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T R U M P A I 
Rašo L. Simutis 

Lietuvio R. K. Susivieniji
mo 52-rąjį seimą, buvusį pra
ėjusią savaitę, tenka vadinti 
pilniausia pasisekusiu. 

Esamomis sąlygomis, 'sei
mas buvo gana gausingas. Jis 
buvo paįvairintas gražiu kon
certu, kurį surengė šv. Kazi
miero par. choras, muz. J . Že
maičiui vadovaujant, ir ban-
kietu. 

L.R.K.S.A. seimo nuotaika 
buvo pažymėtinai gera. Nebu
vo didelių ginčų, nedaug te
buvo ir asmeninių užsivarinė
jimų. Dauguma delegatų do
mėjosi tik organizacijos reika 
lais ir jos gerove. Rimtai iš
klausė valdybos raportų, rim 

enui 
KARALIAUS ĮSAKYMU 
BELGAI NUTRAUKĖ KARĄ 

Ką vokiečiai sako apie 
belgų armijų pasidavimą 

BELGAI PASIDAVĖ 
VOKIEČIAMS 

VOKIEČIŲ PRANEŠIMAI 
DĖL BELGŲ PASIDAVIMO 

PARYŽIUS, geg. 28. — BERLYNAS, geg. 28. — 
Šiandien rytą pranešta, kad Nacių autoritetai praneša, kad 
iki šioliai bendrai su prancū- belgų karaliaus Leopoldo I I I 
žais ir britais kariavusi prieš su savo kariuomene besąlygi-
vokiečius belgų kariuomene nis pasidavimas vokiečiams 
savo vyriausiojo vado karą-' užtikrino jam 'sostą, kurio bū 
liaus Leopoldo liepiama sūdė- tų netekęs toliau kariauda-
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tai svarstė patiektus seimui. 30 ginklus ir pasidavė vokie-.mas. 
klausimus, sumanymus. 5 i a m '5- į Vokiečiai pasakoja, kad pa-

Belgų ministrai yra pabėgę skutinėmis dienomis belgų 
Ačiū daugumos vieningumui, * Prancūziją. Vos tik vakar kariuomene kuone viena pa-

ir statymui organizacijos rei-į D e I»^ premjeras Pierlotas iš- likta Flandrijoje grumtis su 
kalų aukščiau visko seimas! ^ e ^ ° pareiškimą, kad Belgija vokiečiais. Britai ištraukti į 
priėmė visai eilę naujų nutari f žūt būt kariausianti prieš Vo- Prancūziją padėti prancū-, k u s i u s gyventojus ir įvesdami laikiną savo tvarką. 

kietiją bendrai su Prancūzija zams. Belgų karalius, kurs iki 
ir Anglija. . galo buvo savo kariuomenės 

Šiandien jo tas pareiškimas priešakyje, šaukės Londono, 
sukoneveiktas belgų karino- k a d J° kariuomenei būtų pri-

Vaizduojama, kaip vokiečių užimtuose belgų miestuose naciai vyrauja, malšindami išli-
(Acme telephoto). 

mų, kurie, vykdant į gyveni
mą, atneš organizacijai daug 
naudos. Padaryta žymių pa-

ITALIJA PRITARIA 
BELGŲ KARALIAUS 
ŽYGIUI 

taisymų Susivienijimo konsti 
tucijoj, panaikintas naujai įs-[ menės — apie 400,000 karių,1 siųsta pagalba. Karalius nuro ROMA, geg. 28. — Italijoj 
tojantiems nariams taip vadi- pasidavimu vokiečiams. į <*e į s a v o kariuomenės milži- .«*«~s*-**J AIJ*I*I ;™*;™< 
namas įstojimo mokestis, cen- Belgų ministrų kabinetas n i š k u s nuostolius, toli dides)-
tras mokės gydytojui už nau- nusprendė Prancūzijoje orga-
jų narių sveikatos patikrini
mą, išrinko .-kautų organiza
torių ir 1.1. 

L.R.K.S.A. seimo delega
tai džiaugėsi centro valdybos 
raportais, iš kurių pasirodė, 

niznoti naują belgų armiją, 
paneigus karaliaus pasidavi
mą. 

Belgams pasidavus, jų gi
namas santarvei didžiai svar-

autoritetai didžiai įvertina 
belgų karaliaus pasidavimą 

nius nei (pasauliniam kare. vokiečiams. Sako, tas kara-
Pagalba jam atsakyta. Pažy
mėta, kad britai reikalingi 
kitiems frontams šiaurinėj 
Prancūzijoj. 
Po to karalius veltui apelia-

bus uostas Ostend angliškos v o i r i b elgų frontan atvyku-
sąsmaugos pakrantėse tenka si naują santarvės pajėgų vy-

kad mūsų Susivienijimas su- vokiečiams. Nugalėtojams ten riausiąjį vadą gen. Weygan-
sitvarkė, kad jis auga ir tur
tu ir nariais, kad jo visi ap-
draudos skyriai yra užgirti į-

ka galybės belgų ginklų, amu
nicijos, įvairios karo medžia
gos ir maisto ištekliai. 

vairių valstybių apdraudos Paryžius ir Londonas kar 
čiais žodžiais išmetinėja belgų 

dą. Sakoma, karalius su gen 
Weygandu pasikeitęs net aš 
triais žodžiais, Jam sakęs, 
kad belgų kariuomenė viena 
negali būti išstatyta vokiečių departamentų, kad turtas iš

augo virš pusantro milijono 
dolerių. 

Iždo globėjai ir kontrolės 
komisija, peržiūrėję organiza
cijos turtą, patikrinę knygas, 
pareiškė, kad viskas vedama 
geroje tvarkoje. Pažymėtina,' santarvei. Tačiau sakosi pasi- laikas, santarvei pavojingas. 

karaliui. Sako, pats karalius! skerdynėms ir turi pasiduoti. 
dar prieš vokiečiams pakil-j Gen. Weygandas prašę/s kara-
siant karan šaukėsi santarvės liaus palaukti su pasidavimu 
globos ir pagalbos. I r ta's iš- iki bus pertvarkyta prancūzų 
tesėta. ' i kariuomenė. Dar sakė, kad da 

lis sukrpstas 
Karalius už tai dėkingas, bar pasiduoti neatitinkamas J . 

liaus žygis visiškai protingas. 
Tuo būdu jis. išvadavo savo 
kariuomenę nuo 'sunaikinimo. 

Jei jau reikėtų ką nors kai 
tinti už belgų pasidavimą, tai 
belgų vyriausybę, nė karalių. 
Belgų vyriausybė paspruko iš 
krašto, o karalius visas lai
kas buvo kariuomenės prieša
kyje. 

TRYS BILIJONAI DOL. 
U. S. GINKLAVIMUISI 
WASHINGTON, geg. 28. -

Šalies administracija su kon
greso demokratų atstovų va
dais šiandien sutarė sekan
čiais penkeriais metais skubo
tam šalies ginklavimuisi išleis 
ti tris bilijonus dolerių. Prez. 
Rooseveltas tą sutarimą pat
virtino. 

Kokiu būdu bus sukeltos 

MINISTRAI PUOLA 
KARALIŲ 

PARYŽIUS, geg. 28. — 
Pabėgę/s iš Belgijos ir Pran
cūzijoj apsigyvenęs belgų mi
nistrų kabinetas pranešė, kad 

savo karaliaus 

šios milžiniškos išlaidos, kol 
kas nežinoma. Sakoma, tas 
bus palikta kongreso nuožiū
rai. Gal bus padidinti, ar su
kelti kokie nors nauji mokes
čiai, o gal bus sukelta nauja 
paskola. Kas metai bus reika
linga po 600,000,000 dol. išlai
dų. 

DEWEY KRITIKUOJA 
VYRIAUSYBĖS ŽYGIUS 

DALLAS, Tex., geg. 28. — 
Thomas E. Dewey, respubli
konų partijos kandidatas pre
zidento nominacijai, kritikuo
ja administracijos krašto ap
saugai programą. Dewey siū
lo savo planą. Jo nuomone, 
apsaugos programos vykdy
mui reikalingas bepartinis na 
cionalinis boardas. 

