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Jungt. Am. Valstybes turi 
susikrovusios atsargoje $18, 
771,000^000 aukso. Svetimieji 
kraštai yra pasidėję Ameri
koje $1,256,959,973 dol. auk-
so\ Anglija turi čia atsargoje 
$404,500,000 dol. Prancūzija 
$290,000,000 ir 1.1. Kitų vals
tybių piliečiai Amerikoje tu
rį turto $8,2CD,000,000. Jų 
daug yra apd raudose, įmonėse, 
įvairiuose Šeruose. Nėr kitos i 
valstybes, kuri turėtų tiek 
daug aukso, kaip Amerika. 

Prašalinta 1 5 Prancūzijos generolų 
KALTINA NESULAIKYMU 
VOKIEČIŲ ĮSIVERŽIMO 

Vokiečiai smarkiau žnybia 
atkirstus santarvininkus 

BERLYNAS. - Pranešta, į T R T J M P A I APIE 
vokiečiai paėmė Calais sąs- ; K A R O EIGA 

Igor T. Sikorskis, 51 metų 
lakūnas inžinierius, Bridge-
porte, Conn. parode savo nau
jai padirbto lėktuvo "Heli-
oopter" savybes. J o lėktuvas 
panašus į oratinklį. Įsėdo į jo 
vidurį, pakilo stačiai nuo že
mes, pamažu, nusileido že
mėn, vėl pakilo, palėkė į de
šinę, į kairę ir labai švelniai 
pasiekė žemę. Jo lėktuvas ne
turi sparnų nei propelerio; 
.panašus į "malūnsparnį", ga
li lėkti iki 150 mylių į valan 
dą. J is patobulintas bus pa 
togus miesto gyventojams kn 
rie neturi daug vietos nusi
leisti lėktuvams. Karo metu 
jis naudingas bus žvalgybos 
tarnyboje. 

maugos pakrantėse. 

LONDONAS. — Anglijos 
generaliniam š.labui paskirtas 
naujas viršininkas, gen. Dili. 

PARYŽIUS. — Prancūzijos 
vyriausybe pripažino, kad vo
kiečiai paėmė Boulogne. 

LONDONAS. — Britų vy
riausybė pripažįsta, kad karo 
situacija nepaprastai rimta. 

N. Dozenberg, komunistų 
partijos Amerikoje narys ir 
per 12 metų einąs Sovietų 
Rusijos slaptosios policijos 
agento pareigas Amerikoje, 
geg. 21 d. liudijo M. Dies ko
misijai, kad jis esąs militari-
nis Rusijos policijos agentas. 
Iš Dozenbergo patirta daug 
naujų įrodymų, kad komunis
tai Amerikoje eina Rusijos 
šnipų pareigas. Jie gerai su
organizuoti, teikia savo parti
jos centrams patiriamas kari
nes ir pramones paslaptis. 

M. Dies ir kiti komisijos 
nariai yra įsitikinę, kad Ame
rikos komunistai ir vokiškie-
ji " B u n d o " naciai sudaro J. 
A. V. saugumui pavojų. Esą 
bus pasistengta šias šnipų or
ganizacijas panaikinti. 

BERLYNAS, geg. 26. — 
Vokietija baigia žnybti ir pa
siruošusi 'sunaikinti šiaurinėj 
Prancūzijoj ir Flandrijoj at
kirstą gausingą prancūzų, bri
tų .ir belgų kariuomenę, pa
reiškiama Berlyne. 

Vokiečių kariuomene bai
gia užimti visas angliškos są-
smaugos pakrantes. Anot vo
kiečių, j tą "maišą" yra pa
kliuvę iki puses milijono 
prancūzų, apie 400,000 belgų 
ir apie 200,000 britų. Sako, 
britų buvę daugiau, bet jų 
dalis suspėjo pasprukti atgal 
į Angliją, kur dabar saugoja 
savo pakrantes. 

Nacių valdininkai tvirtina, 
kad šiandien prieš santarvę 
veikia tik trečioji vokiečių 
kariuomenes dalis. Sunaikinus 
apsuptuosius priešus, prieš 
Angliją ir Prancūziją bus pa
siųsta antroji vokiečių ka
riuomenes dalis. 

Be santarvės kariuomenių 
'sunaikinimo vokiečiai tikisi 
laimėti didelius grobius:daug 
ginklų, karo medžiagos ir di
delius maisto sandelius. 

BERLYNAS. — Vokiečių 
autoritetų sluogčiuose pareiš
kiama, kad pakliuvusi į vo
kiečių spąstus šiaurinėj 
Prancūzijoj visa atakuojančio
ji prancūzų kariuomene grei
tu laiku bus sunaikinta. Po to 
vokiečiai paims Paryžių, ap
guls Maginoto tvirtovių liniją 
ir puls Angliją. Vokiečiai į-
siveržia į Calais ir kitus sąs-
maugos miestus. Paėmė Bou-
logne, Ghent ir Courtrai. 

PARYŽIUS. — Iš prancū 
zų kariuomenes vadovybės pa 
šalinta 15 generolų. Prancū
zai iš pietinio šono sekmin-* 
gai atakuoja vokiečių kylį tik
slu jį perkirsti ir susisiekti su 
uždugnyta savo kariuomene 
šiauriuose. Prasimušti likę 
tik keliolika mylių. 

LONDONAS. — Karo vei
ksmai persimeta į Angliją; 
vokiečių lakūnai bombardavo 
Yorkshire, sužeista 12 civili
nių. Britų karo laivai apšau
do vokiečių paimtus prancūzų 
ir belgų uostus. Anglijoj ir 
Airijoj nusisukta prieš nami
nius priešus — nacių šalinin
kus. 

IŠKELTA KAMPANIJA 
PRIEŠ SVETIMŠALIUS 

Senato komitetas pataria 
svetimšalius suregistruoti 

WASHINGTON, geg. 26.— 
Senato juridinis komitetas 
pripažino bilių, kad J. A. 
Valstybėse suregistruoti visus 
svetimšalius ir nuimti jų pir
štų nuospaudas. 

'Senatorius Connally, dem. iš 
Tex., sako, kad minėtas biliu's 
bus papildymas žemesniųjų 
rūmų pravesto biliaus, nukrei
pto saugoti mūsų ginkluotą
sias jėgas nuo kenksmingųjų 

nuimti tik visiems ateiviams, 
paprastiems ir vizitoriams. 
Senatas gi papildo, kad visi 
šalyje gyveną svetimšaliai 
skirtu laikotarpiu paštuose 
būtų suregistruoti su pirštų 
nuospaudomis. 

Kita šio biliaus dalimi nu
matyta 10 metų kalėjimo bau
smė ir 10,003 dol. bauda kie
kvienam, kurs kokiu nors bū
du kenksmingai veiktų J. A. 

Rodoma, kur santarvininkai puola vokiečius tikslu per
kirsti jų kylį ir iš naujo sujungti savo frontą. Tas vykdoma 
Amiens — Arras linijoje. Kalbama, santarvininkams ten 
kol kas Sekasi daužyti vokiečių kylio pašones. 

ITALIJA PASIRENGUSI; 
LAUKIA DUČES ZODZIO 

ROMA, geg. 26. — Čia at- Atidėtas trijų didžiųjų 
virai kalbama, kad Italija transatlantinių garlaivių iš 
papuošta pakilti karan Vokie- plaukimas, 
tijos įpusėję. * Laukiama tik Imtasi ruošti miestų nutam-
premjero Mnssolinio įsakymo, smimui. 

Kalbama, kad Mussolini at
metęs santarvės koncesijų siū, 

gaivalų ir mūsų žmones nuo Valstybių ginkluotų jėgų tar-
penktųjų koliumnų, arba joms pe. 
panašių grupių. Be kitko dar praplečiama 

Žemesniųjų rūmų biliumj ir, sustiprinama negeistinų 
numatyta pirštų nuospaudas svetimšalių deportacija. 

Yra ženklų, kurie aiškiai 
nurodo Italijos pasiruošimą 
susimesti karan. 

Paskelbtas civilinių gyven
tojų mobilizacijos dekretas. 

Pranešta, kad kariuomenės 
ir laivyno papildai pašaukta 

ROMA. — Mussolini šaukia! daugiau atsarginių, 
karo tarnybon visą italų +QVI-
tą; vyriausybės pasiruošimai įDDITII A^TflRIII^ 
liudija, kad Italija kas m o ^ 1 " ' * ? * M U W U 0 
mentas gali būti įstumta karo 
viesulan Vokietijos pusėje. 

lymus kaip nepakankamus. 
Visoj Italijoj plitimas de

monstracijų prieš santarvės 
valstybes — Prancūziją ir 
Britaniją, 

Smarkėjantieji spaudoje už 
sipuolimai prieš santarvę. 

WASHINGTON. — Prez. 
Rooseveltas paskyrė nepap
rastam šalies saugumui ko
mitetą, į kurį įeina vyriausy
bės nariai ir privačios pra
monės vadai. Senato komite
tas nusprendė visoj šaly su 

POLICIJA IŠVADAVO 
CHICAGOS KOMUNISTUS 

LONDONAS GERINS 
SANTYKIUS SU MASKVA 

LONDONAS, geg. 25. — 
Anglijos vyriausybė planuoja 
Maskvon siųsti prekybos misi 
ją. Šiandieninis ministras pir
mininkas Churchillis seniai 
pageidavo, kad Anglija glau
džiau jungtusi įsu sov. Rusi
ja. Matyt, dabar jis bandys 
vykdyti. { 

NACIŲ BOMBOS 
SU ŠVILPYNĖMIS 

PARYŽIUS, geg. 25. — 
Vokiečiai kai kur priešo už
nugaryje vartoja orines bom
bas su švilpynėmis. Iš padan
gių krizdamos bombos bai
siai žviegia ir tarp priešo ka 
reivių sukelia sąmišį. 

Ką darys mūsų lietuviškieji 
Rusijos komunistai, kai lega
liai bus panaikinta komunis
tų partija J . A. Valstybėse! 
Einant partijos programa, jie 
sulys į pogrindžius ir kol ne
bus iškrapštyta, toliau eis ne
garbingas svetimos valstybės 
agentų pareigas. 

Lietuviams komunistams bū
tų daug naudingiau mesti sa
vo komunistiškas svajones a-
pie "matuš^ą" Rusiją ir pasi 
daryti naudingais Amerikos 
gyventojais ir piliečiais. 

Į Šv. Onos baziliką Baupre 
ties Quebec*u kas metai atsi
lanko į 600,000 maldininkų. 
Ši vieta pagarsėjo nepapras
tais iš nepagydomų ligų pagy-
jimais jau nuo 1658m.Kaičia 
nuvo pergabentos šv. Onos lie
kanos — relikvijos, kurių au
tentiškumai liudija De La
vai *io raštas iš 1670 metų, metais. 

PARYŽIUS, geg. 26. -
Prancūzų kariuomenė iš vie 
no šono ir santarvės uždug 
nytos pajėgos iš kito smar-' registruoti visus svetimšalius 
kiaušiu atkaklumu kovoja ti-i (nepiiiečius), 
kslu perkirsti vokiečių ^y1! 
ir padaryti kontaktą. Čia 
tvirtinama, kad prancūzai pa-
žangiuoja ir likę pramušti vos 
keliolika mylių. 

Prancūzijos vyriausybės 
nuosprendžiu iš vadovybės pa
šalinta penkiolika generolų — 
korpusų, divizijų ir kitų da
linių vadų. Jų vietoje paskir
ti jaunesni vadai, pulkininkai, 
kurie paaukštinti generolais. 

Oficialiai paskelbta, kad 
pašalintieji generolai bus pa
traukti karo teisman. Jie kal
tinami tuo, kad pradžioje lei
dę vokiečiams įsiveržti Pran-
cūzijon Sedano šone. 

šiaurės Amerikos i r Kanados 
katalikai pamilo tą malonė
mis garsią vietą. 

Dabartinė bazilika yra pas-

VOKIEčIŲ NUOSTOLIAI 
OLANDIJOJE 

BERLYNAS, geg. 25. 
Naciai praneša, kad vokiečių 
kariuomenė Olandijos kampa
nijoje praradusi apie 2,(130 
savo karių nukautaisiais ir su 
žeistaisiais. 

VADINA SLAKERIAIS P E K I N , m , geg * - 1 0 
LONDONAS, geg. 25. — komunistų iš Chicagos vakar 

Filmų gamintojas aktorius atvyk<> &a ir pradėjo dalinti 
Sir Seymour Hicks karčiais | . s a v o politinius atsišaukimus, 
žodžiais puola ir kritikuoja [Žmonių minia juos užpuolė, 
britų aktorius, kurie A. J . ; T i k d « k a policijai jie išva-
Valstybėse praleidžia geruo- d u o t i i r čia apsaugai uždary-
sius laikus, nesirūpindami sa!*1 apskrities kalėjime. Komu-
vo tėvynės likimu. 

Sir Seymour sako, kad žy
mi dalis aktorių yra privalomo 
šios karo tarnybos subiektai. 
Nežiūrint to, jie negrįžta na
mo atlikti karo prievolę. Tai 
aiškūs slakeriai. Matyt, jie 
norės grįžti namo, kai karas 
bus laimėtas. 

Anot Sir Seymouro, po ka
ro grįžusieji namo tie ponai 
turi būti suimti ir įkalinti 

— "•—— Į kaipo paprasti nuo karo tar-
LONIH3NAS, geg. 25. —Įnybos prievolės išsisukinėto-

Anglijos vyriausybė paskelbė, jai. 
kad pradėjus birželio 1 d. An 
gliįa tenkinsis tik savo kras-* REMKITE, PLATINKITE 
te gaminamu sviestu. KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ. 

nistų automobilius sudegin
tas. 

PER DAUG KARININKU 
LENKU ARMIJAI 

PARYŽIUS, geg. 25. — 
Tūkstančiai lenkų karininkų 

tatyta vietoj sudegusios 19221 paspruko Prancūzijon. J ie 
m n t n i o ' n 11 . 1 .^ »..". i * 1 - 0 1 » 1 VI 1 « IT 11 l a n P l l A r t a ' 

nes mažoj lenkų armijoj tik 
mažai daliai karininkų yra 
vietos. 

Tad iš karininkų legijono 
sudaryti paskiri lenkų armi-

HITLERI3 JAU GAMINA 
TAIKAI SĄLYGAS 

BERLYNAS, geg. 26. — 
Patirta, Hitleris yra tikras 
laimėti karą ir jau gamina 
•santarvės valstybėms taikos 
sąlygas. 

Tarp kitko, Anglija netu
rės kištis į Europos žemyno 
reikalus, bus panaikinta britų 
pirmenybė jūroje. Taip pat 
turės išsižadėti Gibraltaro, 
Maltos, Kipro ir Alexandri-
jos. Gibraltaras bus grąžintas 
Ispanijai. 

IŠ KRAŠTO SOSTINĖS 
WASHINGT0N0 

WASHINGTON, geg. 25. — 
Prez. Rooseveltas spaudos kon 
feremcijoje nuginčijo spaudos 
pranešimus, kad jis planuo
jąs sudaryti samburinį abiejų 
partijų kabinetą. Sako, tas 
yra pačių respublikonų pra
simanymai. 

Senatorius Styles Bridges 
(resp. iš N. H.) pasiūlė kon
gresui uždrausti svetimša
liams turėti, pirkti, arba par
duoti kokius nors ginklus ir 
karo reikmenis. 

Sen. R. R. Reynolds (dem. 
N. C.) senatui pasiūlė skirti 
50,030 dol. .išlaidų tyrti "pen
ktosios koliumnos' , veiklą J . 
A. Valstybėse. 

Sen. Reynolds taip pat su
manė, kad karinėje pramonė
je svetimšalių darbininkų 

SUGADINO DU BRITŲ 
KRUIZERIUS 

BERLYNAS, geg. 25. -
Vokiečiai per radiją praneša, | skaičių nustatyti iki 10 nuo 
kad vokiečių lakūnai Narviko g ini^ iu< Į fabrikus turi būti 
pakrantėse, šiaurinėj S v e d i - Į p r i i m a m i t i k t i e s v e t imšaliai 
joj, orinėmis bombomis suga- darbininkai, kurie pasiryžę 
dinę du britų kruizerius. 

APSUPĘ 300 VOKIEČIŲ 
NORVEGIJOJE 

LONDONAS, geg. 25. — 
Žiniomis iš šiaurines Norvegi
jos, tenai santarvininkai ap
supę iki 300 vokiečių karių ir 
grasina sunaikinti, jei nepasi
duos. 

SUNAIKINTA 2,400 
SANTARVĖS LĖKTUVŲ 

BERLYNAS, geg. 25. -
Oficialiai paskelbta kad nuo 

jai daliniai. Kapitonams ir lei gegužės 10 d., iki vakar vo 

sudarė "karininkų legijoną," ir pulkininkai. 
tenantams vadovaus majorai kiečiai sunaikinę apie 2,400 

santarvininkų lėktuvų. 

