareivius juos rekomen
duodami varesniesiems. Pa-

w 

prastai ima ilgoką laiką ka
reiviui iš vieno skyriaus pe
reiti į kitą. Bet kaip karrao-

tik glosto, bučiuoja, jungia ir 
kuria, bet ir drasko, spiaudo, 
skiria ir žudo. 

Kai civilinės santuokos į-

Net ir ūkio darbininkams ir 
savininkams, kurių darbas ir 

dol.; seržantas 54 dol.; štabo Į m enės skaičius didinamas, ta-
seržantas 72 dol.; pirmasis, (}a reikalingi nauji korporalai 
arma technikinis seržantas įr seržantai. I r tada gabiems 
84 dol., ir vadinamas master kareiviams yra proga iškiHi 
seržantas 126 dol. aukščiau. 

Be šio pagrindinio atlygi-
nuosavybes yra kitoj sienos! nimo kiekvienam kareiviui 
pusėj, uždrausta pereiti. ' parūpintas ir užtikrintas mai-

Neverta pulti to, kas mūaų 
puolimo nejaučia. 

".' * . I 
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Motery Skyrius 

Eina Pirmadieniais Veda A. Lapinskiene 

PR'EKONĖS VA'HŲ AUKLĖIM 
Paversk baime žaidimu Įaugina ir gana su„ku *j *• užluoti «*"«• T*B» i* 
ir mažyti persalėsi .baimę jlems i J a i š k i n t i < kad » ?m™ m ™ — mW-

i galėtų pergalėti. Vieni 
j gaietų pergalėti. vieni bijo 

'Turiu dviejų metų ma- didžiosios maudynes, kiti ka-
žytį, kuris nesiduoda, kad aš j rams valyti mašinos ir tt. Ži-
jam galvelę išplaučiau. Kaip j noma, jiems yra priežastis, 
tik pamato, kad aš rengiuosi ] bet nevisuomet tą priežastį 
prie to, pradeda klykti, verk- galima surasti. Tad, maty
ti ir nebežinau nei ką su juo, darni vaikučiui reakciją, pa
daryti. Turiu šaukti savo vy-' naudokime ją žaidimo prie-
rą į pagalbą, cada jį privers- mone, nukreipkime jų atydg, 
tinai palaiko, kol aš jam galvą būkime malonūs ir kantrūs su 
išplaunu." 

Paprastai, maavciai vienu 
jais. 

Jeigu mažytis bijo duoit 
vienu ar kitu laiku ko norsi galvelę išplauti, paverskime 

lu ir pats putas užsideda ant 
galvos. Parodyk jam veidro
dyje jo išvaizdą, dūko jam 
progą apsiprasti su muilu, su 
vandeniu ir taip pamažu, nei 
nėjusi, kaip jo baime pranyks. 
Žinoma, reikia saugoti jo aky
tes nuo muilo ir nepradėti 
jam galvą plauti, kada yra 
pavargus. 

Panašiai gali visokias vai
kučio baimes apeiti ir jam 
įsitikinimu drąsą įgyti. 

Pamote 
Ale, aštuonių metų šviesa 

plauke, įbėga į kambarį ir pa
slaptingai sušnabžda: 

'Jan atėjo . . . 

Ištikimų!" klausia Vito 
akys. 

"Tikrai. Vakar ilgai neuž
migau belaukdama jų. Ir kai 

mušti! Atsimeni, aną kartą. "Ne, ponia," suskamba 
bare, kai pasakė kad atves, Alės balsas. 

. . 

mums naują mamą." 

"Ir aš jam atsakiau, kad 
nenorime jokios kitos, kaip ta, 

"Bet kodėl f" 
"Nenorime kitos mamos; 

jau sakėme tėveliui," Vitas 
piktai atsako. 

"Ir kas jums sake, kad no 

kurią turime danguje." 
"O jei būtų gera!" galvo

jo mažiausias. "Ir žaistų su riu būti 'kita mama'!" 
mumis. Juk dangus taip to- "Tėvelis sake 

[ Ii! Aš jau pavargau Dievu-
tik išgirdau jų žingsnius, pri- Uo p r a g v t j , k a d s u g r ą ž i n t ų a t . 

gal mums mamytę" . . . 
"Sakai gera!" Vitas kal

ba. "Gera pamote? Kvailas!) gali ją atstoti." 

šokau prie lango." 
"Ir matei "ją?" Nekantru

mas drebina šešiamečio lūpas. 
"Mačiau . . . 
"Kokia ji f Sena, snsirau 

knsi ir veržiančiomis iš akių 
liepsnomis t" 

"Visai neatspėjai . . . Jau
na ir graži . . . 

"Graži! Kaip gali būti 
pamote graži?" vyriškai su 
kerta keturmetis Jonukas 
"Geriau Tylėk!" 

"Kodėl manės nepažadi
nai ?" klausia vyresnis. 

"Kelis kartus purčiau, bet 
miegojai kaip užmuštas." 

"Gaila. Būčiau ir viršaus 
pataikęs į ją su šautuvu." 

"Nori ją nušauti?" ištem
pė akis Jonukas., 

"Žinoma !" 
"Į kalėjimą tave įmes." 
"O kas man svarbu." 
"Nekalbėkit taip vaikai," 

sudraudžia sesuo. "Kai tik 
ją pagąsdinti šautuvu, tuoj 
apskūs tėveliui. Ir kad gausi 

"Tėvelis negerai išsitarė. 
Visame pasaulyje yra tik vie
na motina, ir niekas, mano 
mažieji, niekas niekuomet ne-

Bus gera pirmas dienas, bet 
kaip tik tėvelis neapsižiūrės, 
tuoj ir išvys mus į mišką, k<dp 
Snieguolę . . \ Kur tu matei 
gerą pamotę? Atsimink kaip 
verkė senutė, kuomet jai pasa
kė" . . . 

"Tai kodėl tėvelis sakė, kad 
ji gera ir mus mylės? Mela
v o / ' klausia mažasis. 

Kišeninis 
Lietuviškai—Angliškas 

ir 
Angtiškai—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 " 
2334 South Oakley Ave„ 

Chicago, Illinois 

"Žinai, kas atąitiko?" se
suo aiškina. " J ina i tėvelį 
"užkerėjo;" aš pati pasislė
pusi girdėjau, kai teta Mari
ja tai sakė. Iki manai, kad 
visos raganos yra biaurios? 
Ne, mielasis! Jos perdaug au
drios. Jų yra daug gražes-

j nhj už pačias laumes. Taip 
geriau gali žmones apgaudi
nėti . . . i 

" K a i p nuo jos išsigelbėsi
me ?" klausia mažasis. 

"Reikia ką nors sugalvoti, 
kad tėvelis pats ją išvarytų 
iš namų. Eisiu perskaityti 
dar kartą visas pasakas.*' Alė 
nori išeiti. 

" J a u ateina!" 
"Ateina mus mušti?" bijo

damas klausia Jonukas. 
"E inu paimti šautuvą . . . 
"Apginsi mane" 
"/Taip, baily, apginsiu! Aš 

jos nebijau!" 
"Vitai , neik dabar. Jau ji 

čia pa t , " prašo sesuo. 
Pasidaro tylu. Įeina Ele

na. Jos grožį dar labiau ryš
kina didelės melancholiškai 
žvelgiančios akys. 

"Gerą rytą, mažyčiai!" 
"Gera rytą" išsigandę šal

tai atsako. 
• * Nepabučiuo jate manęs ? 

Nei rankos nenorite duoti? 

"Ta i ko tamsta atėjai?' 
klausia Vitas. 

"Atėjau būti jūsų drauge." 
" D r a u g e ! " nustemba Alė. 
"Taip . . . Prisiartinkit ar-

čiau nebijokite manęs. Aš 
taipat turėjau didelį sūnelį, 
kaip tu, Vitai. Su tokiom pa
čiom vosilkinėm akim, kurios 
dabar taip piktai į mane žiū
ri. Jis buvo toks geras! 
Kaip mes vienas kitą mylėjo
me!" 

" I r kur jis dabar?" Jonu
kas griežtai žiūri jai į akis. 
" K ą su juo padarei? Palikai 
jį miške!" 

" O kitą man" pagriebė 
Alė. . 

"Xe, man! Tu pasitrauk," 
Jonukas nori Alę atstumti. 

"Kodėl turiu aš pasitrauk
ti? Aš pirma paėmiau. Matai, 
koks gudruolis," nepasitrau
kia Alė. 

"Sakau, pasitrauk! Bus 
blogai, gausi!" graso Jonu
kas. 

2 šaukštus šaltosios košės. 
Supilk ginger alę ir pieną į 

aukštus stiklus. Pridėk į sti
klą po šaukštą šY.ltosios ko
šės. Tuojau duok certi. Gali 
vartoti "root beer" vietoj 
"ginger ale. , , 

Agurkai, Agurkėliai, 
Agurkui i d 

Nors agurkai nėra roikalin-
" K a s gaus! Aš? Na tik pa-, gi sveikatos gerovei, vis tiek 

mėgink!'' 
"Ne, ne! Aš nenoriu drau

gų peštukių," Elena išskiria 
juos. "Tu, Vitai, kaipo vy
resnis, eik priekin. Rodysi 
mums kelią. Gerai?" 

jie daug pagelbsti apetito su
žadinimui. Yra daug pries
konių, bet agurkai, įvairiai 
rauginti, marinuoti visus per
viršija. 

Gerai turėti namie augintų 
" Gerai." Pasitenkinimas su i agurkų, tačiau pasirenkant 

pasididžiavimu reiškiasi jo< galima ir markele gerų nusi-

Respublikonų prezidencinio kandidato Willkie žmonai (de
šinėje) rodoma jai į Colorado Springs prisiųstą dresę,* kurią 
ji vilkės Ehvood, Ind., joo vyno pagarbai surengtose iškil
mėse. Kandidatas Willkie tenai priims nominaciją. (Acme 
telephoto) 

kas. "Uf, gali nebelaukti jo 
daugiau: jis jau nesugrįš".... 

"Žinau, mielasai . . . Ir aš 
palikau viena, vienui viena, 
dideliuose namuose ir gražia
me sode . . . Viską turėjau, ir 
neturėjau nieko, nes mano 
sūnelis nebebuvo jau prie ma
nęs.1 • Verkdamas nutraukia 
jos žodžius. 

. . y y Neverk, ponia/ susijau
dinusi prisiartina Alė. "Di-

ten, aukštai, mamą, kuri meL-
stūsi už jus, ir čia tikrą drau
gę, kuri jus saugptų . . . Kaip 
jums atrodo, jei pabandytu-
mėm būti draigais?" Jos žo
džių nuoširdumas ir gilios 
akys, mokančios taip meiliai 
žiūrėti, pasiekia vaikų širdis, 
ir jie pajaučia, supranta, kad 
gali ja pasitikėti. 

"Ir visuomet būsi su mu 
mis?" klausia Jonukas. "Ne-
paliksi mūsų vienų, kaip Julė, deli neverkia!" 

"Verkti!" pakartoja Vitas, kai būsime negeri! 

žodžiuose. "Palaukit trupu
tį. Einu paieškoti lazdos. 

"Ir dabar, kai ateis tėve
lis," Jonukas kalba, "pasaky
siu jam, kad nors ir tikrą pa
motę atvestų mums, nebebijo-
sim jos, nes tu mus apginsi... 
Tiesa? 

"Visa siela, mielas kūdi
ki," giliai susijaudinusi ištarė 
Elena. 

M. R's. Vertimas. 

) > 

"Aš niekuomet neverkiu, nors 
ir smarkiausia mane Julė mu
ša." 

"Kas ta Julė?" klausia. Ele 
na. 

"Ji mus saugoja kai tėvelis 
išeina į darbą . . . 

"Nemuš daugiau, užtikrinu 
tave . . . Nusišluosto akis. 
"Matai? Jau nebeverkiu . . . 
Ir dabar norite žinoti, kaip ir 
kodėl panorau būti jūsų drau
ge?" 

"Taip," Alė ištaria. 
"Gerai; kuomet pažinau jū

sų tėvelį ir sužinojau, kad turi 
tris vaikučius, pagalvojau, kad 
gal nors kiek palengvinčiau sa-

Ne, kūdikį," per ašaras vo skausmą, atiduodama jums 
šypsosi Elena. "Nuėjo dar-' savo meilę ir rūpestį, kurių 
gun su savo tėveliu . . . i jau negaliu- teikti mano sūne-

"Dangun?" klausia Jonu-j liui . . . Ir tuomet, turėtumėt 

"Niekados nepaliksiu jūsų 
vienų," tvirtai prižada Elena. 

