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TRUMPA 
Rate J, 

Paskutiniajam "Muzikos 
Žinių'* numeryj (gegužės m.) 
yra įdomus straipsnis — "Su-
raskime būda kaip atstatyti 
pasitikėjimą masėse.n Rašo
ma apie mūsų dainos meno 
negalavimus ir geros ir tei
singos kritikos reikalą. Labai 
sveika, kad tuo mūsų visuo
menei opiu klausimu pasisako 
tie, kuriems jis geriausiai ži
nomas ir artimas. 

VOKIEČIAI JAU TIES SASMAUGA 
Perskel i santarvininkų fronto jėgas 

Del publikos nesilankymo 
koncertuose * Muzikos Žinios* 
taip pasisako: 

"Šta i kame glūdi atsaky
mas: kodėl nesilanko publika 
į koncertus! Nežaiskime su pu-

REYNAUD PRIPAŽĮSTA 
PAVOJŲ PRANCŪZIJAI 

Sako. prancūzų generolai 
padarę apgailėtiną klaidą 

BERLYNAS, geg. 21. —; PARYŽIUS, geg. 21. 
Nacių viršininkai džiugauda-j Prancūzijos vyriausybė pripa-
mi praneša, kad vokiečių ka- žino, kad vokiečių kariuomenė 
riuomenė pagaliau perskėlė pasiekė Somme upės žiotis ties 
santarvės valstybių karo jė-! Anglijos sąsmauga. 

M ^ R e v R r t o k ^ ^ l b i ^ f S š i a u r i n ė J Prancūzijoj ky- Premjeras ir karo ministras 
se ar recenzijose tuščius be rei l m V**iek™ Anglijoa sąs- Reynaudas šiandien senate 
kšmės sakinius kur to ueužsi- " T * * * T S°™™*V™ ž i o t i 

mis. Ir dar pažymi, kad vo tarnauja. Nemėtikime garbin
gus titulus — artistas, solis
tas, kompozitorius, žymiausis, 
pirmutinis ar pirmutinė, vie
nintelė ir t p , " 

Galima tik pridėti — sa-
piente satl 

1932 metais, kalbėdamas An 
glijos parlamente, dėl Vokie
tijos ataiginklavimo, \Vinston 
Churchill pareiškė: 

Reikalaujama leisti Vokie . . 

kiečių kariuomenės žvalgy
bos vienas dalinys atsidūręs 
arti Paryžiaus tiek, kad jau 
matomi Eiffelio bokšto vir
šutiniai stiebai. 

Vokiečių karo vadovybė 
praneša apie šiuos laimėji
mus: 

Paimta Abberville, Amiens 
ir Arras smogiant Anglijos 
saemaugos link. Abberville 
yra vos už 15 mylių nuo sąs-
maugos. Priešakinės sargybos tijai g i n k l a s . Neleiskite pri-. . 

n - i ^ xr , . ... ... , įau užima paskutini toli. A-
• gaunami, jog \okM*i}*-ttk ly-[ J . r x * _.' . ~~*^ -^-u-.i • &• v- • • nuens miestas yra didžiai gyfoės reikalauja. Šie būriai . x, . ' Im .Y _ 

svarbus geležinkelių įssisako-žaliukų teutonų jaunuolių, ku
rių akyse žiba troškimas au
kotis dėl tėvynės, neieško ly
gybės. Jie nori ginklų. 

Gavę ginklus jie pareika
laus, prarastų teritorijų ir ko 
lonijų. Tas reikalavimas su-
krės ir galimai sunaikins (pa
matus visų valstybių, kurias 
aš paminėjau" . 

jimas. 
Sutriuškinta prancūzų 9-oji 

armija. Nelaisvėn paimtas 
gen. Giraud su visu štabu. 

Pašalintas paskutinis san
tarvės jėgų priešinimasis Re-
thel apylinkėse. Paimtas Laon 
miestas ir pasivaryta arčiau 
Aisne-Oise perkaso pietiniam 
šone. 

Paimtos paskutinės belgų 
Namuro tvirtovės, pasistumta 
į Ghent miestą ir santarvės 
jėgos atblokštos nuo Valenci-
ennes. 

Be to, dideli nuostoliai san-j įr j 0 s naujais vadais. Jis vilią \ 
tarvei padaryti jūroje. • s[y kad nauji vadai atitaisys 

pranešė apie santarvės nepa-
vykimus kare. I r be jokio dve 
jojimo pareiškė, kad Prancū
zijai kilo tikras pavojus. 

Už nepasisekimus premje
ras kaltina prancūzų generolų 
neapdairumą — jų atliktas 
klaidas. Prancūzų kariuomenė 
atsimesdama nuo žaibiško vo
kiečių puolimo keliose vietose 
paskui save nesunaikino Meu-
se upės tiltų. Tad davė puikią I n „ 
progą vokiečiams greitai per-' 
sikelti per upę su jų tankais, 
pabaisais ir mestis toliau per 
šiaurinę Prancūziją. Ši klai
da apgailėtina, bet jau neati-
taisytina. 

Nepaisant to, sake premje-
ras, Prancūzija su Anglija at 
kakliai kovos. Jos negali būti 
nugalėtos, jos nežus, turi lai
mėti šį karą. 

" J e i kas man sakytų, kad 
tik stebuklu gali būti išva
duota Prancūzija, aš atsaky
čiau, kad tikiu stebuklams", 

LANOON NEVYKS 
Į WASWNGTONį 

1936 metų buvęs respubli
konų partijos kandidatas į 
prezidentą Alf. M. Landon 
iš Topeka, Kas., per Chicagą 
vyko į Washingtoną ten prez. 
Roosevelto kviečiamas konfe-
rencijon. Chicagoj jam pra
nešta, kad konferencija at
šaukiama. Landon grįžta at
gal į Topeka. 

Kalbama, konferencija at
šaukta, kai spauda paskelbė 
Landono tpareiškimą, kad jis 
kviečiamas į Baltuosius Rū
mus tartis sudaryti sambūri-
nę vyriausybę, tai yra, demor 
kratų kabinetan įtraukti res
publikonus ir atidėti naciona
linius partijų suvažiavimus. 

Kaip žinoma, Landon buvo 
pareiškęs, kad jis priešingas 
šiam prezidento sumanymui. 

Šiuo žemėlapiu rodoma, kaip vokiečių kariuomenė per šiaurinę Prancūziją; kyliu ver- T a g e i k g prezidentą. 
žiasi Anglijos sąsmaugos link. Veltui santarvės kariuomene vokiečius atakuoja iš abiejų šo 

(Acme telephoto) 

GEORGIA NUSISUKA 
PRIEŠ SVETIMŠALIUS 

Šiandien Churchillo kalba 
atrodo buvus pranašiška. Vo
kiečių jaunuomenė, įgavus gin 
klų, pareiškė savo reikalavi
mus ir dėl tų reikalavimų nu
kentėjo visos Churchillo sumi 
nėtos valstybės. Nėra Austri-
jos, Čekoslovakijos, Lenki- / t l a r s t o s nuo Paryamus pabuvus iu v a d u padarytas klai- 6 0 0 0 0 0 v y r l J . 

jos, Danijos, Olandijos etc... S e s M » t a r v e B . * * £ ™°* T ' d a s - T i e v a d a i n e s i s k a i t 6 s u 

' «ų sudaro apie 300,000 britų,, priešo gausingumu ir per dang 
Karas vvksta visu smarku- , 2 5 0 ' 0 0 0 * * » i r * j v i e n o m i " j pasitikėjo savimi. 

hjono prancūzų. Šitos jėgos | 

jų pirštų antpaudus. 
Tas yra ryšium su iškelta 

valstybėje kampanija prieš 
nacius, komunistus ir kitas 

kalbėjo premjeras. "Nes aš ti- g l a p t a g o r g a n i z a c i j a g > k u r i o s 
kiu Prancūzijai ir prancūzų! _________________________ 
tautos ištvermei". ( S V E I C A R A I PAJHRENGC 

Reynaudas šakį, kad tautai GINTIS 

f!*'* _ ^ k ^ L l a r i " _ 0 , ! f " ! . BERNAS, geg. 21. - Svei-
carija turi sumobilizavusi vi
sas Savo karines jėgas — iki 

ATLANTA, 'Ga., geg. 21. —j rausiasi po valstybės pama-
Georgia valstybės gubernato-l tais. , ; 
rius E. D. Rivers išleido atsi-j Pasipriešinusieji registruo-
šaukimą. Valstybinę ^policiją.' tis svetimšaliai bus nurodyti 
ir šerifus įpareigoja suregis- šalies vyriausybės agentams, 
truoti svetimšalius ir nuimti kaip įtariamieji. 

Svetimšalių registracija 
bus vykdoma administraci
niu keliu. Prireikus gi bus 
pravestas atitinkamas įstaty
mas, sako gubernatorius. 

mu. Belgija jau beveik visa 
užimta. Iš vokiečių kariuome
nės stovyklų jau matosi Eife
lio bokštas. Atrodo, jog vo
kiečių kariuomenę sulaikyti ne 
įmanoma. 

Jau ir Anglijai gresia pavo
jus. jVokietija jau tik 70 my
lių nuo Anglijos, o tuo tarpu 
Anglija nuo Vokietijos apie 
1000 mylių. 

Šiuo laiku labai galima, kad 
vokiečių bombonešiai pasiro
dytų virš Londono, nes juos 
gali lydėti kovos orlaiviai. 
Tuo tarpu Anglijos* kontrata
kos prieš Vokietiją sunku ti
kėtis, nes distancija per dide
lė. 1000 mylių bombonešiams 
galima, bet kovos lėktuvams, 
kurie juos apgintų nuo Vo
kietijos orlaivių, neįmanoma, 
nes jie tegali skristi maždaug 
apie 600 mylių nutolį. 

yra desperacijoje. Joms greit' LONDONAS. — Iš Prancū 
pristigs amunicijos. Paryžius z į j o s netikėtai grįžo karaliaus * 
negali joms teikti pagalbos, brolis gen. maj. Gloucesterioj | r l a i s v e - * » - T > » i n™> 1 8 P r i n t L 

Britai pirmieji iš karo fron 
to skubiai atsimeta sąsmau
gos link tikslu pasprukti atgal 
į Angliją. Bet naciai pareiš
kia, kad vokiečių svarbiausios 
tikslas yra sunaikinti britų 
kariuomenę, jei ji nepasiduo
tų. Vokiečių lakūnai nardo są
smaugos padangėmis ir ata
kuos bėgančių britų transpor
tus. 

PLATINSITE "DRAUGĄ" 

Tačiau šio karo nė viena 
nė kita pusė dar nelaimėjo. 
J is dar gali. prasitęsti iki žie 
mos ir išeiti vokiečių pralai
mėjimu, nors iki šiol laimėji-

princas. Pirmiausia jis atlan-

POPIEŽIUS ŠIEMET 
NEAPLEIS VATIKANO 

VATIKANAS, geg. 21. -
Vatikane kalbama, kad Šven
tasis Tėvas Pijus XII dėl 

Kariuomenėje nesimato jo-' skaudžių įvykių Europoje, 
kio poniškumo, drausmė pa-j matyt, šiemet per vasarą pa
vyzdinga, nes kariai yra iš-į siliksiąs Vatikane — nenusi-
mokslinti mokyklose ir gerai* kelsią's į vasarinius rūmus 
apmokyti ginti savo tėvynę: Castelgandolfo sveikatą susti-

AMERIKAI PASKIRTAS 
VYSKUPAS 

(Vėliau pranešta, kad Lan
don visgi vyksta į Washingto-
ną konferencijon). 

! 

AVASHINGTON, geg. 21. 
Apaštališkas delegatas prane
ša, kad Šventasis (Tėvas Pijus 
XII J. A. Valstybėms pasky
rė vyskupą. 

Iki šiol buvęs Newarko au-
xilinis vyskupas paskirtas 

KONGRESAS SVARSTO 
SAUGUMO PLANUS 

WASHINGTON, geg. 21. — 
Kongreso komitetai skubotai 
svarsto šalies saugumui iš
keltus planus. 

Trentono vyskupu, o nauju! Senato komitetas pripažino 
auxiliniu vyskupu Newarko 1,821,000,000 dol. išlaidų ka-
(N. J.) arkivyskupijai paskir rįUOmenei ateinančiais ne tais, 
tas šios arkivyskupijos kanc- i§ tos sumos 7.14 milijonų dol. 
leris mgrs. Thomas Boland, 

ĮVESTAS 12 VALANDŲ 
DARBAS 

PARYŽIUS, geg. 19. -
Prancūzijos vyriausybė spe
cialiu dekretu įvedė 12 va
landų dienos darbą visuose karinių reikalų komitetas 
lėktuvų, ginklų ir amunicijos kariuomenės orinių jėgų vir-
fabrikuose. Turi būt dirbama šininko maj. gen. Arnoldo pa-
dienomis ir naktimis visas tyrė, kad 50,000 karinių lėk-

skiriama kariuomenės skai
čiaus didinimui ir reikme
nims, kaip prezidento nuro
dyta. Kalbama, senatas pasi
ryžęs šią savaitę pravesti sau 
gumo bilių. 

Kongreso žemesniųjų rūmų 
iš 

septynias savaitės dienas. 

PARYŽIUJE DALINAMI 
DUONŽENKLIAI 

iki 60 m. amžiaus. Jie supran 
tt karalių ir po to nuvyko tf* prievolės gyvą reikalą, 
karo ministeriją. Kai kur 7 iki 14 m. amž. 

Patirta, princas lengvai su-j vaikai iš mokyklų paleidžia-
žeistas bombos šuke. j mi gelbėti žemės ūkiuose. 

BRITŲ POLICIJA 
KOVOJA SU PRIEŠAIS 

LONDONAS, geg. 21. — daug darbo. 
Britanijoje imta vykdyti nau- ' Policija budi visuose fašis-
ji karo laiko įstatymai, nu- tų. Komunistų ir talkininkų 
kreipti prieš valstybės ir vy- politiniuose susirinkimuose, 
riausybės priešus — taikinin- Už kiekvieną nepalankų vy
kus (pacifistus), komunistus 
ir kitus triukšmadarius, Įsta 
tymu suvaržoma kad ir ma 
žiausia opozicija. Tad polici

niai aiškiai Vokietijos pusėj, ja ir teismai turi nepaprastai; svetimšaliams. 

riausybei, arba valstybei pa-
reikštą žodį vykdomi arešta
vimai. 

Didelės bausmės tenka ypač 

Jo Šventenybė sakosi norįs 
kasdien turėti kontaktą su ka
ro žiniomis ir karo eiga. 

Paskutinėmis keliomis sa-; 
vaitėmis popiežius nepapras
tai susirūpinęs. Kasdien stu
dijuoja iš viso pasaulio pra
nešimus apie tarptautinę si
tuacijai 

Popiežiaus radijo priimtu
vas kasdien tik po pusiaunak 
ties uždaromas. 

tuvų įsigijimas kainuos iki 7 
bilijonų dol. ir jų operacijai 
reikalinga pusė milijono vy
rų. 

Tai nepaprastas užsimoji
mas, kurs gali būt įvykdomas 

PARYŽIUS, geg. 21. — Čia 
gyventojams pradėta dalinti 
duonženklai. Ateityje neturin' tik už eilės metų. Šiemet pas-

j tieji kortelių negalės gauti tatyti lėktuvai už poros metų 

AMERIKIEČIAI RAGINA
MI APLEISTI SIRIJĄ 

A. Valstybių gen. konsulas E. 
E. Palmer ragina amerikie
čius apleisti Lebaną ir Siriją 

1 — grįžti į Ameriką. 

duonos. 

VOKIEČIAI IŠTRAUKIA 
TANKUS 

BASELIS, geg. 20. — Pa
tirta, Vokietija iš Šveicarijos 
pasienio ištraukia tankus ir 
nežinia kur juos siunčia. Gal 
į vakarinį frontą. 

475,000 l)OL. PARODOMS 
WASHINGTON, geg. 21. — 

bus netinkami. 

BEIRUTAS, geg. 21. — J. Prez. Rooseveltas paragino 
kongresą paskirti 475,000 dol. 
išlaidų federaliniam dalyva
vimui šiemet New Yorko ir 
San Francisco parodose. 