NĖRA PAVOJAUS, BET 
REIKIA GINKLUOTIS 
WASHINGTON, geg. 25. — 

Kariuomenės ir laivyno spe
cialistai atranda, kad J. A. 
Valstybėms negresia jokio 
priešo įsiveržimas. Nežiūrint 
to, ginkluotis reikalinga. Nes 
niekas negali žinoti, kas gali 
būti ateityje. 

būti piliečiais. 

Kongreso žemesnieji rūmai 
pravedė bilių, autorizuojantį 
kariuomenę plėsti kiek tik 
reikiama, orinį korpusą — į-
sigyti lėktuvus ir didinti skri-
dikų skaičių. 

SUNAIKINTA 1,500 
LĖKTUVŲ 

LONDONAS, geg. 2 5 . - P r a 
nešta, kad Belgijoj ir Pran
cūzijoj santarvininkai iki šuo
liai sunaikinę apie 1,500 vo
kiečių lėktuvų. 

STOKHOLMAS. — Gau
singa vokiečių kariuomenė 
sutraukiama Norvegijoje. Čia 
spėjama, kad, matyt, pasiren
giama pulti Britanijos salas. 
Švedija yra baimėje. 

LONDONAS. — Britų karo 
laivai apšaudo vokiečių pozi
cijas išilgai angliškos sąsmau-
gos. 

ORAS 
CHICAGO SRITIS. — Is 

dalies debesuota ir numato
ma kiek lietaus. 

Saulė teka 5:19, leidžiasi 
8:15. 
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Bendradarbiams ir korespondentams raitu negalina, 
Jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tiks
lui pašto lenkiu. Radakciia pa atlaiko amu taisė taisyti 
Ir trumpinti visus prisiųstus rastus ir ypač korespon
dencijas sulis; savo nuožiaros. Korespondentu prašo ra
šyti trumpai ir aiškiai (jei gal ima rašomąja mašinėle) , 
paliekant didelius tarpus pataisymams, vengiant pole
mikos ar asmeniškumu. Pasenusios korespondencijos 
kUkraštin 

Skelbimu kainos prisiunčiamos pareikalavus. 
Knlered a s Second-Class Matter March SI, 191ft, at 

Caleaga, Ill inois Unuer the A^t of Mareli S. 1979. 

Tiesa ir Gyvenimas 

šeimŲ apdraudimas 
Prieš depresijos laikotarpį mokėjimo % nuo algo^ 

djarbdavvs' darbininkas 

Kataliku jaunimo Sęjunga-C.YA. Sodalinis darbininku ir ju 
Malonu ibąvo rast i " A m e r i k o s " Nr. 21 J 

kun. N. Pakalnio* Apreiškimo parapijas kle
bono, paaiškinimą laikraščio bendradarbiui, 
ka ip kilo mintis organizuoti C. T. A. ir ko
kių vaisių tai duoda parapijai. * , fc ealvoiama" kad kiekvieJ 

Patiekiame D. U. kun. N. Pakalnio ten OUVO g a ; V 0 J a m a ' k a d • " * * * H 
užrašytus žodžius. j n a s d™h\™^* ^ v o « a n t a u " j 

U Man jau seniai rūpėjo jaunimas mano P o m j * S ^ 1 užtikrinti senatvės 
parapijoje. Mačiau, kad Vyčiai, .Sodalietės, pragyvenime k šeimos ateitį. 
Švento Vardo draugijos jaunimas ir *įiti Tačiau 1930-1932 m. depresi-
menkesni jaimimo klubai, susiorganizavę ma- j a ta viešąją nuomone pakei 
no parapijoje, nepatraukė visos parapijas te. Federalinė valdžia buvo Į Reiškia, jei uždirbote per 
katalikiško jaunimo. Buvo daromi bandymai, skatinama išleisti visoms vai- 'metus $1,200 iki 1940 nietų! Malonus* p. Profesoriau, 
Muzikas Jonas Jankus sU savo choru prade- ' s t į j o m s priverstiną Socialinio' nuo jūsų algos atskaitė $12,' Ant savo " v o ž n o " delno 
jo bandymus sutraukti jaunimai .vieną sykį • D r a u d i m o Įstatymą. Tiesa, | — įr darbdavvs į tavo sąskai- teikis pe lė t i Brooklyno "La i s -
į savaite, rengiant tam tikrus jaunimui ^ H p r į e š tai jau apie 20 Ameri-! ton turėjo įmokėti $12, nuo v ė s " redaktorių. Koks jis re-

1937-1939 
1940-1942 
1943-1945 
1946-1948 
1949-

1.0% 
1.5% 
2.0% 
2.5% 
3.0% 

1.0% 
1.5% 
2.0% 
2.5% 
3.0% Pakeleivio Gromata 

Pasitaiko protarpiais pasauliečių katalikų 
tarpe pagvildenti įvairius tikybinius klau
simus. Iš pažiūros, visi pamokyti, apsišvietę zui, jaunimo organizavimo darbas prasidėjo 

jiinus (sočiais). Eksperimentas .pavyko. Į 
minėtus parengimus jaunimas būrėsi šim
tais. Iš to įvykio kilo mintis, kad- reikia su
organizuoti jaunimą pastovesnėje formoje su 
tam t ikra disciplina, skyriais, komitetais, 
darbo sekcijomis ir panašiai. Atėjus į šią 
parapiją kun. V. Masiuliui ir kun. B. Kru-

KOS valstybių panašius sočia- 1940 m. iki 1942 jau turėsit . daktoriusf, Ki t i redaktoriai 

nieji lietuviai pastoja kelią 
komunistų propagandai. Štai 
į vieną šeimą atvyksta du 
" L " agentai. Žodis po žodžio 
su tėvu, ir jiedu nori pinigų. 

— No, siree, — pasakė 

linio draudimo įstatymus tu- mokėti $18, tiek pat ir darb j žino, kas vyksta, ar kas įvyks, 1 W a u ^ s s ^ n u s ; J u 8 8U s*™ 

stybės, kurios tokių socialinio 
draudimo įstatymų neturėjo. 

katalikai privalėtų gerai nusimanyti, kame j visu rimtumu. Kunigai vikarai šiame darbe! i^iau pagreitinti sociali-
y r a tiesa i r kodė l Bet keliamieji paprast i parode nepaprasto pasišventimo i r iolealiz-1 ̂  d r a u d i 4 s t a tymo prave-
gyvenimo klausimai parodo didelį tikėjimo m o . Pasekmėje, šiandien parapijoje turiu gra-| . . . . . _ . - . v. . 
A — - * « ™ ^ - - „ ~ « — u — ž i a u ^ a i s u t v a r k y t o ir disciplinuoto j aun imo ' i

c h l " u l . J s l s t e i ^ e ^ placaai veL-
per penkis šimtus asmenų. Didele jaunimo! k« d v i organizacijos: 1) F r a , 
dauguma, sakysiu, du trečdaliu, nepriklauso t e r n a l Order of Eagles, 2) 
prie jokios draugijos. Vočiai, Sodalietės, Sv. American Association of Old 

t iesę užsimiršimą ar nežinojimą 
Kodėl? Juk, rodos, skaitoma ne vien di

džioji amerikiečių spauda, bet i r katalikiški 
lietuvių laikraščiai. Pasirodo, to negana. 

Gyvename protestomj ir netikinčiųjų tar
pe. Jų minčių, ne visada kiaurai klaidingų, 
prisisiurbia į mūsų sąmonę. Parnasu dyla tik
rosios tiesos nujautimas, vėliau kyla abejo
nės i r jos neišrištos supančioja dvasią. Ne
tikinčiųjų klaidos įsiskverbia į tikinčiųjų gy
venimą. 
K A I P ATITAISYTI? 

Vertėtų daugiau pasinaudoti sakomais baž
nyčiose pamokslais. Juose gvildenama, aiš
kinama kuri nors tikėjimo ar doros tiesa. 
Kas pratęs y r a šventadieniais ateiti išklau
syti vien šv. Mišių, vengia gi pamokslų, — 
galima paabejoti, a r jo tikėjimo tiesų su
pra t imas y ra teisingas, toks, kaip Bažnyčia 
moko. 

I r pamokslu negana. Sakomieji pamokini
mai nejpl i visada a t a i k t i visų, abejonių. Kas 
neaišku, ver ta tuč tuojau išsiaiškinti. Dar
bo dienomis nėra gana laiko pasimokyti. Tai 
lengva y r a padaryt i sekmadieniais. Nėra rei
kalo t am pašvęsti valandą ar dvi. Užteks 
45 min. a r net 30 minuči'u pasiskaityti kata
likiškų, tikėjimą aiškinančių, knygų. 

Mūsų laikai nėra ramūs. Ne vien kovoja 
Europos tautos savo tarpe, bet prieš Kris
t aus Bažnyčią kovoja įvairiausi klaidatikiai . 
J ų klaidas pažinti, pr ie progos a r jiems pa
tiems, ar jų klaidinantiems žmonėms paaiš
kinti , y ra tikinčio žmogaus pareiga. Kodėl 
negalime būti Kris taus apreikštosios tiesos 
skelbėjai, Galime. Keikia tiesą pažinti, ju 
gyventi i r ją skleist i 

Visais amžiais buvo uolių katalikų pasau
liečių. J ų yra daug mūsų amžiuje. Tik tiek 
per mažai lietuvių tarpe. Parodykime dau
giau išmintingo uolumo, nuoširdaus susirū
pinimo klystančių dvasios būkle, —ir pada
rysime daug gero savo a r i m u i . 

Vardo draugija, choras ir klubai drauge su 
jaunimu, nepriklausančiu prie minėtų drau
gijų darbuojasi sutartinai, santaikoje ir gra
žioje nuotaikoje C. Y. A. organizacijoje. 

1^35 m. rugpiūfeč '^ d.; pre
zidentas ' įstatymą 
1935 m. rug. 18 d. 

APŽVALGA 
Lenkai Be Lietuvių Neapsieina 

Lenkų "Norod Po l sk i " Xr. 21 paduoda iš j 

Penktoji Kolumna >~ 
Lietuviškų kom-nacių " L a i s v e " geg. 21 d. 

š. m. rašo .apie "Penktąją Kolumna" : 
— Penktoji kolumna pardavė Vokietijai 

Daniją ir Norvegiją, Penktoji kolumna pa
dėjo vokiečiams ir Olandijoje i r Belgijoje. 
Be abejo, kad penktoji kolumna veikia ir 
Prancūzioj. — 

Kas yra toji "Penkto j i Kolumna" . " L . " 
sako: — vidujinis krašto priešas. — 

Tikra tiesa. Tą vidaus priešą pavadinus ' įstatymas buvo priimtas 76 
Suprantamesnių žodžiu, randame, kad "Penk
tąją Kollmmą , , kiekvienoj šalyje sudaro sve
timos valstybes šnipai, papirkt i "sabotaži
n i n k a i " — įmonių kenkėjai, parsidavusieji 
svetimai valstybei piliečiai. 

Gyvenimas parodė, kad Prancūzijoj, Bel
gijoj, Olandijoj, Lenkijoj ir ki tur be tikrųjų 
vokiečių nacionalsocialistų į "Penktąją Ko
l u m n a " priklausė komunistai-bolševikai. 

Su tuo vidaus priešu: naciais, komunistais 
i r fašistais bei samdytais šnipais ir kenkė
jais šalies gerovei, kovoja kiekviena valsty
be. Kovoja su jais ir Lietuva. 

" L . " rašo; — Atrodo, p . Smetonos vy
riausybe kuo mažiausiai paiso suimdineti ir 
nubaust penktosios kolumnos dalyvius. Už
uot suimdinejus Lietuvos priešus, Smetonos 
vyriausybe suimdineja komunistus ir šiaip 
pažangius žmones ir juos bruka koncentra
cijos stovyklosna! 

Kur jūs radot, kad komunistai būtų pa-1 tymo trūkumas, kad jis teapi 
žangūs žmonės? 

Lietuvos vyriausybe geriau žino, kas kėsi
nasi prieš visuomenės gerovę, negu 'laisvie-
tis* Mizara. Suteikus komunistėliams darbo, vį( ) r j j lY^ l p 

juos mokoma būt naudingais kraštui žnionė- m t v - g {y{^ ^ . } d r a u d į 

rėjo, tai vykdė jų valstybes' davys mokės, o n u 0 1949 m. 
ribose per apskričius (coun- po 3% — kas sudarys $36. 
t ies). Tačiau dar buvo 28 vai- Kokia nauda iš socialinio 

draudimof 
Pirma, y ra garantuota se

natvės pašalpa. Tik jei bus 
išpildytos šios sąlygos: 1) kai 
sulauksi 65 m., 2) daugiau 
nebeuždarbiauti (jei uždirba
ma $15- per mėnesį skaitoma 
kaipo nedirbančiu), 3) Turė
si būti įmokėjęs mažiausiai 
$50 tam tikrą metų skaičių 
kiekviename metų ketvirtada
lyje. Tie metu ketvirtadaliai, 
kuriuose būsi įmokėjęs po 
$50 ar daugiau yra vadinami 
"ąua r t e r s of coverage" — 
(padengimo ketvirčiai). 

Kokio dydžio senatvės pa,-
šalpos išmokamos! 

Age Securįty, kurios pirmi
ninku buvo A. Epštein. 

1931 m. jau buvo senato
riaus Dili įneštas socialinio 
draudimo įstatymo' projektas 
kongresam Jis buvo pakarto
tas 1932 ir 1933 m. (atstovo 
Conery). • 

p a b a r veikiąs "Socialinio 
Draudimo Į s t a tymas" ("So
čiai Security Ac t " ) buvo kon-
gresan įneštas 1935 m. sena
toriaus Wagner ir atstovo D. 
J . Lewis. Po dviejų mėnesių 

o laisvietis net nežino kas bu- s o v l e t u šlamštu nešikintes 
vo prieš 8 mėnesius. J i s ne- l a u k ! N e r e i k katalikams bol-
žino, kad dabartinis Vilniaus ^ v * i & ų popierų. -
miesto galva — majoras Sta-i Nekviesti svečiai pasišali-
šys buvo bolševikų išvežtas i š 'no . 
Vilniaus ir nugrūstas į kalė
jimą, ir tik Lietuvos valdžiai 
reikalaujant, bolševikai jį pa
leido, Be to, " L " redaktorius 
" p e r v e r t ė " Stasį ragožium ir 
padarė iš jo " taut in inką." 
Gaima laukti, kad pats Bimba 
ragožium atsistos kai M. Di^s 
paprašys papasakot, ką jis 
žino apie Sovietus Amerikoje. 

P ro Elizabeth, N. J . va
žiuojant sužinojau, kaip jau-

Nors motina ir subarė sū
nų už nemandagų žodį "sve
čiams," bet pridėjo: 

— Kitaip jų nenusikratysi. 
— Komunistai tai kaip 

smala, — susidėsi — pats 
smala susitepsi, — patvirtino 
mėgstąs išgerti tėvas.; 

— Daugiau, tėte, jiį nepri
stok, — rimtai patarė sūnus. 

Pakeleivis 

mėnesį $120 ir (Urbo 30 me- 1-2% nuo $3,000 — 15 
tų, jis gaus pašalpos $45 ir jo ( 1-12 % nuo $42,000 - - $35 
žmona gaus $22.50, tada abu 

Jei būsi įmokėjęs už $3,000, būdami virš 65 m. gautų 
uždarbio (tavo fondas bus 
du syk $30 arba $60), tada 

J7.50 mėnesinės pašalpos. 

Je i darbininkas numiršta ir 

1-24% nuo $27,000 — $11.3 
Viso $72,000 — $61.3 

J i s gaus $61.30 mėnesinę 
senatvės pašalpą, o jo žmona, 
kai sulauks 65 m. amžiaus gausi 1-2 nuo $3,000 mėnesi-

o. *mwm. r o uviejų mėnesių 2 n u Q $ 3 m palieka našlę žmoną, k u n ne- g & u g ^ ^ a b u k a r f u g a u 
skaitvmo kritikos. naDildvmu „ « , . , dirba, tuomet jai išmokama _ . * n i n r 

> y ų i b u s $15). Kuo už didesnę su 0 . _. J
 A. v . . tų per mėnesi WL9&. 

\ J , . , , '. 3-4 vyro galimos gauti pasai- T . . , . . 
, mą uždarbio bus mokėti nuo- , , _ • 1 • I J e l v v r a s m i r t u nesulaukęs 

balsais prieš 6. Tas įvyko J ^ , fondą, ^ ^ T ^ T ^ l pilnai- 65 m . , žmona našlė simoiai .į a] 
tuo didesnę pašalpos sumą 

f o t f r J ! t a ! f ! f P a S l r a Ž S S^ėsi gauti. Sakykim dabar 
esi 25 m. amžiaus ir kasmet 

Šis įstatymas nebuvo tobu- uždirbi tik po $1,000. Tai kai 
las, todėl jis 1939 m. buvo pa- sulauksi 65 m. būsi jau įmo-
taisytas, papildytas, žymiai kėjęs % už $40,000. Tada tau 
praplėstas. Žinoma, jis dar ir kas mėn. išmokės pašalpos 
dabar nėra tobulas ir ateity- $45.8 (1-2% nuo $3,000 — 
j e būti taisomas. 