"Moki žaisti!" toliau klau
sia Jonukas. 

"Ir dar kaip!" Elenos akys 
šypsosi. 

"Ir pasakas sakyti, bet il
gas, kurios niekuomet nesi-

a 

Commonyealth Edieon Co, pastatė namus, 3305 No. Marsr-
field ave., kur publikai demonstruojami elektriniai gaminiai, 
įtaikinai ir visi namuose iš elektrinių instrumentų apturimi 
patogumai. Aliee Cunningham, 1079 N. Branch gt., 500,000 
lankytoją (namų vizitorę) sveikina General Motors Sales Fri-
gidaire skyriaus generalinis maiUadžeris Larry F. Skutt. Jis 
lankytojai dovanojo elektrinį pečių. Publika nemokamai ga
li lankyti šiuos nuostabius namus, vadinamus Home for 
Electric Living. 

baigia?" čiauška mažytis. 
"Taip pat." 
"Ir lėles sutaisyti?" Alė 

klausia. 
"Žinoma! O dabar duosite 

man po bučkį!" 
"Aš taip!" apkabindama 

Elenos kaklą sušunka Alė. 
"Noriu būti tavo drauge." 

"Aš taip pat," ištaria Jo
nukas. 

Elena apkabina, priglausda-
ma abu kūdikius. 

"Gerai," lig nenoromis ta
ria Vitas, dar kovodamas su 
simpatijos banga, kuri jį 
traukte traukia prie jaunos 
ponios, "bet jeigu nesakai 
teisybę, jei apgaudinėji, mus... 
Turiu užtaisytą šautuvą, gir
di!" 

"Sutinku," taria Elena, bu 
čiuodama jį. "Jei pamatysi
te, kad apgaudinėju jus, šauk 
į mane. Ir be to, jei nebū
čiau gera, labai gera su ju
mis, vargšai paukšteliai, man 
prikaišiotų mielo mano mažy
čio akys, kurios iš aukšto žiu
ri į mane . . . 

"Einu atnešti visus žaisliu
kus ir padovanosiu tau vilk-
ką," nori eiti Jonukas. 

"Dėkui, branguti, bet man 
atrodo geriau, kad visų pirma 
eitume pasivaikščioti. Ei
nam pasitikti tėvelio. Jis da
bar grįžta iš darbo. Duok 
ranką, Vitai. 

Gardus Gaminiai 
Rašo E. Kleveckaitė 

VĖSŲ&> ENERGIJĄ PRI
DUODANTI GARIMAI 

O raudžio Malsinys 
3 puodukus pieno. 
4 šaukštus cukraus. 
1 puoduką orandžio skysti

mo. 
Sudėk viską sykiu ir gerai 

išmaišyk, ar išplak. Atvėsink 
šaldytuve. Dėl smarkesnio 
gėrimo, gali dadėti šaukštuką 
cinamonų. 

Fmger Alės Maisinys 

1 puoduką "ginger alės." 
1 puoduką pieno. 

pirkti ir pagamini? . Yra pa
gamintų krautuvėje, bet nepa-
lyginasi jų prie tų, kurie namie 
pati sumarinuoji. Reikia var
toti geriausią uksus^. nes daž
nai agurkai sugenda arba ne
turi skonio dėl to, kad uksu-
sas netinkamas ar prastas. 

Geri Raikyt: Agurkai 

Suraikyk ketum.* kvortas 
vidutinio didžio agurkų ir su
dėk į molinę p'ioiyuę. Ištir 
pyk vieną puoduką jjruskos į 
dvi kvortas vandens žr užpilk 
ant agurkų. Tegu pastovi 
taip vieną savaitę. Tada nu
sunk vandenį ir užpilk dvi 
kvortas vandens, į kurį pir
miau įdėk pusę šaukštuko alū
no. Tegu stovi per naktį. 
Nukošk ar nusunk. Virk sy
kiu du puodukus užsuso, vie
ną puoduką vandens, pusę 
puoduko cukraus, vieną šauk
štuką selerų sėklų, tris colio-
ilgio šmotelius pagaliuko ci
namono ir užpilk karštą ant 
agurkų. Nukošk skystį ir per-
kaitink per tris rytus vis du-
dėdama pusę puoduko cukraus 
ir vieną šaukštuką kasi jos žie
dų. Sudėk į sterelizuotas 
stiklines (jar'us) ir drūčiai 
uždaryk. ' , 

— Lininiai drabužiai žibės 
ir bus stipresni, jeigu plovi
me į paskutinį vandenį įdėsi 
truputį "borax., 

5&E ^ 
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Skaitykite Ir Platinkite Sekančius MŪSŲ 

Katalikiškus Laikraščius: 

"DRAUaAS" — vienintelis A- >Hfc* 1 2 * 
menkos lietuvių katalikų dien
raštis. Metams $6.00. 2334 South 
Oakley Ave., Chicago, HL 

"LAIVAS" — tikybinis savaitraštis. Metams $2.00. 
2334 So. Oakley Ave., Chicago, Ulinois. 
"DARBININKAS" — ftv. Juozapo Darbininkų Są-
jnnsros 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
tams $2.00. 73 East South St., Wilkes-Barre, Pa. 
"MOTERŲ DIRVA" — A.L.R.K. Moterų Saiungos 
organas. Metams $2.00. 2317 So. Hoyne Ave., Chicago, 
Illinois. 
"STUDENTŲ ŽODIS" - A.L.K. Studentų ir Pro
fesionalų žurnalas. Jame bendradarbiauja visos ge
riausios Amerikos pajėgos. Metams $2.00. Mariana-
polra College, Thompson, Conn. 
"VYTIS" — lietuvių Vyčiu organizacijos mėnesi
nis žurnalas. Metams $2.00. 4736 South Wood Street, 
Chicago, Ulinois. 
"MUZIKOS ŽINIOS" — mėnesinis muzikos žurna
las. Leidžia Vargonininku Sąjunga. Metams $1.50. 
1850 Wabansia Avenne, Chicago, 111. 
"UETUVUJ 2INIOS" — savaitražtis. Leidžia Lie
tuvių R. K. Literatūros Draueija, Metams $1.50. 6802 
Snpenor Ave., Cleveland, Ohio. 
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RAUDONOJI VĖLIAVA 
Vaizdeliai Iš BoIsevikŲ Rojaus 

Sulietuvino St. Tautietis II 4* 
(Tęsinys) 

XXI. 6KIMYX1X1AI 
Rl T K S M A I . 

Niekad dar nesu patyręs to
kios nuobodus, kaip dabar j 
ti lieg negaliu vienui-vienas 
kambarėly išbūti. 

Žmona — nubagele lig šiol 
dar vis ligonbuty guli. Nega
lia jos ir aplankyti, nes kiek 
kartų pas ją. e s u buvęs, tiek 
karty esu pastebejys jos suju-
4!i!nus, nesąmoningas kalba.-... 
(lydytojas todėl visai man už
draudė pas ja lankytis, nuro
dytumas jos ligos smarku
ma. 

Norėdamas tikresnes tiesos 
apie žmonos liga patirti, su
maniau pasiklausti kito gerai 
pažjstamo gydytojo. Bet jis, 
susirūpinės senelis ir mano 
nelaime didžiai atjaučia, atsi
sakė mano prašymo išpildyti, 
nes jau praėjės 8 vai. darbo 
laikas. 

— Taip, mano mieias, — ta
rė jisai, užklausus kodėl taip 
griežtai laikysis įsakymo, — 
du kartu esu jau užmokėjęs 
geros pabaudos už panašius 
pasielgimus. 

Tolesniame pašnekesy gy 
dytojas nurodė į diilį saužū-
dybių skaieiu ir vis pagim
dyti, soeialistiškos tvarkos. 

— Energiškiausi žmones 
dabar dažniausiai patys galą 
padaro, kad pasiliuosavus nuo 
soeializmo. Juk kiekvienam 
sveikaproeiui aiškiai supran 
tama: išplėšk žmogui tikeji-į 
ma j Dievą ir pomirtinį gy
venimą, o vietoj žadėtojo ir 
nesutverto "žemiško ro jaus" 
suteikti vargių pragarą, vieno
das laukia kiekvieno pasielgi
mas — kalbėjo gydytojas. 

— Tai jau aiškus dalykas, 
kaip diena, — užbaigė gydy
tojas, — kad nieko žmogui j 
taip neskauda, kaip nelaisvė, j 
(lyvuliui ir tai sunku narve
liuose įpratinti, — tuo labiau 
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— Puikus ,sakau, tai pasiū- tinas reikalas; mėsa reikalin- t e ! . . . — Šaukė įsikarščiavę 
Ivmas — j a m 2 žymu broliS- ga daržovėmis pakeis t i , JOSI vyra i . , 
kos meilės. (Tik m* nūn jis ' porcija turi but tris kartus 
vykinti, kuomet žmona ligon-
buty guli. Ar-gi. ji sutiktu 
paskutiniojo savo vaiko ne
tekti ? . . . Ne, niekuomet. Tas Taip besielgiant, išmoksime 
ja tik greičiau į kitą pasaulį taupumo ir skurdas dings. 

sumažinta. Antra, r<>iL ir sa 
vo norai suvaržyti nes fano 
nės įpratę perdaug reikalauti. 

nusiųstų . , . 
Taip ir reikės kentėt: ir 

jam prieglaudoje ir mums, 
jaučiant jo gyvenimų. Iš ša 
lies veizint į prieglaudų, gau
nama įspūdžio, kad tai ne vai
kų auklėjimo įstaiga, bet vai-

Taip-pat naudinga būtų 
įvesti vienodų drabužių for
mų: nebūtų tad jokio pasirin
kimo ir greičiau žmonės galė
tu, juos išpirkti. 

Būtai reikalinga laikas nuo 
laiko perkeisti, — tad kiekvie-

Pranešama, kad Paul Pot-
ter, sekretorius, Chicago A's-
sociakd Milk Dealers, buvoĮ 

kų ištvirkinimo. Ten ne prie- n a s t u i ^ s v į i t į e s kada nors 
glauda, bet kriminalistų kalė-j gauti geresni kambarį ir taip 
jimas! . . . O vienok tai daug d m g s žymi dalis nepasrtenki-
žada viešosios socializmo prie
glaudos . . . 

Štai tau ir prieglaudos, — 
taipgi suaivštuotas "Aš esu" mano, o drauge ir visų sočia 
•sektos narkis. (Acme teleph.)' ^^l v i l t i s ! • • • T a i P • • ' D a u g 

Ą j buvo tų auksinių vilčių, visas 
žmonės pančiuose ir kalėji- ateties gyvenimas jomis buvo 
muose. Mes-gi, mano mielas 
— tyliai man tarė — visi, 
kaip matai, esame pančiuose, 
mes kenčiame tamsų socializ
mo ne rojų, bet kalėjimą. 

— Tai tikra tiesa, mokyta
sis seneli, maniau sau vienas, 
tu pasakei tų, kų visiems, o 
lygiai ir man, turėjo būti se
nai suprantama, tik mūsų su
drumstos širdys ir aptemdyti 

paremtas ir papuoštas; bet 
nūn jos užgeso viena po kitos, 
it tos skaisčios žvaigždutės 
tamsiam debesiui užslinkus. 

nimo. 
— Šiuomi ir kreipiuosi į 

visuomenę, manydamas, kad 
šie sumanymai joje ras pilnos 
užuojautos, — tarė komisaras, 
nutilo ir laukė atsiliepimo. 

Bet šie sumanymai klausy
tojuose sukėlė didžio nepasi
tenkinimo; sujudo — subruz
do ir ėmė šaukti: 

— Nenorime to ir niekad 

— Šalin su savaisiais suma
nymais! . . . Ko dar jie įsi
manė: ir į parėdnes socializ
mas nori kištis. Ne, ne mul-
kės mes esame, — čiauškėjo 
moterėlės. 

(Daugiau bus) 

AKIŲ GYDYTOJAS 

LIETUVIAI DAKTARAI 
TeL YARds 3146 

VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 
2 iki 4 ir 7 iki 9 

Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9 
Šeštadieniais: 11 iki 12 

OR. y. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Taipgi akinius pritaikau. 
3343 S. Halsted Slreet 

fei CANal 59e9 

DR. WALTER PHILLIPS 
^YDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2153 West Cermak Road 

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

ir pagal sutarti. 

DR. VAITUSH, OPT. DR. F. G. VVINSKUNAS 

I r belieka mums vien tamsioji j n e n o r m i e \ m m Socializmo sva-
i 

naktis . . . , jonėmis mūsų nebeapgausi-
XXII. PUIKUS SUMA

NYMAI! , . . 

