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TRUMPAI 
Rašo, Dr. K. M. 

J. Am. Valstybes stropiai ginkluosis 
Argentinos sostinėje, Bue-

nos Aires geg. 12 d. įvyko 
reikšminga konferencija. Da
lyvavo prezidentas Ortiz, J. 

Am. Valstybių ambasadorius 
Norman Armour, Brazilijos 
ambasadorius ir Argentinos 
užs. reikalų ministeris J. M. 
Cantilo. Sutarta pakeisti Pa
namoje padarytą bendrą pa-
reiškimą, kad Amerikos da
bartiniam kare esančios neu
tralios. Pietų ir Šiaurės Ame
rika pajuto, jog kariaujančios 
pusės neutralumo, nei iš to 
einančių teisių kitoms valsty
bėms nepripažįsta. Toliau abi 
Amerikos pasilieka vien "ne
kariaujančios", panašiai kaip 
Italija. Tad vienu žingsniu: 
karas priartėjęs prie Ameri-^ 
kos krantų. 

Italija neapsisprendžia. Mu-
ssolinis, atrodo, norėtų padėti 
Hitleriui ir prie progos pasi
grobti Prancūzijos žemių da
lį, bet tauta nerodo karai pa
lankumo. Daugiausia triukš
mauja moksleiviai. "Duče" 
jiems pritaria, bet išvadų ne
daro. 

Jei stotų karan Italija, — 
Roma būsianti paskelbta at
viru ir šventu miestu, nes Ro 
moję gyvena Popiežius. Visi 
kariai būtų ištraukti iš mies
to. Pasiliktų vien priešlėktu
vinės apsaugos ir policija. 
Romoje dabar esą, 45,000 ka
rių. Žinoma, tai italų geidavi-
mai. Karo gi metu priešai ne 
sigaili sostinės. Jos virsta 
griuvėsiais. 

Prezidentas kongresui siūlo 
pagaminti 50,000 karo lėktuvu 

Ginklavimosi programai 
reikia 1 ,182 mil. dol. daugiau 

WASHINGTON, geg. 16. — kė prezidentas abiejų kongre-
Prez. Rooseveltas šiandien so rūmų susirinkusiems atsto 
kongresui skaitė specialų vams. "Nežiūrint to, mes esa-į 
pranešimą dėl J. A. Valsty-^ ma pasirengę ne vien išleisti 
bių ginklavimosi praplėtimo. 

Prezidentas pasiūlė kongre-
milijonus krašto apsaugai, bet 
aukotis tarnybai ir aukoti sal 

ANGLIJOS KARALIUS 
DUMS j KANADA, 
SAKO NACIAI 

BERLYNAS, geg. 16. — 
Fiureriui, vakariniam karo 
fronte vakar sveikinant ka
riuomenės dalinių vadus ry
šium su greitu Olandijos už
kariavimu, nacių sluoksniuo
se imta atvirai kalbėti, kad 
Anglijos karalius su karalie
ne bus priverstas bėgti į Ka-

sui ginklavimosi programai vo gyvastis už mūsų amerikoį " v ^ , ,_ o, karalius nelauks 
Skirti .1,182,000,000 dol. dau-| niškas laisves". 

Prezidento pasiūlymu turi giau. Ir iškėlė sumanymą pa
gaminti 50,000 karinių lėktų- , , . , , , . , . 

; būti didinama kariuomene, vų. 
"Mūsų idealas ir mūsų sies laivynas, o ypač orinės pajė-

kimas visgi yra taika — tai-1 gos, kurios naujoviniam kare 
ka namie ir taika svetur", sa turi svarbiausią vaidmenį. 

Vokiečių ir santarvininkų 600,000 kariuomenės susirėmė istoriniuose laukuose, Sedano, 
sritvie Prancūzijoje. Santarvininkai pripažįsta vokiečių įsirėžimą kyliu | prancūzų pozici
jas .Bet prieš vokiečius vykdomos kontratakos. (Acme telephoto) 

GRAIKŲ ARMIJA 
ALBANIJOS PASIENY 

PARYŽIUS, geg. 16. — | 

Jungt. Am. Valstybės pajų 
to gyvą reikalą ginkluotis,1 

ruoštis prie galimo karo savo 
žemėje. Apie tai plačiai kalba 
spauda. Susirūpinę kongreso 
nariai. Ieškoma būdų, padi
dinti karių skaičių. A. J. May, 
karinių reikalų komisijos pir 
mininkas, siūlo panaudoti be 
darbius jaunuolius, esančius 
CCC valdžios priežiūroje. To
kių jaunų vyrų esą globoja 
ma 250,000. Juos reikią kari
niai apmokyti. O bedar-j 

Prancūzijos vyriausybė ėmėsi 
priemonių sustiprinti saugu
mą šalies vidaus fronte. Su
daryta pilietinė saugumo or
ganizacija, kurios vienatos ra 
sis kiekvienoj bendruomenėj. 

Tai bus savo rūšies milici
ja. Jos prievolė bus dieną ir 
naktį budėti ir tuojau praneš-

| ti autoritetams, jei būtų pas
tebėti kur nors skrajojantieji 
svetimi lėktuvai, įtariami as
menys, arba nusileidžiantieji 
parašiutininkai. 

Paskiau bus paskelbtos tai 
syklės, kaip sargybą rekru
tuoti, įginkluoti ir kaip turi 
būti uniformuota. 

ITALIJA NUSPRENDUSI 
PAKILTI KARAN 

VOKIEČIAI ĮSPĖJA 
OLANDUS NENAIKINTI 
MAISTO PRODUKTU 
BERLYNAS, geg. 16. — Vo

kietijos kariuomenei užėmus 
Olandiją, vokiečiai naciai da
bar tame krašte deda pastan
gas gyventojus sulaikyti nuo 
pasyvio priešinimosi. 

Olandija turi didelius mai
sto išteklius ir atsargas. Na
ciai suseka, kad gyventojai 
turi pasiryžimo maistą nai
kinti, kad netektų vokie
čiams. 

Tad per radiją naciai įspė
ja olandus, kad jie nedrįstų 

ŽNYBIAMA NARV1K0 
VOKIEČIŲ ĮGULA 

STOKHOLMAS, geg. 16. — 
Žiniomis iš šiaurinės Norve
gijos, Narvike negausinga — 
iki 2,000 vokiečių, įgula vis 
smarkiau žnybiama ir, ma
tyt, greit Su ja bus apsidir
bta, nenorės pasiduoti. 

Iš pietinio šono prieš Narvi 
ką veikia prancūzų ir lenkų 
kariuomenės daliniai, o iš 
kito — britų ir norvegų. 

Lietūs ir tirpstąs sniegas 
santarvininkams apsunkina 
veikimą, anot pranešimų. Bet 
esą, turima vilties su nacių į-
gula apsidirbti. 

Vokietija prisiuntė pagalbą 
Narviko įgulai. Iš dviejų vo-

PRANCŪZŲ SARGYBA 
KOVOTI SU PRIEŠAIS 

PARYŽIUS, geg. 16. —| LONDONAS. — Britų ka-
Premjeras Reynaudas šian
dien vakare iškėlė aikštėn, 

į kad prancūzų kariuomenė su
kėlė generalinę kontrataką 
prieš vokiečių šarvuotąsias di 
vizijas Meuse—Sedan apylin
kėse. Premjeras dar pabrėžė, 
kad už keleto valandų apie 
tai bus gauta platesnių žinių. 

Premjeras parlamento rū
muose pažymėjo, kad jei Vo
kietija šį kartą sviedė į akis 
savo geležinę pirštinę, Pran-

I iki Italija įsikiš karan. Nes 
tada jau bus vėlu. 

Išleistu kariuomenei dienos 
įsakymu. Hitleris vokiečių 
tautos vardu dėkoja visoms 
karo pajėgoms už atliekamus 
didelius istorinius žygius va
kariniam fronte ir giliai įver 
tina visų kariuomenės dali-

1 nių kooperavimą kovų laukuo 
se. 

Nors Hitleris savo raštu 
Anglijos visiškai nemini, 
bet nacių spauda autoritetin-

riuomenė kontratakomis išmu į gai pažymi, kad Anglijai tik-
šė vokiečius iš Louvain mies- j rai teks. Sako, Angliją bus 
to, Belgijoje. Kai kurios mies- j puolama kaip vokiečiai bus 
to dalys pakeistos griuvėsiais šiam žygiui pasiruošę ir ka

da Anglija bus pakliuvusi į 
PARYŽIUS. — Prancūzi-

jos vyriausybė išleistu dekre
tu karo zoną praplėtė iki Pa* 

didelius sau nepatogumus. 
Nacių laikraščiai deda O-

! landijos ir Belgijos pakran-
ryžiaus. Šį miestą apvaldo mi- j c[ų žemėlapius. Nurodoma iš 
I »J • • _ • J ' • M • > litariniai autoritetai. tų pakrančių tolis į Londoną 

ir kitas Anglijos svarbesnes 
BERLYNAS. — Vokiečiai! vietas, 

praneša, kad jie paėmę Pran
cūzija ir gi toliau imsis griežj cūzijos miestą Longvvy, šalia 

Luxemburgo ir Belgijos pa
sienių. 

tųjų metodų prieš vokiečius 
ir Vokietiją, Prancūzija iki 
paskutinųjų grumsis su na
ciais, pasišovusiais pavergti 
visas tautas. 

LONDONAS, geg. 16. 
Žiniomis iš karo fronto Belgi
joje britų IT belgų kariuome
nės sulaikė vokiečių pažangia 
vimą Briuselio šone ir kitose 

BELGRADAS, geg. 16. — 
Iš oficialių šaltinių gauta ži-

biams WPA pavesti naujų* nių, kad Italija nusprendusi 
tvirtovių statybą. Pasiūlymas pakilti karan Vokietijos pu-
būtų rimtas, jei nebūtų žino
ma, kaip sparčiai " dirba'' 
WPA. 

sėje. Šiam žygiui jau sudo
roti visi planai. 

Belgijos stipriausia tvritove 
buvo paimta labai lengvu 
būdu. Į Eben Emael tvirtovės 

kiečių transportų bandyta iš
keldinti kariuomenė pietų j kai kuriose fronto dalyse 

naikinti jokio maisto, nes už link nuo Mo. Santarvininkai 
tačiau vieną transportą nus
kandino o iš kito suspėta iš
kelti apie 400 kareivių. 

BRITAI NENORĖTŲ, KAD 
ITALIJA KARIAUTŲ 

LONDONAS. — ,(Elta). Lai
kraštyje "News Chronicle" 

BASELIS. — Šveicarijos ir j r a g o m a > k a d u^ d a r a i š . 
kiai neapsisprendė ar ji įstos 
į karą. Pasak, laikraščio, Du-
če norėtų kariauti su demo
kratijomis, jei jis būtų visiš-

[kai tikras, kad jis laimės. 
f Laikraščio nuomone, britų 
propaganda ir diplomatija tu 

vokiečių kariniai autoritetai 
uždarė Šveicarijos-Vokietijos 
pasienį. 

SUSIJUNGĖ SU 
SANTARVĖS LAIVYNU 

tai aštriai bus baudžiami. 

14 KOMUNISTŲ 
NUTEISTA 

PARYŽIUS, geg. 16. — Už; 

VISI VAIKAI EVAJKUOTI 
IŠ PARYŽIAUS 

PARYŽIUS, geg. 16. — 
Pranešta, kad visi vaikai eva 
kuoti iš šio miesto į piovin-
ciją. 

maginimą. 

| AMERIKIEČIAI RAGINA
MI APLEISTI ŠVEICARIJĄ 

BASELIS, geg. 16. — J. A. 
Valstybių konsulatas Ženevo-

Priemiesčių vaikai tarp pat| je nurodymais iš Washingto-
no ragina Šveicarijos ameri-išsiunčiami provincijon. 

, , Su vaikais išvyko ir mokyJ kiečius apleisti šį kraštą. Nu raudonosios propagandos* , _ . . . . 
^ i -i -A v - i • i i V J- x • • • - 1 v tojai. Provincijoje steigiamos 

vidury nusileido vokiečių lei-| skleidimą teismas nuteisė 14 " . 
i » i I-A* vaikams moKyKios. 

prancūzų komunistų kalėti1 

ten. Wit*ig, panaudojo "an-
griff smiltei" t. y. puolimo 
mašiną, nutildė tvirtovės ka-
nuoles ir paėmė nelaisvėn 
gynėjus — 1000 belgų karių. 
Kas esanti toji "puolimo ma
šina!" Šveicariečiai sako, tai 
esant "nervų dujos". Dujos 
paralyžiuojančios laikinai dir 
ksnius. Jų įtraukęs žmogų? 

nuo 2 iki 5 metų. Jų daugu
mas yra buvę valdininkai. 

naudos šį faktą ir puls dujo
mis vokiečius. 

PLATINKITE "DRAUGĄ 

rodoma vykti į Bordeaux, 
Prancūzijos uostą, bet ne 
Italijos Genoa. Nes Italija ga 

Ii pakilti karan. 

SANTARVININKAI 
SMOGIA VOKIEČIAMS 

ŠVEICARIJA PASI
RUOŠUSI GINTIS 

BASELIS, geg. 14. -
Šveicarijos pasieniu Vokie
čiai vėl sutraukia gausingą 
kariuomenę. Šį kartą šveica
rai pasiruošę gintis, jei vokie
čiai bandytų veržtis Šveicari
jon. 

Visu Vokietijos pasieniu Į 

užimtą olandų Zeeland pro
vinciją ir susijungė su san
tarvės laivynu. 

Zeeland provinciją sudaro 
eilė salų Olandijos pakrantė
mis. 

i J. I V U 1 1 V / O V X A . \ S - * * W U W 4 J w v » , PARYŽIUS, geg. 16. -
Sunkioji britų artilerija šį Olandų karo laivynas atsisa-įr§t^ * t l k m t l Mussohnį, kad 

kartą suturėjo vokiečių įsis- kė ilgiau ginti dar nacių n e - ! l a i v y n o S a h n ^ m a s yra le-
1 miamas veiksnys kariaujant 
Su kraštu, kurio pakraščiai 
gali būti lengvai apšaudomi 
iš jūros ir kurio susisiekimo 
jūra keliai gali būti lengvai 
sutrikdomi. 

Laikraštyje "Daily Tele-
graph", pabrėžus italų spau
doje vartojamą nedraugišką 
Dr. Britanijos atžvilgiu toną, 
pažymima, kad Italijos vy
riausybė paneigia žinias, jog 
prie Adrijos jūros esąs Bario 
uostas buvo paskelbtas drau
džiama zona ir j o g Italijoje 
yra pašauktos naujos atsargi
nių klasės. 

Pasaulinis karas įsisiūbuo
ja, apima naujus plotus. Kas- ATĖNAI geg. 16. — Grai 
dien miršta tūkstančiai mo- kija skubotai sutraukia ka 

< . 

nes patvarkyti ir paruošti. 
Graikai susirūpinę Korfu 

pasidaro bejėgis; nustoja są-j kytų, kultūringų žmonių.' riuomenę į Albanijos pasienį. ^^ U k i m u I t a l i j f t s e n i a i n 0 

monės. Tai esančios acetyl Kaip baisus ir biaurus karas! Sako, tas daToma krašto sau | , _, . . x. , ,_.*_; 
/ C h l o r i n e dujos. Jos Amerikoje j O visgi užpultieji turi gintis.' gumui. 

žinomos cbemikams jau du [Karą pradėjo Vokietija, Jos Karo sekretoriams pava 
metai. Tad prasideda dujų ka'elgesiu biaurisi civilizuotas 
ras. Be abejo^ Alijantai pa-; pasaulis. 

duotojas pulk. Papademas nu 
vyko į pasienį ten kariuome-

ri tą salą pasisavinti. Britani-

LONDONAS, geg. 16. — 
Britanijoje sudaromas pilie-

• 

Čių korpusas kovai su naciais 
parašiutininkais. Tai savano
rių nuo 17 iki 70 m. amž. vy-

Šveicarija yra išvedusi dvi į r u organizacija, kuri bus pa-
' pozicijų linijas, kuriose budi I skirstyta į vienatas. 
apie 550,000 kariuomenės. 

Per Reino upę visus tiltus 
šveicarai užbarikadavo. Ap
linkui įtaisyti kulkosvaidžių 
lizdai ir priešlėktuvinės pat
rankos. 

LONDONAS, geg. 16. — 
Praneša, kad Anglijos pakrar 

OTTAWA, Kanada, geg 
16. — Šiandien atidarytas 19 
ašis Kanados parlamentas, va 
dinamas karo parlamentu. 

ja priešinga. Britams norisi j tėse aiškiai girdimi patran-
ten turėti savo karo laivams 
bazę. 

kų baubimai Belgijoje 
Prancūzijoje. 

u 

INTERNUOTI VOKIEČIAI, 
VOKIETĖS 

PARYŽIUS, geg, 16. — 
Seine departamente internuo
ti vokiečiai ir vokietės, kurie 
autoritetų įsakymu įsiregis-

ORAS 
CHICAGO SRITIS. — Nu 

matomas pragiedrėjimas irftravo. 
šilčiau. [ D a D a r policija ieško panei-

Saulė teka 5:27, leidžiasi j gūsių jų įsakymą registruotis 
g.05# I vokiečių, vyrų ir moterų. 
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Bendmdarbiama ir korespondentams raštų negažina. 