Panašius socialinio draudi
mo įstatymus Europos valsty
bės senai jau turi . Tie įsta
tymai ten yra jžymiai plates
ni ir tobulesni „negu Jungti
nės Amerikos valstybėse. 

Didžiausias J . Amerikos 
valstybių soc. draudimo įsta-

$15 su 1-12 % nuo 47,000 — 
$30.8). . 

Tokią y ra pašalpų išmok? 
jimų lentelė: 

1-2 % — jei esi mokėjęs % 
už $3,000, plūs 

1-12 % — jei esi mokėjęs % 
ta rp $3,0O0-$45,O0O 

1,-24 % — jei esi mokėjęs % 
ta rp $45,000-$129,000. 

Pašalpos žmonai, vaikams, 
tėvams. 

mis. 

ma tik 40-50% reikalingų pa
šalpos ir senių.> Galima tie- Į 
siog sakyti, ka4 jis tėra tik; K a i "žmona sulaukia 65 m. 

amžiaus, ji, nors ir neturi. 
įmokėjusi nuošimčių gaus pu

mas, taip pat draudimas dar-j se vyro gaunamos pašalpos. 

j i gautų ne $45 vyro pašalpos, 
sumąj bet tik $33.75, bet jei 
našlė turėtų dar išlaikyti vai
kus, jaunesnius negu 16 m. 
(o jei dar lanko mokyklą, jau
nesnius negu 18 m.), tada 
kiekvienam vaikui mokama pa 
šalpa 1-2 vyro gautos pašaL-
pos — po $22.50 per mėnesį. 

Jeigu darbininkas išlaikė 
savo senus tėvukus, virš 65 
m., ir mirė, juos palikdamas 
be uždarbio ir globos, tuomet 
senukams bus mokama 1-2 
mirusio darbininko, jų išlai
kytojo galimos gauti pašalpos. 

Imkim dar kitą pavyzdį. 
Sakykim spaustuvės raidžių 
rinkėjas uždirbo į savaitę po 
$50 ir jis padirbęs dar 30 me
tų, sulaukė 65 metų amžiaus 

gautų 3-4 vyro • uždirbtos pa
šalpos — mūsų atsitikime a p v 
$45 ir jei dar turėtų tris be 
simokančius vaikus, už kiek
vieną gautų po $30 — iš viso 
ji gautų $135 per mėnesį. Juk 
galima pragyventi už tą su
mą! 

Je i j i našlė, ar vaikai pra
dėtų dirbti, tuomet pašalpos 
mokėjimas sustabdomas, bet 
jei j i sulaukia 65 m., tada vėl 
jai pradedama išmokėti pa
šalpa, bet ne nuo vyro uždirb
tos sumos, bet nuo jos pačios 
uždirbtos sumos, kuri bus žy
miai mažesnė ir ji gali tegau
ti pašalpos tik $20-30. Ta ip 
pat, jei ištekėtų už vyro, pa
šalpa būtų nutraukiama mo-

"Vilnies" Galvosena Paryžiaus žinutę, esą gen, Sikorskis kalbė- ; 
jes per radio į lenkų tautą, neiškentęs ir | " V i l n i s " Nr. 123 rašo: — Bažnyčia iri<ijninkų ir laisvų profesijų tuo 
pabaręs Lietuvą, Jas priminęs Lietuvai, kad naudojama karo propagandai. Kardinolą i j įstatymu nėra apimami, taigi 
j i liautųsi nedraugingai elgtis su lenkais, nes Kinslev ( turi būt Hinsley); katalLk.j bažny-jdar daug palieka senųjų, rei-
ga luhnai karą laimėsią aMjantai, taigi ir c i o s galva Anglijoj, ragina pasmerkti , pra- | kalingų pagalbos šeimų, be 

J e i i& tikrųjų taip kalbėjo gen. Sikorskis, 
ta i jis y ra menkas politikas. Lietuva pri
glaudė, maitina, dengia karo pabėgėlius len-

: bininkų šeimų, našlių, vaikų,, 'Pav. jei vyras uždirbo per 'd imo fondą nuošimčius 
_ • I "" * ' * * 

tėvų. Gi didelis skaičius uki-

Kiek gaus pašalpos? Skaičiuo- keti. Taigi, verčiau tokiai naš-
kim. Per trisdešimt metų už- l e i reiktų apsigalvoti, ar ver-
dirbo $72,000 už kuriuos jis j ta pradėti dirbti ir a r verta 
ir darbdavys mokėjo į drau- I lstekėti% 

j (Tęsinys 7 pusi.) 

keikti nacius. pašalpų. Ateity ta kryptimi 
Sią išvadą pasidarė " V V redaktoiius iš įstatymas bus praplėstas. 

šios žinios: — Londonas. Jo Eminencij-i A 
kus. U i tai Jenkų esamos vyriausybės gaLva ! inrns kard inolas HinS i ey, Vestminsterio ar 
gen. Sikorskis galėtų vien padėkoti Lietuvai 

Je i generolas turėjo mintyje tuos nenuo
ramas, atbėgusius lenkų ponelius, kurie bu
v o panorėję patys pasigrobti valdžią ir pra
dėt iš 4 'Lietuvos atstatyti žuvusią Lenkiją", 
o galutinai patekusius į darbo ir koncentra
cijos stovyklas, — Lietuva su jais pasielgė 
labai švelniai. Kitur panašūs "penktos ko-, 
l umno*" dalyviai vietoje yra baudžiami mir
t imi. 

I r mes tikimės, jog Anglai su Prancūzija 
galutinai įveiks Hitlerį. Bet netikime, kai 

^Alijantai lietų kraują tam, kad padėtų len
kams pavergti , bausti lietuvius ir k'ta^ tau
tas , jiems nieko blogo nepadariusias. 

kivyskupas, pranešė J o Em. Juozapai Kar
dinolui Van Roey, Malinęs arkivyskupui ir 
Belgijos Primui, kad Anglijos bažnyčios va
das pažada Britų katalikų vardu melstis, " u ž 
vieningas pastangas apginti krikščionišką 
la isvę" . 

Kada ir kam mokama 
pašalpos. 
Pašalpos: y ra mokamo.s įmo-

nių-fabrikų ir dirbtuvių, — 
darbininkams, jei jose dirba 
bent 8 ar daugiau darbininkų 
ir jei jie y r a išsiėmę sociali
nio draudimo kortelę ir moka 
nustatytus mokesčius. 

Mokesčius darbdavys at
skaito nuo algos ir toĮrią pat 
dalį dar pridėjęs savo pini
gų sumoka draudimo fondan. 

Mokesčiai nuo 1937 iki 1949 
pilietines, žmogiškas teises, bet užpuolikai m. kas trys metai didčja po 

( 4 . Nėra žodžių nei "pasmerkti**, nei **pra 
keikti*'. "Vilnis** yra papratus visus pa
smerkti, o gal ir "nusikeikti '*. Be:: savo gal
vosenos neturėtų taikyti k i t i j i i r . 

Vakarų Europa ginasi nuo užpuoliko. Gin
tis turi visi piliečiai. Katalikai neatsilieka. 
Ne Bažnyčia kalta, kad katalikai gina 'savo 

kal t i . puse procento. 
Galais, Prancūzija, kuris yra 22 mylios nuo Anglijos ir 20 minučių orlaivių nuo Londono. 

(Acme telephoto) 

.. -
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Pirmadienis, gegužės 27, 1940 

Motery 

B B I Ū 8 Ž S 

Eina Pirmadieniais Veda A. Lapinskiene 

50-ti Metai 

ke juodu lenkų bažnyčioje, 
kuri tuom. tarpu buvo ant 17-
tos ir Paulina gatvių. Iš bu
vusių toje "veselėje drušban-
tų , " Klimas Vincas ir Jurg is 
Balčaitis, tebegyvena Chica-
goje. Jaunavedžiai apsigyveno 
čekų kolonijoje. 

Vėliau, 1896 m. Rakauskai 
važiavo vėl j Lietuvą. Kar tu 
pasiėmė ir savo augančią šei
mą — trejetą vaikų. Už ke
turių mėnesių vel visi sugrįžo 
į Chicagą. 

Nežiūrint tų metų baisios 
bedarbes, Rakauskai matomai 
įstengė prasikalti viešesnį gy
venimą. Abiejų darbštumas 
pelne augančiai šeimai — pen
ketui vaikams pakankamos 

MYKOLAS IR MARIJONA RAKAUSKAI 

Gegužės 30 d. Mykolas ir > šai dėkonei už dideles palai-
Marijona Rakauskai minės Į mas iki šiai valandai. BeveiU 
penkiasdešimtus savo vedybi- i visuose šio jubiliejaus šeimi
nio gyvenimo metus. Sukak- į ninkuose ūpas dėkingumu p e r 
ties apeigos įvyks Waukegan,f imtas. Pa tys seneliai, girdėt, 
Illinois, šv. Baltramiejaus bažl nuolat sekioja šeimos narius, 

senatvėje, paliko gyvenime 
vienintelį sūnų Simoną. 

Simonas vedė Marijoną Sa-
miukę iš Milašių kaimo, tos 
pačios parapijos. Susilaukė ' P r a m o s ir mokslui ir ambi 
du sūnus: Mykolą (1873) ir j ̂ oms' B e W a u k e ^ n e keletą 
Silvestrą (1843). Padal ines ' lotl*> P i r k o s J ^ d u 80 akrų 
gyvenimą abiem, našlys tėve-' m i š k o Bhinelander, Wisconsm. 
lis liko prie Silvestro. Girdžių! Be to, 1904 metais užsidėjo 
šventoriuje, šalę žmonos ka- d r a b n i ų ir čeverykų krautu 

ve ant 33-čios gatvės, Alšaus-
ko name. Pa t i Rakauskienė 
vedė ir drabužiu siuvimą, tu
rėdama prie savęs kartais net 
keturias siuvėjas. 

nyčioje, 9:30 vai. Iškilmingas kad nerengtų šaunių iikilmhj. 
Mišias laikys pačių jubilantų Ryšku tuose draudimuose, kad 
sūnus, »Tėvas Simonas, O.S.B. 
J apeigas suvažiuos šeima, gi
minės i r artimieji jubiliatų 
draugai. Po dėkonės pamaldų 
seks svečių priimtuvės Kar-

didžiausias jų noras yra, sa
vo jubiliejinį dėkingumą įšsi-
blaškimais nedrumsčiami var
tai sudėti ant a i tunaus bažny-

po, ir jo ten kapas. Jame mir
ties data 1872 m. 

Antras sūnus, Mykolas v* 
dė Rozaliją Griškaičiukę iš 
Dainių kaimo, irgi jurbarkie-
tę. J iems gimė mūsų vauke- ' Ištiko gaisras rugsėjo 1906 
ganietis jubiliatas Mykolas, m. Kar tą naktį vagys mėgino 
Tai buvo, sulyg minėto met- įsibriauti pas juos. Sako, Ea-
raščio, gruodžio 6 d., 1864 m. kauskienė Chicagoje jau neri-
Šeimoje vėliau augo su juomi. mo. Turėdami žemės Wauke-

I 

Žemėlapyj rodykle atžymėta paskutinysis vokiečių verži 
masis pr.ie jūros ir Anglijos. (Acme telephoto) 

PRIEMONES VAIKŲ AUKLĖJIMUI 

eher viešbutyje (Karcber Ho-
tel) , Waukegan. 

Rakauskai Waukegane yra 
seni lietuviai gyventojai. Nuo 

da r du broliukai i r penkios 
sesutės. Iš visų jų, jubiliatas 
sako, tebegyvena tiktai Mo
nika, Denver, Colorado. 

tinėse pamaldose. Iš viso j u 
biliatų elgesio, matyt, kad jie! N « o jaunų metų sumanaus 
ir nesivaržo įtikinėdami tuo- ' tėvo staliaus į darbą įpratin 
dėkingumo reikalu. Pakviesda-
mi į sukakties minėjimą, ypač 

1892 m. jie ten nusipirko fc- P r a š ° nepavydėti , valandėlės 
mes. Atsikraustė gi tik 1906 bažnytėlėje viešoje su jais dė
mėtais i r per tuos trisdešimts, kingumo maldoje. 

Bakauskų knygynėlyje už
tikta pageltęs metraštis. Tai. 
sulyg savininko pasisakymo, 
y r a ypatingas Rakauskų šei
mos palikimas. Įdomus tuomi, 
kad tas Rakauskų genkartės 
užrašas prasideda nuo 1795 
metų. Sulig šiuo dokumentu, 
tais didžiojo maro metais Ste
ponas Rakauskas, vaukeganie-
eio Mykolo protėvis, persikėlė 
iš Raseinių, Stakių parapijos 

t r i s metus išgyveno ! 913 
Eighth Street, skersai gatvės 
nuo savo parapijos bažnyčios. 
Chieagiečiams jubiliatai pa
žįstami, nes iki 1906 m. šeima 
Bridgeporte . vedė drabužių 
krautuvę. Pat ies Rakausko gi
minių y ra nedaug: 'Denver , 
Col., Douglas, Wy., ir Los 
Angeles, Cal. Bet Rakauskie-
nės-Klimų giminė skaitlinga. 
Dauguma jų Chicagos apylin
kėje, išskyrus gyvenančius 
ir Grand Rapids, Mich. Abu 
jubiliatai tur i giminių ir Lie
tuvoje, ku r ir vyriausioji jų 
duktė Marijona. 

Jubiliatų šeimoje išaugo 
septyni: Marijona, Lietuvos 
Valstybės Operoje; S*»suo An-
na Maria, kazimierietė; Tėvas 
Simonas, švt Benedikto Ordi
no vienuolis kunigas; Anta
nas, vedęs. B. Urbaitę. (J is 
mirė baigdamas 32-trus me
tus . ) ; Ceeilija, ištekėjusi už 
A. Jakučio ; Rože, ištekėjusi 
už H. Denton; Cirilius, vedęs 
I . Sederevičiūtę. Anūkų yra 
septynetas. 

Rakausko tebegyvena tik 
viena sesuo: A. Pečiukaitienė, 
Denver, Col. Rakauskienės dar 
gyvi brolis ir sesuo: Vincas 
Klimas ir Kot ryna Šimkienė. 
Abn Chicagoje. 

Šių sukaktuvių laukia ir 
šeima, ir gimines ir kaimynai 
vaukeganiečiai, nes pastaro
mis dienomis visiems buvo ži
noma, kad motulė Rakauskie
nė kelinta kartą šiemet buvo 
sunkiai įsirgus. Žinojo visi ir 
tai, jog fiziniu atžvilgiu nei 
gydytojai nereiškė jai vilties. 

Dėl to,' tiek gydytojai, tiek 
i r šeimos artimieji šią sukak
tį kreipia kaipo į progą vie

tas ir prie knygų paties kle
bono slapta prileistas, jaunu
tis Mykolas Lietuvoje nerimo. 
Atlikęs "kan tungą , " 23-čius 
metus eidamas, 1888 m. atvy
ko į New Yorką. Išdirbęs prie 
metodisto ūkininko Catskill nai jubiliatai sako daug kas 
kalnuose, jis, Jurgio Balčaičio' įvyko. Karo pradžioje abiejų 
viliojamas, su įuomi 1889 me-l tėvai mirė. Paskui, šeima iš

ganė, panorėjo patogesnės 
apystovos ir augančiai šeimai 
1903 m. nusikėlė į Waukega-
ną, kur vėl užsidėjo drabužių 
krautuvę. 

Didžiojo karo metu Rakaur, 
kas pastojo į Great Lakęs 
Navai Training valstybinį 
darbą. Ten išdirbęs dvidešimts 
penkis metus išėjo ant pensi
jos. 

Nuo ano karą iki šiai die-

į Ju rbarko parapiją, Žindai- Kuturių Roko dukrelė. Pr ie 
čių kaimą. Šiame per marą 
ištuštėjusiame kaime Stepo
nas rado tik du gyvus asme
nis — dvi našles. .Vedęs vieną 
jų, jis ant Miltuvos pakrantės 

tais ir išvyko į Chicagą. 
Čia prie jurbarkiečių pri

tapo i r kitas to paties para
pijos vyras , Vincas Klimas. 
Pas taras is pripiršo Mykolui 
savo sesutę Marijoną dar te

augus išvažiėjo kiekvienas 
prie savo pašaukimo. Kas pa
žinties turi su Rakauskų šei
ma, tas pasakys, kad toje 
šeimoje yra įvairaus pašauki
mo. Bet, pažįstamieji patvir-

beesančią* prie savo tėvelio = tins ir tai, kad tėvai Rakaus-
Kuturiuose. Tai buvo garsaus kai nei vienam neskūpejo nei 

mokslo, nei progos, nei per
spėjimų. Jubiliatai savo pri
siminimuose sakos; " I š vie 
nos kišenės visi septyni sė-

ūkio ir rankdarbių toji "Vineo 
sesutė turėjo iš savo mamos, 
Ievos Plienaičiukės iš Šaukiu, 
paveldėjus ne vien prie dir-j mes; bet, turėjo stengtis daug 
-binių palinkimus, bet ir ap- j ir pa tys . ' ' "Jubil iejų mūsų," 

Žindaičiuose įkūrė Rakauskus, sukrios šeimininkės dorybes. | sako jie, "susilauks jau ir jie 
Šis patr iarka, mirdamas žiloj Mykolas ją ir vedė. Susituo- gan pr ibrendę ." A. Vainora 

Jeigu nori palaikyti vaikus 
ar t i namų vasaros atostogų 
laiku, reikalinga kreipti aty-
dą, į žaidimo priemones. J ie 
neturėdami atsakomingų užsi
ėmimų, pilni gyvos energijos, 
ieškos būdo užimančiai liuosą 
laiką praleisti. J ų sveikata to 
reikalauja, kaip ir augimo 
procesas. 