Pirmiausia, sako . Dewey, 
reikia išspręsti, kas labiau
sia reikalinga saugoti ir gin
ti. Tas vra svarbu žinoti ka-
riuomenei ir laivynui. 

Šalies administracija iš vi
sų valdiškų vietų turi pašalin 
ti komunistus, socialistus ir 
jų sėbru's, nes šie gaivalai pa 
čioje vyriausybėje sudaro 
penktąją koliumną. 

Administracija turi tuojau 
! nutraukti savo kovą prieš pri 
' vatų biznį. Tuo būdu būtų 
j žymiai sumažintas šaly siau
čiantis nedarbas. 

Dewey pareiškia, kad J. A. 
Valstybės nieku būdu neturi 
kištis į 'svetur vedamus karus. 

KONGRESAS NUSISUKA 
PRIEŠ KOMUNISTUS 

WASHINGTON, geg. 28. -
Senatas nusprendė uždrausti v i e n u M s u Patvirtino prez 

VADUOJAMA DARBO 
SEKRETORĖ 
WASHINGTON, geg. 28. — 

Kongreso žemesnieji rūmai 

tarpvalstybinės pramonės ir 
prekybos firmoms 'samdyti ko 
munistus. arba nacius tarnau-. 

Roosevelto nuosprendį imigra 
cijos ir natūralizacijos tarny
bą iš darbo departamento nu-

kad teismo ir skundų komisi- duoda žmoniškumo sumeti-
1 i ja per pastaruosius du metus,mais, kad apsaugoti belgų ka 

negavusi prieš centro valdybą I riuomenę — jaunuosius tau-; traukti karą. 
nė vieno skundo. Tai rekor- tos vyrus, nuo išskerdimo. 

Nesulaukęs pagalbos kara
lius pagaliau ir nusprendė nu 

BRITAI NEIGIA BELGŲ 

su kariuomene pasidavimu vo. d a r b i n i n k u 9 0 nuošimčių turi 
kiečiams. Kabinetas nuspren- s u d a r y t i p i l i e tfa į . 
dė tad karaliaus, pasidavimo j 
nepripažinti ir patį karalių 
iš sosto pašalinti. Ministrai 
sako, kad karalius be vyriau 

tojus ir darbininkus. Be t o , I k e l t i * teisingumo departa-
šiose firmose tarnautojų ir' 

BRITAI INTERNUOJA 
SVETIMŠALES MOTERIS 

LONDONAS, geg. 28. — 
Anglijos vidaus reikalų mi
nistro Sir John Andersono 
nuosprendžiu policija čia ir 
visame krašte suėmė daugiau 
kaip pusketvirto tūkstančio 
austrų ir vokiečių moterų nuo 
16 iki 60 metų amžiaus. Jos 
bus internuotos Man saloje — 
tarp Anglijos ir Airijo's. To
je pačioje saloje internuota 
apie penki tūkstančiai svetim 
šalių ir pačių britų — vy
riausybės priešininkų. 

Senate iškelta, kad J. A. 
Valstybėse Hitlerio propagan
dai vadovauja George Sylves-

das. Pasirodė, kad visi Sus- Nes šis karas nėra kas kita, J J ^ R A L I A U S PASIDAVIMĄ sybes pritarimo negalėjo taip ter Viereck, pasaulinio karo deportacija. 

Prieš tai opozicija sakė, kad 
tuo keliu norima iš nesmagu- j 229 AREŠTUOTA 
mų išvaduoti darbo de,parta>- M A P S I S I L Y 
mento sekretorę , Perkins," 
prieš kurią buvo keliami triul PARYŽIUS,, 
kšmai ryšium su raudonųjų , Kaip 

mo reikalai yra gerai atlie
kami 

Del to netenka stebėtis, jei 
seimas, pasitenkinęs buvusios 
centro valdybos darbais, pa
reiškė jai pilniausią pasitikėji 
mą, pavesdamas jai organiza
cijos vairą dar dviem metam. 
Penkis valdybos narius: dva
sios vadą, pirmininką, vice
pirmininką, sekretorių ir iždi
ninką (kun. Pr. Jurą, L. Ši
mutį, P. Karašauską, V. Kvet-
kauską ir J . Joneiką) išrinko 
aklamacijos būdu. Tai irgi 
pirmas atsitikimas mūsų Su
sivienijimo istorijoj. 

Aklamacijos būdu išrinktas 
ir "Garso'p redaktorius M. 
Arina, 

kaip tik baisios skerdynės. 
Santarvės valstybės nus-| LONDONAS, geg. 28. — 

prendė vienos kariauti prieš, Ministrais pirmininkas Chur 
Vokietiją, 

elgtis. Gi jei pasidavė vokie- laikais vokiečių imperijalinės 
čiams, jis tai padarė prie-' vyriausybės propagandistas, ĮKALINA UŽ NE-

™ « - l - ™ » « - _ - — - . . x t t v a l į a i | r - i r car l Byoir, New Yorko PALANKIAS KALI 
cbill parlamente pareiškė, kad . " • » " " E - M J V - , ^ S \ arumdn* W n t * s 

PRANCŪZIJA ŠAUKS 
VISUS VYRUS 

LONDONAS, geg. 28. 
Gauta žinių, Prancūzijos vy
riausybė planuoja karan [pa
šaukti visus vyrus. Nes atsar
gų neužtenka. 

Britanija ir Prancūzija igno
ruoja belgų karaliaus su ka
riuomene pasidavimą vokie-

; čiams. Sako, karas ir toliau' 
atkakliai bus vykdomas prieš 
vokiečius. 

Anot Churchillio, belgų ka
raliaus kapituliavimas santar-

peržengė Belgijos konstituci- spaudos agentas, 
ja. 

ANGLIJOS EKONOMINĖ 
MISIJA MASKVON 

LONDONAS, geg. 27. 

LONDONAS, gegr 28. — 
Šiandien Anglijoje panaikinta 

1 visokia laisvė. Už nepalankų VOKIEČIAI NUTVĖRĖ 
SEPTYNIS BRITŲ PULKUS v y r i a usybei reiškiamą žodį in 

BERLYNAS, geg. 28. —į Gvidas areštuojamas ir įkali-
Nacių spauda praneša, kad namas, Kad ir blogiausia vy-

28. — 
didesniuose 

Prancūzijos miestuose, taip ir 
Marseily policija, apie 8,000 
asmenų sulaikė ir išklausinė
jo tikslu patirti jų asmenybę. 
229 įtaramieji areštuota. 

Tuo būdu policija susimetu
si sunaikinti penktąją kolium 
ną. 

Anglija, pagaliau pasiuntė,' v o k i e č ių kariuomenė, paeinu-! riausybe elgtųsi, kiekvienas 
Maskvon ekonominę misijai s i v i e n ą p r a n c ū z ų uostą, peli-l b r i t a s t u r i u ž s i m e r k t i l r t u r e ' 

vininkų nė kiek neištrenkia iš, tartis prekybos sutarties k l a u ' k o v į s u r įkabintas prancūzų t į sučiauptas lūpas. 
at-1 

pusiausvyros. simu. 

Kiti centro valdybos nariai taip gražiai ir sėkmingai tvar 
— iždo globėjai ir gydytojas* ky t i organizacijos reikalus 
kvotėjas išrinkti didele balsų! kaip UgšioL 

dauguma. Kvotėju išrinktas 
dr. A. Rakauskas, iždo globė
jais K. Vencius ir K. Vilniš
kis. Pastarasis valdyboj nau
jas žmogtfs. Jisai išrinktas į 
atsisakiusio kandidatuoti A. 
Paleckio vietą. j BERLYNAS, geg. 28. — dugnyti šiaurinėj Prancūzijoj. 