Jei neprašoma tai padaryti ir ne prisiunčiama tam tiks
lui pašto ženklų. Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti 
Ir trumpinti visus prisiųstus rastus ir ypač korespon
dencijas sulis savo nuo2ixroe. Korespondentų prašo ra
šyti trumpai Ir aiškiai (Jei galima rašomąja mašinėlėj, 
paliekant didelius tarpus pataisymam*, vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos 
laikrastin nededamos. 

Skelbimų kainos prisiunčiamos nareikalavua 
Bntered as Seoond-Class Malter Marck II, 1016, at 

Cbicago, Iliinois Under the A<-t of Marck t. 1970. 

APŽVALGA 
Dėkoja Arriferiki* v« 

. I ; 

Kun. Dr. K. A. Matulaitis, M.I.C. 

MOllNA MARIJA 
* •. , ! . ją kalba šv. Povilas apašta 
Zemes gyvenimo vakare, kai * ^T 

ias: , 

PRISIMINKIME MALDOSE 

Anglų Vieningumas 

Lietuvoje veikia Ateitininkų Susišelpimo 
Fondas, kuris šelpia neturtingus studentus^ 
A. L. R. K. Federaeija yra pavedusi išsiko 
lektuoti iš jos skolininkų —^sKpe'iMininkų,' 
gyvenančių Lietuvoj, skoty. Iš jų jau esa 
išrinkta 10,£l36įl5 litų. Kurie dar nea t ly 
gino apie tuos Fondo valdyba taip skelbia: 

" Kadangi šiuo metu minėtųjų stipendi
ninkų daugumas yra gana žymūs mūsjų vi
suomenėje žmones, tai Fondo- valdybai juo 
sunkiau su jais skakyiisi, Atsiranda net 
asmenų, kurie bando ieškoti įvairių juri
dinių ir kitokių gudrybių mokėjimui iš
vengti. Nutarta pagaliau baigti maldavi
mus, ir fondas ateityje tokius gudraujan
čius asmenis ir jų skolas skelbs spaudoje, 
kad visuomenes opinija ir teismas, kiek 
leis juridines galimybės, padarytų 'savo 
išvadas." 

blėso paskutine viltis pama
tyti patekant ryttojaus saulę, 
nuolatiniams skausmams su-
mazejui^ atsiduso Motina; pro 
skausmo ašaras pažvelgė į my
linčias Sesutes, kurios su ja 
pasiryžo dalintis žemes vargu 
ir dangaus vainiku, ir pasku
tinį pamokymų; 

.— Aukokitės... aukokitės 
geriems darbams. 

— Pasinaudokite kentėji
mais... 

— Būkite klusnios. Klusny
be visa nugalėsite. — 

Silpnai girdėjosi žodžiai, bet 
jie tvirto pasiryžimo aidu, |-
vykinti paskutiniąją mylimos 

— Aš jau esu aukojamas, 
ir mano atsiskyrimo laikas 
yra čia pat. Aš kovojau gerg 
kovų, pabaigiau bėgti, išlai
kiau tikėjime GJale man ari1 

dėtas teisybe j vainikas, kurį 
duos man anų dienų Viešpats, 
teisusis Teilsėjas; ne tik man, 
bet ir tiems, kurie m$ii' Jo 
atėjimų. (2 Timot. 4, 6-8). 

Ir Motina Marija nuėjo afc 
siimti tJeisybes vainiko. Ato
dūsiais ir atsiskyrimo ašaro 
mis palydėję jos kūnų į ka 
pus, jos-gi sielų su&lfiprinę 
nuoširdžia malda, pažvelkime 
į kai kurias Motinos Marijos 

i 

"Ta pačia proga pagerbti ir Amerikos 
lietuviai aukotojai, ypač daug aukoję atei
tininkų namų statybai. Jiems padėka pa
siųsta per fondo garbes narį kun. Karalių, 
buvusį fondo įgaliotinį Amerikoje. Aukų 
pozicijų vertindamas, susirinkimas priėjo 
išvados, kad ji galėtų ir turėtų būti žy
miai didesne, jei daugumas kat. inteligen
tų taip greit nepamirštų, kokiame varge 

Prie Chamberlaino vyriausybes anglų tau
ta pradėjo nerimauti. Ji ne jako tautoje pa- dybos rašte, įdėtame "XX Amžiuje", rašo 
sitikėjimo. Nors parlamento dauguma ir pa- ma: 
sisake stovinti už Chamberlaina, bet visvien 
jis atsistatydino. Jis jaute, kad toks parla
mento pasielgimas yra tik savotiško manda
gumo ir dalinai dėkinguose pareiškimas ui 
jo ilgą tarnavimą valstybei ir dėtas pastan
gas sulaikyti Europą nuo karo. Be Jo, jisai 
nenorėjo stovėti ant kelio tautos vieningu
mui ir del to pasielgė džentelmeniškai ir pa
triotiškai — pasitraukė. 

Naująją Didžiosios* Britanijos vyriausybę 
sudarė Winston Churchill. Gegužės 13 d. ji
sai perskaitė savo vyriausybė deklaraciją ir 
parlamentas visais balsais išreiškė visišką 
pasitikėjimą. Net ir kairieji balsavo už pa
sitikėjimo rezoliuciją. 

Naujasis premieras Churchill darė labai 
griežtus, kovingus pareiškimus. Jis priminė, 
kad dabar sąjungininkai yra kare su galin
ga Vokietija ir tai "didžiausiam kare pasau
lio istorijoj". Tas karas yra ir bus veda
mas — "sausiemy, vandenyse, ore ir visomis 
jėgomis, kokias Dievas mums gali duoti'. 

Augtų tauta neužmirš Cnurcnillo istoriš
kų žodžių': . * 

' A š nieko kito jums negaliu žadėti, kaip 
tik kraują, triūsą, ašaras ir prakaitą. Prieš 
save turime daugeliui mėnesių rimčiausią ko
vą, kentėjimus ir — laimėjimą, be kurio nė-

Talku Ateitininkų Susišelpimo Fondo vai- Motinos valią, susikaupė siel- j g ^ M t a ^ 1 * " " 
vartė, ištryško ašaromis ir 
vėl nurimo nuolankioj maldo
je. 

— Viešpatie, teesie Tavo 
valia.... 

«• * « 
• 

Mirė Motina. 
Mirė Šv. Kazimiero Seserr 

Kongregacijos įsteigėja. 
Mirė toji, kuri nuo savo 11 

amaiaus metų pasiryžo tar-
studnavo jie-patys ir kokia maloni ir bran- J.- v*- • • »̂ * *• • i 

I J t v i i - v , m j-i nauti Dievui ir Bažnyčiai; kū
gi tada buvo bet kokia pašalpa. Todėl 
negalėtų, rodos, neatsiminti, kad ir dabar 
daug studentų kenčia vargą ir skurdų^ o 
fondas negali jų visų sušelpti dėl savo men 
kų išteklių". 
Čia iškeltosios mintys yra įsidėmėtinos ir 

mums, amerikiečiams. Yra ir amerikiečių, 
kurie vis dar neatsilygina geradarei Federa 
cijai, kuri juos šel>pė kada jie ėjo mokslus. 
Jie turėtų atsilyginti ir tuo padėti kitiems, 
norintiems siekti aukštųjų mokslų. 

ri su kitom dviem skaidrio
mis sielomis: S. M. Immacu-
l a t a ir S. M. Oncepta , Die
vui -padedant, padare tai, ko 

Rami ir jauki yra Šv. Ka
zimiero Seserų koplyčia. Ji 

yra gana erdvi, talpi ir graži. 
Man teko seselėms laikvti1 

šv. Mišias senove koplytėlė- T +
A: f. M o t i * f Marija šv. Kazimiero Seserų Kongi*gacijo5 

. , , . , Įsteigėjų ir Generalę Viršininkę 30 dienų mirties sukakti 
je, kur dabar yra jų k n y g y - Į m i n i n t ^ 
nas; antrajam aukšte. Teko 
patarnauti jom& įsikūrus nau
joj koplyčioje. Fėr tų metų 
eilę galima buvo pastebėti Mo
tinos Marijos pamaldumą. Štai 
ji vadovauja savo Seselių dva
sinėms pratyboms. Nuolankiu 
Balsiu, tauriu pavyzdžiu mo 
ko jos gyvenimo būda/ pase-

kitos lietuvaitės nei Lietuvo- kusias sielas. Nuolat susikau-
je, nei Amerikoje aeįstenge Į puc, todėl rami. 

Kas savaite eina šv. išpa
žinties. Kasdien pirmoji arte-

• padaryti. 
Motina Marija žinojo pasi-

be kentėjimų, be ištvermes, R a š t i k i o N u o p e l n e Į v e r t i n i m a s 
Gen. St. Raštikio pašalinimas it l i e t u v e b e klusnumo DieM;o. šventajai 

kariuomenes vado vietos kažin kaip nejau- v a l i a i ; negali kurtis pastovias 
kiai atsiliepė į visų tautų. Visur buvo jau- įstaigos, — neįkuriamos vie-
įčiama, kad gen. Raštikis labai reikalingas: nuolijos. 
šiuo metu kariuomenei. Lietuvos spauda jo Iš našios dabarties žvelg 
nuopelnus aukštai iškėlė. Patsai Prezidentas darni į pradžios ^arbo kilnios 

™^??!!*}™lj l°lll^U J1S P a p r a Š G i A. Smetona apie gen. Kaštikį šiaip atsiliepė: Į aukos vargų vainiką, esame 

aukojimo paslaptį. Be asme-|ja p r į e šv. Komunijos. 
ninės aukos, nuolatinės mal-' Protarpiais pasitaikydavo 
do>s, prašant Dievo paramos, užsukti į koplytėlę. Beveik 

'•..; 

parlamento narių pasitikėjimo. 
Tai buvo iškilmingiausias ir rimčiausias 

momentas Didžiosios Britanijos istorijoj. 
Savo keliu tai buvo geriausias atsakymas 

diktatoriams (labiausia Hitleriui/, kurie tvir
tiną kad tauta prie demokratinės tvarkos 
yra bejėge, kad joj negali būti vieningumo. 
Tai buvo atsakymas, kad tauta yra vieninga, 
kad jos vyriausybe turi pasitikėjimų jų gin
ti nuo diktatorių, kurie, deja, savo tautose 
tokio pasitikėjimo neturi Churchillas turi 
visos tautos pritarimą, ko apie Hitlerį, Sta
liną ar Mussolinį negalima pasakyti. 

I "Paleisdamas Tamstų iš Kariuomenės iįnfcę v į s a matyti šimtų vai-
Vado pareigų ir iš Kariuomenės, jauen vorykščiu atošvaistbje. Dabai 
reikalų pasakyti ačiū už visų, kas Tams- v j foa m u m s gm^ V i s a v i r k 
tos gera padaryta mūsų krašto ginkluotu r a m h m m H a a k g k a U f f l a l 
pajėgų organizacijai, mokymui ir auklėji- d ž i a u g s m i l 
mui. Šia proga atsimenu, kaip Tamsta, ma- . '. 
no kviečiamas prisiimti garbingų, bet ir Kitaip negalėjo būti, 
atsakomingų aukštojo karinio vadovavimo sakome. 

Popiežius ir Taika 
Kongresmano Louis Rabaut i iš Michigan 

valstybes) pasiūlymu, " Congressional Re 
cord atspausdino labai gražų ir teisingų 
Waahington Times Herald editorialų, kuria
me iškeliami dideli Popiežiaus nuopelnai pa
saulio taikai. 

Laikraštis pabrėiia, kad Popiežius Pijus 
XII savo veiksmu ui taikų pasirodo esąs iš
mintingiausias politikas ir diplomatas šian
dien Europoje. Jo šventenybe, kaip ir Pa 

I 

postą> abejojai, beg jam tes&sias, ir tik 
mano įkalbamas ir drųsinamas, sutikai ryž
tis. Kelerių metų patyrimas tačiau įrodė, 
jog Tamstos abejojimui nebūta pagrindo. 
Išėjęs atsargon, tikiuosi, nepasimesi su mū
sų kariuomene, kuriai iš meilės rūpestin
gai ir sėkmingai dirbai, gangreit neturė
damas reikiamo poilsio, kartais, gal būt, 
su žala savo sveikatai, — nepasimesi ir 
padėsi savo apstingomis žiniomis aukšta
jai Kariuomenės Vadovybei, nuolat turin
čiai daug rimtų ir painių teždavinių". 

Kurie supranta ?m ogaus gy 
veninio prasmę, tie žino, jog 
juos žemėje turi vainikuoti 
pašaukimo gerai atliktieji dar
bai, juos atlikę, jie veržiasi 
visa siela prie Jo. Kurio va
lia ir gerumu buvo leista fono 
nėms daryti gera^ pasiaukot 
jų naudai ir Galybių Viešpa 
ties garbei. 

Ne ilgas gyvenimas yra pras 
mingas, bet geras. Geras vis-

IN MEMORIAM 
Išspaudė gailių ašarų mums jos mirtis... 
Nei giminių, nei tėvo,:ner'imĄmytės 
Taip būtunie neverkę. Amžina kliūtis 
Jau nebfeis'. su j a kalbėtis, nei matytis... 

Bet pasiliko su mumis jos atmintis: 
Mes dvasioje kasdienę ja regėsim, 
Karštoji meilė mums jos vaizdų atstatys, 
Kad ir jos kūno nuolat pasigesim. 

Brangioji Motina, kam mus apleidai? 
Kam palikai nuliūdusių našlaičių būrį, 
Dėlko mirties kauke užsidengei sau veidų! 
Ar tavo sielos akys vis į mufc tebžiūri? 

Tyli. Bet mes atspėjam tavo kilnių mintį: 
Giliai ji mūs sielosna įdiegta. 
Kaip lengva tavo meilę prisiminti, 
Kuria širdis taurioji buvo uždegta! 

Gerai mes žinom tavo norus, troškimus, 
Kuriuos per daugel metų nuolatos mums reiškei, 
Taip nuolaidžiai žvelgei į mūî ų trūkumus 
Ir pareigas mumk dėstei nuoširdžiai ir aiškiai. 

Ir mes pasižadam to idealo siekti, 
Kurį esi sukūrus mūsų sieloje, 
Ir mintimis su vizitu atlėkti 
Į vieta tau paskirtų danguje. 

visada buvo galima joje rasti 
Motinų Marijų:-ar, tai ji kalba 
Rąžančių, ar eina Kryžiaus 
Kelius. 

Savo pamaldžiu pavyzdžiu 
ji daugiau išmokė Seseles pa
maldumo, negu daug kitų as
menų gražiu žodžiu. 

Pasitikėjimas Dievo Apvaizda 

Prieš 1;2 metų Chicagoje bu* 
vo didis subruzdimas: buvo 
statoma Labdarių šv. Kry
žiaus ligoninė. Reikėjo rasti 
žmonių, kurie pajėgtų vado
vauti didžiulei gailestingumo 
įstaigai, kuriems galėtų pasi
tikėti vietos Ganytojas, a. a. 
Kardinolas Mundelein ir Clii- _ pasitikėti pilnai Dievo Ap Seselės ir jų Motina 
cagos lietuvių visuomene. v a įz ( įa, iš ^avo-gi pusės vis? Visų gyvenimų, širdį, tur-

Labdarių ir visuomenės vei- d a r y t į . k a d ^y^ Į)įeV0 ^{^ tų, giminystės ryšius paauko-
kėjų mintys skrido prie Motî  m o g ^ e k a v į s ą -os n a ž u gySre. jUlSį Dievui, ji pasidarė pilna 
nos Marijos Reikėjo gauti n i m a a u k a a n t Dievo meilės auku-
jos sutikimų imtis naujų rū-1 r 0 . Ji žinojo, kų daran'i. Ji 
pėsčių ir naujų darbų, Tuo.Mbkslas j a u t ^ j e i n e b u s a u k a i pra_ 

. .• . Ilsėkis- sau ramiai. Dangaus tu nusipelnius 
Savo kilniais darbais, gyvenimu našiu1; 
Lai giesmės Angelų, tokios malonios, švelnios, 
Palinksmina tave tarp dangiškų vaišių!... 

Kolitas 
_ _ — 

Susisiekimas su Lietuva Sunkėja 
Ieškoma naujų kelių Lietuvos susisiekimui 

su Amerika. "XX Amžius" paduoda tokių 
žinių: 

Ui [Svedų-Amerikos jūrų susisiekimo l ini ja! n u o s e ^tUose mirUBių žmo-
saulinio Karo metu buvęs pepiesius Benedik- negali naudotis Goteborgo ir kitais Švedijos1 n i u - Kai &urie jų Dievo ir 
tas XV, padar€ tokių pareisldmų ir lygių, uostais, nes neįmanoma praplaukti pro Ka- Bažnyčios vfešai facerbtf. Jie 
l kariuos sveikai galvojantieji žmonės, rodos, tegato ir Skagerako ndnų laukus. Dėl to ve šventieji. ŠV. Kažimiecas, 
neturėjo neatkreipi savo rimčiausio dėme- damos su suomiais derybos dėl leidimo švedų šV. Ter^ėle, šv. Aloyzas, šv. 
sio. laivams naudotis Pėtsamo uostu (greta Mur- Jonas Berchmans ir dūugelis, M.I.C. 