Tur in t šiek tiek supratimo 
ir pridedant dar truputį dar
bo, galima įrengti vaikams 
žaidimui reikalingus dalykus 
savo darže. Beveik visus da
lykus vartojamus prie daržo 
įrengimo galima nupirkti 
krautuvėse, arba pagaminti 
juos namie, jeigu supranti 
šiek tiek apie medį ir įran
kius. 

Dėl mažesnių vaikelių dar 
mokyklą nelankančių, gali pa
rūpinti smėlio dėžę, supyklą, 

vienokią ar kitokią. Didesnių 
ir mažesnių dėžių kurias vai
kučiai gali stumdyti iš vienos 
vietos į kitą, arba pernešti 
kur nori, ant jų laipioti, iš 
jų gaminti įsivaizduotas lin 
dynes ir t. t. Dėžes turi būti 
nulygintos, nešiurkščios, kad 
vaikučiai neužsigautų. Jeigu 
tur i ambicijos, ar pinigų, ga
li taip pat parūpinti šliaužy-
nę (slide), prūdelį (pool) 
vieną, kitą vežimėlį. 

Paaugusiems vaikams, be 
šių dalykų, gali būti ir gim 
nastikai įrankiai. Kiek ir ko 
kie dalykai bus vartojami žai 
dime, priklausys nuo tėvų iš 
galės, bet kad jie reikalingi 
be abejo, kiekvienas šeimyna 
auginantis supras ir rūpinsi 
savo vaikų gerovei juos pri 
statyti. 

AR MOTERIS GALINGA? 

" T H A T LITTLE GAME" i*~—!<*!»•<*, ».i-By B. Link 

V 

Ar klausysi viešų kalbų per 
radio, draugijose, susirinki
muose, ant gatvių kampų, 
prie tvorelės rymojančių; ar 
skaitysi laikraščius lietuviš
kus, angliškus, ar kitoje kal
boje rašytus, visur vienas žo
dis iš visų pusių diskusuoja-
mas — KARAS. 

Praei t is vėl gvildenama, 
dabartinio karo įvykiai su bai
mingu žingeidimu kratinėja-
mi, o ateitis laukiama su kaž 
kokiu nepaprastu įtempimu. 
Klausimai iš visų pusių. Nė
ra atsakymo, jų nei nelaukia
ma. Kas daugiau ir išmanin-
giau klausimų užmeta, į tą 
kreipiama pagarbos atyda. 
Bet kad kas sumanytų atsaky
mus į tuos visus užmetimus, 
neišrištus abejojimus, tai dar, 
laikui bėgant, neatsirado to 
genijaus. 

Galima ir čia, bent kiek va
duojantis ta laisve, vieną, ki
tą užmetimą padaryti . Ką da
ro moteris šios neramybės 
srovėje? Kas ją interesuoja? 
Pr ie ko linksta jos įtaka ir 
ko mes iš to prielankumo ga
lime tikėtis ateityje? 

Moteris pagrindinė viso vei
kimo jėga. Ar kas atrado nau
jas žemes, ar atliko nepapra
stą darbą, parodė galingumą 
objektyvo proto, sukėlė ini
ciatyvą garbingam pasišventi
mui — vis, kūrėja tų veiki
mų randame moteryje. Istori
ja, poezija, daina moterį ger

bia už tokius nepaprastus su
manymus, už tokią galinga 
įtaką. 

Dabar galima paklausti, kur 
moteries galybė šio karo klau
sime f Į kurią pusę linksta jos 
įtaka? Ar ji interesuojasi šių 
dienų kilusiais svarbiais klau
simais? Ar ji dės pastangų 
pakeisti karo įsigalėjimą, Kur 
Joanna de Are? Kur Katari-
na iš Siennos? Kur moteries 
galybė ? 

Je igu popiera inuj 
varnišiuotų rakandų, patepk 
juos alyviniu dažu ir švelniai 
patrink minkštu audeklu. 

^ i= 
$ 3 3 5 *r aukščiau 

LENGVOS SĄLYGOS. 

įvairūs indeliai, kaip antai mėsa ir t-t., pasiliks šviežiame stovyje, 
tyri ir vešūs, nenubluks ir neapsitrauks ir patrauks kiekvieno skoni. 

DĖŽES, 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 
^ : # 



D R A U G A S Pirmadienis, gegužės 27, J940 

skaitymai 
'JA&&* 

i| skutai tepaliko. 
Palingavęs galva inžinierius 
prašė dar dviejų dieiiŲ tai-
• 

Soroms nenorom^ darl»inin 
i sutiko. Jie tarpusavy kai 
jos spėliodami, kas bus to 
u. J is tuo tarpu kaip ir p:r 
au žaidė stiklo indeliais sa 
palagrinėje, paikiau rume.šr 

lis krovinius j kalnus... J i t* 
sa tai gerai matė. 

Paskirtu laiku inžinierius 
tsikvietė visus kasėjus į vie-
j, būrį. 
— Matote an$ uolą! 
— Matome! — atsakė vy-

iausias kasėjas. — Juk, ro-
os, turime ją nukasti... Bei 
s to nieko nebus. 

— Kaip tau rodos, kiek lai 
co reikėtų jai nukasti f - pa 
Klausė inžinieriui. 

LIETUVIAI DAKTARAI 
Tei. CANal 5969 

DR. VVALTER PHILLIPS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 West Cermak Road 
OFISO VALANDOS 

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

DR. F. C. VVINSKUNAS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2158 West Cermak Road 
Ofiso tel. CANal 2345 

Ofiso Vai.: 2—4 ir 7—9 

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

U. S. pakraščių sargybos laivas Campbell paruošiamas išplaukimui iš Staten lsland, N. Į 
Y. į (J rin landi ja, (Acme teleplioto) 

AKIŲ GYDYTOJAS 

GyV€TMmas Ž e m ė j e ginasi dar greičiau. Taip mi- Austrė padeda W milijonų 
(XX) Zoologai išskaičiavo, kroorganizmas, kuris veisiasi'kiaušinėliu. 

kad žmonės yr a patys negau- t u o b M u > ka<i k a s 1 6 v a l a j l " 
singieji iš esamų gyvųjų bū- d " Pasidalija pusiau — duo 

_ tybių. Šiais laikais visoje Že- d a Pev 5 m e t u s 3,029 ka r t a i 
Ual metų... gal dvicju ?J mėje priskaitoma apie 2 mi- ^ tie vfel smulkučiai gyvii-

NežinauL Bet mes jos neka-l lijardus žmonių. Tuo tarpu n ^ h a i l š l l k t * 83™* tai tokia 
sįme . kai kiti gyviai yra, pasiekė m a s § m% 10,000 kartų di-

Aš ia tuoj išardysiu 'savo gausumu astronomini j desnė už mūsų žemę. 

pasakė inžinierius. — Žiūrė 
kitę!.. 

— Piktžodžiauja! — pasi
girdo būry. 

-r Pakvaišo! — atsiliepė 

r* tas. 
Staiga inžinierius sujungė 

ivi vielas... iš uolos pasirodė 
ignis ir baisūs dūmai. Žemė 
;udrebėjo... lyg šimto perkū-
IU trenkta. 

Kasėjų būrys klykdami JSU-
criuvo ant žemės. Kai paga-
iau išdrįso pakelti galva^ uo-
os nebebuvo!.. 

—, Stebuklas! — šaukė vie-
įi. 

— Garbė galingajam burti
ninkui! — atsakė kiti. 

Tada inžinierius tarė: 
— Na, ar esu vertas dvide 

šimties rupijų dienai i 
— Šimto esi verta'v.. — su

šuko kasėjai. 

skaičių. Taip, vabzdžiai vienų 
tik rūšių turi apie 2 ir pusę 
milijono. Jei visus vabzdžius 
surinkę pasvertume, tai jie 
atsvertų vi'sus žmones ir gy
vulius. 

Pasemto iš upelio vandens 
stiklinėje visokių gyvių yra 
daugiau, negu žmonių visame 
pasaulyje. 

Iš vienos paprastos naminės 
musės per šešis vasaros mė
nesius atsiranda apie 60 bili
jonų kitų tokių pat musių. 
Tas muses pavežti reikėtų 
3000 vežimų. 

Kai kurios žuvys'ikrų turi 
apie 100 milijonų. O jūros 
žvaigždė išneršia apie 300 mi
lijonų kiaušinėlių. 

Viena žiurkių pora per me
tus atveda 100 žiurkiukių, bet, 
kadangi žiurkiukai, sulaukę 4 
mėnesių, jau patys gali veis-

Akiniai, visokių madų, už $2.45 
pritaikyti akims, „u pilna garancija 
Egzaminavimas akių veltui. Lensa 
sulaužytą padarome už $1.0C. Nauji 
tempeliai 50c. Adjustavimas ve l tu i 

Dr. Karolis Nurkat-Nurkaitis ran
dasi didžiulėje Joseph F. Budriko 
krautuvėje kas dieną ir nedėlioję iki 
4-tos valandos poD'et 

JOSEPH F. BUDRIK 
FURNITUKE HOUSE 

3409-11 S. HalstedSt. 

DR. VAITUSH, OPT. 
SPECIALISTAS 

O P T O M E T R I C A L I J Y AKIŲ 
LIETUVIS " 

SuvirS 20 meti] praktikavimo 
Mano Garantavlmap 

Palengvins akių įtempimą kas es 
t priežastimi galvos skaudėjimo 

•rvaigimo, akių įtempimo, nervuotu 
mo. skaudama akių karšt), atitaiso 
trumpaiegystę Ir toliregystę. Priren 
cia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas s" 
elektra, parodančia mažiausias klal 
ln» °nect«l» a t y l a atkreipiama J 
mokykios valkus Kreivo* «kjr* ati 
taisomos. 

Valandos: nuo 10 Iki 8 vai. vak 
Nedaliomis pagal sutartį 

Daugely nfsmkf.uu akvs atitaiso 
mos be akinių. Kainos uifflos kati 
pirmiau. 

4712 SO. ASHLAND A VE. 
Tetafonaa YARds I*7» 

Tei 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 

LIETUVIAI DAKTARAI 
Telefonas HEMlock 6286 

DR. A. G. RAKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2415 VV. Marquette Road 
Ofiso valandos: 

10—12 vai. ryte 
2—4 ir 6—8 vai. vakare 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
susitartus. 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

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

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

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

Telefonas CANal 7329 

DR. PETER J. BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2202 West Cermak Road 
OFISO VALANDOS: 2A ir 7-9 

ir pagal sutartį. 
Sekmadie&iais taipgi pagal sutartį. 

Res. telefonas SEiiiey 0434. 

DR. V. E. SIEDLINSKI 
DANTISTAS 

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAFayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais. 

4631 So. Ashland A ve. 
Tel. YARds 0994. 

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais. 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL MIDway 2880 Chicago, Iii. 
OFISO VALANDOS: 

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

Sekniad. nuo 10 iiu 12 vai. ryto. 

DR. MAURICE 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. 
Nedėlioniis nuo 10 iki 12 vai. dieu} 

— Matote! mano galva dan-! tis, tai viena žiurkių šeima 
giau, negu jūsų šimtai rankųJ per metus gali pasididinti iki 

2,012 žiurkių. 
Žemesnieji organizmai dair 

atsake in-^ - Dvidešimt -
žinierius. 

— O!.. — nustebo darbinin
kas. — Mes gauname tik po 
astuonius annasus dienai... Tu
rėtum dirbti už dvidešimt kfer-

padaro. 
Indai išsiskirstė susigede ii 

išsigandę. 
Vyriausiasysis jų po valan

dėles tarė: 
— Kada mums rout's kad 

jis guli, tuo laiku jis dirbo: 
mukė galv$ į sieną,.. 

— Na, ir pramušė — paste
bėjo kitas — kad jį kur.~ 

— Kas galėtų pagalvoti, 
\ kad anglo galva kietesne u i sėjų, tuo tarpu nieko neveiki... 

— Ne už dvidešimt, bet dir-j m ū s ų kū^ _ p r į d ė j 0 trečias. 
bu už du šimtu per dieną —' 

KLAUSYKIME 
Saltimiero Rytmetinių 
W. H. I . P - " ~ 
LIETUVIŠKI) RADIO PROGRAMŲ 

Telefonas HEMlock 2061 

DR. M E P H KELLA 
DANTISTAS 

6558 So. VVestern Avenue 
VALANDOS: 

Nuo 9 ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir Šventadieniais 

pagal susitarime. 

LIETUVIS ADVOKATAS 

CHARLES E. ZEKAS 
ATTORNEY AT LAW 

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

Tel. Hemlock 1940 

Nao to laiko Indijoj kilo 
ipatsrle, kad viena g? i va už 
šimtus rankų vertesnė. 

pasakė inžinierius. 
— Jis juokias iš mūsų!.. 
— Išvarykime jį! 
— i^k miega tinginys pala- Europiečiai būtų tuoj supra 

pinšje ar kalnuose! tc, kad anglas ne kiaušo kie-
— Nešdinkis, kol esi svei-l t u l l l l > *** P r o t u ^ p r o g u m o 

kas! Kai išseks mūsų kantrv-' uo*$» 
be vietoj tavęs ir tavo krovi-. 

Irena Rutkauskaite 
<S-nis" 

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Vestuvėm, Krikštynom Ir kito
kiem Bankietam Suteikiam Pa

tarnavimą. 
Linksmai Patarnavimas Visiems 

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

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

10:00 VALANDĄ RYTO 
1480 K1L. 

PROspect 4050 

D U O D A M E 

$$k PASKOLAS 
* I I * ANT NAMŲ 

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

SAVE B T 
MAIL 

TAUPYKJT PER 
PASTĄ 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. 

TeL Cicero 1484 

DR. S. R. PALUTSIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

TeL YARds 5557 

DR. FRANK C. KWfNN 
(Kviecinskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street 

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

ir pagal sutartį. 

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IH CHIRURGAS 

2500 VVest 63rd Street 
OFISO VALANDOS: 

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

Ofiso teietonas PROspect 6737 
Namų telefonas VIRgima 2421 

DR. P. J. BEiNAR 
(Bemarauskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRimGAS 

6900 So. Halsted Street 
TELEFONAI: 

Ofiso — .WENtworth 1612. 
Res. — YARds 3955. 

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį. 

Tel. YARds 2246 

DR. G. VEZELIS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street 

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

VU.; Pirm., Ketvir.. žeštad. t Iki 8 v. T.; Antr., Trečiad. 9 iki 5 pp. 

DABAR MOKAME 3 2 ^ U ž PA^£TUS PINIGUS| 
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUTINIAI APDRAUSTI JKL $5,000. 

per Fedt-mi Savlngs aad Loan Insurance Oorn., V\ ashiiųfton, D. G. 

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

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2423 W. Marquette Road 

NAPPY 
NOW GIT THtS.PVJNKS.' 

JOINT MUŠT BE FULL W 
COPS BV MOW, SO WE GOTTA 
MA* t I A &REAK/SCE ? VOU, 
SLIMY, SLIP OUT AN* T E l l MONK 
MOT TO M I N G TW' TRUCK AROUN*/ 
I \ L CO AN' S£E IP TMEM 
"* ~Wf ^Ml M A V MCEO 

=R A GCTAWAY-

^ H E POtICE DISCOVER TNE T^AP-DOOR.' 

*<g$Jw 

WELL, I 'LL B E - - - ^ ?f HOT DOGf 
AWD RJGHT UNDER ^ E R - - I — U H 
OUR N05ES.' BENSON, ^ % . M E A N 
GET THE MEN TOGETHER-

WERE GOING D O W N / 

By Irv Ti rman 
SORE NOW, V^J BEGORRAH MOIKE.' 

AN' IT'5 ASHAMED ) AN' I M THINKIN' 
O'MESELF OI > « / v E t > BEST BE TAKIN' 
OUGHT T'BE.' I ^ YER GUN ALONG.' 
PLAVlN'rOLLER F THEY TELL ME 
TH' LEADER* - O / THESE BOVS PLAY 
A T M E A G E . ' ^ l V t R V ROUGH--YOU 

KILARNEY CRACKPOT.'J 

' ^ • i l r - Į J mm* 

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS; 

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

Office teL YARds 4787 
Namų teL PROspect 1930 

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

DR. J. J. KOVVAR 
(Kowarskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 VV. 63rd St., Chicago 

Trečiadieniais ir Sekmadieniai* 
pagal sutartį. 

Tel. YARds 5921. 
Res.: KENwood 5107. 