Linkėtina naujai perinktai M kariuomenei atsisakius N a c i a i Pareiškia, kad šiems 
LRKSA vadovybei ir toliau 

700,000 santarvininkų lieka 
nacių žnyplėse Prancūzijoje 

vėliavas. Neužilgo uostan 
plaukė keli britų transportai BRITAI TIKISI 
su septyniais pulkais. Kaip tik, PASKOLŲ AMERIKOJE 

, britų kareiviai iškeldinti, vo-1 LONDONAS, geg. 28. ^ — 
kiečiai juos apsupo ir paėmė^ Britų vyriausybės biudžetu 
nelaisvėn. ! karo vykdymui skirtos dau-

___. J giau kaip 8 bilijonų dol. išlai 

PRŪSIJOS PRINCAS 
ŽUVO KARE 

BERLYNAS, geg. 28. — 
Kare sužeistas ir operuojamas 
mirė buvusio Vokietijos sosto 
įpėdinio sūnus princas Wil-
helmas. Jis buvo pirmojo lei
tenanto rangoje. 

ORAS 
CHICAGO SRITIS. - Šian-

ilgiau kariauti ir pasidavus 
vokiečiams, apie 700,000 pran 
cūzų ir britų šiandien yra už 

ROMA, geg. 28. — Britų dos jau baigiamos. Numatoma 
t ^ r v ^ O ^ ^ i ^ "mir-j Ambasada paskelbė čia ir ki-^nauja mokesčių našta. Lcmdo-i! dien iš dalies debesuota ir 
tis, jei jie nepasiduos. Jie ne- tuose Italijos miestuose gyve- no laikraščiai rašo, kad, rasi, | salta. 
gaU kur nors pabėgti. Negali' nantiems britams kuo veikiau bus galima gauti kreditų J. Į Saule teka 5:18, leidžias 
nė pagalbos gauti. ' apleisti Italiją. j A. Valstybėse. 6:16. 
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Bendradarbiams Ir ioresv ondentams rastu negailna, « neprašoma tai padaryti ir ne prisiunčiama tam tiks-

pašto ženklu. Redakcija pasilaiko sau teise taisyti 
Ir trumpinti visus prisiųstus rastus ir ypač korespon
dencijas sullc savo nuolutros. Korespondentų prašo ra-
ijrtl trumpai Ir aiškiai (Jei galima rašomąja mašinėlėj, 
paliekant didelius tarpus pataisymam*, vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos 
laikrastin nededsmoa 

8kelblmų kainos prisiunčiamos nareikalavua. 
Entered as Second-Class Matter March SI. 1916, at 

Cbicaco, Illinois Under tae A«* of Marcn «- 197>. 

Kapinių Diena 1r^= 

Kun. A. Baltučio Sukaktuves 

iusodien sueina lygiai 25 metai kai buvo 
įšventinti kunigais kun. Aleksandras Baltu
tis, kun. J. Vaičūnas ir kun. J. Statkus. 

Kun. J. Vaičūnas savo jubiliejų jau at
šventė. Apie kun. Statkų parašysime kita 
proga šiandien bent trumpai supažindinsi
me savo skaitytojus su gerb. kun. A. Baltu
čiu, kuris kunigystes sidabrinį jubiliejų tin
kamomis iškilmėmis mini šiandien ir ry^oj. 

Gerb. Jubiliato vaidas mūsų visuomenei 
jau seniai yra žinomas. Dar studentu būda
mas kun. A. Baltutis pradėjo dirbti visuo
meninį darbą. Jis buvo nariu ir stambiu vei
kėju A. L. R. K. Moksleivių Susivienijimo, 
kuris savo laiku suvaidino labai svarbų vaid
menį šio krašto lietuvių gyvenime. Mūsų di
džiosios organizacijos, būtent Lietuvių R. K. 
Susivienijimo nariu kun. Baltutis yra nuo 
1907 metų. Nuo 1936 m. iki 1938 m. gerb. 
Jubiliatas buvo Susivienymo vyriausiuoju 
dvasios vadu. Į tą organizaciją jis įnešė daug 
gražių sumanymų, daug gyvumo. Savo vado
vaujamos parapijos LRKSA kuopą padėjo 
dvigubai išauginti Dalyvavo ir paskutinia
jame (šių mevų gegužės mėn. 20-23 dd) sei
me. 

Gerb. Jubiliatas ir visas kitas lietuvių ka
talikų organizacijas paremia Ir darbu ir au
komis jis remia lietuvių vienuolijas ir jų už
laikomas įstaigas. Be to,. kun>. baijįjaUs yra 
geras lietuvių katalikų laikraščių, ypač dien
raščio "Draugo'' bičiulis. Neskundžia jis 
jiems patarimų ir reikalingos paramos ir žo
džiu ir kitokiais būdais. 

Ką gerb. kun. Baltutis nuveikė kleoonau 
damas net keturiose parapijose, tai mūsų vi
suomenei jau gerai žinoma Visur jis pasi
žymėjo uolumu, sumanumu ir apsukrumu. 
Ypač tai žymu jauniausioj Chicagos liė.uvių 
parapijoj (švč. Panelės Gimimo Marąuette 
Park). kuria jisai suorganizavo ir kurioj lig-
šiol klebonauja. Pastatytoji bažnyčia, mokyk
la, klebonija, užvesta ir palaikoma parapijoj 
gera tvarka, trumpu laiku išmokėta didelė 
skolos suma liudija, kad gerb. Jubiliatas 
daug ir sumaniai dirba ir dėl to savo vado
vaujamos parapijos žmonių yra mylimas ir 
gerbiamas. 

Šia proga sveikiname gerb. Jubiliatą kun. 
Aleksandrą Baltutį, palinkėdami jam svei
katos ir dar daug metelių pagyventi ir taip 
naudingai, kaip ir ligšiol, dirbji Bažnyčiai 
i i savo tautai. " 

Ilgiausių metų! 

Ryt kapinių puošimo diena. 
Kokia tos diencs reikšmė, visi žinom. Žo

džiu — didelė. 
Melstis už mirusius, puoš.i mirusiųjų ka

pus yra ir svarbu, ir reikalinga, ir labai 
gražu. 

Chicagos lietuviai katalikai rytoj renkas 
į šv. Kazimiero kapines, kur bus iškilmin-
gos gedulo pamaldos, kur kiekvienas tikin
tis žmogus atskirai melsis prie saviškių ka
pų ir juos papuoš. 

Reiktų neužmiršti ir to, kad Šv. Kazimie
ro kapinėse yra palaidota žymių, mūsų vi
suomenei labai daug nusipelniusių žmonių. 
Ir jų kapus aplankykime ir papucškime. 

y Įvairios Pastabos 
\ 

Kaso S. K. Lukas 
S 

Chicagos Arkivyskupas 
Akademijoje 

Birželio 5 d. šv. Kazimiero Akademijoje 
įvyks mokslo metų užbaigimo aktas, šiam 
svarbiam įvykiui priduos daug reikšmės Jo 
Ekscelencijos Saimuel A. Stritch, Chicagos 
Arkivyskupo, atsilankymas. 

Pirmą kartą Chicagos Arkivyskupas ap
lankė Šv. Kazimiero Vienuolyną, kada a a' 
Motina Marija sunkiai sirgo; antrą kartą — 
kada jų laidojo; tretį kartą dalyvaus Šv. Ka
zimiero Akademijos mokslo metų užbaigimo 
iškilmėse. 

Gera, kad Chicagos naujasis Arkivyskupas 
su Chicagos lietuviais pirma kartą susipa
žins mūsų, lietuvių, aukštose kultūros įstai
gose. Sakoma, pirma pažinJis reikšminga. 
Duok Dieve, kad visur Chicagos lietuviai nau
jąjį Chicagos Arkivyskupą taip sutiktų ir 
pagerbtų, kaip Jo Ekscelencija sutinkamas 
ir gerbiamas šioje šv. Kazimiero Akademijoj. 