"JW sųjungininkai ir Vokietija su savo mansko). Visa bėda, kad į Peteamo nėra ge- kiti] jauni bai*į savo .pašau 
talkininkais būtų paklausę išmintingo popie- ležinkelio, bet užtat yra apie 300 km meks-
žiaus Benedikto XV balso^ galimas dalykas, faltuotas plentas, kuriuo keleiviai Bus veža-

tarpu Vienuolija neturėjo! Motina Marija uoliai lan-
mokslus baigusių geselių-slau-, kydavosi parapijų mokyklose 

pusiškai. Ne priekaišto. Dar- gių. [prižiūrėdama, ar pamokos it 
fro ir maldos gyvenimas, - Motina Marija džiaugiasi ( visa mokslo eiga yra deramoj 
žodžiu — šventas gyvenimas. 

Daug turime Bažnyčioje jau 

kimo darbus ir t:*po šventi. 
Ilgiau gyv?nam% daugiau 

kad Etfroi* būtų išvengusi šiandienines ne- mi autokarais. Taip pat, numatoma, pagyvės t u r i m e pr^grs i?t01>Uiinti Die- rijai surasti daugiau pašiau-
laimėk Dabar klausant Pruvi«Hn.ii<: Pi\su\s. XII inHaiimnc ir r*»r SSfifi'R. f\r\a^no. nAsta" ._* ... «. , , . • i _ _ - J = Z -laimes. Dabar klausant Popiežiaus Pijaus XII judėjimas ir per SSSR Odesos uostų". 
balso, Hitleris ir Sąjungininkai galėtų iš- - - -- -•• 
vengti katastrofos, stumiančios Europų į bai- Sovietų užimtoje Lenkijos dalyje, kaip 
si&usf* nelaimę praneša "Oss. Romano", vartoja naujas anti 

vo meile mivsų Šij i4s giiiaU su
prasti apreikŠiafcias Dievo tie-

; sas, auka ir daru a, kentėjimu 
Tarp Mtfto, WashingtOtt Times-Herald per- religinės veiklos priemones. Nei dvasininkai, i r D i f e v o v a l i a i klusnumu \ 

spela, kad jtf Popiefiaas P^aus ^ 1 taikos nei vienuoliai būk tai nebežudomi bet su- l 5 P a a s t i aplinkumos asmenim? 

savo širdy, jog bus galima aukštumoje. Pačios Seseli 
parodyti daug savęs išsižadė-' mokytojos tai geriausiai pa-
jimo, daug širdies ir auko; tyrė ir žino. Kol pajėgė, -
ligoniams.. Ji tariasi' su savo | pati buvo mokyklų in^pekto 
Seselėmis. Apsiima. , rius. Vėliau paskyrė sau p* 

•— Dievas mus neapleis, — | gelbininkes. Iš šono stebint 
pasakė ji kun. F. Kudirkai, visų jos veiklą, buvo ryškiai 

1 pajuntama jos meiiė mokslui 
— Darysim, kų galėsim. — < Savu laiku Šveicarijoje ji tre-
Dabartis rodo; kad Dievo jetf metų vargo svetimų kai-

Apvaizda padėjo Motinai Ma< 

kojaneių darbui sielų, padėjo 
išbristi iš piniginių sunkumų. 

Chįcagos lietuviai džiaugia
si Šv. Kryžiaus ligonine. Bet 
ji nebūtų buvus tokia, kokia 

planai nebus vykdomi į gyvenimą, yra daug konfiskavus visų bažnytinę nuosavybę, labai tforybit* grožį bei jų gyveniš- yra, jei prie jc* 
Baimės, kati Europa susilauks tamsiausių sunkinamos jų pragyvenimo galimybes. A- kūmų. 
laikų, kariais pasinaudos kitas kraugerys, teistinės mintys stengiamasi skleisti per mo- Bet galop ateina paskutinė 
C « m & « n V n o i i n a #1« lv+ a ^ M n n a T n ^ o n n C * 4 n l i n o a 1 ^ . 1 . 1 . . . • M * _ 1 * A _ 1 • _ • 1 - _1 _ • _ I •_ T v - * - * S i Sovietų Rusijos diktatorius Juozas Stalinas, kyklas, spaudą ir kitokiais būdais. 

tvarkefs IT 
darbų nebūtų prisidėjus Mo
tina Marija. 

j gyvenimo diena žemėje. Apie! Tas jos gyvenimo bruožas, 

bu ir mokslų besimokydama. 
Kai 1922 m. atsilankiau In-
genbolyje (Šveicarijoje) tame 
vienuolyne, kur Motina Mari
ja prieš daug metų mokėsi 
Vienuolyno Vyre -ni o ji su pa
garba minėjo Motinos Mari
jos? vardį ir dž'aug^sr, kad1 iš 
jų vienuolyne sienų nunešė 
mokslų Amerikos lietuviams 
kilni lietuvaite. 

džios, — pati viena paliks 
žemės vargo vargti; jei pati 
už tavo brolius-sesutes lietu
vius aukosis amžinaisiais tiks
lais, — daug tauriu sielų pa
seks jos vargų kelionėje. Pa
siaukodama lapo daugelio lie 
tuvaicių dvasine vadove, mo
tina. Neapsigavo. Dievas lai
mino, žmonės padėjo, ir išau
go mažytė aukos gėlė į gar
bingų Amerika* lietuvių tar
pe ir Katalikų Bažnyčioje 
Vienuolija- Ji yra -̂avo įsteig
tosios Vifnuor»;,03 Motina. Tai 
yra labai svarbi jos savybė. 

— Nors jūs turėtumėte, — 
rašo šv. Povilas: — dešimtį 
tūkstančių mokytojų Kristu
je, bet nedaug jfls teturite tė
vų: juk evangelija aš jus pa
gimdžiau Jėzuje Kristuje (1 
Kor. 4,- 15). 

(Tęsinys 4 pusi.) 
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Pas Jaunimo Vadus 
štai ką sako jaunosios kartos veikėjas 
Jonas Raugalis. 

tys i r organizacinis gyveni
mas geriau klestėtų. 

Nejaugi mokykla šiandien 

Pr ieš kelias dienas teko ap
lankyti jaunosios kartos vei
kėją Joną Raugai], kuris y ra 
gimęs ir kūdikystes dienas 'neparuošia tinkamai jaunuolį 
praleidęs Brooklyn, N. Y.,' gyvenimui'•? 
kiek laiko gyvenęs Lietuvoje, 
o dabar kelintas metas, gy
vendamas AVaterbury, Connec-

Negalima tikėti, nes man at
rodo, kad net mūsų katalikiš 
kos mokyklos nepateisina savo 

tiout, veikia plačiai lietuvių e x i s t a v i m ą ) fflnoma n e v l s o s . 

Juk jeigu jaunuolis ateina jį tarpe. 

Jonui Raugalui y ra labai 
ar t imas organizacinis gyveni
mas, priklauso prie Lietuvos 
jVyčių organizacijos, kur prieš 
porą metų buvo vietines kuo
pos pirmininkas. Ta ip pat pri
klauso prie L.K.S. i r Profe
sionalų sąjungos vietines kuo
pos, kur daugelį kartų yra ve
dęs studijų ratelius, prie 
L . R K . Susivienijimo ir L.R. 
K. Federacijos, kur kiek lai
ko buvo vietinio skyriaus vi-
ce-pirmininku. Daug kartų 
y ra atstovavęs AVaterbury lie- j 

organizaciją kartu lankyda
mas a r baigęs kokią mokyklą 
vien tik, kad linksmai praleis
ti laikas ir organizacijoj būna 
tik iki tol kol linksma, o kar
tą išėjęs iš organizacijos jo 
daugiau nematysi. Tokiu būdu 
atrodo, 'kad šių dienų jauni
mas y ra be jokių siekių, tik
slų a r idėjų; aišku, nebuvo 
tam išauklėti mokyklos a r 
auklėtojų. , 

Kaip atlieka savo pareigas 
vadai, kuopų kapelionais 

Man atrodo, kad vadai a r tuvių katalikišką jaunimą 
~X.K.S. ir Profesionalų sąjun- j kapelionai tas pareigas ima 

gos ir Lietuvos Vyčių s e i m u o - 1 l a b a i lengvapėdiškai, vietoj 
ee. Dar visai nesenai Jonas I ateiti į susirinkimus pasiruo-
Raugalis vaidino didelį vaid-« t u s i a m , patiekti nariams • ą 
menį Waterbury lietuvių ka 
talikų jaunimo organizacijų 
tarpe , kur centralizavosi vi
sos geresnės jėgos. Šitų min
čių vedamas pamaniau aplan
kyti Joną Raugalį ir išgauti 

nors konkretaus, atsilanko 

JONAS RAUGALIS 

yra remiama finansiniai vy
skupijų, tai laikui bėgant ga
li i r pas miis atsirasti jos 
skyriai. 

Ar nemanote, kad laikui be

turėti vieną gerą laikraštį, ki 
\ t a ip sakant, kad ir dienrašfj, 

bet turėtų būti pirmos rūšies, 
moderniškas, didelis, kad bū
tų kaip koks vadas mūsų lie
tuvių katalikų visuomenei. Ne
gana laikraštininkui tam tik
ras valandas atsėdėti savo re
dakcijoj užsidirbti pragyveni
mą ir vakare, duris užraki
nus, viską pabaigti. Šiandien 
turėtų būti sutrauktos viso? 
jėgos spaudai palaikyti, gau 
ti geriausi bendradarbiai, ko 
respondentai ir visi tie, ku
rie šiokiu ar tokiu būdu būtn 

• 

naudingi laikraščiui. Nenuil
stamai tas darbas turėtų bū
ti vedamas. Bet atrodo, kad 
taip daroma, daug kartų gir
dime laikraštininkus skun-

Kelias Amerikoje 
(Žiūr. gegužės 3 d. 1940) .gins jai savo darbu. I r Ame

rikos didmiesčių liet. kat. pa-

Kun. S. Raila ti, o rašyti, tai tikrai negali 

L i e t u v i š k o K a t a l i l r i š l r n . | o i i r i i r r i o i a r n e n o r i ° j uk j a u g ? r a prn 

LieiUVISKO Itarai'KISKO J a u n i m O ^a, sakoma pusė darbo. Oia 
mokykla duoda gerą pradžią, 
bet už mokyklos nieko nebe
darant, viskas išgaruoja. To
dėl ar nereiktų visomis jėgo
mis pirmiausiai sukrusti ne
paleisti jaunimot nors jis par
baigia lietuvišką mokykla. 
Tuos, kurie toliau mokosi ne
lietuviškose aplinkybėse, tvir
tai surišti su lietuviškos pa
rapijos gyvenimu, sudaryti 

I r Lietuvos ir kitų salių 
.v,., .• , i T i rapijos turi panašias sąlvgas išliko tiek katali !. ^ J K * ; * 

ir panašiai galėtų lietuvišką 
jaunimą padaryti veiklų, or
ganizuotą, lietuviškesnį, kad 

jaunimas 
kiškas, ypač tiek organizuotas 
katalikiškos akcijos pagrin
dais, kiek parapijos atliko tą 
darbą, kiek parapijos vadai 
susirūpino jaunimu ir nesigai
lėjo darbo ir aukų. Kada Lie
tuvos katalikiškam jaunimui 
niekas nebetiesė rankos, tai 
parapijos globoj jis neapmi-
rė, bet išaugo, sustiprėjo, pa
sidarė galingu, kurio galybę 
turėjo pripažinti ir jo prie
šai. Parapi ja rg/ali geriausiai 
paveikti jaunimo dvasinius 

nereiktų taip skųstis, kaip da
bar taip dažnai pasitaiko. Tik 
pažiūrėkime kokias neblogas 
tur i sąlygas. Daugumoj yra 
lietuviškos katalikiškos mokv- b e s i m o k an , - ių jaunuolių būre-
klos su lietuvėmis katalikėmis! h a s < k l j n e ****** lietuviška 

garu, C.Y.O. skmams iM^l****** tad ^ d i r b « . ° * " * „ į t e i k i m u s , gali jį organi 
niekas neremia. tus, gali žūti visos mūsų or

ganizacijos, kaip Lietuvos Vy
čiai, L.K.S. ir Profesionalų 
sąjunga f 

Kaip žinome, dabartinės 
mūsų organizacijos — Lietu
vos Vyčiai ir L.K.S. ir Pro
fesionalų sąjunga yra katali
kiškos ir tautiškos, tiek daug 
metų dirbę ir palaikę religv 
ją, tautybę. Būtų labai skau
du, kad šių dienų vadai, ne
atsižvelgdami į praeitį, ban 

nors tiesa negalima perdaug 
juos už tai kaltinti. Bet mano 
nuomone turėtų atvykti į su
sirinkimus, kaip į periodinį 

jo nuomonę bei žinių apie mėnesinį suėjimą ir atnešti ką 
mūsų organizacijų gyvenimą n o r s naujo. 

dytų .palaidoti . savo jaunimo 
daugiausia labai išsiblaškę, , . ... .V1 ,.v. 

katalikiškas tautiškas organi
zacijas kaip Lietuvos Vyčiai 
ir L.K.S. ir Profesionalų są
junga, o turėti vieną kokią 

zuoti, kultūrinti ir t. t. Gyvo-
Aš suprantu ir žinau, bet j jį parapi ja taip ir daro šiais 

to negana, kaip dabar viskas laikais. 
yra vedama, juk yra ir turi-1 p r i e š porą metų teko lan-
me tokių laikraščių, kurie vie-jkyti Paryžiaus vieną parapi-
nas nuo kito skiriasi tik savo j a ( š v . Genovaitės). Parapi-
pavadinimu, o turinio atžvil- j a suorganizuota didmiestyje, 
giu tas pats. Taip pat, kaip t a rp supągonėjusių ir pady-
sakiau, yra ir tokių laikraš- kusių miesčionių. Tačiau ji 
tininkų, kurie tarnauja laik- m o k a patraukt i jaunimą, jau-
raščiui tik dėl algos, visai n e - j n į m a s n ė r a tik šventadienio 
atsižvelgdami į jo naudą vi- svečias bažnyčioje, -bet tos pa-

mokytojomis, auklėtojomis ir 
geriausiomis talkininkėmis ta
me sunkiame jaunimo auklėji
mo ir kultūrinimo darbe. Ko
kie gražūs lietuvių būreliai 
kasmet apleidžia mokyklą su 
gražiausiais pasiryžimais bū
ti katalikais ir lietuviais, nes 
jie čia lankė lietuvišką moky
klą, girdėjo lietuvišką žodį, 
dainavo lietuviškas dainas, 
vaidino lietuviškus vaidinimus 
ir p. Bet kaip liūdna, kad tie 
lietuvių būreliai taip greit iš
tirpsta nelietuviškoj jūroj , pa
miršta net lietuviškai skaity 

dvasią, lavintus, dirbtų šalia 
mokyklos. Čia turėtų visi ne
sigailėti laiko, jėgų. I r sese
rys, kurios nors ir apkrautos 
darbu, turėtų da r pasiaukoti 
ir baigusiems jaunuoliams gi n 
boti. Tiesa, esu girdėjęs iš ju 
lūpų, kad jos ir neatsisakytų 
tai padaryti , padėti, jei tik 
matytų, kad ir kiti, visa vi
suomenė rūpinasi tuo reika
lu, mums, sako, gaila, kad 
žūna mūsų kelių metų darbi s. 

(Bus daugiau) 

SKELBKITfiS "DRATJGE' 

suomenei. rapijos jaunimas yra jos gu-
Kaip žiūrite į kitus mūsų vyM™8 pulsas. Jaunimas ten 

visuomenes darbus? * t i k r a i v e i k i a i r d i r b a **» 
Kadangi ir man pačiam te- ' apaštalauja. Bet ir su jauni 

"THINGS TBAT NEVER BAPPEN" 

ko šiek tiek dirbti visuomeni
nio darbo tai žinau, kaip jis 

ir bendrai apio šių dienų vei
kimą. Atsilankęs pas Joną 
Raugalį, jo kambaryje radau 
sėdintį prie knygomis, laik
raščiais apkrauto stalo. Pasi
keitę keliais sveikinimosi žo
džiais, pastačiau pirmus kelis 
klausimus šių dienų organi
zacinio gyvenimo tema. 

Ar negalėtumėte man pasa
kyti kaip dabar veikia ir gy
vuoja vietines kuopos Vyčiai? 

Dabartiniu laiku Vyčių kuo-

Kaip manote, ką tokio nau
jo galėtų atnešti? 

Šiandien žinoma v ra dausr 
, . . . „, , Taip mano tik tie, kurie 

jaunimo, baigusių aukstesnias J . , , , , 

organizaciją, kuri veiktų vien , y r a sunkus ir kaip greitai 
tik savo parapijos ribose. j klaidos yra daromos, bot rei-

Bet tuomet gal būtų gali- ! k i a t i k 6 t i s > k a d a t e i t>'J &l& 
ma sutraukti visas jaunimas s i m e išvengti daug klaidų jau 
į organizacijai 

mokyklas, neturi darbo ir jo 
gauti negali, tiesiog sakant,, 
neturi ką veikti, kur dėtis. 