DR. A. J. BERTASH 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 
756 West 35th Street 

Ofiso teL VIRginia 0036 
Rezidencijos teL: BEVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
TeL CANal 6122 

DR. BiEŽIS 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

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

REZIDENCIJA: 
6631 S. California Ave. 

Tei REPubiic 7868 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 Archer Avenue 

Ofiso vaL: 1—3 ir 6—«:30 P. M. 
Ncdčliomis Į>agal sutartj. 

TeL CANal 0257 
Rez. teL: PROspect 6659 

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

Reaidencija: 6600 So. Artesian Ave. 
VALANDOS: U v. ryto iki 3 popiet 

0 iki 0 vai, vakare. 

http://nfsmkf.uu
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"Chain" Valgyklos i 
Kaune 1 

KAUNAS (E) . Darbo Kū
muose atidaryta valgykla dar
bininkams. Pietauja 550 žmo
nių. Skaičius kasdieną, didėja. 
Pietūs pigu*, sotūs ir higte» 

i Vilniaus Mieste 
15 KainiŲ 

VILNIUS (E). Miesto u 
bose priskaitoina apie 15 kai
mu, kuriuose gyventojai ver
čiasi smulkiomis ūkio šako
mis. Vykdant miesto perpit* 

niškai pagaminami L* Sviesiu navima, bus pertvarkyti ir 
pirmos rūšies produktų. Dar- tie kaimai, pertvarkant jų ži
bininkai labai patenkint1 ir me iš rė/ių į sklypus. Esa-
paireulauja, kad tokių pigi4 muc'sius miesto žinioje sklv-
valgyklų būtų įsteigta ir k i-Į pus 
tuose miesto rajonuose. To-
kicte valgyklos numaton.a ati
daryti Petrašiūnuose 3r Vili
jampolėje, o vėliau ir kitose 
vietose. Vilijampolėje valgyk
loj kasdien galės pietauti 700-
8(>0 žmonių. Taip pat dideli 
pasisekimų turi pradetcji pra
ktikuoti skrajojanti valgykla. 
Pradėjo pietus pristatinėti 1 
darbavietes. Pirmųjų dien$ 
pietus pr.istatinejanti valgyk 
la išvežiojo 100 pietų. Norin
čių pietus įmonėse gauti už
sirašė apie 700 darbininku ir 
jų skaičius kasdien didėja. 
Pietūs .išvažiojami sunkveži
miais supilti tam tikruose ter
mosuose (neatauštairuose 
duose), kurie iš valgykla: 
vežant užplombuojami. 

pus savivaldybė nutarė pufe-l Rodykle atžymėta, kur, policijas manymu, 20 ginkluo-
linti lysvėmis ir p a s k i r s t y t i > pinikų įv.iveržė į Leon Trutzky namu« Mexrco City. Trotz-

*f , , . , I kis lengvai sužeistas. (Acme telepnoto) 

Traky Pilis 
miesto varguomenei, kad ji 
vasarų galėtų pasisodinti dar-[ 
žov.ių. Duodamus nemokamai 
sklypelius jie galės daržovių' Spėjama, kad Trakų 
tiek užsiauginti, kad jiem> pastatyta XI šimtmety. K>21.' 
užteks patiems ir galės dar metais Gediminas savo buvei-
parduoti. ne perkėlė iš Kernavos į Tra-

Trakuose bus išplanuotas kus. 1387 metais Vytautas čia 
•pusiasalis, esųs Trakų ežere pastatė bažnyčių. Pilis buvo 
apie 73 ha. ploto. Kadangi pastatyta įprie Trakų ežero 

Moterys Kojomis 
pilis Kelia Trukšmę 

TILŽĖ. "Naujasis Tilžės 
rašo, kad šiandien 

0 . . . moterų mieste jau 
dėvi medinėmis klumpėmis, 
kurių ir viršus ne oda, bet 

Keleivis" 
daugumai 

drobe apmuštas. Drobe išda-
Trakuose numatoma didele ant žemes iškyšulio ir atrodo1 j y ^ įv a į r į arS margumynais 

ant salos. Gamta padarė. šuniukais, kačiukais, gėlėmis. 

Duos šviesos Ir Į 
Vikiui Ir Kaunui 

VILNIUS (E). Turniškių; 
elektros energijos stotis ant; 
Neries upes netoli Vilniaus! 
statoma toliau. Tačiau, kom
petentingų užsienių ekspertų j 
nuomone, savo metu lenkų su
darytas šiai stočiai statyti 
projektai nėra tikęs ir kai 
kurie pagal tų projektų atlik-, 
ti darbai yra be reikalo. To
dėl atatinkamos Lietuvos val
džios įstaigos susitarė su žino
ma firma "Svvenska Entrep-
renad A. B., Stockholm", ku
ri statė Latvijos elektros jė
gaine Kegume, kad ši firma 
paruoštų tikslų projektų ir 
sąmatą; Turniškių jėgainei pa
statyti. Apskaičiuojama, kad 
tinkamai įrengta Turniškių e-
lektros jėga.inė duo's pakanka
mai elektros energijos visam 
Vilniui ir Kaunui. 

Vietoj Sviesto -
Burokas 

ŠIAULIAI. — Turguj, bu
vo sugauta tūla Mačiauskie-
nė, kuri vieton sviesto parda-
vinėo gražiai į sviestų įvy
niota, tarkuotų runkelį. Tokioj 
"sviesto" pardavė net kelis" 
kilogramus. Būdinga, kad pa-j 
našių maisto falsifikatorių da-< 
bar priviso labai daug, todėl 
ir pirkėjams reikėtų būti at 
sargesniems. 

Šiaulių ir toliau iki Klaįpč-
dos. Linija bus paruošta bir
želio mėnesį. Šiemet bus nu
tiesti antrieji bėgliai tarp Vil
niaus ir Kauno. 

statyba, todėl bus išplanuoja lvg 
Šipy-

in 
is-

nu ir kiti miesto rajonai, y-j jų neprieinama ir nekartų prie j E į j a m o s gatvėmis jos kelia 
pač į Vilniaus pusę, kur mies-jšų kardai nulūždavo prie pi-, d i t f e ų triukšmų, medinėmis 
tui plestfe yra tinkamiausio,: lies sienų. Gedimino sūnus, di-| Vlnmnftmk tnrškimlnmos i Šatui plėsti' 
sulygo 

Lietuvoj Jau Pradeda 
Trukti Darbininkų 

KAUNAS (E). Lietuvai 
Vilnių atgavus, bedarbių klau
simas pradžioje buvo diu* ai
tresnis, nes veik visa pramo-

darbai buvo sustoję ir; 

tinkamiausio.: lies sienų. Gedimino sūnus, di 
dysis kunigaikštis Kęstutis pi
lį pagražino ir sustiprino. J i 
virto tvirtove ir nuo vokiečių 
užpuolimų atrama. Čia Kęs
tutis su gražiųja Palangos vai
dilute — Birute praleido savo 
amžių. Čia gimė Lietuvos did
vyris Vytautas Didysis. Daug 

klumpėmis tar^kindamos } sa 
ligatvius. Tokios klumpės į-
vestos odos taupymo sumeti-
nfais. Tik nu'siskundžiam. kad 

Sudaužė Kryžių 
ŠIPYLIAI. — ,(XX) 

lių parapio's kapuose nežino
mi piktadariai išdaužė ir iš
vartė apie 35 kryžius. Darbas 
atliktas naktį. Kurių negalė-j 
jo nuversti, tai numušti Kris 
taus kančios paveikslai. Nuos 
tolių padaryta apie 3,000 li-

Vel Bus Gyva 
Kaišiadorių -
Gaižunų Šaka 

KAUNAS (E), šį pavasarį 
pradėti paruošiamieji darbai 
Kaišiadorių >- Gaižūnų geležiu 
kelio šakai atnaujinti. Ši ge
ležinkelio linija jau buvo ne
veik nebenaudojama nuo 1920 
metų: ja vaikščiojo tik pre
kiniai traukiniai. Pritaikius 
linijų keleivinių traukinių eis
mui, bus įvestas tiesioginis 
susisiekimas tarp Vilniaus ir 

JDOMU, KAD — 
James Bland, negras kom

pozitorius sukūręs žymų vei
kalų "Carry me back to old 
Virginny", yra gimęs New 
York valstybėj ir niekad ne
buvęs Virginia valstybėj. 

PLATINKITE "DRAUGĄ' 

TYPEVVRITERS 
A O O I N G M A C M i N E f 

—SMAU MONTHIY PAYMIMTS — 

SOID, RCNTED 
AND REPAIRED 
— I — M TtAM-M M I M U M -
• « • I M K I M C U M OHitiki NIW-M*CNINI M U I M H 

J L C T A D TYPEVVRITER 
* ^ l # % l % C O M P A N Y 

IOIDT C. OOlMtATT, 
I W W, MADISON H 

Phone DEARBORN 8 M 4 
ISTIMATES— | 

Vasarvietes Jau 
Atidarytos 

7 ; « _ « ^ « _ *«» >-« pcuuv, i g k i l i n i ų d baisenybių ir 
KAUNAS (E) . Vasarojimo, nė ir darbai buvo sustoję irj k a r Q ^ukmm g i r d g j o t i e p i 

^ o n a s Palangos vasarviete-; žmonės dėl karo suvargę Ta-: ^ ^ ^ p Q V y t a u t o m[v je, kaip ir daugelyje kitų va
sarviečių, pradedamas nuo ge
gužės 1 d. Kurortiniai mo
kesčiai, pradedantiems anks
čiau vasaroti, yra sumažinti 
visu ketvirtadaliu. Lietuvos 
pajūryje šiemet tikimasi daug 
vasarotojų iš Rytų Lietuvos, 
kuriai iki šiol priėjimas prie 
jūros buvo neįmanomas. Daug 
vilniečių rengiasi atostogų vy
kti į laisvąjį Lietuvos pajūrį. 

Miškų administracija jau 
iymių; dalį pajūrio smiltynų 
yra apsodinusi kalnų pušaitė
mis, o drėgnesnes vietas tik
raisiais Lietuvos spigliuociais. 
Šiemet numatyta apsodinti 
dar 40 ha. plota. Naujai pa-
sistačiusieji nuo Palangos iki 
Šventosios taip pat paraginti 
savo sklypus vpsodinti me
džiais. 

Ciau darbo reikalai taip su-
tvarkvti, kati tikrai normčiu 
dirbti darbininkų pradeda trū
kti. Darbo Biržoje dar iki 
šiol figūravo 6z00 bedarbių 
pavardžių, tačiau kai, atsira
dus naujiems darbams, darb
daviai kreipiasi į birža dar
bininkų ir birža pagal adre
sus išsiuntinėja kvietimus at
vykti į darbų, tai niekas ne
beateina. Pasirodė, kad liko 
biržoje užregistruoti tik t e , 
kurie arba grįžo į savo kili
mo vietas, atitekusias Vokie
tijai ir Sov. Sąjungai, arba iš
vyko darbams į Estijų arba 
patys susirado darbo. Būdin
ga, kad paskelbus darbo >pirie-
olę, keli šimtai bedarbių pa-

tvs išsihruukė iš darbo bir-
žos sųrašų ir nesirodo darbi
ninkų samdymo vietose. 

ties ji neteko reikšmės. Val
dovų apleista pilis po truputi 
pradėjo nykti. Dabar tik griu
vėsių likučiai liko. 

ir tokios klumpaitės — n e d i - ^ piktadariai policijos ieš-
delis medjio gabalėlis ir ke-komi. 
lios audeklo skiautelės — kai- — — — — — — 
nuojančios net šešios markės, DOCTOR'S AMAZING LIQUID 
kas neturtingiems miesto gy- GREAT SUCCESS FOR 

ventojams esų sunku prieiti. S K I N R 0 1 B Į E S 
(externally caused) 

PMISED 
FR0M 
C0AST 

TO 
C0ASTI 

Y 

Darbšti Akušere 
GELVONAI, Ukm. ap. — 

(XX) Nuo praeito rudens at
sikėlė į Gelvonus akušerė p. 
Luckienė, kuri dirba sveika
tos punkte. Žmonės ja yra la
bai patenkinti kaip gera spe
cialiste, kuri daug išgelbėjo 
kūdikių ir motinų nuo mir
ties. Taip p»at skaito įdomias 
paskaitas moterims, pedade 
dirbti kat. organizacijoms. 

Už gerų jos pasidarbavimą 
moterys taria jai širdingų a-
čiū ir linki toliau taip pat 
dirbti. 

HEALTHY, WEALTHY A N D WISEI 

200,000 Tontj 
Dirbtinių T rasų 
Lietuvos Žemei 

KAUNAS .(£). Zuperis yra 
pati reikalingiausia Lietuvos 
žemės trasa. Pastaraisiais me
tais ruperio suvartota kasmet 
daugiau kaip po 100,000 tonų 
ruperio. Tad Finansų minis
terijoje daromi žygiai Lietu-
voe statyti didelį zuperio fa
brikų, kur© galėtų padirbt 
zuperio nuo 100 iki 200 tūkst. 
tonų per metus. 

Kidneys MusI 
CleanOufAcids 

Excess acids, poisons and wastes in your 
blood are removed chiefly by your kidneys. 
Getting up Nights, Burning Passages, Back-
ache, Swollen Ankles, Nervousness. Rheu-
matic Pains, Dizzmess, Circles Under Eyes, 
and feeling wora out, often are caused by 
non-organic and non-systemic Kidney and 
Bladder troubles. Usually in such cases. the 
very flrst dose of Cystex goes right to work 
helping the Kidneys flush out excess acids 
and wastes. And this cleansing, purifying 
Kidney action, in Just s day or so, may eas-
ily make you feel younger, stronger and 
better than in years. A printed guarantee 
wrapped around each package of Cystex in-
sures an immediate refund of the full cost 
unless you are completely satisfled. You have 
everything to gain and nothing to lose under 
this positive money back guarantee so get 
Cystex from your druggist today for only 35c. 

PON'T 
NEGLECT 
A COLD 

Krūtinės slogos, kurios gali Išsi
vystyti į nelaimę, paprastai pa
lengvėja pavartojus raminančia, 
šildančią Musterole. Musterole nė
ra Ūktai moste. Jinai yra "OINIU-
ter-irrita.it." Milijonai yra varto
ję ją per 25 m. Daktarai rekomen
duoja. Galima jcauii aptiekose. 

! 

ATLANKYKITE SVEIKATOS PIRTĮ 
P A U L I N A B A T H S 

RUSIŠKŲ IR TURKIŠKŲ VANŲ 
Užlaikom elektrikinį kabinetą, vėliausios mados akmenų, krosnis, i i 
garo kambarius- Suteikiame elektrikinius ir švedų masažus. Pagel-
besime jūsų sveikatai VIOLET spinduliais ir SIEROS vanom. 
Kainos labai prieinamos — o — Moterų dienos Trečiadieniaia 

1657 W. 45th St., kampas S. Paulina St. 
Telefonas BOUIevard 4552. 

N o matter what you've tried without 
success for unsightly surface pimples, 
blemishes and similar skin irritationa, 
here's an amazingly successful doc-
tor's formula—powerfully soothing 
Liauid Žemo—which ąuiekly relieves 
itehing soreness and starta right in to 
help nature promote FAST healing. 
30 years continuous success! Let 
Zemo's 10 different marvelously effec-
tive ingredients help YOUR skin. 
Also ointment form. Severe cases 
m a y need Extra Strength Žemo. 

She's pretty as 
a pieture, 

\Ji\V • • • • • 
N o one can tolerate halitosis (bad breath). 
I t can ruin almost any girl's popularity 
• . . her elosest friendship3. 

Food fermentation in the mouth is said 
by some authorities to be a major cause of 
halitosis. And the insidious thing about 
this offensive condition is that anyone 
may have it and never realize it. Friends 
know, of course . . . only too well. But, un-
fortunately, it is such a delicate subject 
tkey won't tell. 

So don't gamble with your sočiai oppor-
tunities and your happiness by taking un-
necessary chances. It is so simple to take 
precautions by gargi ing with pleasant-
tasting Listerine Antiseptic—mouth fer
mentation is ąuiekly checked and its 
odors are overcome. 

Get the Listerine Antiseptic habit. TJse 
!t . . . morning and night, and before all 
important engagements. Lambert Phar-
macal Company, St. Lou,i», Missouri. 

LISTERINE 
for HALITOSIS 

(BAD BREATH) 

LEO NORKUS, Jr. 
DISTRIBUTOR 

OF 

Ambrosia & Nectar 
B E E R S 

^ 

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

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

2423 West 64th St. 
* ̂ . 

Tel. Hemlock 6240 
. g 

^ 

IIRML 
roi 

V/rite for Free Book 

Night and Morning 
Dėl rnklų paTargajdq nuo Saulės, . 
Vėio st Dulkia, vartokite kelia la
šas Marinei Palengvina aurai-gi* 
šias akas. 
Saugas Kūdikiams Ir 8uaufruslema 
v i s o s e Va i s t inė se . 

MURINECOMPANY r̂.cn 

l 

Tą liudija įstaigos 44-riy metų gyvavimas. 
\i bendrove, kaip mūaų taata, yra įsteigta ant 
namu, kurie yra savininkų apgyventa. Nerasit* 
saugesnės vietos taupyti gavo pinigas. 