Pastaraisiais laikais Ameri- mas jau atmerkė akis ir pa
ko je apie kelios dešimtys lie- mate, kad Amerikos laisves 
tuvių laisvamanių ir komunis- skraiste [prisidengę 'svetimų 
tų vėl pradėjo pic&tis katali.-, valstybių agentai — šnipai, 
kams, kad šie juos.į savo vei- apsikaišę "lygybės, meiles ir 
kimą priimtų, ir bendrą fron- brolybės" šūkiais, pradėjo po 
tą sudarytų. j jo valstybės pamatais knistis 

,-. .v , . • . T ir, lyg baltosios skruzdės, juos 
Tie jų atsišaukimai j kata- ° 

n J i • graužti, 
likus yra daugiau negu keis- ° 
ti. Kokia mums iš to gali būti | U e * * Sa m * s <^r0> reikalau-
nauda ir ką gero jie gali d a m a s > k a d s v e t i m u - valstybių 

Lietuvaitėms Kolegija 
Sveikintina žinia, kad Šv. Kazimiero tSese-

rys ketina prie savosios akademijos įkurti 
mergaitėms kolegiją. Chicagoje mergaitėms 
kolegijų yra maža Teturime Mundelein ir 
Xavier kolegijas. Tokiam miestui, kaip Chi-
caga, reikėtų bent penkių didelių mergai
tėms kolegijų. Dabartiniais laikais neužten
ka mergaitėms baig\i akademijos. 

mums, ar mūsų katalikiškai 
akcijai — veikimui, duoti? 
Nieko! Susidėti milijoninei 
lietuvių katalikų visuomenei 
su keliomis dešimtimis bedie-
vių-laisvamanių i r komunistų 
— priešvalstybinių gaivalų, 
kurių aukščiausias tikslas y-
ra ne kurti — statyti, ar žmo
nijos gyvenimą gerinti, bet 
viską versti, iš jmmatų griau
ti ir esamą šalies tvarką ar
dyti, kelti šalyje, kruviną re
voliuciją ir svetimos valsty-

Po Svietą Pasidairius 
CHICAGO, 111. — "Sanda

r a " rašo: 
"Likimas sutvėrė Kampi

ninką kuris pasisavino profe
soriaus kepurę, bet kad ta, ke
purė nepridengia jo čebatus, 
tai pasižiūrėjus į tų kepurę, 
prisimena Vilniaus lenkų nu
sistebėjimas 1D03 m. kada Vil
niun atvykus vyskupui liop-

agentai ir jų įstaigos užsire
gistruotų, kad ištikimi jo ša
lies piLiečiai žinotų, kas per 
vieni tie paukščiai ir kokius 
tikslus turi. 

Busijo's agentūra, "Daily 
Worker" jau seniai užsiregis- pUi geležinkelio stoty jį pasi-
travo. Bet jos lietuviški sky-jtiko lietuvių delegacija, apsi-
riai: Brooklyne " k a i s v ė " ir!vilkus frakais. Lenkai negalė-
"Naujoji Gadyne", o Chica i j 0 sau išsiaiškinti, kaip "mu

žikai" lietuviai drįso rodytis 
tokiais kultūros žiedais, kaip 
/rakai. 

Neišrinktasis kandidatas siu 
grąžino mitelius pranešėjui su 
pastaba: 

— Mano galvoskaudis jau 
praėjo. Miltelius nusiųsk lai
mėjusiam kandidatui, nes jis 
dabar įsigijo galvos skaudėji
mą dviem metam. 

goj "Vi ln is" dar neuzsiregis-
travo; jos paneigė. Dėdės Ša
mo reikalavimą ir slaptai, pri
sidengę nekaltais vardais, vei-j Sužinojau, kad sandanečmi 

bes naudai veikti, būtų dau- k i a Rusijos propagandai Šioje taip p a t negali išsiaiškini, 
šalyje. Savo bucyje turi ne-j fcaip j u redaktorius, kasdien 
mažai ir nesusipratusių lietu- j skaitydamas mano kampelį, 
vių, įtraukus į priešvalstybinį n emato, kad aš iuxJeviu jokios 
veikimą. ["profesoriaus kepurės" (na, 

Pernai, kai Rusijos caras t i k žvilgterėkit į pįkčerį!), o 

nors jie jiems kūnu ir 
tarnauja. 

iela 

giau nei juokinga, kvaila ir 
savęs pažeminimas! 

Juk ne paslaptis, kad su 
jais net jau ir Rusijos raudo
nųjų buržujų valdžia nesiskai
to ir laiko juos beverčiais, Stalinas su Hitleriu pasibu

čiavo ir prisiekė viens kitam 
padėti, New Yorke gyvenan
tieji Stalino valdininkai bai
siausiai jį keikė ir koliojo, 
kam Hitleriui parsidavęs, kam 
"demokratišką" Rusiją (Ru
sija niekad savo gyvenime nė
ra buvus demokratiška val
stybė) valstybę išdavus. Bet 

Kai žmogus darbe susižei
džia surūdijusiu gelžgaliu, jei 
gu tik greitai žaizdps neišva
lo ir neaptveria, joj atsiran
da gangrena ir užnuodija vi
są kraują. Žmogus turi mirti, 

'Matyt, kad šią kolegiją steigti Ghiea-os!n e S f10 ^ngrenos nėra v a i s - . v § l i a u n u t i l o , Hitlerį ir jo pa-
.Arkivyskupo pritarimą nebus sunku gauti.| ** 2 m o 8 a » s gyvybę gali is-, sekėjus, lygiai kaip ir patį 
•Arkivyskupas Stritch labai remia mokslo į_,' ^Ibetd tik gangtenuotos kūno R u s į j o s c a r ą Staliną, pradėjo 

dalies įprašalinima's — atpio- o-arbinti. staigas. Taigi Jo Ekscelencijai būtų didelio 
džiaugsmo icatyti lietuvaites įsisteigusias sa
vą kolegiją. 

Nauji Marijanu: Kunigai 
Tėvų Marijonų kongregacija šiemet lai

minga susilaukusi net aštuonių naujų kuni
gų, iš kurių mūsų visuomenė daug ko lau 
kia. šių jaunų kunigų vienuolių dauguma 
bus siunčiama į garsiuosius šio kraš.o uni
versitetus toliau studijuoti, aukštojo mokslo 
laipsnius įsigyti. Vadovybę už tat reikia 
sveikinta. Vienuolija, užlaikydama kolegiją, 
vesdama misijų darbą, besirūpindama spau
da, turi turėti ne vieną kitą, bet daug aukšto 
mokslo vyrų. 

vunas. 
Visokios bedievybės, laisva-

manybės ir komunizmas yra 
mūsų tautos kūno gangrenuo
ta dalis, kuri, kad tauta iš
liktų sveika ir gyva, reikia 
nuo jos kamieno, kaipo neiš
gydomą ir nuodingą dalį, at-
piauti, atskirti ir atmesti, kad 
neužnuodytų viso tautos 'svei
ko kūno. 

APŽVALGA 

Belgijai Pasidavus 
Vakar spauda paskelbė, kad Belgijos ka 

ralius Leopoldas oficialiai pranešė, Vokieti
jos vyriausybei, kai Belgija kapituliuoja 

Tai liūdnas &nkJas. Tai ženklas, kad bel
gų karalius mato negalėsiąs atsilaikyti prieš 
didelę vokiečių karo mašiną ir kad nebetiia, 
jog sąjungininkai ją galės išgelbėti. 

Tiesa, belgų karine menėj ir visuomenėj ei
na sąjūdis naujai persitvarkyti ir vesti Karą 
tohan. Bet vargu kas iš to išeis. Panašių 
mėginimų darė ir olandai, bet nieko nelai
mėjo. 