Į t rumpai dalykus pramato. J ie 
mano, kad tuomet nebus bė
dų. 

Ką manote apie šių dienų 

nimo tarpe organizacijose, 
spaudoje ir\ visuomeniškame 
gyvenime. 1 

Petras Bernotą 

Jeigu vadai tur i didesnį aki-* 
° t i mūsų spaudą? 

ratį patyrimo, išsilavinimo i r T į e k ^ f a k y t i k ad 
gyvenimo praktikos, tuomet p i r m į a u e s u h . p a t g r a ž ę g „ į 
galėtų duoti daug patarimų t u y i ų l a i k r u ž < : . i a i n S j ,0 s i a n d i e i l 

Knyga — visada malonus 
bičiulis. J is tavo troškimus 
nuramins pagal žinias — bet 
jis nekiša tau savo pamoki
nimų. J i s neįsižeidžia, jeigu 
tu neįdėmiai dalyvauji jo 

nar iams, kaip tokį laiką BU- ^ k ; ^ n e g u y^j d r a u g i j o j e j i g n e pavyd i , I jei 
naudoti, kajp j , praleist. , kad p a t e n k i n t a S ; t a i , t i k i u k a d j 

pa nariais y ra skaitlinga, bet g e r i a u prasimušus j gvveni- I K . . 
pats veikimas yra kaž kaip I mą> k a d Vėi iaus j a u s t u g i k a " g l tą patį jaučia. 

ne sklndus, mat man atrodo, 
kati dabartinio jaunimo psi
chologija mūsų vadams yra 
nesuprantama. 

Ar šito viso nebūtų galima 
sutvarkyti? Pavyzdžiui, ar 
vieni kitų negalėtų geriau su
prasti? 

Būtų galima sutvarkyti, bet 
tas daugiausia pareina nuo iš
auklėjimo, nuo mokytos, bet 
blogiausia, kad pati mokykla 
neduoda tam tikro išauklėji
mo, a r parengimo, ką mūsų 
organizacija reikalauja. Rei
kia, kad jaunimas ko nors 
siektų, tai tada ir mūsų orga
nizacijos kitaip vtiktų, kad ir 
tie patys vyčiai. Pavyzdžiui, 
kad mūsų jaunimas gyventų 
ne vien tik sau, savo asme
niškiems tikslams, bet kartu 
gyventų savo tikybai, tautai 

Ką dar galėtų padaryti pa
gerinimui organizacijų? 

Organizacinis gyvenimas va
dų turėtų būti taip sutvarky-

Į tas, kad organizacija nebūtų 
vien tik pasilinksminimo ar 
džiaugsmo vieta, kas šiandien 
papras ta i yra. O nedarant nie
ko geresnio organizacijoj, pa
pras ta i išsivysto blogi papro
čiai, kaip kortavimas, girtavi
mas i r daugybė kitų blogumų, 
kurie ateičiai nežada nieko ge
ro. Mano nuomone šių dienų 
organizacijos turėtų būti ge
riau tvarkomos. 

Kaip manote apie naujai 
kuriamas organizacijas, pa
vyzdžiui, kad ir C.Y.O? 

Nemanau, kad nauji C.Y.O. 
skyriai labai pas mus išsiplės-

Kokius trukumus numatote 
mūsų lietuviškoj spaudoj? 

Pirmiausia, reikia reformų 
— vietoj turėti daug maža 
verčių laikraščių, turėtume 

mu daug dirbama ir pasiau
kojama. Mums lankant rado
me jaunesniųjų grupę su ku
riais darbavosi parapijos va
dai. Berniukai ir mergaitės 
turi savo atskirus klubus, 
darbo ir žaidimo kambarius, 
aikštes. Pilna visokių žaidimo 
įrankių, sporto priemonių. 
Sienos gausiai apkabintos jų 
darbo paveikslais iš ekskursi
jų, stovyklavimo, koncertų, 
žaidimų ir t. t. Neabejojama, 
kad parapi ja įdeda daug lėšų 
ir darbo palaikyti taip gražų 
jaunimo veikimą, bet to ne
sigaili, nes tai būsiantieji pa
rapijos nariai, kurie atsily-

Vyčių Choras Rengia 
Trumpę Koncerte 
Ir Šokius 

PLATINKITE " D R A U G Ą ' 

^"**sx-***., riiftm^F^ ^MKiMĮl^įTT^ip""'1^*" ll,1*;"ll'*fWWW*' 
M*******?^ 

i r ar t imui, tuomet i r mes pa/Į tų, bet man žinant, kad C.Y.O. 

Beautiful mermaids in combination with precision swimmng com-
pose striking florai designs in the water at Billy Rose's branrt nev* 
Aquacade at the VVorlds Fair oi 1940 in New York._Opening date. 

tu labiau vertini kitus malo- — — ; ry 
numuša ir jeigu tu grįžti »prie 
jo visada, randi jį pasirenšu-
sį tave pamokyti; jis, ta ip sa
kant, išsižada savęs ir eina | 
tave. Becheri D a i n u > ™uzikos, ir šokių 

| mėgėjai atsilankys ketvirta-
dienio vakare, gegužio 23 d., 
1940 m., Aušros Vartų (West 
Side) parapijos svetainėje iš
girsti L. Vyčių Apskr. Choro 
surengto trumpo koncerto, ir 
po to galės pasilinksminti sy
kiu su choru ir pasišokti prie 
igeros muzikos — Deans of 
Rhythm. Choras kas savaitę 
didėja,, ta t kurie dar norės 
prisirašyt, galės susipažinti su 
choro nariais tą vakarą, ypa
tingai aukštesnių mokyklų 
studentai, kurie y ra specia
liai kviečiami atsilankyti į šį 
vakarėlį. Tiems studentams 
bilietas bus dykai. Koncertas 
prasidės lygiai 8 valandą, o 
šokiai 9 valandą. Įžanga tam 

| vakarui tik 25c. 
Komitetas. 

i V 

I *<*$>. • 

;:;:vK*x*K*» iV>į)»»į)t 

$ 
ir aukščiiu 

LENGVOS SĄLYGOS. 

Įvairūs indeliai, kaip antai mėsa ir t.t., pasiliks šviežiame stovyje, 
tyri ir vėsūs, nenubluks ir neapsitrauks ir patrauks kiekvieno skoni. 

DĖŽES, ŠALDYTUVAI, REFRIGERATORIAI — 
Groserninkams — Mėsininkams — Delikatesininkams — 
Kepėjams — Gėlininkams — Degtinės Krautuvėms — 

Pienininkams ir Valgykloms. 

KASTNER'S RE F RIGER ATI 0 N SALES 
MES SPECIALIZUOJAME ELAEČIAMŲ ŠALDYTUVUOSE! 

4234 W. 26th St., Chicago Lawndale 2557 | 
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^9 *^tff3 Pasidairiua 
CH1CAGO, UI. — Klovai-

niečių klubas čia cieilistų po-
peroj apgarsino kun. Z. Iva-
nvkos atsišaukimą, i ameri
kiečius reikale statomo Klo
vainiuose paminklo Lietuvos 
nepriklausomybes sukakčiai 
paminėti. Kun. Z. Karerka 
yra Klovainių klebonas ir pa
minklo statymo komiteto pir
mininkas. 

Sis atsišaukimas daugeliui 
yra sunkūs figeriąį: laisvama
niu, ir cieilistų poperos garsi
na, kad iš kunigų renkamų 
aukų "išdygs Lietuvoje nau

jų klebonijų, vienuolynų, bal
nyčių, špitolių,'' o Čia laisva
manių ir cieilistų įtakoj klo-
vainįečių klubas deda atsišau
kimą, į cieilistų pQpera§. Juk 
kas gali betinti, kąd kun. Z. 
Karečka vietoj nepriklauso
mybės paminklo ^pas į a ty s 
Klovainiuose vienuolyno a r te 
špitoles f 

Budriko tymus radio programas 
iš WCFL Stoties, nedėlios va
kare 9 yal. Chicągos laiku. 

ĘBOO&LY*, $. Y. — Bal
savimų poperos recfaktoriųs 
draugas Jfclįąara labai džiau
giasi nauju --PievQ Bažny
čios" (Jainąikoj) įiskųpu. 
Es$, pąsimelįgs jražnypiajč 
jis apsivelka strykų jdynprįų 
unįforma ir eina strytų šluo
ti. J is saka^; "J2su privers
tas gatves valyti, nes turiu 
duonos šmotą, ųžsidįrbti." To
kia drg. Mizaros šneką pasi
piktinę yįsį fralšavikai. Ksą, 
kai drg. J\likarai, arba kitam 
'kuriam foajšayikų bįs^upui, 
pasi4aro trumpa ant 4U0«PS: 
tąį jjp, pas&įeję redakcijose, 
neiną dirbti — atrytų šlųutį, 
kad užsį<Brbųs dupjios šmotą, 
ale tuojau paskelbia prakalbų 
maršrutą. 

1? i . 1940 

At thts* prices they'II be snapped 
up qukkjy. Evory cleaner in top-
notcn corditton—newly equipped 
—and guarantid for one fvll year. 

MOOB. 10J 

|95 
AISO MOOIl 941 

$1995 $2I?J 

IHOOVERI Sį I 
• ~ ^ T3M* 

MMTonc* ot a GfN> 
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ALYTUS, Lietuva. — Ke
li Alytaus miesto gyventojai 

|| yra užsirašę išlaikyti pąs sa
ve po vieną, ar net ir kelis 
(vienas Alytaus vajs& gyvenf:. 
net 13) internuotuosius len
kus. Užsirašė tik visi tie, ku
rie turi vieną, ar kelias duk
teris. Šios gi su jais p3r ojie-
nų dienas "šlifuoja' ' gatves, 
parkų takelius, o apie darbą 
negalvoja. Dar "UnksTi^esnis"! r į ^ ą į n^m patvirtinta. Žino 
va ikąs , kai inafaį parfce Aly-1 m ą tik, kąd vienuoliai pran-

MOTINA 
MARIJA 

(Tęsinys iš 2 pusi.* 
Ir Motina Marija, pagrįs. 

daina Kri'staus EvaiupUjos 
patarimais: neturtu, skaisty
be, klusnumu Vienuolijai pa
grindus, pasidarė visų Sesel-ų 
Motina. 

Ją visos Se~e.es Kazimie-
rietės gerbė, r»\:ejo, brangi
no. Jos žodis buvo joms šven
tas. Žinojo, jog ji jų motina, 
kad ji nori gero ją paseku
sioms taurioms sieloms. 
Paskutiniai rūpesčiai 

Liga smarkėjo. Daug- laiko 
kentėjo. Tikęjcsi pagysianti, 
Kaip kiekvienas žmogus. Bet 
ruošėsi į amžinybę. Jaute sa
vo pašaukimo darbus atlikus; 

i ligai įsigalint, jaute greit ar-
, tejančių mirtį. Jo's lauke švie-
j siu veidu, ramiomis akimis. 

Pereią rudenį kalbėjausi su 
ja. Tada jai rūpėjo nauja a-

, kademija. Tik nesitikėjo pati 
Nuo vokiečių orlaivių bombardavimo užsidegęs Naraur j 0 s kūrimo darbą atlikti, 

miestelis Belgijoj. Vėliau vokiečiai miestelį užeme. (Acme ^ N . M . 
telep-hoto) _il .. : ._ \ 

- visas rūpestis, atrodė, buvt 
paruošti savo sielą Dievui, pa
simesti prie mirties. Ir ji ruo
šėsi prie jo's smarkiu skaus
mų ugnies varstoma, visa tai 
priimdama iš Dievo rankų ii 

denį. Kryžiai atstatyti pagal Jam kaip savo smulkutę auką 
vilniečio architekto A. Vivuls- grąžindama. J i ruošai į am 
kio projektą. Tokia yra Trijų žiną gyvenimą ir tinkamai pa 

siruoše. 
Duok Dieve, kad visi pana

šiais aukos darbais padabina 
savo gyvenimą, susilauktume 
laimingos dienos kurioj V. 
Jėzų:- tars: — Ateikite, mano 
Tėvo palaimintieji, paveldė
kite jums nuo pas&u'io įlalri-
mo prirengtą karalystę (Mat. 

LIETUVIAI DAKTARAI 
Tel. CANal 5969 

DR. WALTER PHILLIPS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road 
OFISO VALANDOS 

1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare 
ir pagal sutartį. 

LIETUVIAI DAKTAPAI 

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

Ofiso tel. CANal 2345 
Oiis.0 Vai.: 2—4 ir 7—9 

2305 So. Leavitt St. 
Res. tel. CANal 0402 

TeL YARds 3146 
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 

2 iki 4 ir 7 iki 9 
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9 

Šeštadieniais: 11 iki 12 

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Taipgi akinius pritaikau. 
3343 S. Haisted Street 

Telefoną* HEMlock 6886 

DR. A. 6. RAKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2415 W. Marquette Road 

Ofiso valandas: 
10—į2 vai. ryto 

2—4 ir 6—6 vai. vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniai* 

susi tanus. 

TĖVŲ 
: ^ 

* , 
• i 

Visi Gyventojai 
Mėse Vandenį 
Kryžiams Statyti Kryžių l e g e n d a h. . 

VILNIUS (E). Tupjau už 
miesto, kit^us Viinpi§« upes Lietuva Bus Apstatyta 
m matoma* gana aukšta. ^ S a n d ė l i a i s 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446So.49thCt, Cicero, 111. 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
Valandos: 10-12 ryte. 2-6, 7-9 P. M. 
3147 S. Haisted St., Chicago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet, 
1—4 ir 6:30—8:30 vakare 

DR. V. E. SIEDLINSKI 
DANTISTAS 

4143 South Archer A venų e 
Telefonas LATayette S650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais. 

4631 So. Ashland A ve. 
TeL YARds 0991 

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais. 

taus valst. gimn. mokine vaik
što su internuotu. Vienų to
kių dukryčių tėvai uz greitg, 
lenkų kalbos išmokinimų net 
foto aparatų nupirko. 

r Elektrikinės ledaunes, 6 pė
dų dydiio, visų geriausių iš-
dirbysčių, po £ 7 Q . 5 Q 

P° M 1 4 5 0 -
M 4 0 5O iriki 

>234 50 
Su kiekviena elektrine le
da une š i a m e išpardavime 
duodama dykai 100 šmotų 
dišių setą, arba gražių mą-
ža n 

Trijų Kryžių kalnai su trimis 
baltais kaip sniegas gipsiniais KAUNAS (E), (jrudų <>a-
kryžįąis. Kalnas yra apįpin- mybai ir apyvartai metai iš 
tas legendomis ir Vijnieeių metų didėjant, Lietūkis pa-
labąį mėgiamas. Padavimai rengė naują grūdų elevatorių, i n„ 
sąfco, kad tame kalne nuo la- plėtimo ir naujų"frūdų sande-' 25 34) 
bai senų laikų stovėję frys* lių statymo pla**: Pagal j£ • ' • '• 
me4^niai kryžiai. I k a 14 šimt- dabar šiemet nilmatyta pa 
mėtyje šiQj^ vietoje buvę pri- statyti grūdų sandėlių Kupiš-
kaltį prie kryžių k paskui kyje, Pandėlyje, Simne, Tytu-
numestį į Vilnelės ąupę trys vėmiose, Laukuvoje ir Šven-
vienupliai. Bet ši legenda isto- čionėliuose. Visų šių sandėlių 

statyba kaštuos apie $50,000. 
Ateinančiais metais norima 
praplėsti Kauno elevatorių ir 
pastatyti dar septynis sandė
lius, o 1942 metais da r aštuo 
nis sandėlius. 

Telefonas CANal 7329 

DR. PEfEK J . BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

u1 pagal sutartį. 
Sekmadieniais įaipgi pagal sutartį. 

Kes. teieionas *>ExUey 0434. 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Ave. 
(2-tros lubos) 

TeL MIDway 2880 Chicago, Ui. 

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

Seiunad. nuo 10 iki 12 vai. ryto. 

DR. MAURIGE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avenue 
Tel YARds 0994 

Rez. tel. PLAza 3200 

VALANDOS: 
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dicnį 

eiškemąi čia ^ryžius išs tatė 
1740 meta}s. Dar yra padavi
mų, Jsaį ant to kalno trys 
kryžiai buvę pastatyti jau 14 
šimtmečio gale, kad, matomi 
iš to|p, kryžiuočiams liudytų, 
jog Vilniuje jau viešpatauja 
krikščionybe ir jiems nebėra 

MASKVA, SSSB. — Viso 
korodįją caras Stalinas pa-
garsino svietui, kad sugmiai reį^aip jo naikinti. 1868 me 
vandalai; atiduodami SSSE tais senieji kryžiai sunyko ir 
savo fabrikus " sudaužė juose išvirto. Eusų valdžia jų at-
visas mašinas, viską sužalo
j o " ("Vilnis") . Tačiau syie-
tas į tą siundą nekreipia jo-
kio dėmesio, nes bąlšavikai 
pasirodė esą didesni vandalai: 

< 

kad gauti iš suomių tuos fab-

statvti nebeleido. Tik 1916 
metais vilniečiai gavo iš vo
kiečių okupacines valdžios? * 
leidimą kryžiams atstatyti. Vi
si miesto gyventojai stropiai 
dalyvavo jų atstatymo darbe, 

Kimta ir išmintingą žmogų 
suprasi iš jo kalbos. 

