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Kanados katalikų vyskupų 
pastangomis Šventajam Tė
vui Pijui X I I pasiųstas Ka-
na*k>s katalikų prašymais 
šventasis Tėvus meldžiama*, 
kad Šiaurinės Amerikos aš
tuoni Jėzuitai kentėtojai bū
tų paskelbti Kanados šven
tais patronais. Prie prašymus 
prisegti aštuoni tomai dau
giau ka ip 65,000 tikinčiųjų 
(parašų. Pasirašo eil<»s žymių
jų kanadiečių, ka ip dvasi 5 
kių, t a rp ir pašau Ii erių. Pra
šymas {teiktas apaštališkam 

ORLAVIAI VIRŠ LONDONO BERLYNO 
Vokiečiai smarkiai 
bombardavo Doverį 
DOVER, Anglija, rugsėjo 10 

d. — Vokieč.ių laivyno ir že
myno 'kariuomenes skubi inva 
zija Anglijon šiandie dar la-

delvgatai Kanadai. .IK. arki- ' biau atrodo galima, kai 
vyskupui Antoniutti. 

Prieš vienerius metus J . A. 
Valstybėse žymieji katalikai 
sudarė organizacijų vardu 
" T h e Committee of Catho-
liea for Huinan Right" . J i 
užsibrėžė žodžiu ir raštu slo
pinti šioj šaly gyvuojantį re
liginį . ir radinį fanatizmų (bi-
gotry) . šios organizacijos lai 
kraštis " T h e Voice" prane
ša, kad jau daug kas atlikta 
,per vienerius metus, šį orga
nizacijos žygį karštai sveiki
na prez. Roosevcltafst, W. Wil-
kie ir kit i . 

vokiečių, sunkioji artilerija iš 
Prancūzijos pradėjo 'smarkų 
apšaudymų šio uosto. 

Manoma, jog šiuo bombar
davimu vokiečiai nori priver
sti anglus evakuoti Doverį, 
kuris vra arčiausia Prancūzi-
jos krantų, kad tuo būdu pa
sidarytų atviras kelias vokie-
č.ių laivams ir kariuomenei. 

Anglų sunkioji artilerija 
atsake vokiečiams šūvui už 
šūvį. 

ANGLŲ ORLAIVIAI 
PRANCŪZIJOJ 

Tuo pačiu laikų anglų bom 
Prez. Rooseveltas pasirašei ^ n ė š i a i Prancūzijos pajūryj 

kongreso pravesta bilių, k u > a d ^ ° nustatyti anglų artile-
riuo ginklavimuisi skiriama j ™.lai taikinius ant vokiečių 
5,251,000,000 dolerių. Po tol *™kio'sios artilerijos jsitvirti 
tuojau paskelbta, kad ufeaky 

ANGLAI 
ATAKAVO 
BERLYNĄ 
Berlyno prie
miesty j pada
ry ta nuostolių 

BOMBOS 
ŠĖLSTA 
LONDONE 
Naciai sprogdi
na Londono 
centrą 

BERLYNAS, rugsėjo 10 d., L ^ D 0 N A ^ rugsėjo 10 d. 
- Britų lakūnai apmėtė bon* ~ Š , a m l i e v o k i e ^ bombone-
bomis Berlvno užmiesčiui i * S U U V1SU s m a r k u l ™ «"»»* Pa 
Wesermuende industrine a p v C 1 ° j e k0™1™0 ^ d y j e , pake-
linkę šiaurinėj Vokietijoj.. T a l ^ 1 v l s k * b e a t<* l a i™s vers
čiau, vokiečių pasakojimu,,^1 1 1 1 Z™™*™ " l i epsnomis , 
tei buvusios menkos atakos. D a u S e h * *™M *P™£0 neto-

h garsiosios šv . Povilo ka-
Berlyno gyventojai slaptu- t e d r o s i r G u i l d h a U L o ndono 

vėse niuo orlaivių išbuvo per r a t u š ė s 
keturiasdešimt tris minutes 
Šiauriniame Berlvno užmies-

nimu. 
Kas naktį bombarJ^iai bom 

isitvirt.ini-
ta padirbdinti 200 įvairių rū
šių k a m laivų, kurių vertėj bardavo vokiečių 
bus 3,861,0:>;>,312 dolerių su-J nius Prancūzijoj. 
mai. Likusioji suma skiria
ma lėktuvams ir įvairiems 

Nacių lakūnai puola centrinę Londono dali . Bombardavimas kasdien didėja. Dideli 
nuostoliai daromi. Matyt, naciai pasiryžo išgriauti visų miestų. J ie sako, kad miesto bom
bardavimas dar nė neįpusėjęs. Puolimas bus žymiai padidintas. (Acme telephoto). 

LAUKIAMA NAUJO 
GRAIKIJOS-ITALIJOS 
KRIZIO 

BOMBOS SPROGO PRIE į ITALU ATAKOS ANT 
, it. 

BUDAPEŠTAS, r ū g ė j o 10 
d. — dra ik i jos po Litiniai sluo 

Vokiečių sunkiosios artilerii gsniai Vengrijos sostinėj, su
os bombardavimas smarkiai | ryšyj su naujai pradėta Itali-

Atrodo, minėtų išlaidu neuz-, •' _ . , i . , , 
teks .ir p r ez iden te r e i k l a u s ; a P * , , o v f T , o v e r ! l r « P y ' " * e s - * * s P a u d o s * » m P " W P ™ 8 

, T v i - -v, • j nors smogiamojo smūgio 
damriau. J a u šiandien išlaidų 

ne
gink lavinuiisi susidaro apie 
15 bilijoiuų dolerių. 

įstengė suteikti. 

JAPONAI PASITRAUKĖ 
Iš INDOKINIJOS 

Huml)oldte, Kanadoje, gyve
na Mrs. J . Stroder, Jo** vyras! ^ 
jau miręs. Tai pavyzdingųjų 
katalikų pora. J i išaugino 17 
vaikų: 8 sūnus ir 9 dukteris. HONGKONGAS, rugsėjo 10 
Vienas sūnus mirė jaunas p o ; d _ P r a n e S i m a i į š H a n o i s a 

operacijos. Kiti visi gyvi i r ' k 0 j j o g tūkstantis Japonijos 

Dong išmokslinti. Septynios duktė-i kareivių, kurie prie 
rys (seserys) yra vienuolė-, D a n g Q b u v o p e r - j ę lmloVm[ 

mis ir priklauso vienai ir tai 
tai pačiai kongregacijai. 

Maine valstybėje įvyko gė

jos sienaj, Prancūzams griež
tai užprotestavus, pasitraukė. 

Pranešimai sako, jog pran-
neraliniai rinkimai. Laimėjo c u z a i v i s d a r griežtai prieši-
respublikonų partijos kandida' n a s i japonų ipastangoms įsi-
t a i Išrinkti federalinis sena-| &>*ti l*i™s rankas Tmiokin.i-
torius, K"h e™atorius, k e l i u k kas jiems labai palengvin 
kongreso atstovai ir kiti. Nuo' t lJ k o v * P r ieš Kini jų. 

I 
seniai pripažįsta, kad prezi-j 

Graikiją, laukia neišvengiamų 
naujų dramatinių įvykių Gra.i 
kijos—Italijos krizyje. 

Anot siu sluogsnių, Graiki
ja griežtai nusistačiusi pasi
priešinai Italijos 'spaudimui ir 
matomai atmes Italijos reika 
lavimus perleisti Epiro pasie
nio distriktų fašistų kontro
liuojamai Albanijai. 

Tuo tarpu pranešama, jog 
Turkija nutraukė telefoninį 
susisiekimų su Balkanų vals-
tvbėmis. 

SVARBAUS 
GELEŽINKELIO 

LIETUVOS ATSTOVYBĖS 
LONDONAS, rūgs. 10 d. — 

Šių naktį dvi bombos numes
tos ir isprotgo 25 metrai nuo i Ii jos vyriausioji karo vadovy-

mentinių namų. 

GYVYBĖS AUKŲ NĖRA 

KOMA, rugsėjo 10 d. — Ita-

Lietuvos Pasiuntinybės 
mo. Išnešta visi langai, 
nieko nesužeidė. 

na-
bet 

ŽINIŲ SANTRAUKA 
BERNAS, rugsėjo 10 d. — 

Šiandie Anglija formaliai at
naujino savo pasižadėjimą, 
jog anglų lakūnai nebeskris 
daugiau per Šveicariją. 

Padegamosios bombos pra
dėjo gai'srus aplinkui Šv. Po-

tyj, sugriauta skaičius apart-] v i l o k a t e d r ų . 

Britų komunikatas šiandie 
sako, jog vokiečiai bombos 
mėtė visur, be atodairos, ne
žiūrėdami ar tai karinės vie
tos ar ne. 

Milžiniškos bombos sprogo 
netoli Londono banko, Ix>ndo-
no tilto, teisino rūmų ir kitų 
viešųjų pastatų miesto cen
tre. 

Gyvybės aukų nė sužeistų, 
nėsų ir vokiečiai pabrėžia, 
jog anglų orlaiviai neįstengi' 
pasiekti miesto centro. 

Daugumų anglų bombone
šių, atvykusių į Wesermuende 
apylinkę, netoli Bremermve-
no, niuvijo priešorlaiviniai pa 
būklai. Apie nuostolius nieko 
nesakoma. 

i 
Grįžtų iš atakų ant Londo-bė praneša, jo^* italų orlai

viai bombardavo Mersia Mat-
ruh — Aleksandrijos geležin
kelį ir svarbias britų bazes 
Jaffoj ir Port Sudane. j ria dokų prie Temzės. 

Atakoje ant geležinkelio! Anot vokiečių, vakar naktį 
pataikyta į traukinį. .Jaffoj,! žuvo keturios dešimtys ang-
Palestinoj, pradėta milžiniški 
gaisrai uoste ir aliejaus san-

KATEDRA PAVOJUJ 

Laikinai dėl kai m i n u t ė j 
kilusių gaisrų, kilo pavojus 

no, vokiečių lakūnai pasako! 2 5 0 m e h ? ; 5 e n u m o S v - P o v i , ° 
apie taiklius bombardavimus! k e d r a i , bet vėjui pasikeitus 
Kast Indian ir Roval Victo- katedra 

ATLEISTA 11 
RUMUNIJOS GENEROLU 

BUKAREŠTAS, rugsėjo 10 
d. — šiandie Romunijos mi-
litarinis diktatorius gen. Ion 
Antonescu paskelbė, jog at
leista 11 Romunijos genen> 

dento rinkimų metais Maine; s k r i p e i j o s ) a k t a M i n ? t o a k t o ^ k u r i e s k a i t o m i d a l m a l a t . 
valstybė yra barometras. j į ž a t t g o j e t a r p Uiko p a ž v m i J s a k i r J g i m prarastų teritori-
Ka ip ji nusvyra, ta ip m i s v y - ; ^ k a d j A V a l s t v b i u i n t e • • 

LONDONAS, rugsėjo ,10 d. 
— Šiandie tministeris pirmi
ninkas Winston Churchill pie 
tavo su karalium Jurg iu ir 
karaliene Elzbieta Bucking-
ham rūmuose. 

ra -ir visa šalis renkant pre
zidentą. Vadinasi, šiemet na
cionaliniuose rinkimuose lai
mėsianti respublikonų parti
ja. Tik 1936 metais tas ba
rometra i kažkodėl n>eįspejo. 
Tad ir nešinom juo daug pa<i 
t ikėti . 

LONDONAS, rugsėjo 10 d. 
— Admiralitetas praneša, jog 
Anglijos bombonešiai atakavo 
vokiečių karo stovyklą netoli 
Bergeno Norvegijoj ir apme
tė bombomis du vokiečių lai
vus prie Norvegijos. 

e 
dėLiuose. 

Anglų orlaiviai pravedė a-
takas Cirenaeoj, Libijoj, bet 
nuostolių padaryta mažai. 

I talai bombardavo britų 
stovyklas ir barakus Kenyoj. 
Visi orlaiviai grįžo. 

pavojus (pranyko ir 
išlikusi nepaliesta. 

I r kita garsi bažnyčia St. 
Mary-Le Bow, tuojau už Šv. 
Povilo, irgi išvengusi nelai
mės. 

JAPONIJA SIEKIA 
GERESNIŲ SANTYKIŲ 
SU RUSIJA 

lų orlaivių ,ir negrįžo šešioli
k a vokieėm orlaivių. 
ATAKOS TIK PRASIDĖJO j ŽUVUSIŲ BE SKAIČIAUS 

Vokiečių kariniai komenta-j Užmierfio akc i jos ir tirs-
, • • -v, _ • ^ o f o tai apigvventi rezidenciniai di-
tonai pareiškė, jog oro ata-j .1fr;*y. . . . . _ 
i t. a v tiA^ i\h ^,.Q i strik tai irgi smarkiai bombar 
kos ant Anglijos *'dar tik praj > ° • i-. ,, • ,., v j„iAi„fA duoti. Britų komunikatas sa-sidejo iv tik maža dalelyte, * 
T> • \ • ••«. « ; -^ , t ^ o 1 ^ , jo^ da r nesuspėta apsi-
Reiebo aviacijos pajoigij, tepa; » f © . f f 

! kaioiuoti žuvukių ir sužeistų vartota. . v . v . , 
{ skaičius, bet praneša, jog sek-

Hitlerio laikraštis, Voelki- m a d i e n i o a t a k o s e Ž U V ę 286 ir 
scher Beobaehter, rašo, jog, g u n k i f t i ^n^Aų 1 ) 4 0 0 . 
girdi, klaidinga dabartines a- B e y a k a r m k t i e g a t a k ų fa 

takas ant Londono laikyti 

gralumui ir institucijoms yra| Įsakymas, atleidžiųs buvusį 
r imtas pavojus. Nepriklauso-'premjerą ir karo ministerį, 
mybės ir žmonių laisvės aipi- sako, jog jų vedamoji politi-
saugai yra gyvas reikalas be k a buvo pragaištinga valsty-
delsimo mobilizuoti šalies '.<ti bei ir jog jie panaudoję "gį-
prumų. Negana turėti naujo-
vinius ginklus, bet dar reikia 

rimus, kad įsigytų valdžių". 
Šiandie sužinota, jog jau-

gausingos ir puikiai apmoky-' na^b karalius Mykolas apsi-
tos kariuomenės, š ias karines lankė pa* diktatorių ir ašaro 

TOKIO, rugsėjo 10 d. — Ja
ponijos spauda šiandie sąry
šy j naujojo Kusi jai ambasa
doriaus Įeit. gen,. Yosliitsugu 
Tetekava paskyrimu, rašo, 
jog tuo pradedama nauja kam 

ROMA, rugsėjo 10 d. Ro- panija sudaryti draugiškiems 
mos laikraštis II Messagero santykiams su Sov. Rusija, 
praneša, jog italų laivai bom-! Generolas savo karjera pra 
bardavo 10,000 tonų britų ka dėjo leitenantu Rusijos — Ja-
riuomenes transportinį laivą..į 'ponijos kare ir vėliau 13 me

tų .ištarnavo užsienyj, kurių 
šešis metus išbuvo Londone. 

" Japon i ja turi pasirinkti 
arklį laimėjimui ir, aišku, 

" k o v a už Angliju" .ir pareiš
k ia : 

"Vokiečiai šias atakas lai
ko Londono kovomis, iš ku
rių išsivystos Didžiosios Bri
tanijos kovos". 
VARŠUVOS LIKIMAS 

Rašydamas apie pereito? 
nakties atakas ant Berlyno,! Londono 

vusių skaičius nuo šeštadie
nio siekia 592 ir sužeistų 2,-
700. 

Be Londono vokiečiai ata
kavo šiaurvakarine Anglija, 
Valijų ir Škotija, bet tai bu
vo menkos atakos, palyginus 
su atakomis ant sostinės. 
SUGRIAUTA LIGONINĖS 

centre vokiečiai 
laikraštis Berliner Zeitung į- numetė bombų ant dviejų li-
spėja, jog Londonas susilauks 
Varšuvos ir Roterdamo liki-

goninių ir viena bomba nu
griovė stogų ir padegė vaikų 

'mo jei Churchill nenustos siun] i įg0 n ine. 

LONDONAS, rugsėjo 10 d. 
— Admiraliteto apskaičiavi
mu per mstus laiko vokiečiai 
ir i talai sunaikino 2,771,333! m e s turime pasirinkti gerų ar 

Daug kas norėtų žinoti, ko jėgas gu galima įgyti tik ka-j mis akyse pareiškė protestą; tonuls laivyno, 
k i a b sumetimais J . A. Vals-j rine prievole. Šiuo keliu kiek prieš "šmeižiančias laikraš-

klį ir nenusipirkti dvigubo 

tybių kongresas p rava lė pri-j vienam duodama proga prisi 
valomojo kareiviavimo (kon-' jungti pr ie Šalies apsaugos. 

čių a takas ant mano tėvo > J 

I talai i r vokiečiai nuo karo bil ieto", pareiškęs jis. . • 

pradžios prarado 1,236,000 to nepakenčiu komunistų :parti 
Šios atakos dabar sulaikytos, nus laivyno. jos, bet mėgstu rusus ̂>> 

tęs "savo piratų Vokietijon 
nakt imis" . 

Sakoma, jog submarino va
das Įeit. kaipu (Junther Pr.ien, 
kuris nuskandinęs anglų ka
ro laivų Royal Oak, šiuo me
tu nuskandinęs 40,250 tonų 
anglų prekybinį Laivų. 

Trisdešimt motinų ir dvide 
šims kūdikių išgelbėta, bom
boms besprogstant aplink mo 
tinų ligoninę. Visi ligoniai iš
gelbėta į penkiolika minučių. 

Vaikų ligoninėj gaisrų už
gesino slaugės .ir patarnauto
jai . 
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— SS.M; VieMun Mėnalul — .76c. Kitom vato-
»r«aaiBeraiA; Metams — If.tO; 

— H.00. HMrteaia aiuuerls — ta. 