BERLYNAS. — Nacių ka
riniuose sluoksniuose kalba
ma, kad šiaurinėj Prancūzijoj 
apie 700,000 prancūzų kariuo 
menės pakliuvusi į vokiečių 
spąstus. Prancūzams paspruki 
mas neįmanomas. 

ORAS 
CHICAGO SRITIS. — Šian

dien numatoma giedra ir ve-
• 

siau. 
Saulė teka 5:23, * leidžiasi 

6:10. 
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Bendradarbiams ir korespondentams raitų negalina, 

S neprašoma tai padaryti Ir neprisiunčlama tam tik*. 
palto ieaalu. Redaaeija pasilaiko san teise taisyti 

Ir trumpinti visas prisiųstus raitus ir ypač korespon
dencijas sali* savo nuoiizroa Korespondentu prašo ra
šyti trumpai Ir aiškiai (Jei galima rašomąja mašinėle), 
paliekant didelius tarpus pataisymams, vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos 
aUkraitin nededamos. 

Skelbimų kainos prisiunčiamos nereikalavus. 
Entered as Seevnd-Clase Matter Marcn SI. l i l t , at 

Cnioago. Ulinois Under tke A"t •( Marck A 1970. 

Prigimtis ir Dora 

darni šeimas, tautą naikina dalimis. Tik krei
va sąžine gali leisti ramiai laužyti savo prieš 
Dievo altorių padarytą sutar* ir tuo pačiv 
kartu piktintis laužymu tarptautiniu sutar 
čių, pasirašytų prieš Genevos tribūna. Di
džiausias Amerikai pavojus yra nukrypimas 
nuo Dievo ir Jo amžinosios tiesos. Kas iš 
esmes yra bloga, visur ir visada yra bloga. 
0 kūriniui nusisukti nuo savo Kūrėjo ir Jo 
duotosios kūriniui tvarkos yra iš esmes blo 
ga. J- V. 

Is V.K.R. Vyr. Komiteto Veiklos 
) 

Lietuvos spaudoje paskelb- j skoloms — 4,500 lt., Labdaros 
tas pranešimas apie tai, kas i draugijos bendrabučio remon-
ir kaip buvo padaryta Vii-' tui — 8,000 lt. Viso per pir
maus kraštui paremti sun fniuosius šių metų tris mėne-
kiuoju perėjimo momentu. [ sius išleista apie 104,000 lt., 
Štai Vilniuje leidžiamas dien- neskaitant sumų, kurias Vy-

Šventasis Tėvas saro aplinkraštyje "Šuni
mi Pontificatus moko, kad giliausioji mo
derninės bendruomenes blogybių šaknis yra 
atmetimas ir paneigimas visuotinės dorovin
gumo normos, būtinos tiek asmeniniam ir 
socialiniam gyvenimui, kiek ^tarptautiniams 
santykiams. Šventojo Tėvo minima visuoti
nė dorovingumo norma yra grindžiama žmo
gaus prigimtimi — ne ypatingais kokiais 
sumetimais — ir lygiai tinka visų laikų visų 
kraštų žmonėms. 

• a s i 
Didele šios visuotinės dorovingumo nor

mos stoka matyti ir mūsų Amerikoje. Dau
gelio dalykų blogumas ar gerumas yra sve
riamas Amerikoje ne Dievo žmogui duotose 
svarstyklėse — jo sąžinėje, priderintoje prie 
prigimties ir posityviųjų Dievo įstatymų, bet; 
įvairiais siaurais, vienokios ar kitokios rū
šies, asmeniniais interesais. 

s s e 

Amerikoje auga nusistatymas prieš 
komunistus. Tačiau, šiam nusistatymui pra
džia davė ne amerikiečių nuoširdus įsitikri-
nimas, kad komunizmas. Pijaus XI tojo žo
džiais, yra iš esmės blogas, ir naikina, kur 
tik įsigali, švenčiausias žmOgbus prigimties 
teises, bet Stalino susitarimas su Hiieriu, 
kurio amerikiečiai nekenčia. Ar didžiausia 
blogybė, kurią amerikiečiai kemunizme įžiū
ri, yra tik Stalino susibičiuliavLnas su Hitle
riu? Kokia logika šiandie komunizmas yra 
blogas dėl to, kad surištas su Hitleriu, o ry
toj, kai atsiskirs nuo Hitlerio, vėl bus geras? 

* 

Amertkiėčiai tvirtina, jog Hitlerio nekenčiu 
dėl to, kad jis religiją naikina. Priežastis 
kilni. Bet tada Amerikai privalėtų lygiai 
rimtai užstoti religijos laisvę visur. Kodėl 
tie, kurie šiandie smerkia religijos laisvės 
varžymą Vokietijoje, jos nesmerkė vakar 
Meksikoje, Ispanijoje ir dar šiandie Rusi
joje? Kam tas dvilypis mastas? Jis tik įro
do, kad asmenų neapykanta yra didesnė už 
principų meilę. 

* * • 

Visa Amerika šlykstisi Hitleriu už jojo 
tiek kartų, iškilmingai, Čekoslovakijai, Len
kijai, Danijai, Norvegijai, Olandijai, Liuk-

Lietuvių Vieningumas 
Lietuvos Katalikų Veikimo Centro vadai: 

Daktaras J. Pankauskas ir Daktaras J. Lei-
monas rašė mūsų Federacijai, dėkodami ui 
aukas vilniečiams ir skaliu'*1"1'" katalikus 
prie vieningo darbo. 

— Mūsų tauta, — rase jie; — pergyvena 
nepaprastus laikus. Ir neabejotinai yra abV 
ku, kad šiuo metu visų lietuvių sutelktinis 
darbas tautos gyvastingumui išlaikyti ir jo
sios pažangai užtikrinti yra ypatingai rei
kalingas, O kadangi Lieiuva yra katalikiš
kas kraštas, tai taip pat yra suprantama, 
kad katalikams savo darbais čia daugiausia 
tenka pasireikšti...'' 

Amerikos lietuviai katalikai, ypač organi
zuoti į katalikiškas draugijas, yra ištikrųjų 
vieningi, jei neskaityti kai kurių įvykusių 
faktų, kur nekatalikai lietuviai pasirūpino 
"pagloboti" katalikų sudėtus pinigus Lietu
vos, ar Vilniaus, ar kitais reikalais. 

Lietuviai kaJalikai, kiek galėdami, aukojo 
tautes reikalams dolerius ir sutelktinį dar
bą. Mūsų gi 'nukatalikeję" broliai, vadina
mieji netikintieji, ners giriasi savo organi
zacijomis, bet aukų į Lietuvą mažai kas pa
siuntė. Jie skverbiasi į katalikų organizaci
jas, į iškilmių, parengimų, vakarėlių komisą 
jas. Jose stengiasi '' paglobotiv" pinigus ir 
juos tinkamai savo "principams" pasiųsti 
ten, kur katalikai neskyrė. Tad mums rodo 
visa praeities padrtis. 

Liet. katalikai Amerikoje turės savo pe 
čiais atkelti išeivijai skiriamą tautos labui 
naštą. Nelaukime, kad įmūsų darbą padarytų 
vadinamieji "tautiečiai". Daugiau vieningu 
mo parodykime savo tarpe. Turime mūsų gy
venimo vienintoją — Federaciją. Pasisten
kime tik per Federaciją teikti surenkamas 
mūsų aukas Lietuvai. Tada būsime iiikri, kad 

rastis "Vilniaus Balsas" 
IV-16 d. Nr. 87-me įdėjo to
kio turinio pranešima apie 
V.K.R. Komiteto Vilniaus-
skyriaus veiklą: 

"Draugijos Vilniaus Kran
tui Remti Vyriausias Komite
tas suaukotas visuomenes au
kas pradėjo ilniun siųsti pa
čiu sunkiausiu Vilniui ir vi
sam kraštui laiku, būtent per-

riausias Komitetas persiuntė 
paskiroms organizacijoms be
tarpiškai. 

Be to, Komitetas aprūpina, 
palengvintomis sąlygomis, lie
tuvių moksleivių ir atbegėlių 
bendrabučius malk jmis. 

Vasario 16-sios ir Velykų 
švenčių proga Komitetas ga
vo 98 siuntinėlius mokslci-

PfcOF. 
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, ve taip, kaip jis ja atsiuntė. , , 'viams skirtų dovanelių. l>o- I eitų metų spaliu mėnesi, kada , \ __._ . Taigi, prašau: 
, \ n - • , V 0 " . vanėlės perduotos Vilniaus, dr..r V įlniuje buvo Sovietų ka- _ . „ . . , . - v. -,- „ ' Valkininkų ir Švenčionėlių ap 
nuomene. 

Nors čia ir nebuvo dides
nių mūšių, bet dviejų kariuo
menių karo žygis paliko dide
lių žymių, ir miesto bei kai
mo gyventojai atsidūrė labai 
sunkiose materialinėse sąly
gose. 

skričių pradžios mokykloms. 
Daugiausia dovanelių atsiuntė 
pradžios mokyklų ir gimnazi
jos mokiniai. Negalima nepa
minėti tų siuntėjų pridedamų 
prie siuntinėlių laiškų bei de-

P o S v i e t e P a s i d a i r i u s k o J o n i i s ir mete po viso kute. 
Jeigu velnes butu turejas sie-

MAHANOY CITY, Pa. - l a u i t n o j b u t u ? J p a t 

Vienas mano kampelio tavors- i r p a l i k e s > B e t ^ t o j j ^ 
čių labai prašė, kad kurią dio- l i k o s a v o u o d e g o s g a l a > k u r i a 

ną palikčiau nesidairęs po k a r v e nukando. O tame galiu-
svietą ir padėčiau ant delno ke> k a i p žįnoma, visa velnio 

story" apie žmogų ir kar- g a l y b e t u n o J e i g u ^ p a m o _ 
suoja tuo galu, tai suskrenda 
visi velniai ir padaro tau ka 

Turėjo žmogus karve kuri 
temokėjo tik ragais badyti. Ne 
pieno ne teluku isz jos jis ne
gaudavo. Karve nieko dau
giau nežinojo, kaip tik volio
tis po sziaudus ir, kaip sa
kėm badyti ragais. 

Pirmoji įstaiga, kuri pasi
skubino pagelbėti vargau pa
tekusiems gyventojams, ir bu
vo "Draugija Vilniaus Kraš
tui Remti." Pagalba buvo su
teikta ir laiku ir efektyviai. 
(Jia patiekiama skaičiai, liečiu 
Vilniaus miestą ir jo apskri
tį, t. y. tos sumos, kurios per 
ėjo per 'Vilniaus Komitetą, 
neįskaitant Valkininkų ir 
Švenčionėlių apskričių komi
tetų veikimo. 

1939 m. spali ų-gruodžio mė
nesiais pašalpų išdalinta 
115,000 lt. plūs 15,000 zl. su-

dikacijų, kur jie rodo didelio (Tada žmogus nutarė vis-gi 
rūpestingumo ir broliškos ši r- turėti isz tos karves sziokia 
dies savo draugams-ėms vii-1 tokia nauda. Jis nuvedė ja in 
niečiams. pieva, pagirdė tyru vandenė

liu, apmazgojo ja, davė szie-

Reiksmingi 
Nuncijaus Žodžiai 
KAUNAS. (E.) — Vatikano 

naujai paskirtas Lietuvai 
nuncijus Centozas bal. 30 d-
iškilmingoje audiencijoje į-
teikdamas Respublikos Prezi 

nelio ir sako: "Mano žaloji, 
mano karvute, buk tu man 
drauge bet kitiems — arszus 
prieszas.'' 

Ta nakti vilkas insilauže in 
kute. Karve ji patiko ragais 
ir netik iszkrate vilkui gyvybe 

. . . . . . „v- Jbet nulupo skūra ir ryte ati-
dentui skiriamuosius rastus ^ #

 J davė žmogui. 
Žmogus džiaugdamasis vė

la iszvede karve in žalia lau-

be kt. pasakė e?sąs laimingas 
ir pagerbtas, galėdamas ats
tovauti Šventajam Tėvui toje 
tautoje, tieka atžvilgių tok io - Į^ pagirdė tyru vandenėm, 
je prakilnioje ir garbingoje-! apmazgojo ir davė szienelio. 

APŽVALGA 

mai; stipendijų moksleiviams 
bei paskirų paskolų — 10,000 | kuri per amžių negeroves irf ~ " B u k t u k a r v u t e , mano 
lt. Viso 1939 m. išduota j bandymus sugebėjo išsaugoti,1 drauge,^ o kitiems 
125,000 lt. plūs 15J000 zl. Di-į nepaliesta patį brangiausi sa- pneszų." 

mūsų aukos pakeliui "-neisgaruo* '> bet tik- ; ' - T J\ , i F * , l > » J n + n
 m ~ , x ! 

. v r m ^ k dalimi pašalpos buvo Vo senoliu mlikima— Kata
rai pasieks paskirt}. . * .* . . " _T. * .. / . .. . 

likų tikėjimą, is kurio ji se-
musis sau drąsos ir budrumo 
paslaptį. "Aš atvykstu į jūsų 
tarpų vadovaudamasis pa
čiu nuoširdžiausiu ir pačiu 
karščiausiu noru bendradar 
biauti visomis savo išgalėmis 
dėl tikrosios jfmj krašto ge
rovės ir dirbti, siekiant pada
ryti vis glaudesnius ir vis 
nuoširdesnius tuos gerus san
tykius, kurie laimingu būdu j szams pajuoka, 
yra tarp Lietuvos ir Švento-j Ta nakti velnias insilipo in 
jo Sosto", pabrėžė nuncijus' kute. O kaip karvute ji pati-
•?avo prakalboje Respublikos ko ragais! Aplamdė jam szo-
Prezidentui. I ™s, sudaužė ji visa, trypė 

Nauji Reikalai su Senomis 
Klaidomis 

"Tėvynėje" geg. 17 d. š. m. tilpo dr. A 
Butkausko paskatinantis SLA narius straips
nelis, kad jie savo seime darytų " spaudimą 
į mūsų pastovias komisijas, kad jos prisi
rengtų SLA seimui parūpinti legalius raštus 
priėmimui tos aukos, kurią velionis Michael 
Kanapeckas lietuvių tautai išeivijoje teikės' 
palikti". 

Toji gi auka — tai M. Kanapecko palik
tas turtas įkurti lietuviams seneliams (nt 
katalikams) prieglaudos namus. 

Galėtume tik pasidžiaugti, kad lietuviai 
semburgui, Belgijai ir visam pasauliui duo- nekatalikai yra susirūpinę savo senelių liki-
tojo garbes žodžio ir formalių sutarčių su- mu. Bet daktaras A. Rutkauskas pakeliui į-
laužyma. Labai teisingai amerikiečiai ginči
ja, kad jokia socialine santvarka neįmano
ma, kurt nėra pagrįsta ištikimu tarpusaviu, 
tiek asmenų, tiek valstybių, sutarčių vykdy
mo. Tai šventa tiesa! 

A * • 

Bet pikta darosi, kai klausaisi divorsuoto 
žmogaus, sulauiusio šventa Dievo įsakymą 
ir, Dievo akivaizdoje, iškilmingai sudarytą 
sn žmona sutartį ligi mirties nesiskirti, bai
siai besipiktinau i Hitlerio ir Stalino laužy
mu savųjų sutarčių. Tokius, girdi, anot mi
nimo divorsuoto asmens, tik prie sienos pa
statyti ir sušaudyti! Kodėl Stalinui neleisti
na sulaužyti savo sutarties su Lenkija, jeigu 
vyrui leistina sulaužyti savo sutartį su zmu-
na? Juk žmogaus sąžine yra tik viena. Kiek
vienas divorsuo.as žmogus, sutarčių laužymo 
atžvilgiu, yra mikroskopinis Hitleris ir Sta
linas. 

Šitokiu Hitleriuku ir Stalinuku Amerikoje 
yra kas penktas žmogus. Apskaičiuojama, 

braukia stambią klaidų. Jisai rašo: 
— "niūsų lietuviški Rymo katalikai bažny

čios klebonai savo tautiečių turtą iki šiol 
visoumet atidavė Italijos iždui". — 

Ir tai parašė žmogus, baigęs aukštus moks
lus! Nelaimingi tautiečiai neturi daugiau sa 
vo turtų, nes juos klebonai... "visuomet ati
davė Italijos iždui". 