I S i a Y K l T E Na.M4 PER MŪSŲ LENGVO 
IŠMOKĖJIMO PLAN^, ANT ILOV METŲ! 

KEISTUTO SAVIN6S & LOAN ASSOCIATION 
3236 South Halsted Street 

Tel. Calumet 4118 Jot. M. Mozeris, Sec'y 
Išdėliai kfekrleao taupytojo apdraostl 

Ud «6,(HW.OO Fedenritefle |stalfO|a, J 

IMPORTANT! 
medical tests reveal 
how thousands of W0MEN 

HAVEBEEH 
ABLET0 GET NEW ENERGY 

If you feel tirai out, limp, listless, 
moody, depressed—n your nerves 
are constantly on edge and you re 
losing your t>oy friends to more 
attractive, peppy women—SNAP 
OUT OF IT! No man likęs a dull, 
tired. cross woman— 

All you may need ia a good rehable 
tonic. If ao, just try famoiis Lydia E. 
Pinkham's Vegetable Compound 
made eepeciaily for womea. Let it 
gtimulate gaetric juioea to help digsat 
and assimilate more wholesome food 

wnich your body usea direetly for 
energy to help build up mort physi-
cal resistance and thus help calm 
jittery nerves, lessen female funo-
tional distress and gi ve you joyful 
bubbling energy that U refleeted 
thruout your whole being. 

Over 1,000,000 women have re-
ported marvelous benefits from 
Pinkham's Compound. Results 
should deliįht you I Telephone your 

file:///Ji/V
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KAS GIRDĖT KITUR 
^ S 

Lietuvių R. Katalikų Pavykęs Choro 
Susivienymo Vakaras 
Nutarimai 

^ 

Sekantiems dviems metam? 
BRIIX;EPORT, COXX. — 

Motinų Diena gražiai praėjo; 
L. R. K. S. seimas išr inko: <*oras turėjo vaidinimą "Cin 
dvasios vadas — kun. Pr. M. Z* L ingu" . Vaidino: Klimai-
Juras , I>awrence, Mass., kle- tis, Andriulaitis, Serbentas, 
bonas. Pirmininkas — Leonar- Maeiukaitis, Vilsona's, Radvi-
das Simutis; vice pirmininkas mL Mockevičius, Tuskiūte, 
— P. Karašauskas ; sekreto- Buzevieiūtė, Einoryte. Yeika-
rius — W. T. Kvetkauskas; ' l a s b u v o *&*$ b e t P i l n a s J110"' 
iždininkas — J . Yonakas; iždo ku ir publikai patiko. Duetus' 
globėjai: K. Vilniškis i r K J į d a i n a v o Vilsonaite, Kamin-1 

Vencius; daktaras kvotėjas - j skaitė, Radvilaitė, Duginaitė. 
dr . A. Rakauskas; " G a r s o " Choras, vad. A. Stanišauskiu, 

Lietuviai Ruošiasi 
j Tautinių Šokių 
Festivalui 

CLEVELAND, O. -
International Institute 

brolį Valentiną ir brolienę Ma-1 nuo lietuvio, tiek įkaitina po-
telius, ta proga The Evening litinę aistrą, kad dėlei savo 
Star raporteris turėjo pasi-Į politinių siekių nebeatsižiūri-
kalbėjimą ir po to į laikraštį' ma į bendrus kultūros reika-

rpjiei įdėjo atvaizdą su aprašymu., lus. 

giliau leidžia šaknis į žmo
gaus širdį. Šatrijos Ragana 

prie . i Be kitko rašo, kad vokiečiams Lietuvės, lietuviai, remkim 
Amerikoj lietuviškas mokyk-
las — kultūros tvirtoves, uo
liai lankykim mokvklos nau-

YWCA, kooperuojant tauti-I l l ž* i m i ! ? Austriją, naciai š a t e 
nėms grupėms, kur dalyvau-! lJk buvo sulaikę prie Austri
ja apie 15 tautų atstovai, ren : ' jos-Jugoslavijos sienos. Mat, 
gia Tautinių šokių Festivalį,IJ i<J h palaikę už šnipę. Skru-! dai rengiamus piknikus ir ki-

*Edgewater Parke, birželio m ė ; P u l m £ a i iškrėtę ir ištardę, pa- tus parengimus. Birželio 9 d. 
vartodami net ' th i rd deg ree ' . y i s i į Juozapo Marijos vilos 

pikniką. Adomaitis. 

Parke, birželio mė 
nesį. Ik i šiol tam nuskirta die-
na yra birželio 16, jeigu ne-

ibus pakeista į kitą dieną. 
Tarp tų 15 tautų rengiasi 

ir lietuvių šokikų, vyrų ir 
I moterų ir jaunimo grupė. Tai 
^bus apie pora desėtkų šokikų 
'būrys, su tikrai sulyg Lietu
voje priimtais tautiškais kos-

bet nieko įtartino nesuradę, 
paleido. 

D. Matelytė, šalę anglų ir 
lietuvių kalbų, dar laisvai 
vartoja vokiečių ir italų kal
bas. K. 

, . . . . . - . . , C1>"de Bittenbender, 50 n v f ^ i f š o k s n a u j u o s i u s
 n m i C 1 J O S 

p i r t t m r k m M T i į n r ¥*!• fT 1 * 1 ^ r~*» ; m *™ * " " - ^ *"- nmfinn p lnTu lirj j lrlr- ^Įin ; l l c U v A o k u a tautiškus šokiui C ' BROOKLYN, N. Y. — 
trolės komisija: J.uoz. Vaičai-' vo daug, pilna parapijos sa-( r t a , Mich. darbininkas, kuris n p tnfM w ^ . w ^ - a u / j Gegužės 19 d., laike sumos, 

^ j įvyko kun. Prano Raugalo pri tis, Ks. Morobza i r Adolfas iė. Pelno parapijai liks gera i : 
prisipažino nušovęs ka imyną*p e r ( j a i | 

•A- Orman Heppenstall, nes įta-
Paleckis; Statutų komisįja: 
V. Grieštoraitis, V. Leliokas, 
adv. F. Juškauskas ; Švietimo' § v . P e t r o n ė l ė s 
komisija: Juozas Lauvka, kun. D r a u g i j a i 2 5 tt\, 
J . Paškauskas, Pranas Kati- & 

liūs. Teisino komisija: adv. J . WORC ER, MASS. 

g žinomi. 

ręs jį esant "penktosios kol o 

I Žaibas Užmušė 
Lietuvį 

Grįžb Iš Lietuvos 
Sio-BALTIMORE, MD. -

mis dienomis grįžo iš Lietu-

micijos. -Choras, J . Brundzai 
vadovaujant, išpiklė gražią 
muzikalę programą, kaip baž
nyčioj, taip ir laike pokylio, 
kuris įvyko po pamaldų par. 
•svetainėje. Gabi smuikininkė I N K E R M \ N PA G,e«u v o s D a r a t a T e r e s ė Matelytė, 

Grisius, Ed. Jasai t is , J . A. Šiemet sukanka 25 gyvenimo meškerioiant tano k u r i 1 9 3 5 m ' b u v o i š v v k u s i i" M - D i S r i ū t ė P a g r ° J ° smuiku. 
Mickeliūnas. Labdarybės ko- metai Šv. Petronėlės merginų 

elektros srovės užmu 
Krutilius, 45 metų am 

misija — Pr. Jurevičius, M. ir moterų draugijai. Jubiliejų 
Šrupšiene, Kaz. Šlamienė. t minės birželio 2 dieną. Daug 1 ' . L . , • • -i i T i ziaus. J am sėdint prie vandens Sekantis Sus-mo seimas ous šios dr-jo* narių priklauso L. .v v_ * * ; . . . . , 

2 I T > T ^ C « A ^ I I z rr^i žaibas numusenuo stulpo elelc-Hartford, Conn. R- K. S. A. 41 kuopoj. Kai. . . £ . ' V/W"* L . tros vielą, kuri .pataikė ant 
Seimas nutarė paremti au- kurios iš jų labai uoliai dar-* *> . . ^ 
^ « P « | K r u t u ] 1 0 p i i e n m i 0 meškeres 

ka po $150.00 Marianapoho bavosi Seimo Rengimo Kon . * 
Kolegiją, Šv. Kazimiero Sese-^sijoj, 
rų Vienuoliją, Šv. Pranciškaus 
Seserų Vienuoliją ir Nukry

ptas Juc- Lietuvą i r studijavo Vytauto Nauji kunigai buvo įšventinti 
I f n „m. Didžiojo Universitete, Kaune., gegužės 18 d., 8 va!, ryte Sv. 

Nuvykus pasisvečiuoti į1 Jokūbo pro-katedro* ba/ny-
Washington, D. C , pas savo1 čioj. K. 

Laimingas jaunikaitis, kurs 
susirado vietą, apie kurią sva
jojo. Jeigu jos neužims, neuž
ims jokios kitos ir nepaten
kins nei savęs, nei kitų. Tė
vas lygiai gali paliepti, kad 
magnato adata kreiptųsi į 
Venerą ir Jupiterį, kaip nu
tart i , kokį amatą turi pasi
rinkti sūnus. O. S. Marden 

Juo labiau persekiojama i-
dėja, juo ji brangesnė ir juo 

PLATINKITE 'DRAUGĄ' 

BARBORA 
GALDIKIENĖ 

po tavais Vairikauskain' 
Mirė Oeg-užės 26. 1940. 7 vai. 
ryto. sulaukus pus«'>s amžiaus. 
J-*»ne l.utuvoje. Kauno rSd.. 
T a u r a i s Apskr.. šv,kSnos 
pa ra p.. 

Amer ikoj iS^vono 28 m. 
Paliko didoliame nuliūdime 

4 dukteris Maroela ir žentą 
Stanislova Biknoss, Dotorec, 
Bernice, Joan; sūnų Pranciš
kų, marčia Oną. dvi anūk.s. 
du anūkus, seserj Marijona Hu-
dokienę, švogtrj Jurgrį. j„ Šei
ma ir daug kitų draugų ir 
pažystamų. 

Lietuvoje — seserį Eleną ir 
jos v\\ rą. 

Kūnas pašarvotas 4795 So. 
Archer Ave. Laidotuvės jvyks 
Trečiadienį, gegužės 29 d. iš 
naniy 8 vai. bus atlydyta | 
Nekalto Prasidėjimo " švenč. 
Panelės par. bažnyčių, kurioje 
jvyks gedulingos pamaldos už 
velionės siela. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero k&-
pin-'s. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys
tamus dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę Sūnus, IHikU*rys 
žentas. Marti. Seserys ir Gi
mines. 

Laidotuvių Direktorius John 
F. Eudedkis, Tel. YARds 1741 
—1742. 

žiuoto Jėzaus Seserų Vienuo 
liją. 

kotelio ir elektros srove 31 vie 
Linkėtina, kad ši draugija t o J e ^ t r e n k ė . 

augtų ir bujotų ir ateity taip Krutil ius gimė Lietuvoje, 
gražiai darbuotųsi kaip ir iki Inkerman, Pa., išgyveno 25 
šiol. K. L. 'metus . Pr. 

Parvyks Klierikas 
Peciukeviaus 

PHILADELPHTA, PA. -
Teko susitikti su LRKSA 20-
tos kuopos viee pirmininku j 
Valerijonu Peeiukevičium ir 
sužinojau, kad jo sūnus, Leo
nas Peciukevičius, kaip ir ki
t i Tėvų Marijonų auklėtiniai 
klierikai studijuojantys Lietu
voje, Marijampolės Kunigy se
minarijoje, šią vasarą sngrį'i 
į Ameriką. K.V. 

B U T K U S 
Undertaking Co., incl 

William A. Pokorny 
Laisniuotas Patarnavimas Dieną| 

I r Nakti. 
710 W E S T 18TH STREETj 

TEL. CANAL 3161 

URBA Oėlės Mylintiems,. 
Vestuvėms. Baiikie-
tams. Laldotuvėuu-
Ir Puošimams. 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800 

GABY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTaRIAI 

K E L N E R — P R U Z I N 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTJ 

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

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South Fairfleld Avernie 

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja 
Pnone 9000 620 W. 15th Ave. 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

Klausykite mūsų radio programo Antrailienlo Ir 
Šeštadienio rytais 10:00 valandą, iš W H I P stoties (1480 k.) 

Su Povilu Saltimieru. 

ONA MEREVICIENĖ 
po tėvais Petrauska'u'', 

gyv. 3239 Lituanica ave. 
Mirė Gegužės 25, 1940, 8 vai. ryto. 

Gimus Lietuvoje, Raseinių Apskr., Šilalės parap. 
Išgyveno ilg-us metus Spring Valley, 111. 
Paliko dideliame nuliūdime šešias dukteris — Amelia ir žentą 

Joną Vitek, Oną ir žentą Jurgį Mo.rach,e, Jeanette ir žentą Joną t 'hri-
sty, Izabelle ir žentą Joną Kuneiką, L^cille ir žentą Vincentų Janulį 
ir Ix>oną Merevieiute. 2 sunūs Pet.rą ir marėią Oną ir Viktorą; 2 se
seris Prancišką ir švogerį Stanislovą ir broliene Petrauskus, bro
lienę Petrauskienę, Rockford, 111.; aštuonis anūkus ir kitas gi
mines. 

Kūnas pašarvotas Antano Phillips koplyčioje, 3307 Lituanica 
Avenue. 

Laidotuvės įvyks Treiėadienį, gegužės 29 d. Iš koplyčios 8 vai. 
ryto bus atlydėta į šv. Jurgio parap. bažnyčią, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges irpažystamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę Dukterys, Sūnūs, švogeriai, marčios, broliai; seserys; 
anūkai ir giminės. 

Laidotuvių Direktorius Antanas M. Phillips, Tel. YARds 4908. 

Remkite tuos visus, kurie skelbiasi "Drauge' 

Kas skaito katalikiškus lai
kraščius, tas platina Dievo 
karalyste čia ant žemes. 

Kiekvieno kataliko yra prie
derme skaityti vien ka
talikiškus laikraščius. 

• T i l t VERTĖS UŽBAIGTŲ PAMINKLŲ JŪSŲ PASIŽIŪRĖJIMUI n 
PIRKITE PAMINKLUS DABAR 
ATEIKITE Į ŠIO MIESTO MODERNIš-

KIAUSIUS PARODYMO RŪMUS. 

PAMATYKITE MODERNIŠKIAUSIAS 
PRABAS GERIAUSIOS IŠDIRBYSTES. 

PADARYTI IŠ GERIAUSIOS MEDŽIĄ 
GOS KĄ GALIMA GAUTI. 

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUO
JAMAS SU GOLD BOND 

CERTIFICATE. 

LAIDOTUVIŲ 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS L I E T U V I Ų _ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

A II D III A M P C PATARNAVIMAS 
A m D U L A I l U L DIENĄ IR NAKTĮ 

D v l r Ą y KOPLYČIOS VISOSE 
I K A I MIESTO DALYSE 

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

VENETIAN MONU MENT COMPANY 
5 2 7 N. Westei*n Ave. Chicago, Illinois 

TELEPHONE SEELEY 6103. 

Skyrius skersai Holy Sepulchre Kapinių, 5900 W. l l l t h St., 1 M. j ry tns nuo didžiųjų vartų. 

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

Anthony B. Petkas 
p. J. 

6834 So. Western Ave. 
GROvehil] 0142 
1410 S. 49th Gourt 
CICero 2109 

33f>4 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419 

Petkus 4704 S. Westem Avenue 
Phone LAFayette 8024 

Lachawicz ir Sunai 
JJ j f l Į ęy įą is___ 
S. P. Mažeika 
Antanas M. Phillips 

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

4348 So. California Ąve. 
Phone LAFayet te ,3572 

3319 Lituanica Avenne 
Phone YARds 1138-1139 

3307 Lituanica Ave. 
Phone YARds 4908 
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LAIŠKAS ONUTEI 
Gegužės 20, 19401 daugybę našlių ir našlaičių, 

•Mylimoji Onute! kurie pas tave paguodos ieš-
m : kos, kurie ateis tau vargu nu-

Noriu pasidalinti su Jumis siskųsti. Rasi nuvargusių šei-
diiaugsmu ir įspūdžiais, ku-i raynų, didelių nelaimių suk
riuos įgijau pereitą savaitę.' paustų, kaimynų užmirštų, gi-
Man teko laimė dalyvauti ift-j minių atsižadėtų... Ateis jie 
kilmėse priėmimo Kunigystės1

 visi — nušluostyk jiems aša-
Sakramento mūsų jaunojo ku- ras, suramink, paguosk! ne-
nigėlio Mykolo Vaičiulio. SeS-j duok, kad nusiminimo kirmi-
tadienį, gegužės 19 dieną, J J n a s graužtų jų sielą; neduok, 
E. vyskupas J. F . Noll, gra-1 kad vilties siūlas jiems nu-
žioje Panelės Švenčiausios Ne- trūktų... Gal pasakysi, kad 
kalto Prasidėjimo Katedroje,'j>er silpnas esi? Nesibijok, tų 
Fort Wayne, Indiana, įskaitė šiandie savo rankoje turi Tą, 
jį į Apaštalų tarpą ir paženk- Kure vienu žodžiu pasaulį į-
liiio neišdildoma kunigystės kūrė, prieš Kurio vardą vi-
žyme. Apeigos buvo labai į- Sokie keliai lenkiasi. Melsk už 
spūdingos. Dar ir šiandie ro- s a v e > kad geru kunigu ištver-

Leon Trotzky, komunistų tremtinys (kairėj), kurio namus 
Meksikoj buvo užpuolę ir pagrobė vieną sargų. (Acme teleph.) 

supranta ir neįvertina. Jie ( ^ 
mano, kad čia lyg kokia lote
rija, lyg netikras dalykas. 
Bet l'aktinai realus dalykas, 
kartais išmokama pašalpoms 
jam ir šeimai trigubai ir net 
dar daugiau negu jis per ke
letą metų įmokėjo nuošimčių. 