Bendradarbiams Ir Korespondentams rastu nemažina, 
|ai neprašoma tai padaryti »r aepnsiunčlama tam uks
ini pašto lenkių. Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti 
tr trumpinti visus prisiųstus rastus ir ypač korespon
dencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentu prašu ia-
syti trumpai tr aiškiai t jei gailina rašomąja masineiel. 
paliekant didettug tarpus pataisymams, vengiant pole
mikos ar asmeniškumu. Pasenusios korespondencijos 
BiIVrastln nededamo* 

• • • 

kalams surinkt* aukų, tuoj jas turėtų pa- j r • o I HF * T V% * siųsti į Lietuvai Gelbėti po**, 2334 *>. j v a i p D e r l y n e , i a i p Ir Koi i io je i 
Oakley Ave., Chicago, 131. Prašoma aukų L / I 
šiam pabėgėlių Šelpimo tikslui ir iš atskirų 
žmonių. Kurie gali, neturėtų gailėtis skirti 
viena, kita doleri badaujančių brolių sušel-
pimui. , 

Kntered as Secona-Claas Matter Mare h SI, 1916, at 
Cnicago, lilinois L'nder the 6*t of March S. 3J79. 

Pabėgėlių Šelpimo Reikalu 

Viena iš didžiųjų mūsų tautos pioblemų 
šiandien yra šelpimas pabėgėlių iš Lietuvos. 
Jau ne pirma kartą gaunamos iš Vokietijos 
žinios^ kad pabėgusieji iš Lietuvos nuo bol
ševikų teroro kenčia didelį vargą ir yra rei
kalingi greitos pagalbos. 

teflmJK dienomis gautas laiškas iš Lietu
vai Piliečių Sąjungos »; Vokietijoj) valdybos, 
kuriame aiškiai nurodoma pabėgėlių vargai. 
Laiško turinys yra toks: 

•Bolševikai okupavę Lietuvą ir toliau 
nesiliauna vykdydami baisų terorą pirmoj 
eilėj prieš Lietuvos inteligentiją. Advoka
tai, kariškiai, kunigai, mokytojai, įvairūs 
aukštesni valdžios pareigūnai ir šiaip dau
giau ar mažiau pasižymėję visucmenės vei
kėjai be jokios kaltėj naktimis suimami, 
sodinami į kalėjimą arba išvažami Rusijoj 
gilumom šio baisaus teroro tikslas yra aiš
kus — trumpiausiu laiku visų pirma išnai
kinti Lietuvos inteligentiją ir tuo pačiu 
susilpninti liaudies dvasinį atsparumą. 

•Palyginamai nedideliam lietuvių inte
ligentų skaičiui pasisekė išsigelbėti nuo 
bolševikiško teroro slaptai perbėgant ru-
liečių Sąjungą pirmoj eilėj tikslu suorga-
beiių ir ieškant prieglaudos Vokietijoje. 
Tokių pabėgėlių šiandien priskaitoma virs 
600 asmenų. Daugumos medžiagine pade-

Tokio Valdovo Negaila 
Nieks nė vienos ašaros neišliejo, kai Ru

munijos karalius Karolis buvo priverstas iš
bėgti į užsienį. 

Tauta jį rimtai kaltina, kad jis ją parda
vęs Vokietijos naciatfis. Be to, jis yra kal
tinamas, kad labai šiurkščiai elgdavosi su 
savo pavaldiniais ir dėl to rumunus nustatė 
prieš save. 

Ne tik rumunai, bet niekas nesigaili, kad 
Karolis pasitraukė iš valdžicte. Jam nedaug 
terūpėjo valstybš. Jis tik savo asmeniu te
sirūpino. Jo persiskyrimas su savo žmona 
ir patvirkęs gyvenimas piktino rumunus ir 
visus. 

Žmogus, kuriu pats savęs negali sukon
troliuoti, nevertas stovėti valstybes prieša
ky ir kitus žmones kontroliuoti. 

Beveik tris savaites buvo garažo paimti automobilį. Ga-1 
stengiamasi • išgelbėt nuo bol-ražas buvo tuščias, automobi-
ševikų Lietuvos pasiuntiny- lis išvežtas. Eidami prie na-
bės prie Kvirinaio namus, pri-1 mų, pamatė nukirstas gėles, 
klausančius Lietuvos valsty- Įėjo i I aukštą — tuščia, tik 
bei. Bet galop italų valdžiai sienos; į II aukštą — tas 
pasisakius už namą perdavi- r^nts, nei vienio daikto, nei 
mą, tolimesnis priešinimasis vieno.? kėdes. Nieko. Turėjo 
pasidarė nebegalimas ir rug- išeiti iš namų ir atsisėsti ant 
piūčio 26 d. apie 8 valandą laipteliu. Taip besėdėdami pa-
vakaro Lietuvos ministras matė pagaliau vienintelį pa-
prie Kvirinaio Komoje ture- liktą jiems: inventorių — šu-
jo apleisti pasiuntinybės na- nį. Sužinoję pas tarną, kad 
mus. Prieš tai pasiuntinybė- tai pasiuntinybės šuo, bolše-
je susirinko visa lietuvių kio-|vikai liepė išvaryti jį lauk į 
lonija su Lietuvos mini si: u' gatvę. Tarnas atsisakė. Tada 
prie Vatikano S. Girdvainiu 
ir vysk. Būčių priešakyje. Lo
zoraitis kreipėsi į sufcirinku-

jie patys enie šunį gaudyti, 
bet šuo nesidavė ir rodė dan
tis. Tik dabar, šunį bevaiky

siąs sakydamas, kad Lietuva darni, ambasados atstovai pa 
nemirė ir negali mirti. Ji vėl 
1>us atstatyta, laisva ir nepri 

stebėjo trispalvę vėliavą ant 
rūmų. Ji DUVO taip pakabinu

sio mėnesio 1 d. prasidėjo Lietuvių R. K. 
Susivienijimo Amerikoj naujų narių priraši
nėjimo vajus. Ir centro ir kuopų valdybos 
kviečia lietuvius, katalikus įstoti į šią seną 
ir garbingą organizaciją, apsidraudžiant joj 
savo gyvybę ir sveikatą. Ir mes nuo savęf. 
kviečiame tautiečius tapti nariais šios orga
nizacijos, kuri visais atžvilgiais yra stipri 
ir, be to, moderniškai sutvarkyta. 

klausoma. Tani visi lietuviai ta, kad kelių valandų bolše-
vieningai dirbs ir kwos. vikiškos pastangos ėjo nie

kais — vėliava vis dar ple-
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Tauta JŲ Neužmirš 
. . . Garsas'> rašo: ''Sukom unistejusrų Lietu

vos išgamų talkininkavimas Maskvai ėjo nuo 
pat pradžios iki visiško Lietuvos (pavergimo. 
Lietuviški agentai padėjo Maskvai pavergti 
Lietuvą apgavingais pažadais, veidmainin
gais užtikrinimais: Iki jie dar nebuvo giliau 
suleidę savo bolševikiškų nagų į Lįetuyos 
kūną, jie aiškinto,'kad Lietuva ir toliau pa
siliks laisva ii* nepriklausoma, tik griežtai 
laikysi's su Maskva sudarytų nepuolimo su-

tis yra kastrofali, nes visi buvo laimingi tarčių, kad nuosavybės teisės nebus pažeis-

Susirinkusių lietuviu vardų 
tarė žodį J. E. Vysk*. Būeys, 
pažymėdama.?, .jog bolševikų 
okupacija yra vienas sunkiau
sių Lietuvos istorijoje bandy
mų, tačiau reikia .tvirtai tikė
ti, kad teisingumas laimės, 
lietuvių tauto pasiiiuosuos 
nuo žiauraus svetinio jungo 
ir pasiuntinybės namuose vėl 
bus atstovaujama laisva Lie
tuva. 

Su1 didelhi suii jaudinimu 
susirinkusieji sugiedojo Tau
tos Himną. T 10 metu ant pa
siuntinybės ru^ti. plevėsavo 
Lietuvos vėlia /1 su gedulo 
šydu. Jau buvo prieblanda, 
kai .Romos lietuviu' skirsty
damiesi ėjo g*'ynų, takais, kur 
gulėjo dalgiu nuplautos lietu
viškos g^ls. Lietuviai* 'aplei
do savo valsiyb.-'s namus su-
sikaupę, be z tvirtai itsiryze 

vėsavo saulėje. Reikėjo nu-
piauti visą stiebą, Visiškai į-
niršę bolševikai, kurių atvy
ko dar keturi, nežinodami 
kam keršyti, Įsakė trims pa
siuntinybės tarnams per ke
lias valandas išsikraustyti su 
šeinuom ir visa manta iš pa
siuntinybės, tuo būdu išmes
dami į gatvę žmones, kurie 
penkiolika metų dirbo Lietu
vos pasiuntinybėje. 

Visą dieną bolševikai slanf-
kiojo po tuščią pasiuntinybę. 
Du paliko ir naktį, bet turėjo 
nakvoti ant grindų ir be elek
tros. 

Londone, lSerne, Buenos Ai 
rfjse, Vatikane ir...Yichy 1*4 J!*1 

siuntinyfoes veikia. Lietuvos 
garbėm konsulas Mexico City 
Thonias Vilchis šiomis dieuo-

Po Sviete Pasidairius 
MASKVA, Sov. liusija. — 

Kremliuje buvo suruoštas cir
kus. Žymiausi artistai buvo 
lietuviai klaunai iš Kauno; 
Paleckis ir kompanija. Pa
čiam Paleckiui per vaidinimą 
•besokinejant ir besiraičiojant, 
žiūrovai, nesuprasdami lietu
viškos šnekos, tik po kiekvie
no žodžio iStalin garsiai plo
jo ir juokėsi. Pasitenkinimas 
abejose pusėse kuo didžiau
sias: iš klaunų, kad galėjo 
Kremliuje palošti, o iš žiūro
vų, kad dykai pamatė lietu
viškus klaunus ir iš jų gar
džiai pasijuokė. 

CH1CAGO, I1L — "Chiea-
goj žydų krautuvės aprengia 
ir nurengia mūsų moterėles, 
šildo ir šaldo namus, groja 
mums lietuviškas "polkutes,"; 
dalyvauja kermošiuose ir sa
ko prakaloas. 

1*Lietuvoj ir gi panašiai. 
Tik ten viskas daroma dėl bol
ševikų, o čia del dolerio." 

("S-ra"). 

I *T*% už kurio ketini te
kėti, žiūrėk kaip į bejėgį kū
dikį, kuriam turi paskirti vi
są savo meilę ir dėmesį. Da
ryk taip, kad jis visada tikė
t a j°g jis savo išmintim, su
gebėjimais ir žinojimu tau ne
paprastai imponuoja; tada 
jis aklai tavim pasitikės. Už 
vyro, turinčio daugiau kaip 
40 metų, jauna būdama tekėk 
tik tada, jeigu kitaip nebega
li išsiristi iš skolų; šiaip jau 
stenkis ištekėti už maždaug 
tokio pat amžiaus vyro, kaip 
ir tu patL J spėju: vedybos su 
menininkais, politikais, žurna
listais ir mokslininkais daž
niausiai esti eksperimentai, 
kuriems tau truks laiko 

kietijoj atsidūrė kaip stovi — be drabu
žių, be baltinių, be šiltų apvalkale ir be <jies s e imo" rinkimus. Ęet kai tik stipriau 

mis atsiuntė Lietuvos pasiun 
išgelbėję tik savo gyvybę; perbėgę nega- tos kad iš ūkininkų žemė nebus atimama; \ jww sugrįžti. itSaul WasliimHone laišką, ku 
Įėjo pasiimti su savimi jokios mantos; Vo- kad religinė laisvė irgi nebus suvaržyta., Išvažiavęs iš pasiuntinybės,! r i a m e e i ž k g p i m ^ s u p r a t i -

Taip Maskvos agentai kalbėjo prieš '<liau-Į Lozoraitis nusiuntė italų vftJ ivyfcĮi Lietuvoje; giliai 
'sienių. reikalų I s t e r i j a i 1 * ^ ^ fcotog tragediją* » 

toliau 
yti tik 

kuriuose pareiškė, kad. nors jjetuvoe ministro instrinkcijų 
ir buvo priverstas apleisti pa 
siuntinybę, vis dėlto nepripa 

NANTO (krašto nei mano 
delnas nežino). — Marcelis 
Lafebras, mergaičių gaspadi-
nystei ruošti mokyklos moky
tojas suredagavo keletą punk-
Uų, mergaitėms, kurios nori 
būti laimingos. Štai, jo punk-

_ tai: 

PRAŠAU NESIJUOKTK 
Tetulė mažajam Joneliui 

duoda 10 centų, jeigu ją pa
bučiuos. Bet vaikutis spiria
si. Pagaliau kiek pagalvojęs 
sako: 

— Duok dvidešimt, tai pa
bučiuosiu. Už dešimt centų aš 
tiktai geriu žuvies taukus. 

— Maryte, kodėl tai taip 
audringai plojif Juk daininin
kė visiškai netikusi. 

» 

— Ne už dainavimą ploju: 
Ji apsivilkusi tokia gražia 
drese . . . . Aš norėčiau tą suk
nelę dar kartą pamatyti. 

pinigų. Ypač katastrofali padėtis tų, ku 
rie atvyko su šeimomis ir mažais vaikais. 

"Pabėgėlių skaičiui didėjant, Vokietijos 
valdžia įsteigė pabėgėlių liogerį, kur per
bėgę ui mažą atlyginimą gauna pastogę 
ir maistą. Kadangi pati Vokietija dėl ka
ro negyvena ūkiškos prečperacijos laiku, 

į'sigalėjo, ypatingai kai tik visas svarbesnes 
valdžios vietas apsodino savaisiais ir •išsi
rinko savo seimą, Maskvos agentai drąsiai 
atvožė savo kortas, jie 'atvirai pasuko vairą 
į Stalino globą. 

ikLietuvių tautos padėtis susidarė* lygiai to
kia, kai to nelaimingo žmogelio išbudusio 

diplomatinio korpuso dekanui s k a i t y g y a u u ž g a r j > ę i r 

Popiežiaus Nuncijui rafitus, ^ k o n 8 u l u i r k l a u s : 

tai suprantama, kad ir jos pagalba negali į įr pajutusio, kad, jo visas kūnas randasi mil-
būti duosni ir bsribe. žiniškos gyvatės retežiuose — apsukusios jį 

Trumpai tariant, REIKALINGA SKU- i n u o k o j u i k i pakaušio. Nei rėkt nei bėgt. 
BI MBMIAGINA PAGALBA, nes reikia I "Lietuvos išgamos, .padėję bolševikiškai 
gelbėti Lietuvos inteligentijos likučius nuo gyvatei apipinti Lietuvon kūną, triumfuoja. 

Šiomis dienomis per Lisa-
žįsta sovietams nei teisės j ^ , b o n ą a tvyko New Yorkan Lie-
užimti, nei atstovauti Lietoj ^ ^ p^iuntinybės Londone 
va. patarėjo žmona Rabinavičienė 

Jokio namų perdavimo ar g u Ikre le . Nei vienas iš pa
raktų įteikimo aįto nebuvo 8įunttnybės personalo, net ir 

Taip. Panašios bausmės] valo registruotis asmeniui. 
(Žiūrėkite klausimus 5-6-7). 

29. Ar Ateivių Registravi
mo įstatymas liečia naturali-
zuotus piliečius? 

Ne. Tik nepiliečiai privalo 
registruotis. 

30. Jeigu Jungt. Valstybių 
gyventojas abejoja apie savo 
pilietybės stovį, ar jis priva
lo "registruotis? 

sugaiužUKo emigracijoj, reikia atlikti s va r 
bią pareiga prieš Lietuvos tautą. 

•Tuo tikslu š. m. rugpiūčio mėn. 11 d. 
lietuviai pabėgėliai buvo scfcurinkę Lietu
vos Pasiuntinybėje ir įkūrė Lietuvos Pi-
niauoti ir medžiaginiai padėti emigravu
siai Lietuvos inteligentijai Vokietijoj. Są 
junga jau savo darbą pradėjo palaikyda
ma ryšius su pavieniais emigrantais ir tuo 
tarpti padėdama visokeriopais būdais pa-
vieaiems asmenims surasti darbą. Darbui 
surasti visiems emigrantams dėl įvairių j į s ; e t m ^ ' į šlvkšcia vergiją'^ 
nriežaačui, deja, perspektyvos nėra geros 

padaryta. t . Ą , 

tų 
ko prie Lietuvos pasiuntiny-

Jie muša visais būgnais ir skelbia pasauliui, 
kad Lietuvos liaudis dabar išlaisvinta, kad 
visas kraštas apimtas neapsakomo džiaugs
mo. Išgamos neužmiršta ir Amerikos lietu
vių. Ir mums jie t?iunč.ia žinias, kurios ver-lb^. Juos įleido tarnas. Boi-
tos tik didžiausio pasišlykštėjimo. Sunku net' gevikai iš karto prtoiesi prie 
įsivaizdinti, kad lietuvės motinos gimdyti 
vaikai, Lietuvos duona išmaitinti jos sūnūs 
gulėtu taip nupulti, taip suniekšėti, kad sa
vo tautą, savo gimtą žemę, taip sunkiai atko
vota, laisvę,, savo valstybę, vėl stumtų atgal 

tarnaitės, nesutiko grįsti \ 
Kit , ryt, 9 vai.'du Sovie,Sovietinę Lietuva Tm-naitėm. 

ambamdiffi aUstovai atvy- parūpintos vietos f Q s paėsta-
mus Londone. 

ir sąlygos sunkioj. I^esiogiuiai gi radati 
drabužiais, valgiu ar pinigais Sąjunga ne
gali, aes tam neturi jokių lėšų". 
Reikalas yra aiškus: keli šimtai mū;ą tau 

liečiu Vokietijoj be tinkamos pastogės, men 
kai apsirengę ir pusbadžiai gyvena. Užėjus 
žiemos šalčiam ją būkle bos dar varginges
ne ir skaudesne. 

Sie nelaimingieji iš Lietuvos pagalbos ne
gaus. Nesulauks jos ir iš kitur. Vienintelė 
viltis Amerikos lietuviuose. 