Pasigrobus Olandiją ir Belgiją, vokiečiai 
turi atdaras duris į Prancūziją ir Angliją. 
Apsižvelgiant į tai, kad ir jų, sąjungininkų, 
armijos gerokai yra suparaližuotos, prancū
zams ir anglams pavojus yra labai didelis. 
Skleidžiama daug gandų, kad prancūzai su 
vokiečiais gali padaryti atskirą taiką. Belgų 
kapituliavimas ar tik nebus pirmutinis prie 
to žingsnis. Jei taip įvyktų, Didžioji Brita
nija atsirastų dideliame pavojuje. Ji, pir
miausia, netektų kolonijų ir dominuojančios 
roles tarptautinėje politikoje. 

" X X Amžius" Vilniaus bažnyčių reikalu 
rašo: Vilniaus katedra, Aušros Vartai — nė
ra tai vietos, į kurias turėtų teisių tik arti
mesnių gatvių gyventojai. Tai v.iso krašto, 
visos tautos, visų mūsų valstybės katalikų 
nuosavybė. Orui sušilus nebus šventadienio, 
kad į tas vietas neplauktų pavieniai ir dide
lėmis grupėmis ekskursantai — maldininkai 
iš viso krašto, aišku, absoliučioje daugumoje 
tik lietuviai. Ar jie neturi teisės lietuviškai 
melstis, lietuviškai pamaldas išklausyti Vil
niaus katedroje, Aušros Vartuose?! Stačiai 
juokinga atrodo dar tai įrodinėti. O bažny
čių, ačiū Dievui, Vilniuje užtenka, issiteksi-

| me visi. Svarbiosiose, reprezentacinėse vieto
se, šventovėse, į kurias turi teisių viso kraš
to katalikai, turi būti viso krašto — lietu
viškoji kalba, kitose gali būti pamaldos ir 
lenkiškai kalbantiems. Kadangi lietuviškai 
kalbančių, kaip vietinių, taip ir atvykstan
čių, gausu visose Vilniaus miesto dalyse, tai 
reikia eiti prie to, kad ir tose bažnyčiose, 

Raudonų kapitalistų paverg 
toji Rusija, tas didelis molio 
milžinas, meška, kuri mažu
tės Suomijos nepajėgė be vo 
kiečių pagalbos įveikti, prie, 
Vokietijų, kaip drebulės lapas, 

TORONTO, Canada. — Čia 
išeinantis *'Liaudies Kaišas" 
išdrūkavojo tokią korespon
denciją; 

Provincijoj susitinka du bo-
gomaznikai: 

— Na, kaip sekasi! 
— Blogai, škaplėrių niekas 

neperka. 

— Nemoki turgavot. Ve
žiok sykiu ir bačką deguto. 
Kas nenori pirkti škaplėrių 
— tegu perka degutą. 

— .Ar pasiutai! Kas gi taip 
daro? 

ir- Cleras biznierius. Skaitei, 
yra toks ponas, kuris pas vi
sus važinėja ir siūlo taikų, o 
kas nenori — tam anuotas 
parduoda. Toks niekuomet ne-

NEW YORK, N. Y. — Po pralosią. 
SLA. Pildomosios Tarybos Mano delnas rodo, kad pro-
lekšinų, pasakojama, buvo vincijose daugiausiai yra bal-
toks įvykis. šavikiškų begamažninkų, ku-

Kai Balsų Skaitymo Komi- riems biznis tikrai nesiseka, 
sija suskaitė balsavimus, kaž Sakysim, bagamažninkui iš 
kas pasiuntė balsavimų davi-! Chicago į Naująją Angliją nu-
nius žymiam pralaimėjusiam važiuoti kainuoja virš poros 
kandidatui, įdėjęs pranešimą desėtkų doltrių, o balšavikiš-
į vokų, kuriame, per neapsi- ko tavoro parduoda už tris, 

mato mano kojas, kurių ant 
pikčerio nesimato. 

Sometliing \vrong in Bridge-
port! •, 

žiūrėjimų, buvo įdėtas ir pa
kelis su milteliais nuo galvos 
skaudėjimo. 

keturis dolerius. Taigi, jiems 
kaip tik ir tinka šis patari
mas. 

Dabar, kai Hitleris trempia baimės pradeda kinko* drebė-
drebėjo ir su ja tik iš didelės! mažutes ir silpnas beginkles 
baimės susidėjo, kad Vokieti- val'stybes ir žudo nekaltus 
ja jos neužkariautų ir raudo- žmones, o sąjungininkės nepa-
nų kapitalistų neišskerstų. j ėgia sulaikyti, vėl Rusijai iš 

ti, nes j ižino, kad anksčiau 
ar vėliau jai teks su Vokie
tija kariauti, o, gal, dar ir 
būti jos pavergta. 

Dažnai mes skaitome laik
raščiuose, kad kituose kars
tuose kraštuose žmonės suser
ga užkrečiama ir neišgydoma 
raupsų liga. Vienintelis nuo 
jos apsisaugojimo būdas yra 
— ligonius atskirti nuo svei
kųjų visam jų gyvenimo lai
kui. Šaltesniuose kraštuose y-
ra dar baisesnė už raupsus 
liga, kurių be skirtumo rasės, 
ar tautybės suserga ne tik 
žmogaus kūnas, bet jo siela 
ir retai kuris prieš mirtį iš 
tos ligos tepagyja. Tai yra 
mirtinai užkrečiamoji liga, ku
ria jau keLios depmtys ir lie
tuvių yra užsikrėtę ir serga. 

Pradžioj, kol dar ši liga nė
ra labai išsiplėtusi ir pasie
kusi aukšto laipsnio, ji vadi
nasi socializmas. Toliau, kaip 
jau pasiekia patį aukščiausią 
įkarščio laipsnį, ji vadina >i 
komunizmas. Abu tos ligos j 
pavadinimai yra lotyniški. 
Lietuvių kalboje ta.i ligai pa
vadinti turime labai daug vi-kur dar liks lenkiškos pamaldos būtų lietu

vių kalbą vartojančių kunigų, tuo labiau, kad | *&* vapd l*- K u r i e s k w t o l a l k 

nykstant okupantų skiepytai dvasiai, lietu-, r ^ i u s , tie daugelį tų vardų 
viškai kalbančiųjų skaičius vis didės. : žino, dėl to nematau reikalo 

Toliau studentijai primenamas reikalas čia juos minėti. 
naudotis tik teisėtomis priemonėmis šio klau-
sinio sprendimo besiekiant. Štai, pagalios, ir Dėdė Sa-j 

u}Aotker^wko zms tke Unhiom 
The child U eurious. We, loo, mmy have 

•Vondrred . . . about that •oldier't naoie, bi» 
ancestry »nd perhap* his creed. 

But if the an»» trs to our que«tion could be 
diacloaed. wh*t would be our reactiona? Would 

w e be incen»ed if the aoldier WM of foeeign 
birth . . • or belonged to « church othrr t han 

t our»? 
Strangrly enough, there are pUcea i n thi» 

M civiliied worid where mobi are permitted and 

tbeir gravea . » . whoae creed 

& > 
and race are mot «p|»<>»*d hf the paity 
power. Wb*t thew p e o p k - I m a g and dead 
have contributed to Uieir natioo u ruthleealj 
o»frlooked by «bi» hate-inepired faction. \p.i 

Hearen foibid tkat the people of thia eoun-
tr> will ever bare tuch an iatokrant altitude 
toward a»y of i u etttaeaa . . . the patriotą wb» Ĵ  
have died for thelr eountry-or thoae who aro 
doin« their beit to SERVE tbcu COUnUj-") ; y ! dvilised worid where rnoba are permittea ana uoun « — 

• 
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Kun. A. Baltutis Mini 25 m. Kunigystes Jubiliejų 
JUBILIATO BIOGRAFIJA 
Kun. Aleksandras Baltutis tik 40 lietuviškų šeimų, o apie 

gimė birželio 15 d. 1885 m. 70 kitų įvairių tautų. Atvy-
Žemaitijoj, Utrių kaime neto- kęs į šių parapijų kun. Jubi-
li Gargždų gražioje Minijos Hatas is pradžių gyveno pas 
upės apylinkėje. J o tėvas Pet- parapijomis " a n t bu rdo" , nes 
ras tuo laiku buvo Utrių ka-j nebuvo klebonijos, o taipgi 
reivių stovyklos i r parubežio esant virš $16,000 skolc^ ne-
sargybos vyriaosis vakmis- buvo galimybes ki taip vers-
tras. Iš ten persikėle į Pik- tis. Vienok jis nenusiminė, 
teikiu stovyklą, o vėliaus jo Virš pusantrų metų darbavo-
tėvas išėjęs į atsargą, p?rsi-j si. Suorganizavo L. R. K. A. 
kėlė i Užuščių kaimą netoli Susivienijimo kuopą ir jauni-. 
Žemaičių Naumiesčio, ku r A1-j mui L. Vyčių kuopę. Gavo iš 
leksiukas lanke pradžios mo-1 miesto mokyklos leidimą po | 
kyklą. Būdamas 13 metų jau i pietų katalikų vaikučius ka-
tarnavo Naumiesčio valsčiaus 
raštinėje, o <prieš išvykstant j 
Škotiją dirbo pašte. 