Kokia nesąmonė! 
Ir tai rase blaivus daktaras. 
Jei gerb. Daktaras norėjo pasakyti, kad 

bažnytinės lietuvių katalikų savastys yra 
vietos vyskupo žinioje, — tai kitaip negali 
būti. Katalikų Bažnyčia nėra tautinė bažny
čia. Ji yra visuotinė visoms tautoms ir vi
siems laikams. 

Bažnytinės savastys yra tvarkomos Bažny
čios nuostatais. Jos yra vyskupų, klebonų, 
valstybės ir pačių parapijiečių priežiūroje. 
Tuo būdu jos apsaugotos nuo išeikvojimų, 
neteisėto kitiems tikslams panaudojimo. 

Ar gali d-ras Rutkauskas nurodyti bent 
vieną atsitikimą, kur lietuvių bažnytinė nuo-

kad Amerikoje iš penkių santuokų, vienas ; savybe butų atiduota "Italijos iždui"! 
divorsu. Hitleris ir Stalinas vienu j Rimti žmonės klaidomis nemaitina savo 

vpu naikina tautas. Divorsininkai gi, ardy- j skaitytojų. 
_ -» —..— U. 'mtnm I . 

duota maisto produktais. Prin 
cipe pašalpos buvo duodamos 
per įvairias organizacijas bei 
įstaigas ir tik atskirais atsiti
kimais paskiriems asmenims. 

Šiais metais šelpimas ture 
jo kitokio pobūdžio. Nepri
klausomybės sukaktuvių pro
ga Vytauto Didžiojo ir Biru
tės gimnazijų moksleiviams 
buvo pasiūta apie 400 gimna
zijos uniformų, tiek pat ba
tų. Velykų švenčių proga lie
tuviams pabėgėliams buvo 
duota rūbų, baltinių ir batų 
apie 6,000 lt. sumai. Vilniaus 
pradžios mokyklų mokiniams 
išdalinta 450 porų batų; be 
to, 300 mokinių siuvama rū
bų. Kas mėnuo išmokama 17 
stipendijų aukštesniųjų, vidu
rinių, ir specialinių mokyklų 
moksleiviams. Didesnė sti
pendininkų dalis, lietuviai pa
bėgėliai, buvę kaliniai. Vaikų 
darželiai ir kitos švietimo ir 
kultūrinės įstaigos gauna pa
šalpų betarpiškai iš Vyriausio 
Komiteto Kaune. 

Vilniaus varguomenei šelpti 
Komitetas išduoda kasdien 
per 500 pietų. Pietūs gauna
mi Žmogaus Draugijos val
gyklose. 

Naujosios Viliuos, Trakų, 
Lentvario ir kitų valsčių var
guomenė šelpiama pinigais ir 
produktais. 

Per pirmuosius šių metų 
tris mėnesius išleista: pašal
pos ir produktais, — 19,500 
lt., pietų kortelių išduota apie 
30,000 — 12,000 lt , mokslei
vių aprangai — 54,000 lt,, lie
tuviams pabėgėliams aprangai1 

— 6,0002 stipendijoms ir pa-j 

— arszm 

Ta nakti vagis insilauže in 
kute. Karve patiko ji kuogj?-
riausia, paežiais ragu smailu 
mynais taip kad vagis begra-
baliodamas iszeigos pametė 
savo pinig;u krepszi, kuri ry
te žmogus rado. 

Nudžiugo žmogus ir vel kar
ve iszvede in žalia lauka, pa
girdė szaltinio vandenėliu, da
vė szienelio ir sako: "Buk tu 
man džiaugsmu, o mano prie-

)5 

tik tu nori. 

Ryte ateina žmogus ir kute 
ir randa uodega. Tik szvyksz-
tels ja — ir velniu prilėkė 
net tirsztai. Žmogus sako, 
duokite ana, o velniai tik lak
sto ir viską iszpildo. 

Žmogus besidarbuodamas 
su velniais ir pamirszo apie 
karve. Ji sukudo nes nei mai
sto nei gėralo niekas nedavė. 
Ji kentė, kentė, bet ant galo 
jos kantrybe truko ir iszbego 
isz kūtes spardydama kojas 
ir mosuodama ragais. Visi 
velniai tik pabyro kai pūkai, 
o žmogus gavo karta in pa-
szone ir iszsitiese. "Jei tu 
nori," karve sako, "kad asz 
bueziau tau drauge tai tu tu
ri mane iszvesti in lauka, pa
girdyti tyru vandenėliu, nu
mazgoti mane ir parvesti ma
ne namo bei szienelio duoti. 
O dabar tu, žmogau, pradejas 
draugauti su velniais insipui-
kinai, o žinok kad kur velniai, 
ten ir nuodėme." Su tais žo
džiais ji užbadė žmogų iki 
mirties. 

Pamoka: turėdamas aukso, 
nepaniekink ir vario, szvino 
bei geležies, nes ir tas viskas 
žmonijai reikalingas. 

(Saule) 

— Sakyk Jurgi, ko tu taip 
dažnai eini imtynių žiūrėti! 

— Mokinuos. Labai įdomu. 
Įvairių taisyklių galima iš
mokti. 

— Taip f Tai tu sugalvojai 
tapti čempionu. 

— Ne, aš manau ženytis. 

JĖGA IR TEISĖ. 
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KAS ŠIANDIE SKAITOMA 
Savaitine Laikraščiu, žurnalu Ir Knygų Apžvalga 

veda Eduardas J. Kubaitis 

Jungt Valstybėse 
21,403,136 Katalike 

P. J . Kennedy and Sons, 
knygų leidinio bendrove ne
seniai išleido "Official Cat-
holic Directorv for 1940", ko-
riame randame įdomių statis
tikos skaičių apie Katalikų 
Bažnyčią šioj šalyj. Iš paduo
tų skaitmenų randame kad da
bar J . V-bese randasi 21,403,-
136 katalikų, 222,557 daugiau 
negu pereitais metais. Kardi
nolų, arkivyskupų ir vyskupų 
yra 104. Kunigų, pasaulinių 

Protestantas Smerkia 
Protestantizme Už 
Netoleranciją 

(Kaip žinoma, prieš kiek 
laiko Prezidentas Roosevelt 
paskyrė Myron C. Taylor kai
po savo ambasadorių prie Va
tikano. Tuojau pasipylė dau
gybe protestų iš protestantų 
pnsės prieš tokį neva "pavo
jingą: suartinimą Bažnyčios su 
Valstybe". Dr. Stanley High, 
žymus protestantų rašytojas, 
kalbėtojas ir dvasiškis, pa
smerkė žemiau paduotais žo-

ir vienuolių — 33,912 (Ų3> į^ūh t o k i ą netoleranciją), 
daugiau negu 1939 m.), pioj 
šalyj randasi 202 seminarijos "Geriau verčiau kad Pro
su 17,087 klierikų. Katalikiš- testantizmas visad tylėtų jei-
kų universitetų, kolegijų, aka-! £u vienintele išeitis Kūną jis, £įau nepatėmiję/s Tavo sutver 

gali nurodyti beviltiškai nusi ' 

Automobilisto 
Malda 

(Tūlas Dr. Frederick Flem-
ing yra autorius šios nepa
prastos maldos). 

"Dieve, suteik man tvirtai 
ranką ir sargias akis, kad nei, 
vienas sutvėrimas nebūtų su
žeistas per mano kaltę. Tu 
suteikei gyvastį Savo sutvė
rimams. Meldžiu Tavęs kad 
neatimčiau ar sugadinčiau tą 
Tavo brangią dovaną. Saugok, 
Viešpatie, tuos kurie su ma
nim važiuoja nuo visokių ne
laimių. Išmokyk mane kaip 
vartoti automobilį tiktai savo 
ir kitų naudai, ir kad per pęr-
greitą važiavimą nepraleis.-

Naujas Rentgeno Aparatas 
Tai yra aparatas, apskai

čiuotas vieno milijono voltų 
įtampai, skiriamas vėžiui gy
dyti ir 12-15 cm storumo plie
no liejiniams peršviesti. Jis 
buvo sukonstruotas JAV 1939 
m. po ilgo paruošiamojo dar
bo. 

Anksčiau vien tiktai srovės 
tiekti tolygiam aparatui bū
davo reikalinga tam tikro tro
besio mašinoms. Viso apara
to svoris tik dvi tonos, jį leng
vai galima pervežti sunkve
žimiu. Palyginti su nepapras
tai didelio įtempimo rentgeno 
aparatais, naujasis aparatas) 
atrodo kaip tikras nykštukas. 

Iš to aparato bendro svo
rio apie 500 kilogramų tenka 
plieniniams šarvams, apsau-
gojantiems personalą nuo rent
geno spindulių veikimo. Pir
ma aukštavoltėms transfor
matorių apvajoms izoliuoti 
rentgeno vamzdžius buvo nau
dotasi tam tikra transforma
torine alyva. Šiam aparatui 
prireiktų 6,000 kg. alyvos, da
bar naudoja tam tikrą kom
binuotą tepalą, sveriantį vos 
40 kg ir kokybiniai geresnį 
negu alyva. Aparatas yra tin
kamai apsaugotas nuo nelai
mingų atsitikimų, kuriuos ga
lėtų (padaryti to aparato ne
paprastai didelis įtempimas. 

Vokiečių sunkioji artilerija vakarų fronte. (Acme teleph.) 

demijų ir aukštesnių mokyk
lų yra 2,237 su 480,483 stu
dentų — beveik 40,000 dau
giau negu 1939 m. 2,108,892 
mokinių lanko 7,597 pradines 
bažnytines mokyklas. Našlait-
namių yra 303, senelių prieg
laudų 171, ir ligoninių 703. 

Katalikiškų ligoninių skai
čius paaugėjo 24 ligoninėmis 
per vienus metus. 

Dabartine Kare 
Išpranašauta Keturi 
Metai Atgal 

Sheed and Ward, katalikiš
kų knygų leidimo bendrovė, 
tik ką išleido garsaus miru
sio rašytojo Gilbert K. Ches-
terno raštų rinkinį "The End 
of Armistice". G. K. Chester-
ton mirė prieš 4 metus. Sa
vo raštuose Chesterton jau' 
1936 m. pranašavo kad Hitle
ris užkariaus Lenkiją su Ru
sijos pritarimu. Šioj knygoj 
randasi nepaprastai įdomūs ir 
stebėtini komentarai apie da
bartinę karę, jos priežastis ir 
reikšmę. Minėtą veikalą čika-
giečiai gali įsigyti St. Benet| 
Knygyne, C. Y. O. Building, 
Congress ir Wabash. 

teikusiam pasauliui yra pro
testo rezoliucija prieš Prez. 
Roosevelto paskyrimą Myron 
Taylorio prie Vatikano. Visai 
civilizacijai dabar gresia bai
sus pavojus. Tą pavojų pra
šalinti reikalinga dvasinės vie 
nybės tarp visų tikybų, ypa
tingai protestantų ir katalikų. 
Protestantizmas, matyt, yra 
nusistatęs ne pagelbėti, bet 
kliudyti tai vienybei. Jeigu ji 
laiku nesusipras, Protestantų 
Bažnyčia nustos teises kalbė 
ti už šios šalies dvasinį nusi 
statymą". 

to pasaulio, gamtos gražumą; 
kad galėčiau su malonumu ir 
mandagumu atlikti savo ke
lionę". 

Atspausdintas 8-tasis 
Lietuviškos 
Enciklopedijos Tomas 

Spauda praneša, kad Spau
dos Fondo bendrovė neseniai 
išleido Lietuviškosios Enci
klopedijos 96-tą sąsiuvinį, ku
riuo buvo baigtas šio didelio 
leidinio aštuntasis tomas. Lie
tuviška Enciklopedija pradė
ta leisti 1931 m. pabaigoje. 
Pirmasis tomas buvo baigtas 
1933 metais. Dabar išleidžia
mas maždaug vienas tomas 
per metus. Aštuoniuose Liet. 
Enciklopedijos tomuose apim
ta raidės nuo " a " ligi " g " 
pradžios — t. y. ketvirtoji; 
miisų raidyno dalis. 

Iš "Mano Sielos Atgarsiai" 
Rašo Meškuitis 

J> 
teikia nei ramybės, nei sau
gumo, nei džiaugsmo mano 
širdžiai. Turtuoliams smar-

gumas nei kiek netikresnis 
turtuolių. Be to, turtas s epia 
savyje žmogui nemažą dali 

Kas Brangintina? 
Stoviu prie taško, iki ku

rio žmonių skiriama žmogui k i f t U v i r d i g p J a k a i g b a i m - g 

gyventi. Ar ilgai dar Dievas n e g u n eturtėliams; pate sau-
laikys mane šiame pasaulyje, 
Jam Vienam žinoti. Teko pa
gyventi, patirti smagumų ir g 

skausmų, teko šiek tiek pa- j - k į J 
žinti ir patį gyvenimą, Gal- p e r f a g . ^ ^ 
valingos aistros apnmo, hlai- t m . . m ^ ^ ^ ^ a r 

vian ir ram.au žiūrima , pa- . ^ ^ ^ ^ 
šaulį, bet noras tęsti savo ke- v. 

" . v .. „, v ,.. ilas cia pat. Daug yra sveikų 
lionę į užsibreata tikslą, gy
venti ir gyventi laimingai taip 
ir užsiliko .pilnumoje. Ko gi 
trokštama? Kas gyvenime 
brangintina, ko siekiama? 

Pasiūlys kas turtų, kad ra
miau ir saugiau baigti gyve
nimą. Ne. Atsakau. Turtas ne-

Dingo Žmogus, 
Arkliai Vieni Parėjo 

(XX) Žygaičių vai., Vait-
kiškės vienkiemio gyv. Seve
rinas Žilevičius 36 metų su 
reikalais bal. 8 d. išvažiavo į 
miestelį ir tą dieną negrįžo. 

Rytojaus dieną arkliai su 
apgadintu vežimu parėjo na-

•fffff^»įfi«fa7Pfriir m o y'ien'1' ° ^ev* Žilevičiaus 
"Blondie" ir "Henry" EUBi 

Į r o g E p : < ligi šiol nesurandama. 
Lietuvos Laikraštyje 

Lietuvos valdžios organas 
"Lietuvos Aidas" neseniai 
pradėjo talpinti amerikiečių 
labai mėgiamus 'comic strips* 
— "Blondie", kurį piešia 'Zin j.'.:.-—*> >^Md j pairusių šeimų, kurios savo 
Chick Young ir " H e n r y " ku-| Charles A. Lindbergh, ku- palaidu gyvenimu braunasi į 
rį piešia Carl Anderson. 'Blo- ris ragino U. S. ir kitus Ame-' doresnes bei gerai sugyvenan-
ndie* kūrinys lietuviškai va-' rikos kraštus jungtis apsigy-Į čias šeimas, ardydami gerą 
dinasi "Parplių Šeima". nimui. (Acme telephoto) 

Dar Metrikacijos Ner, 
O Jau... Irsta Šeimos 

KUPIŠKIS. — (XX) Ku
piškio apylinkėj yra nemaža 

sugyvenimą. 

Naujas sąjungininkų armi
jos vadas gen. Maxim Wey-
gand. (Acme telephoto) 

žmonių, bet jų dauguma ieš
kodami laimės jos neranda, 
neramiai blaško'si į visas pu
ses ir vėl atkrenta į nepaten
kinimo būklę. Ir man sveika
ta bus nuobodi be tikrojo 
džiaugsmo objekto. 

Daug žmonių trokšta gar 
bes. Bet ji tuščias, apgaulin
gas burbulas. Jos trokšti te
gali nesuvaldomas egoizmas. 
Netroškau garbės visą savo 
amžių, nepageidauju jos ir da
bar, kai nebėra nei vilties jov-
įgyti. Nagi ramus, patogus be 
rūpesčio gyvenimas, be tų ne
išvengiamų kovų, užimant pa
saulyje bet kokių atsakomin-
gų vietų. Tas būtų neblogai. 
Bet vėl vargina klausimas, ar 
galimas daiktas, kad žmogus 
taip ir neturėtų jokių rūpes
čių, jokio vargo. Ar nebus čia 
tuščia svajonė, kaip bolševi
kų žadamasis roju's. Norėti gi 
neatsiekiamo — neprotinga. 
Be to, baugu to ir norėti ži
nant, jog žmogaus gyvenime 
turi džiaugsmas pintis su 
skausmais. Reiškia, nebus var
gų, ar kančių, nebus ir tikro
jo, prasmingojo gyvenimo 

Ko gi -pagaliaus trokštama! 
Teko gyvenime patirti ma

lonių, tvirtų įspūdžių, ne vie 

nas momentas linksmai pra
leisti. Įspūdžiai palieka, at 
nintyje, bet, tų momentų ne
betekus, širdis lieka rami, ne 
varginama. Išgyventų jaunų 
dienų būtų lyg gaila ir tiek, 
bet, joms praėjus, jų pagei
dauti, ar liūdėti netenka. 