Šiandien seime kalbėjo pats 
mūsą komisaras, būtent, apie 

protai negalėjo tos tiesos pa- b ū d u s t o nelemtojo deficito i* 
vengimo, ir praskleidė pluokš-
tą "puikių" sumanymų. Bei, 

•10NG DISTANCE* 
•10 w-tv Mr,o«A 

RADIO 

zinti . 

Neperseniai esu gavęs Jone
lio laiškų iš Amerikos. Ačiū 
Dievui, pas juos gyvenimas 
ramiai bėnas. Atvvke i Ne\v-
jorkų, apsivedę ir nūn pui
kiai gyvenų: Juozas triūsius 
geroj spaustuvėj, Birutė siu
vinių sandelyje; vien tik ilgu 
esų tėvynės ir namiškių, pali
kusių suirusiame gyvenime. 
Laiške taip-pat labai apgaile 
staujama Onytės mirtis . . . 

Jei norite, rašo, apsaugoti ir 
Antaniuką nuo kokios nors 

deja, tie jo "puikūs" suma
nymai puikiais rodėsi gal tik 
jam vienam . . . 

Skurdo, sako, dejavimais 
nepašalinsi, reikia imtis jį 
prašalinančių priemonių. 

Visupirma reikių 10 kartų 
padauginti policija o bent 
dvigubai kariuomene, kad taip 
sulaikius išeivysty. Tolesniai 

j reikių padaugint darbo valan
dos: kiekvienas nuo 14 lig 75 
metų privalus dirbti ne 8 ir ne 
4, kaip dauguma nori, bet 12 

nelaimps, atsiųskite tuojaus j valandų. Tik darbui padidė-
pas mus; mes juomi rūpinsi-1 jus, gali pakilti gerovė. 

SPECIALISTAS 
OPTOMETKUJAJLijir AKIU 

L i t i r v i s 
SuTirš 20 inety praktikaTlmo 

Mano Garantavimas 
Palengvina akių įtempimą, kas ea-

1 priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių {tempimo, servuotu-
mo, skaudamą akių karst}, atitaiso 
crumpaiegyste Ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai-
ias. Speciali atyda atkreipiama } 
mokyklos vaikus a.reivos aays aU 
taisomo*. 

Valandos: nuo i i iki s vai. vak 
Isedėlioinis pagal Bntarti 

l>augel> atbukimu akjrs • i i f i— 
mos be akinio, tususoj pigiue aal|> 
irt m lis n 
4712 SO. ASHLAND A VE. 

Telefonas SARds 1*7> 

PHYSICIAN AND SURGEON 
2158 West Cermak Road 

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

Res. teL CANal 0402 

CONRAD 
Fotografas 

Studija Įrengta pir 
mos rūšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hoilvwood 
šviesomis. D . / b a E 
G a r a n t u o t a s . 

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

Bes. — ENGlewood 5840., 

LIETUVIS ADVOKATAS 

CHARLES E. ZEKAS 
ATTORNEY AT LAW 

Mieste Ofisas: 
11 South U Salle Street 
Salite 1701 Tel. Randolph 0331 
Naujas namų adresas: 
7019 So. Artesian Ave. 

Tel. Hemlock 1940 

mes ir p a s i s t e n g s i m e j žmones 
išleisti . . . 

— Vialgio reforma, — toliau 
kalbėjo komisaras, — yra bū-

<? 

Kadios Vasarą Jūs Pir&site Pigiaus. Sutaupysite 
$;;0.00 Dabar Pirkdami. Pamatvkite Visas Naujas liMl 
Kadijas BUDK1KO KRAL'TL VfcE. Pamatykite Tas 

Naujas Zenth RadicB su BADIOBOAN. 

Zenith 1941 Gražiame Kabinete su Radiorgan ir Ne
reikia Nei Jokių Dratij. Pagauna Tolimas Europos 
Stotis. Nuolaida už Senę Radiją ir Tiktai $ 4 Q . 9 5 

Perkant Dabar Kitos Zerith Radios parsiduoda po 
$79 ,95 ir $99 .95 

Zenith Mažutės Radijos, po $ " | Ą,.^ 

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE HOUSE 

3409 So. Halsted St Chicago 
TfcX, YARDS 30S8. 

D I S T R I B U T O R 

OF 

Ambrosia & Nectar 
B E E R S 

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicaąoj. Visi geria 
ir mėgsta AMBROSIA Alų, t bet, prie to išdirbėjai nu
sprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardino NEC-
TAE. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų pirmos rū
šies produktų. 

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

2423 West 64th St. Tel. Hemlock 6240 

NAUJAS APARATAS 
AKINIAMS PRITAIKINI 

J}> 

INSURED 

Budriko /.yiuus radio programas iš \VCFL Stoties, 970 k., Nedė
lios vakare 9-tą valandą. 

D U O D A M E 

\ P A S K O L A S 
L A H T N A M Ų 

p^h» Del Pirkimo — Pataisymo 
\J^* tt$r ^r Seno Mors îčio A t mokėjimo 
A St* r Ciceroj, Chicagoj ir Apylinkėse 

• S S * " S T . A N T H O N Y ' S 
B U I L D I N 6 & L 0 A N A S S 0 C I A T I 0 N 

1500 South 49th Court, Cicero 
TeL CICero 412 Jos. F. Gribauskas, Sec. 

TAUPYKTT PER j 
PASTĄ 

Vū.: Pinu., Ketvlr.. šeštad. • Iki 8 T. •.; Antr., Trečiad. 9 iki 5 pp. 

DABAR MOKAME 3\% Vž PADĖTUS PINIGU! 

KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPIHIAI APDRAUSTI IKI $5,000. 
per Fed»T«i Savlugs and Loan Inggranoe Cor»., Vimahiacion, D. C 

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

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

Lengvi Išmokėjimai, 

Del teisingo radio patarna
vimo šaukite: YARds 3088. 

JOSEPH F. BUDRIK 
FURNITURE HOUSE 

3409-11 ir 3417-21 South 
Halsted Street 

BUDRIKO PROGRAMAI: 
WCFL — 970 kil. Sekmadienio 
vakare 9 vai. 
WHFC — 1420 kU., Ketvirta
dienio vak. 7 vs> 

Lii-iUViAi DAK1AKA1 
Telefonas: Hemlock 5849 

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

Oilso valandos: 
Po piet — 1 iki 3; Vakarais 7 iki 9 

Sekmadieniais suiyg sutarties 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

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

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

DR. V. E. SIEDLINSKI 
AI A* o D A N T I S T A S 
4143 South Archer Avenue 

Telefonas LATayette 3660 
Antradieniais, Ketvirtadieniaie ir 

Penktadieniais. 
4631 So. Ashland Ave. 

Tel YARds 0994. 
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 

—.M į eštadieniais. 

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

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

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 0 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 

Sekmad. nuo 10 iki 12 vaL ryto. 

DR. M A U R I C t Ū Ū i r 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avenue 

TeL lARds 0994 
Rez. teL PLAza S200 

314/ S. haisted St., Chicago VALANDOS: 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir {šeštadieniais 
Valandos: b — 8 popiet, 

1—4 ir 6:30—8:30 vakare 

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

Telefonas CANal 7329 

DR. PETER J. BARTKDS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir pagal sutartį. 
Sekmadiesiais taipgi pagal sutartį. 

Res. telefonas b£iiaey 0434. 
TeL Cicero 1484 

DR. S. R. PALUTSIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tcs Gat. ir 4iHh Ct-
OFISO VALANDOS: 

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

Res. 1625 So. 50th Avenue 
TeL Cicero 1484 

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR.CHIRUBGAS 
2500 VVest 63rd Street 

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

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

TeL YARds 6557 

DR. FRANK C. KW1NN 
(Kviecinskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street 

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

ir pagal sutartį. 

DR. P. J. 6EINAR 
(Beinarauskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street 

TELEFONAI: 
Ofiso — WENtworth 1612. 

Res. — YARds 3955. 
OFISO VALANDOS: 

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

pagal sutartį. 
Tel. YARds 2246 

DR. C. VEZELIS 
DANTISTAS , 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47tn Street 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 
Res. 6958 So. Talman Ave. 
Res. TeL GROvenill 0617 
Office teL HEMlock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VaL: 2—4 ir 7—9 vak. -" 
Ketvirtad. ir Nedūlioinis susitarus. 

2423 W. Marquette Road 

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
# OFISO VALANDOS: 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak. 

Nedėliomis pagal sutartį. 
Office teL YARds 4787 
Namų teL PROspect 1930 

.1 

TeL CANal 6122 

DR. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

REZIDENCIJA: 
6631 S. California Ave. 

IaL UPlfeUi im 

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

DR. J. J. K0WAR 
(Eowarskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 VV. 63rd St, Chicago 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
paaral sutartį. 

TeL YARds 6921. 
Res.: KJENwood 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. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomis pagal sutartį. 

TeL CANal, 0257 
Res. teL: PROspect 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 
1821 So. Halsted Street 

Residencija: 6600 So. Artesian Ave, 
VAULNDOS: 11 •. ryto iki 3 B<>fiūl 

f iki 8 vai, a k u t . . w . 

file:///VCFL
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B TĖVŲ KRAŠTO 
• ^ 

# 

Įdomi Praeitis ĮTms P r i c Nev«So prieinąs par-
j kas. I r ta.% administracijos 

Raudondvaris. — Gal kiekj d ^ k a ? p a l i k o t i k p l a k u s 
Raudondvari- buvo irarsus Raudondvaris -uli labai gra-
per Didįjį karu, kaiki T i s k e - į ^ v i e t o j l S k l l r į K a u n ą ) 
vikiai Šeimininkavo ir visur; į t e k a Sevežis, n e t niūsu dai-
leukiška dvasia dvelkė. K i - L ^ Stanevičius apdainavo. 
toks j b dabar. j p , . ^ D i d į j į k a r a Raudon 

Bet įdomi ir praeitis, kur i 'dvar į mėgdavo lenkų didikai 
sukasi apie patį B a a d o u J v a - f r ten linkimai vasanv; piu-
rio dvarą. Šešioliktame simt- leisdavo. Susilaukdavo pavan-
metyje dvaras priklauso Rad- (!t n i u gyventojai ir vasaroto 
vilams, tik vėliau — paemC- jų. Gyventojai daugiausia ž v 
Zabielai Lr vėliausiai teko ik i , bet ima apsigyventi it 
Tifckeviėiams. Devynioliktam:* lietuvių. Ypač pastaruoju me-
gimtnietyje grafai Tiškevičiai[įu miotel is lietuvĄja ir kyla. 
pastatė dvaro ribose gražių įsteigus muilo ir skalbime 
Liudv. XV stiliaus bažnyčių,' miltelių fabrikų "Gulbę 1 ! 
kurią dirbo italas archi tektas ' Statosi ir prie Nevėžio įtakos 
L. C. Anįehinis. Bažnyčia il- stovįs Šilelio kaimas. Nauji 
gai laikėsi, tik Didžiojo karo namai išaugo Ad. KupcikiVi-
metu Kauno tvirtovės komen- eiatts Ad. Laurusevičiaus, ša-
danto Urigorjevo įsakymu rausko (šio Šiemetinis potvy-
bažnyčia buvo sugriauta. Pa- nis nugriovė) ir Savickio. Iš 

Iš Piety Amerikos Lietuviu Gyveninio ] 
Lietuviška Daina 
Per Radio 

Dingo Lietuvis 

Angie (Jalan, Chicago Cubs basebolininkų ontfielder, pakliuvo į ligonine Philadelphijoj. 
Lošiant jis smarkiai sužeidė kelį smogęs į konkretinę siena. Slaugė kompresais aptaiso 
jo kojų. (Acme telephoto) 

rapija liko be bažnyčios, teko 
įsirengti paprast* koplytėle 
dvaro arklidėse. Atėju s ' k le 
bonauti kun. St. Ir tmanui, ė-
mėsi naujos bažnyčios staty
bos. Pamatus padėjo 1930 m. 

buvusio dvaro įsikūrė daug 
naujakurių ir šiaip ūkių įsi
gijo žynusnių asmenų: doo. 
D z . B u d r y s , p r o f . S t . D i n n a n -
tas, pik. ltn. D. Kizlauskas, 
agr. S. Klimas, J . Šimaitis, 

ir baigė statyti 1936 m. Baž-« Beržinskas ir kiti. Bet dėl 
nyčia graž.i, nėra gotiško sti- Raudondvario pilies — reikė-
liaus. Be to, darbštusis klebo- jo jkurti ne prieglaudų, o ko
mis kum St. Ir tmanas panai- k.ią L mes ūkio mokyklų. 
kino ir Lukiškas pama lda i 

Kiek Kuriais Metais 
Palangoj Buvo 
Vasarotojų 

Palanga. — 1921 mt. Palan
goje užregistruotų vasarotojų 

Dabar klebonas yra žinomas 
visuomenininką'- kun. Biki-
nas. 