Dar jaunutis Aleksiukas 
jautėsi turįs pašaukimą į dva
sišką luomą. J i s su malonu
mu prisimena dienas, kada 
pabaigęs pašto darbus eidavo 
į savo tėviškę pietaut. Keliau
damas jis vis meldėsi, kad 
Dievas duotų jam galimybę 
tapti kunigu. Bet tėvų netur
tas i r jau gerokai paūgėju
siam berniukui nebuvo pro
gos Lietuvoje 'siekti aukštes
nio mokslo. Tuo laiku buvo 
jo brolis Jonas Škotijoje. Su 
pagalba Simono Galdiko, ku
ris tame laike buvo atvykęs 
iš Škotijos, Aleksandras išvy
ko sau laimės ieškot pas sa
vo brolį Joną į Belshill, Ško-j siplatine visokios rūšies " c i -
tiją. Čia pabuvęs t rumpa lai- c iUkai" ir viliojo darbininkus 
ką ir padirbęs anglių kasyk- į savo "abazą" . Kun. Alek-
lose, pamatė, kad savo tikslo sandras suorganizavo Darbi-
nepasieks. 1897 metais atvyk-' ninku Sąjungos kuopa ir į-
sta į Ameriką i r laikinai ap-j steigė koperacinę valgomų 
sigyveno Pit tsburgh, Pa. Čia, produktų krautuvę. 1921 me-
taipgi teko jam kiek laikoj t a b , jam išvažiuojant į Chi-
dirbti dirbtuvėje. Bet vis min-| eagąj užimti Šv. Mykolo pa-

I 

Žmogus Išniekintas sti, savo lėšomis užsakymą į 
Lietuvą-, kad būtų padirbdin
ta kopija garsaus ^ebuklin-į . . 
go Šiluvos paveikslo, kuris ' Graaaiisii momentai gyveni-j * " * » žmogui nebėra 

s- -v . 4 „ , 6,. T>„ i me — kada žmogus kitame dabar v ra išstatytas Sv. 1 a-; v , * i 
,_ ™ •• n- \»^ L A I T žmoguje pazjsta savo brolio neles Marijos Gimimo bazm- . T__ . \ . , . 

i - i v n ^ ; „ ^ Vien kraujų. Kuriniai, kuriuose pa
čios didžiame altoriuje. Visų J ^ t » , -i •„ u- u į gautas gilusis žmoniškumas, žmonių ūpas pakilo ir kiek- * . . , x. . 7 ? v, , i X.-, n ; p , r J seni, visada tie patvs, bet ir ; vienas troško, kad tam Dievo *» .. v J f

 v. .. 
! ^r A- -i i„; ~»o*«Hrf; amaiiai nauji žmogaus širdies 

Motinos paveikslui .pastatyti| . _.. _. J ft \ 

tekizuot, o lietuvių vaikučius 
lietuvių kalbos mokyt. Bet irj 
čia jam vos pusantrų metų 
išbuvus, J . E. arkivyskupas 
J . Mundelein perkėlė jį į Šv. 
Kazimiero parapiją, Chicago 
Heights, 111. Ši parapija buvo 
skaitlingesnė; joje buvo virš 
150 lietuviškų šeimų. Bet, de
ja, tuomet baisiai suįrusi ir 
skoloje paskendusi. Vienok, 

tas nebaugino naujai paskir-Į ž i n o m a > n e s j n m t e k o d n l y . , b u v o b a ž n y f e šv . P. Mari-
to klebono; jis stojo į darbą y a u t i b a ž n y ( , ; o s pa5venti. j o s Gimimo vardu, o Šiluvoj 
^ l i M ų N M t a M ^ t o , , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ! , ^ ^ y r a t u & v a r d u > t a j 

n o j per du metu pats moky-l g s k o l o s v i s o s p a k u n jabiliaCas pasiūlė J o E-
tojavo kol buvo galima gauti 

virpėjimai — nesensta, patve
ria amžius. Knygoje, scenoje, 
o ypač gyvenime pamatė a t-
siskleidžiant kiautus, ištirp-

amicus.'7 Jei antrąkart atei
tų T. Hobbes ir tvirtintu, kad 
"žmogus žmogui yra vilkas, 
mes negalėtume įrodyti, kad 
tai netiesa. 

Prisimena Apokalipsis. " P a 
tamsy tautos nematys tau
t o s " . . . . (Brazdžionis), 

šventovę. Netruko nė pusantrų 
! metų, kaip už žemę. jau buvo 
į atmokėta $40,000. Kombinuo

ta mokvklos, salės ir bažny-i 
čios statyba prasidėjo 1928 stant ledus, kuriais žmogus 
metais. Ta statyba ir visas į- n u o žmogaus buvo apsitv-ros, 

+ : x ^ ,r^s tififtnnn m ? s pradžiungame, rengimas atsiejo virs sj>iou,uuu.| i B 
Kaip prisidėjo daugiau kuni- .Be t niekada nėra baisiau, nyne, suprastų vertę vieno 

igų, buvo reikalas statyti i r k a i p tada, kai abstrakti st ra- • vienintelio žmogaus, sukurto 
j klebonijų. Tų darbą Jubilia-Į tegijos vadovėlių sąvoka j pagal Dievo paveiksbi ir pa

tas atliko 1931 m. Tai kaina- " p r i e š a s " taikoma gyvenime. | našumų! . . . . Tūkstančių j»y-

Užmirštama, kad "p r i e šas ' ' 
yra ne tik "animal ratio-
nale ," bet ir "homo divinus." 
Kad tie, kurie turi galią su
kelti audras žmonijos vand -

Gerb. Kun. A. Baltutis 

yo virš $30,000. Tiek daug Žmogaus nebelieka — yra tik 
statybos be skolos neapsieita,! priešas. Užmirštama kūno ir 
viskas atsiėjo $230,000. Bet[ kraujo giminystė. Nebegalvo-
Šv. P. M. Gimimo parapijos' jama nei apie tai, kas bus 
žmonių duosnumu ir klebono Į Kriminalai — mažo ir di-
sumanumu sumažinta skola,j delio masto — virto taisykle. 
iki $79,000. O juk tik trylika 
metų, kaip parapija įsikūrė. 

Tikimasi, kad per trumpą lai
kų visai 'skolos nebeliks ir 
bus galima pradėti statyti 
naują Amerikoj Šiluvos šven-

^ „ _ ™ - « . „ 6 — . - ^ ^ t a l p o g b u y ( > g e r o k a i a.p ;leistoslminencijai ir Marąuette Par-' t ' L bazilika. 
seserys kazimienetės Suorga- ^ ^ n e s | k e ^ g U u v o s š y e n t « 
nizavo jaunimą j L. Vyciųi ' i T , x.i._ . 
kuopų, o taipgi sutvėrė L. R. 
K. A. Susivienijimo kuopę. 