Giliausio įspūdžio patyriau 
nebetekus tėvelių; labai skau
du buvo netekti savo artimų
jų, genijų draugų, juos paly. 
dėti į amžinojo atilsio vietą. 
Širdis liūsta apsidairius ir pa
mačius, jog nebėra vieno, ki
to pažįstamojo, kaimyno, jog 
artimųjų ir draugų skaičius 
baisiai mažėja. Jųjų draugys
tės praradimas daro man gi 
lauš, skaudaus įspūdžio. Tai
gi turėti tikrų draugų, širdin
gų artimųjų ir bus mano gi
liausias troškimas. Jųjų drau
gystė malonesnė, negu turtuo

lių ar šimto juokdarių drau
gystė. Pas draugą duonoj 
kampelis skanesnis, negu pas 
magnatą puošnūs pietai. Žmo
gus žmogui teikia didžiausį 
džiaugsmą, kuomet jį tikrai 
myli, teikia skaudžiausį BUIŪ 
gį, kuomet jo nekenčia. As
menybė žmoga;:? gyvenime tu
ri didesnės reikšmės, negu 
kad žmonių paprastai mano 
ma. -

"Duokit man tikrų drau
gų!" šaukia mano širdis. NC-
ra jų? Tuomet man belieka 
džiaugtis dieviškąja, amžiną
ja Asmenybe, ne žmogau* iš
svajota dievybe, ne jo inte
lekto padaru, bet tikruoju 
triasmeniu Dievu. 

Namai be knygų — nešlo-
vingi namai: jie 'primena 
smuklę. De Amici 

The American Common at the New York "VVorkTs Fair 
(standing on the site of the former Soviet Pavilion) which 
will be the meting place this summer for all the peoples 
who have built America. It is dedicated to all American 
"nationality groups" who, thriugh their genus and \vork, 
have helped build this nation. Each week, a differ'nt "mv 
tionality group" will take over the Common and present 
colorful programs. The Common is sponsored by Sears, 
Roebuck and Co. 

•f 

SOCKO THE SEAPOG By Teddy 

$ 3 9 5 *r aukšeiHu 
LENGVOS SĄLYGOS. 

^ 

Įvairus indeliai, kaip antai mėsa ir Lt., pasiliks šviežiame stovyje, 
tyri ir vešūs, nenubluks ir neapsitrauks ir patrauks kiekvieno skonj. 

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

Pienininkams ir Valgykloms. 

KASTNER'S REFRIGERATION SALES 
MES SPECIALIZUOJAME KARČIAMŲ ŠALDYTUVUOSE! 

4234 W. 26th St., Chicago Lawndale 2557 

http://ram.au
file:///vork
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IŠ TĖVŲ KRAŠTO 
V 
Amerikiečiui 
Lietuvoj Amerika 

VIEKŠNIAI ( E ) . 11K52 mm-
tai* grįžęs iš Amerikos lieto-

i Vėžiai - Geras 
Biznis 
* 

VILNIUS (K). Lietuva iš 
senesnių laikų yra žynius vė-

vis Antanas Spingys, pasi- ž i ų tiekėjas užsieniams. Per 
kv;wv> talkon T. I rv ik į , Vie-J visa laikų vėžiai iš Lietuvos' 
l ė l iuose įkūrė didžiulę molio buvo noriai perkami, nes tu-
indų ir keramikos dirbtuve, rėjo aukštos kokybės vardą. 
Įmonė, sąžiningų ir prityru-j Vėžių gaudymo sezonas gra
sių žmonių vedama, augo ir gideda nuo gegužės 1 d. Rytų 
jos gaminiai rado plačių rin- Lietuvos upėse ir ežeruose ve-1 

. • 1 t m —-m . . . . -ką visoje Lietuvoje. Šiandien žių yra daug, todėl vėžių eks-
toje plačiai pastatytoje kerą-, p o r t 0 galimumai žymiai padi-
mikos dirbtuvėje gaminami a § j a . Rytų Lietuves upės ir 
moiiniai indai kaimui ir mies- ežerai gali duoti 1,5—2 mili-
tu i : kaimui prastesni, j > r a k - j o m i s Yį&ų kasmet, kas sir-
liškesni, miestui — kerami- d a r 0 fintus tūkst. litų verti 
kos dirbiniai. Dirbtuvė gami- n a n t tik eksportinėmis paja-
na įvairių rūšių indus virtu-j m 0 iu i s . 
vėms, servizus, vazas, peleni
nes, įvairių rūšių ir spalvų 
molinius koklius ir kt. Dirb-
t u \ ė šiandien yra didžiausia 
Ijietuvoje ir tokio keramikai 
molio sunku kur kitur rasti . 
Tai yra specialus paties A. 
Spingio išradimas. Spangio i-
niciatyva Viekšniuose įsteig
tas verslininkų skyrius. Da
bar viekšniškiams pageidau
jant, planuojama Viekšniuose 
steigti keramikos mokyklų. 

Rytų Lietuva taip pat yra 
žymi tiekėja užsienio rinkoms 
pirmaeilių grybų, kurie vie
tos fabrikuose marinuojami ir 
paruošiami eksportui. Pavasa
rio metu čia džiovinami bo
bausiai, vasaros metu — vo
veruškos, o rudens metu ba
ravykai, kurie eksportuojami 
džiovinti ir konservuoti. Vil
niuje veikia didelis grybų 
konservų fabrikas. Grybų ū-
kio šaka per metus duoda ūki 
ninkams iki 200 tūkstančių 
litų pajamų. Žuvo Kunigas 

KAUNĄS (E). Gegužės a]Ekinmifc* Vilniun 
. važiuodamas motociklu iš . . „ . ' . • _ . . . 

VILNIUS (E) . — Praside-

< 
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. 

DR. F. C. WINSKUNAS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2158 VVest Cermak Road 
Ofiso teL CANal 2345 

Oiiso Vai.: 2—4 ir 7—9 

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

Nancy, Prancūzija, 
telephoto) 

Vaikai nebijo, kad gali iš debesų antra bomba nukristi . (Acme 

Rad in ių į Vadukle, grįžda
mas iš savo tėvo laidotuvių, 
lenkdamas kitę motociklą, ir 
patekęs į pro vežę, užsimušė 
kun. Jankevičius, vienintelis 
Lietuvoje kunigas, baigęs me
no mokykla ir jau pasižymė
ję 
ręs 
rių ne vienas puošia 
altorius. 

jus pavasariui " ^ P ™ ^ j U t v i j o j M i t e K e t u r i 
pagausėjo ekskursijos V linui Į 
je. Gegužės 2 d. sekmadienį 
tiek privažiavo, kad nebetilpo 
nė Gedimino kalne, nė kitose 
istorinėse vietose. Pradėta 

Meta Lenkiškas 
Pavardes 

VILNIUS (E) . Pasų išda
vimo darbas Vilniaus krašte 
sparčiai varomas. Pastebėti
na, kad žymioji gyventojų da
il i ne tik prašo pasuose juos 
užrašyti lietuviais, bet ir sa
vo sulenkintas pavardes išsi
taiso. Pav. Turgelių valsčiu-

niai, gravenšteinai, antaniniai, je išduota 1140 pasų, iš kurių j 
cukriniai, Lietuvos pepinai, 11005 lietuviams, 112 lenkams, 
kiti silpniau. Konstatuota, ' 12 gudams ir 11 žydams. Ja -
kad jaunieji medeliai praėju-; šlūnų valse, išduoti 1288 pa
sui žiemų, mažiau nukentėjo, 'sai, iš jų 905 lietuviams, 281 

lenkams, 38 žydams, 33 ru
sams ir 6 gudams. Vien Ja
šiūnų valsčiuje pataisė savo 
pavardes 765 lietuviai. 

Vilniaus Krašto 
Soduose 

VILNIUS (E) . Vilniaus 
krašte aplankius 107 sodus ir 
apžiūrėjus apie 3,500 medžių, 
paaiškėjo, kad slyvos, treš
nės ir vyšnios beveik visu 100 
nuoš. iššalo. Kriaušių iššalo 
įvairių rūšių ranetos. Geriau
siai išsilaikė baltieji alyvi-

dalis 'stoja į Vilniaus amatų 
mokyklas ir mokosi amato. 
Mokiniai apgyvendinti ben
drabučiuose. 

LIETUVIS ADVOKATAS 

CHARLES E. ZEKAS 
ATTORNEY AT LAW 

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

Tel. Hemlock 1940 

negu apūgėję ar suaugę me-
dznu. 

Lietuviai Kunigai m Paskendo Dar Vienas 
KAUNAS (E) . Latvijoje 

šiemet mirė 4 lietuviai kuni- «*«-**j*« *-***vci,3 
gai : dek. Mačiukas, kleb. Bru- KAUNAS (E) . Latvių lai
žąs, kun. D. Taujenis ir kleb, va3> v e ž ^ L i*tuvos gumos iš-
A. Pabarėms. Visi jie buvo' dirbinių fabrikams " I n k a r u i " 

ELEKTRIKINĖS 
LEDAUNĖS 

. i •,• • i i - propaganda, kad ekskursijos 
»s gabus dailininkas, suku- f * °m > . » 

,. i ^ - * i Vilnai ateityje važiuotų tik 
>s daug gerų p a v e i k s l ų , ^ ^ ^ ^ ^ š v e n t J ^ c v i ^ u v o j e , bet buvo p a > L u n i a i " žaliava, užplau-

D a Z D W ; dieniais dėl didelio žmo£mTskirti diroti L a t v i j a lietuvių ^ s ant imnos paskendo, ta-
judejimo, ekskursijos nebetu- parapijose. Apie jų nuveiktus 
ri nė kur patilpti , ne kur pa- darbus latvių spauda gražiai 
valgyti, o ir lankytinos isto atsiliepė. 
rinės vietos yra perpildytos 

Ši pavasarį Vilniuje įvyk- 6 5 m . n u o V y s k . 

Pamatykite visas visų ge
rųjų Amerikos išdirbyseių 
ledaunes k. t : General Elec 
tric, Westinghouse. Philco, 
Norge, Kelvinator ir Cros-
ley. Kainos žemos. 6 pėdų 
ledaunę galima gauti už — 

$89.50, #114.95 
ir #14.50. 

Penkių m. garaneija. Leng
vi išmokėjimai, liausite dy
kai Radio arba 100 šmotų 
indų setą. Šis pasiūlijimas 
geras t iktai šia. savaitę. Da
bar laikas išmainyti savo 
radio ant naujos, geros ra
dio. Gausite iki $50.00 nuo
laidos už savo seną radio. 

Joseph F. Budrik 
Fumiture House 

3409-21 S. HALSTED ST 
Tel. YARDS 30SS 

sta visa eilė gausingų kongre 
sų: gegužės 5 d. įvyksta meti
nis žydų karių sąjungos suva
žiavimas, geg. 12 d. Lietuvos 
katalikių moterų konferenci 
ja, birž. 8 — 9 d. Pavasario 
konferencija, birž. 21 d. koo
peracijos atvažiavimas, ku
riame dalyvaus ir svečiai is 
užsienių; birž. 29 — 30 d. A 
teitininkų kongresas. 

Valančiaus Mirties 
KAUNAS (E) . Gegužės 17 

d. 'sueina 65 metai nuo vys
kupo M. Valančiaus mirties. 

čiau dalis prekių, jų tarpe ir 
lietuviškiems giimos fabri
kams vežtoji žaliavos dalis iš
gelbėta. Vėl praėjo ilgas lai
kas, kaip iš Amerikos nebe-
gaurama jokio pašto. 

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Vestuvėm, Krikštynom ir kito
kiem liauk.num Suteikiam Pa

tarnavimą. 
Linksmas Patarnavimas Visiems 

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

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. Halsted Street 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

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

ir Penktadieniais 
Valandos: 10-12 ryte, 2-o, 7-9 P. M. 
3147 S. Halsted St, Ctocago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

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

Telefonas CANal 7329 

DR. PE1EK J. BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir paįjal sutartį. 
Sekmadiesiais taipgi pagal sutartį. 

Res. teletonas ttRiaey 0434. 

Telefonas HEMlock 2061 

DK. mm RELLA 
DANTISTAS 

6558 So. YVestern Avenue 
VALANDOS: 

.Nuo 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir Šventadieniais 

pagal susitarime. 

VILNIUS (B). Įvairių tau
tybių tarpe Vilniuje yra ne
mažas skaičius ir lietuvių, at-

T a sukaktį, didžiojo L i e t u v o s ' b ^ s i u i š b u v - Lenkijos teri-
blaivintojo, švietėjo, knygne- t o r i J o s - T u atbegėlių vaikų 

Ašmiai, visokių madų, už **..45 
pritaikyti akims, iXL pilna garaneija, 
Egzaminavimas akių veltui. Lensą 
sulaužytą padarome už $1.0C. Nauji 
tempeliai 50c. Adjustavimas veltui. 

Dr. Karolis Nurkai-Nurkaitis ran
dasi didžiulėje Joseph Y. Budriko 
krautuvėje kas dieną ir nedėlioję iki 
4-tos valandos popiet 

JOSEPH F. BUDRIK 
FURNITURE HOUSE 

3409-11 S. Halsted St. 
šio, rašytojo i r spaudos pla
tintojo atminimui pagerbti lie
tuvių spauda ir organizacijos 
"engia gausingus minėjimus. 

—— 

'KIU5- . • 

KLAUSYKIME 
Šaltimiero Rytmetinių 
Vw«^H. I . J P . 
LIETUVIŠKI) RADIO PROGRAMŲ 

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

TeL Cicero 1484 

DK. S, K. PALUTSIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nuo 2 iki 4 popiet ir 7 iki 9 vak. 
ir payal sutarti. 

Res. 1625 So. 50th Avenue 
TeL Cicero I4b4 

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2500 VVest 63rd Street 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare 
Taipgi pagal sutartį. 

Ofiso teieionas r'ROspect 6737 
Karnų teletonas ViRgima ^4^1 

LIETUVIAI DAKTARAI 
Telefonas HEMlock 6286 

DR. A. G. RAKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2415 W. Marąuette Road 

Ofiso valandos: 
10—12 vai. ryte 

2 - 4 ir ft—8 vaL vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

susitarius. 

DR. V. L SOUNSKI 
DANTISTAS 

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LATayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais. 

4631 So, Ashland Ave, 
TeL YARds 0994. 

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais. 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL MIDway 2880 Chica^o, UL 
OFISO VALANDOS; 

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 

Sekimui, nuo 1U 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. 
Neuėlioiuis nuo lu iki 12 vai. dien* 

TeL YARds 6557 

DR. FRANK C. KWINN 
(Kviecinskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street 

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

ir pagal sutartį. 

DR. P. J. BEINAR 
(Beinarauskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6900 So. Halsted Street 
TELEFONAI: 

Ofiso — WEMwortli 1612. 
Res. — YARds 3955. 

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal s u tarų. 

Tel. YARds 2246 

DR. G. VEZELIS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47tk Street 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

10:00 VALANDĄ RYTO 
1480 K1L. 

PSOspect 4050 

M F M Ft F R 

D U O D A M E 

P A S K O L A S 

Res. 6958 So. Talman Ave. 
Res. TeL GROveniU 0617 
Office teL HEMlock 4848 

DR. J. J . SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2423 W. Marąuette Road 

A N T N A M Ų 
Del Pirkimo — Pataisymo 

Ar Seno Morgičio Atmokčjimo 
Ciceroj, Chicagoj ir Apylinkėse 

INSURED 

TAUPYKIT PER | 
PAŠTĄ " ^ S T . A N T H O N Y ' S 

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

TeL CICero 412 Jos. F. Gribauskas, Sec. 
VU.: Pirm., Ketvir.. Seštad. • iki 8 v. T.; Antr., Trečiad. t iki 5 pp. 