Dvare yra pilis, ypač įdo
mus joj esamas valg>onwtsisj 
kambarys, salė ir bokštas. Bet 
pat i pilis visai apkasta ir ne-
žiūrima. ^ l ^ m ą ^ i i f l - p i ] į. pa
statė 1405 m. kryžiuočiai. Per 
1831 m. sukilimų p i l b rusų 
sudeginta, 1840 m. grafas Be
nediktas Tiškevičius jų atsta-, 
te, restauruodamas vėl jos pi 
rmykšte išvaizdų ir išpuošda
mas gražiais paveikslais. Bet j 
dabar ten nieko nėra. Net iri 
patys rūmai į rūmus nepana-1 
šus, nes rūmuose yra Lietu-, 
vių Moterų (Jlobos Komiteto! 
vaikų prieglauda ir leidžiama 
t r u m t i . Prie dvaro buvo se-

1929 — 2,756; 1930 — 3,132; bai nenoromis sutikdavo skir- JCg- Š v ė k š n o j e 
1931 - 3,116; 1932 - 3,207;' styti*, nes bijoję pradėti n a u - j v P b m « t w f i 
933 — 3,309; 1934 — 3,417;'jų ūkio trobesių statybų, bet y m a ^ < * m < " y i i 

Švėkšna. — Atvykusiems į 1935 — 4,003; 1936 — 6,061; da;bar sakosi tuo džiaugiasi. 
1937 _ 8,271; 1938 — 8,573; ' T r , . . _. . . , 

1 .' 'i Vienkiemiuose ūkininkų t io 
o 1939 metais Palangos va-1

 u • . v. . , , .. 
I besiai gana gražiai pastatyti, 
i p r i s i l a i k a n t s t a t y b o s t e c h r i -
kų nurodymu. Dabar sodybos 
gražiai ir racionaliai sutvar
kytos, aptvertos gražiomis 
tvoromis, apsodintos mede-

sarvietėj jau užregistruota 9, j 
043 asm. Pridėjus dar trum
piam laikui atvykstančius ir 
vasarotojus "zu ik ius" , gau
sime beveik dvigubai didesnį 
vasarotojų 'skaičių. Per nepri
klausomus 19 metų užregis 
truoti Palangos vasarvietėje 
vasaroje 69,477 asmenys. 

liais. Pačių trobesių vidau.* 
įrengimai ta ip pat daug pa
togesni ir gražesni. 

Nuo suruošto Sao Paulo 
Sao Paulo, Brazilija. lietuvių karnivalo dingo Mo-

Vieno sekmadienio vakare koje gyv-nęs lietuvis Juozas 
dainininkai K. Ambrazevičius Sadauskas. Kur jis šiuo im-
ir V. Laurinaitis, akompa- *u > r a — niekas nežino. Pa
iniojant muzikui J. Stankū-i n ^ ° ^ jokios globos žmonų 
nui, dainavo per radio "Cro- ** mažais vaikais. Sako, Sa-
zeiro d,o Su l" . Programoj bti- 'dtttekas ir anksčiau kai ku-
vo solo ir duetai. Įspūdingai1 Tlam laikui dingdavo, tačiau 
buvo sudainuotas duotas 'Tė-' atsirasdavo. 'Dabar daugiau 
vvnės meile nemari ' . ! nepasirodo, (lai kur ir žuvo, 

Liepos 7 d. vakare per ta n e * mėgdavęs išsigerti, 
pat radijo stotie dainavo Ben
druomenės choras. I r vėl tūk
stančiai lietuvių gėrėjosi taip 
lietuvio širdžiai artima dai
na. Tie, kurie po sunkių die
nos darbų nutraukdami poil
sio valandas kultivuoja ta 
brangų lietuvių tautos turtų 
— daina, yra verti visu dė-
kingumo ir pagarbos. 

Švėkšną verta pamatyti šias, kuris statytas baudžiauninkų 
vietas: gražųjį Švėkšnos par- | H343 mt.; Taulaičių, Skomon-
kų, kuris žavi kiekvienų ke-' tų ir Hiuparių piliakalnius, 
leivį; I)r. J . Rugio kapų, ku-j garsius savo praeitimi ir iš
ris buvo aušrininkas, varpi- ka&enomis. 
ninkas ir knygnešys; kun. A., _ ^ _ 
Miežinio kapą, kuris 1886 m., 
parašė liet. k. gramatikų, oi 
vėliau lietuvių, lenkų, rusų! 
k. žodynų; šimtametį malūną, 

Remkite Lietuvišką 
Žydukę 

— T T NATHAN 
KANTER 

MUTUAL 
LIQUOR 

CO. 
tVholesale 

4707 So. 

Halsted St. 
Tel. Blvd. 

0014 

C L A S S I F I E D 

Ūkininkai Patenkinti 
Vienkiemių 
Gyvenimu 

buvo 987 asm., 1922 — 1,535; Mažeikiai. — Šiose apylin-
1923 — 1,458; 1924 — 2,070; kėse daugumas kaimų jau 
1925 — 2,084; 1926 — 2,148-; Į baigiami 'skirstyti į v.kmkie-
1927 — 2,201; 192j — 2,198;' mius. Pradžioje ūkininkai la-

CHARLES P. SUROMSKIS 
REAL ESTATE INVESTMENTS & INSURANCE 

We Buy, Sell And Exchange City Property And Parm Lands 

6921 So. Western Ave., Chicago, 111. 
PHONE REPUBL1C 3713 

, ^ \ Namai, Farmos Eina Brangyn. Pasiskubinkite 
nusipirkti arba pasistatyti . Turimo namų po visą. 
Chicagą. Taipgi mažų ir didelių laimų. Galima pigiai pirkt, mainytį. 

BARGENAI MARQUETTE P A R K A P Y L I N K Ė J 

PIRKITE ANGLIS DABAR - KAINOS NUKRITO 
ALESAUSKAS 8c SONS 

7100 So. Talman Ave. 
TEL. PROSPECT 8742 

Mes iškraustome moderniu būdu. 

Pardavinėjame t iktai geriausios kokybes 
* (best ąuality) anglis. 

rVJ 

7 cottagiai, nuo $2300 ir aukščiau. 
12 bungalių, nuo $1300 ir aukščiau 
17 2-t'letų, nuo $6,500 ir aukščiau. 
3 3-fletų, nuo $7,500 ir aukščiau. 

11 4-fletų, nuo $9,500 ir aukščiau. 
8 6-i'letų, nuo $15000 ir aukščiau. 
15 10-i'L, nuo $18,500 ir aukščiau. 
3 15-11., nuo $25,500 ir aukščiau. 

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

Turime daug bizniavų namų, didelių ir mažų. Ta ipgi ' s ta tom 
naujus namus ir taLsom senus. Ant jūsų loto pastatysim mūrinį 
bungalow už $4,950.; 2 flctų mūrinį, po 4 kambarius, už $0,500. 

Jeigu jūs tu i i tc seną namą., priimsim \ mainus. Statyt i naują 
arba taisyti seną namą nereikia pinigų mokėti pakol nebus dar
bas pilnai užbaigtas. Pastorojame paskolas ant lengvų išmokėjimų 
ir mažų nuošimčių. Apkainavimas veltui. Taipgi inšiūrinam na
mus, automobilius ir rakandus. Visi mokesčiai namų arba inšiū-
rinių ant lengvų išmokėjimų. Kas nori pigiai pirkti , greitai par
duoti arba išmainyti, naują namą pastatyt i , seną pataisyti , kreip
kitės pas 0. P . SUROMSKIS CO., 6921 S. W E S T E R N AVE. 
Tel. Republic 3713; vakarais Prospect-0176. Ofisas atdaras nuo 
9 vai. ryto iki 9 vai. vak. Nedėliom nuo 10 vai. iki 3 vai. popiet. 

PARDAVIMUI NAMAS 
ANT CAJVIPBELL, GATVĖS, ARTI 
44-TOS GATVKS. Mūrinis 2 fletų 
namas. 4 ir 5 kambariai; garu ap
šildomas. Lotas y,ra 26x25 p-čdų. 
K"'"n $4.K(io. 
GEYER. 6341 S. ASHT^VVD AVE. 

Telefonas KEPiiblie 2030. 

PARDAVIMUI NAMAS 
\ 

j 4 fletų mūrinis namas, 2 po 4 
i kamb. ir 2 po 3 kamb.; didoli kam-
j bariai, showers, garu apšildomi, ge-
l siniai p(>čiai. 3 karų mūrinis gara-

džius. 1 blokas nuo Marąuette par-
I ko. Atsišaukite: 
! 7210 So. Mozart St. 

PARDAVIMUI N A K \ S 
Pardavimui 8-fietų namas Brldge 
porte. Atsišaukite; Kazimieras Lau 
ijns. 28SO South W»llnee Street 

PARDAVOCUI 
26 opartmenti] namas — su steam 
hoat. Neša nn'nesinės rendos $!*8(i. 
Parduodame už $35,000., arba mai-
nysim ant mažesnio. Atsišaukite: 

W. PAUL, 355J1 South HaLstcd St., 
tel. YAUtls 5118. 

AtnaiijInVite ir Pagražinkite 
N \mų Grindis 

"DUSTLESS PLOOIi SAJfDINO" 
Apkainavimas Dykai — 

1S Metų Patyrtmo 
Darbas G TarantuoUu> 

D61 Specialių Sa'ygų 
Saukite Dabar 

C031PUETE FIX)OR SERVICE 
Telefonas -\ oruįal 47»tt 

PARDAVIMUI- NAMAS IR BIZNIS 
Pardavimui namas, 6 kambariai vir
šuj; tavernas ir 4 pagyvenimui kam
bariai pirmame aukšte. Mūrinis ga-
radžius. Tavarno fikseerlai visi nau
ji. Parduosim pigiai. Randasi ant 
63-čios gatvės. Atsišaukite: Telefo
nas P.ltO>peet 3018. 

i • 

20 akerių farma netoli Chicagos, 
ant vieškelio (highvvay) — su ge
rais namais ir geru stocku — par
davimui arba mainymui. AtsLšaukit: 
W. PAUL, 3553 South Halsfed Si., 
Chicago, Illinois. 

CHlCACiO'S MOST BELIABLE NEVV CAR DEAl^K 
Trade-ins on New Plymouths and De Sotos are swamping us! 

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

BUICKS — 1939-38-37-36, Sedaną. Prices as Low a&: 
Ali have Heaters and Trunks — some with Radios $395.00 
CHEVROLETS — 1939-38-37-36, Sedans. 
Ali have Heaters and Trunks — some with Radios $185.00 
CHRYSLERS — 1939-38-37, Sedans. These look likę new.. $295.00 
DE SOTOS — 1938-37-36, in perfeet condition. 
With Heaters, Radio and Trunk $275.00 
DODGES — 1939-38-37. Best Buys in Chicago. 
With Heaters and Radio. Ali have Trunks $295.00 
FORDS — 1939-38-37, with Heater; some have Radios $ 1 9 5 . 0 0 

PONTIACS —1939-38-37-36, with Heaters, R a d i * , Trunks, $ 1 8 5 . 0 0 

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

YOUR CAR DOWN — BALANCE 18 MONTHS. 

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

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

I 

•• 

DUODAM PASKOLAS 
PIRMŲ MORGIČIŲ 

į ] Chicagoj ir Apielinkej. Lengvais Išmokėjimais: Pir
kimui, Pataisymui ir Statymui Naujų Namų. 

MOKAME *\% 
Dividendų Už Padėtus Pinigus. %J mm / *"* 

K i e k v i e n o a s m e n s t a u p i n i a i y r a a p d r a u s t i i k i $ 5 , 0 0 0 . 0 0 
per Federal Savings & Loan Insurance Corp., 

Wasliington, D. C. 