Tuo laiku buvo skaitlingai iš-
a. 

tijo, ka ip būtų galima siekti 
mokslo. Išgirdęs, kad Chica-
goj nekurie jau suaugę vyrai 
tapo kunigais, ir j is vyksta 
ten 1900 metais. 

Chicagoje Aleksandras ap
sigyveno Town of Lake. Tru
mpų laikų dirbo Stock Yarde, 
o ilgiausiai valgių produktų 
krautuvėje. Savo laiku turė
jo taipgi ir cigarų dirbtuvę. 
Bet tas viskas jo negalėjo pa
tenkinti. Savo darbą pabaigęs 
stengėsi mokytis vakarais. I r 
rudenį, 1906 metais padeda
mas brolio Jono, išvyko į Šv. 
Ciriliaus i r Metodijaus Ko
legija, Detroit, Mieh. Iš čia 
persikėlė į Valparaiso univer
sitetų, o 1909 m. J . B. arki
vyskupas J . (įuigley priėmęs 
gerb. Jubiliatų į Cbicagos ar-
kidiecezijų ir pasiuntė baigti 
kolegijų i r du metus filosofi
jos į Niagaros universitetų. 
Teologijos mokslus baigė Šv. 
Viatoriaus seminarijoje, Bour-
bonnais, 111. 

Prieš Šv. Trejybės diena, 
gegužės 29, 1915 m e t a b kun. 
A. Baltutis Šv. Vardo kated
roje buvo įšventintas į kuni
gus vyskupo P . Rbodey. Pr i 
micijas atlaikė Šv. Kryžiaus 
bažnyčioj, Town of Lake. 

Pirmas Jubiliato paskyri- Į 
mas buvo į Dievo Apvaizdos 
parapijų, kur tuo laiku kle
bonavo gerb. Prelatas M. Kru
šas. Čia jis visai trumpai dar
bavosi, vos tik šešis mėne
sius, nes tapo paskirtas kle-! 
bonu 1916 metais į mišrią Šv. 
Juozapo jparapija, Rockdale, 
Dl. Toj parapijoj buvo vos 

rapijų North Sidėj, randame 

negalėjo geriau patvarkyti 
parapijos reikalų. Gerb. Ju
biliatas i r čia griebėsi darbo. 
Aptvarkė bažnyčią ir mokyk
lų iš oro ir vidaus. Pastate 
antrą aukštą klebonijai, ku
ris kainavo virš $6,000. Taip
gi atmokėjo $17/000 parapijos 
skolos. Tiek padirbėjus, mane 
sau galės šiek-tiek pasilsėti ir 
išlengyo baigti visą skolą mo 
keti. Bet kitaip įvyko. J o E-
minencija kardinolas Munde
lein, matydamas kun. A. Bal-

bei įrengti Šiluvos stebuklin
go (paveikslo kopiją. Tai bu
vo pavasarį, gegužės 
m. 

Kiek teko išgirsti, kun. A. 
Baltutis kitoniško 25 metų 

3 d 1927 kunigystės jubiliejaus paminė
jimo nepageidauja, kaip tik 
padėkoti Dievui už visas ma
lones jam suteiktas. Už tai ir 
prašo savo parapijonų, kad 

Šv. Kazimiero parapiją daug j tučio administratyvius gabu-
"geresniame stovyje i r savo' m U s , išrinko jį suorganizuoti 
laiku, ši pirmiau pakrikusi 
parapija, davė virš 12 Šv. Ka
zimiero vienuolynui seselių ir 
vienų kunigų Kristaus vyny-

nui. 

Jubil iatui Šv. Mykolo para
pijoje teko dirbti virš šešis 
metus. Ši parapija jam buvo 

pasimelstų jo intencija, o jei-i s e m u s e s < 

gu galima, jo 'sukaktuvių die
ną, gegužės 30, 1940, eitų prie 
šv. Komunijos. 

Sunkus buvo darbas suorga
nizuoti naują parapiją. Tuo 
metu Marąuette Parkas dar 
ką tik pradėjo kolonizuotis 
Iš dalies tai buvo tik dyku
ma. Namai tik vietomis buvo 
matomi, o bažnyčiai par inkta 
žemė tik pelkyne. I r ta įsigy
ta ant skolos už $40,000 iš lie
tuviškos Labdarybės Sų-gos. 
Parapijos ižde nei cento, o be
veik visi naujakuriai morgi-
čiuose patys paskendę. Dėka 
seselių kazimieriečių, kurios 
kardinolo paragintos priėmė 
vargšą naują kleboną ir ap- Jeigu nori užlaikyti varni-
gyvendino senoj kapelianijo-Į šiuotas grindis geram stovy
je, o savo auditoriją pavedė je, vartok vaškų arba aliejų, 
pamaldoms laikyti. Tuoj kun.: Niekuomet nevartok abiejų 

Kasdien turi garinėti laivai į 
jūrų dugną, kasdien pulkai 
vyrų krauju turi drėkinti že
mę. Je i kurią dieną laikrašty
je a r radijo pranešimuose to
kių mūsų amžiaus "laimėji
m ų " mažiau, mums nuobodu, 
"neįdomu įgyventi." Kad su 
laivais ir žmonės grimsta j 
dugnų, kad jų lavonus paskui 
mėto bangos, kad jie buvo m o 
tinų sūnūs, žmonų vyrai, vai
kų tėvai K neesminis dalykas. 
Jaudinamės ne daugiau, kaip 
matydami skęstančias išrūgo-

vybė nebūtų tada dalyką*, ku
rį galima nusavinti ksd& no
ri ir kam nori 

Pagalvojus, akys nukrypsta 
į anų Keleivį, kurį kaip gy
vą regi vizijoje mūsų poetas. 
Artojų, žvejų ir moterų ap
suptas, ateina jis iš Kdono. 
Nuo jo balso dreba liūtai, o 
nuo vieno švelnaus žodžio — 
užmiega tulpės ir l e l i jos . . . . 

"Palaiminti romieji, nes 
jie paveldės žemę" 

St. Sėlenas (XX) 

AVilliam Byrd, žymiausias 
Anglijos kompozitorius (154!)-
1623) buvo katalikas. J is bu
vo tiek žymus, kad karalienė 
Elzbieta, nežiūrint religijos, 
suteikė jam monopolį staty
mo ir spausdinimo gaidų. 

naują lietuvišką parapija, nau
joj gražioj lietuviškoj koloni
joj, Marąuette Parke prie Šv. 
Kazimiero vienuolyno. J . E. 
kardinolas pageidavo, kad šioj 
busimoj centro kolonijoje bū 
tų įsteigta lietuviams Švento 
ve. Kadangi Chicagoj dar ne-' A. Baltutis pasirūpino išsių- I kartu. 

"Daugelis noromis keliauja 
tolimą kelią dėl menko užmo
kesčio, o dėl savo sielos išga
nymo vos sutinka vieną žings
nį pa da ry t i " ! (Tomas Kem-
pietis). 

<r 

$ ir aukščiau 
• 

LENGVOS SĄLYGOS. 

Įvairūs indeliai, kaip antai mėsa ir 1.1., pasiliks šviežiame stovyje, 
tyri ir vestra, neitubluks ir neapsitrauks ir patrauks kiekvieno skoni. 

DĖŽĖS, ŠALDYTUVAI, REFRIGERATORIAI — 
Groserninkams — Mėsininkams — Delikatesininkams — 
Kepėj ims — Gėlininkams — Degtinės Krautuvėms — 

Pienininkams ir Valgykloms. 

KASTNER'S R E F RIGE R A T10 N SALES 
MES SPECIALIZUOJAME KARČIAMŲ ŠALDYTUVUOSE! 

4234 W. 26th St., Chicago Lawndale 2557 
• • 

TIHNGS THAT NEVER HAPPEN 
» * . _ . . «..<WOM Cu M \ . 

,J NO*T LISTEN BOSS \f 
rYOU DON'T UKt THt VWtf . 
S I DID THAT - DO IT YOUQ5CtM f 

Šv. Panelės Gimimo par . laikinoji bažnyčia ir mokykla, kurios klebonu yra gerb. kun. A. Baltutis. 