Akiniai, visokių madų, už $2.45 
pritaikyti akinis, ;U pilna garancija 
Egzaminavimas akių veltui. Lensa. 
sulaužytą padarome už $1.0C. Nauji 
tempeliai 50c. Adjustavimas veltui 

Dr. Karolis Nurkaį-Nurkaitis ran
dasi didžiulėje Joseph F. Budriko 
krautuvėje kas dieną ir nedėlioję iki 
4-tos valandos poefet 

JOSEPH F. BUDRIK 
FURNITURE HOUSE 

3409-11 S. Haisted St. 

Telefonas HEMlock 2061 

UK. JUStfH KELLA 
DANTISTAS 

6558 So. W es tėm Avenue 
VALANDOS: 

Nuo 0 ryte iki 8 vakaie 
Sekmadieiiiais ir Šventadieniais 

pagal susitarimą. 

TeL Cicero 1484 

DK. Š. K. PALUTSIS 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

Kamp. 15tos Gat. ir 49th Ct 
OFISO VALANDOS: 

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

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

TeL YARds 5557 

DR. FRANK C. KWINN 
(Kviecinskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street 

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

ir pagal sutartj. 

rikufc, jie pų$ę &ųuuiįjp$ ĮJU- nešdami iš Vilneles upes ki 
dftuže, viską, sužalojo. bįpąis reikalingą statybai vau 

IklHl DnrJt-il/ DllfllIK 
• ' • • I "*9 
House 

$409,-21 6. ĘALSTED ST 

TEL. YARDS 3088 

LAWBENCE, Mass. —Dar-
bininkų solicjaromo šventė, ge
gužes 1, progresyvių lietuvių 
čionai labai pavyzdingai at
švęstą. Buvo suruoštos šne-
kos prakalbos, kuriose dalyva
vo nemažai amerikonų. Lietu
vių buvo tik keli. Pasiteira
vus sužinota, kad lietuviai 
progresyviai šventę praleido 
kai> r uodam i (*' Laisve " ) , kad 
parodyti, jog tarp jų i* pažy
ru taip pat yra didelis soli
darumas. 

LIETUVIS ADVOKATAS 

CHARLES E, ZEKAS 
ĄTTORNEY AT LAW 

Mieste Ofisas: 
11 South La Salle Street 
Suiite 1701 Tel. Randolpa 0331 
Naujas namų adresas: 
7019 So. Artesian Ave. 

TeL Hemlock 1940 

KLAUSYKIME 
Saltimiero Rytmetinių 
W. H. I. P. 
LIETUVIŠKI) RADIO PROGRAMŲ 10:00 VALANDĄ RYTO 

1480 KIL. 

DR. A, JENK1NS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2500 VVest 63rd Street 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 1—4 ir uuo 7—9 vakare 
Taipgi pagal sutartj. 

Ofiso teieioius jfROspect 6737 
Namų teieionas VIRguua 2421 

DR. P. J. BEINAR 
(Bemarauskas) 

GYDYTOJAS IK CHIKURGAS 

6900 So. Haisted Street 
TELEFONAI: 

Ofiso — WENtworth 1612. 
Res. — YARds 3956. 

OFISO VALANDOS: 
2 iki 4 popiet. 7 iki 9 vakare. 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutarta. 

Tel. YARds 2246 

DR.C.VEZELIS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

R A Š T I N E 
6912 So. VVestern Avenue PROspect 4050 

Žemaitiškai 
Pąber bėjrėkps, pastatą &t̂ -

tekus, pavadėn prosatius. 
j (Opt sjtaia p#<W šaukštus e 

J j bUūcJąUųs, e sosįe4 valgite.) 

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Vestujkėm. Rrik>i>noni ir kilo-
kioni Bankiotani Siiteikiani Pa-

tarnavimą. 
MpkyStĮ^s Patarnavimas yisiems 

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

D O O D A M E 

P A S K O L A S 
A N T N A M Ų 

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

J ® N ^ 

Res. 6958 So. Talman Ave. 
Kes. Tel. GROvehiU 0617 
Office tel. HEMlock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai.: 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketviitad. ir ]Sedėliomis susitarus. 

2423 YV. Marųuette Road 

INSURED 

ąAVE BT 
MAIL 

TAUPYKIT PER 
PAŠT4 S T . A N T H O N Y ' S 

B U I L O I N G & L O A N A S S O C I A T I O N 
1500 South 49th Court, Cicero 

T4. CICero 412 Jos. F. Gribauskas, Sec. 
VA.: Pirm., Ketvir.. šeštad. 9 ikJ 8 v. T.; Anlr., Trečiad. 9ikiS~pp. 

DABAR MOKAME 3 o ^ U ž P A D £ T l J S PJNIGUJ 
KIEKVIENO TAUPYTOJO TĄUPINIAI APDRAUSTI 1EĮ |5,DD0. 

per FedtTal Savmgs and Loan lasuiance Cor»., Waslilngtoo, D. G. 

DR. STfilKOL'IS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

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

Office teL YARds 4787 
Namų tel. PROspect 1930 

Tel. CANal 6122 

DR, B E I S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

REZIDENCIJA: 

Office Phone Res. and Office 
PROspect 1028 2359 S. Leavitt St. 
Vai.: 2-4 pp. ir 7-9 vak., Oanal 9706 

DR. J. J. KOtYAft 
(Kowarskas) 

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartj. 

TeL YARds 5921. 
Res.: K£Nwood 5107. 

DR. A. J . 6ERTASH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oiiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 
756 VVest 35th Street 

Ofiso teL VIRgima 0036 
Rezidencijos teL: BEVerly 8214 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedeliomis pagal sutartį. 

TeL CANal 0257 
Rez. teL: PROspect 6659 

DR. P. 2 . ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Haisted Street 

Rezidencija: MQQ So. Artesian Ave. 6631 S. California Ave. | VALANDOS: u v. rįto iki 3 fiopiet 
Tel fiSPnbUc 7866 0 iki 9 vai, vakare. I 

http://Se~e.es
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DETROITO LIETUVIU ŽINIOS ] 
PAS DETROITO VEIKĖJUS 

Neteko garbes dauginu pa- Anele Junbrasienė 
sikalbčti su visais veikliau-! ^ Ambrasiene-Knyvaitę 
siąis Detroito veikė jais , au m ū k m ^ 6 i m o n i u s . N e n u s . 
kaį kuriais užteko susipažinti 
ir pasikeisti keliais žodžiais. 
Bet su kaikuriais gana nuo
širdžiai išsikalbėjau. Kas iš 
tų minčių, kalbų būtų įdo
miau** eia iškelsiu. 

Matas Šimonis 

J a i vienas iš energingiau
sių, apsukriausių pasauliečių 
veikėjų. J is lietuvių organiita-
cijoms nesigaili nei laiko, nei 
darbo, nei pinigų. Jei nori, 
gali įsivaizduoti Šimonį — ne-

tebo, kai šalia prisėdau ir 
"išklausiau išpažinties". Įdo
mi praeitis, įdomi ir dabar
tis. Anele gimusi ir augusi 
gražiajame Kaukaze, Rusijoj. 
Ten gyveno 18 metų, kol pa
galiau tekio bėgti nup bolševi
kų, ištrūko tiesiog iš po šau
tuvų vamzdžių, nuo pasmerki
mo sienos. 

Atbėgo į Lietuvę, gyveno 
Kaune. Vėliau ištekėjo už a-
tostogaujančio amerikiečio lie-

aukštas, petingas, tamsoko,' tuvio Ambraso. Po metų atvy-
antspalvio, visuomet gyvas, 
energingas, nuotaikingas, groi 
tos orientacijos, mėgstąs ir 
suprantąs Šposus, nuoširdus. 
Iš profesijos, galiu atvirai 
sakyti, ir iš prigimties preky
bininkas. 

Pas jį atsilankiau iš viso 
antru kartu. Apie jo veikimą 
nesjteiravau ir nerašau, nes 
kas skaitot "Draugo" Detroi
to puslapį, tai aškiai matot, 
kas viso organizacinio veiki
mo ratą tenai suka, klausiu, 
kas įdomiau. « 

Ęada ir kur kilo idėja pa 
sikyiesti Chicagos Vyčių Ap
skričio chorą į Detroitą? 

Pati minties pradžia bus 
kilusi 1939 m. vasarų Lietuvių 
Dienoj, kada buvo išklausta 
Vyčių sutikimo atvykti Chi-

ko į Ameriką, tiesiog į De
troitą. 

Ąr mėgsti lietuvių organi
zacinį darbą? 

Vokietijos sunkioji artilerija, tankai ir motorizuotos dalys Olandijoj. (Acme telephoto) 

& 

INDIANA LIETUVIU ŽINIOS 
^ , Liūdna buvo kun. Ignui, lietuvių bažnyčioje lankysis J 

taip pat ir primicijantui kun. |E. vyskupas-I. F. Noll. Vaka-
Viktorui Vaičiuliams, kad jų 
motinėles ner a gyvųjų tarpe... 

{? i jų pirmųjų šv. Mišių laike. 

Primicijos , šų nutraukė mokslą ir dabar Po primicijos bus iškilmin-
' turi ofiso darbą. Jis visą lai gi Pietūs parapijos svetainėje. 

. .! dėjimo katedroje, Fort Wayne tiulis, vedęs su Ona Paulaus-O, labai. x riKlausau 'Keietai • . . ._ v _ . . . ±.- T7-
.. .i Ind., suteiks kunigystes sven- kaitė, gyvena tėvo name. Vie-liet. organizacijų, daugeliui 

tenka raštininkauti. Dabar esu 
Federacijos 4 sk. nutarimų 
raštininke, o Moterų kuopos 
raštininke esu jau 13 metų. 

Kurios organizacijos vei
kliausios Detroite? 

Aiškų, kad Moterų S-gos 
kuopos. Jos veikliausios ir 
pastoviausios. Detroite turi
me. 44 nares. Iš viso Detroite 

timus garieeiui kun. Mykolui na sesute, Roselina, turi no 
Vaičiuliui, o gegužes 19 d, Šv. ro tapti gailestinga sesele, o 
Kazimiero lietuvių bažnyčioje jauniausia, Julija, praeitais 

Dirmavone 
IND. HARBOR. Gegu-

laikys pirmai šv. Mišias. Ar-
kikunigu bus brolis priniici-
janto kun. Ig. Vaičiulis, dia
konu kun. Urbon Reiehlian, 
subdiakonu kun. HermaU nybai 
Sehnurr, apeigų vedė jum kun 
William Voors. 

metais įstojo į Šv. Kazimiero z e s 

Seserų vienuolyną, Chicagoje. — 
Taigi visa 6 vaikų šeima Die 
vo pašaukta tikrai Dievo tar-

19 d., Šv. Pranciškaus 

re 7:30 suteiks Sutvirtinime 
Sakramentą tos kolonijos lie
tuviams. 

Indianos lietuviai ruošiasi 
garbingąjį Svečią gražiai pri
imti. Korespondentas 

Du Nauji 
Birželio 2 d. J. E. vysku

pas Joseph Schlarmaim įšven
tins du naujus lietuvius kuni
gus, būtent diakoną Julių Za-

Jaunieji Lietuviai 
Padangėmis 

KAUNAS (E). Aviacijos 
sąjūdis Lietuvoje paskutiniais 
metais greitai plečiasi. Jau 
visoje eilėje Lietuvos vietų 
veikia nemaži aviacijos būre
liai, kuriuos lanko Lietuvos 
Aero klubo instruktoriai, mo
ko aviomodelizmo ir ruošia 
trumpalaikius skraidymo teo
rijos ir praktikos kursus, pav. 
Panevėžio amatų technikos 
mokykloje aviacijos būrelis 
šių mokslo metų bėgyje pa
dare 14 susirinkimų, kuriuose 
buvo suruošta visa eile avia
cinio turinio paskaitų. Pane
vėžio aero klubas būreliui pa
skyrė 800 litų, už kuriuos šis 
statosi nuosavą sklandytuvą. 
Šiauliuose susiorganizavo 100 
aviomodeltų būrys, kuriam 
buvo suruošti jau dveji kur
dai. Pirmasis Vilniaus krašte 
jaunų aviatorių būrelis įsteig
tas Vytauto Didžiojo gimna
zijoje kuriam klubas suteikė 
paramą ir ruošia kursus. Šie
met bus surengtos kelios avio
modelizmo varžybos, kuriose 
rengiasi dalyvauti visos Lie-

vyrus. 
Ar mėgsti spaudą.? 

(Taip dar tenka ne tik skai-
cug.oj į Detroitą. Tačiau įdeja tyti, bet ir parašytį "JDrau-
laikyta griežtoje paslaptyje, uUį" įr "Moterų Dirvai 
kol nebuvo nugalėtos vietoje 
esamos kliūtys. Laikui bėgant 
i r to siekimo linkme dirbant, 
viskas linko mūsų pusėn, ma
žų pasipriešinimų ar tylėjimų 
nepaisėme. Pagajiau, sudarę 
Federacijos 4 skyrių, drįsome 
paklausti Vyčių choro sąlygų. 
Galutinas apsisprendimas į-
vyfcp kai mūsų atstovas Atko
čiūnas grįžo su gražiais įspū
džiais iš Lietuvos Vyčių kon
certo Chicagoj. 

Kaip manai, ar subalan 
suciit tas didelės iflplmių u-
1 aidas? 

Manau, kad virš 800 dolerių 
išlaidas pavyks gerai suba-

> > 

Anelė Ambrasienė atrodo 
energinga, nepailstanti ir ne-
apsivilianti mažais nepasiseki
mais veikėja. Tokių lietuvių 
visuomenei reikia daugiau. 
Anelė i'abar augina dvi dukte
ris. Onytę (13 m.) ir Lillian 
(o m.). Ar jos taip pat už
augs veikėjos ir susipratusios 
lietuvaitės? Tas priklausys 
nuo mamytės. 

Stud. Petras Patrimskas 

Iš jaunimo tarpo veikliau
sias yra studentas Petras Pa-1 čiais. Todėl tikimės, kad Bla-
trimskas, Vyčių kuopos pir- j žys, dar padidinęs savo chp-
mininkas (Šy. Antano parapi-' rą, jį padaręs kartu ir vyčių 

Kun. Mykolas Vaičiulis 
moterys veiklesnės ir laįiauj mokslą yra baigęs Catholic 
organizaciniai susipratusios uii University of America B. Ą. 

ir M. A. laipsniais ir St. Jo 
seph's College, Collegeville, 
Indiana. 

Mykolo Vaičiulio tėvai, My
kolas turi 'savo nuosavybę ad
resu 1525 McKinley St., G a 
ryje. Motina Teresė nesulau
kė džiaugsmo matyti savo sū-1 

nų prie altoriaus, nes spalių 
9 d., 1937 m., Dievas pašaukė 
ją pas Save. Tai buvo 6 me-i 
nesiai prieš primiciją jų pir-' 
mojo sūnaus kun. Ig. Vaičiu
lio, kuris dabar darbuojasi 
Indiana Harbor Šv. Pranciš
kaus lietuvių parapijoje. 

Trečias sūnus, Augustinas 
Vaičiulis, irgi buvo laukęs į 
kunigystę, bet dėl stokos iė-

Tėvas Mykolas ir amžiną 
atilsį garbingos atminties mo
tina Teresė Vaičiuliai y r a la
bai dievota šeima. Dėl to pa
jėgė išauklėti ir vaikus tin
kamus Dievo tarnybai. 

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

— SMAIL MONTHLY PAYMENTS— 

AU MAKES 
SOLD, RENTED 
AND REPAIRED 
— l IMtAl TIADI-M AUOWAMCI — 

AMERICAN 
INTERiOR Gl.GSS 

1 

£3 
A high gloss 

WĘ enamel flnith 
fer walls and 

woodwork — e*pecially fine for kitehen* 
and bathroomtf 
and it* tila-likt 
• moot hnest 
renders the sur-
ffaca e a t y ta 

* y'uttr 

x f T Ą n TYPEWRITER 
* * ^ I # % I V C O M P A N Y 

ROaEKT C. OOLMIATT, M o n . g t r 
189 W. MADISON ST. 

P h c n e D E A R B O R N 8 4 4 4 
ISTIMATES-FREE-DEMONSTRATION 

joj) . Apie jį plačiau jau 
lansuoti, nes turime gerų re-; buvo " Jaunimo' puslapyje, 
įušįjį iš pasauliečių, ypač pre 
kybįninkų. 

Matas Šimonis yra "Drau
go1" atstovas Detroite kartu 
ir "Detroito žinių'• redakto
rius, punktuliausias "Drau
g o " korespondentas. 

Ponia Šimonienė taip pat 
yra darbšti ir nuoširdi lietu
vių organizacijų veikėja, daug 
padedanti vyro darbuose. 

Šimoniai augina dvi dukte
ris. 

Varg. Blažys 

Man teko jį matyti tik be 
lakstantį ir besirūpinantį ei
namaisiais darbais. Nebuvo 
progos išsikalbėti apie veiki
me. Sužinojau iš kitų, kad 
puikiai vadovauja Šv. Antano 

choru su juo, atvyks į šių me
tų Lietuvių Dienų (liepos 4.) 
Chicagoje arba kita kokia pro
ga. 