DABAR MOKAME 3\>% U2 PADĖTUS PINIGUI 

KIEKVIENO TAITPYTOJO TAUTINIAI APDRAUSTI IKI $5,000. 
per Federal Sariogg and Loan Insurance Cor»., WaHhlngton, I>- G. 

DR. STfilKOLlS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

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

Office teL YARds 4787 
Namų teL PROspect 1930 

Tei CANal 6122 

DR. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

REZIDENCIJA: 
6631 S. California Ave. 

Tei REPublk 7868 

Office Plione Res. and Office 
PKOspect 1028 2359 S. Leavitt St. 
VaL: 2-4 pp. ir 7-9 vak., Ganai 0706 

DR. J. J. KOVVAR 
(Kowarskas) 

GYDYTOJAS Ltt CHIRURGAS 
2403 VV. (tfrd St., Chicago 

Trečiadieniais ir Sekiuadieuiai» 
figai sutartį. 

TeL YARds 5921. 
Res.: K£Nwood 5107. 

DR. A. J. BERTASH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso teL VIRginia 0036 
Rezidencijos teL: BEVerly 8244 

DR. T. DDNDDLIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomis pagal sutartį. 

TeL CANal 0257 
Rez. tel.: PROspect 6659 

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

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

6 iki 9 vaL vakare. 

\ 
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KAS GIRDĖT KITUR 
Art. M. Dobužinskio 
Piešiniu Parodę 
Aplankius 

Ekonominis Centras 
Pasveikino 
Lloyd George 

i 

Balandžio mėnesį suėjo 50 SO. BOSTON, MASS. — 
mėty parlamentarines darbuo-J International Institute nuo ge-
tės žyniaus Anglijos valstybes; guies 12 iki gegužės 19 die-
vyro, David Lioyd George, Ąos išstatyta paveikslų-pieši-
kuris ir šiandien dar tebelo- uiy paroda artisto M. Dobu
sia žymią rolę Brito, valsty- žinskio, gimimu iš Lietuvos.' 
biniame gyvenime. j Artistas DobužinL>kis yra, ma-| Buvęs U. S. linijos keleivinis laivas President Harding dega po vokiečių orlaivių atakos 

l ioyd George visada buvo; tyt, kilęs iš Lietuvos bajori- Paskutiniuoju laiku jis priklausė Belgijai. (Acme telephoto) 
prielankus Lietuvai ir neku-j jos ir UH)kslus įgijęs caristi-' 

J. Naujokas, Homestead, Pa. A v i a c i j o s D i e n a 
— $2.00. ' į 

riais atvejais Lietuvą užtarė" nėj Rusijoj, kur ir buvęs pra-
nuo lenkų. 

Amerikos Lietuvių Ekono 
minio Centro valdyba šių su
kaktuvių proga pasiuntė Lloyd 

dėjęs savo karjerą meno sri
tyje. Jis yra buvęs St. Peter-
burg Meno akademijos profe
sorius. Jis yra ir studijavęs 

George šitokio turinio kabelį:, toje pačioje St. Peterburgo a-
April 30> 1940 

Honorable Lloyd George, 
London, England 

kodėl artistas Dobužinskio ne
surišo Lietuvos senovės su 
dabartimi, kuri žadintų mūsų 
išeivijos jaunime 'patrauklumo 
ir meilės savo tėvynei. Per
žiūrėjus visus paveikslus taip 

kademijoj ir dar Municho, Pa- ir veržiasi iš gilumos krūti-
ryžiaus ir Italijoj. 

Artistas Dobužinskis yra iš-
Heartie»t cangratttlatinns onj statęs savo paveikslus-pieši-

your fiftieth anniversary of| nius įvairiuose Europos did-
paiiiamentary work. Ourdeep-^niesčiuoso ir ištisoje eilėje 
est graJitude for your recog-
nition and interest shown in 
behalf of the Lithuanian N&-
tio*. 

National Council of Lithu-

a-miiziejų reprezentuojamas 
vo kūriniais. 

Art. Dobužinskio kūriniai 
yra gana savotiški. Jie vaiz-

nės jausmas pasigailėjimo, ku
ris atsispindi dainos baigoje... 
"ta bakūžė jau supuvo (pa 

Lietuvių Kambario 
Reikalai 

16 sai Sąrašas Aukavusių 
Lietuvių Kambario 
Fondan 

Clevelando lietuviai, per P. 
J. Žiūrį — $70.00. 

Mrs. M. Smailis, išvažiavi-

K. J. Čepulis, Clairton, Pa. 
— $1.00. 

Kambario įrengimo darbas 
jau pradėtas, šią vasarą 
įvyks atidarymas, dedikacija 

Bet mes, Amerikos lietuviai, 
turime dar sudėti 1700 dol. 
Jei sudėsim mažiau, tai įren
gimas bus ne toks gražus, 
kaip numatyta, kaip rodo pie
šiniai: kai kuriuos pagražini
mus teks apleisti. Jau ir taip 
šį-tą apleidom, kas buvo ga
lima, nesumažinant bendro 
1l effecto''. Dabar ižde 

RROCKTON, MASS. — Ge
gužės 26 d. įvyks aviacijos 
diena. Vietinių veikėjų komi
tetas pakvietė ir Brooklyno 
Dariaus-Girėno Aero klubą, 
kuris kvietimą- nuoširdžiai pri 
ėmė ir pasižadėjo dalyvauti. 

Dariaus-Girėno Aero klubas 
iš Brooklyno vyksta organi
zuotai: su dviem lėktuvais ir 
automobiliu. Lfcktuvą LTTH 
valdys lak. P. Šaltenis ir kar
tu su juo skris klubo nariai 
studentai-lakūnai: gen. sekr. 

per "Vienvbę" — $1.00. 
SLA 157 kuopa Youngs-1 y.Pa* V™u%m Komisija, ener 

Antanas Alekna, Viktorija 
A-rroi n-u v i i- • • iVamkaitė ir Julius Baranaus-$o,731. Pittsburgho lietuviai, i *r v^ . ,_, , . . 

v x̂ _ • • T- • • • ik a s - Mazefcnm lėktuvu skris 

krypo), obelies nebėr ir upe- mo pelnas, Hamtramck, Mich 
liai jau išdžiūvo, vargas vien,— $106.00. 
tebėr". 

Tačiau jeigu Lietuvos skur
dus kaimas būdamas tokiose 
'sunkiose sąlygose įsigalėjo iš-

^ ^ ^ ^ ^ duoja visoje savo daugumoje j k i m i r a t g a u t i Nepriklauso-
nian - American Chambers of j senovės Lietuvi}. Ir kas meta-
Commerce 

Pikiel — President, 

mybę, tai jau vien tas kalba, 

Karpius — Secretary 
Trečiokas — Treasurer 

... i 

Įsigijo Veliavę 
KEARNY-HARRISON, N. 

J. į - Geg. 12 d , Dievo Moti
nos Sopulingos par. Apašta
lystės Maldos draugija, vos 
tik įsisteigus, pasirodė gra
žiausiai su savo nauja vėlia 

ai į akis, tai kad jo artizmasj k a d n e t u v i s y r a t i k r a i r y ž t in-
palinko į senovės Lietuvos,1 g a s - a t s p a r u s s u m a n u s ir 
daugiau religinę kryptį. Tai I t u d t e i g ę k i l t i s a v 0 k u l t ūroje, 
yra, jo bemaž retas, kuris p a - ^ š i a n d i e n Lietuva ir vykdo. 
veikslas neturi pasvirusio kry-į Žiūrovas 
žiaus, ar tai kokio bažnvtinio 
pastato, ar pakrypusios tvo
ros, kad ir prie puošnios Kau
no katedros. 

Parapijos Choro 
Koncertas 

K1NGSTON, PA. - g v. Ma 
novės studijozains jo paveiks-, rijos parapijos choras rengia 
lai būtų įdomūs, bet turistams'metinį koncertą birželio 2 d., 

Manyčiau, kad Lietuvos se-

va,"kuri buvo iškilminei pa-| **W n e ž a v ė s , šiandieni-Į parapijos svetainėj 
šventinta prie* mišias. TPfoee-
sijoje dalyvavo mažos mer
gaitės sesučių pranciškonių 
graliai priruoštos ir draugi
jos nariai. 

Klebonas pasveikino narius 
ir išreiškė savo džiaugsmą; 
suprasdamas jų tylų ir gražų 
darbą, ragino ne tik vyrus ir 
moteris, bet ir jaunime prisi
rašyti. 

Linkime Apaštalystės drau
gijai gražiausio pasisekimo a-

nės Lietuvos, su jos puošnia 
statyba ir gražiais kurortiš-
kais vaizdais bei gamtos gra
žiomis ypatybėmis, jie nepa-

Jk+miimm #l)ir<-y bus .vyru 
choro ir merginų choro dainų, 
solų ir keli juokinai dialogai. 

Taip pat bus paįvadinimas 
lietė. Čia ir kyla klausimas, • "Westward Ho Rangers'' 

lietuvių jaunuolių grupė ya-
linksmins juokais ir dainėmis 
anglų kalba. 

Choras kviečia vl.*us atsi
lankyti į šį parengi-.:^. M.V.Š. 

Juoasz Petraitis, Carrick 
Pa. — šl.00. 

Dr. P. J. Yakmouh, So. iSos-
ton, Mass. — $5.00. 

J. F. Baltramaitis, Brook-
lyn, N. Y. — $10.00. 

SLA 169 kp. ir LDS 147 kp. 
Ambrkige, Pa. — $30.03. 

J. M. Tumavičienė, Jamai-
ca Plains, Mass. — $3.00. 

Jonas Saulis, Pittsburgh, 
Pa. — $2.00. 

Liet. Neprigulmingas Lite
ratūros Pašelpinis Kliubas, 
Duquesne, Pa. — $46.22. 

Liet. Neprigulmingas Lite
ratūros Pašelpinis Kliubas, 
Duąuesne, Pa. — $1.00. 

S. L. A., per iždininkų K. 
Gugį, Chicago, 111. — $225.00. 

Joseph Shaui, Studa, Pa., 

f.town, Ohio — $5.00. 
Liet. Pašelpinė dr-ja Ame

rikoje, McKees Rocks, Pa. — 
$10.83. 

J. J. Raymond," Thompson, 
Conn. — $1.0D. 

Ruth Črawford Mitchell, 
Cathedral of Learning, Pgh. 
— $10.00. 

A. S. Marčulaitis, Pitts
burgh, Pa. — $10.00. 

B. Rupšlaukis, Pittsburgh, 
Pa. — $1.00. 

Fl. Rodgers, Pittsburgh, Pa. 
— $1.00. 

Ba'sil Onyshkow, Pittsburgh 
Pa. — $10.00. 

P. Pivaronas, Pittsburgh, 
Pa. — $10.03. 

ir jį valdys lak. L. Grigonis 
ir narys Steponas Švilpa. Au
tomobiliu vyks klubo pirm 
Vai. Kaminskas, buv. pina 
Kazys Vilniškis, lak. J. J. 

Aukas siųskite adresu: V. LaskeivfLaskevicius, būs. lak. 
Zamblauska's, 31 Minooka St., Al. Vaskys ir gal J. Ambra-
Pittsburgh (10) Pa. Čekius ziejus. 
rašyti: Lithuanian Memorial 

gingai darbuojasi. Kad kitos 
kolonijos pasidarbuos, tai Lie
tuvių Paminklas bus tikrai 
gražus. 

Room Fund. 

Liet. Kambario Fondo 
Komitetas, 

J. Baltrušaitis, sekretorius 

Lietuvis Nominuotas 
j Valstybes 
Legislatūrcm 

CLEVELAND, OHIO. 
Nominacijų balsavimai geg. 

S. Simanavičius, Pittsburgh,' U^' d a v ė t o k i a s Įtekmes:«j 
Pa. — $10.00. 

K. Šinkūnas, Pittsburgh, Pa. 

Rengėjai kviečia apylinkės 
lietuvius gausingai dalyvauti 
šiame parengime. 

Gen. sekr. Ant. Alekna 

Knygos — didžiausios tau
tos ir žmonijos turtas: iš pele
nų tauta prisikels, jei tik liks 
jos kalba knygų. G. Garibaldi 

gubernatorium 

— $5.00. 
Ed. Schultz, Pittsburgh, Pa. 

$10.00. 

nominuoti 
demokratų — Davey; respub-| 
likonų — dabartinis Bricker. 
Jonas DeRighter nominuotai 
demokratų sąraše į Ohio vai-

Liet. Hl. Dr-jos Moterų Au-, S}}J0S k * i ? U W r ? » a t s t°™?- B | 
xiliary, Pittsburgh, Pa. — 
$55.28. 

A. Katilius, Homestead, Pa. 
— $10.00. 

THINGS THAT NEVER HAPPEN 
Copynghl, 

teityje! S. C. 

Motinų Dienos 
Vakaras Pavyko 

CLEVKLAND, I. — Moti
nų Dienos pagerbimo vaka
ras, rengtas Aušros Vartų 
Moterų draugijas nusisekė 
kuo geriausiai. Publikos pri
sirinko pilna svetainė. Suvai 
dinta trijų veiksmų komedija 
" Mažas, bet sunkus kryželis'\ 

PO vaidinimo kalbėjo kun. 
K. Širvaitis. Jo kalba buvo 

Stropiai Ruošiamasi 
Lietuvių Dienai 

BROOKLYN, N. Y. — Ge
gužės 13 d. Apreiškimo par. 
salėje įvyko Lietuvių Dienos 
komiteto posėdis, kuriame ap
tarti įvairūs darbo planai, pa
siskirstyta darbo pareigomis 
Iš visų pranešimų paaiškėja, 
kad šiemet Lietuvių Diena 'su
sidomėjimas žymiai didesnis, 
tad laukiama labai gražių da
vinių. Komiteto sekretorium 
išrinkta Eleonora Bartkevičiū
tė. J Inez Potter, Kansas City, 

pritaikinta motinų dienai ir į Mo., išrinkta Missouri univer-1 Sekantis komiteto susirinki-' 
ne vienai motinėlei išspaudė (siteto gražuole 1940 metams, j mas bus birželio 17 d. 8 vai 
ašarėlę. R. K. j (Acme telephoto) v ak., Apreiškimo par. salėje. 

18 kandidatų jis stovi 14 ar 
15 vietoj. 

Tikrieji rinkimai įvyks lap
kričio 5 d. 

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

- S M A l l MONTHLY P ATMINU-
AUMAKU 

SOID, RffNTED 
AND REPAIRED 
• U I MtUIl f t CMIV ONI- t lM MIW-l»JtCM<NI • IMIAHtM 

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

ROHM C OOU»iAn. 
111 W. lAAtmON ST 

PHonc DEARBORN 8 4 4 4 
IITIMATIS-FREI-DIMONSTUATIOH 

FACTS YOU NEVER KiNEW!JI By bob Dart 

Cook County's Didžiausias 
Išpardavimas Į 2 0 Metų 

350 Iš Puikiausių Chicagoje Atimtų Automobilių 
Pardavimui — Praktiškai Jūsų Pačių Kaina. 

• 

20 DODGES: ^ SfUE?Xm3L£aip - ^ ^" $235.00 
35 BJJICKS: SS^TUTUS W39:.^^.vnr: 5265.00 
10 PCmiACSž2Lfm^^~"£\™.*.^. $235.00 
10 C T O Y S L Ę ^ ^ ^ ^ ^ . r ! ? ? ! ^ ^ $245.00 
24 OLD5MOBILES: ba Ir tobuli kaip sidabrinis dol. 

$255.00 
8 HUDSONS: S & " f f ! ! ^ . ! ! ^ , $195.00 

30 FORDS: BWBrf8^:™.^..TS:S?..!S $125.00 
12 PACKARDS: ^^^".'r**9*.1?*. $295.00 
8 LA SALLES:^..1*^1 flf yp*tlB.A..p*,kU. $290.00 

\L r L l M U t l i n a . U. rtluU garantui i, pigiai kmt».. #££ i>*UU 

18 CHEVROLETS: SS Si"™:.m°"?:.?t. $225.00 15 STUDEBAKERS:^i;^,,,a.,M•.•*1^..!,- $195.00 
$45.00 

metų 

• l i -

kaų» nMuji 
T»ii>Ki turte* virt ISt smettoių karu U visg Raa^int Ir M M M I U 
nuo 1935 Iki 1M« — vk4 raraatiMU, a i pi*iai kaky 

Atminkite, k a i klekvteHM karas yra pilaai garantuotas Ir ėm 
metus pataraavte* Ir aaieakintea. 