Amerikos lietuviai katalikai įsteigė Lietu
vai Gelbėti "Fondą, kuris turi tikslą <sulyg 
išgalės ir pabėgėlius iš Lietuvos paremti 
Greitas reikalas sušelpti Vokietijoj varg
stančius mūsų tautiečius turėtų paakstinti 
tuoj susiorganizuoti Fonio skyriams ir pra
dėti riokliava. Jei kurie A. L. R. K. Fede-

Kataiiku Dientaštj Uždarius 
• "Amerika" pastebi: "Lietuvos katalikų 
"XX Amžians" dienraštį komisarai uždan 
lieipos 31 d. Nuo liepos mėnesio jpradžios *&* 
garbingas laikraštis turėjo visiškai tarnauti 
komunistų užniačioJiis — dėti jų pri\Talomns 
pranešimus, kalbas, šmeižt«įs ir t.t. Bet ko
munistai šlykščiausios žemumom paskkė lie
pei 31 d., kai jų cenzorius visiškai pakeitė 

XX Amžiaus" redakcijos atsisveikinimą. 
"Redakcija buvo parašiusi trumpą atsi-

PI^jATINKlTE "DRAUGĄ' 
• — — — — ^ — — — — — — — 

Klausimai ir atsakymai 
apie ateivių registravimą 

gistruotis pašte, kuris arčiau 

juos liečia. (Žiūrėkite klausi
mus 4-5-6). 

24. Ar ateivis iš anksto ga
li gauti kopija registravimo 
klausimų, kuriuos jis būtinai 
turės atsakyti! 

(Taip. Iš anksto galima gau
ti iš pašto įstaigos blanką, ku 
ri vadinama "specimen 
iorm." Ta blanką turi visus 
klausimus. Parsineškite namo 
ir gerai perskaitykite pirm 
negu registruokitės. 

25. Ar "specimen foraiv 

blankos duodamos dykai? 
Taip. Nereikia mokėti jokii, 

pinigų už popieras ar patar
navimus sąryšyje su> registrą 
vimu. 

26. Ar reikia mokėti už re 
gistravimą ir nuėmimą piršti, 
antspaudą f 

Taip. Jeigu abejojimą ne
galima pašalinti per registra
vimo periodą. R-egistravimas 
jokiu būdu neliečia pilietybes 
stovio. 

31. Kaip Amerikos pilietis 
rali kooperuoti su Ateivių 
Registravimo programa? 

Visų šios šalies piliečių pa
reiga padėti nepiliečiams iš
pildyti valdžios reikalavimus. 
Jie gali paaiškinti aid vi ų 

. . 

sveikinimą, bet vietoj jo komisariškas cen
zorius redakcijos vardu paskelbė prūsiški- 19. Kaip ateivis gali žinoti^ 
mą, kuriuo pritariama komunizmui. Tokio 
darbo tikslas — suklaidinti katalikus skai
tytojus, pa ,;naudojant tamsiausia tiesos tal-
ifikacija. Komunistams jokia priemone ne-

racijoB ar kitų organizacijų skyriai, ar šiaip . afc4nmtina, jei tik ji gali patarnauti jų ple-
jau draugijos turėtų pas save fonašisins rei-' šikiškiems siekiams". . 

(Tęsinys) 
18. Kur ateivis privalo re

gistruotis ! 

Bet kuriame antros ar pir
mos klesos pašte (ar skyriu
je) ir vietose, paskirtos re
gistravimui. Jeigu ateivis ne
gali atvykti j paskirtą vi^tą, 
jis gali kreiptis į savo paštą, 
tai yra, į savo apylinkes pflš-
tą, kuris tą tinkamai sutvar-
kvs. 

šias jo namų? 
Ne. Jis gali registruotis bet 

kuriame pašte Jung. Valsty
bėse. 

i 

kad paštas yra pirmos ar an 
tros klesos f . 

Paklausdamas pašto direk 
toriaus ar paštininko. 

21. Kokia yra bausme uz 
nesiregistravimą! 

Už nesiregistravimą baus
mė yra $1000, ar šešių mene 
siu kalėjimą, ar abi bausmes. 

22. Kokia vra bausme už i 
w 

padavimą neteisingi] informa
cijų? 

*1,000, ar 6 men. kalėj i ims 
ar abi bausmės ir galimas iš-
deportavimas. 

23. Ar bausmes paduotos 

ti. 

klausimuose 21-22 liečia levus 
20. Ar ateivis privalo re-1 ir globėjus svetimšalių vaikų! 

. J registravimo prograiaą savo 
Ne Niekam nereikia mokė . .»«_ 

draugams — 'ateiviams ir teik
ti pagalbą išvengimui visokių 
nesusipratimų ir nesmagumų. 

32. Kaip ateiviai gali ko
operuoti su Jungt. Valstybių 
valdžia šiame reikale? 

Išpildydami '' specimen 
fonu" iš anksto, {žiūrėkite 
klausimas 24-25); užsiregis-
truo'-ami kaip tik greit gali
ma ir ragindami kitas atei
vius taip jiat dar5rtL 

(Bus daugiau) 

27. Kai ateivis nutaria re
gistruotis, ką jis privalo da 
ryti J 
. 1. Gauti klausimų blanką ~ 
specimen formą — iš bet ku
rio pašto. 2. Išpildyt tą blan
ką atsargiai, namie ar kui 
kitur. 3. Nusinešti išpildytą 
blanką į bet kuria registravi
mo vietą (paštą) laike regis-
travimos, tarpe rugp. 27 ii 
gruodžio 26 d. (Žiūrėkite klau 
simus 17-181#) 

28. Ar gafi 1x4 kuris žmo
gus už ateivį registruotis! 

Ne. Kiekvienas ateivis, su
laukės 14 nietų amžiaus, pri-

vingi namai: 
smuklę. 

jie «primena 
De •midi 

Nemokyti žmones visuomet 
visu smarkumu demonstruoja 
savo žinias. SSevena 

.. 
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Žemaitės Pas Vytautą 
^ 

V. ALANTAS 

(Tęsiny a) 
I I 

Kelionė iš Žemaičių į sos
tinę buvo sunki. Pasiuntinės 
turėjo nemaža vargo ligi pa
siekė Nemuną, kuriuo toliau 
keliavo pintinėmis. Tiesa, van 
deniu keliauti buvo lengviau 
tariau ir iantis prieš srovę, 
per dieną netoli tebuvo gali 
ma pasistūmėti pirmyn. Pa
siekusios Kauną, žemaitės li
gi Vilniaus baigė kelionę ar
kliais. Toks buvo patogiau 
šias anais laikais kelias iš va
karų j sostinę. 

Vilniuje žemaičių moterų 
pasiuntines labai maloniai 
priėmė Vilniaus vietininkas 

skleidė didelę storą užuolaidą, 
atidarė mažas, smulkiai išdro
žtas ir geležimi skoningai ap
kaustytas ąžuolines duris ir 
rankos mostelėjimu pakvietė I 
žemaites įeiti. 

Jos įėjo j naują didelę nie 
nę, kuri buvo dar turtingiau 
išpuošta, kaip kitos. Menės 
viduryje stovėjo paaukštini 
mas, užtiestas milžinišku avie 
tinės spalvos patiesalu. Ant 
jo stovėjo auksinis brangiai:: 
akmenimis išpuoštas sostai . 
kuriame sėdėjo Vytautas 
Priekyje, kiek atokiau nuo 
valdovo iš abiejų pusių bal
tais, aptemptais drabužiais 
apsirengę, stovėjo du gražia 

Laimėti gerb. kun. Pr. Juro vardu, o vos dabartinį gyvenimą, ne; 

Virgil M. Haneher, 44 m. 
amž., advokatais iš Chicago, 
paskir ta i Iowa universiteto t 

Nė viena pasauly tauta be reivių, visokias suktybes ir 
sunkaus darbo, be nuolatinio šlykščiausią smurtą, kad už-
budėjimo negalir išsilaikyti dėti jos žmonėms vergijos re-
laisva ir nepriklausoma. Var- ' težius. Bet, kol tauta tik Li
gų surasime tautą, kuri pra-Įzižkai tėra pavergta, kol jos 
radusi savo nepriklausomybę dvasia tebėra laisva ir gyva, 
galėtų ją atgauti be intensy-'ji nežus. Kad tautos dvasia 
vios kovos, be ypatingo ryž-1 nėra ir nebus pavergta, ma-
tingumo ir ytiprat^ vieningu- tome iš visų reiškinių. 
»«>• Sąmoningieji lietuviai, gy-

Jei kam tai yra gerai žino- venanltieji laisvuose kraštuo-
ma ir suprantama, tai mums, se, organizuojasi ir jau dirba, 
lietuviams. 

Per šimtmečius pavergta ir 
skaudžiai persekiojaima tauta 
kovojo už savo teises, už tau-

kad padėti Lietuvai išsilais
vinti iš žiauraus okupanto na
gų. Lietuviai katalikai visu 
rimtumu pradėjo auginti Lie 
tuvai (lelbėti Fondą, kuris 

siųsti ir visokių reikalingų in 
formacijų klausti pas sekre
torių: 2334 S. Oakley Ave., 
Cliicajgo, 111. 

Šia proga, pranešama visuo
menei, kad kun. M. Urbona
vičiui, MIC, prakalbų marš
ruto, kaip buvo paskelbta, ne
galėsime rengti, nes jis pa
kviestas mokytojauta Maria-

| napolio Kolegijon. Bet netoli 
Marianapolio esančios ikoloni-
jos galėtų jį pasikviesti pa
daryti pranešimą apie Lietu-

Manvydas, kuris pažadėjo ko; j a u n u o l i a i — tarnai , kurių il-
greičiausiai nuvesti j as pas g i > g e l t o n i p i a u k a i , parišti ~ B ū k l t e P a sveikintos ir 
Didįjį Kunigą. I r tikrai, ne- a u k s m e m i s grandinėlėmis, kr i- *us> ^ a r bmgos žemaičių mo 
trukus joms buvo pranešta, t o a n t p ^ S o s t o u ž p a k a l y - . t e r y s ' m a m ) ™ m u o s e -

tinęs kultūros, tradicijų ir i :„„„ e w i «P 
, „ .„. .. j . , ,. bus labai reikalingas, kad se 
kalbos išlaikymą^ didelm uo- . . . . t n v r i f : AK\ 

. - . J i\- i i kmingai dirbti ir kovoti aei 
lumu turėjo dirbti, kad savo, n*™kimi 

', .. ,. atstatvmo Lietuvos nepnkiau 
gyvybę išlaikyti ir, (pagaliau, 

prezidentu. (Acnie teleplioto) j kad* nepriklausomybę iškovo-. l 5 , o m y 

ti. l i e tuv ių tauta išliko gyva Praėjusią savaitę buvo pa-
ir net pajėgė iškovoti sau tei- skelbta, kad pirmieji stojo 
ses gyventi laisvu ir nepri- j auginti Lietuvai Gelbėti Fon-

jis yra vėliausia iš Lietuvos 
sugrįžęs. Cbicagoj ir apylin
kėse tokius pranešimus tlaro 
dr. A. Kačkus ir jo žmona, 
kurie labai daug žinių yra at
sivežę iš Lietuvos. 

Jau laikas visoms Ameri
kos lietuvių kolonijoms su-

į brusti ir vilnomis savo jGgO-
mis stoti į vieningą darbą ir 
ryžtingą kovą, kad greičiau 
Lietuvą išlaisvinti. 

Leonardas šimutis, 
ALRKF s'kr. 

kad Vytautas kitą dieną j a s j e ^ g į didžiūnai, 
priims. 

Kitą r y t , pr ie įėjimo į pi- j Moterys, paėjusios M a t 
lj žemaites pasiuntines po« - '< *"&m, nusilenkė ir susto 
tiko Vytauto jaunas rūminin 
kas. Moterys labai jaudinosi, 
tačiau rūmininko malonus el
gimasis jas ramino. Jos , kaip 
sapne, ėjo vingiuotomis pla
čiomis vietomis, siaurom if* 
priemenėmis ir didelėmis tur 
tingai išpuoštomis menėmis, 
kur tačiau nesutiko nė gyvos 
dvasios. Vienoje menėje jos 
pastebėjo pasieniais prismai^ 
stytą daugybę vėliavėlių su 
įvairiais ženklais. Giedrė pa
klausė palydovą, kam tos vė
liavėlės. J i s paaiškino, kad 
daugelis jų yra atilotost* if 
priešų karo metu, o kitos - -

* lietuviškos, išdalinamos įvai
riems kariuomenės daliniams, 
ištraukiant į žygį. 

Dar perėjusios keletą me-

jo. Kurį laiką viešpatavo ne 
jauki tyla^ nes pasiuntiniu 
vadovė Laodona iš susijaudi
nimo užmiršo viską, ką buvo 
pasiruošusi pasakyti. Mote
rys jaudinosi ne tiek dėl ne 
paprastos aplinkos, kiek j o i m - | K a s n o r i p a s į d a r y t i n a u j o j o 
didelio įspūdžio padarė pats { D i e v o g a r , b i n t o j U ) tepasidaro 
Didysis Kunigas. J i s savo ti ' 

Vytauto balsas skambėjo 
•švelniai, kažin kaip glamonė 
jančiai. Lazdoną jis dar la
biau padrąsino, ir j i tęsė to 
liau: 

— Tu mums atsiuntei, Di
dysis Kunige, Jeronimą, ku
ris trankosi po mūstų kraštą, 
skelbdamas naująjį Dievą. 

riamu žvilgsniu žiūrėjo į pa 
siuntines, kurioms jo veidą,* 
atrodė labai rūstus. Bet jei 
jos būtų į jį atidžiau įsižiūrė
jusios, būtų pastebėjusios jc 
plonomis lūpomis slankiojan-
čią malonią šypseną ir tikrg 
pasitenkinimą matyti savo rū
muose atstoves tos aisčių gi
minės, kurią j is ypatingai 

— niekas jam netrukdo, bet 
mes nenorime, kad svetimi 
atėjūnai kirstų mūsų šventuo
sius ąžuolus, gesintų Amžiną
ją Ugnį, griautų mūsų alkas 
ir vaikytų senuosius žemaičiu1 prismaugta ir visos y ra per 

klausomu gyvenimu. Tuo gy
venimu gyvendama, ji darė 
didelę pažangą, nes tikrai su
nkiai dirbo. Tiesa, pastaruo
ju laiku ji prarado savo ne
priklausomybę, bet tai ne iš 
savo kaltės. Ją prismaugė go
dūs kaimynai, pasinaudodami 
šių laikų tarptautine krize. 

Lietuvių tauta į savo atei
tį, nežiūrėjo beviltiškai suril-
kiausiaits savo gyvenimo lai
kotarpiais, nėra, beviltiška, ji 
ir dabar. Visi gerai nusima
nome, kad sunki ir skaudi y-
ra jos šiandieninė padėtis. 
Bet juk ne vien Lietuva ken
čia. Visa eilė tautų laikinai 

H 

n i i T " žemaitės atsidūrė " p ; . I viešpataujant. J i s neužmirSo, 
džiojo Kunigaikščio laukiama
me kambaryje. Čia keletas 
žmonių lūkuriavo Vytauto 
priimami. Žemaičių moterų 

dievus iš ramovių. Juk tie 
dievai £er 'amžius mums duo
davo dieną ir naktį, giedrą it 
lietų, jie nesigailėdavo muim 
savo malonių, jei tik mes j į 

mylėjo ir kuri tiek daug bu- n eužrūstindavome ir ištikimai 
vo nusipelniusi Lietuvai, j a m | j i e m s tarnaudavome. Je i vi 

sus mūsų dievus iš jų gyve
namų vietų Jeronimas išvai
kys, tai kur mes juos rasi
me? J ie gali užsirūstinti ir 
visiškai iš Žemaičio krašto iš-
sikelti. Kas tada rasis su mu-

- » 
•« mnlnnin! mis? Žemaičius 

kad tik žemaičių remiamas at 
sikovojo Lietuvos Didžiojo 
Kunigo sostą, kurio Jogaila 

sukiojamos. Jps visos laukia 
patogaus momento išsilaisvi
nimui ir, be abejonės, tos tau-

dą Brooklyn, N. Y., ir Wor-
gester, Mass., lietuviai kata
likai. Juos pasekė Ciceros ,ir 
Chicagos lietuviai. Prakalbo
se Sv. Antano par. salėj (Ci
cero) suaukota virs $50.00. 
Prakalbomis rūpinosi Federa 
cijos skyriui, A. Valančiui 
vadovaujant. Rugsėjo 4 d į-
vykusiose prakalbose Aušros 
Vartų par. salėj, Chicagoj 
kur kalbėjo šiomis dienomis 
iš Lietuvos atvykusieji: Dr. 
A. Račkus, K. Račkieniė, dr. 
P. Vileišis ir kiti, surinkta | 
Lietuvai Gelbėti Fondui $78. 
73. Prakalbas rengė Federa
cijos skyrius, Ig. Sakalui va
dovaujant. Labai svarbu, kad 
čia ir Fondo skyrius įsteig
tas. Panašūs darbai pradeda
ma dirbti ir kitose Chicagos 

) . ! 

nenorėjo išleisti iš savo ran-

dėmesį patraukė aštuoni auk-j *^ 
šti, petingi vyrai, kurie iš! Gal būt, kad tą maloniai mis? Žemaičius gali ištikti 
abiejų pusių stovėjo prie du
rų, vedančių į Vytauto pri 
imamąją menę. J i e stovėjo 
kaip sustingę. Pr ieš save j K-
turėjo pasistatę žvilgančio 
plieno dalgia kirvius, nusag
stytus sidabru. Gražiai atro
dė jų poaukštės odinės kepu
rės, įvijai apvestos auksinio 
kaspino, kurio galai, tarytum 
geltoni plaukai, jiems krito 
ant pečių. Po smakrais k^s- j tos. 
pinai buvo parišt i didelėmis 
vilkstėmis. Ant jų krūtinių 
žvilgėjo sidabriniai, smulkaus 
darbo šarvai, su kuriais gra
žiai derinosi jų ilgos baltos 
barzdos. Avėjo jie odiniu a p 
avu, kurių ilgi ramčiai vynio
josi aplink blauzdas. 

Pastebėjęs žemaičių susido
mėjimą taip puošniai apsida
riusiais kariais, palydovas 
paaiškino: 

— Tai Didžiojo Kunigo gar 
bes sargyba prie svečių me
nės. 

— Bet jie stovi, kaip negy
vi, — sumurmėjo Giedrė, pri
eidama iš arčiau į juos pa 
žiūrėti. — Jie , tur būt, nesu
pranta , ką mes kalbam T 

— Ne, jie atgabenti iš to
limųjų gudų žemių, — atsa
kė palydovas. 