1935 m. Socialinio draudi
mo įstatymas (Sočiai Securi-, 
ty Act) be senatvės pašalpų Į 
dar apima daug kitų sociali-
nių dalykų, būtent: pašalpos 
motinoms, našlaičiams, suža- j 
luotiems vaikams, akliems; 
sumos viešosios sveikatos rei-. 

jkalams, nedarbo kompensaci
jos reikalus ir daug kitų. / 

A. Skirtus. 

dos tebeskamba žodžiai: "Tu! 
esi Kunigas ant amžių!" 

Sekmadienį, Šv. Trejybės 
šventėje, kun. Mykolas Vai
čiulis, laike iškilmingas pir-

& mas šv. Mišias, Sv. Kazimiero 
Ndetuvių bažnyčioje. Prie alto
riaus buvo atlydėtas savo my-

rasti, kas uos perviršintų dos- Socialinis darbininkų ir 
numu ir gerumu. | ^ ^imų apdraudimas 

Kaip Dievas geras ir kaip 
J is laimina tuos. kurie Jam (T^sin>7S B 2 ***•* 

tum iki galo. Melsk už Baž
nyčios Galvą, Šventąjį Tėvą; 
melsk už savo vyskupą, iš ku-' . . . . 

. ^ • A.^ tarnauja Vaičiuliu semia tik- Is viso, kiek matėme is to n o rankų pnemai kunigyste^ . J . * . . i ' 
Sakramentą; melsk už mus, r a i a t s P m d l t a Jo palamum- trumpo straipsnelio, kad So-
tavo draugus; melsk už geruo, f ? i r *** pavyzdys visoms eiaMnis darbininkų draudimas 

, - i - i • *~J šeimoms. Mykolas Vaičiulis su v r n „„.„„ riQKtna TJL- ri«v. 
sius tėvelius, kurie nei vargo J . > ra geras dal\kas. l ik rtau-

., . i i • ' a. a. savo žmonele išaugino , , . . , 
nesigailėjo, kad tave kunigu. ' . . _ . guma darbinmkų t0 gerai ne-

limojo tėvelio, dviejų brole-' pastačius; m e l sk už brolius, '^miynėlę: keturis sūnus ii 
liu ir dviejų sesučių, giminių, s e s e l e s , ' kurie šios iškilmes,'dvi dukreles. įdiegė jų širde-
prietelių ir parapijonų. Baž- i a u k t e i a u k g ; me]sk u ž g i m į J ^ e D i e v o m e l l § ir> k a i P § e n 

Phone Virginia 9780 

Mykolas ir Elzbieta 
RUDAUSKAI 

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

sokiems parengimams. , 
2417-19 WEST 43RD STREET 

Chicago, III. 

Klausykite 'Draugo' Radio Programų 
Antradieniais 
WGES (1360 IdL) 
7 3 0 valandę 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. 

s 

nytele buvo pilna žmonių. 
Prie altoriaus primicijantui 
patarnavo jo sandraugai — 
kunigai, kurių tarpe buvo ir 
jo mylimas brolis kun. Ignas 
Vaičiulis. Per šv. Mišias ne
paprastai gražiai giedojo pa
rapijos choras, vadovaujant 
gabiai vargonininkei M. Ra
dis. 

Per šv. Mišias buvo gali
ma jaustis arti kalno Tabor, 
nes buvo matoma iš jauno ku
nigėlio veido, kad jo širdis 
kupina džiaugsmo ir jam ge 
ra k 
beje. 

Seminarijos vedėjas pasakė 
įspūdingą pamokslą angliškai, 
a jo niylimas brolis, kun. Ig
nas Vaičiulis, lietuviškai. Jo 
žodžiai žavėjo klausytojus ir 
daugelio aky&e pasirodė aša-f 

nes, už visus katalikus, kad 
Jėzaus dvasia nužengtų ir su
žadintų ta: meilę, kuri visa 
gali, kad sujungtų nras vie-
nyben su Viešpačiu Jėzumi 
ir užsipelnytumem visi gyven
ti su juo per amžius dangu
j e " . 

Pasibaigus dvasinei (puotai, 
visi susirinko į svetainę pa
gerbimo puotai, per kuria 

| draugai, prieteliai teikė šir 
dingus linkėjimus jaunam ku
nigėliui. Puota suruošė ir ska
nius valgius pagamino pagar-

vfcrtos mo te r ė l e ktirioss 
atjausdamos trūkumą a. a. 

mylimos kunigėlio motinėles, 
užėmė jos vietą ir, 'nepasigai 
ledamos triūso ir vargo, pa 
reiškė savo meilę ir pagarbą 
primicijantui. Tos geraširdes 
ir artimo meiles pilnos: S. 

tėvai, išauklėjo vaikelius ka
talikiškoje drausmėje. Vyres
nysis sūnus Augustas moki
nosi seminarijoje, bet, del sto
kos lėšų, neatsieke užsibrežtG 
tikslo. Grįžęs namo emesi dar
bo ir su tėvelių pagalba išlei
do į mokslą du brolius: Igną 
ir Mykolą. Kun. Ignas yra vi
karu Šv. Pranciškaus parapi
joje, Indiana Harbor, labai 
mylimas ir gerbiamas parapi
jonų, o kun. Mykolą Vaičiulį 
J. E. vyskupas skiria moky
tojauti universitete, nes jis 
nepaprastai gabus moksle. Jo 
vieta Kristaus vynyne bus ro
dyti jaunuoliams kelią, ve
dantį į tikrą laimę. Kazimie
ras Vaičiulis, jauniausias sū
nus, pasirinko moterystes luo 
mą ir gražiai, pavyzdingai 
gyvena. Rosalina, vyresnioji 
sesute, aukštos doros, malu 

PIRKITE NAUJAUSI 

CHRYSLER AR PLYMOUTH 

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

BALZEKAS MOTOR SALES 
"U WILL LIKĘ US" 

4030 S. Archer Ave., Chicago, I1L 
Phone: VIRginla 1515 

Jr 

ros — džiaugsmo ir d^kones | Brazauskiene, M. Brazauskie-1 naus būdo mergele, baigusi 
ašaros. Gaila, kad negaliu at- n§> M Agurkienė, A. Dauno- Į mokslą, prižiūri namelius ir 
minti v isų pamokslo žodžių j r i e n ^ j Adomaitiene ir M. \ teikia džiaugsmo tėveliui ir 
paremtu Kristaus Meilės k i l " i gvilpauskknė net iš Melrose; broleliams. Julytė, jaunesnio-
numu. Pabrešiu nors viena
ki tą minti: 

44Jėzus yra Meiles Dievas, 
o Jo mokslas meiles mokslas, 
tad kiekvienam lengva supras- Į 

Park, 111. Visos dirbo, kiek tik 
išgalėjo, bet Brazauskienei, 
ištik rujų priklauso ne vienas 
"orkidas" , nes ji viską su
rengė ir gausia dovana pri-

ti jog kunigas, kuris yra • M j n k į a B i u T iteike. Be abejo 
timtausias Jo prietelius ir už
vaduotojas ant ženie's, priva
lo ne k$ kita, bet tą patį mei
les mokslą žodžiu ir pavyz
džių žmonėms skelbti, meiles 
jausmus žadinti jų širdyse ir 
vesti juos į tą, kad netikin
tieji galėtų nustebę apie mus 

nes, IHevas jai už tai atly
gins. T*JSU tikra, kad gerasis 
kunigėlis Mykolas neužmirš 
nei vieno savo geradarių kas
dien pas Viešpaties altorių. 

Mūsų parapijėle Dievo nu
mylėta. Galime pasidžiaugti 

pasakyti, kaip senovėje s tab- | i a i 1 turėdami du kunigu, sep-
meldžiai sakydavo: ''žiūrėki-j tynias seseles vienuoles, du 
te kaip jie mytisi". Nežinau,)broliukus vienuolius ir kele-
Vrott, drauge, kunige, ar J § V > jaunuolių, kurie rengiasi į 
zus pareikalaus iš tavęs tiek! dvasinį gyvenimą. Mūsų pa-
artimo meilės kaip iš šv. VIM- rapijonai geros valios žmonės. 
cento a Paulo. Bet tikrai ži- Taip gražiai jie išlaiko bažny-
nau, jog išėjęs j žmones, rasi tėlę ir mokyklą. Sunku būtų 

ji dukrelė, norėdama Dievui 
pasišvęsti, įstojo į Šv. Kazi
miero vienuolyną, kad galėtų 
kaip graži gėlelė, Dievo dar
želyje žydėti ir laukti diene
lės, kada padarys Viešpačiui 
Dievui Įžadus neturto, skais
tybes ir klusnybės. Jų gražus 
gyvenimas yra paskatinimas 
daugeliui Cary lietuvių še* 
moms sekti jų pavyzdį ir tik
riausias liudijimas, kad gerai 
Dievui tarnauti ir gyventi pa
gal Jo šventą įsakymą. 

Prašau atminti jaunąjį ku
nigėlį savo maldose taipgi 
nepamirSti ir manęs. 

Jus širdingai mylinti, 
Maryte 

Jei. Willow Springs 1067 
ŠVARI, JAUKI, LIETUVIŠKA UŽEIGA 

^ 

FRAN & EDDIE'S 
Archer 8C Keane Avės., Justice, III* 

Blatz Pilsener ir Blatz 01d Heidelbvrg 
Chop Suey Trečiadieniais -— Fish Fry Penktadieniais 

Eduardas J. Kubaltls — Frances Kubaltis 

INSURED 

s? 

PLATINKITE "DBATJGV j 

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO 

REAL ESTATb 
INSURANCE AND LOANS 

•Isokios rusi** naujos na* 
mus ant lengvų mSnesinių išmo
kėjimu. Darau visok| taisymo dar* 
t ą be Jokio cash įmokejimo, ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgauna geriausi atlyginimų iŠ 
Flre Insurance Kompanijų dėl tai
symo apdegusių namų). Darau 
paskolas ant naujų ir senų namų, 
ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 

nuo B iki 20 metų, Reikale krejp-
kttėa prie: 

SKOLINAME PINIGUS 
ANT PIRMU MORGIČiy 

PINIGAI Apdrausti iki S5,000 per Federal Savings and Jboan Insurance 
Corporation, po U. S. Government priežiūra. 

MOKAME 34% UŽ PADĖTUS PINIGUS 

Ofiso valandos: 9:00 vai. ryto Iki 5:00 Tai. -rak. 
Pirmadieniais iki 8:00 vai. vak. 

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

JOH>T PAREIi, Secretary 

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

S O C K O T H E S E A D O G Bv Teddy 

BERTHA PUZAUSKIS 
VVHOLESALE DEALER -• QUALITY MEATS 

MĖSOS IšVEŽIOTOJA KRAUTUYEM 
Pristatome visokios šviežios mėsos. 

Daug metu patyrimo mėsos pristatymo 
biznyje 

Trokas naujausios išdirbystės su saldymo 
įrengimais arba "Refrigerated', 

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

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

k 
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r. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
= ^ S 

^ 

Paminklo Statymo Komitetas Pradėjo Rengtis 
Prie Dariaus ir Girėno Žuvimo Sukaktuvių 

Paminėjimo 
Štai, i r vėl artinasi liepos; joms, kviečiant jas dalyvauti 

17-toji, kuri mums primena! tame apvaikščiojime. Spaudos 
Dariaus i r Girėno žuvimo su- 'komisija sudaryta i š : V. Re-
kaktuves. Ka ip kas met, taip kaus, pirm., Vanagaitienes, 
i r šiemet Chicago ir apylin- Malinskio, Šimučio, adv. Kai 
kes lietuviai rinksis prie jų i r adv. Olio. Biznio komisija 
garbei pastatyto paminklo, 
kad pagerbtų jų atmintį. 

Dariaus-Girėno paminklo 

iš Juraškos, Rėkaus, Mickeliū-
iid i r Praibio. Visoms komisi
joms vadovauja komiteto pir-

statymo komitetas jau turėjo mininkas adv. R. A. Va'salle 
susirinkimą ir nutarė šiemeti (Vasiliauskas). 
tas sukaktuves kuo iškilmin- I g a n k s t o k v i e ^ i a m i v i s i l i e . 
giausiai paminėti liepos 21 d. 
Išrinko įvairias komisijas. 
Programos komisiją sudaro: 
kun. Vaičūnas, AI. Kumskis, 
kun. Albavičius, Vanagaitis, 
kun. Baltutis i r adv. Olis. Nu
ta r ta kviesti Amerikos Lietu
vių Legijono Dariaus-Girėno 
postą su " D r u m ir B u g l e " 
benu. Nutar ta pakviesti i r 
Ciceros Kareivių draugijos u-

Vargonininky 
Dėmesiui 

Šiandie, gegužes 27 d., 1 v 

Padėka 
BRIGHTON PARK. — Jau 

mėnuo laiko praslinko, kaip 
•popiet, įvyksta paskutinė re-!*v>'k o kauliukų žaidimo pra-
petieijų prisiruošimui prie Ka-i i n 0 ? a P" n u Navickų namuose. 

*pų Puošimo dienos i šk i lmių . ! X o r s i a u ki<& ir vėlokai, bet 

gražių vaisių — pelno pada
ryta 55 dol., kurie perduoti 
centrui, už kuriuos Tėvai Ma
rijonai nuoširdžiai dėkoja vi
siems ir visoms. 

Komisija 

Visi prašomi laiku susirinkti. 
Sekretorius 

Laikys Susirinkimus 
Vakarais Per Vasarę 

Marąuette Park Lietuvių A-
merikos Piliečių klubas pra
eitame susirinkime nutarė pei 
kelti susirinkimus iš sekma-

geriau vėliau, negu niekad. 
. Ta proga už sėkmingą pra

mogos pavykima, rengimo ko
misija nori padėkoti visiems 
atsilankusiems ir parėmusiems 
grąža] darbą; ypač nuoširdžiau 
sia padėka priklauso tikietų 
platintojoms ir platintojams, 
būtent — T. Atroškienei, V. 
Miciūnienai, biznierkai Janu-

Susirinkimai 

Iš Politikos Lanko 
tuviai dalyvauti. Mes turime 
didžiuotis, kad Europoje siau
čiant baisiai karo šmėklai, 
mūsų Lietuva vis laisva ir to
dėl visi susirinkę prie didvy-- DEMOKRATŲ KLUBAS 
rių paminklo pasakysime pa-J REIKALAUJA IŠPILDYTI 
šauliui, kad mes stovime už TAI, KĄ ŽADĖJO M. FLYNN 
mūsų brangios Lietuvos lai s-. IR M. HOGAN 
vc. V. Rėkus, kom. sekr., L į e t u v i ų Demokratų 13-to 

wardo klubas laikė mėnesinį 

Kairėj Olen R. Hillis respublikonų kandidatas į Indianos«vakarą. Pirmas vakaro susi-
gubernatorius. J į sveikina respublikonų kandidatas j U. S. r į n kimas įvyks 29-tą gegužės, 
senatorius Raymond E. Willis. (Aeme telephoto) 7 ; 3 0 y a ] i r a t e į t y j bus laiko

ma ka's paskutinį trečiadienį 
iki rudens. Piliečiai neužmirš
kite to vakaro. Atsilankvkite 

dienio po pietų į trečiadienio! šauskienei, Pr . V a i n a u s k u i 
Jasparienei ir kitiem's, kurie 

ganizuoto veikime, už tai jis 
visokiais būdais skaldo juos į 
mažas grupeles, kad galėtų ir atsiveskit draugus ir kai 
lengviau kontroliuoti. Bet, mynus. Išgirsite daug ko nau-
Flynnas turi neužmiršti, kad dingo. Piliečiai, neužmirškite, 

kokiu būdu malonėjo prisidėti. 

Visų gražus bendradarbi avi-

Chicagos Lietuvių Suvalkie. 
eių susirinkimas įvyks gegu
žės 28 dienų, 7:30 vai. vaka
re, 6908 So. Western ave. Po 
susirinkimo bus "šurum-bu-
rum" , todėl kviečiam visus 
draugijos narius būtinai atsi
lankyti į šį susirinkimų. 