Jums nereikta Ir ataiga; aiea iauttee Jftsa k a n u kwk» 
kusi* dalį jūs gaMte išmokėti kaip patogiau. 

ATDABA KASU1K> IKI l t VAL. VAK., IK VISĄ IMBN'A SKKMAD1KN(. 

Cook County Finance Co. 
1340 VVest 63rd Street, prie Loomis St. 

Jr 

Pastovumas— 
Tą liudija įstaigos 44-rių mėty gyvavimas. 

\i bendrov*. kaip rafiaų tauta, yr» įstei^U aat 
namu, kurie yra aarininkų apgyventa. NeraaiU 
aau^esnėa vietos tampyti aavo pinis«a, 

ĮSIGYKITE NAMĄ PER MŪSŲ LINGVO 
ISMOKAJ1MO PLAN4. ANT ILGŲ METŲ! 

KEISTUTO SAVIN6S & LOAN ASSOCIATION 
3236 South Halsted Street 

Tel. Calumet 4118 Jos. M. Mozeris, Sec'y. 
luditai klekTleno taupytojo apdrausti 

lkl «ft,000.00 Federacinėje Įstaigoje. 



LABDARIŲ DIRVA 
Veda Dr. Jonas P. Poška / 

SENELIŲ PRIEGLAUDOS STATYMO 
FONDAS 

Labdarių Centro 
Piknike Daug Svecy 

J a u kelis kartus buvo ra
šyta apie Labdarių Centro pi
kniką, kuris įvyks gegužes 30 
d Vytauto parke. Šį kartą no
riu priminti gerbiamiems lab
darių rėmėjams, kad piknike 
žada būti daug svečių ne tik 
iš Chicagos, bet ir iš tolimes
nių kolonijų, kaip tai Wau-
kegan, 111., Kenosha bei Ra-
cine, Wis., Gary, Ind., Detroit, 
Mieh., ir iš kitų Chįeagos a-
pylinkių miestelių. Labdarių 
piknike galėsite susitikti su 

ne.?, o po pamaldų >u~ijšti į] 
parką ir smagiai praleisti die
ną su labdariais. 

Cicerietes šeimininkes ren-

daryti , yra prie McCarthy Rd., 
arba 123-čios gat., viena my-

i lia į vakarus nuo AVolf Road, 
Nuo praeito pranešimo, šie F . Peters $1.00, J . Muskeviez reikia važiuoti per vidurį Pa

na u ji aukojusieji Senelių Prie- $1.00, F . Rimkus $1.00; J . Šlio los Park 123-čia g. į vakarus 
glaudos Statymo Fondui: \ gėris $1.00; Ant. Javarauskas iki pamatysite po dešine dvi S T B ^ f B J 2 2 ? & £ į ! B ^ f 5 K i 

1 Doea the work quickly. Mušt relieve crael 
pain, to your satisfaction, in few minutes or 
your moncy back. Don't suffer. Ask your 
druggist today for NURITO on this guarantee. 

Rimtą ir išmintingą zmogi 

N l U R I T I $ p a V i s r ? i i J j o l ; a , b o s -
Dhflllltialicm M i n u t e s Duotumas? geram tikslui 
n i l E U I l a l l S l l ^ N K ^ nepasilieka be naudos. To relieve torturing pain of Rheumatism, 
Neuritis, Neuralgia, or Lumbago in a few 

Petras ir Marijona Dorsaii , 
*-jwkn -x m e T i i kotojų vardus priduos vėliau). 
$.x).lX), iš To\vn of Lake; kun. r 

C. J . Jusait is $5.00, Ona Na- Pirmiau Senelių Prieglaudos 

iš Cicero, prisiuntė $6.00 (au- pusi ir didelę šulinio vėjinę. 

Kun. A. M. Linkus 

giasi pavaišinti atsilankusius vickienė $1.00 iš Rockford,; Namo Statymo Fonde buvo! I r P a u k š č i a i S u m a i š ė 
tokiais valgiais, kokių pikni
kuose dar nebuvo. 

Visi nuoširdžiai kviečiami 

darbą. 

Savo Planus 
KAUNAS (E) . — Po 

111.; Labdarių Sa-gos 10 k-pJ $10,224.15, dabar, pridėjus 
$100.00, Ant. Zubė $5.00, J . j $193.00, pasidaro $10,417.15. 
E - Strazdai $1.00, taipgi su-, K a s v r a d a r o m a § i u o l a i k u 

dalvvauti Labdarių centro pi- " n k o S t a s ? s ****** (West genelių Prieglaudos reikale?, e i tos ios žiemos atėjus paya-
knike. Paremkite ^ - . . s t i n g ę l ? u l l m a n > <***&> M a r i e p i - j Y r a padarytas susitarimas su P * 1 ™ i r P r e k i a u t i e j i pauks-

ktužis $1.00, St. Piktužis $ 2 , i š v . Kazimiero kapinių direk- c i a l k a ž k a i P sumaišė savo 
Joseph Subach $1.00, J . Pet-J 

toriais del ūkio Orland Park J P l a n u s - Gaunama žinių, kad 
ravičius $1.00, J . Marcinkevi- JJĮ p r j e p a j 0 s p a r k m . g v | | šį pavasarį vienur ir ki tur 

ŠIOS 

Svarbus Susirinkimas $1.00, D. Drungelienė $1, 
Al. Zube. $1.0D, J . Savicz $1, 
F . Paliliūnas $1.00, Jos. Zu
be $5.00, W. Jucevičius $1.00, 

Labdarių centro susirinki
mas įvyks 22 dieną gegužes, 
trečiadienį, Dievo Apvaizdos 

tais savo draugais bei pažį-| parapijos svetainėj, 8 valau-] Al. Jucevičius $3.00, A. Juee-
stamais, su kuriais jau per dą vakare. Kviečiame visų vičius $1.00, Al. Jucevičius, 
ilgą laiką nebesimatėte. Teko kuopų atstovus i r valdybas 
sužinoti, kad bus svečių ir iš atsilankyti į susirinkimą, nes 
Lietuvos, kurių tarpe, gal, bus arti kapų lankymo diena ir 
ir J . E. vyskupas P . BūčysĮ piknikas, reikia gerai prisi

rengti ,kad viskas gerai pa
vyktų. Išgirsime raportą kun. 
A. Linkaus apie senelių prieg
laudos namo statybą. Valdyba 

su kun. K. Rėklaičiu. 

Mūsų profesionalai \r biz 
nieriai žada skaitlingai daly
vauti ir persitikrinti Bowling 
Alley ir prie straikerio. Vy
tauto parke yra gera Bow?ing 
Alley ir geras straikeris. 

Labdarių visos kuopos už
ims visas budeles Vytauto pa
rke ir pripildys jas visokiais 
naudingais dalykais. Bus ga 
Įima ką nors naudingo laimė
ti. 

Kaip jau žinote, tą pačią 
dieną yra i r Kapinių Puoši
mo diena ir daugelis žmonių 
važiuoja į kapines aplankyti 
savo mylimųjų kapus ir pasi
melsti už mirusiųjų sielas. Toj 
dienoj esti didelis susimirudi 
mas ne tik pačiose kapinėse, 
bet i r prie kapinių; nėra nei 
kur automobilio pasistatyti. 
Kurie nenorite su tais nema
lonumais susitikti, atvykite ' 
pas labdarius į Vytauto par-j 
ką. Ten pasilikę automobilius 
pešti galėsite nueiti į kapi-

Seserys Stato 
Ligoninę 

ŠVĖKŠNA. — (KSB) Nuo 

Kazimiero kapinių direktoriai 
pavedė, a r b a užleido, Labda
rių Sąjungai ūkio trobas su 
ūkio dirbama žeme ir ganyk
la. Ūkio gyvenamas namais 
planuojama tuojau remontuo-

J r . $1.00, Vai. Radavičius $ l , j t į ) p a did in t i , įrengti taip, kad 
J. Jovaišas $1.00, S.» Pašakar-'. hūių priruošta ir įrengta pra-
nis $1.00, Jos. Sarokas $1.C0,J rfžia laikinai Senelių Prieg-
' i landai. Jei pavyks greitai su-
Elzbietos seserų kongregacija' s i t a r t į s u r a n g 0 v a i s (kontrak-
ėmėsi statyti Švėkšnoje ligo- toriais) i r su Senelių Prieg-
ninę, kurioje numatoma įren- l a u d c s s ta tymo Komitetu, tai 
gti 50 lovų. Ligoninės pasta
tymas kaštuos apie 350,000 lt. 

pusrūsiai, baigiamas I 
pirmas aukštas. Norima šie-

Švėkšnos artimiausia gelžke- met baigti statyti sienas ir 
lio stotis, o taip pat ir arti- pradėti vidaus įrengimą. Elz-
miausia ligoninė yra už 70 bietietės jau dabar Švėkšnoje 

darbas greitai bus pradėtas. 
Tas ūkis, kur Senelių Prie-

Statoma vien iš aukų, kurias l a u d o g p r a d ž i a m a n o m a . ^ k o j o m i s > 

renka pačios seserys. J a u pa
daryti 

kokiose negausiose balose 
prie ežerų susimeta laukinės 
žą/sys ir suka lizdus; net gul
bių atsirado, kurios nori Lie
tuvoje įsikurti visai vasarai. 

Žuvintu ir Amai vos ežeruose 
atsirado puošnūs ereliai ir 
rengiasi čia ne tik žuvauti, 
bet ir perėti. Tokių erelių 
šiuose ežeruose užregistruota 
tik apie 1860 metus. Be kito
kių veislių atskrido ir žuvi
ninkai ereliai, baltais pilvai's, 
rausvomis krūtinėmis, durpi
nėmis nugaromis ir apžėlusio 

E F F I C I E N T 
Ust only onc levtl tta-
spoonful to a cup of siftod 

flour for mesi rccipcs. 

POVVDER 
Šame price today 
as 48 years ago 
25ouncc$^°r254 
M a n u f a c t u r j d fey b i l t i n j powd«r 
spccialittt whe mak« nolhinf birt 
bakinf powdcr— undcr tupcrvition 
• f t * p « M c h c m i i t t of n a t i o n t l j 

r^puldtion. 

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEfcN 
USED BYOUR GOVERNMEST 

FOR DELICIOUS 
SNACKS. . . 

KRAFT 
CHEESE SPREADS 
# Just Lring out several vari-
etiea of Kraft Cheese Spreada 
and crackers . . . and company 
refreshments are all ready! 
Theae Spreada are grand for 
sandwiches , appet izers and 
salads, too. Notice the amart 
new circle-dot deaign on the 
S w a n k y s w i g glaaaes K r a f t 
Spreada come in. 

km. Gyventojams dėl to susi
daro nemažų nepatogumų. &v. dą, privačiai lanko ligonis. 

veda senelių, vaikų prieglau-

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

WUIiam A. Pokorny 
| Latsnluotas Patarnavimas Dieną 

Ir Nakti. 
710 W E S T 18TH STREET 

fVL. CANAJL 1161 

URBA Gėlės Mylintiems,. 
Vestuvėms, Barikie-
tams. Laidotuvėms 
Ir Puošbnauis. 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENTJE 

Phone LAFayette 5800 

GARY, IND. LAIDOTTrVTŲ DIREKTORIAI 

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

PhOM 9000 620 W. 15tih Ava. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTI 

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

Tel. LAFAYETTE* 0727 
4447 South Fairfield Avenue 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

i Don't look 

V^OLDER 
tL your years; 

Why be TOUT ag«? Look younger thcm your years wttk 
Clairoled hair . . . with hair thert U soft, colorful youth-
Bkel Those gray streaks can be so thoroughly erased 
with Clairol. the fcanous Shcanpoo Oil T in t . . . a 3-in-l 
treatment that cleanses as U reconditions as it T1NTS. 
See your hairdreesff today and say: 

^cUuva/lu,... urith. 
Wrtt9 now for free booJk/ef and Ir— advice on your hair piobhm tm 
Joan Clab, Pre*idenf. Clairol. Inc.. 130 W. 46tb St.. Wew York. N. Y. 

Klausykite mūsų nulio programo Antnulienio Ir 
šeštadienio rytais 10:00 valandą, iš \VHIP stoties (1480 k.) 

Su Povilu Saltimieru. 

$25,000 UŽBAIGTŲ PAMINKLŲ JŪSŲ PASIŽIŪRĖJIMUI 
» V - ' V « T ——wrx— 

PIRKITE P A M I N K L U S DABAR 
ATEIKITE | ŠIO MIESTO MODERNIŠ-

KIAUSIUS PARODYMO ROMUS. 

PAMATYKITE MODERNIŠKIAUSIAS 
PRABAS GERIAUSIOS IŠDIRBYSTfiS. 

PADARYTI Iš GERIAUSIOS MEDŽIĄ 
GOS KĄ GALIMA GAUTI. 

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUO
JAMAS SU GOLD BOND 

CERTIFICATE. 

S k a i t y k i t e K a t a l i k i š k ą S p a u d ą 

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

LAIDOTUVIŲ 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

A M D I I I A M P C PATARNAVIMAS 
AlYIDUL A n U C D I E N Ą IR NAKTĮ 
D V J T A j KOPLYČIOS VISOSE 

I IV A l MIESTO DALYSE 

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

VENEHAN MONU MENT COMPANY 
5 2 7 N. Western Ave. Chicago, I l l inois 

TELEPHONE S E E L E T 6103. 

Skyrius skersai Holy Sepnlchre Kapinią, 5900 W. l l l t h St., 1 bL j rytns nno didžiųjų vartų. 

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

Anthony B. Petkos 
" • ^ • • • • 

p. J. 

6834 So. TVestern Ave. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Oourt 
CTCero 2109 

Petkus 
Lachavvicz ir Snnai 

3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419 

4704 S. Western Avenue 
Phone LAFayette 8024 

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 25a5 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270 

S. P. Mažeika 
Antanas M. Phillips 

4348 So. California Ąve. 
Phone LAFayet te 3572 

3319 Lituanica Avenne 
Phone YABds 1138-1139 

3307 Lituanica Ave. 
Phone YARds 4908 

file:///VHIP
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Pietį Amerikos Lietime Gyveninio 1 

. . Švie-

Nusiskundžia 
Stipendininkais 

Katalikų laikraštis 
Ba" rašo: 

"Norėtume paliesti vienę 
labai svarbu klausima, kuris 
mū>u manymu, nėra sutvarky
tas taip, kad nešti} daugiau
sia naudos. Turime galvoj mū 
sų kolonijos moksleivius — 
stipendininkus. 

Kolonija seka juos jau ne 
nuo šiandien ir turime pasa
kyti, beveik visais jais ligi li
gi šiolei teko nusivilti. Lietu
viškuose parengimuose jų ne
matyti, lietuviško darbo tai-

^ 

vajuje yra arti 10,000 lietu
vių, iŠ kurių beveik puse gy
vena Montevideo mieste. 

Anksčiau lietuvių kolonija 
Montevideo buvo susiskaldžiu 

' si į mažas grupeles, kurios 
savo tarpe del menkniekių ki-
vireijosi ir labai blogai sugy
veno. Nelemta savitarpio ko
va labai kenkė lietuviškam 
darbui. Pastaruoju laiku Mon
tevideo lietuvių kolonijoje 
šiuo atžvilgiu padėtis gerėja. 
Lietuviai išeiviai pradeda su
siprasti ir p° truputį atsisa 
ko nuo bergždžių rietenų. E 

^ ^ ^ _ ^ S. Paulo Lietuvių 
kininkais taip pat jie nenori; Bažnyčios Likimas 
būti, lietuviškuose choruose, 
vaidinimuose, organizacijose 
taip pat nedalyvauja. Gauni 
įspūdžio, kad jie kaž kur din
gsta be garso ir žinios. Ak, 
ne: jų daugelis labai uolūs 
vietinių sporto ir kitokių ra
telių nariai, nevienas del to 
lieka net "žiem»VK>ti,> toje 
pačioje klasėje. Bet šie "stu-
dijozai" neužmiršta savo lai
ku ateiti pasiimti stipendijos, 
kurias jiems teikia lietuviai... 