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

•• 

SIMANO DAUKANTO^ 
rEDERAL SAVINGS 

ti 

AND LOAN A S S O C I A T I O N 
OP CHICAGO 

2202 West Cermak Rd. Chicago, IU. 
TeL Canal 8887 Ben. J . Kazanauskas, sec'y 

RASTINĖS VALANDOS: 
Kasdien nuo 9 ryto iki H v. v. 
Ketverge nuo 9 ryto iki 7 v. v. 
Seredoj nuo 9 ryto iki 12 dieną. 

j | RADIO PATARNAVIMAS I 
h Automobilo Radio, Namų Radio. 
ji Mes taisome visas isdirbystes ir ' 
I modelius, l^ tarnavimas diena ir I 
I naktį. Kreipkitės j : — 

3562 SOUTH HALSTED STREET 
Ii Greitam patarnavimui šaukite: 

VAIIDS 2793 

SHE LOŠT 20 
POUKDŠ OF FAT 

Feel full of pep and possess thd 
0lender form you crave—you can't 
!f you listen to gossipera. 

To talce off excess fat go light on 
fatty meats, butter, cream and sug-
aiy sweets — eat more fruit and 
tregetal.les and take a half teaspoon-
\ol of Kruschen Salts i n a glass of 
uot water every morning to elimi-
nate exces3 waute. 

Mrs. Elraa Verille of Havre de 
Grace, Md., writes: "I took off 20 
lbs.—my clothes fit me fine now." 

No drastic cathartica—no consti-
pation—but blissful daily bo-wel ac-
iion when you take you r little daily 
dose of Knuichen. 

PARDAVIMUI AR MALVYMUI 
Norime išmainyti 2 fletu po • 

kambarius narna Brighton Parke 
ant mažesnio. Atsišaukite: 

3944 So. Artcsian Ave. 
i 

CASH UŽ MORGIČ1US 
Aš moku "casn" uz mor^iėius — 
apmokamus arba nemokamus, (do-
laulted). Mokame aukščiausias kai
nas, šaukite: MR. UKSS. TeL 
MAlc 7U53. 

l'ARDAVIMUI BUCKR>£ 
Turiu dvi buėernes ir noriu viena 
parduoti. Biznis gerai išdirbtas. At
sišaukite: 858 U'ttst 33i-d Slrcet, 
Cincago, Illinois. 

PARDAVIMUI NAMAS 
Medinis namas, apkaltas su asbes-
tes, cementinis pamatas. 3 fbiai 
po 6 kambarius ir krautuve. Par
duosiu arba mainysiu ant dviejų 
fletu namo. Atsišaukite: 4213 So. 
( anipbrll Ave., 2ras aukštas priekyj. 

R I : I K A L I N ( ; A S D A R B I M N K A S 
Reikalingas vilnų skirstytojas. Pas
tovus darbas. Atsišaukite: 15ttO N. 
shefftrtd AvcmK. 

Read About This IMPR0VED 
FEMININE 
HYGIENE 

"Cleanliness" should be the watchword 
of every giri and woman afflicted by 
discliarge. And thousands have discov-
ered daily douching with Lydia E. 
Pinkham's SANATIVE WASH most 
EFFECTIVE. Unlike many produets, 
Pinkham's Sanative Wash ls NOT a 
harmful, burning permicide. Instead 
it's an ezcellent BACTERIOSTATIC 
(the modera trend) which delightfully 
cleanses, deodorizes, inhibits bacterial 
growth and discourages infection. Very 
soothing to dellcate membranes. Eepe-
cially pleasing tor marrlage liyglene. 

J? 

Pastovumas-
Tą liudija įstaigos 44-riy metų gyvavimas. 

\i bendrove, kaip mūsą tauta , yrm įsteigta ant 
aamu, kurie j r a savininkų apgyventa. Nerasit* 
Bangesnės vietom taupyti savo pinigus. 

ĮS IGYKITE NAMĄ P E R MŪSŲ LENGVO 
IŠMOKĖJIMO PLANĄ, ANT ILGŲ METŲ! 

m 
KEISTUTO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

3236 South Halsted Street 
TeL Calnmet 4118 Jos. M. Mocerii, Sec'y. 

IndiMIAJ Uofcvlcao taapytoio apdimtuti 
Iki W,000.M FadaaUniJC (EttlcoJe. 

=£ 
^T***"*J 
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0 Kas si Tas Rubinas Matusevičius? 
Prūseikos, Andriulio ir ki- reikalus užmiršusius ir sveti-

tų vietiniu komunistu veidai, miems parsidavusius, galima 
l«lsai ir kalbos jų salinin-' suprasti ir jų prikalbėtus 
kams gerokai nusibodo. J i e šmeižtus kaipo visiems žino-
savo pavardėmis nedali pri- [ mus nenagrinėti, tačiau nepa
traukti jau norimo skaičiaus Įima ilgiau neapsistoti prie 
žmonių į susirinkimus ir n ii- naujos komunistinės "žvai^ž-; 
t ingus. 

Tačiau kalbėti reikia, ypa-
d ė s " Rubinu* Matusevičiaus, 
kuris buvo svarbiausias to 

tingai šiuo metu reikia sklei-j ruitingo kalbėtojas. 
sti komunistine propagandą,) j ^ ^ ^ R u b i n a s M a t u s e v i -
girt i susovietintos Lietuvos ^ j a u n - r a t o k i a ^ ^ 
dabart inę padėt* ir jos ateit].' p e r s o n a , <fcj k u r i o k a l b ( K j a u 

Kad a u g i a u pritraukti TĄa t u o j nlk-ių d a r v t į ^ 
žmonių j liepos 26 d. mitinga k i u s a i ^ i n i m u s i r i 5 v e d ž i 
sugalvotas naujas būdas. Skel 

riso 
džio-

^ ^ l jimuLs tačiau kadangi jisai 
biant m i t i n g , rySkini rabrė- ; s k | e i d ž i a v i , a i n e K i , i n K a s ž i . 
žiania, ka<l jame kalbės "n,-- n i a s h ^ a n o stinga " 
taeniai iš Lietuvos atvykęs R-
Matusevičius". Reiškia dabar 
tai jau tikrai sužinosite ka? 
Lietuvoje dedasi, kokie ištik 

ne

šios partijos Maskvos išauk- Be to Rubinus Matusevi-3 
lėtas propagandos agentas, j čius norėjo būti " junke r iu" . 

Šita spėjimą patvirt ina dar Je i jis norėjo būti " j u n t a . 

Tod E. Wonn iš Akron, O-

ir sekančios aplinkybes: r i u" , tai jau tik ne Lietuvo-
Visiškai neatrodo, kad Ru- je, n e s ten tokių nėra, o yra 

binas Matusevičius ilgai bū- Karo Mokyklos Kariūnai, 
tų gyvenęs Lietuvoje ir paži-1 R, M. pasivadino save žur-
nCs jos gyvenimą, visuome- nalistu, tačiau visiškai nemi
nę ir santvarką. Iš jo kalbos rodė kokiuose laikraščiuose 
galima ^pėti, kad ilgai jis bendradarbiavo, ka daugiau 
gyveno Sov, Rusijoj ar kur veikė, kur gyveno, tas suda-
nors kitur, bet ne Lietuvoje,' re klausytojuose neaiškų taiu-
nes keletas jo paduotų " fak- sų ta ipj , apie jo gyvvnima, o 
t ų " renio, kad lietuviškas gy-, žinoma tuoni pačiu ir Rubi 
\ \ n imas jam svetimas. j nui M. tas laikotarpis apie 

Sakosi gimęs Lietuvoje, tai Lietuvos gyvenimų yra rj>aiš-
gali būti, nors tai visai ne-j kus ir nežinomas, nes nors iri 
svarbu, prisipažįsta sėdėjęs( atrodo buvo jau neblogai in-' 
kalėjime — tas žinoma pana formuotas, bet padarė kele-l 
šu. Pasisako tarnavęs Lietu-' ta ; stambių klaidų, kurios ir' 
vos ka r iuomenė j ir tekę šių iškelia tai, kad Lietuva jam 

apsiramino" o, kaip skelbia-' hio, vienatinis asmuo, išlikęs' prievolę atlikti eiliniu norsj yra, svetima. 
Vma, žada da r kalbėti kitose' gyvas iš 48 keleivių, vykusių k s i p 0 " in te l igentu i" daugiau 

vietose, tai jau jokiu būdu' motoriniu vagonu gdežinke- pritikę būti " junker ių" eilė-

rujų buvo senoji valdžia, kaip 
visuomenė sutinka naujajj re- mis su skaitvtojais apie ta 
i ima ir daug kitų " te i ,yb ių" . ; . W n i a i ^ L i e t u v o s atvv-

Kadaa j į pats skaitau M v e Į k u j l į „ p r a M - k u r i s ^ j ^ 
ta ip pat n«*nia i iš L ie tuvoj k a ( , m p f l t s p r a d e ( k m m y 

atvykusiu (1939. XI m.), tai^ fe t i k - t i k f l d ^ L i e t u 

nutariau mitinge a t s i l a n k y t i , ^ fc d f t u g ž i n o 

kad Rubino Matnsenffanoj fl ^ fcn H n k i u j ^ 
vertę sup rač i au . t n u i M ^ Ė n A y ^ •„ s e k a n . 

Apie prieš R. M. tame mi-J čiose misijose bent tų didžių 
tinge kalbėjusius Dr. Orai-j jų klaidų nedaryti, 
čiūną ir Andriulį nematau! Rubinas Matusevičius kal-
reikalo plačiau išsitarti, nesj b/'damas mitinge ta ip ir no 

negaliu nutylėti ir randu rei-j \[0 bėgiais, kai vagonas susi- s<? Karo mokykloje, tačiau ten 
kalų pasidalinti savo minti- daužė su prekiniu traukiniu, nebuvęs fjriimtas. 

Begirdamas neabejotinai 
sufabrikuotų Lietuvoje paleis-

(Tęsinys 7 pusi.) 

jų galvojimai ir kalbos vi
siems ir taip yra gerai žirio-
mos. • I | * 

Be to, juk galima juos pa
teisinti turint mintyje jų ben
drų tikslų viską, kas lietuviš
ka juodinti, niekinti, neatsi
žvelgiant a r tame jų darbą 
yra nuoseklumas, logika, vie
nodumas a r teisvbe. 

Juos, kaipo seniai iš Lie
tuvos išvykusius, Lietuvos 

rėjo pavaizduoti, kad jis bu
vo nuolatinis ir ilgalaikis Lie
tuvos gyventojas. Čia jis pa
minėjo, kad Lietuvoje buvo 
•gimęs, kalėjime sėdėjęs, ka
riuomenėje tarnavęs ir, kai 
bedamas apie Caristinės Ru
sijos santvarkų, gan atsargiai 
išsireiškė, kad api^ jų tarpe 
kitų šaltinių, sužinojo iš pro
fesorių pasakojimų. 

(Acme tekjphoto) j Gal Rubinas M. ir tarnavo 
• '—•— ' Lietuvos kariuomenėje, ta 

ir Lietuvos Universitetų bai- člau jo išsireiškimas, kad no 
gęą arba mažiausiai, tai bent r ^ j ę s ;]3Qti ' ' j unke r iu" ir dė-
jį lankęs. vejimas svetimos valstybės 

Na o kaipo toksai, tai žino- k a r i n ^ uniformos munduro, 
ma, būdamas mokytas puikiai k u r i s matyti j 0 25. VII "Vil
imas visų Lietuvos gyveni- j n v J e " įdėtoje fotografijoje, 
mų, jo blogas ir sunkias pu- duoda pagrindo manyti, kad 
ses ir t ikrąsias tų ne tobuly- ' i i s tarnavo ne Lietuvos ka
bių priežastis. 