Gaila, neteko plačiau išsi
kalbėti su kun. Boreišiu, Mc 
doniu — federacijos 4 sk. 
pirm., Grybu, Atkočiūnu, Ona 
Kratavičienė ir kitais Detroi 
to veikėjais. Manau dar bus 

{999 2 
Southwestern Paint 

AND 
Wall Paper Co. 

2338 SOUTH LEAVITT ST. 
Tel. MONroe 8172 

PETRAS CIBULSKIS. Sav. 

nevičių ir diak. Mykolą Ze-
le&nika. Jiedu abudu priklau-l tuvos jaunųjų aviatorių būre 
so Peoria vyskupijai. ' liai. 

. ,. , progų aplankyti Detroitu ir 
parapijos chorui ir uoliai da- ^ ? , , . , . . .. . .-, «. • / 

. . . . . pasidalinti mintinus ąktuhaH 
lvvauia lietuviu organizacijos. . . .. I 
* J * * J šiais lietuvių visuomeninio gy; 

Vyčiai sako, kad beveik visi | v e n i m o klausimais, 
parapijos choristai esų vy 

: ^ , 

LEO NORKUS, Jr. 
DISTRIBUTOR 

OF 

Ambrosia & Nectar 
B E E R S 

GERKIT tik G-ERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria 
ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nu
sprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardino NEC
TAR. Ši's Alus yra pagamintas iš importuotų pirmos rū
šies produktų. 

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės i>as NORKŲ, kur gausite 
greitų ir teisinga patarnavimų. 

2423 West 64th St. 
Ąnjt. gkirius1 Ą̂  

Tel. Hemlock 6240 

WESTINGHOUSE elektriniai refrižeratoriai yra pri
pažinti vieni geriausių ir tvirčiausių visų ret'rigera-
torių Amerikoje. Kaipo inžinierius, aš tamstoms nuo
širdžiai patariu įpirkti Westinghouse reliigeratorių ir 
prižadu, kad kurie pirks iš mano krautuves — ma
no patarnavimas bus tikraic sąžiningas. Kainos žemos 
ir teisingos — bargenai didžiausi ir išmokėjimai leng
viausi — be jokių nuošimčių visiems. 

Lietuviai, pirkite pas lietuvius. 

GENERAL RADiO AND FURNITURE 
SALES and SERVICE 

M. F. Shills, inžinierius ir biznio vedėjas. 
3856 Archer Ave. Chicago, Illinois 

TEL. LAFAYETTE 6195 

NAPPY B v Irv Tirman 
IĮAPPV AND 

GOOB£R SURB 
ARE m A FINE 
P»X NOW. THCV 

(JONMERCD 
THEMSCLVES 

D O W N T H R U 
TWf T^Af»DO«H 

*^S> FOUNO 
TMįEMSELVES 
m WMAT 0 6 -

J&E THE C6LCAR 
OF "BAILEY'S 
BAR6AIN gEEMNE.1 
O-GOSM IT'S 
5 - 5 A 0 0 K Y / 

! 

ABC TAUPYMO KLIŪBAS 
Teisinga organizacija — ne dėl pelno. Prisirašykite 
dabar į ABC Kliūbų ir sutaupinsite sau nuo $30. iki 
$1£0. perkant elektrinį refrigeratorių pigiau. Su ABC 
Kliūbo valdybos pagelba, nariai perka viskų pigiau — 
kas tik jų namams reikalinga — refrigeratorius, ra
kandus, visokius pečius — karpetus — radios — lovas 
— matracus — ir stokerius — Ca/sh arba Kreditu iš 
fabrikų "vholesale" kainomis. 
Dėl platesnių informacijų ir prisirašymo aplikacijos 
rašykite mums laišką tuojaus. arba atvažiuokite ypa-
tiškai į raštinę pasikalbėti. 

ABC Taupumo Kliubas Ir Raštinė Pas: 
Genenal Radio & Funniture 

SALES and SERVICE 
Lietuvių įstaiga per 13 metų. 

3856 Archer Ave. Tel. Lafayette 6195 

^ 

Pastovumas-
f •. • . • - • . " ." - = > 

Tą liudija įstaigos 44-riij metų gyvavimas. 

'•H^K 
\ bendrove, kaip mūaų tauta, yra jateigta ant 
namu, kurie yra savininkų apgyventa. Nerasit* 
gaugesnės vietos tanpyti savo pinigus. 

ĮSIGYKITE NAM4 PER MOŠŲ LENGVO 
IŠMOKĖJIMO PLAN^. ANT ILGŲ METŲ! 

KEISTUTO SAVIN6S & LOAN ASSOCIATION 
3236 South Halsted Street 

Tel. Calumet 4118 Jos. M. Mozeris, Sec'y. 
Indė'tai kiekvieno taupytojo apdrausU 

iki *5,000.00 FederaUnžje įstaigoje. 

Wm 
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KAS GIRDĖT KITUR 
Aprodydamas 
Spaustuvę Susižeidė 
Kum J. Švagždys 

Greičiausiai dabar negales 
pasakyti ir pamokslo, 
kuriam buvo pakviestas 
atidarant LRKSA 52 jį 
seimą, Woroester. Mass. 

SO. BOSTON, MASS. — 
t>gužės 9 d. į "Darbininko" 
redakciją buvo atvykęs nau
jas kunigas Albertas K. Ab-
raeinskas, Ivdimas LDS cent-
ro pirmininko kun. J . Švagž-
džio, kuris norėjo parodyti 
kun. Abraeinskui **Darbinin
ko' ' spaustuvo. Buvo baigia
mas rengti spaudai laikraštis. 
Kun. Švagždys, berodydamas 
laikraščiui spausdinti mašiną, 
sutiko nelaimę. Tuo laiku bu
vo nuimtas uždangalas nuo 

parapijos salėje. Mergaite".-
pavaišino savo motinas už
kandžiu, o paskui padainavo 
lietuviškų dainelių. Per pus
ryčius kun. Juozas Jusevičius 
paaiškino choro svarba para
pijos gyvenime ir ragino mer
gaites punktualiai lankyti cho 
ro pratybas kas savaitę. 

Jaunikaičiai gerai žaidžia 

Mūsų basebolo žaidėjų ko
manda žaidžia kas sekmadie
nį su Katalikų Jaunimo Orga
nizacija ir jau du sykius lai
mėjo. Gegužės 5 d. nugalėjo 
labai stiprią Šv. Marijos ko
mandą. 

Dalyvaus 'Golden 
Spike"' iškilmėse 

Namų Savininkų klubas ruo 
šiasi į "Golden Spike" iškil-
ires šioje savaitėje. Mat, to-

laiptų, vedančių į po masini-! mis iškilmėmis norima pri-
nę vietą. Beeidamas įpuolė į f minti, kaip 75 metai atgal pra 
tą vietą ir skaudžiai sužeidė dėjo traukiniai eiti. Kad iš-
į cementinį kampą kairįjį šo- kilmės būtų įspūdingesnės, pa
ną, kviesta Gracie Allen iš Holly-

Iš karto kim. J . Švagždys wood, Calif., kuri nori būti 
negalėjo net atgauti kvapo, nominuota į prezidentes nuo 
Pasėdėjęs kiek, atsigavo ir k a r j e r o g p a r t i j o s 

pajuto skausmus. A. Peldzius 
parvežė kun. Švagždį, jo au 
tomobiliu, į Brocktoną, kur 

pirmoji šv. Komunija bus ge
gužės 19 d. Šiais metais turi
me 12 vaikelių, kurie pirmą 
kartą į savo širdį priims Vieš
patį Jėzų. 

Nusipirko biznio namą 
Prieš keletą savaičių Pet

ras Verbicki, Jr., nusipirko 

Paryžiaus stotyje Raudonojo Kryžiaus slaugė dalina mais
tą Belgijos pabėgėliams. (Acme telephoto) 

sų klubas dalyvaus Gracie Al- kartą prelatas atsilankys pas 
mus su dvasios reikalais. len priėmime. 

Prelatui dovana 

ADOLFAS VIRBICKAS 
(gyv.: 723« S. FairfieUl Ave.) 

Mirė gegužės 15 d., 1940 m., 
S: 30 vai. ryto, sulaukęs pu
ses amžiaus. 

Ginies Lietuvoje, Panevėžio 
apskrityje. 

Amerikoje išgyveno 50 me
tus. 

Paliko dideliame nuliūdime: 
mylimą dukterį Margaret 3 
anūkus: Marie, Walter ir Tho-
mas ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų. 

Kūnas pašarvotas Koplyčio
je. 6245 So. Kedzie Avenue. 

Laidotuves įvyks šeštadienį, 
gegužes 18 d. Iš koplyčios 8:-
30 vai. ryto bus atlydėtas į 
Gimimo Paneles Švč. parnp. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapines. 

biznio namą prie " 2 " gatvės. 
Matyti, kad už kiek laiko vi
sa " 2 " gatvė pereis į lietuvių 
rankai. Bravo, lietuviams! Pe
tras Verbickas, Jr., yra uolus 
mūsų parapijos rėmėjas. 

Vietinis 

Jau buvo pranešta, kad pre
latas J. Maciejauskas laikys 
trijų dienų rekolekcijas. E. 

Tai visa padaryta tik dėl Butkienė ir Jesonienė organi 

Pirmoji šv. Komunija 

Mūsų mokyklos vaikučių 

Nuliūdę: 
Gimines. 

Duktė, Anūkai Ir 

Laidotuvių direktorius J. F. 
Eudeikis. tol. Yards 1741. 

-a 

juoko. Mat, norima atitraukti 

įvykių Europoje. Dėl to, daro
ma tokios juokų iškilmės. Mū-

gydytojas Budreekis suteikė j žmonių dėmesį nuo tų baisių 
pirmą pagalbą. 

Dr. Budreekis surado, kad 
du ar daugiau šonkauliai yra 
įlaužti ar nulaužti. 

Dabar kun. J . Švagždys dėl 
to sužeidimo sunkiai serga. 

zuoja moteris nupirkti prela
tui dovaną. Prie dovanos nu
pirkimo ir klebonas prisidėjo 
su penkine. Mat, jau trečią 

Pagerbė Motinas 
OMAHA, NEBR. — Mer

gaičių choras labai gražiai 
pagerbė savo motinas gegu
žės 12 d., Motinų Dienoje. Per 
9 vai. Mišias visos mergaičių 
motinos bendrai ėjo šv. Ko
munijos su savo dukterimis. 
Po šv. Mišių buvo pusryčiai* 

B U T K U S 
Undertaking Co., inc. 

WUUam A. Pokorny 
Laisnluotaa Patarnavimas Dieną 

I r Naktį. 
710 W K T 18TH STREET 

TEL, CANAL JI 61 

URBA Gėlės Mylintiems,. 
Vestuvėms, liauk lė
ta ms. Laidotuvėm* 
ir Puošimams. 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENITE 

Phone LAFayette 5800 

GARY, DTD. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

Phone 9000 
Moteris patarnauja 

620 W. 15th Ave. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTJ 

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

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South Fairfield Avenue 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

Klausykite mūsų radlo programo Antradienio Ir 
Šeštadienio rytais 10:00 valandą, Iš VVHIP stoties (1480 k.) 

Su Povilu fialtimieru. 

$ 2 5 , 0 0 0 VERTĖS UŽBAIGTŲ PAMINKLŲ JŪSŲ PASIŽIŪRĖJIMUI 

PIRKITE PAMINKLUS DABAR 
ATEIKITE Į ŠIO MIESTO MODERNIŠ-

KIAUŠIUS PARODYMO ROMUS. 

PAMATYKITE MODERNIŠKIAUSIAS 
PRABAS GERIAUSIOS IŠDIRBYSTRS. 

PADARYTI Iš GERIAUSIOS MEDŽIĄ 
GOS KĄ GALIMA GAUTI. 

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUO
JAMAS SU GOLD BOND 

CERTIFICATE. J. P. KAVAL (Kavalauekas), 
naujas pusininkas. Šaukite — 
REPublic 6590. 

VENETTAN MONU MENT COMPANY 
5 2 7 N. Westenn Ave. Chicago, Illinois 

TELEPHONB SEELEY 6103. 
Skyrius skersai Holy Sepulchre Kapinių, 5900 W. l l l t h S t , 1 M. į rytus nuo didžiųjų vartų. 

REMKITE, SKLEJSKTTE 
KATALIKIŠKA S?AUDĄ 

Nori Didesnes Ir 
Geresnes Armijos 

Illinois Societv, Sons of 
the American Revolution, bu
vo suvažiavę užvakar LaSalle 
viešbutyj. Sąjungos pirminin
kas, Wilbur Helm, savo kal
boje pabrėžė reikalingumą 

Jungtinėms Valstybėms dides
nes ir geriau apmokintos ka
riuomenes, kuri galėtų apgin
ti kraštą nuo pasaulio "geng-
steriu ir plėšikų." 

A. 
JUOZAPAS 

BANDAUSKAS 
(g>v.: SU44 So. Morgan St.) 

Mirė gi g 15, 1 «#40. 9:45 vai. 
ryto, sulaukės pusės amžiaus. 

Gimęs Lietuvoje, IVISIŲ ap-
skr., Alsėdžių par.. Kokundžių 
km. Amerikoj išgyveno 40 111. 

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterį Ona. po tėvais temai-
čiut€, 2 dukteris: Suzaną Ir 
žentą Stanislovą YuraSkus, ir 
Stanislava ir žentą Anlaną A-
domavicMus. 3 sunūs: Viktorą, 
Juozapą ir Edvardą, 5 anūkus 
ir kitas gimines. Lietuvoje pa
liko brol] I^auriną. 2 brolienes 
ir kitas gimines. 

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 33<»7 Litu-
aniea Ave laidotuvės įvyks 
Šeštadienį, geg. 18 d. Iš ko
plyčios 8:30 vai. ryto bus at
lydėtas į Sv. Jurgio par. baž
nyčią, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio siela. Po 
pamaldų bus nulydėtas į £v. 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visu? 
gimines, draugus-g»-s ir pažjs-
tamus-as dalyvauti šiose laido
tuvėse 

Nuliūdę: Moteris. Dukterys, 
Žentai, Sūnai. Anūkai, Broiis, 
Brolienes ir Gintinos, 

Laidotuvių direktorius Anta
nas Phillips, tel. Yards 4U08. 

Why be your age? Look younger thcm your years with 
Clairoled hair with hair that U »oft, colorf ui youth-
fike! Those gray streaks can be so thoroughly erased 
wilh Clcdrol the iamous Shampoo Oil Tint . . . a 3-in-l 
treatment that eleemset as it reconditione as it TIKIS. 
See your hcdrdressee today and eay: 

^cUumUvu... UH/A 
Wrtto oow fer fres booJk/af and tr— advice 00 your hair probJera tm 
/oan Clair. Presidenf, Ciairo/, Inc.. 130 W. 46th St.. New YorJr. N. Y. 

Skaitykite Katalikišką Spaudą 

Kas skaito katalikiškus lai- Kiekvieno kataliko yra prie-
kraščius, tas platina Dievo derme skaityti vien ka-
karalyste čia ant žemes. talikiškus laikraščius. 

LAIDOTUVIŲ 

NARIAI CHICAGOS, CICEEOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

AMD III A M P C PATARNAVIMAS 
MlTlDULHflUL DIENĄ IR NAKTĮ 

DYKAI KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE 

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

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

Albert V. Pėdais 
, ,, ——. * 

Lachawicz ir Senai 

4704 S. Western Avenue 
Phone LAFayette 8024 

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270 
4348 So. California Ąve. 
Phone LAFayette 3572 

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

Antanas M. Phillips 3307 Lituanica Ave. 
Plione YARds 4908 
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 1 
Susituoks žadais ir reikalavo kad lietu-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ , viai ištrauktų savo kandida-
Algirdas Brazys su Aldona t ^ Li€tUviai sutiko ir užleido 

Šokus ge*. TS d., apfe 2 vai.1
 a i r i u i K Hoganui būti kan-| 

popiet, Šv. Antano pan*p. ba- ^ ^ ^ J i s b u v o i š r i nktas , o 
žnyčioj. Jaunavedžiai yra geri l i e t u v i a i , i r ^ š i a i d i e n a i t e J 
dainininkai, solistai. Alg. Bra | M&ukia M . Flynno pažadė-
zys užlaiko puošnų taverną ylmųm 
Lietuvių Liuosybės name, 14 g . ^ y.{ ^ p a t g a t s i t i k o | 

Lietuviai buvo manę pastaty-| 
.w , ti lietuvį į vardo Komitima-' 

« Siuvėjas vyris- n u g a r b a į g ^ D i s t r i c t Į 
I ' I T H i - f ih l l š i l l l V M 

St. ir 49th Court, o jo tėvu
kas T. Brazys taipgi žymus 
biznierius bei 
kų ir moteriškų rūbų. Siuva 
naujus taipgi senus perdirba, 
išvalo ir išprosina. 

Žinoma, vedybos, kaipo biz-
nierio ,bus labai šaunios. G e 
ros laimes jaunavedžiams. 