"Reikėtų rimčiau konipe-
tetingiems asmenims \ šį rei
kalų pažiūrėti. Augintis savo 
lizde gegužiukų mums nebėra 
jokios prasmes. Stipendijos tu
rėtų būti ne tiems, kurie tu
rėjo geresnę mokytojo ak j, 
kurių tėvai pritaria karčia-
mos poHtikai, bet tiems, kurie 
yra gabūs, kurie nesišalina lie
tuvių ir jau dabar duoda tik
rų vilčių, kad stipendija bent 

l SAO PAULO (E). Pirmoji 
liet. kat. bažnyčia Pietų A-
merikoje buvo pastatyta prieš 
keletą metų Brazilijoje, vie
name Sao Paujio, daugiausia 
lietuvių gyvename priemies
tyje, Vila Zelina. Nors lietu
vių bažnyčia iki šiol dar ne
buvo galutinai užbaigta, bet 

Bendrasis Imperial, Cal. Svarbiosios gatves vaizdas po žemės drebėjimo. (Acme teleph.) 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
= ^ 

Įsidėmėkime Visi Tęskime toliau a. a. Mo
tinos Marijos pradėtą, darbą 
— remkime ir ant toliau Sv. 
Kazimiero akademiją. X. 

ji kele pasididžiavimą ne .tik! ^ d o v a n o m i s . 0 r a ž u i r m a 

katalikų, ibet ir bendrai lietu-įonu 

vių tarpe, juo labiau, kad jos 
pastatymas pareikalavo daug 

ARD 21 seimas įvyksta 
gegužes 26 d. 

Turbūt, visos draugijos prie' Chicagos Lietuvių Moterų 
Chicagos parapijų, klubai ir Klubas dalyvauja ARD 
kuopos gavo kvietimus į ARD 21 seime 
21 seimą. Visos siunčia dėle- c. L. Mot. Klubas pasižy-
gates-delegatus su aukomis mejes savo veiklumu ir dos

numu mūsų tautos bei kultū-

pa&tangų ir aukų. Prieš porą 
sav. Sao Paulo arkivysk. įsa
kymu čia bivvo įsteigta nauja 

ARD seimai įvyksta, grav 
žiausiame mėnesyje — gegu
žes, ir gražioje vietoje — Šv. 

ros reikalams, remia lietuvai
čių apšvietos įstaigą — Šv. 
Kazimiero Akademijų. 

Klubas savo susirinkime, į-
vyku'siame 16 d. gegužės, vien-

Kazanauskienę, O. Stankūnie
nę, A. Patrickienę, L. Vana-
gaitienę, Osinskienę ir J. A-
domaitienę ir iš iždo paskyrė 
$25.00 dovanų. Bravo, klūbie-
tes! 

Pažymėtina, kad šiomis die
nomis klubo iždas išsisemęs, 
nes net $300.00 pasiųsta Vil
niaus reikalams. 

Gražus pavyzdis kitoms or
ganizacijoms. R. 

r^ 

Klausykite 'Draugo' Radio Programų 
Antradieniais 
WGES (1360 kil.) 
7:30 valandą vak. 

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

^ 

Kviečiame visus mūsų gerbiamus skaityto

jus pasiklausyti šių radio programų, nes bus 

dedamos pastangos padaryti jas kuopuikiau-

sias ir vertas jūsų pasiklausymo. 

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

Kazimiero akademijoje ir Gi 
vietine brazilų parapija, ku- m i m o P a m f e • * P a r W J - l balsiai priėmė kvietine daly-
rios žinion perėjo ir lietuvių Ju o s įsivažiuoja šimtai rink-; vauti ARD 21 seime ir išrin-
bažnvčia. Dabar pamaldos lai-. t i n i * atstovų, svečių ir prie 

* J 1 • 1 • — — * — "L l A — 

komos ir pamokslai sakomi 
portugalų ir lietuvių kalbo 
mis. 

SL Paulo lietuviams netekus 
nuosavos bažnyčios, kilo ne-

kiek naudos mums ateityje lt- maža gineų spaudoje ir lietu, 
neš. Primingu atveju iš j t i > * v i s u o m e ^ 
pendininkų naudos pasnsemsi-l 
me tik tiek, kiek pafeisemia-
me su rečiu vandens. 

"Ta pačia proga mes norė
tume atkreipti visuomenes dė
mesį ir j kitų reiškinį — į kai 
kurių mūsų mokytojų neigia 

Iš Argentinos Nori 
Grįžti Daug Lietuvių 

SAO PAULO. Vietos lietu
vių laikraštis "Lietuvis'' pa
staruoju laiku iškėlė mūsų iš-

m , „ į s t a t y m ą jaunimo or- "vių repatriacijos klausima, 
ganiammo ir lavinimo atžvil- Tuo klausimu kiek anksčiau 
iriu. Mūsų tolimomis žiniomis, *>uvo rašyta ir Argentinos lie-
vienas mokytojas pareiškė, 
kad jis salinsiąs iš mokyklos 
mokinius jei jie be jo malony
bes leidimo lankysiu jaunučių 
chorų, ar dalyvausią, kaip ar
tistai vaikų rolėse, parengi
muose. Sakytum, tai daro pe
dagoginiais sumetimais, bet 
ne! Tai daroma iš neapykan
tos kitų, ne bandeirantes, or-
ganiiacijų atžvilgiu. Kad vai
kai vis^ popietį praslankioja 
gatvėse, niaurius žodžius į praf 
ei v i us svaidydami ar futbolų 
spardydami — tokiam peda
gogui nerūpi. Ir gauname re-
lultate štai ką: baigę mūsų 
pradžios mokyklas vaikai vi
siškai nutolsta lietuviškos ko
lonijos. Į tokį kai kimų pe
dagogų obskurantizmų reikia 
neatidėliojant atkreipti dėme
sys ir reikalas sutvarkyti. Bū
sime priversti kita proga pa
skelbti pavardėmis lietuviško
jo darbo trukdytojus, atsisė
dusius švietimo sostuose". 

tuvių spaudoje. Padym-etina, 
kad repatriacijas klausimas 
Pietų Amerikos lietuvių išei
vių tarpe kelia didelį susido
mėjimų. Atrodo, kad jei tik 
būtų galima grįžti į tėvynę, 

telių bei remejų mūsų kultu 
ros židinio — Šv. Kazimieroj 
Vienuolyno. Juose išklauso
ma raportų, sudedama aukų, 
sveikinimų tolesnei 'seserų ka-
zimieriečių darbuotei. Pasivai
šinama, pasivaikšeiojama vie-

\ nuolyno sode. Be *to, seimą 
baigus, seserys visus vaišina 
vakariene ir gražia programa. 

ARD seimuos žmones paten
kinti gražius darbus nuveikę 
ir gražių į'spūdžių įgiję. 

Visus garbes ir amžinus na
rius, kviečiame dalyvauti be 
mandatų, taip pat gerb. dva-
siškijat ir visuomenes veikė
jus su gerais patarimais ir 
įnešimais ARD seiman. 
— — ^ — _ _ _ _ _ _ _ . 

labai daug mū'sų išeivių iš 
Pietų Amerikos grįžtų į Lie
tuva, E. 

ko delegates: pirmininkę Oną 
Biežienę, B. Pivorūnienę, A. 

Phone Virginia 9780 
Mykolas ir Elzbieta 

RUDAUSKAI 
HOLLYWOOD 1NN Prop. 

Svetainę randuojame susirinki
mams, parems, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams. 
2417-19 WEST 43RD STREET 

Chicago, III. 

J Tel. Willow Springs 1067 
SVARI, JAUKI, LIETUVIŠKA UŽEIGA 

FRAN & EDDIE S 
Archer 8C Keane AvesSP * "•••*•* Justrce, 111. 

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

(P 

Urugvajuj Gyvena 
10,000 Lietuvių 

MONTKYIDEO. Uiugva 
jaus lietuvių kolonija yra tre
čioji didumu po Argentinos ii 
Brazilijos lietuvių kolonijų. 
Spėjama, kad iš viso Urug* 

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO 

REAL ESTATfe 
INSURANCE AND L0ANS 

Statau visokios rųši«s naujus na
mus ant leuįjvų mėnesinių išmo
kėjimų. Darau visokį taisymo dar* 
bą be jokio cash įmokoj i mo, anl 
lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Isgaunu geriausi atlyginimų ii 
Fire Insurance Kompanijų dėl tai
symo apdegusių namų) f Darau 
paskolas ant naujų ir senų namų, 
ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
nuo 5 iki H metų. Reikale kreip
kitės prie: 

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

INSURED 
SKOLINAME PINIGUS £ Q f e 
ANT PIRMŲ MORGICIU * | B J t * 

PINIGAI apdrausti iki $5,000 per Federal Savings and Loan Insurance 
Corporation, po U. S. Government priežiūra. 

MOKAME O * OJ0 UŽ PADĖTUS PINIGUS j 
• Ofiso valandos: 9:00 vai. ryto iki 5:00 vai. vak. 

Pirmadieniais iki 8:00 vai. vak. 

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

JOHN PAKEL, Sccretary 

PIRKITE NAUJAUSI 

5LER AR PLYMOUTH 

Tai yra geriausi Ir grasiausi amx>momliai Amerikoj, moderniškai « -
tobulinu, nužemintos kainos, lengvi išmokėjimai, teisingas P " ^ " * ^ 
mas. Turime daugybę vartotų automobilių, vėliausios mados, prieina
momis karnomis. 

BALZEKAS MOTOR SALES 
«U YVILIi L.IKE CS* 

Sužeistas belgu karys Anglijos ligoninėj. (Acme teleghotojj 

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

BERTHA PUZAUSKIS 
WH0LESALE DEALER - QUALITY MEATS 

VlĖSOS IŠVEŽIOTOJA KRAUTUVEN 

Pristatome visokios šviežios mėsos. 

Daug metų patyrimo mėsos pristatymo 
biznyje 

Trokas naujausios isdirbystes su šaldymo 
įrengimais arba "Ref rigerated" 

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

6635 So. Rockwell Street 
Grovehill 0 3 1 8 
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APLINK MUS 
Pagerbta Chicagos 

j Arkivyskupas Ir 
Vyskupas 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ —• | Arkivyskupo Stritfch ir vysk. i 
Kiek laiko atgal įvyko keis- Sheil 30 m. sukaktys. 

tas atsitikimas vieno lietuvio T> • * 4 • A *. . . 
Prieš trisdešimt metu du 

name. o , , jaunuoliai tapo kunigais, šian 
Pavalgę vakariene, tėvas atsisėdo pasiskaityti laikraštį, 

o sūnus išėjo "baseball" žais
ti. Po kiek laiko telefonas su
skambėjo ir tėvui atsiliepus, 
balsas pranešė:— "Jūsų sū
nus automobiliaus sužeistas. 
Skubėkite į Šv. Luko ligoni
nę." Tėvas, nieko nelaukęs, 
sėdosi mašinon ir traukė į li
goninę. Važiuojant pamislijo, 
gal būt gerai sustoti ten kur 
sūnus visuomet žaisdavo. 

Privažiavęs prie parko, pa
klausė užvaizdos, kas atsitiko 

įdie jie abu Chieagoj — Arki
vyskupas Samuel A. Stritch 
ir vyskupas B?rnard Sheil. 

Arkivyskupas Stritch įšvęs
tas j kunigus gegužio 10 d., 
1910 m. Per trisdešimt kuni
gystes metų jis staiga kilo. 
Prieš atvykimo Chieagon jis 
•buvo Toledo vyskupu ir vė
liau, per devynis metus, Mil-
waukee arkivyskupu. Jis pla
čiai žinomas "Pavargėlių 
V y s k u p o ' • v a r d u . 

V y s k u p a s S h e i l d e l s a v o 
d a r b ų C Y O ( C a t h o l i c Y o u t h 

su sūnum. Užvaizdą pranešė, Organization), kurią jis įkū-
kad ką tik matęs jo sūnų. 
Jiems bekalbant užėjo polici
ninkas. Jam paaiškinus apie 

re, vadinamah "Jaunuomenės 
Apaštalu." 

Pasaulinio karo kapelionas 
žinią telefonu, policininkas j Vyskupas Sheil kilęs iš 
paėmė telefoną, sakydamas — 
"Pasauksime ligoninę, grcir
čiau sužinosime ar sunkiai su
žeistas, ar ne." Ligoninė at
sakė, kad tokio nėra pas juos. 
Šaukta policijos nuovados — 
nieko. /Tuomet šaukta artima 
ligoninė — mergaitė, išklau
sius kame dalykas, atsakė kad 
tokio nėra pas juis, bet te
gul šaukiantysis kogreičiau-
siai skuba atgal namo pasi
žiūrėti, , ar viskas namuose 
tvarkoj. 

Vyras skubiai grįžo namo. 
Priėjęs prie priešakinių durų 

Chicagos. Būdamas jaunu ku
nigu jis ddrbo su kaliniais 
Cook County kalėjime. Didžio
jo karo metu buvo karo ka
pelionu. 

Darbdamas kalėjime vysk. 
Sheil pradėjo galvoti apie 
jaunimą ir čia sudarė pirmuo
sius planus didžiajai organi
zacijai. 

Palmes House viešbutyj 
ruošiami vysk. Sheil pietūs, 
kurių pelnas skiriamas CYO 
neturtingiesiems. 

Urape Holland, Mich. gyventojų skaito žinias apie Olan
diją. (Acme telephoto) 

P. Bučiui ir gerb. kun. Dr. K., 
Rėklaičiui už malonų dalyva-1 

vimą ir kalbas šiame suva
žiavime. Taipgi kun. Dr. A 
Jagminui ir kitiems dvasi* 

\ kiams. Nemažiau dėkingos e-
i Eime Kulikauskams, kurie s'j 

nenuilstama energija įr pasi-
j šventimu dirigavo šiam išva-
j žiavimui. O ką bekalbėti apie 
> *ikietėlių platintojus ir gerą-
•siai darbininkes - šeimininkes 
I h* darbininkus, kurie rūpino 

si svečius vaišinti ir links
minti ! 

Atrodo mažas padėkojimas 
ištarti ačiū ir sakyti, kad meta 
Jūsų visų savo maldose nepa
miršime. Esame įsitikinusios, 
kad Dievo Širdį palenks ne 
tiek mūsų maldos, kiek Jūsij 

R A D I O 
BUDRIKO RADIO 
PROGRAMA 

Pereitą sekmadienį vakare 
Budri ko nulio programa bu-

Atidarytas Bucking-
ham Fontanas 

Vakar atidaryta Grant par
ke Buckingham Memorial fon
tanas. Fontanas veikia kas-
<lien nuo 4 vai. iki 6 vai. va
kare ir nuo 9 vai. iki 9:30 

vo gera ir gerai išpildyta. Dai-1 vai. vakare, fontanas, pasta 

Pieno Streikas 

nių durų. Atsirakinęs duris, 
įeina miegramajin kambarin 
— viskas iš komodos iškrau
styta — brangesnieji dalytai 
sukrauta ant komodos. 

nustebo — Keista, juk jis I Tebesitęsia 
niekuomet nerakina priešakį- T , tT ,. 
_.__ j ĄA . f . * , . Jau trečia diena tęsias pie-

I no streikas. Per tas dienas 
! 6,300 pieno išvežiotoji} buvo 
be darbo ir 16,000 ūkininkų, 

Linksmu Vakaru 
Baigia Sezone 

Ryt, gegužes 23 d., Aušros 
Vartų parapijos salėj įvyksta 
linksmas vakaras — Liet. Vy
čių Apskr. choro 1939-40 me
tų sezono baigimas. Choras 
padainuos ištisą eilę rinktinių 
dainų, dainuos taip pat vyrų 
ir merginų chorai, solistai, so
listes. Po visam bus pasilink
sminimas, šokiai griežiant L. 
Šimaičio, Jr., orkestrai. Pra
džia 8:30 valandų. Įžanga 25c. 
Kas nėra girdėjęs L. Vyčių 
chorą dainuojant ir kuriems 
neteko būti choro rengtuose 
vakaruose nesigailės atsilan
kęs i West Side. Kl. 

PADĖKA 

nininkai, Giedraitis ir Chapas 
gražiai padainavo dviem bal
sais "Du broliukai kunigai", 
"Atskrenda sakalėlis" ir ki
tas. Orkestrą davė gražų mar
šą ir keliais geras "polkutes, o 
Makalai gerai suvaidino savo 
dramos vaizdelį. 