I r t a ip manydamas suku 

nuomeneje. 
Šių įeilučių autorius yra 

ręs klausytojuose nuolatinio; Lietuvos kariuomenės atsar-
Lietuvos gyventojo inteligen-j K0* leitenantas, ir jam puikiai 
to vaizdų ir autoritetų sten-, y™, žinomos visos kariškos il
gėsi daaig prikalbėti ir įfiki-, niformos, tačiau galiu užtik-
nėjo, kad dabar jau Lietuvai r i n t i , kad šitokios, kokių Ru-
atėjo t ikras aukso anržius. j ' b i n as M. buvo apsivilkęs, Lie-

Didesnę jo kalbos dalį su- t l w ° s kariuomenėje nei vie-
darė eilinė komunistų part i- n o J e ginklo rūšyje nebuvo ir 
jos propaganda ir senojo re-j nėra. O vis dėlto būtų labai 
žimo niekinimai, todėl ir su-l "įtionm sužinoti, kokiois val-i 

Reiškia manykite, kad esu| sidarė įspūdis, kad jis yra stybės kariškų mundurų dė-j Biblioteka — visu. žmonijos 
vėjo Rubinas M. fotografuo-'dvasios brangenybių lobynas 
damasis! \ G. Leibniti 

A. A. Kun. Jom M o s 
Wl 

^ - ^ 5 ^ • • f'":x 

yy m v *Uts .U 

Oėlės Mylintiems.. 
Vestuvėms, Hankie-
taiiis, Ijaitloluvėuis 
ir PuoSimaiiis. 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800 

W O l K S T L D I O 
1945 West 3 5 * Street 

7 JO\—• MODERN 

COMPLKTE 

ADVANCED PHOTOGR Vl'HY 
LOHEST POSSIBI.E PRIt:ES 
PHONE LAFAYETTE 2813 

Atvaizduojama > paminklai bxxvo pastatytas šv. Kazimiero kapinėse prie a. a. Kun. J. Juškos kapo. 
Iškilmingos dedikacijos ceremonijos įvyko sekmadienį, Liepos-July 7 d., 1940 metais. 
Norėdami pagerbti įsteigėją ir parodyti meilę jn geraširdžiai vadai, Švento Kryžiaus C. Y. O. 
Jaunų Vyrų kliubo nariai nutarė pastatyti paminklą jo atminčiai Kadangi netnri gana lėšų tą 
sumanymą įvykdinti, jie kreipiasi \ vi nomenę pagalbos; prašo visų prisidėti prie steigiamo fon
do. Visos aukos, taip didelės taip ir mažos, boj priimtos su dėkingumu. 
Norime padėkoti tiems, kurie jau pnsidėjo ir iš anksto dėkojame tiems kurie padės šį užsimojimą 
įvykdinti 

AUKOTOJAI PAMINKLO FONDUI 
Paminklo Fonde buvo $315.00 Mrs. Kondratas 1.00 

. . . . 

Mr. & Mrs. P. Wenglinskis 
Mrs. Norbutiene 
Mr. & Mrs. Bistras 
Mrs. Tručinski ir sunirs 
Mrs. R. Telenie 
Mrs. A. Yucus 
Mrs. Dombrou *. 
Mrs. Grananta . « 
INFORMACin? SAUKITE: AL. 

5.00 
5.00 
2.0(1 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

Mr. J . Kavaliūnas . 
Mrs. E . Dubrock . . . 
Mrs. Shulis 
Mrs. Gregait 
M r. A. Dambrauskas 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

.50 

Viso $338.50 

SUDBIKIS, YARDS 6952; J. P. KAVALAUSKAS, REP. 6590 

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

TKL. SEELEY 6103, ABBA SAUKITE TELEFONU REPUBLIC 6590 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTJ 

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4005-07 So. Hermltage Ave. ' 

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South Falrfield Avenue 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

Klausykite mūsų mdJo programo Antradienio ir 
Šeštadienio rytais 10:00 valanda, 18 YVU I p stoties (1480 k.) 

Su Povilu fialtlmleru. 

KLAUSYKIME 
Saltimiero Rytmetiniu 
W. H. L P. _ -
LIETUVIŠKI! RADIO PROGRAMŲ 

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

10:00 VALANDĄ RYTO 
1480 KIL. 

PROspect 4050 

JUOZAPAS BERNOTĄVICIUS 
Mirė Rugp. 3 d , 19-10, 7:45, sulaukės 25 metu amž 
Giuie Balandžio 30 d., 1915 m. ' 

Paliko dideliame nuliūdime moterį Ona, keturi* 
uietų dukter , Joaiuj, mot in , On^ (pį tėvais Kund
rotaite is Jurbarko miesto), seserį Jozefą ir švoireri 
Andriejų Gedvilus, du brolius Joną ir Vincenta, E S 
henę Terese, pusbroli Vincenta .ir borliene Zofija Po
cius, tetą Marijona ir dėdę Joną Drutenius, dėdė Joną 
ir dėdienę Antaniną Stuporui* ir šeimvną, dėde Bar 
eią ir šeimyną, tetą Bugamilą Younff ir šc.imvną ir 
daili? kitų giminių ir pažystamų. 

Kūnas rečarvotas ArJtano N. Philli /PS koplveioje, 
3307 Lituanica Ave. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, RUgp. 7 d, iš koplv-
eios 8 vai. ryto bus atlydėtas į šv. Jurgio parap. baž
nyčią, kurioj įvyks gredulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų įbus nulydėta* į fiv. Kazimivro 
kapines. 

Nuoširdžiai kvieč.iame vilsus gimines, draugus ir 
pažystamus dalyA'auti šiose laidotuvėse 

Nuliūdę Moteris, Duktė, Motina, Sesuo Broliai i r 
Giminės, 

Laidotuvių Direktorius Antanas N. Prillin* TVIP 
fonas Yards 4908. p ' ' 

f t w i r S CASTTft • • !# 

CDILS 
IBI? "imame 

f U K l U B • A t N O i i i tas 

nwi 
^ 

SIMFLY.. .Curl AsYou Comb 

CmAw* 

H«r«'» lh« lot i «»ord ir> t o t f curlin» 
»iethod» l» » «h« n«w Automatic 
toMocurl, with o- r«gulor comb ot oni 
•nd and o mogu ditoppeoring con»t 
ot lh« o t h c , Voo timply cu'1 a» *o-
comb . with on« and yov comb «tt l 
•*>• Othor you cwft eotily 0 ' " f H » n»^ 
with beouty ihop pertec Only 
•ion On t o l * ot youi loco' 
d t p o r l m t n l »or i« ty ©• 
Ct»oir> ttora 25( 

GARY, IND. LAIDOTITVIŲ DIREKTORIAI 

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

Phone 9000 620 W. 15th Ave. 

LAIDOTUVIŲ 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ] 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS f f j 

AMD III AIJPC PATARNAVIMAS 
H m D U L A I l U L DIENĄ IR NAKTĮ 

D V j į r A T KOPLYČIOS VISOSE 
I JV / \ 1 MIESTO DALYSE 

I. J. Zolp J646 West 46th Street 
Phone YARds 0781 

Anthony B. Petkos 
6834 So. Western Ave. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CTCero 2109 

3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419 

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

Lactewicz ir Šonai 
J. Lfulevičius 

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

4348 So. California Av«-
Phone LAFayette 3572 

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Avenue 
Phone YAEds 1138-1139 

Antanas M. Phillips 3307 Lituanica Ave. 
Phone YARds 4908 
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RUBINAS 
(Tęsinys iš 6 pusi.) 

tiems politiniams kaliniams 
pagerbti mitinga išsireiškė,] J 
kad jame "da lyvavo Kipras 
Petrauskas ir jo brolis Jurg is 
Pe t r auskas" . 

- Atrodo čia nedidelis daly
kas, bet ką jis pasako! Kas 
Lietuvoje nežino, kad operos 
dainininkas Kipras Petraus
kas nėra brolig dramos artin
to komiko Jurgio Petrausko. 
Tačiau Rubinas Matusevičius 
to nežinojo, nežinojo nors ir 
anksčiau apie save išsireiškė, 
kad esąs " in te l igentas" . 

Aš nenoriu čia primesti 
Rubinui Matusevičiui, kad jis 
nėra inteligentas, anaiptol 
nes aš to nežinau, t ik aš ne
galiu pripažinti, kad jis yra 
Lietuvos inteligentas. 

Savo kalboje Rubinas M. 
vis dėlto neišvengė ir nepa-

r skelbęs negražiosios neteisy
bes. ResistengdantR* išgirt i 
sovietinę tvarką i r būsimą 
Lietuvoje sovietinį režimą dė
jo visas pastangas galiniai 
daugiau tamsiomis spalvomis 
nupiešti senąją Lietuvos val-

25 d. Nr. antrame puslapyje 
rašė, kad Lietuva turėjo L\oo0 
pradiniu, mokyklą su apiv 
300,000 vaikų. Kodėl R. M. 

| to nepasiškaitė! 
A r žino Rubinas M. kac 

Lietuvoje vien pradžios mo
kyklą statybai ir ją įrengi
mui buvo išleidžiama o mili
jonai litą kas metai. Ar ma
tė Rubinas M. nors vieną 
Kaune esantį Damijonaičio, 
Kudirkos, Jablonskio, Šančių 
naują didelį modernišką 8-1-
komplektu. mokyklos pasta-
tą? Tokią mokyklą daug yra 
pris tatyta visame krašte, ta
čiau matomai Rubinas M. ją 
nei vienos nėra matęs. 

lių, kuris kada tai gyveno, (Julium dar pridėti, kad R, 
j Lietuvoj ir vėliau greičiau- M. ka lk i nelietuvišku akeen-
siai sovietu Rusijoj, kur in
struktuotas sovietinio režimo 
atvyko čia kaip lietuvis ir 
visai negražiu būdu išgalvo
damas ir meluodamas varo 
komunistinę propagandą. 

tu darydamas gramatikos ir 
sintaksės klaidas. J . J . 

Kiekvieno katalike yra prie
dermė skaityti vien ka--
tali'.iškus laikraščius. 

O a r buvo žinoma Rubinui 
M. apie Lietuvos liaudies u-j l ^ ' p į į ^ į n į j į u . 
niver^itetus, kurie speeiališ-' 
kai buvo skirti suaugusiu 
žmonių švietimui. Je i buvo 
žinoma, tai kodėl Rubinas M. 
taip tvirtinaf 

I r sakykite, ar nėra dau 
giau negu niekšiška pasaky
ti, kad Lietuvoje "nekidic 
steigti mokyklų", kada nia 
tome kokia buvo švietimo {pa
dėtis, ką patys komunistai y-

AnuTikoniška's laivas Excalibur, kuriuo iš Portugalijos į 
princas, buvusis Anglijos karalius Eduardas. J i s paskirtas 
hama saloms. (Aeme tekšnoto) 

pino nusipirkti sportinius lėk- grįstas tą rodo ir tai, kad nei 
tuvus kad esą reikalui esant vienas lėktuvas ministrų bė-

Ameriką atvyksta Windsoro 
uberiiiatorium Ba-gtneraliniu fiP 

Negalima praleisti, kad Ru 
binas M. jau ta ip visai nieko 
apie tai nebūtą žinojus, ta 
čiau tai sakydamas, pri^iden-
ges neseniai atvykusio iš Lie-

ga-
ugiau priskleisti ne

tiesos ir paskui tarpe jos pa
sėti piktg. komunistinę mtikUį 

Kodėl Kubiliais M. nepaaiš 
kino dabartinės mokyklą pa
dėties. Juk atvykusi gausin-

dzią — nes aišku, tai jau sa- . 
vaime aukštyn iškels dabar- ******** 
tinę valdžią. I r eia jis išdrį
so pasakyti , kad Lietuvoje 
"ka imo nebuvo švietimo'", 
"neleisdavo steigti mokyklą 
i r vakarinią kirTsų". Nema 

. *w .»• . • • • r n m a i 
tikėjo, nes tai jau visai ne-
paaašu į teisybe, tačiau aš 
Rubiną Matusevičią k a i p i 
džentelmeną, kaipo inteligen
t ę neriu paklausti ar jam yra 
žinomas Lietuvos Ivonstįtucį-., 
jos 40 rtHdpaūįJcbriaffil B * 4 £ » J * " * » " ? • ! * * t v a i k o 
koma k a U " P i - Ž j i $ n ū . K ! - W 1 , M , J a m l l s l r &****&* l s 

yra p r iva lomas" ir kad šitas " ^ P*M™ mokykhj ir ffin-
naziją ir pat i ju patalpose 
apsigyveno. 

Tepasuko Rubinas Matu-se-
vičius kur dabar susirinks 
mokytis mokiniai ir kokia y-
ra švietimo ateitis Lietuvoje. 