Tai sakydamas, j is p ro 

šypseną Vytauto akyse pi r- ! baisi nelaimė. Mūsų giriose 

tos, kurios vieningai dirbs ir j i į e t u vių parapijose. Kas ypa-
ryžtingai kovos, t ikrai laimės.: t i n g a į d ž į u g į n a ) k a d prie š?ų 

Kaip greit Lietuva buvo o-1 darbų dedasi ir tolimuose 
kukuota, ta ip greit visa jos j p a š t u o s e gyveną lietuviai 
išeivija, visuose pasaulio kra-1 katalikai. Štai kun. prel. J 
štuose išblaškyta, pareiškė Maeiejausko rūpesčiu .ir pa
savo (pasipiktinimą okupanto ^įdarbavimu, Los Angeles, Ca 
smurtiškais žygiais ir griež- Į n f 0 T n i a fotuviai Lietuvai Ge 

moji pastebėjo Giedrė, nes ji 
kumštelėjo Lazdonai į pašo
nę ir sušnabždėjo: 

— Sakyk, kad Jeronime 
mes n e n o r i m e . . . . 

Šie žodžiai grąžino Lazdo
nai drąsą, ir ji žemaitiškai 
prabilo: 

— Sveikiname tave, valdo
ve, ir linkime geros sveika-

yra šventų ąžuolynių, kurių 
dar nepasiekė Jeronimo kir
vis. Mes norime, kad nors tei> 
mūsų dievai galėtų pasilikti. 
Žemaičių dievai geri, mes 
juos mylime ir nenorime, *ad 

tai protestavo. Žiaurūs oku
pantai turėjo panaudoti fiziš
ką jėgą? kad perimti Lietu
vos pasiuntinybes kai kurio
se Europos sostinėse. Pačio 
je Lietuvojtt turėjo panaudo
ti pusę milijono ginkluotų ka-

ve, Didysis Kunige, . prašyti , 
kad tu atsiimtum Jeronimų 

jie mus apleistų. Gal neblo- j arba bent jam' lieptum nebe 
gas ir Jeronimo peršamas vaikyti mūsų senųjų dievų. 
Dievas, bet jis dar naujas, ; 

mes jo dar nepažįstame. To-1 
dėl mes ir atvykome pas ta-

(Bus daugiau) 

lbėti Fondui Jiuaukojo ir pr i 
siuntė $20.00. J ie pasižada ir 
toliau šiam kilniam tautos 
tikslui darbuotis. 

Čia suminėtųjų kolonijų gra 
žus pavyzdis turėtų paragin
ti ir kitų kolonijų veikėjus 
rengti prakalbas, organizuoti 
Lietuvai Gelbėti Fondo sky
rius, kviesti tautiečius apsi-
dėti nuolatiniais Lietuvai iš
laisvinti mokesčiais. Čekius 
reikia rašyti Fondo iždininko 

Skaitykite Ir Platinkite Sekančius MŪSŲ 

Katalikiškus Laikraščius: 

" D R A T O A S " — vienintelis A-
merikds lietuvių katalikų dien
raštis. Metams $6.00. 2334 South 
Oakley Ave., Chicago, I1L 

" L A I V A S ' ' — tikybinis savaitraštis. Metams $2.00. 
2334 So. Oakley Ave., Chicago, Illinois. 

. " D A R B I N I N K A S " — Sv. Juozapo Darbininkų Sa-
į junsros organas, išeina du kartu savaitėje. Metams 
1 $4.00. 366 West Broadway. So. Boston, Mass. 

" A M E R I K A " — savaitraštis. Metams $2.. 423 Grand 
Street., Brooklyn, New York. 
" G A R S A S " — A.L.K. Susivienijimo organas. Me
tams $2.00. 73 East South S i , Wilkes-Barre, Pa. 
" M O T E R Ų D I R V A " — A.L.R.K. Moterų Sąjungos 
organas. Metams $2.00. 2317 So. Hoyne AveM Chicago, 
Illinois. 
" S T U D E N T Ų Ž O D I S " - A!L.K. Studentų ir Pro
fesionalų žurnalas. Jame bendradarbiauja visos ge
riausios Amerikos pajėgos. Metams $2.00. Mariana-
polis College, Thompson, Conn. 
" V Y T I S " — lietuvių Vyčių organizacijos mėnesi
nis žurnalas. Metams $2.00. 4736 South Wood Street, 
Chicago, Illinois. 
" M U Z I K O S Ž I N I O S " —. mėnesinis muzikos žurna
las. Leidžia Vargonininkų Sąjunga. Metams $1.50. 
1850 Wabansia Avenue, Chicago, DL 

" L I E T U V I Ų Ž I N I O S " — savaitraštis. Leidžia Lie
tuvių R. K. Literatūros Draugija. Metams $1.50. 6802 
Supenor Ave., Cleveland, Ohio. 

o o n ŜB 

cf m s \ , 

"KHJS 

[/MTBtUATmiL CAeTOOAJ U. 4 v. 

ANGLYS ir KOKSAI 
Pilnai Pasinaudokite žemomis Vasaros Kainomis. Nusipirkto 

ATLAS ANGLIS Ateinančiai žiemai. 
S% IUmois Sales T a s Priskaityta Prie Žemiau Paduotų Kainų, 

Sekančios kainos yra už 'cash' 
4 ar daugiau tonų kiekyje. 

POOAHONTAS — Third Ve'n 
ar New Riyer. Nė- f mm.lh 
rūksta . . . N a m a m s : . .•«, m 

WEST VIRGINIA MINE $«^f35 
R U N Ekstra rupios 

PETIOLEUM CARBON 
Pi lė Kun $ 0 75 

PETROIiEUM SCREENINGS 
3-inch Screenings $ « * 0 0 S g 
MTIiliER'S CREEK — Dideli 
šmotai, Genuine 1^%65 
r~onsolidatk» »9< 
ATIiAS BliOCK — 
Puikios Pečiui Anglys 9 .50 

Visos mūsų anglys stokeriams 
yra dust treated. 

ROYATi BLACK BAND 
Dideli Šmotai — Tikrai $ £ j 4 5 
patenkins jus. ^ ^ 

ACE STOKER NUT — 1-inch 
oil treated. atsargiai ir t iks la i 
nusta*v*o dvd*to anslys — tin
ka visiems stokerių 9 ^ ^ . 0 5 
įrengimams *6 
ROVATi STOKER NTTT — Mū
sų Vadas. Puiki Š toke - f £ * .05 
riain Anglis ^ ^ 

BLACK MAGIO SCREENINGS 
— 1-inch $ " ^ . 2 0 
rupumo 

Klausykite 'Draugo' Radio Propanu 
A n t r a d i e n i a i s 
WGES (1360 kil.) 
7:30 valandę vak. 

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

Kviečiame visus mūsų gerbiamus skaityto

jus pasiklausyti šių radio programų, nes bus 

dedamos pastangos padaryti jas kuopuikiau-

šias ir vertas jūsų pasiklausymo. 

WGES - Kiekviena Antradienį - 7:30 v. vak. 
^ « 

^ 

^ • • % 

BLACK MAGIO STOKER NUT 
1-inrti Nut. Goresnis kuras. 

su magiškom pasėkom, ger iau
sias ka pinigai * ^ . 6 o 
gali pirkti • 

Kainos Gali Bflt Pakeistos B e Įspėjimo 

Pastovumas 

FUEL COMPANY 
ĮSTEIGTA 1»15 METAIS. ji 

Paulina St. Prospect 7960-61Į 

Ta liudija įstaigos 44-rni mėty gyvavimas. 

^ f 
%i bendrov*, kaip mfiaų tauta, yr» įsteigta amt 
•amu. kurie yra savininkų apgyvemta. Nerasit* 
<aogesnes vieto* taupyti savo pinigus. 

ĮSIGYKITE NAM± P E E MŪSŲ LENGVO 
IŠMOKĖJIMO PLAX±, ANT ILGŲ METŲ! 

w* 

KEISTUTO SAVINOS & LOAN ASSOCIATION 
3236 South Halsted Street 

TeL Otlumet «U8 Jo* M. MOMTII, tey 
Iki **,000.<» F^deralinir? |staJ«oje, 



D R A Ū G Treeiadkois, rujjs. 11 d., 19+0 

ftemes Imperatorių Pinigai Lietuvos 
Kapuose 

Rado kapų i i II-III amž. Kai paikai r a t e l į ir žirgą laido-
davo... Keturi vyrai vienojo duotoje. Papuošalai, Kurie ir 
d a l t i moteris iavėtų. Lietuviai prekiavo su Padūnojo Ro 
mos provincijomis 
( X X ) Kultūros Muziejuje montuotomis keturkampėmis 

yra skyrius, prk£i> torim u I metalo skardelemis, keteta** a-
skyriumi vadinamae. Trvs l^yrankiij ir vienas žalvarinis 
skaudos atstovai, nugirdę, 
kad Dr. Puzinas kažska nauja 
iš Lietuvos žemių iškasęs, ieš
ko Lietuvos areheoJogo. V k o s 
kertes prikrautus kg, tik iš
raustų amžius gtūdeju&u. že
mėje nematytų dalykų. O štai 
ir pats daktaras. 

— Kaip kiekvienais metais, 
taip ir šiemet, V. IX Kultū
ros Muziejaus priešistorinis 
skyrius pirmoje eilėje imasi 
tyrinėti tuos priešistorinius 
kapinynus, kuritms gresia 
pavojus sunykti. Iš šieanet 
tyrinėtų pažymėtini š ie: Ver
švų (Raudondvario vai . ) , Sa-
rgeaų (Lapių vai . ) , Kurmai-
čių (Kretingos vai . ) , ir Tū
bausių (Darbėnų vai . ) . 

Veršvų kapinynas pradėtas 
tyrinėti 1938 m. Tais metais 
buvo ištirti 8ti* griautiniai ka
pai (kur mirusieji palaidoti 
n e d e g i n t i ) — d a u g i a u s i a 3-4 
amž. , 24 d e g i n t k u a i kapa i i f 

- ^ 8 arklių kapų. Paskutinieji 
kai. a i priskiriami 11-13 anlž. 
1939 m. ištirti 247 griautiniai 
kapai , kurių da l i s e iek§ 3-4 
amžių, bef dauguma.- cariklau-

so 5-7 amž. Toliau tame pa
čiame kapinyne dar buvo iš
tirti 74 degintiniai ir 115 ar
klių kapų. Šiais metais Verš-

puodas. 6is kapas priklauso! 
3-4 amžiui. Daugumas radinių 
yra vietines kilmes, pagami
nti--prityrusių vietinių amati
ninkų. Kita dalis (karoliai ir 
žalvarinis puodas) atgabenti 
iš pietines Europos. 

Arklių kapinynas savo lai-
dosena ir inventoriumi taų?!nus-
pat labai įdomus. Sudeginus 
mirusįjį žmogų, ir jo, palai
kus su įvairiais kapų priedais 
palaidojus nedidelėse duobu
tėse, netoliese kapinyne buvo 
laidojami jų žirgai. Žirgai lai-

fc'argenuusv paskutiniaisiais puose, be įvairių papuoštlų, m.) ir, vėliausių, Scveraus A-
met.iis iki š. m. gegužes 11 rasta smiltaknieninių varpste-Įleki-andro (222 — 235 m.), 
d, iš vist* buvo ištirta 276 lių. Be to, devyniuose vyrų ir J Monetos daugiausia būvu fSv-
kapsi,. Čia mirusieji daugely moterų kapuose būvu suras- dėto* galvūgalyje, tošinėse. 
atvejų būvu la.dujana iš g- ta 16 žalvarinių JJomc.: mo- apvalius ir pailgus formos, 
žuolu liemens išskaptuotuose netų. Šios monetos daugiau- maždaug 10 cm. skersmsM! 

[karstuose. Tai vienas iš iJiKs- tsia svstercijus, nuo ilgu var- dėžutėse ir kai kada dar įvy-
tyviausių paskutiniu imta tojimu yra apdilur,;us ir šiaip niutus į plonų lininį audinį. 
tyrinėtų kapinynų Lietuvoje, laiku gerokai apnaikintos. Ta- Vienu atveju Komos monetos 
Daugumas Kapų priklauso 2- eiau daugelyje atvejų buvo 
3 amž. Čia, be daugybes vie-| įmanoma tas monetas apibrėž
tumų gražaus darbu dirbinių, ti. 

sta dietas papuošalų ir „ . : -. T* 
i 7 x Kapinyne surasta sių Ko-

(Tesinys 5 pusi.) 

s u ra 
daugybę karulių, atgabentų is 
Kūmus 

mus valdovų monetų: Traja-
imperijos provincijų ^ ( 9 8 _ m ^ ^ ^ 

šis faktas aiškiai kalba apie; p ( 1 3 8 _ 1 6 L m . ) , F a u s -
iktuvių protėvių prekybinius s J ^^^ m ^ p a u _ 
santykius su totaliomis, drfu- ^ ^ R ( m | f — m m >. Ma_ 
giausia Padunojo srityje fcftJ ^ ^ A u r e U j a u s ( 1 6 1 _ 1 8 ( 
vusiomis, Romos provinc;jo- ( 

doti gana negiliai, H I visa ap
ranga. Arkliai daugiausia į 
duobę paguldyti kniūpsti, bet 
kartais užkasti ir stati. Dalis 
arklių laiduti gyvi . 

Šiemet tyrinėtame arklių 
kapinyne susidurta su ypa
tingai radiniais turtingais ar
klių kapais. Prie daugumu ar
klių kaukuolių aptikta pui
kiai užsilikusių odinių kaaua-
rjų, apkaustytų įvairiausiais 
sidabriniais apkalais. Dauge
lyje kapų abiejuuse arkliu gal 
vos pusėse prie kamanų bu
vo prikabinta, iki 10-12 dide
lių apskritų žalvarinių skam
balų. Arklių gaivus viršugal-

Trečiaisis paskutiniu meti 
tyrinėtas kapinynas buvo Ku-
rmaieiuuse (Kretingos vai . ) . 
Čia .ištirta tik maža kapiny
no dalis, kuriai gresia pavo
jus sunykti. Iš visu ištirti 24 
kaijfai. Mirusieji laidoti nede
ginti nuu 35 cm. iki 1,40 m. 
gilumo duobėse. 

Vieiuoje duobėje surasti gre
ta vienas kitu vienu metu pa-

• laidoti net 4 vyrai. Daugelis 
kapų buvo apdėti akmenų vai
nikais. Kapų duobėse tarp 
žemių aptikta įsimaišiusių ą-
žuolinių ir pušinių anglių •— 
laidojimu apeigų mgnkis kulto 
liudininkų. Pu papuošalais 
dėl žalvario konservuojančių 
savybių daugumoje kapų su
rasta ąžuolinių karstų dugnų 
liekanų. Griaučių teišlikę at
skiri fragmentai. Mirusieji 
laidoti daugiausia galvomis į 
šiaurės vakarus, tik dv.i mu-

| terys buvo ipalaidutos į pietų 

Kišeninis 
Lietuviškai—Angliška s 

ir 
Angliškai—Lietuviškas 
• i 

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, Llinois 

NAUJAS APARATAS 
AKINIAMS FRITAIKINT 

-i 

vyje surasta gražiai urnamen-
__ - - . t u o t » susuktų žalvarinių skar-' ^ a x u ^ v S ~ kapa[ pasižy-
vuoee buvo atkasta 185 ark-ldsflių ir gintarinių karolių. ^ y p a t i n g u m d i n i u g a u s u _ 
lių griaučiai. Šis didysis ka- Nasruose įdėti įvaimausios y y ^ k a p u o g e r a , , t a aTi(t-
pinyrns dar nebaigtai t i r t i ' f o n u o s geležiniai žąslai. K e - Į k a k l i u k ū į , . i n i a i s i r dėželiniais 
Veršvų kasinėjimai yra šutei- liuose kapuose po kaklu EB 
kę daug natrjos medžia^us se
novės lietuvių kultūrai paišin
ti. Griautiniuose kapuose mi
rusieji buVo laidojami įvai
raus gilumo duobėse, ir mi
rusiems į kapų dtta visokiau
sių papuošalų ir ginklų. Vie
nas kapas yra buvęs itin gau
sus įvairiais radiniais. Čia 
mirusioji moteris ne tik ant 
kaklo turėjo įvairių stiklinių 
ir emalinių karolių, ant ran
kų apyrankių ir kitų papuo
šalų, bet dar galvūgalyje, at
skiroje dėžutėje, buvo sudė
tas įvairrų daiktų lofcis: 5 į-jfys nebuvo pranykęs. Istori-

rasta didelių geležinių skam
balų. Daugumas iki Šiol tyri
nėtų arklių kapų priskiriama 
11-12 amž. Tokie arklių ka
pinynai paskutiniais metais 
buvo tyrinėti ir kitose Lietu
vos vietose: Graužiuose (Jos 
vainių vai.). Rimaisuose (Ra-
mykalos vai.), Pakapiuose 
(Vandžiogalos vai) . Be to, 
kartu 'su mirusiais Vilniaus 
srityje ir Prūsuos a buvo lai-
dojaaiu ir arkliai. Net ir isto
rinių la.ikų pradžioje tas pa
goniškosios Lietuvos jpapro-

galais, ant rankų apyrankių, 
| o gale galvos buvo padėta 
net po 3 geležinius ietigalius, 
po vieną įmovinį kirvį, po 
kastuvą, ir peilį. Moterų ka 

Remkite Lietuviškę 
Žydukę 

W' NATHAN 
KANTER 

M U T U A L 
LIQUOR 

C O . 
Wholesale 

4707 So. 

Halsted St. 
Tel. Blvd. 

0014 

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

1941 Metų Radios iškrautos 
ant parodos. $95,000 vertes 
gerų rakandų stakas. Elek-
trikinės Ledaunės, Pečiai, 
Karpetos. Teisingos Kainos. 

Lengvi Išmokėjimai. 

Dėl teisingo radio patarna
vimo šaukite: YARds 3088. 

JOSEPH F. BUDR1K 
FURNITURE HOUSE 

3409-11 ir 3417-21 South 
Halsted Street 

BUDRIKO PROGRAMAI: 
WCFL — 970 kil. Sekmadienio 
vakare 9 vai. 
WHFC — 1420 kil.. Ketvirta
dienio vak 7 va' 

vairiom fonuos gražiai orna
mentuotos žarvarirJes antkak-
lės, krūtinės papuošalas, susi
darąs is žalvarinių spirstių 
ir tarp jų prikabinėtų kabu
čių su plastiniu būdu orna-

niai šaltiniai mini, kad didy
sis Lietuvos kunigaikštis Al
girdas 1377 m. buvo iškilmin
gai sudegintas netoti Maišio-
galos su įvairiais daiktais ir 
net 18 karo žirgų. 

r**-"******** >-- . -« - ^ « ^ — > — - ^ ~m 
Padėti Pinigai kai Mėnesį iki 11 Dienoi. Nei Nuošimti Nuo 1 Dieno*. 