Rap 

Trustee, bet mūsų vardo ko-
kitimanas Flynn neprileido. 
J'vs pažadėjo lietuviams duoti 
tiek darbų kiek jiems priklau
so ir prašė kad lietuvių 13-to 
vardo klubas veiktų vienin
gai už visą demokratų tikie-
tą. Klubas pažadėjo ir savo 
pažadą išpildė, bet M. Flyn-
nas netik nepikto savo priža 

i . Kažkur Belgijoj" vokiečių kariai apžiūri paimtą prancūzų tanką. (Acmė telephoto) 

pažinimo i r nedaleiskime, kad A m e r i k o j G y v e i l ą 
M. Flynnas išnaudotų mumis | 

Belgai Šaukiami 
Kariuomenėn 

savo ypatiškai naudai. 
Sekmadienį, gegužės 19 a. 

įvyksta 13-to vardo Lietuvių 
Demokratų Klubo susirinki-

Šį šeštadienį, gegužes 18 d., 
Šv. Antano bažnyčioj, 9 vai.! 
per šv. Mišias įvyks Bronis- dėjimų, bet nusistatė 13-to 
kvos Rupšlaukaitės su Leo- Tardo Lietuvių Demokratą T ! G l l m m o R * * ****&& 
nardu Nails sutuoktuvės. Klubą sunaikinti. Jis pasakė ^ J « > 2 valand* po pietų. VI-

Liudininkais bus jaunosios:-lietuviams pncmktų kapito-
sesutės Juozapina Burckienė nams ir darbininkams kurie 
ir Elena Napinskienė ir Ona* dirba valdiškus darbuvs neda-
Baranauskaitė su Albertu Rupi lyvauti klube ir neprisidėti 
lauskiu, Stanislovu Napinskiu 
ir Raimondu Buroku. 

si skaitlingai dalyvaukime šia 
me susirinkime ir reikalauki
me iš politikierių mums pri
klausančio politinio pripažini-

. . , _ . . . . . . i mo. Dabar yra tinkamas lai-
pne klubo veikimo ir jei jie . . . kas įskelti protestą prieš auk-to nepadarys, tai neteks savo f 1- , 

Povestuvinė puota bus jau-j darbų. Tai matote kad mūsų 
iDosios namuose, 3943 W. Jack- komitimanas vietoje demokra-
son Blvd. 

15 r ulttmlu LdlmU 
13 WARD LIETUVIŲ 
DEMOKRATŲ KLUBAS 

Marąuette Parkas yra gra-j tuviai dabar jau yra atleisti. 
žiausia ir beveik didžiausia' Dabar eina privatiniai pasi-
lietuvių kolonija. Draugijinio kalbėjimai ir svarstymai kas 
bei socialio judėjimo čionai reikia to liaus daryti ir kaip 
nestinga, tik mūsų politinio veikti. Yra pas mus ir tokių 

štus ant nuosavybių taksus 
Šis klausimas bus plačiai dis-
kusuojamas šiame susirinki-
me. Visi dalyvaukime. 

Sargas 

tijos vykdo diktatūrą. M. Fly
nnas pamatė kad organizuo
ti lietuviai jam yra pavojin
gi. Jau dabai- vietoje duoti 
lietuviams daugiau darbų ku
rie jiems teisingai priklauso, I k a i RetUSią R o o s e v e l t ę 
jis juos atleidinėja. Keli lie -

Vakar Steel \ \orkers Or-

CIO Plieno Darbinin* 

judėjimas pradėjo kiek silpnė
ti. Tam yra labai svarbi prie
žastis kurios mūsų piliečiai 
dar nežino, bet dabar sužinos. 
Gal kai kam bus ir nuostabu 
ir netikėtina, kad tokie daly
kai dedasi mūsų kolonijoj. 

Jau kelinti metai kaip čio
nai gyvuoja 13-to vardo Lie
tuvių Demokratų Klubai, ku
ris jau turėjo keliolika šimtų 
narių ir pereitą metą jau bu
vo nusistatęs pastatyti lietu
vį į 13-to vardo aldermonus, 
bet wardo komitimanas MT. 
Michael J. Flynn atėjo su vi
sokiais pažadais ir pasiūly-

Belgijos konsulas Chicagoj 
paskelbė visiems Belgijos pi
liečiams, gyvenantiems šioj 
apylinkėj, pranešimą šaukian
tį kariuomenėn. 

"Visi Belgijos piliečiai, ne-
D"V-atlikę karinės prievoles, 

veną šiam konsuliariniam dis-
trikte (Illinois, N, Dakota, 8. 
Dakota, Minnesota, Wiscon-
sin, Indiana, Ohio, Michigan, 
Kentucky, Missouri, Nebras-
ka, Io\va, Wyoming, Kansas 
ir Oolorado) turi pranešti 
laiškais ar asmeniai Belgijos 
generaliam konsulatui, 201 
N. Wells, Chicago, 111. 

C H I C A O 0 S 
opera skelbia naujus bandy
mus dainininkams. Laimėju
sieji gaus mažas partijas 
1940 m. operos sezonui, dalis 
radio programose ir $100 do
vaną iš Illinois Opera Guild. 
Aplikaciją reikia siųsti Mrs. 
Wm. Cowen, 20 North AVacker 
Drive, 

r^ 

Klausykite 'DraugoT Radio Programa 
Antradieniais 
WGES (1360 kfl.) 
7:30 valandę vak. 

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

Kviečiame visus mūsų gerbiamus skaityto
jus pasiklausyti šių radio programa nes bus 
dedamos pastangos padaryti jas kuopuikiau-
šias ir vertas jūsų pasiklausymo. 

WGES - Kiekviena Antradienį - 7: JO v. vak. 

PLATINKITE " D R A U G E 

Phone Virginia 9780 

Mykolas ir Elzbieta 
RUDAUSKAI 

EOLLYWOOD INN Prop. 
Svetainę renducjame susirinki
mams, parems, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams. 
2417-19 WEST 43RD STREET 

Chicago, UI. 

"veikėjų" kurie šnipinėja sve 
timųjįi naudai, o geri lietu
viai dirba lietuvišką politišką 
darbą. Airiai 13-tam varde 
yra mažumoje, bet jie valdo 
visus darbus ir visą politinį 
judėjimą. Vardo komitimenas. 
aldermonas ir vardo super
intendentas ir kiti visi gerės 

ganizing Committee, CIO, pa
reiškė, jog| jei prezidentas 
Rooseveltas kandiduotų tre
čiajam terminui, plieno darbi
ninkai? pasiryžę jį remti. 11 

Prieš kelis mėnesius CIO 
vadas John L. Lewis yra pa
reiškęs, jog jis priešingas tre
čiajam terminui. 

<? 

M I R U S I O S 

žymiosios anarchistes Emma 
. , , . .• .„ VOT,v^Co Goldman, kuri 1919 metais būni darbai yra amų rankose. T T ? , -

1 vo ištremta Rusijon, kūnas Mec lietuviai esame piliečiai, 
turime lemiantį bateą ir išim
tinai namų savininkai esame 
šiame varde, mokame taksus 
galbūt daugumoje geriau ne 
gu kitos tautos tad ir orga* 

šiomis dienomis iš Toronto, 
Kanadoj, atvežtas Chicagon. 
J i bus palaidota Waldheim 
kapinėse netoli Haymarket 
riaušių aukų. Laidotuvių iš-

Tel. Wfllow Springs 1067 
ŠVARI, JAUKI, LIETUVIŠKA UŽEIGA 

FRAN & EDDIE S 
Archer & Keane Avės., Justice, III. 

T 

Blatz Pilsener ir Blatz Old Heidelberg 
Chop Suey Trečiadieniais — Fish Fry Penktadieniais 
Eduardas J. Kubaitis — Frances Kubaitis 

nizuokimės veikimu, reikalau-1 laidas apmoka Free Society 
mais bei politinių darbų pri- kime sau pilno politinio ;pri-j^ r oup. 

Q T»AT LITTLE 0AMET- THE BBTURBER 
Yoo Kf/Ou» l T O L O V O U ABOOT f\V 
BoY ffbSCOC m*iW TH6 irtHOOPlKT 

H« HAT> A BAt> m&HT LAŠT NtGHTl 
HotfGST CnM, l TKOUOHT HE'D 
9 T O A N 6 L E , - THfc ? o o a K>G ^ O T 
PoaPuK ALL o w B Q ^ 
#\looP AN' G A « , - TlM, I Neygf^ 
Ht-AaO WOTH|N' U K B IT. -
VbO V̂ NOUJ lf= THEVCAN CO06H OP 
THE PHLEGM \T REL^^VES THEM,-
^OT R o & C o C S C o o 6 « SEErviS 
S o TiGHT, — 
NOOJ u*H«=^ ArtEUA H A D \T, -

E r e - e r e — — 

VEAH! 

f6AH! 

WHATOo€S 
HE CARE 
Afteur CioScoB 
A N D Ttte 

WHOOCHH« C<i06H i 
LET HllA CHOK6! 

VT'S TH* rtesi 

4%,Q OUĤ  IXH<T TH6t come ? 
/ ttJHf APENT -mtY HEaE ? 

| t -HouesmG OP "THE 6ftMS«"i 
coises or* xBtA i 

coiscs , eoeses 
AfHB Mo«e Co«SE$ ! 

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO 

REAL ESTATfc 
INSURANCE AND LOANS 

Statau visokios rušli-s naujus na 
mus ant lengvų ničnesinlų lšnuK 
kejJiuų. Darau v!sok| taisymo dar
bą be Jokio cash įmokejimo, an* 
lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Isgaunu geriaus] atlyginimų Ii 
Pire Insurance Kompanijų dėl tai
symo apdegusių namų). Darau 
paskolas ant naujų Ir senų namų, 
ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie: 

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

PINIGAI Apdrausti iki $5,000 per FederaI Savings and JLoan Insurance 
Corporation, po U. S. Government priežiūra. 

MOKAME 3i% UŽ PADĖTUS PINIGUS 

Ofiso valandos: 9:00 vai. ryto iki 5:00 vai. vak. 
Pirmadieniais iki 8:00 vai. vak. 

CHICAGO SAVINOS AND LOAN ASSOCIATION 
6816 S. WESTERN AVE. PHONE GROVEHILL 0306 

JOHN PAKEL, Secretary 

1 > 

PIRKITE NAUJAUSI 

AR "" 

L 

Tai yra geriausi Ir gražiausi auiomoDiliai Amerikoj, moderniškai Iš
tobulinti, nužemintos kainos, lengvi išmokėjimai, teisingas patarnavi
mas. Turime daugybę vartotų automobilių, vėliausios mados, prieina
momis kainomis. 

BALZEKAS MOTOR SALES 
««U \VILL LIKĘ US" 

4030 S. Archer Ave., Chicago, III. 
Phone: VIRginia 1515 

BERTHA PUZAUSKIS 
WHOLESALE DEALER - (ĮUALITY MEATS 
4ESOS ISVEŽIOTOJA KRAUTUVĖM 

Pristatome visokios šviežios mėsos. 
Daug metu patyrimo mėsos pristatymo 

Trokas naujausios isdirbystes su 
įrengimais arba "Refrigerated" 

Biznio Telefonas Y a r d s 7 2 0 0 
Rezidencija 

6 6 3 5 So. Rockvvell Stneet 
Grovehill 0 3 1 8 

file:////orkers
file:///VILL
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Žinutes Iš 
Melrose Parko 

Moterų Sęjnngo*, Melrose 
Pftrko 60 kuopa sekmadienį, 
gegužės f)-ta dieną turėjo ga-| 
na įspūdingą susirinkimą L. 
Petraitienes namuose. Susirin
kimas prasidėjo kaip visuo

met, ir po skaitymo protoko-
lo, kurie visą buvo priimtas, 
buvo keli raportai išduoti. Li-
gonią lankymo komisija pra
nešė, kad O. Kiauniene dar 
tebeserga. Po to buvo K. Žvir
blienės raportas apie ateinan
tį pikniką. Buvo pranešta, kad 
vieta piknikui jau paimta, bū
tent *Sharps Memorial Park', 
kuris randasi prie 35-tos gat
vės Melrose Parke. Galutinai 
nutar t a ir diena, būtent 23-

<Ma birželio. Sekančios mote
rys buvo išrinktos darbuotis 
šiame (piknike: L. Petraitie-
nė, A. Karečkiene, V. Matu
laitienė, K. Januškienė ir J . 
Kušlienė. Žinoma, pirmininkė 
O. Urbelienė prašė visas na
res, kad dalyvautų piknike. 

Po to buvo įnešimais, kati 
per šią vasarą laikyti susirin
kimus ne sekmadieniais, bet 
prastos dienos vakarais. Nu
tarta laikyti susirinkimus pir
mą ketvirtadienį po pirmo se
kmadienio, 7 vai. vakare, toj 
pačioj vietoj, L. Petraitienės 
namuose. 

Po sirsirinkimo narės buvo 
pakviestos prie stalo, kur bu
vo suruošti pietūs visoms na
rėms. Pietumis pagerbta vi
sos kuopos narės Motinos Die
nos proga. 

Town of Lake 
Žinutes 

Šv. Kryžiaus bažnyčioj sek 
madienį prasidėjo s v. Misijos. 
Rytais ir vakarais sakoma i-
spūdingi pamokslai. Misijai-
veda dominikonas misijonie-
rius Jankus. Kviečiame visu* 
dalyvauti. Pamokslai labai į 
domils įspūdingi, visi nueik it 
ir pasiklausykit. 

visos i 

Šv. Kaz .Akad. Rėm. 1 aky 
rius rengia ' * bunoo pa r ty ' ' ge
gužės 19 d. 2 vai. po pietą, 
parap. svetainėj. Rėmėjos, ku 
rios esate paėmusios laimėji
mo knygutes, malonėkite su
grąžinti sekmatL, gegužės 19 
nes tą dieną bus laimėjimas 
rtviečiami visi atsilankyti ii 
paremti. Bus gražii] dovaną. 
Visa's pelnas eis seimo dova 
nai. Seimas įvyks gegužės 26 
d. Rėmėja 

Studijuoja Chicagos 
Lietuviu Veikime 

Bendrai tyrinėjant 
Chicagos veikimą, ypatingai • £ * 
visą tautybių, kurios lošia ' li 

svarbią role Chicagos miesto 
progrese, tyrinėtojai ir rašy 
tojai Yoluntary Associations 
Research divizijos, skyrius 
AVPA Illinois \Yriters' (rašy
toją) Projekto, dabar veda 
tyrinėjimo darbą apie Chica
gos lietuvią veikimą. Lietuvi ą 
Spaudos biuruose tyrinėtojai 
studijuoja senas ir dabartines 
kopijas rinkdami istorinius 
faktus lietuvių veikime; pa
vieniai į visos Chicagos lietu 

NESUAUSKIT ATBUKĘS, 
NERANGUS 

ADA užkietėjimas, suteikęs gal
ios skaudėjimą, aitrumą ir išpū-

mą, padaro jus nelaimingu ir ] 
sujudintu — bandykit FEEN-A-MINT, 
skanų kramtomąjį gumą vmurių liuo-
suotoją. FEEN-A-MINT pagelbės jū
sų viduriams veikti lengvai. Jis vei
kia švelniai, bet tikram suteikimui 
jums malonaus paliuosavimo ir jū
sų normalis smagumas tuojau su
grįš. Milionai jaunų, ir senų, suau
gusių ir kūdikių pasitiki FEEN-A-
MINT. Šeimynos aprūpinimui jūs 
gausite tik už 10c. Nusineškite š] 
garsinimą į vaistinę šiandien ir gau
kite pasitiketiną FEEN-A-MINT. 

i r 

Marijoną Bendradarbių 1-
mas skyrius, Melrose Parke, 
turėjo trumpą susirinkimą, 
kuriame nutarė, kad ateinan
čiame rugpiūčio mėnesyje tu
rės pikniką 

Proga Pasilinksminti 
Oeg. 19 d. bridgeportiečiai 

linksminasi dviejuose pikni
kuose, būtent — Šv. Jurgic 
parap., Vytauto parke ir Bu 
čerią - Groserninkų Są-go? 
Kubelio darže, priešais liet 
tautines kapines. Kaip girdė^ 
bučerių - groserninkų piknike 
bus labai smagu. Be kitko 
prie gėrimo bus dykai užkan 
dis. P. 

Motinos Dieną, Moterų Są 
jungos 60 kuopa buvo užpra 
sius šv. Mišias per sumą ii 
vises narės " in eorpore" pri
ėjo prie šv. Komunijos. Taip 
pat ir nariai kitų draugysčių, 
kaip Švento Vardo ir mūsų 
bažnytinio choro nariai, pa
gerbė savo motinas priimda
mi šv. Komuniją. 

Kviečiy Prekyboj 
Žuvo Milijonai 

Šios savaitės pirmoj pusėj 
dėl karo Chicagos kviečių 
prekyba turėjo virš $125,000,-
000 nuostolių. 

Tačiau ekspertų manoma, 
jog ateityj kviečių prekyba 
stabilizuosis, Amerikos ūki
ninkai už mėnesio pradės 
piauti naująjį kviečių derlių. 

96^° Parduotu Pečiu Chicagoje Yra 

MODERNIŠKI GESNAI PEČIAI 

Aš Pirkau Modernišką 
Gesinj Pečių, Nes Jis 

Pirmas Ypatybėmis kurios 
Ir Duoda Gerą Virimą. 