A r nejr&našiui išdavikiškai 
skamba ir liepos 25 d. " Lais
vės ' ' tvirtinimas, kad "l ietu
viška kul tūra ir minas lietu
viška l i teratūra ir daina bus 
plečiama didesne sparta negu 
kada nors a te i ty je?" Ar ne
skaitėme anksčiau, kad ten 
j au labai tkamibanti rusiška 
daina. Ar neateis vėl tik spau
dos i r žodžio draudimas, ir 

įesužvangės lietuviui vėl 
Sibiro grandinės t 

Pažiūrėkime ką dar R. M. 
y ra išgalvojus. Esą senkji 
ministrai žinodami, kad tek
sią bėgti iš Lietuvos pasirū-

;alėtu skubiai išskristi. Aš 
mane 

plačiau tuo reikalu painfor-
muoti kokie, keno, kur, kada 
lėktuvai buvo pirkti, kur 
Lietuvoje tie lėktuvai laiko
mi, kas juos valdo ir kas su 
jais skraido i 

Kadangi sportinius lėktu
vus pirkdavo Aero Klubas, o 
šią eilučių autorius 1931 — 
1939 metų laikotarpyje yra 
buvęs to klubo ar tai Valdy. 
beis ar Tarybos narys ir nuo
latos dalyvaudamas visų klu
bo reikalu svarstyme visiškai 
gerai žino ir gali paaiškinti, 
kad visi sportiniai lėktuvai 
buvo perkami už klubo pini
gus, kuriuos jam suaukodavo 
atskiri asmenys ir organiza-
eijos, ruošiamų aviacijos pro
pagandos dienų arba kitomis 
pro.gu*»is. 

gimui nebuvo panaudotas. 
Juk Vidaus Reikalų Mini'stras 
p i l k . Skučas, jam grėsė ka
lėjimas, tačiau jis lėktuvo ne
naudojo ir pasiliko krašte. 
Vėl gi Užsienių Reikalą Mi
nistras Urbšys visai nesiruo
šė išvykti iš Lietuvos. Atvir
kščiai jis buvo lyg ir ragina
mas bėgti, išmelstas iš buto; 
persikėlė pas uošvį ir iš ten 
buvo iškraustytas, tačiau ne 
bėgo, o matydamas, kad mie 
ste neleis jam gyventi persi 
kėlė į provinciją — į Kačer. 
gine. 

Tačiau iškraustinėti mato 
mai nusibosto, todėl, ka ip 
spauda praneša, areštavo ir 
kur nors įkalino. 

Taigi, gerbiamas Rubinai 
Matusevičiau, paisakyk gi kas 
yra tie lėktuvus pirkusieji 

tai gal kas nors ir pamany
tą Tamstą esant nors kiek 
šioje srityje nusimanančiu, 
tačiau reikia žinoti, kad kon
stitucinė teisė sako, kad jei 
sukilimas [pavyko — tai jis 
yra tekėtas. Tai šitaip yra 
juridiniu atžvilgiu, tačiau 
Tamstos išvada pagrįsta Tam
stos samprotavimu, kuris tu
ri silpną juridinį išsilavini
mą. Todėl ir čia Tamstai ne
pavyko pasirodyti mokytu ir 
mokančiu juridiškai galvoti, 
žinoma, nuo to sumažėja ver
tė i r kitų Tamstos " t rasų" . 

Taigi panagrinėjus Rubino 
Matusevičiaus nors ir trum
pos kalbos dalį lyg ir paaiš
kėjo jo tikrasis asmuo ir vaid
muo, o tai atrodo, kad yra 
vienas iš eilinių komunistė-

Padėti Pinigai kas Mėnesi &i 11 Dienos, Nei Nuošimti Nuo 1 Dieno*.] 
TURTAS VIRŠ #5,500,000.00 
ATSARGOS KAPITALAS #360,000.00 
Dabar mokam 3Vį% už pa
dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 m. 

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

and 
LOAIf ASSOOIATIOH 

OF CHIOAGO 
JUSTIN MACKIEWICH, Fres, 

Cbartered by U. 8. Government 
SAVINGS FEDERALLY 

INStTRED 
• 

4192 ARCHER AVENUE 
TEL. YIRG1NIA 1141 

I 

rašantis yra Lietuvos Aero 
I Klubo Sportines 'Eskadrilės ir 

privalomumas užbaigtas įgy
vendinti visoje Lietuvoje įsta
tymais 1930 metais? 

J u k dar kaip ir kasmet taip 
i r š\n»et buvo skelbiami "p ra 
džios mokslui vaikams sura
šinėti ' ' p r iva lomoj i įsakymai, 
kor ia is tėvai ir globėjai įpa
reigojami įrašyti artimiausio
se mokyklose visus vaikus, 
kuriems sukanka 7 met. am
žiaus (žiūr. 1940. VJ. 10 d 
"Lie tuvos Aida / ' Nr. 270 — 
6 pusi .) . 

Ar yra žinoma Rubinui M. 
kad dar 1968 metais pradžio.? 
mokyklose mokėsi 28o,773 mo 

ministrai ir kur yra tie lėk-
Dar daugiau, šias eilutes! tuvai, jei drįsai apkaltinti, 

tai nebėk o pasiaiškink, mos 
kam vertas fni kaltinimas, 

Karo Aviacijos atsargos la- kurio negalima' įrodyti. <Je 
kūnas. J i s žino Ikariškus ir riau tada nešmeižti ir pasi-
visus sportinius lėktuvus ir* likti garbingu žmogumi, 
jokių kur nors kitų paslėptų! Nors ir neteisingai R. M. 
ir kitiems tikslams laikomų' kalbėjo, tačiau norėdftimas 
ir skirtų lėktuvų nėra. daugiau priduoti sau svorio 

I r čia Rubinas Matusevi- ir rimtumo išsireiškė kad | 
ėius palietė visai jam nežino- ' ' jur idišku atžvilgiu" Saneto-

kiniai, knriuos mokė 5,110| ai 
mokytoju, kad tuo laiku jau 
bavo pristatyta 2,319 didelių 
pradžios mokyklų. J u k komu
nistiškoji "Laisvė* ' dar taip 
neseniai savo š. m. liepos m. 

mą. sritį ir tuomi manė ap-
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] 
na turi būti du kairt baudžia-

kaltinsiųs ministrus tokiais, mas už 26 metų sukilimą, ir 
veiksmais, kurių jie visai ne
vykdė. 

€&a gal bus pasakyta, kad 
turima galvoje 2 susisiekimo 
linijos lėktuvai, bet tada Vo
kietijos, Lenkijos, SSSR ii 
kt. valdžias tuomi seniai bu
vo galiniu apkaltinti, nes jų 
susisiekimo linijos teniai yra 
atidalytos ir daug lėktuvų 
pr ipirkta ir pribudavota. 

Kad šis kaltinimas nėra, pa-

dabartinį pabėgimą. 
Rubinas M. panaudojo iš

sireiškimų "jur idiniu atžvil
g iu" , reiškia supraskit, kad 
,čia kalba ne bet kas, o juris
tas, greičiausiai baigęs uni
versitetų ir bendrai juridi
niuose klausimuose daug nu
simananti ir prityrusi asme
nybė. Gaila, Rubinai M., jei 
Tamsta šito aukšto išsireiš
kimo nebūtumėte panaudoję, 

H 0 L L Y W 0 0 D INN 
Svetainė renduojama susi
rinkimams, parems, vestu
vėms i r visokiems kitiems 
parengimams. 
Mykolas ir Elzbieta Rudauskai 

(Savininkai) 
2417-19 WEST 43rd ST. 

Phone Virginia 9780 

: ^ 
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Klausykite 'Draogo' Radio Programų 
Antradieniais 
WGES (1360 kU.) 

1 
7:30 valandą vak. 

^ 

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

Kviečiame visus mūšy gerbiamus skaityto 
jus pasiklausyti šių radio programų, nes bus 
dedamos pastangos padaryti jas kuopuikiau-
sias ir vertas jūsų pasiklausymo. 
WGES - Kiekvieną Antradienį - 7:30 v. vak. 

DABAR LAIKAS ANGLIS 

UŽSISAKYTI ATEINAN

ČIAI ŽIEMAI. 

Roseland Coal Co. 
343 W. 107th Place 

TEL. PULLMAN €776 
A. Tumonis, Sav. 

Užsisakykite anglis iš šios 
lietuviškos kompanijos. Ge
riausios rūžies anglys už 
žemiausias kainas, (jreitas 
patarnavimas. Pašaukite — 
PULLMAN 6776 šiandien! 

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO 

REAL ESTATb l 

INSURANCE AND LOANS 

Statau visokios rųšl«s naujus na
mui ant lengvų nieucsiuiu išuio* 
kejiinu. Darau visokį taisymo dar
bą be jokio cash (mokėjimo, am 
lengvų mėnesinių Išmokėjimų 
(Isgaunu gcrlausį atlyginUnų kt 
Flre Insurance Kompanijų dėl tai
symo apdegusių namų). Darau 
paskolas ant naujų ir senų namų, 
ant lengvų mėnesinių išmokėjime 
nuo 6 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie t 

J O H N P A K E L 
6816 S. Western Ave. Phone Grovehill 0306 
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THINGS THAT NEVI 
By GENE BYRNES 

# 

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Vestuvėm, Krikštynom ir kito
kiem Bankietam Suteudam Pa

tarnavimą. 
l inksmas Patarnavimas Visiems 

756 W. 31st Street 
A. A. NORKUS, sav. 
Tel. Victory 9670 
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
Vyoai^ Rengia 
Susipažinimo Dieną 

Chicagos Vyčių apskritys 
rugpiūčio 18 d., sekmadienį, 
naujajame Labdarių ūkyje 
(129 g. tarp 45 ir Archer a\\) 
rengia jaunimo Susipažinimo 
Diena. Chicagos jaunimas tu
ri gerą progą tenai nuvykti, 
susitikti savo draugus, ne
mėgsti naujas pažintis, pažin
ti dainuojantį, linksmą jauni
mą — Lietuvos Vyčius. Tą 
dieną bus įvykdyta programa, 
bus atgaivinamos senos lie
tuvių tradicijos: lietuviški šo
kiai, liaudies dainos, lietuviš
ka gegužine. Gėrimai ir pačių 
išsikepami valgiai pasotins 
trokštančius ir alkstameiusL 

Šio išvažiavimo pelnas bus 
skiriamas naujosios operetes 
pastatymo paruošimui. A. Sk. 

nei už pečiuką, Jurkšui, Oge-
ntienei, Petruškevičienei, M. 
Narvidui, kun. A. Baltučiui už 
ratą ir kun. Malakauskui už 
jo pristatymą. 

Taip pat dekoga R. Andre-
liūnui už gražų pasidarbavi
mą piknike, Petrui Gailiui 
už pavyzdingą tvarkymą 
žmonių prie troko. R. Andre-
liūnai ne tik visur dalyvauja 
ir aukoja, bet dar i r patys 

Policija Kovoja 
Su Plėšikais 
Keturi plėšikai penktadienį 
užpuolė Hurley Machine 
Company, 1945 So. 54 ave. 
Pagrobę 300 dpi. leidosi neš
dintis automobiliu. Tai pa 
stebėjo policija. Pradėjo vy
tis ir apšaudyti. 

Neužilgo vienas plėšikas 
iššoko is automobilio ir ban
dė pasislėpti. Jis tuoj sugau
tas. 

Kiti trys plėšikai pametė 
kulkomis savo suskylėtą au
tomobilį ir pabėgo. dirba įvairiuose parengimuo-

se. Tai pavyzdingi biznieriai.1 ^ m e . i a m automobilyje pa-
Žodžiu, nuoširdus ačiū v i . , s t ^ t a kraujo. Matyt, pate-

Dr- jos Lietuvos 
Ūkininko Piknikas 
Linksmas Buvo 

Liepos 28 d. dr-jos "Lie
tuvos Ūkininko*' nariai sure
ngė ?(anrJ-nįjbšką išvažiavime 

Spaičio darže. 

Rengimo komitetais suside
dantis iš: V. Duobos, &ukie-
nes, Jono Žurkausko ir G 
Praninskaitės daug pastangų 
dėjo, kad išvažiavimas būtų 
kuo sėkmingiausias. 

Komiteto ir draugijos na
rių pasidarbavimu, šiais me 
tais buvo išplatintos pikniko 
feerijos. Kiekvienas narys sa
vo draugams bei pažįsta
miems plačiai skleidė serijas. 

Serijų laimėtojai buvo: 1-
mą dovaną $10.00, aukota dr-
jos "Lietuvos Ūkininko", lai
mėjo John Beržanskis, 2334 
S. Hoyne Ave.; 2-trą dovaną 
$5.00, aukotą Simano Dauka
nto Federal Savings and Loan 
Association, laimėjo E. Cha-
pienė, 6822 a Talman Ave.; 
3-čią dovaną $5.00, aukotą 
Standard Federal Savings & 
Loan Association^ laimėjo Joe 
Skudis, 4458 S. Franciseo a-
venue; 4-tą dovaną $5.00, au
kota Lachawicz and Sons, Fu-
neral Directors and Embalm-
ers, laimėjo,Įed Panek, 4507 
S. Washtenaw Ave.; 5-tą do
vaną $3.00 aukota, James Bu
da, bimejo Alex Kelly, 3041 
!W. 53rd Place. 

šiems ir visoms, kurie kokiu 
nors būdu prisidėjo prie šio 
parengimo. 