TURTAS VIRS #5,500,000.00 
Atsargos Kapitalas Virs #400,000.00 
Dabar motam 3^/2 % ui pa

dėtus pinigu*. Duodam pa
skolas ant namj 1 iki 20 

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

<». 

LOAH ASSOCLATIOR 
O F CHICAGO 

bi Ū. a 
SAVINOS PKDBRALJ^T 

iNsrmsD 
• 

€192 ARCHER A V I N U I 
TEL. VIRGIN 1A 1141 

VAX.: t lkl 4 p. p. Trečlad.: t iki 12:00 p. fiedUul.: t iki 8:00 v. ». 

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

CHICAGO'S MOST EELIABLE NEW CAE DEALKli 
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, Sedans. Prices as Low as: 
AU have Heaters and Trunks — some with Radios ^ 3 9 5 . 0 0 
CHEVROLETS — 1939-38-37-36, Sedans. 
Ali have Heaters and Trunks — some with Radios $ 1 8 5 . 0 0 
CHRYSLERS — 1939-38-37, Sedans. These look likę new.. . ^ 2 9 5 . 0 0 
DE SOTOS — 1938-37-36, in perfect condition. 
With Heaters, Radio and Trunk $ 2 7 5 . 0 0 
DODGES — 1939-38-37. Best Buys in Chicago. 
With Heaters and Radio. AU have Trunks $ 2 9 5 . 0 0 

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

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

PLYMOUTHS — 1940-39^8-38-36, with Heaters, 
Radios and Trunks. AU these cars are likę Brand New $ 2 9 5 . 0 0 
218 cars to choose from, Every car reconditioned by our factory 
trained mechanics and guaranteed to be perfect throughout. 

YOUE CAR DOWN — BALANCE 18 MONTHS. 
L -

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

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

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS 

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

gali suteikti. 
32 METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalina 
\i-iy akių įtempimą. 

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

OPTOM ETR1STAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos 
Telefonas CANAL 0523 — Chicago 

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

Treč. ir šešt: 3:00 a. m. iki 
7:30 p. m. 

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 

DR, V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRTTRGAS 

Taipgi akinius pritaikau. 

i'eieloiias: Hemlock 5849 

DR, PETER T, BRAZIS 
tt/t>7 5yo. VVestern Ave. 

Uliso v aiunaob: 
t?o pi et — 1 iki 6; Vakarais 7 iki U 

dekmadiouiuis siuyg' sutaities 

Jfnone Cicero 4276 

UK. f . A1KUČIUNAS 
XJAX\ A'Att LtUt 

i44d b. 4tfui et., Cicero, 111. 

V ttlUUUUa . XU-J.6 1> t e , *i-U, i - y tf. M. 

314/ d. HaiStea Su, Cnicago 
u* besuunenuiis -

Valandos: 3 — 8 popiet, 

LIETUVIAI DAKTARAI 

tel CANal 59C9 

DR. WALTER PHILLIPS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2155 VVest Cermak Road 

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

ir pagal sutartį. 

1 . F. C, WINSlŪŠ~ 
PHYSICIAN - SURGEON 

Ofiso: 2158 W. Cermak Rd. 
TeL CANal 2345 

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

Tel HEMlock 3150 

DR. V. E, SIEDUNSK! 
DANTISTAS 

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAFayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais u 
Penktadieniais. 

4631 So. Ashland Ave. 
TeL YARds 0994. 

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais. 

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

(2-tros lubos) 
TeL MIDway 2880 Chicago, LU. 

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vaL ryto. 

UN.ItltltJ.ISAKlMIS 

£0)4 VVCM Cermak K o a d 
U D I O U V i i x a V i \ U U i 5 . Z-k U- ' -V 

U' pagai aului ų. 
oeluuadieaiuia taipgi pagal sutartį. 

iA.ea. cuic iUi iUo »aXi^u«y UiJ - i . 

£oL Cicero 1484 

UK. 5 . K. PALŪPIS 
i r i i > i i u d A o iri, uai.uU.uu.ti.fi> 

ivaiup. laios uac. ir 4tnn Ct-
UiJi^O VAliANUOžS: 

iNuo 2 iki i popiet ir 7 iki 9 vak. 
ir pagal sutartį. 

Kes. lūžo 5o. outn Avenue 
TeL Cicero 14U4 

DR. MAURIOb KAHN 
GYDYTOJAS LB. Vmtu»***HM 
44x51 i o . /^iiiaiiu Avenue 

TeL lAlLds 0994 
Rez. tel. PLAza 3200 

VALANDOS: 
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir .-8 v. vak. 
Kedėlioniis nuo 10 iki 12 vaL diena. 
TeL YARds 5557 

DK. MiANK (i. KWlNN 
(liviecinskai) 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAI) 
idol vvest 4/m Mreet 

OFISU VALANDOJ: 
2—* ir 7—8:30 v. vakare 

_ir pagal sutartį. 

DR. A. JENKINS 

DR. P. J. BE!NAR 
m 

^Beiuarauskas) 
GYDYTOJAS I R CM1KURGAS 
(&00 bo. Halsted btreet 

TKLEl'OJSAl: 
Ofiso — W£Ntworta 1612. 

Res. — YARds 3956. 
OFISO VALANDOS: 

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

pagal sutartį. 
TeL YARds 2246 

DR. C. VEZEUS (Lietuvis; 
GYDYTOJAS IR CMIRURGAS 
2000 vvest tftru Mreet 

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

Taipgi pagai sutartį. 
Ofiso teieionas PROspect 6737 | vaL: nuo 9 vaL ryto iki 8 vai. vak. 

DANTISTAS 
4645 So. Ashland Ave. 

arti 47ta Street 

Nainu. teielonas V lltginia 2421 ^eredoj pagal sutartį. 

AMfcRIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 
Res. 6958 So. Talman Ave. 
Res, TeL GKOvenuu 0617 
Office teL HEMlock 4848 

DR. J . J . SIMONAITIS 
Gi D Y TOJ AS IR CHIRURGAS 

VaL: 2—4 ir 7—9 vak. " 
Ketvirtau, ir Nedėlioinis susitarus. 

2423 VV. Marquette Road 

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki b vaL vak. 
Nedėlioinis pagal sutartį. 

Office teL YARds 4787 
Namų teL PROspect 1930 

Tel CANal 6122 

DR. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

REZIDENCIJA: 
6631 S. California Ave. 

Office Pnone Res. and Offioe 
PROspect 1028 2359 S. Leavitt St. 
VaL: 2-4 pp. ir 7-9 vak., Caaal 0700 

ŪK. J. J. HUMTAA 
(Kowarskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
24U3 VV. 03rd St. , U i i c a g o 

Trečiadieniais ir Sekmadieniant 
pagal sutartį. 

TeL YARds 6921. 
Res.: KENwood 6107. 

DR. A. J. BERTASH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso teL VIRginia 003« 
Rezidencijos teL: BEVerly 8244 

DK. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedeliomis pagal sutartį. 

TeL CANal 0257 
Res. teL: PROspect 0669 

DR. P. Z. ZALAT0R1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Residencija: 6600 So. Artesian Ava. 
VAI^NDOS: 11 v. ryto iki 3 uo^et 

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

POCAHOXTAS MINE Rl 'N. « |ce-
riau.siu inuintj. Daiug dulkiu išim
ta. Perkant 5 Tonos ar daugiau — 
$7.65. Sales Tax £xtra; Black Band 
anglys — $9.50. 
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Mokytojams 
Ultimatumas 

Jei neiU kc i-unizmo keliu, 
turės atkrist i Jų vietas 
užims parkviesti iŠ 
Maskvos 

Ryšium su Lietuvos moky 

^ 'L ie tuvo j Viskę 
Tvarko Maskva 

i 
Švietimo ministrą* A. Ven-, 

elova pareiškė, kad iš Ma^k-i 
tuv(*> turgai. Grūdų pristaty-Į VQS a t v y k s i i | instruktoriai, i 
mas buvęs vidutiniškas. K a i ; k u r i e Įmiįį^ą Lietuve,* švie-
kąr maža*, l inų sėmenų t i k | t i m o m i m s t e i ; i j 4 .^rcngani-
vieaame turguje tebuvo atvež-_z u o t i ^ 5 v i e t i m o taai^jg^ 
ta. Linų pluošto tik ipTipu<>-jTaip p a t a t v y k s i a n t į įfeį^ 
I . * - . . l a m i i - I r i f n-r r\rv T)AI 1 M P . . . . . • . i _ • lamai vienur kitur po nedide
lį kkk\ tebuvo pristatyta. 

komisija, kuri padfsianti per
tvarkyti Lietuvos universite
tus ir aukštąsias mokyklas 

i 

Avinam »u u « a T u e « - ~ , - Dobilų pašaro turguose ne
t o ^ suvažiavimu, "Darbo daug tepristatyta. Mėsiriių; pagal sovietų pavyzdžius. 
Lietuva' ' nedviprasmiškai pa-1 raguočių pasiūlos turguose j Taip pat uolus Stalino gar 
sako, kad tie mokytojai, ku-( buvo vidutines, vietomis ma
n e nesugebės "perorganizuo- žos; lašininių kiaulių prista-
ti savo psichologijos", t. y.jtyta vidutiniokai. /Veršiukų ir 
neis komunizmo keliu, " turės avių pasiūlos buvo menkom. 
atkrist i" . Taip pat aukStaeėoe Kai kuriuose turguose dar 
mokyklos — universitetai — buvo pristatyta po vien$ kitą 
būsią žymiai reformuoti. Net žąsį. Ūkiško sviesto ir kiau-
ir tose mokslo Šakose, kuries §įnių buvę gana daug. 
tiesiogiai neliečia socializmo 
nutolt* negalfeią būti profe- Cfofaž K o g a n a i , 
šorių nep?rsiėniasių marksiz- - - . * . 
mo -mokslo" . Kadangi Lie-] M l t r o f a n o v a i ^ 
tuvoje įągšiol nebuvo tokių Redaguoja "Liaudies 
mokslų, kaip "markazmas- K a r i u o m e n e i " 
leninizmas»' įprofesorių, tai J ^ į j ^ ^ į ^ 
"Darbo Lietuva" siūk) par
sikviesti jų iŠ Maskvos. Lietuvos kariuomenę paver 

tus "liaudies kariuomene" 
kareivinėje pradėta leisti va
dinami '* sieniniai laikraš
čiai", t. y. ant sienų lipinami 

bintoįas rašytojas Petrai Cvi
rka pareiškė, kad j Kaur.<a at
vyksianti SSSR rašytojų bri
gada, kuri patiesianti "mūsų 
rašytojams gerai susiorgani
zuoti". Taigi, "laisvojoj" Lie 
tuvoj viską tvarko Maskvos 
instruktoriai, komisijos ir bri
gados ! 

Jau Pradeda "Žydėti" 
Komunistų "Rojus" 

CeUtralinis Statistikos Biu-
tapeliai iš kareivinių ir ben-

|Cbrojo gyvendino. II pestinin-
ras paskelbė žinių apie tnr- k u pULkas leidžia "Liaudies 
igus Lietuvoje rugpiūeio 5-9 kario žodį". Įdomu pat^ižiū-
dienomis. Nors sovietiškasis ^ k a s y r a ' š į 0 laikraščio re-
" ro juy" Lietuvoje įvestai trk faktoriai. Jį redaguoja net 4 o K 
prieš 2 mėnesius; bet jau ma-j žmonės: Sabukonis, Kaganas, logijai nustatyti. Nors mone-
tome pasekmes. Turgai liko M t t r ofanovas ir Chaitas. Ko-; tos yra, kaip matome, dau-
pustušti. Komunistų kontro-, k i o s tautybes yra paskutinie-; giausia 3-4 amž. puses, tačiau 
Uuojamas Statistikos Biuras -į t r y s r edaktoriai, lietuvių! radiniai daugiausia yra 3-4 
pradeda savo p r a s i m ą pa-! kariuomenes "šv ie tė ja i " , aiš-j amž. Tokių Romos monetų y-

Romos Imperatorių 
Pinigai Lietuvos 
Kapuose 

(Tęsinys 5 pusi.) 
buvo įdėtos į odinį maišelį. 
Vienuose kapuose, daugiausia 
moterų, buvo įdėtos tik vie
nos monetos, kituose, dar
niausia vyrų, kartu su apyran 
kemis ir segėmis. Toki* kapi-

Nepaisant nacių lakūnų pašėlusių puolimų Anglijos kara-lius Jurgis VI yra Londone. Karalių (dešinėje) apžiūri ori 
nėmifboinbomis sugriautus doku',, Kairėje matosi sukriauti apartamentimai namai. (Acme telephoto) 

dariusi nemaža įtakos. 
— Kokius tyrinėjimus m> 

matote toliau daryti? 
Vasaros metas archeolo

gams yra didžiausias darby-
nvnal kur kapuose rasta fi* mėtis. Ir šiemet dar yra mi
nios monetų, paskutiniais lai- (matyta atlikti nemaža kasi-
kais sistematingai tyrinėtas'nėjimų įvairiose Lietuvos vie-
pirma kartą Lietuvoje. Ka- tose, o ypač Vilniaus srityje 
puose surastos monetos ypač 
daug padeda radinių chrono-

stabą, kad "didesniuose mies- k i n t i nereikia... 
tuose turgai buvo viSūYmioį _ 
didumo", bet iš tolimesnių Niekados netikėk draugui. 

pačiai daug randama pajūry 
je, Mffipėaos krašte' ir Kyių 
Prūsuose. Jos ir kiti impor-

didumo , oei u> iuinu»»«'v jNieKaaos n«ui«;». u i u - 0 - r | -
paaiškinimų matyti, kaip tik-| k u r s t a v e neteimėj apleidžia, tuoti cnpuoSalai kalba apie 

% J._I -* *• UA_ v»n\7nsjn.< <>~vvn« mūsų sente-rovėje atrodo dabartines Lie-

ThiNGd i tt/i'i NEVER HAPPEN 
Cop>Tifht. iBtep-nat'l CaH >o-i (V .̂, \ . *. 

buvusius gyvus mūsų sentė
vių prekybinius santykius »su 
Romos imperijos provincijo
mis. Tie santykiai bene gy
viausi yra buvę 2-3 amž. Iš 
Romos imperijos provincijų į 
mūsų kraštų būdavo įvežama 
Romos monetų, kartais pa
puošalų; ir ypač daug karo
lių. Iš mūsų krašto, be tais 
laikais labai mėgto pajūrio 
gintaro, dar turėjo būti iš ve-j y^jo«pn 
žami kiti mūsų krašto gamtos j R E K ORDINIHKAS 
turtai: kailiai, vaškas, medus. 

GIRDĖT 
: ŝ 

Iš Darbininkų 
Gyvenimo 

New Britain, Conn. — Da-
rbininkų gyveniniais* čia šio
mis dienomis lyg pakrypęs į 
geresnius laikus, nes dirbtu
vės po truputį daugiau pra
deda dirbti, nors atlvginimas 
už darbą, ne.i kiek nepakel
tas, o darbo valandos dar pa
ilgintos. Žinoma, ir tuomi 
|monės džiaugiasi. Pragyve
nimas žymiai kyla. Namų sa
vininkams miestas pakėlė ke
lis centtus į nvėnesį, o savi
ninkai nuomai kėlė po kelis 
dolerius į mėnesį. Gerai ir 
kelti, nes yra butų trūkumas. 
Bankai skubiai 'parduoda na
mus, kuriifos buvo atėmę nuo 

• • 

Prie kasinėjimo darbų gyvai 
ir sumaniai pasireiškia prieš
istorinio skyriaus konservato
rius preparatorius Pr. Bale-
niūnas. | darbą įtraukiami ir 
Vilniaus Universiteto studen
tai istorikai.-, 

— Kur sutalpinate visus 
radinius? %h 

— Paskutiniu metu, suin
tensyvinus tyrinėjimo darbus, 
kasinėjant tik ardomas vie
tas, susikaupė nepaprastai 
daug naujos medžiagos, ku
rios Kultūros Muziejuje dtl 
patalpų stokos nieku būdu ne-( 

galima išstatyti, ir tų įdoihią.. žmonių l>edarbės laiku. Tiw 
medžiaga terioa laikyti san-/tarpu miestas pradėjo staty-
dėliuos?. Būtų gera, jei ta| bij namų su valdžios pagal 
skyr.ių, suradus tinkamas pa-

įtalpas, būtų galima praplėsti. 

Gal būt, buvo išvežami ir ver-
d. 
Visi šitie tyrinėjimai Lie

tuvos proistorijos mokslui y-
ra suteikę labai daug naujos 
ir vertingos medžiagos seno
vės Lietuvių kultūrai pažinti. 
Daugelis anksčiau iškilusių 
problemų galĄs būti gerokai 
išryškinta, o vietomis niet iš 
naujo pervertinta. 

Tyrinėtoji medžiaga kalba 
apie aukštų kultūrinį mūsų 

!

j sentėvių lygį. Toji ait-vių kul-
1 tūra yra buvusi gana sava-
, rankiška, gerokai prašokusi 

New Yorke, turėdamas 62 
metus, mirė vienas vyras, ku
ris nuolat įsivaizdavo kuo 
niors sergąs. Norėdamas nuo 
tų nebaigiamų ligij išsigydyti, 
jis paskutiniais metais nuri
jo 230,000 įvairių vaistų tab
lečių. 

PINTAS KIBIRAS 

ba, kur bus, sako, nustatytos 
prieinamos nuomas darbinin
kams. \ • 

Bedarbių irgi matosi dau
gybė. Jie apstoję apie darb
davių ofisus. Miestas, sako, 
šelpia 300 šeimų. Miesto prie
glauda irgi pilna pavienių, be
darbių bei paliegusių. 

Sakoma, per dirbtuves ei
sią valdžios agentai tyriniėda 
mi šks šalies penktos kolo
nos darbininku.-. 