Kita Budriko radio progra
ma bus ketvirtadienio vaka
re nuo 7 iki 8 vai. Chicago? 
laiku. Bus #eras choras, ffra-

o v J 6 J 

iži muzika ir linksmos liaudies darbai ir gili Dievo bei arti- Į 
mo meile. Materialinė Jjagal-j dainos; taipgi bus svarbūs as-
ba, kaip visi žinome, labai yra j m e n u i r draugijų pranešimai 

Brangūs mūsų Prieteliai, | reikšminga, nes argi galima i r md^ pasakoriu's su savo 
Kaipgi galime atsidėkoti už įvykdyti gražius u ž s i m o j u s i g a n i ž i a i f i . u o k a i g . m a i g 

tytas 1927 
$500,000 

m., kainavo 

kurie kasdien paleidžia apy
varton pieno $60,000 vertės, 

Pasirodo, nesuspėjo pasiim- ( neturi kur jo dėti. 
ti sukrautų dalykų, nes neti
kėtai savininkas sugrįžo. 

nuėjo į artimą teatrą ir ra
miai sėdėjo. 

Žinoma, kiekvienas mūsų, 
gavę tokį pranešimą irgi sku-
betumem pas sužeistąjį, bet 
būtų geriau jeigu patikrintu
mėm žinią, pašaukdami ligo
ninę. Šiose dienose vagys yra 
labai pragudrėję ir išgalvoja 
būdus apvogimui ir iškraus-
tymui namų. 

• * • 

Sekmadienį, gegužės 26, aš
tuntą valandą ryto, Quigley 

Milk Wagon Drivers' uni
ja ir Teamsters' Joint Coun-

Sūnus, pavargęs žaisdamas, f cil ruošia planus pagal ku
riuos patys išvežiotojai pra
dėtų pieno prekybą. 

89 nepriklausomos pieninės 
pasirašė su išveždotojais kon
traktą, kuriuo išvežiotojams 
mokama $48 į savaitę algos. 

kunigus Vyskupo Bernard. J. 
Sheil, D.D. 

Primicijas laikys Nekalto 
Prasidėjimo Panelės Švč. baž-j 
nyčioje, sekmadienį, birželio 
9 d., 11:30 vai. ryto. 

Antanas Miciūnas yra Ma-
» 

rijonų vienuolijos narys, bai-

Skaudi Nelaime 
Brolių išbartas pasikorė. 

Tėvams mirus, Alfred ir 
Stanley Sienkiewioz paėmė sa
vo globon jaunesnį brolį Vik
torą. 

Jie buvo paprasti darbinin
kai ir rūpinos, kad jų jau
nesnysis brolis gautų mokslo 
ir susikurtų geresnę ateitį. 

Tačiau Viktoras, kuris bu
vo 17 metų, nepilnai suprato 
brolių troškimą ir dažnai ne
silankydavo mokyklon. Broliai 
susirūpino. Jie pasišaukė jį 
ir išbarė už tinginiavimą. 

Jūsų nepaprastą prielankumą 
ir rūpestingumą; dalyvaujant 
gegužės 12 d. suvažiavime 
Marijos Kalneliuose mūsų vie
nuolijos naudai? Gerasis Die
vas žino, kaip mes įvertina
me Jūsų pasidarbavimą. 

Suvažiavimas, prie kurio 
taip uoliai ruošėsi ir su tokiu 
entuziazmu dauguma Chicago 
kolonijų prisidėjo, savaime 
aišku turėjo susilaukti tokių 
gražių vaisių. Ir kiek tai reiš
kia jaunutei vienuolijai kiek
vienas Supranta. Dėka tokių 
•pasišventėlių — rėmėjų vie
nuolijai yra galimybė plėsti 
savo darbuotės gaires ir da
ryti planus naujiems darbams. 
Be to, del žmonių stokos, tu
rėjome laikytis rezervuotai, 
bet, Dievui laiminant, atsiran
da pašaukimų ir darbininkių 
eilės daugėja, Štai, tą pačią 
dieną kada įvyko suvažiavi
mas Marijos Kalneliuose, Ry
tuose, Villa ,Marijoje, įvyko 
priėmimas į postulatą. 

Tariame nuoširdų padėkos 
žodį ir reiškiame savo pagar
bą Jo Ekscelencijai Vyskupui 

Užvakar grįžę iš darbo Al
fredas ir Stanley rado Vikto
rą pasikorusį. 

Tat. ačiū ir Dievo palaima 
Jus visados telydi. 

N. P. švč. P. Marijos 
"*"*" Seserys 

Į galvosūkiais. Radio Mėgėjas 

Listen to 

M U M E C r S 
rOGOSLAV-AMEUCM 

RADIO BMAMAST 
Every Satnrday, 3 to 4 P. M. 

S T A T I O N W H I R 
1480 Kilocycles 

(First Statikm oa Your Diaft 
A n n o u n c e d i n English 

Featuring a Program af 

GUSSIGAL ANO FOLK MUSIC 

NAUJUOSIUS LIETUVOS 
Ž E M L A P I U S 

Galima gauti: 
"Draugo" Raštinėje 

Kaina tik 40 centų. 
Per paštą 50 centų. 

YVOLk S T U D I O 
1945 VVest 3 5 * Street 

" * <£ 
MODERN 

COMI'I.ETE 
ADVANCED PHOTOGRAPHY 

I.OVVEST POSSIBI.E PRICES 

l'HONE LAFAYETTE 2813 

2fc M 
& 

C L A S S I F I E D 

PASKOLOS ANT NAMŲ 
SIMANO DAUKANTO P E D E R A L 

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
of Chieairo 

2202 West Cermak Road 
TEL. CANAL 8887 

ften. .T. Kazanaucka-s. Raštininkas 

R E N D O N TAVERNAS 
Rendon pilnai jrengtas tavernas pa
tikimu! žmogui, f.era vieta geram 
žmogrui. Pusė bloko nuo bažnyčios 
Biznis gerai iSdirbtas. Atsišaukite į 
savininką: 2257 West 23rd Place, 
trečias aukStas. 

PARDAVIMUI NASTĖS 

Pardavimui 8-fIetų namas Brldgre-
porte. AtsiSaukite; Kazimieras Lau-
Hns. 28So Ronth Wa11ao«> Street 

% 

S A L U T A R A S B I T T E R S 
Jeigu nori būti sveikas nepamiršk, 
kad Salutaras 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 aptiekose, vi
sose užeigose, arba nuo išdirbėjų. 

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

639 W e s t 18th S t , Cį icago, 111. 
Tel. C A N A L 1133 

PARDAVIMUI NAMAS 
5 kamb. mūrinis namas, furnace 
heaf, 2 ear garag-a, Marquette Pk., 
$4,200. Atsišaukite: Antanas Meš
kauskas, 6830 So. Artesian Avcnue. 
Tel. Republic 7914. 

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI 
Pardavimui bizniavas namas ant ne
bizniavo. 2 krautuvės ir 8 flefai. 

~l723-25 South Hals«Hl Street. 

PARDAVIMUI NAMAS IR 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 gatvės. Atsišaukite: Telefo
nas KROspeet 3078. 

PARDAVIMUI 
Pardavimui grosernė ir delicates-

sen, ir namas, Ciceroj, arba par
duosim vien bizn}. Biznis išdirbtas 
per daug metų. 4 pagyvenimui kam- \ 

APDRAUD A—INSURANCE 
Apdrausk savo Automobili arba 
Traka šiandien, nes rytoj gali 
būti pervėlal. Mes apdraudžiam 
Automobilius už numažinta kai
ną ir galiama išmokėti per S 
mėnesius, be komiso. Pavyzdžiui: 
Liability nuo $5,000. iki $10,000 
ir Property Damage iki $5,000, 
kainuoja dabar tik $30.60 arba 

$7.66 { m ė n e s i 

Taipgi apdraudžiam Storų 
Langus, Rakandus, Namus ir 
kita turtą 20 procentu pigiau, ir 
atsakomingoj Apdraudos Bendro
vėj. Dėl platesnių informacijų, 
kreipkitės prie įgaliotinio: 

K. J. MAOKE-MAČIUKAS 
2346 W. 69th St., 2-ros luboa 

Tel. Prospect 3140 

Atnaujinkite ir Pagražinkite 
Namų Grindis 

"DUSTLESS PLOOR SANDINO" 
Apkainavimas Dykai — 

15 Metų Patyrimo 
Darbas G va rantuotas 

DS1 Specialių Sąlygų 
šaukite Dabar 

COMPUETE FUOOR SERVICE 
Telefonas Normai 4799 

Seminarijos koplyčioje, jau- | ^ s Tėvi) Mari jonų Seminari-
nas brigMonparkietis Anta- ja, Hinsdale, JI1. Sveikiname 
nas Miciūnas įšventinamas j jauna kunigą — vienuolį! 

Valtybes policininkas studijuoja kulkų skyles pieno sunk-
veiimyj. Sunkvežimis norėjo pravažiuoti pro pikietuojancius 
pieno išvežiotojus. šiuo tarpu Chieagoj vyksta pieno išvežio-. 
tojų streikas. (Acme telephoto) Į 
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Skaitykite Ir Platinkite Sekančius Mūšy 
Katalikiškus Laikraščius; 

" DRAUGAS;' — vienintelis A-
merikos lietuvių katalikų dien
raštis. Metams $6.00. 2334 South 
Oaldey Ave., Chicago, IU. 

"LArVAS^ — tikybinis savaitraštis. Metams $2.00. 
2334 So. Oakley Ave., Chicago, Illinois. 
"DARBININKAS'' — Šv. Juozapo Darbininkij Są
jungos organas, išeina du kartu savaitėje. Metams 
$4.00. 366 West Broadway. So. Boston, Mass. , 
"AMERIKA" — savaitraštis. Metams $2.. 423 Grand 
Street., Brooklyn, New York. 
"GARSAS'' — A.L.K. Susivienijimo organas. Me
tams $2.00. 73 East South St., Wilkes-Barre, Pa. 
"MOTERŲ DIRVA" — A.L.R.K. Moterų Sąjungos 
organas. Metams $2.00. 2317 So. Hoyne Ave., Chicago, 
Illinois. 
"STUDENTŲ ŽODIS" — A1.K. Studentų ir Pro
fesionalų žurnalas. Jame bendradarbiauja visos ge
riausios Amerikos pajėgos. Metams $2.00. Mariana-
poli's College, Thompson, Conn. 
"VYTIS" — lietuvių Vyčių organizacijos mėnesi
nis žurnalas. Metams $2.00. 4736 South Wood Street, 
Chicago, Ulinois. 
"MUZIKOS ŽINIOS" — mėnesinis muzikos žurna
las. Leidžia Vargonininkų Sąjunga. Metams $1.50. 
1850 Wabansia Avenue, Chicago, DL 
"LIETUVIŲ ŽINIOS" — savaitraštis. Leidžia l i e 
tuvių R. K. Literatūros Draugija. Metams $1.50. 6802 
Supenor Ave., Cleveland, Ohio. 

P i r m o s R ū š i e s 
JUODŽEMIS 

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

15 bušelių $2.50. 
STANLEY GAVCUS, 

110 So. Ridgeland Ave. 
WORTH, ILLINOIS 

Tel. Oak Lawn 193J-1 

MARQUETTE PARKO APYLIN
KĖJ 8 cottagial nuo $1600.00 Ir au
kščiau. 

15 bungalows nuo $8600.00 ir au
kščiau. 

27 dviflačiai nuo $6000.00 ir au
kščiau. 

18 keturflačiu nuo $9500.00 ir 
aukščiau. 

Taipgi statome naujus namus Ir 
bariai užpakalyje, šaukite eavinin- ' taisome senus, parūpiname pasko-
ką: Tol. Cicero 1692. las ant lengvų išmokėjimų. Apskai-
- ^ — — ^ — — ^ > čiavimas veltui. Turime apie 160 

PARDAVIMUI NAMAS farmų, dideliu ir mažų netoli Chi-
Marquetie Parke: 7 kambarių ' cagos. Kas ka turite mainyti arba 

mūrinis bungalow. Lotas 37 1-2 norite pigiai pirkti, kreipkitės pas 
pėdų. Karšto vandenio šiluma. Vi- ] O P. SUROMSKIS, 
ooo m/v/nc • « H A I « T««O.O« o i • 6021 Sx>. Western Avenue 

Tel. Republic 8713 
sas medis ąžuolo 
\veather strips, 

Atsišaukite: 
7004 So. Fairfield Ave. 

Langai su 

i 

PARDAVIMUI 
Marąuette Parke, 5 kambarių mū

rinis namas tik $4.000. 4 flety mii-
rinis namas arti gatvėkarių ir baž
nyčios; garadžius; tiktai $3,500. 
60 akerių ūkta, arti Chicagos. Par
duosim pigiai arba mainysim. 

Per mane pig-iau nusipirksi! bile 
kokį namą, didelį ar maža. išmainy
site gerau arba parduosit greičiau. 
Teisingas patarnavimas. 

Cliarles Urnich (Kazys Urnikas) 
2500 West 63rd S t , 2-ras aukštas 

Telefonas Prospect 6025 
Vakarais 

Vakarais Prospect 0176. 

MARQUETTE P A R K E 
Savininką* apleidžia Chlcagą. f I I 
dienų turi būti parduotas bungalow 
6832 S. Maplewood Ave.; 6 po 1 
kambarius, šiltu vandeniu šildomas, 
2 karų garadžius. 
Taipgi 4008 S. Maplewood Ave., S 
fletų namas; 4 po 5 kambarius, lo
tas 50 pėdų pločio, 2 garadžiai, ren-
dos į mėn. $50.09. Abudu namui 
parduosiu už teisingą pasiūlijimą, su 
mažu Jmokėjimu. O. P. Siiromskia 
manager, 6921 S. Western Ave.. teL 
Republic 3713. Namą telefonas — 
Prospect 0176. 

Remkite Lietuvišką 
Žydukę 

NATHAN 
KANTER 
MUTUAL 
LIQUOR 

CO. 
Wholesale 

4707 So. 

Halsted St. 
Tel. Blvd. 

0014 

PARDAVTSfUI 
Brighton Park Biznio Namas 

_ - tmmm^m ^ . « « ~ 11 ui r ^ o r a s ir fletas pagyvenimui ir dviejų 
P A S K O L O S A N T P I R M Ų karų garadžius. Parsiduoda visai pi

giai. MORGIČIŲ 
nuo 1 iki 20 metų. Visai lengvais 
mėnesiniais atmokejimais. Del pla-
^ m ^ T ^ K ^ ' Ž S f f S & i A j REIKALINGA DARBININKAS 

UH.JJ. ' .MlJNAb J S U l U J J J N l r U , Reikalingas darbininkas ūkio darbui. 

CHARLES ZEKAS 
4425 South Fairfield Avenue 

Tel. LAFayette 8248 

LOAN ASSOCIATION 
4425 South Fairfield Avenue 

Tel. LAFayette 8248 

Turi mokėti melžti karves. Pagei
daujamas nevedęs žmogus Atsišau
kite laišku: "Drangas", 2334 South 
Oakley Avenue, Chicago, DL. Box 
No. 073B. 

CONRAD 
Fotografas 

Studija {rengta p ir . 
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 . 

^^'^•^••^•^^"^"^•^"^'^'^^^'^"^•^^^•^'^•^'•^•^'•^'^•'^'^^^^''^•^m'^'^-^i^Ęl 
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420 West 63rd Street 
Tel.: Biznio — £NGIewood 5883., 

B e s . — ENGlewood 6840., 

Padėti Pini erai kas Mėnesį iki 11 Dienos. N e i Nuošimtį Nno 1 Dienos. 

ATSARGOS KAPITALAS - 040,000.00 
TURTAS VIRŠ #4,700,000.00 

Dabar mokam 31/2% už pa
dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 m. 

STANDARD 
FEDERAL* 
SAVINGS 

and 
LOA1T ASSOCIATIOIf 

O P CHICAGO 
JUSTTJf MACKIEWICH, Pres. 

Cbartered by U. 8. Qor* 
SAVINOS F E D E R A I X T 

INSTJRED 
• 

4192 ARCHER AVENUE 
TEL. YIRGINIA 1141 

{ VAL.: » iki 5 p. p. Treeiad.: t fld 11:00 p. Seitad.: 9 Iki 8;00 T. Y. 

file:///veather