2 5 t ų ) n u o 1 - m o s i k i 4 - t o s 

vių organizacijas, visokių sri-įv a l- P° pietų. Antradienį iki 
čių ir tikslų, yra kreipiamasi penktadienio (gegužio 21ma 
dėl istorinės medžiagos iš jų — 24tą) nuo 1-mos vai. po 
veikimo: ir atsikreipiama į pittų iki 9 tos valandos vak. 

j senus lietuvių gyventojus dėl •-••• t ™ 
istorinių atsiminimų ir ap
žvalgų lietuvių judėjime. 

Kiekvienam Chicagos lietu
viui yra įdomu žinoti — kas 
buvo pirmaisiais lietuviais 
Chicagoj ir kada apsigyveno T 
Kokis buvo jų gyvenimas, ko
kis buvo jų veikimas ir ka 
nuveikė? Metams bėgant, ko
kis progresas buvo lietuvių 
tarpe, ir kokis yra dabar! 
Šiuos klausimus bando išrišti 
tyrinėtojai ir rašytojai Illin
ois rašytojų projekto. Paaiš
kės ateityje išleistoj bendroj 
knygoj aprašant bendrų Chi
cagos miesto veikimų. Tų dar-
foą direguoja Chicagos Uni
versiteto sočiai science re-
search 'departmento fakultetas 
ir Chicagos Rekreacijos Ko
misija. 

Chicagos lietuvių visuome-
j nė ir jų organizacijos yra 

kviečiamos atsilankyti į pro
jekto parodų ir pamatyti kaip 
tas visas darbas yra tvarko
mas. Šio projekto darbo pa
roda yra dalis bendro visoj 
šalyj paminėjimo "This Work 
Pays Your Community , , (Šis 
Darbas Apsimoka Jūsų Kolo
nijai), kuris prasidės gegužio 
20tų ir užsibaigs gegužio 25tą. 

Darbo paroda įvyks dviejo
se vietose: Illinois Wri ters ' 
Projekto generaliuose ofisuo
se (kur rašoma ir tvarkoma 
visokių sričių raštai ir kny
gos), 433 East Erie Street, 
aštuntam aukšte. ^Visuomenė 
yra kviečiama atsilankyti se
kančiose valandose: Pirmadie
nį ir Šeštadienį (gegužio 20tų 

Sporto Žinios 
Lachavičiaus Softbolo 
Ratelis Atidarys 

NAUJUOSIUS LIETUVOS 

2 E M L A P I U S 
Galima gauti: 

"Draugo" Rastinėje 
Kaina **^%fe tik 40 centų. 
Per paštą . . 50 centų. 

194 V\cst 35* Street 
.5* 

* '•« 
MODERN 

•COMPLETE 

ADVANCED PHOTOGRAPHY 

I.OVVEST POSSULC MOCĖS 
PHONE l.AFAYETTE UIS 

f S A L U T A R A S B I T T E R S 
Jeigu nori būti sveikas nepamiršk, 
kad Sanitaras Bitteris duoda ge
rą apetitą ir prašalina užkietė
jimą vidurių, užlaiko juos švariai: 
prašalina v i s u s nereikalingus 
daiktus, kurie nuodija kūną, su
teikia gerą virškinimą ir sutvir
tina visą sistemą. Vartok Saluta-
ras Stomach Bitters, būsi svei
kas. Galima gauti aptickosc, vi
sose užeigose, arba nuo išdirbėjįj. 

S A L U T A R A S STOMACH 
B I T T E R S 

639 W e s t 18tli St., Chicago, 111. 
Tel. OANAL 1133 

" K I D S 
Moderniškas Gesinis Pečius PIRMAS 

PARDAVIME, Nes Jis PIRMAS 
Savo YPATYBĖSE! 

# 96 l i 100 Šeimynų perka Gesintus Pečius, nes Moderniškas 
Gesinis Pečius yra: 

1. Pirmas Taupume! Kainuoja mažiau pirkti—mažiau vartoti. 
S. Pirmas Greitume! Greičiausia išverda valgius. 
S. Pirmas Lankume! Duoda norima laipsnį š i lumos tuojau! 
4. Pirmas Gražume! Patyrę braižytojai išmanS šiuos Moder

niškus Geslnius Pečius. 
5. Nepervirsijima*, švarume, patogume ir laiko taupumą. 

Tik Moderni ikas Gecinis Pečius Tori V I S A S š i a s Ypatybes 

Degintojus, kurie patys u ž s i d e g a . . . Nereikia degtukų — Ne
reikia laukti. 

MitiJničk* I* * I n t o j * . . . Išverda valgius kuogreičlausiai. 
Automatiška Kakalio Kontrolę... Užtikrina norimą temperatūrą. 
Tikros Temperatūros Kakalyj . . . Palaiko norimą temperatūrą. 
Sunkesne InsuCiaeija . . . Palaiko kakalio ši lumą kakalyje. 
Bcdūii t in | Spirgintojo... Prašalina dūmus, spirgina labai greit. 
Mintitų D a b o t o j ą . . . Pašaukia kada valgis išvirtas. 
Automatišką Laikrodžio K o n t r o l ę . . . (Jei norite) . Prižiūri vi

rimą ir užlaiko kakalio šilumą kad ir neesate namie. 

MATYKITE MODERNIŠKA GESINI PEČIŲ JŪSŲ 
ARTIMIAUSIAME P E O P L E S GAS OFISE 

cooKtrr .coKstAm MOT WATM . . uum wMOHUUON . . OA> mūSm" 
THE PEOPLES GAS LIGHT AND COKE COMPANY 

6 Bankai Žada Atmo
kėti Indėlininkams 

Šeši užsidarusieji bankai 
šiomis dienomis išmokės ma
ža dalį įdėtų pinigų. Tai Ma-' 
dison Sąuare State, Mar- j 1 9 4 0 S e z o n e 
ąuette Park State, MarshaU Lachavičiaus softbolo rate-
Square State, Mayvood State, lis pradėjo lošti hole Knights 
Melrose State, Millard. State,j of Columbus lygoje Gegužes 
Montrose Trust and Savings 
ir Morgan Park Trnst and 
Savings. 

Šiuose visuose bankuose yra 
užtenkamai pinigo ateities iš
mokėjimams, bet neužtenka
mai, kad galėtų šiuo laiku i»-
mokėti 5 nuošimčius. 

14 d. Lošimose bus vartojama 
16 colių bole su lengvu meti
mu. Šioje lygoje Lachavičian* 
Roselando ratelis yra jau pa-j i n ^ i m e užprašvmus dčl žaidi-

ims Krue, Antanas Dombrau-
skas, Jonas Genis, Vladas 
Latvėnas, Ignas Rimutis, Vla
das Pučkorius, Jonas ir Alek
sandras šiliai, Pranciškus I V 
vilonis, Ignas Pavilonis, Jo
nas Data, Karolis Bensonas, 
•Tonas Griffin, ir Jonas Lab-
žentis. 

Apart žaidimo Knights of 
Columlms lygoje, yra manoma 
lošrti ir su kitais tymais. Pri-

Ligonineje 
Dr. Kliauga Randasi 

Dr. Kliauga, dantistas, ku
rio ofisas randasi num. 2420 
W. Marąuette Rd., užvakar 
buvo išvežtas į Edward Hines 
ligonine. Šiuo laiku nežinome 
kiek laiko teks jam ten išgu
lėti, bet kai sugrįš, vel pra
nešime. 

OUR I 
House Paint 
# Sun, wind, rain and sleet at lašt hav« 
met their master and the ycars will prove 
ttow right you were to choose OUR BEST 
House Paint—backad by 
57 years of p a i n t and 
varnish manufacturing 
eupenence. 

$285' 

MATERIAL ESTIMATES AND 
COST OF C O M P L E T E JOB 
F U R N I S H E D ON REQUEST 

Southwestern Paint 
AND 

Wall Paper Co. 
2338 SOUTH LEAVITT ST. 

Tel. MONroe 8172 
P E T R A S CIBULSKIS. Sav. 

sižymejęs kaipo vienas iš stip
resniųjų tymu. Pernai iš 25 
žaidimų lygoje, komanda pra
laimėjo tik keturis sykius. Tai 
ir šjmet, su prisirašymu kole
tą naujų bolininkų, yra mano
ma kad tymas bus geresnis ir 
galingesnis. 

Ra tol j sudaro Povilas Krau 
clmnas, Jonas Petreikis, Jo

nių ant piknikų ir taip pana
šaus, pagal sutarimo. Tymai 
norėdami persitikrinti su La« 
eliavioiaus komanda yra pra
šomi pašaukti telefonu ar pri
siųsti atviruke menedžeriui, 
John Labzentis, 10826 South 
AVabash Ave., Pullman 0840. 

Roseland ietis 

PLATINKITE "DRAUGĄ' 

C L A S S I F I E D 

PASKOLOS ANT NAMŲ 
SIMANO DAUKANTO FEPERAL, 

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
of Chfcago 

2202 West Cerniak Road 
TEL. CANAL 8887 

1\en. J. Ka^anauskas. Kaltininkas 

R E N D O N TAVERNAS 
Rpndon pllnat jreng-fas tavernas pa
tiki mui žmogui, dera vieta geram 
žmogui. Pusė bloko nuo bažnyčioa 
Biznis gerai išdirbtas. Atsišaukite f 
savininką: 2257 West 23rd Place, 
trp^ias .aukštas. 

PARDAVTMDI NASTĖS 
Pardavimui 3-fletų namas Bridgre-
porte. Atsišaukite: Kazimieras lian-

REIKALINGA DARBININKAS 
Reikalingas darbininkas fikio darbui. 
Turi mokėti mel?ti karves. Pagei
daujamas nevedės žmogus Atsišau
kite laišku: "Draugas". 2334 South 
Oaklev Avenue, Cliicago, III.. Box 
Xn. 073B. " 

PARDAVIMUI NAMAS I R BIZNIS 
Pardavimui namas. 6 Kambariai vir
šuj: tavernas ir 4 pagyvenimui kam
bariai pirmame aukšte. Mūrinis ga-
radžius. Taverno fiksčeriai visi nau
ji. Parduosim pigiai. Randasi ant 
63-čios pat.vės. Atsišaukite: Telefo
nas PRO.«pert 3078-

APDRAUDA—INSURANCE 

Apdrausk savo Automobilj arba 
Troką Šiandien, nes r>'toj gali 
būti pervėlaL Mes apd raudžiam 
Automobilius už numažinta kal
ną ir galiama išmokėti per S 
mėnesius, be komiso. Pavyzdžiui: 
Liability nuo $5,000. iki $10,000 
ir Property Damage 11d $5,000, 
kaniuoja dabar tik $30.60 arba 

$7.66 { mėnesį. 

Taipgi apdraudžiam story Lan-
rų Langus, Rakandus, Namus ir 
kitą turtą 20 procentu pigiau. Ir 
atsakomingoj Apdraudos Bendro
vėj. Dėl platesnių informacijų, 
kreipkitės prie įgaliotinio: 

K. J. MACKJE-MACIUKAS 
2346 W. 60th St., 2-ros lubos 

Tel. Prospect 8140 

Tš'poperiuojame 
bari už $ 
vidaus ir 

3<vnk>k| 

bile didžio kam-
2.0 0. Maliavojam namus iš 

Inuko. 
Bros.. Tel. Yard.e 1510. 

Atnaujinkite ir Pagrasinkite 
Namu Grindis 

"DUSTLESS FI/OOR SAXDINO" 
Apkainavimas Dykai — 

15 Metų Patyrimo 
Darbas G va rantuotas 

Del Specialių Sąlygų 
šaukite Dabar 

COMPUETE FDOOR SERVICE 
Telefonas Normai 4700 

PARDAVIMUI 

Pardavimui grosernė ir delicates-
8«"-n, ir namas. Cicoroj, arba par
duosim vien bizni. Biznis išdirbtas 
per daug motu. 4 pngyvenimui kam
barini užpakalyje. Saukite savinin
ką: Tol. Cicero 1G92. 

REIKALINGAS DARBININKAS 

Reikalingas janitorius. 3 fletų name j 
pečių prižiūrėti. Duoda 2 kambarius 
ir maža primokejimą. 5514 South 
Emcrald Avenue. šauki f e vakare. Te
lefonas PROsneet 9181. 

MARQUETTE PARKO APYI/IN-
KfiJ 8 cottagiai nuo $1600.00 ir au
kščiau. 

15 bungalows nuo $3500.00 ir au 
kščiau. 

27 dviflačiai nuo $6000.00 Ir au
kščiau. 

18 keturflačiu nuo $9500.00 Ir 
aukščiau. 

Taipgi statome naujus namus Ir 
taisome senus, parūpiname pasko-

, las ant lengvų išmokėjimų. Apskai-
• čiavimas veltui. Turime apie 150 

farmų, didelių ir mažų netoli Chi
cagos. Kas ką turite mainyti arba 
norite pigiai pirkti, kreipkitės paa 

O P. SUBOMSKIS, 
6921 So. Western Avenue 

, Tel. Republic 3713 
I V a k a r a i Prospect 0176. 

\ 

P i r m o s R ū š i e s 
JUODŽEMIS 

gėlynams ir žolynams 
Parduodame bušeliais ar vežimais 
1 bušelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 

15 bušelių $2.50. 
STANLEY GAVCUS, 

110 So. Ridgeland Ave. 
WORTH, ILLINOIS 

Į Tel. Oafe Lawn 193J-1 Į 

CUTS-BURNS-SCALDS 
Bhould be quickly treated to p^vent bad after-
eff ects as well as relieve pain. Lse OIL-of-SALT. 
Wonderful too for sore, tired feet. At your 
druggist's—money back if not satisfied. For 
freesample writeMosso Laboratories, 215 South 
Leavitt Street, Chicago. 

OUICKRELIEFFORFEEf 

Remkite Lietuviškę 
Žydukę 

NATHAN 
KANTER 

MUTUAL 
LIQUOR 

CO. 
"VVliolesale 

4707 So. 

Halsted St. 
Tel. Blvd. 

0014 

RHEUMATISM 
Pain—Agony Starts T o Leave ia 

24 Hours 
Happy Days Ahead for You 
Thlnk of it—how thia old world 

does make progress—now comes a 
preseription which is known to phar-
niacists as Allenru and wlthin 48 
bours after you s tart to taiie thia 
fcflrtft acting for mula pain, agony and 
Inflammation caused by excess urlo 
ocid has started to depart. 
• Allenru does just what this rrotice 
Kiys lt will do^it is guaranteed. Tou 
can get one generous bottle at lead-
Ing drugstores everywhere for 85 
cents and if it doesn't bring the Joy-
»us results you expect—your moie / 
«rhole heartedly returcerL 

I 
MARQUETTE P A R K E 

Savininką, apleidžia Chlcagu, f I I 
dienų turi būti parduotas bungalow 
6832 S. Maplewood Ave.; 5 po I 
kambarius, Šiltu vandeniu šildomas, 
2 karu garadžius. 
Taipgi 4008 S. Maplewood Ave., 1 
fletu namas; 4 po 5 kambarius, lo
tas 50 pėdų pločio, 2 garadžiai, ren-
dos j mėn. $50.00. Abudu namui 
parduosiu už teisingą, pasiūlijimą. sv 
mažu jmok^limu. CJ. P. .Suromskis. 
manaeer, 6921 S. Western Ave., t e l 
Republic 3713. Namų telefonas — 
Prospect 0176. 

PARDAVIMUI 
Brlghton Park Biznio Namas 

Storas ir fletas pagyvenimui ir dviejų 
karų garadžius. Parsiduoda visai pi
giai. 

CHARLES ZEKAS 
4425 South Fairfield Avenue 

Tel. l A F a y e t t e 8248 

PASKOLOS ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ 

nuo 1 iki 20 metų. Visai lengvais 
mėnesiniais atmokejimais. Del pla
tesnių informacijų, kreipkitSs i: 
GEDIMINAS BUILDING & 

LOAN ASSOCIATION 
4425 South Fairfield Avenue 

Tel. LAFayette 8248 

' Padėti Pinigai kas Mėnesi iki 11 Dienos, N e i Nuošimtį Nuo 1 Dienos. J 

ATSARGOS KAPITALAS - ^340,000.00 i 

CONRAD 
Fotografas 

Studija {rengta pu
mos rūšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywood 
šviesomis. D a r b a s 
G a r a n t u o t a s . 

420 VVest 63rd Street 
T e l : Biznio — ENGlewood 5883. ( 

Bes . — ENGlewood 5840., 

j TURTAS VIRŠ #4,700,000.00 
Dabar mokam 3Vį% už pa
dėtus pinigas. Dnodam pa-

j skolas ant namų 1 iki 20 m. 

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

and 
LOAX ASSOC5IATIOM 

O P CHICAGO 
JUSTTN ^L\CKJEWICH, Pres. 

Obartered by U. 8. 
SAVINGS FEDBRALL.T 

INSURED 
• 

4192 ARCH2B AVENUE 
TEL. VTRGINIA 1141 

VAIi.: 9 iki 5 p. p. Trečiad.: 0 Iki 1S.-00 p. feitad.: 0 iki 8;00 T . T . I 
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