A. G., sekr. 

Nesigailėk aukos varguoli! 
sušelpimui, ji tau šimteriopai 

mas ir susiklausymas davė ir. sugrįš. 

C L A S S I F I E D 

lietuviai nepratę pavieniai jog gyvename laisvame kraš-

Dariaus-Girėno Paminklo niformos skyrių ir iš Garv,. 
Ind., Amerikos Legijono V y - S t a t y m o K o m i t e t o l a b a i ***» 
tauto postą. Parodavimo k o j bus susirinkimas įvyksta " M a 
misija sudaryta iš Mickeliūno. r £ n e i ° 
i r Chase (Čaikausko). Taip 
pat nutar ta pakviesti kai ku

tinėti visom's lietuvių draugi-

" redakcijoje geg. 27 
d., 8 vai. vak. Visi komiteto 
nariai būtinai tur i atsilanky-

riuos lietuvių chorus. Nutarė ti . V. Rėkus, Kom-to sekr. 
atspausdinti laiškus ir išsiun 

P L A T I N K I T E " D R A U G Ą ' 

Dr. Kirstukas 
Brighton Parke 

Brighton Park kolonija su
silaukė naują profesionalą — 
daktarą Walter Kirstuką. Ap
sigyveno ir at idarė naujai į-
rengtą ofisą adresu 4003 Ąr> 
cer ave. 

Daktaras Kirs tukas baigė 
Loyola medicinos mokyklą ir 
y ra Šv. Elzbietos ligoninės 
štabo daktaras . 

Prieš tai dr. Kirs tukas gy
veno ir prakt ikavo North Side 
Patogumui ir geresniam pasi-
tarnavimui lietuvių, apsigyve
no Brighton Parke. 

Dr. Kirs tukas turi sesutę, 
dainininkę Aldona, kuri žada 
prisidėti prie šios kolonijos 
lietuvių dainos meno pažan
gos. 

Su daktaru taipgi gyvena ir 
jo tėveliai. Iclius 

Lietuvos Vyčių 
Piknikas 

Kaip jau žmonių gerai ži
noma, liepos 4-ta diena Lietu
vos Vyčių Chicagos Apskričio 
tradicinė diena. J a u kelintas 
metas kai tą dieną L. V. Ap
skritys surengia didelį pikui 
-ką Vytauto Darže ir leidžia 
išlaimėjimui naujų automobi
lių ir kitas dovanas. Šįmet 
bus leidžiamas naujas 1940 
metų Plymouth, 4 durių So
dan, pirktas iš Charkstop 
Motor Sales ir naujas Kadi o. 
kurį dovanojo Peoples Furni-
t n % Kompanija. 

Pikniko komisija stropiai 
dirba surengti įvairų progra
mą visų pasilinksminimui. 

Laimėjimo tikietai jau plati
nami visose kolonijose. Tikie 
tų kaina tiktai 5c. M. 

susirinkimą, gegužės 19 d. Ma
rijos Gimimo parapijos mo
kyklos kambary. Susirinkimų 
vedė pirm. dr. J . P . Poška. 

Ta rp kitko, šiame susirin
kime nusiskusta prieš šio war-
do komitemaną M. Flynną i r 
aldermoną M. Hoganų, kurie 
nei kiek nesirūpina piliečių 
reikalais, Nusiskusta, kad : 

1. šios apylinkės taksai per 
aukšti ir daug aukštesni m 
kitų kolonijų taksus. 

2. netaisomos gatvės, ypa 
tingai Washtenaw nuo 67 iki 
68-tos. Jeigu mūsų bosai būtų 
norėję, tai ši gatve būtų jau 
'seniai W P A darbininkų ištai
syta. Bet jie tuo nesirūpino ir 
dabar nesirūpina. 

o an 4. ~ * - Anur įnu; , ' čia neturi nei namų, nei sei-
3. 69-tos gatves dalys labai' . ; v . 

- . i . . T J i * - ! mvnos. J a m tik r u p 30 dide-duobetos. J a u daug kar tų mu-

NAUJUOSIUS LIETUVOS 

ŽEMLAPIUS 
Galima gaut i : 

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

veikti, nei bal'suoti. Kur ir kų te ir stengkimės tą laisvo pa
dirba, dirba" organizuotai ir, laikyti. John D. Simans, K. 
jeigu M. Flynnas neleidžia lie
tuviams organizuotai veikti 
demokratų partijoj, t a i lietu
viai gali persimesti į respub
likonus ir ten rasti gerą dir
vą savo veikimui ir daugiau 
simpatijos bei draugiškumo. 
Be Lietuvių balsų M. Flynn 
jokiu būdu negali laimėti ar
ba pravesti demokratų ištisą 
sąrašą ateinančiuose balsavi
muose. Sėkmės gali būt to
kios, kad šis wardas gali vėl 
pereiti į respublikonų rankas. 
Praeit is jau yra įrodžius, kas 
atsitinka, kai kuris wardo ko-
mitemanas čia pradeda nepai
syti lietuvių reikalavimų. Taip 
atsitiko su P. Ryan ir kitais. _ 
Taip gali atsi t ikti 'su M. Flyn- / 

PASKOLOS A N T . N A M Ų 
SIMANO DAUKANTO F E D E R A L 

SAVINGS & LOAN ASSOCIATIOM 
of Chioagro 

2202 West Cermak Road 
TEL. C ANA L 8887 

Bcn. J. Kazanausk&s. Raitininkas 

R E \ T X ) N TAVERNAS 
Rendon pilnai jrengras tavernas pa
tikimu! žmogui. Gera vieta geram 
žmogui. Pusė bloko nuo bažnyčios 
Biznis gerai iSdirbtas. Atsišaukite J 
savininką; 2257 West 23rd Flace, 
trečias aukštas. 

WOLk STUDIO 
1945 VVest 3 5 * Street 

<fc 
Sfe 

7A* JUte</W*6&Mf 

COMPLETK 

ADVANCED PHOTOGRAeHY 

I,OWEST POSS1BLE PR1CES 

PHONE LAFAYETTE 2813 

P A R D AVILIUI NAHr\8 
Pardavimui 3-fletų namas Bridge-
porte. Atsišaukite; Kazimieras Lau-
olus . 2K30 Knuth Vfnllaoo Sfr«"ot 

PARDAVIMUI NAMAS 
5 kam b. mūrinis namas, furnace 
heat. 2 car grarag-o, Marquette Pk., 
$4,200. Atsišaukite: Antanas č*eš-
kauskas, 6830 So. Artesian Avenue. 
Tel. Repubtic 7914. 
PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI 

Pardavimui bizniavas namas ant nc-
bizniavo. 2 krautuvės ir 8 f lotai. 

4723-25 South Halsted Street. 

PARDAVIMUI NAMAS I R BIZNIS 
Pardavimui namas, 6 kambariai vir
šuj; tavernas ir 4 pagyvenimui kam-

\ bariai pirmame aukšte. Mūrinis ga-
radžius. Taverno fiksceriai visi nau
ji. Parduosim pigiai. Randasi ant 
6 3-čios gatvės. Atsišaukite: Telefo
nas PROspect 3078. 

APDRAUDA—INSURANCE 
Apdrausk savo Automobilj arba 
Troka šiandien, nes rytoj gali 
būti pervėlai. Mes apdraudžiam 
Automobilius už numažintą kai
ną ir galiama išmoksti per S 
mėnesius, be komiso. Pavyzdžiui: 
Liability nuo $5,000. Iki $10,000 
ir Property Daniage Iki $5,000, 
kainuoja dabar tik $30.60 arba 

$7.66 i mėnesi. 

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

K. J. MACKE-MAČIUKAS 
2346 W. 69th St., 2-ros lubos 

Tel. Prospect 3140 

nu, nes visi jau žino, kad jis 

THINGS THAT NEVER HAPPEN 

sų bosams apie tai buvo pri
siminta ir nurodyta kad ta 
gatve vežami labai sergą, li
goniai j Šv. Kryžiaus ligoni
nę. 

4. *šioj apylinkėj, kur lietu
siai gyvena, niekas nevalo tuš 
čių lotų. Prieš rinkimus, kuo
met mes, lietuviai, indorsavom 
M. Flynno ofi'so klerką M. 
Hogan j aldermonus, j,ie žadė
jo ne tik minėtas gatves pa
taisyti ir lotus nuvalyti, bet 
ir didesnėse vietose įrengti 
laikinas vaikams žaismavie-
tes. Dabar jie apie tai ne,i pri
siminti nenori. 

Šiame susirinkime dalyva
vo tik trys nariai, kurie tur i 
politiškus darbus. Kit i pabtl-
go Flynn grasinimų, kad nei 
pricinkto kapitonai nei kiti 
dirbantieji politinius darbus 
negali nieko bendro turėti su 
į a t o Wardo Demokratų Klu
bu, kuris iki šiol tiek daug 

i darbavosi demokratų partijai, j 
M. Flynnas bijo lietuvių or-| 

lis ūkis Palos parke. Pilietis 

Buvo sunkiai susirgusi M. 
Jonavieiene nors jau biskį pa
gerėjo, bet dar vis silpna jau
čiasi. M. Jonavieiene jau ke
linti metai kaip eina rašti
ninkes pareigas Šv. Kazimie
ro Akad. Rčmejų 8 skyriuj. 
Linkime kuo greičiausia pa 
sveikti. E. A 

S A L U T A R A S B I T T E R S 
Jeigu nori bfiti 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, k ū n e 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 išdirbejn. 

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

639 W e s t 18tli St., Chicago, 111. 
Tel. C A N A L 1133 

Atnaujinkite ir Pagražinkite 
Namų Grindis 

"DUSTLESS FLOOR SANDDTG" 
Apkainavimaa Dykai — 

15 Metų Patyrimo 
Darbas Gvarantuotas 

D51 Specialių Sąlygų 
šaukite Dabar 

COMPLETE FI/OOR SERVICE 
Telefonas Normai 4700 

PARDAVIMUI 
Pardavimui grosernė ir delicates-

sr-n, ir namas, Ciceroj, arba par
duosim vien biznj. Biznis išdirbtas Į kš<~iau. 
por daug motų. 4 pagyvenimui kam
bariai užpakalyje, šaukite savinin-
ką: Tel. Cicero 1C92. 

MARQIJETTE PARKO APYLIN
KĖJ 8 cottagial nuo $1600.00 ir au
kščiau. 

15 bungalows nuo $3600.00 Ir au-

27 dvlflačiai nuo $6000.00 Ir au-

Listen to 

PAUMDECH'S 
rOfiOSLAV-AMERICAR 

M I I O BROMCAST 
Every Saturday, 3 to 4 P. ML 

STATION W H I P 
1480 Kilocycles 

(First Station on Your Dial) 
A n n o u n c e d i n E n g l i s h 

Featuring a Program of 

CLASSIML AND FOLK MUSIC 

— v • P i r m o s R ū š i e s 
JUODŽEMIS 

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

15 bušelių $2.50. 
STANLEY GAVCUS, 

110 So. Ridgeland Ave. 
WORTH, ILLINOIS 

Tel. Oak Lawn 193J-1 

PARDAVIMUI NAMAS 
Marąuette Parke: 7 kambarių 

mūrinis bungalow. Lotas 37 1-2 
pėdu. Karšto vandenio šiluma. Vi
sas medis ąžuolo. Langai su 
vveather strips. 

Atsišaukite: 
7001 So. Fairfield Ave. 

PASKOLOS ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ 

I nuo 1 iki 20 metų. Visai lengvais 
j mėnesiniais atmokėjimais. Dėl pla-
| tesnių informacijų, kreipkitės j : 

GEDIMINAS BUILDING & 
LOAN ASSOCIATION 

4425 South Fairfield Avenue 
Tel. LAFayette 8248 

18 keturflačiu nuo $9500.00 Ir 
aukščiau. 

Taipgi statome naujus namus Ir 
taisome senus, parūpiname pasko
las ant lengvų išmokėjimų. Apskai
čiavimas veltui. Turime apie 150 
faxmų, didelių ir mažų netoli Chi
cagos. Kas ką turite mainyti arba 
norite pigiai pirkti, kreipkitės pas 

O P. SUROMSKI8, 
6921 Sx>. Western Avenue 

Tel. Republic 3713 
Vakarais Prospect 0176. 

REIKALINGAS DARBININKAS 
Reikalingas janitoriaus pagelbinin 
kas. Turi būti patyręs. Atsišaukite 
CANal 7790. 

MARQUETTE P A R K E 
Savininkai apleidžia Chlcaga. J II 
dienų turi būti parduotas bungalow 
6832 S. Maplewood Ave.; 6 po $ 
kambarius, šiltu vandeniu šildomaa 
2 karų garadžlus. 
Taipgi 4008 S. Maplewood Ave., i 
fletų namas; 4 po 5 kambarius, lo
tas 50 pėdų pločio, 2 garadžial, ren-
dos J mėn. $50.00. Abudu namui 
parduosiu už teisingą, pasiūlijimą, su 
mažu j mokėjimu. C. P. Suromskls 
manager, 6921 S. Wcstern Ave.. te l 
Republic 3713. Namą telefonas — 
Prospect 0176. 

PARDAVIMUI 
Rrlghton Park Biznio Namas 

Storas ir fletas pagyvenimui ir dviejų 
G u d o n a i , s e n o v ė s l i e t u v i a i , karų garadžius. Parsiduoda visai pi

giai. 
CHARLES ZEKAS 

4425 South Fairfield Avenue 
Tel. LAFayette 8248 

VVOMEN! 
read how thou sands have been able to 

GET NEW ENERGY 
IMPORTAHT Ml ic i l Ttsts Rsveal WIY Famoos Lydia L Piakbam's VtfttaUt Com-
pmai Has B M Heipiii Weak, M m , Nerms V M M For Over Halt A Certury! 

aome food which your body uses 
direetly for energy—to help build 
up more physical resistance and thus 
help calm jittery nerves, lessen fe-
male functional distress and give you 
joyful bubbling energy that is re-
fleeted thruout your whole being. 

Over 1,000,000 wonen have re-
ported marvelous benefits from 
Pinkham's Compound. Resulta 
should delight you I Telephone your 
druggist right now for a bottle. 

If you feel tired out. limp, tistless, 
moody, depresaed—if your nerves 
are constantly on edge and you're 
loaing your boy friends to more at-
tractive, peppy w«nen—SNAP OUT 
OF IT! No man likęs a dull, tired, 
eranky woman. 

AU you may need is a good reliable 
tonic. If so try famous Lydia E. 
Pinkham's Vegetable Compound. 
Let it stimulate gastric juices to help 
digest and assimilate more wholc-

Remkite Lietuviškę 
Žydukę 

NATHAN 
KANTER 

MUTUAL 
LlQUOR 

CO. 
"VVholesale 

4707 So. 

Halsted St. 
Tel. Blvd. 

0014 

buvę mėlynakiai, geltonplau
kiai, petingi ir drąsūs. Nar
sumu, ištverme, kantrumu, 
griežtumu, teisingumu, gailes
tingumu ir padoriu šeimyniš
ku gyvenimu stebino aukštai 
(Civilizuotus romėnus. 

LIETUVOS VYČIŲ 
PIKNIKAS — LIEPOS 4 D. 
VYTAUTO PARKE 

REIKALINGA DARBININKAS 
Reikalingas darbininkas ūkio darbui. 
Turi mokėti melžti karves. Pagei
daujamas nevedęs žmogus Atsišau
kite laišku: "Draugas", 2334 South 
Oaklcy Avenue, Chicago, III.. Bot 
No, 073B. _ _ _ 

PARDAVIMUI NAMAI 
Marąuette Parke didelis bargenas; 

namas. 2 fletai po 6 kambarius; du 
boileriai; 2 karų garadžius. 

2 fletai po 4 kambarius. Karčtu 
vandeniu apšildomas, prie 68-tos ir 
OampbelJ gatvių. 

Atsišaukite 3553 So. Halsted S t , 
arba telefonuokite YARds 5118. 

Padėti Pinigai kas Menes; iki 11 Dienos, Neš Nuošimtį Nno 1 Dienot. J 

ATSARGOS KAPITALAS - 040,000.00 
TURTAS VIRS £4,700,000.00 

Dabar mokam 31/2% ^ P*" 

CONRAD 
Fotografas 

Studija ireng-ta pir 
mos rūšies «m mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywood 
Šviesomis. D a r b a s 
G a r a n t u o t a s . 

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

Bes, — ENGlewood 5840., 

detns pinigus. Duodam pa
skolas ant namu 1 iki 20 m 

STANDARD 
FEDERAL! 
SAVINGS 

and 
LOAN ASSOCIATIOir 

OP CHICAGO 
JL'STIN MACKIEWICH, Pres. 

Ctutrtered by U. 8. 
SAVINGS FEDERALLT 

IN8URED 
• 

4192 ARCHER AVENUE 
TEL. VTRGINIA 1141 

I 

^ 
I VAL.: 9 iki 5 p. p. Trečlad.: t lkl 11:00 p. fiestad.: t iki 8;00 T . T . 
j t j į j j r r rr r t~t~m~ \ • • • m^mmm » • • » » » » - - - - - - - - » » » » U>^«^<J1 