Prie progos skyrius kvie
čia vėl visus draugus bei 
drauges ir prietelius-rėmėjus 
į skyriaus išvažiavimą, kuris 
įvyks rugjpiūčio 11 d., Kubi
liaus darže, 8228 Kean Ave. 
Čia irgi bus galima linksmai 
laiką praleisti, pasivaišinti ir 
smagiai pašokti. Koresp. 

gusiųjų kurs nors pašautas. 
Suimtas plėšikas pasisakė 

esąs Joseph Kostek, 22 m. 
amž., 608 No Paulina gat. 

LIETUVAITĖ TARP RAUPSUOTŲJŲ 
MOLOKAI SALOJE 

Westfield, Mass. — Šv. Ra- į Pranciškonų Seserų Vienuo 
šte parašyta: "Mylėsi išavo lyną, kurių motiniškas namas 
artimą, kaip pats save. Tai! yra Syraeuse, N. Y. Šios vie-

Pinnadienls, rugp. 5 d., 1940 

NAUJOS MAŠINOS FONDAS 

9 Asmenys Sužeista 
Gyvuliy Skeryklose 

Pereitą penktadienį Armoui 
& Co. skerdyklose garai su 
žeidė 9 darbininkus — 4 vy
rus ir penkias moteris. Be 
to, buvo pavojaus 91 kitiems 
darbininkams. 

Sunkiai sužeista Albertas 
Jesunas, 30 m. amž., 6330 So. 
Rockwell gat., ir Michael 
Goss, 40 m. amž., 9308 South 
Euclid ave. 

Chicagos 
Arkivyskupas 
Iškilmėse Joliete 

6vč. P . Marijos Nekalto 
Prasidėjimo Šv. Pranciškaus 
seserų kongregacija mini sa
vo deimantinį jubiliejų Šv. 
Pranciškaus vienuolyne, Jo
liete, 111. 

Chicago mayoras E. Kelly 
Jo Eks. arcivyskupas S. A . | l a n k - g i W a s h i n g t o n e . G r į ž e s 

mano įsakymas, kad mylėtu
mėte kits kitą kaip aš jus 
mylėjau. Kas artimą myli, 
tas įvykdo įstatymą". 

Šitie Dievo žodžiai aiškiai 
nustato kiekvieno pareigą pi
ldyti antrą didžiausią Dievo 
įsakymą. Kai kurie yra pa
šaukti prie aukštesnio gyve
nimo ir visiškai aukojasi dėl 
Dievo ir artimo meiles. Se
suo Marija Ona linksmai pri
ėmė tą pašaukimą ir šiandien 
dirba Kristaus darbą Malo-
kai saloje, raupsotų pasaulyj. 

Sesuo Marija Ona gimė iš 
Tarno ir Onos Adomavičių, 
birželio 7, 1899, Westfield, 
Mass. J i yra vyriausia iš de
šimts vaikų. Buvo dievota ir 
turėjo palinkimą į dvasinį 
luomą. Baigus pradžios moks
lus Green School dirbo prie 
cigarų darymo, tabako, dvi
račių dirbtuvėje ir prie dė
žučių darymo. Paskutiniame 
užsiėmime jai atsitiko nielai-
mė, po kurios už penkių me
tų stojo į vienuolyną. 

Dirbdama Bryant Box Co. 

nuolijos Motina Marianne pa
šventė 30 metu raupsuotų sa
loje mirdama 80 m. amžiaus, 
1918 metuose. Sesuo Marija 
Ona dirbo 10 metų Honolulu 
mieste, kuris yra svarbiau
sias nuėstas Hawaiian salo
se. Tame mieste randami rau
psuotų ligoninė ir namai dėl 
neraupsuotų vaikų iš raup
suotų tėvų. Paskutiniuose 
dviejuose metuose ji buvo pa
skirta į Molokai salą, 50 my
lių toliau. Ten yra raupsuo
tų kolonija, kur jų apaštalas 
Tėvas Damient per 16 metų 
darbavosi. Jisai susirgo iš 
neapsisaugojimo ir mirė. Ten 
ir-gi yra namai dėl vaikų iš 
raupsuotų tėvų. 

Jau 12 metų, kaip Sesuo 
Marija Ona nėra mačiusi sa
vo šeimynos Westfielde. 

Kaufpai yra trijų rūšių, tai 
yra paliečia odą, nervus, ar
ba abudu. Pirmoje rūšyje ky
la užaugimai ant odos; au
sys, nosis ir lūpos padidėja. 
Sergantis dažnai miršta už 
kelių metų iš inkstų ligos, 

mašinos diržas pagavo jos plaučių sugedimo arba iš ki-

Chicago Mayoras 
Išrūpino Paskolą 

Stritch, Chicagos arkivyskupi 
jos ganytojas, pereitą penkta
dienį atidarė to jubiliejaus 
iškilmes pamaldomis minėto 
vienuolyno koplyčioje. 

Aukotos Mišios. Buvo apie 
600 šios kongregacijos seserų. 
Dalyvavo keliolika prelatų ir 
kunigų. 

pranešė^ kad iš Keeonstruc-
tion Finance Corporation 
žadama 53 milijonų dolerių 
paskolą sudaromai Chicago 
Transit kompanijai. 

ilgus plaukus ir nulupo gal
vos odą. Šįmet sueina 17 me
tų kaip tai įvyko. J i išgulėjo 
Notle ligoninėje 13 mėnesių 
>po priežiūra Dr. Crisholm. 
Dvi 'siesers siūlę savo kūno, 
kad jai čiepytų galvą, bet jų 
kūnai netiko. Tada iš jos pa
čios rankų ir kojų išpiovė 
dalis uždengimui galvos ir 

; 

tos priežasties. Antroje rūšy
je, sugenda nervai, rankų ir 
kojų dalys pūsta ir galutinai 
nupuola. Nelaimingi gali kaip 
kada išgyventi 20 ir 30 metų. 
Neturi jautimo kojose ir ran
kose. Nejaučia nieko, kada 
ant tų sąnarių užpila verdan
tį vandenį. Raupsuoto veidai 
paraudonuoja, balsas užkim-
stpj, plaukai krinta nuo gal-

Arkivyskupas 
Pamaldose 
Coliseume 

Vakar (sekmadienį) ponti-
fikalinėmis Mišdomis uždary
ta katalikiškoji savaitė negrų 
meno parodoje Coliseume. J . 
E. arkivyskupas S. A. Stritch 
dalyvavo pamaldose. 

pavyko. 
Po šio atsitikimo, ji sveiko i vos ir antakių. Iš lėto genda 

ir dirbo penkis metus. Nelai- kūnas ir baisiai atsiduoda. 
Majoras pareiškia, kad ža - ' m g ją arčiau traukė prie Die-j Protas pasilieka sveikas iki 

dėjimas esąs tikras ir tuo bū- v 0 įr pasiryžo pasiaukoti ken- galą Apskritai tokie miršta 
du tranzito klausimas greitai, tančiai žmonijai. 1928 metuo-juž aštuonių metų ir greičiau. 
bus išspręstas. se, turėdama 29 metus įstojo| J . Jonas. 

Robert Bogdan, 12 m. amž. 
7310 So. Rockwell gt., mirė 
Sv. Kryžiaus ligoninėje. Jis 
buvo autofmobilio sužeistas 
ties 71-a ir Rockwell gat. 

Noiį Pataisyti 
Balsavmo Įstatymus 

Advokatas Albert J . Mese-
row, Bar Association komiteto 
balsavimų reikalais narys, iš
kelia sumanymą pataisyti 111. 
valstybės įstatymus, jei nori
ma išnaikinti vykdomas suk
tybes per rinkimus. 

J is sako, kad daugiausia 
suktybių padaroma balsuojant 
nemokantiems pasirašyti (ne-
literatams), kuriems balsuo
jant teikiama pagalba. j 

AUKOTOJAI "DRAUGO" MAŠINŲ FONDUI 
Mašinų Fonde Buvo , $2,458.80 

M. Platakisf, Los Angeles, Calif $4.00 
P. Dabulskienė, Chicago, 111 2.00 
M. Zaremba, Manchester, N. H 2.00 
A. Giraitis, Worcester, Mass 2.00 
K. Petkus, Waukegan, 111 , 2.00 
J. Purtokas, Chicago, Illinois , 2.00 
K. Balauskas, Chicago, UI 2.00 
T. Celmer, Sr., Eagle River, Wisc , 2.00 
T. Kulbok, .Sheboygan, Wisc 2.00 
F. Borden, Lyons, 111 2.00 
M. Valatkevičius, So. Boston, Mass 2.00 
A. Višniauskas, Chicago, 111 i.00 
John Pakel, Chicago, Illinois 2.00 
M. Kryževičiene, Nashua, N. H 1.00 
K. ir T. Katkas, Chicago, 111 5.00 
J. Zaura, Chicago, Illinois 5.00 
J. Talūnas, Chicago, Illinois 1.00 
S. Ramanauskas, Kewanee, UI 2.00 
J. Zubėnas, Rockford, Illinois 2.00 
O. Masiliūnas, Chicago, 111 ; 5.00 
Liudvika Drukteniene, Chicago, 111 2.00 
K. Lukošaitis, Chicago, 111 2.00 

Viso i . . . $2,510.80 
Nuoširdžiai ačiū visiems kurie prisidėjo prie **Draugo*' 

Spaustuvės Mašinų Fondo. 

Skaitykite Katalikišką Spaudą 
r— — — — — — ~ — — ~ — — — — _ — ~ _ — — — — — —i _ — — 

Laimėjimui Naujas 1940 DeSoto Karas 
" • 

Dienraščio "Draugo 

DIDELIAME PIKNIKE 
Dr-jos valdyba nuoširdžiai 

dėkoja dovanų aukotojams, 
pikniko komitetui, darbinin
kams, draugijos nariams, ir 
visiems kurie prisidėjo prie 
žio gražaus išvažiavimo. L. 

šis Tas Apie 

Padėka 
Marąuette Park. — šv. Ka

zimiero Akad. Rėmėjų 8 sky
rius gražiai darbavosi centro 
(piknike, kuris įvyko Labda
rių ūky, liepos 21 d. Todėl 
padaryta ir gražaus pelno. 

Tas viskas įvyko dėka dar
bščios komisijos, narių - dar
bininkių, gerų prietelių - au
kotojų ir geraširdžių remejų. 

8 skyriaus komisija ir na
res labai dėkingos sekantiems 
aukotojams: J . Pužauskui, K. 
Cibulskienei, S. Urbienei, B. 
Strodomskienei, E. Karanau-
Bkienei, P. Lileikienei, Pet
rauskui, Lukui, Andreliūnie-

Radijumą 
Radijumas, arba radijus, y-

pasauly, nuo radijumo atradi
mo prieš 30 metų, yra paga
minta tik apie 400 gramų! 

f , 
((( 

ra pats brangiausias? dabar BUVUSIOJE AUSTRIJOS 
metalas pasauly. J i s pasižy-Į SOSTINĖJE, VIENOJE 
mi nuostabiais spinduliais, 
kurie turi dideles gydomosios 

buvo iškilmingai minima Šv. 
Stepono katedros 600 metų 

L A B O R VYTAUTO 
galios. Šiuo laiku pasauly per sukaktis. Iškilmes buvo baž 
metus iškasama lig 30 gramų nytines, kasdien per savaitę 
radijumo, daugiausia Afrikoj, 
Belgijos Kongo srity. Vienam 
radijumo gramui gauti reikia 
perdirbti 10,000 kilogramų 
geriausios uranines rūdos. 
Kongo pagaminama 25 gra
mai radijumo kasmet, o liku
sieji penki gramai — Aus
tralijoj ir pietų Afrikoj. Už 
vietoj Įgrama. radijumo. mo
kama nuo puses milijono ligi 
600,000 litų! Tačiau radijumo 
kaina, kad ir yra dar labai 
aukšta, palyginus su prieška-

buvo sakomi pamokslai, kurių 
meto, kaip rašo "Oss. Rom." 
per dieną iš vista bažnyčią 
aplanke maždaug po 10,000 
žmonių. Iškilmių užbaigime 
dalyvavo ir pats kard. Innit 
zeris. (KSB) 

Knyga — kultūros pagrin 
das: be jos žmogus — ne žmo
gus. J . Rockefeller 

Daug vietinių lietuvių iš
važinėjo atostogauti į pajūrį 
ir kitas vietas. Atostogos! 

rine, yra beveik dvigubai n u - k i e k v i e n a m ^ ^ 1 ^ . 
kritus. IS viso ligšiol visam Vietinis 

Rugs.-Sept. 2, 
1940 m. 

115th Street, 
arti Pulaski Rd. 

ĮDOMI PROGRAMA: 
Muzika, Dainos ir 1.1. 

Pradžia 10 vai. ryto 

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