Lietuviški Maskvos agentė
liai glūdi dabar, kai tarako
nai už pečiaus. Mat bijo pa
judėti, kad Dėdė Šamas m> 

Ne Brolių Ir Sesery, 
Bet Lietuvių Priešų 
Draugija 

Lowell, Mass. — šiame mie 
ste turime komunistinę drau
giją, kokia tai Brolių ir Se
serų pašalpos draugija. Vi
suomet ta draugija atsižymė
jo savo raudona dv.av.ia. Da-' 
bar ji pasiuntė rezoliuciją, 
pagirdama Lietuvos komunis
tinę valdžią. Kodios, didesnio 
pašiepimo niekas neįgalėjo 
duoti mums patriotiniams 
šios kolonijos lietuviams, kaip 
toks viešas degredavimas vi
sų gerų Lo\vellio miesto lie
tuvių. Vos tik 'surūgęs komu
nistinis tuzinas randasi toje 
draugijoje, ir kaip jie viešai 
šmeižia visą šią koloniją. 
Skaudžiausia, kad toje drau
gijoje priklauso nemažas bū
relis katalikų. Kada jūs ka
talikai susiprasite! Kitos pa-
šalpinės draugijos turėtų šiuo 
ti lauk iš savo tar^o m o s 
komunistus. Žaslietis 

Reikia Laikytis 
Vienodumo 

Pietų Amerika 
Ir Čia Kai Kurie 
Džiaugiasi, Kuomet 
Milijonai Verkia 

Sao Paulo, Brazilija. — Kas 
dienų gaunamos vis liūdnes
nes žinios apie skaudų mūsų 
tėvynes Lietuvos likimą, nes 
visus š;oje šalyje* gyvenančiu* 
lietuvius vienodai nuteikia. 

Dauguma mūsų tautiečių su 
didžiausiu skausmu širdyje, 
gailisi savo tautos laisvės, tė
vynės nepriklausom yfcitą to
kiu sunkiu vargu sukurtos sa
vos kultūros ir pan. B^t ran
dasi vienas kitas ir tokių, ku
rie ta šalies nelaime džiaU' 
giasi. Viename S. Paulo mies
to restorane teko matyti su
sėdusius aplink stalą lietuviš
kai kalbančius tautiečius, be
sidžiaugiančius tuo, kad Ku
si jos meška uždėjo anft mūsų 
Tėvynėje gyvenančių brolių 
sprando savo letenų. Net Šiur% 

pas nukratė tokius žodžius iš
girdus. Ir kaip žmogus ir dar 
būdamas lietuvis taip gali 
kalbėti! Ar vertas jis yra to, 
kad lietuvio vardų nešiotų! 
Liūdna ,ir kartu skaudu! (L) 

Amerikos indijonai krepšių _ 
pynėjai moka panaudoti tam pasiųstų į Maskvos rojų. 
tikrų technikų, kurios dėka — 
jie taip tampriai supina py-,' Niekas negali nupulti tai]\ 
nes, kad krepšį galima nau-j žemai, kad galima būtų pa-
doti vietoj kibiro vandeniui; abejoti apie jo atsikėlimų. 

j .kaimynų kultūras ir joms pa-, nešioti. 
0. Zelong 

SOCKO THE SE 
t .F " ' V . \ I A 

By Teddy 

Spring Valley 111. — Iš 
| mūsų miestelio labai dažnai 
pasirodo įvairių žinučių, ku
rias surankioja nuolatinis ko-'; 
respondentas A. P. (Viską'.-j 
gražu ir girtina. Tik vieną 
dalykų nori.u pastebėti: ko
respondencijose kai kada, mi
nint parapijos kleboną, vienų 
syk rašoma 'William K w t a \ | 
kitų sykį "V. Kviecinskas".| 
Keikia rašyti vienaip, ar ki-| 
taip, ms kitur gyvenantiems 
lietuviams gali atrodyti, kad| 
čia lietuvių parapijoj yra net; 
du klebonai. Svirplys 

Žmogus turi siekti šventu
mo tik žmogiškame stovyje, 
kūnui ir sielai bendradarbiau
jant. £t. Juška 

\ 

GIVESMEALI'L 
KISS, f tTUMIA, 
A<ES*/Errs 

| YVON'T GIVE yOtT") 
r i w AND DOVT ^ 

V\£TOO, 

a 

PLATINKITE "DRAUGĄ'? 

NAUJAS IŠRADIMAS 
KIEKVIENAI YPATAI YRA 
MALONU T I R Š T I (.HAŽ1LS 

IK DAIIJIS PLAUKUS 
šis naujas naturaliftkas vaistas 

netik sulaiko plauku slinkimą., 
prašalina plciskinas, bet ir atgau
na plaukus, šį naudinga vaistą 
pasisekė surasti, man besigydant 
slinkimą savo plauku. PasekmSu 
šio naujo vaisto yra patvirtintos 
ir garantuojamos. Parsiduoda su 
nurodymais kaip vartotj. Bubeliai 
00c ir po $1.00 Afsišaukit laišku: 

MRS. PAULINA RIMKUS 
1531 SHIELDS AVE 

Chicago Heights. 111. 
> < * -

i H 

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

TEL. PROSPECT 8742 
Mes iškraustome modernia būda. 

Pardavinėjame tiktai geriausios kokybėa 
(best ąuality) anglis. 
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Fragmentai Iš Tautininku Suvažiavimo 
Philadelphia. Pa. — R«g- ta, paruošta tikriems delega

t o 1 .ir 2 dienomis Lietimų tains ir svečiams. Puota pa-
Muzikaleje svetainėje jvyko įvairinta ir j>rak<tlbė!?mis ir 
tautininku suvažiavimas, ar-
l>a, kaip kiti įsako, seimas! 
nors, tiki\nyb\jt\ galima bū
tų pavadinti tiesiog v.ien tik 
lietuviu suvažiavimu, kadan
gi kiekvienas viengentis ir 
viengente, kurie ten buvo už-j 
ijfc jti tik nekele betvarkes 
ir nesielgė kaip išgamom lie
tuvių tautės, tai galėjo elgtis 
taią*, kaip ir nmndatuoti de
legatai... 

Ašen, Rišmondo 'Pisorius*, 
gyvenantis arti "Muzikales 
svetaines", beveik taip kaip 
ir privalėjau ten rastis ir... ir 
radaus tarpe tujų viengenčių. 
Tačiau kad manb širdis pa
staruoju laiku nebenori jau 
taisyklingai tvaksėti, pradeda 
bevelk kaip ir str, ikuoti... del 

muzika bei daina, kari skrie
jo iš krūtines įlainininko A. 
Vasiliausko. 

Po vakari: nes teko susitik
ti su Laueka, "Amerikos" re
daktorium, kuria sugrįžęs iš 
pikniko vietiniu lietuviukų 
muzikantų orkestros, v/.ejo 
ten, kad pasikalbėjus politi
kos reikalais su tautines sro
vės veikėjais. 

Vakare 2 d. rugsėjo, didžiu
lėje svetainėje įvyko koncer
tas ir j'iakalbos. Daug dėle-j R. R. Grabam (centre) iš Madisonville, Ky., (J. H. K me-; apsirengusios lietuviškais dra 

Muzikos Dekada 
Vila Zelina, Brazilija. 

Mokyklos patalpose, čia bu
vo devintasis muzikos deka
dos koncertas. 

Atidaromąjj žodį pasakė 
kuu. Kagažinskas. 

Muzikas Stankūnas kalbėjo 
apie lietuvių artistinę muzi
ka. Po to sekė programa, ku
rių pildė Bendruomenės cho
ristai. Programa buvo Įvairi: 
solo, duetų, kupletų, dekla
macijų^ baletas iš operetės 
"Didvvrir,i" ir choro dainos. 
Ypač viskius patiko ir susi
lauk,'' entuziastingo bisavimo 
J. Stankūno "Pirmyn į kovą 
už tėvvne". Choristės buvo 

j Aukso Grūdeliai 
Nuo ponystės gali išsikal

bėti, o nuo ubagystes ne, ' o . 

Nesigailėk aukos varguoli! 
sušelpimui, ji tau Šimteriopa] 
sugrįš. 

Kilniausias troškimas, kur 
gali jausti ir pasiekti irau 
^us — tai atlikti visas savo 
oareigas. Lubbock 

Gerai apsidairyk, o pama
tysi tikrąjį kaltininką. 

Motinos meilė, kaip dangiš
kos ugnys, 

Dvasia padaro kiiną turtin-
Šekspyras gu. 

MIRĖ PO ILGOS LIGOS 
Tžvakar, Edward Hines li

goninėje mirė Adomas Kara-
iūnas, senas Town of Lake ko
lonijos gyventojas. Velionis 
buvo pasaulinio karo vetera
nas ir ilgą laiką sirgo. 

Laidotuvės įvyks ketvirta
dienį, rugsėjo 12 d. iš .1. F. 
Kudeikio koplyčios 8 vai. ryto 
bus atlydėtas į 6v. Kryžiaus 
parapijos bažnyčią. Po pamal
dų bus nulydėtas i Kv. Kazi
miero kapines. 

Visi giminės, draugai ir pa
žįstami kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse. 

gatų Aš kitų — tolimesniu 
miestų, bavo jau išvažiavę 
l»et vieton jų gan apsėtai pri
sirinko vietinės publikos. 

Čia tai ir vėl meno srit\ 
dairvninkas Va iliauskas bu
vo persikėles į dievaitį Par

tinėj nacionalinėj stovykloje Sr.ringfield, 111., pasakoja skau
tams, kaip jis kariavęjs prieš 75 metus. (Acme telephoto) 

to per visą laiką man ten ne
beteko išbūti ir viską gerai naso... (tiesa: ir kitas vyru-
matyti, girdėti. Todėl tik tą, kas dainavo gan ipaiikiai, tik, 
ką mačiau ir pats girdėjau, ant nelaimės, pamiršau sužve-
čia ir stengsiuos atpasakoti; joti jo pavardę...), 
nors, taip sakant, nuotrupo
mis, arba, tarptautiniai ta
riant, fragmentais. 

Prieš į-enkant prezidiumą, 
viengenčiai tai;.© palinksminti 
muzika ir dainomis, už ką 
pirmoje eilėje reikėtų tarti 
padėkos žodį artistai-dainin-
kui iš Brooklyn, X. V., A. Va
siliauskui. 

v -Pirmininku suvažiavimo iš
rinktas Juozas Sagys, o 'sek
retorium Kazys Karpius; vė-

Poetas Juozas Tysliava pa
sakė tokią kalbą, kad. Mask
vos bolševikai, j?i jiems tas 
būtų galima, jį septynis kar
tus pakartų... 

Po jo kalbos, Stasė (Jrinie-
ne ir Pranė Lapienė pakolek-
tavo Lietuvos atvadavimo rei 
kalams; surinko 20 dol. 

Tarp kitų, tame seime teko 
matyti ir ilgametį " l)arbirjin-
ko ' ' skaitytoją, bizni erių-vei-

labai puikią, moderninę ino- piliečiai jų, kaip reikia, negi-
terų .padabinimo įstaigą — na". 
Emilia's Hairdressing Parlor.l Prie progos pastebiu dar ir 

. , . v ,- ' ta, kad tas mūsų viengentis, 
Kaip teko sužinoti, apie '.-u-i . ' ' . n v_ ,-v i +^\. jau gan apsenęs, vertas pavažiavimą rase (.is anksto) ° , , , , » i 

. . . . . . . garbos todėl, kad, būdamas 
penki lenku ir trys ukrainie- & . ' . - \ 

. . . /„. • -n' baioru kilmės ir mokantis tai-
,".ų laikraščiai. Be to, šuva- . c . , , , „ 

., . , n„-v , sykkrJgai lenkų kalną, i>.naip-
ziavimas pasveikintas (lais-, * ° * , , • 
, . . .. . . . v , i tol, nebendrauja su lenkais, 
kais) trijų ukrainiečių drau-. ' . J 

! bet vien tik su lietuviais... 
gijų. 

Beje, pirmadienį, rugsėjo 2 
d. sutikau ir seną veikė j į ' ! ; ~" 
. . . . T T v i i Optimizmas yra vyriausias 

Akfcsandra Ursinska, su ku- , r J. J . . 
. . . -v -, n • 'pasisekimo kūreias, pesimiz-

nuo pasisveikinęs, įssikalue-
jome apie tą £eimą. Jis, tarp 
kitko, taisp*'pasakė: "(Jerai,1 

lal>ai gerai! Keikia rūpintis 

Ričmondo ' ' Pisorius m " 

mas 

liau pinnininko vieta užėmė kėją Kazį Žadeiką iš jurgie-
adv. Kazys Čeledinas, o Jo-jčių tarpo ir andriejietį Kriš-

topa Žemaitį su žmona, Emi
lija Katilaitė-Ž.maitienė (ku 

apie mūsų gimtinę — Lietu
vą! Tačiau privalome taipogi 
nepamiršti ir mūsų čia nau
jos tėvynės — Amerikos, ku
ri mus priglaudė; kur turime 
kąsnį duonos... ir, svarbiau
sia, laisvę. Nes ir galingoms-] 

pasiekti naikintojas. 
0. Swett Marden 

Kiekvieno kataliko yra prie
dermė skaityti vien ka
talikiškus laikraščius. 

ft.uz.iais. Didelė naujenybė su
sirinkusiems buvo ir baletas, 
kurį atliko eboristės tauti
niais drabužiais. Visuomenė, 
kurios buvo prisikimšusi pil
na mokyklos salė., šiuo lietu
viškos dainos koncertu buvo 
patenkinta ir turėjo labai gra
žios progos įsitikinti, kad Be 
ndruomenės eboras atlieka di
delį kultūrinį, ir kartu tautinį 
darbą, daina žadindamas mei
le Gimtiniam Kraštui. 

W O L K S T U D I O 
1945 West 35*Str«t 

V 
MODERN 

COMPI.ETK 

ADVANCEO^ PHOTOGRAPHY 

LOWEST POSSIBl.E PRICES 

PHONE LAFAYETTE 2813 

ims (Jriniiw tapo jo padėjėju 
— viee pirmininku. 

Vakare pirmos dienios »> 
miltinėje svetainėje įvyko pao Green St7 Prila., Pa., laiko, bai riestai... Jos žlunga, jei jų 

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

KELNER — P R U Z I N 
Geriausias patarnavimas — Moteris patarmauja 

Phone 9000 620 W. 15th Ave. 

ri sykiu su vyru) adresu 1201 valstybėms kartais būna la-
_ . m * _ _ _ . — V J « • • • 

A. A. Kiro. Jono Juškos Paminklo Fondas 
AtnaujinVite ir Pagražinkite 

N\n»ų Grindis 
"DUSTLESS FliOOR SANDING" 
Apkainavimas Dykai — 

1 *> Mf»ty Patyrimo 
Darbas G arantiiota-. 

DSI Specialių Sa'ysru 
Saukite Dabar 

COMPTiETE PT/OOR SKRV1CE 
THofonas Norninl 47»0 

JRBA Gėlės Mylintiems, 
Vestuvėms, Bankle 
tams. liaiilotuvėm 
ir Puošimauts. 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENTTE 

Phone LAFayette 5800 

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

AUKOTOJAI PAMINKLO FONDUI 

Paminklo Fonde buvo 

MT. and Mrs. J . Z 10.00 
Mr. and Mrs. R. Z 5.00 

$338.50 Mr. and Mrs. Orant 5.00 
M r. and Mrs. Hatba\vay 4.00 

Viso $362.50 

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

VENETIAN MONUMENTCO. 
Westei»nAve. Chicago, II I . 

TEL. SEELEY 6103 

KLAUSYKIME 
Saltimiero Rytmetiniu 
W. H. I. P. 
LIETUVIŠKU RAOIO PROGRAMŲ 

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

10:00 VALANDĄ RYTO 
1480 KIL. 

PROspect 4050 

Skaitykite Katalikišką Spaudą 
• 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTJ 

Visi Telefonai YARDS 174M742 
4605-07 So. Hermitage Ave. 

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South Falrfield Avenue 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

Klausykite moša nulio progrcurio Antradienio Ir 
Šeštadienio rytais 10:00 valandą, ii YVH1P stoties (1480 k.) 

Sn Povilu Šaltimieru. 

Now i r S EASY to makt 

wlth ths 

NEW "AUTOMATIC 

TRADI MAII fAT NO. 1.IM.2SI 

SIMPLY...CuriAsYouComb 
Away with your curlers . . . oway 

with your curling gadgetsl Here'i 

the lašt word irt easy curling meth-

ods. It'$ tho new "Automatic" Rolo-

curl, with a regular comb at one end 

and a magic disappearing comb at 

the other. You simply curl at you 

comb . . . with one end you comb, 

witi) the other you curl easily, quick-

Only iy and with beaury shop perfection. 

35^ For olt JyP" of Curli' * / n S | 0 , » ' #fc 

FOR SAU AT YOUR 10CAI f. W. VYOOlVYOITh CO. STOM 

LAIDOTUVIŲ 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETOlTip 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

AMD III AMPC PATARNAVIMAS 
H l T l D U L H I l U L DIENĄ IR NAKTĮ 

D V T T A T KOPLYČIOS VISOSE 
I IV A 1 MIESTO DALYSE 

!. J. Zolp 1646 West 46th Street 
Phone YARds 0781 

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

A M V. Petkus 
Lactamitz ir Smai 
J. Liolevičios 

4704 S. Western Avenue 
Phone LAFayette 8024 

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman^l270 

Altanas M. Phillips 

4348 So. California Ave. 
Phone LAFayette 3572 

3319 Lituanica Avenue 
Phone YARds 1138-1139 

3307 Lituanica Ave. 
Phone YARds 4908 

http://ft.uz.iais
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^ LABDARIŲ DIRVA 
Veda Dr. Jonas P. Poška 

^ 

"Paskutinis 
Testamentas 

Paskutinis testamentas yra 

pinigai labai reikalingi. Tai
gi visokiais būdais platinki
me labdarybės .idėj;j ir rūpin
kimės, kad mūsų. vargšai tu-

labai svarbus dokumentas, ku- retų tinkama, pastogę bei už
riš pasako, kaip padalinti mi-| laikymą. 

Dar karta, nuoširdžiai pra
šau, kad, darydami paskuti
nį testamninta, atsimintumėt 
mūsų vargšus, kurie laukia 

rūsio turtjj. Tais testamentas 
dažniausiai daromas kuomet 
žmogus serga labai pavojin
ga liga arlva kuomet rengiasi 
į pavojinga kelionę.' Testą- mūsų pagalbos, 
inentas yra labai reikalingas 
tam žmogui, kuris turi šiek 

• tiek turto, nes, jeigu jis mirs 
nepalikęs testamento, del jo 
ar jos turto kyla kivirčų ir 
tas turtas atsiduria \ teisme 
sudarydamas bereikalingas iš 

Vieša Ir Nuoširdi 
Padėka 

Būdamas bejėgis atsilygin
ti, nuoširdžiai prašau priimti 
nors sirdinigiausią padėką vi-

laidas. Už tai, turint šiek tieki siems-oms u i visokeriopą pa-
turto, reikia turėti ir testa-
menta. 

Neseniai sužinojau apie vie
no žmogaus įdomų paskutinį 
testamentą. Tas žinogus buvo 
pusėtinai turtingas; nepaisant 
to, kad per visą tsavo gyve
nimą šelpė pavargėlius, kuo
met atsigulė ant mirties pa
talo ir jau nebuvo vilties pa-1 
gyti, jo giminaiėiai pradėjo 
rūpintis jo turtu, manydami 

į galėsią pasipelnyti. Mirus mi
nėtam žanogai, jo giminaičiai 
nuėjo į velionies banko dėžu
tę, kad suradus (paskutinį tes-j 
tamenitą. Atidarę aežutę jae 

galbą man© žmonos sunkioje, 
beviltiškoje ir ilgoje (3 mėne
sių) ligoje. 

Oydytojams: J . Poškai dr 
F. C. Vinskūnui už rūpestin
gą ir nuoširdžią pagalbą per 
3 savaites ligoninėje k pas
kui namie. 

Viet. Šv. Jurgio parap. ku-

:iš\v; 

Don MeNeill iš Oklahoitia City (.centre) priima trofeją ap
gynės teniso ėempijonatą Forest Hills, N. Y. Jis finale nu
galėjo Bobby Kiggs iš Chicago (dešinėje). (Acme telephoto) 

nti nei kaip ji pateko į ligo
ninę ir tai mirštančiųjų kam
bary, ne,i kas dėjosi su ja pir
moje savaitėje* Onai, kuri ap
rūpino gydytoju ir gyduolių 
išlaidomis ligoninėje ir namie 
ir tai skolintais pinigais ir 
ta beviltiška savo ateitimi, Po 
vilui ir M. Šliogeriams, ir Sta
nislavai. 

aeia 

Lauko 

Ypatingai nuoširdžiai 
Tėvams x\lariįjonams už^t la i - j 

Lietuviai Republikonai 
Ruošfasi Kampanijai 

Kugsejo 6 d., La Salle vieš
butyje buvo susirinkę Chica-
gcTfr^fcieefo republikonų va
dai pasitarimui dėl ateinan
čių rinkimų. Susirinkimą ati
darė adv. „A.. Olis paaiškinda
mas susirinkusiems, kaip lie-

Pranešė taip pat, kad re
publikonų kandidatas į prezi
dentus \V. AVillkie Chieagoj 
ir Cieeroj bus rugsėjo 13 d. 
ir kall)ės apie rinkimus. Nu
tarta sudaryti komisiją, kuri 
susisiektų su lietuviais visose 
kolonijose ir apylinkės mies
teliuose. 

Susirinkime dalyvavo apie 
51) lietuvių politikierių ir re
publikonų vadui: iš Cicero — 
J. Kimbarkas, A. Valančius, 
iš Berwyn Gasiūnas, iš Chica-
go adv. A. Olis, adv. J . Grish, 
adv. J. Lapinskas, adv. Dobs, 
J . Mikšis ir kiti. 

Nutarta duoti skelbtis vi
suose lietuvių laikraščiuose, 
taip gi per radio. -Susirinki
mai bus laikomi kas trečia
dienį La Salle viešbuty, Room 
347. Dienomis taip pat ofisas 
bus atdaras nuo 1 vai. popiet. 
Ofise bus žmonių iš tos komi-

C L A S S I F I E D 
— 

PA1U>AVIMI'1 NAMAI 
Pardavimui dviejl 2-aukttu namai. 
Viename - fletai po B kamb., o 
kitame 2 fletai po 5 kamb. Karš
iu vandeniu apšildomi. Atsišaukite: 
T2i'2 isouth i a rl'ield Ave., 1-mas 
a u k s a s priekyje. 

FAltDAYiML'l NAMAS 
Bizniavus namas 22x80; krautuve 
22x50. Karšto vandenio šiluma ap-
ftiiaoiuas; pragyvenimui kambariai 
užpakalyje, f i inas beismoutas. 2 ka
ru gui adžius. Kaina $7,&0U. Neno
rime mainyti. Savininkas; 2435 \V. 
1 l s t Street, te i .UJctnib i ic 6242. 

PARDAVIMUI NAMAS UI BIZNI* 
fardaviuiui namais, <i Kambariai vir
šuj; tavernas ir 4 pagyvenimui kam
bariai pirmame auKsie. Alūnnis lja-
radžius. Taverno fiksčeriai visi nau
ji. Parduosim pigiai. Kandael ant 
63-čios gatves. Atsišaukite: Telefo
nas PdtOspeet 8078. 

PARDAVIMUI AR MAINYMUI 

NorLc.e išmainyti 2 netu po * 
kaniuanus namą. Brighton Parke 
«nt mažesnio. Atsišaukite: 

»J»44 So. Artesiau Ava 

Rheumatlc Happy; 
Relieves Pain (Įuick 

Thousands who Bufferod from the torturin* 
rnina of rheumatism, semtica. lumbago, neu-
ra!>;ia and nouritis—nre ccriainly hanpy over 
thcir discovery of NURITO. Now they have 
found a quick-acting formula which 6pccdi!jr 
relieves those oxhausting muscular aches and 
pains. NURITO is trustworthy and deuendable 
—contains no opiates. If you want to fed agam 
the joy of relief from pain—so you can work in 
peace and sleep in comfort—hc wisc and try 
NURITO under this ironclad jtuaranteo. If the 
very firet thiee doses do not relieve that erud 

PARDAVIMUI LOTAI 
Parduosim ar išmainysim 3 lotus, 
kurie randasi Brookfield, 111.. bun-
galovv sekcijoje. Kaina labai priei
nama. Kreipkitės: 2134 \Yest 2livd 
P^aee, Clika^o, llivnois. 

PARDAVIMUI A R MAINYMUI 
NAMAS 

3 fletu namas ir krautuvė, (tav-
c iuv« b u r i +mk< v i s o k i a i n - l e r n ) - 1 > i l n a i išrenduotas. Taverna SIJOS^ k l i r i t e i k s \ l W K i < Į m ( p i l n a i j r e n g t a su barais ir visais 

' fixėeriais kurie priklauso namui. 
Parduosime arba mainysime ant 2 
fletų namo arba tikies netoli Chi-
cagos. Atsišaukite 

formacija. 
Sekantis susirinkimas bus 

rugsėjo 18 d. 

į aigama kun. S. <Jančuiir kun. 
S Petrauskui už aprūpinimų # r • ^ <.. _ j nmo auaiimRuo^u.0, ^ ^ p **̂  
6v. Sakramentais' ą Į ^ y i ^ f c y ^ . ^ h ^ : J T * ^ ***** tuviai republikonai gali pasi-

• ta*,*^ Nek.:Pras. , Paneles. d a r l ) u o t i p e r a t e inani;.įus rm-
fc. seiserinK ir broliams ma- k{nms J i g p a r e i ž k g ) k a d j e i 

f ^ P f t Š M f e f T ^ S , , i Hr?« r -h i e tnv i8 i gerai pasidarbuos už 

nki^ ir beviltiška padėtį, ypač] Dar sykį tariu širdinga a-1 kimus, tai ne tik patiems lie-

ir nlamia ir u i lnal<Jas 
intencija. !H %"^*»*'̂ į*.4 

Visiems feerašii^l 

nieko daugiau nerado, kaip 
tik paskutinį te^tainent^, ku-1*** „ . » . « . . ,̂r T 

. , _. v. . lX.. . |— A. ViiAsvili^nei, M. Jnoaie-
ris skambeio šiaip: "Aieko . %r . ' , T 

'nei, (judams, Kvietkanis, Jau
niams, Kaivtiniskieneį Šiu
riams, IUil>lianskienei ir vi
siems, kas tik kuo*i'i nors su 

neturiu, vji?ka išdalinau pa
vargėliams". Tas žmoguj ge
rai suprato, kad paliktas t ui
tas dažniausiai 'tampa tetilvs-j 
liai sunaudotas ir už tai jis 

^ l a r gyvas būdamas sunaudo
jo kilniam tikslui — labdary-1 

% m M , J 
ir mūsų tarp^ įtiiigyvendini ų 
ta mintis bei idėja, kad ir 
mekj gyvendami skirtumem 
nors nuižy. dalį savo uždarbio 
labdarybei, o paskutiniuose 
testamentuose skirtumem di
desnę dalį turto mūsų varg
šams. Tokie palikiumi suda
rytų nemaža kapitahj ir pa-
lengviutų labdarybės darbą, 
ypatingai šiuo laiku, kuomet 
galutinai rengiamės statyti 
prieglaudos namą; labdarybei 

finansiniai, makla ir darbais c įū visiems-oms geraširdžiams' tuviams čia, Amerikoj, bus 
ir o-eraširdems už visokeriopą, geriau, bet ir Lietuvai, nes 
pagalbą. Kitaip jau 3 mene-j juk ir Lietuvos nepriklauso-
siai, kaip būčiau nebeturėjęs mybę de jure pripažino ne 

o brangios drauges — &w> ( k a s k į t a s , tiktai, republkonas 
\TJ- i l r i in -mjv+ •ntiT-*** r>iiT«s:i n 

teikė mums pajgalbą aukomis, visu geradartn bmvo maldose, 
malda ir darbais mūsų mamų 
reikale, 

CONRAD 
Fotografas 

Studija Jrencta pir 
mos rflBles <̂ u mo
derniškomis užlaido
mis ir Hoilyvvood 
Šviesomis. D t ; b a t 
G a r a n t u o t a s. 

420 Wes t 63rd Street 
TeL: Bianio — ENGlewood 5883. 

— ENGrlewood 8840. < 

42 l o So. CaiiiplH^U A v e . 
Antras aukštus. 

PA1EŠKAU PAUTKERIO 
Paieškau pusininko. Turiu 8 kam

barių namą ir apelsinu (oranže) 
soda Floridoj. Tyrus oras. sveikas 
gyvenimas. Ksu vienas. 

Adolph S. Mann. 
1448 So. K.edzic Avc. 
Tel. Rockwell 3405. 

pain to your satisfactum—your money will be 
ufunded. Don't sufier. Ask your druggist loday 

(T.N.C.) 
retunded. Don'i sutter. Ask your druggist lodą) 
for NURITO on Uiis guarantee. 

PARDAVIMI I UEntKiF .RATORIAl 

Pardavimui perdirbti garantuojami 
ebktrikiniai refrižeratoriai. 4 iki 40 
kūbiSkų pėdų dydžio. Kainos $25. ir 
aukščiau. Antras aukštas. 32 South 
Jelierson St., tel. HA Y niurkei 0241. 

PARDAVIMUI BIZNIS 
Pardavimui Grosernč ir Delicatessen. 
Kaina labai prieinama. Atsišaukiti-: 
:J:»IO Litiiank-a Avenuc, Ciiica^o, Il
linois. 

PAIEŠKOMAS JAUNIKAITIS 

Ieškome jaunikaičio dirbti otiso dar
belius (typing and the likc). Turi 
mokt i J lietuvių kalbų ir būti pati
kimas. Siijskite. atsakymus lietuviu 
kalboje, "JinfUigo'' s|WUKiui6s ofisu', 
2:$Š4 So. oakley A*e., Cliicafiu. IA., 
liti.v \ o . 28. 

PARDAVIMUI NAMAS 
Medinis namas, apkaitas su asbes-
tes, cementinis pamatas. 3 fletai 
po 5 kambarius ir krautuvė. Par
duosiu arba mainysiu ant d \ k j u 
fletų name. Atsišaukite: 4213 So. 
CaiupbeU A v c , 2ras aukštas prieky j . 

STATYK SAU NAUJA NAMĄ 
Pardavimui platus lotas Marquette 
Parkėje. arti dviejų patvekarių li-
nijy, arti štorij ir parkių, labai pi
giai. Atsišaukite: CARL CUARAS, 
Kontraktoi-ius, ". 2."i0 So. Moisart St., 
tel. Rcpublic 4151. 

PARDAVIMUI NAMAS 
Pardavimui 4 kambariu cottage — 
50 pėdu lotas. Atsišaukite: 7227 S. 
Rotkue l l Street, OuVago, RL 

sav 
ROS. Nckuopr t n e p a i m t u ^ ^ 

kad tik gerasis Dievas išklau
s t ų manęs ir mano žmonos 

>m\ - - »' :.. 

Vaikams: inž. Alfonsui Šlioj maldi}. Ligonė jau pati paįe-
geriui iš EI Paso, Texas, ku- |oį a nueiti bažnyčion, 
rio atlankyma ligone labai 
mažai tieatsimena. Neat^ime-

J. Šliogeris 

« . 

PILIETYBES 
PAMOKOS 

KAS KETVIRTADIEHĮ 
Pradedant Rūgs. 12, 7:30 T. T. 

Krcipkitqs prie: 

JOSEPH J. GRISH 
4631 S0. ASHLAin) AVB., 

T a YARds 1001 

CHARLES P. SUROMSK1S 
REAL ESTATE INVESTMENTfi & INSURANCE 

We Buy, Sell And Exchange City Property And Farm Lands 

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

Naaiai, Farmos Eina Brangyn. Pasiskubinkite 
nusipirkti arba pasistatyti. Turime namų po visų 
Chicayų. Taipgi mažų ir didelių i'araių. Galima pigiai pirkt, maiuytį. 

BARGENAI MARQUETTE PARK APYLINKĖJ 

7 cottagiai, nuo $2300 ir aukščiau. 
12 bungalių, nuo $4300 ir aukščiau 
17 2-fletų , nuo $6,500 ii* aukščiau. 
3 3-1'ktų, nuo $7,500 ir aukščiau, j 

14 4-fletų, nuo $9,500 ir aukščiau. 
8 6-i'letų, nuo $15000 ir aukščiau. 
15 10-11., nuo $18,500 ir aukščiau. 
3 15-f L, muo $25,500 ir aukščiau. 

Turime daug bizniavų namų, didelių ir mažų. Taipgi statom 
naujus namus ir taisom senus. Ant jūsų loto pastatysim mūrinį 
bungabw už $4,95#.; 2 fletų mūiinį, po 4 kambarius, už $6,500. 

Jeigu jūs turite seną namų, priimsim j mainus. Statyti 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 iušiū-
rinių ant lengvų išmokėjimų. Kas nori pigiai pirkti, greitai par
duoti arba išmainyti, naują namą pastatyti, seną pataisyti, kreip
kitės pas C. P. SUROMSKIS CO„ 6921 S. WESTERN AVE. 
TeL Repubkc 3713; vakarais Prospect 0176. Ofisas atdaras nuo 
9 vai. ryto iki 9 vai. vak. Kedėliom nuo 10 vai. iki 3 vai. popiet. 

DABAR LAIKAS ANGLIS 

UŽSISAKYTI ATEINAN

ČIAI ŽIEMAI. 

Roseland Coal Co. 
343 W. 107th Place 

TEL. PULLMAN 6776 
A. Tumonis, Sav. 

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

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

-SMAU MONTHIY 
AUMAKIS 

SOL D, RENTĖ D 
ANO R E PAIR E D 
"•ŪMIAI IMDMM AllOW*NCl — 
OUi t l tUHTI CAtIT ONITIAI MIW-»*CM1NI OUAIANTII 

x C T A D TYPEWRITER 
^ ^ • M I V COMPANY 

ROUIIT C. OOLDIIATT, Manogir 
1«9 W. MADISON ST. 

Phone D E A R 3 0 R N 8 4 4 4 
ISTIMATES— F R E E — DEMONSTRATION 

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

V-estuvėm, Krikštynom Ir kito
kiem Uaukictam Suteikiam l 'a-

tarnavimą.. 

tįmkMmmm Patarnavimas Visiems 

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

Vienatinė Tilffal Lietuviška Užeiga. 
"BALTIC STREAMLINE BAR" 
3107 SOUTH HALSTED STREET 

Telefonas:— VICtory 0885 

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO 

REAL ESTATE 
UNSUEANCE AND LOANS 

Statau visokios ry.šKis naujus na 
m u s ant lengvų meiie>juiu išmo
kėjimų. Darau visokį taisymo dar* 
bų be jokio casb |mokejimo» ao> 
lengvų mėnesinių Išmokėjimų 
(Išgaunu geriausi atlyginimų Ik 
Fire Insurance Kompanijų dėl tai
symo apdegusių n a m ų ) . Darau 
paskolas ant naujų ir senų namų, 
ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
nuo 5 lkl 20 metų. Keikale kreip
kitės prie: 

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

Pabaltijo* kraštų gč>bnus. Lietuviškais valgiais vaišiname penkta
dieniais ii- šeštadieniais. TAMAS ALFJ£SYNAS. Savininkas. 

S. Z., Menedžerius. 

A N T N A M Ų 
Del Pirkimo — Pataisymo 

Ar Seno Morgičio Atmokėjimo 
Cieeroj, Chicagoj ir Apylinkėse 

INSURED 

TAUPTKfT P E B 
PAST4. 

D U O D A M E 

« J ^ . PASKOLAS 
U-| 

- z u r - ST. A N T H O N Y ' S 
6 U I L D I N G & L 0 A N A S S 0 G I A T 1 0 N 

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

V U . : Pirm., Ket . ir . . ftežtg^tklJj^T.; Antr., Treeiad. t iki ft~pp 

KIEKVIENO TAUPTTOJO TATJPINIAI APDRAUSTI g i $5,000. 
per F e d e « l Savlng. and Umm l n s u « n c e Oor»., W«eb»*ttm, D . C 
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P H g TT G E S Trečiadienis, nigs. 11 d., 15*3 
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
= ^ 

Kunigas Žvirblis 
Skelbia Šiluvos 
Atlaidus Marquette 
Parke 

Dominikonų garsus ipamok-
sliniiiktu^ kun. K. Žvirblis, 
šiomis dienomis skelbia Šilu
vos atlaidus 6\Y\ P. Marijos 
Gimimo bažnyčioj, Marcmette 
Parke. Atlaidai prasidėjo pra
eitą šeštadienį ir te*<is iki ru
gsėjo 15 d. Kunl Žvirblis ry
tais ir vakarais sako pamok
slus ir Šiuo laiku yra patrau
kęs nemažai žmonių iš apy 
linkti parapijų. Tai didele 
garbe parapijai ir pamoksli
ninkui. 

Norintieji įsigyti Šiluvos 
atlaidus, turi atlikti išpažin
tį i r priimti šv. Komunija, o 
taipgi atlankyti bažnyčią ir 
išklausyti nors penkis pa
mokslus. Visus dvasiškius ir 
lietuvius katalikus kviečiu į 
Šiluvos atlaidus pagarbinti 
stebuklais šlovingąją Šiluvos 
Švenčiausiąją Panelę Mariją 
bei įsigyti sau ir sieloms skai
stykloje atlaidus. X. 

Parapijos Choro 
Piknikas 

Lietuvos Vyčiy Dainos 
Mokykla 

L. V. Chicago Apskritis vėl 
atidaro dainos mokyklą lietu
vių katalikų jaunimui. Moky
tojaus prof. Juozas Sauris. 

Pirma praktika įvyks ket
virtadienį, rūgs. 12 d., Auš
ros Vartų parap. salėj, 2323 
W. 23rd Place. 8 vai. vak. 

Girdėjote iš pereitų metų, 
cboras buvo užkviestas į ki
tus miestus. Reiškia, yra pro
ga ne tik išmokti dainų, bet 
ir išvažiuoti kitur ir pasilink
sminti. 

L. V. Chie. Apskritis kvie
čia visa Chicagos lietuvių ka
talikų jaunimą įsirašyti į Vy
čių chorą. 

Dominic Varnas, pirm., 
Cecilija Kvietkiute, rast. 

' 

Clvcagbs parkų kūdros? pražydo vadinamos vandenis leli 
jos. Parkų lankytojams yra kuo pasigrožėti. Jos žydes iki pir
mųjų šalčių. 

Prezidento rinkimai, visi 
piliečiai turi dalyvauti 

SUBRUZDAMA 
PRIEŠ RAKE-
TERIUS 

Cooko apskrities prokuro
ras Courtney imasi priemonių 
valyti darbininkų unijas nuo 
raketerių ir smurtininkų. Pra 
nešta, kad tas klausimas pa
vedamas "grand j u r y " ir 

West Side. — Sakoma, kad>j pirmiausiai pri?š " j u r y " šau-
piknikų sezonais jau pasibai-j kiamas Thomas J. Burke, ku-
$ė. Gal būt, kitose kolonijo-|rį miręs Mathew Taylor, Ulė
se, tik ne West Side. Baly- vator Operators and Starters 
kas tame, kad vestsaidiečiams unijos prezidentas, išvardinęs, 
nereikia į miškus važiuoti — kad jis Burke išmokėjęs 
Čia pat turi savo " R ū t o s " 
daržą ir jame gali bile kada 
surengti giknika. 

Ateinantį sekmadieni pik-
., ' unijos prezidentui, Scalise y 

naką rengia parapijos choras. t . . . 

30,000 dol. iš unijos iždo. Tie 
pinigai tekę George Scalise, 
buvusiam Building Service, 
Eniployes' internacionalinės | d u i Paneš t i savo naujus acl-

Cooko apskrities teisėjas E. 
K. Jarecki ir rinkimų komi-
sionierių boardas skelbia pi
liečiams, kad kiekvienas pi
lietis turi būti įsiregistravęs, 
kitaip negalės dalyvauti pre
zidento rinkimuose lapkričio 
5 d. 

Turi registruotis: 
1. Tie piliečiai, kurie neįsi

registravę pagal pastovaus 
registravimosi 1936 metais iš
leisto įstatymo. 

2. Tie, kurie prieš lapkričio 
5 d. (1940 m.), arba lapkričio 
5 d. sulaukia 21 m. amžiaus. 

3. Visi tie, kurie savo pa.-
vardes pakeitę susituokimais. 

Tie piliečiai, kurie pasto
riai įsiregistravę, bet nusikė-
lę kitur gyventi, laišku, arba 
asmeniškai turi rinkimų boar-

resus, kad jfų registracija bū
tų nukelta į naujus precink-
tus, kur jie gyvena. 

Nereikalauja registruotis 
tie piliečiai, kurie pastoviai 
įsiregstravę arba kurie nepa
keitė savo pavardžių. 

Registrantų kvalifikacijos; 
1. Turi būti J. A. Valsty

bių piliečiai. 

2. Turi būti 21 m. amž. 
prieš, ar lapkričio 5 dieną. 

3. Turi gyventi precinkte 
30 dienų, apskrity — 90 die 
nų, valstybėje — vienerius 
metus prieš lapkričio 5 dieną. 

Registracijai vieta: 
Rinkimų komisionierių boai 

das, 308 City Hali, Chicago. 
Valandos kasdien nuo 9:(X' 

AM iki 5:00 PM. Šeštadie-

Ciceroj 
• 

Kaip ARD 9 sk. sutiko 
Seseris Kazimierietes 
grįžusias po atostogų 

Pabaigoj rugp. m. ARD 9 
sk. surengė "food shower"" 
grįžusioms mokytojoms. Apie 
pusantro šimto rinktinių Ci
cero ARD narių ir viešnių 
sukviesta į arbatėlę parapijos 
salėj. Kiekviena atėjo nešina 
dideliu pundu dovanų į "food 
shower." Atskiras papuoštas 
buvo stalas seserims, kurios 
vadovybėje Motinos Concep 
tos (viena steigėjų Šv. Kaži 
miero kongregacijos) " in cor 
pore" atvyko. Sukalbėjus mal 
dą surengta graži programa 
seserims pagerbti. Gražiai 
dainavo jauna Valančiūtė (ku i nepasiekė Lietuvos sostinės 
nigo A. Valančiaus sesuo); Kauno, tačiau kai kuriuose 

jaunuoliuose sužadino susido
mėjimo orlaivininkyste. Ar 
daug lietuvių šiandien yra A-
merikos oro laivyne, sunku 
pasakyti. 

Apie Busima Lietuvį Admirolą Amerikos 
Laivyne 

Dažnai lietuvių spaudoje 
tenka matyti nusiskundimus, 
kad Amerikos lietuvių jauni 
vyrai visai neįdomauja Ame
rikos armijos ir laivyno pro
fesija. O, reikia pripažinti, 
kad tose valdžios tarnybose 
yra milžiniškos galimybes jau 
niems vyrams žengti aukštyn 
į garbę ir gerą atlyginimą. 
Tą patį galima pasakyti ir 
apie tarnybą oro laivyne. 

Tiesa, mūisų nemirtini did
vyriai — Darius ,ir Girėnas 
1933 metais savo stebėtinu iš
tvermingumu, visai menkai 
paruošiu lėktuvu I4tuanicat 
perskrido Atlantą. Nors jie 

jai akompanavo jos brolienė 
A. Jaukšaitė-Valančienė. Jos 
pasidarbavimu ir Agotos 
Jaukšdenės, mamytės A. Va-
laneienės, ir surengta šis gra
žus bankietėlis. Agota Jauk-
šienė yra nuoširdi veikėja 
ir ARD garbės narys. 

Programai vadovavo Cen
tro vice-pirm. Ona Reikauskie 
nė. Atėjo į arbatėlę ir jaunas 
kun. E. Abromavičius, parapi
jos vikaras. 

"Food sho^ver'yje" daly va 
vo žymiausios veikėjos ne tik 
ARD 6 sk., bet ir kitlų drau
gijų, taipgi profesionalų ir 
biznierių moterys iš Cicero. 
Viešnių tarpe buvo Dr. Atko
čiūno žmona, farmacistė I. 
Vaišvilaitė, K. Sriubienė, M. 
Lukauskienė, Girdžiunienė, 
Miliauskienė, Mockienė, M. 

caro kariuomenėje, daugiau
siai tarnavo paprastais karei
viais. Ir tik labai menkas nuo
šimtis banoe stoti į militares 
rusų mokyklas ir labai mažai* 
skaičius tepateko į aukštus 
karininkus, kaip pulkaunin
kus, generolus, admirolus ir 
t.t. Dėl to nepataria ir savo 
vaikams. 

Čia, Amerikoje, neturi taip 
būti. čia mes, lietuviai, turi
me lygias pilietines teises su 
kitomis tautomits. I r todėl 
mūsų jauni vyrai turi Riti 
nesulaikomi nuo stojimo į A-
merikos karines mokyklas. 
Priešingai, turi būti ragina
mi, netik raginami, bet, apie 
150,000 balsuotojų, turi reika
lauti savo bongresmonų ir se
natorių, kad jie duotu lygią 
reprezentaciją ir lietuvių jau
nuoliams. Juk žinoma, kad 
kiekvienas kongresmonas ir 

Šiomis dienomis netikėtai senatorius turi teisę kais met 
mani teko susitikti J. A. Mic- paskirti po du kandidatu į 
keliūnų name, 6747 S. Arte- W e s * point Military Acade-
sian Ave., su pilnu gyvumo mY i r taip pat į AnnapolU 
jaunuoliu Albertu Kuplevskiu N a v Y Academy. O ar daug 

niais nuo 9:00 £ M iki 12:0CI J u g k i e n § ; r T Baubkienė, S. 
dieną. 

Atėjus nu lėni ui prasideda .vi
soks veikimas. Choras nori 
jsigyti porą naujų mišių, tu
rimas mišias apdaryti ir įsi
gyti naujų dainų rudens ir 
žiemos vakarams. Tam tiks-

ra žinomas raketeris ir smur 
tininkas. 

Daug atsieina valyti 
upes vandenį 

Chicago Elevator Opera-, g a l i e s v y r į ausiojo teismo 
tors and Starters unijos pil-; p a s kir tas specialus įgaliotinis 
domasis boardas turėjo s u s i - ; t i r t i v a n d e n s teršimą Chica-
rinkimą ir nusprendė, kad ap

tilsi priemonių valyti darbi
ninkų unijas, kad raketeria' 
būtų patraukti tieson ir ati 
tinkamai nubausti. 

lui ir rengiama tasai pikni-j skrities prokuroras tuojau m 
kėlia Parapijonai, tikimos, 
parems šį choro parengimą. 
Malonu bus susilaukti svečių 
ir iš kitų parapijų chorų. 

Piknikėly visus darbus 
dirbs patys choro nariai-ės. J>UUlltas SUKČIUS 
"Bingo'• žaidimui visi cho
ristai, choristės žadėjo atneš
ti gražių dovattų. Yra anks
čiau žadėję dovanų ir buvę 
choristai -ės, kurie šiuo* metu 
išsikėlę į kitas kolonijas. Jų 

Austin nuovados policija 
suėmė Robertą Beyer, 29 m 
amž. Jis ėmė iš bedarbiij pi
nigus žadėdamas jiems rasti 
darbą. 

Du nukentėjusieji klentifi-
dovanos bus priimamos ypa- kavo suimtąjį, 
tingu dėkingumu. 

Šokiams grieš choristų or
kestrą. Rap. 

gos upėje ir sanitariniam per
kase Monte M. Lemann paty
rė, kad Chicago ir Des Plain-
es upėje vanduo nepakenčia
mai suterštas apribojus Michi 
gan ežero vandens vartoji
mą. Vanduo visur dvokia, o 
upių dugne nuosėdų sugulę 
nuo 2 iki 4 pėdų visu ilgiu net 
iki Jolieto. Taip pat jis pa
tyrė, kad upes valyti su che
mikalais kasdien atsieina iki 
17,000 dol. 

Upių vandens .teršimas vyk 
sta Chicagai apribavus van-

Automobilių 
patikrinimui vietos 

Automobilių patikrinimui 
atidarytos penkios vietos. Jos 
yra: 

Portage Park, Long ir Ber-
teau. 

2019 Fullerton gt 
20 No. Carpenter gt. 

Outer drive, \Vilson ir La\v-
rence. 

6934 Cottage Grove ave. 
Atidarytos nuo 8:00 AM iki 

6:00 PM, išėmus šeštadienius. 
Artimiausiuoju laiku bus 

atidarytos dar ' i r kitos vietos. 

1,500 kubinių pėdų per sekun
dą. Upių vandens valymui 
reikalinga mažiausia 5,000 kn 

dens ištraukimą iš ežero ikibinių pėdų per sekundą. 

Bartkaitė ir eilė kitų, kurias 
suminėti būtų perilga. 

L. Šaputienė, darbšti ir tak
tinga veikėja, apie kurią ma
žai rašoma, bet jos darbai 
liudija už ją, kaipo pirminin
kė, , sėkmingai vadovauja 
ARD 9 skyriui, kurio visos 
narės yra žymios ir ilgametės 
Cicero gyventojos, namų ir 

iš Dewagiac, Mich., kuris yra 
studentas laivininkystės Navy 
Academy, Annapolis, Md. Jau 
antri metai, kaip mokinasi to
je akademijoj. 

A. Kuplevskis yra sūnus 
Kuplevskio, kuris prieš pas
tarąją depresiją vedė labai 
pįlajtų kon/traktorystės namtų 
statybos ibiznį Chicagoje. Vė
liau persikėlė gyventi į Do-
wagiac, Mich. Per Chicago 
Pasaulinę Parodą, 1933 metais 
liepos 17 d., Albertas Kuplev
skis buvo pripažinitaS) svei
kiausiu iš lietuvių vaikų. Jį 
pripažino lietuviai daktarai: 
V. A. Šimkus, Biežis ir kiti. 
Matome, kad lietuviai dakta
rai puikiai supranta savo pro
fesiją, nes tąjį vaiką (pripa
žino labai tinkamu į Jungti
nių Valstybių Navy Academy. 

Dabar kyla klausimas, ko 
biznių savininkės, - žodžiu I m ^ ^i ^ t o k i m e n k a i 

atsakančios 'moterys. Už tai 
ir 9 sk. turi pasitikėjmą visos 
parapijos. 

Seserys rėmėjoms padėko
jo, o rėmėjos seseris mokyto
jas pagerbė. Viešnių tarpe 
dalyvavo ir ARD Centro pir
mininkė A. Nausėdienė, kuri 
pasidžiaugė nuoširdžai 9 sky. 
veikimu ir sutikimu. Ten se
nos veikėjos gerbiamos ir 

lietuviais apgyventų vietų, 
kaip Dowagiac, Mich., paten
ka į Amerikos militaretsi mo
kyklas, o iš tokių, kaip Chi
cago, visai negirdėti kad ku
ris iš jaunuolių būtų priimti 
į karines Amerikos mokyklas. 
Gal dėl to, kad daugelis A-
merikos lietuvių, pabėgę nuo 
Rusijos caro karines prievo
lės, turi nepalankų nusista-

5į Vakarę Rinksis 
Tęvi; Marijanų 
Bendradarbiai 

West Side. — šį vakarą, 
rugsėjo 11 d., į parapijos mo
kyk les kambarį prašomi susi
rinkti vk4 Marijonų Bendra
darbių Draugijos nariai bei 
nares, lygiai 7:30 valandą ir 
atsivesti naujų, įsirašyti. Pra
šomi nesivėluoti. šiame susi
rinkime turėsime pasitarti į-
vairiais darbais; taip pat lai
kas pradėti rengtis prie me
tinio seimo. Už tat prašomi 
kreipti dėmesio, kuo skaitlin
giausiai susirinkti laiku. 

Valdyba 

>£\v:>vv:̂ vĄ:.:̂ ^^ 

naujos nuoširdžiai sutinka- .tymą prieš tarnavimą kariuo-
m o s - ; menėje arba laivyne. Tokį ne

jaunas Antanas Valančius p a i a nkų nusistatymą jie per
duoda ir savo kūnams. O, gal, 
dėl to, kad didžiuma lietuvių, 

Prasidėjo futbolo sezonas. Notre Dame kandidatai pradeda savo sezoninę mankštą auto-
vežimui. Jų vadas Elmer Lįayden pasirašo gavęs mankštai aprangą. (Acme telephoto). 

buvo vienintelis "žmogus' 
šiame moterų pokylyje ir jo 
darbas, kaip jisai pats pasa
kė, buvo i 'šiltas*'' n o r s 
dalino šaltą ice creamą vieš
nioms. Labai jaukiai užsibai
gė arbatėlė ir sesučių "pan-
t r y " pilną prikrovė valgių. 

Rengimo kom. A. Jaukšie-
nei? A. Valančienei, S. Bart-
kaitei ir kitoms didelis ačiū. 

Rap. 

lietuvių iš Chicago apylinkės 
lanko tas akademijas. Kiek 
žinoma, iš Chicagos nėra nei 
vieno lietuvio tose akademi
jose 

Čria, be abejonės yra apsi
leidimas lietuvių tėvų, kad 
neragina savo vaikų stoti į 
militares mokyklas, dėl to ir 
nesiranda kandidatų. Politi
kieriai kad ir norėtų ką re
komenduoti, neturi iš ko. 

Kariuomenėje, kaip ir lai
vyne, yra labai daug f i rą, 
vietų, kur jauni vyrai gali 
pasidaryti gražią karjerą ir 
užtikrintą darbą visam am
žiui. Tas pat galima pasakyti 
ir apie oro laivyną. Čia ir gi 
darbas yra kaip jaunų ir drą
sių vyrų. 

Šiandien privatinės profesi
jos yra perpildytos. Nėra vie
tų ir progų, kad ir geriausiam 
jaunuoliui prasisiekti. Jei Lie
tuviai gali, ir turi gabumų 
išeiti į daktarus, inžinierius, 
advokatus, tai taįp pat gali 
(suvirškinti ir militarį moks
lą. Tik reikia daugiau drąsas 
ir pasiryžimo. Daugiau para
ginimų iš' tėvų puses, o greit 
susilauksim lietuvių aukštose 
vietose Amerikos armijoj, lai
vyne ir oro laivyne. 

I r aš pranašauju, kad Al- ų 
bert Kuplevskis, jei sveikas 
sėkmingai baigs akademiją, 
turės labai puikios progos pa
tapti Amerikos laivyno admi
rolu. Širdingai linkiu to pa-

kurie buvo priversti tarnauti | siekti. V. M. Stulpinas 
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Svetaine renduojama susi
rinkimams, parems, vestu
vėms ir visokiems kitiems 
parengimams. 
Mykolas Ir Elzbieta Radauskai-

(Savininkai) 
2417-19 WEST 43rd ST. 

Phone Virginfe 9780 J^>H*Cl 
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