D R A U G A S 

IŠ TĖVŲ KRAŠTO 
Dar 40,000 Gyventojų Lietuviai Turės 
Galės Gauti 
Lietuvoc Pilietybę 

Tarnauti Vokiečių 
A • • • Armijoj 

(XX) fcjime svarstyti Vii- BERLYNĄ <• (K). Kai]> o-
n/aus miesto ir jo srities įve- ficialiai pranešama, balandžio 
dailiojo įstatymo ir pasų įsta- 4 diena buvo paskelbtai įsta
tų pakeitimų projektas. I tymas, kuriuo {vedama Reieho 

Projektus referavo minist.| karinė prievole prie Reicho 
pirm. A. Merkys. j priskirtose buv. Lenkijos sri-

Tvarkant pilietybe Vilniaus tyse. Tuo būdu buv. lenkų ko-
krašte, pagrindan buvusi pa-; ridoriaus. Dancigo, Poznanės 
dėta sutartis su rusais. Ta-j ir Lodzės gyventojai bus ima-| 
čiau susidurta su eile sunku- nu į Reicho kariuomenę. Šiose 
nnj. Gimusiems ir augusiems, srityse, kaip žinoma, yra daug 
net 30-40 nit. išgyvenusiems lenkų tautybės žmonių, kur.ie 
Vilniaus krašte dažnai sunku1 dabar tapo Reicho piliečiais. 
dokumentais įrodyti, kad jie' Šis klausimas todėl kiek kom-
tikrai visus tuos metus yra 'p ikuoja karinės prievolės į-

Įdomios 2 'nutes Iš r i a i w*wkii «,}»"£ ekskursiją 
Vepriy, Ukmergės ap. | i r * » ? * * 

1 Apylinkes gyventojai smul-
— Spirito varykla kitatau- kūs ūkininkai, bet jų žemes 

čių rankose. Ją aptarnauja ^Vi)ii. Miestelyje gyvena tik 
technikas ir 6 darbininkai. 2 kitataueių Šeimos. 
Varyklos vedėjas darbo metu; __ į ^ ^ Veprių dvaro sa 
uždirba apie 600 lt. mėn., uar- vininkas p. Pliateris už Vep j 

LIETUVIAI DAKTARAI 

Treeiadienrs, geg. 29 d., 1940 

LIETUVIAI DAKTARAI 

hĮninkal po 1L0 lt., ptėkurys r ių d v a r ą y r a g a v ę s a p i e 12,-

Tel. CANal 5969 

DR. WALTER PHILLIPS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 West Cermak Road 
OFISO VALANDOS 

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

AKIŲ GVDVTOJAS 

gyvenę Vilniaus krašte. įsta
tymo pakeitimas palengvintų 
gauti Lietuvos pilietybę bent 
30-40,000 asmenų. 

Pirmuoju projektu siūloma 
įvedamąjį Vilniaus ir jo sri-

statymo vykdymą. 

34 metų Prūsijos princas 
Wilhelmas, buvusio karališ
kojo princo Friedrieh Wil-
helm sūnus ir teoretinis Vo-

— 150 litų. Varykla 1939-40 ooo dol., už. bravorų apie 15,-
metų žiema perdirbo 30,530, ooo dol. Dabar jis gyvena Vil-
centnerių bulvių ir 1,101 cent. n į u j e . 
miežių, pagamino 210,000 litrų 
spirito 90 nucš., arba 186,000 
litrų gryno alkoholio. Už bul-
ves mokėjo po 2.70 lt., už mie
žius po 12-13.50 lt. už 1 cent 
nerį. Varykla dirba tik pušy 
metų ir mažiau. Nors žalia
vos yra ir daugiau, bet spi 
rito pareikalavimas per ma
žas. Ūkininkai kasdien išveža 
10,000 kibirų brogos, ir jų su
šeria karvėms. 

DR. VAITUSH, OPT. 
SPKClAlilSTAS 

o P T O M k T I U O A L U U l į 
LIETUVIS 

DR. F. C, ffiNSKUNAS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2158 West Cermak Road 
Ofiso teL CANal 2345 

Ofiso Vai.: 2—4 ir 7—9 

2305 Sa Leavitt St. 
Res. tel. CANal 0402 

kietijos sosto paveldėtojas, žu-
Vokieeių oficialiuose sluoks- v o k a r o l a l l k e ( A c m e teleph.) 

niuose paaiškinama, jog sveti 

-i 

mų tautybių Vokietijos pilie
čių karines prievoles klausi
mas esųs šiuo metu j vairiai 

ties tvarkymo įstatymo 3 str. 'sprendžiamas. Kaip žinoma 
papildyti pridedant, kad Lie
tuvos piliečiais laikomi ir tie 
Vilniaus miesto ir jo srities 
gyventojai, kurie ligi 1914 m. 
VIII-I d. bet kurį laiką, turė
jo Vilniaus mieste ar jo 'sri
tyje gyvenamąją vietą, nekil
nojamąjį turtą ar darbą ir! nevienodai. 
tarp 1920-V111-6 d. ir 1939-X-į Vokietijos maiumos, 

Reicho kancleris Hitleris sa
vo kalbose dažnai pareikšdavo 
jog Reicho vyriausybe nenori, 
kad svetimos tautybes Vokie
tijos -piliečiai tarnautų Vokie
tijos kariuomenėje. Iki šiolei 

vokiečių kariuomenėje sava
noriais. Taip pat bus elgia
masi su vokiečiais protekto 
rate, kur Reicho karines prie
voles įstatymas neveikia. 

Iš šių oficialių sluoksnių 
paaiškinimų matyti, kad lie
tuviai ir danai, nežiūrint aukš
čiau minėtų Reicho kanclerio 
Hitlerio pareiškimų, turės ir 

Suvirs 20 metų praktikavimo 
Mano Garantavimą* 

Palengvina akių jtempinti* kas e» 
priežastimi galvos skaudėjimo 

svaigimo, akių j tempimo, r. ?rvuotu 
į mo, skaudamą akių karšt}, atitaiso 

V e p r i a i i d o n i U S , k a i p ; trumpai egystę ir tollregrystę. Priren 
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
-lektra, parodančia mažiausias klai 
tas SpAclalt atvria atkreipiama ] 
mokyklos valkus Kreivo* nky* *»> 
raison.oa 

Valandos: uur> 10 iki 8 vai. rak 
Nedėliotais pagal sutartį 

Itaugely atsitikimų akyb atitaiso 
mos be akiniu. Raini*, uierio* kati 
pirmiau. 
M vi SO. ASHLAND AVFi 

kurorto vieta. Kasmet Vep-

LIETUVIS ADVOKATAS 

CHARLES E. ZEKAS 
ATTORNEY AT LAW 

Mieste Ofisas: 

11 South La Salle Street 
Suiite 1701 Tel. Randolpa 0331 
Naujas namų adresas: 

7019 So. ArtesJan Ave. 
Tel. Hemlock 1940 

TotafnnA* V A W i 1*7* 

šis principas buvo vykdomas toliau tarnauti Reicho armi-1 

I joje. Dar neaišku, kaip kari-j 

27 d. gyveno toje srityje bent 
5 mt.: jei 1920-V1II-6 d. ir 
1939-X-27 d. toje srityje tu
rėjo gyvenamąja vietą. 

Tam pačiam tikslui siūlo
ma pakeisti pasų įstatymo pa
ragrafą 9, pažymint, kad [pa
sai duodami Vilniaus miesto 
ir jo srities gyventojams, ku
rie įrodo Lietuvos pilietybę 
dokumentais iš kurių niaty-j 
tusi, kad jų tikrai minėtu; 
metu gyventa Vilniaus srity 
je. i 

kaip! nes prievoles atžvilgiu bus el-
lietuviai, danai, čekai ir kiti, I giamasi su lietuviais Suvalkų 
verčiamos atlikti karinę prie- (Sūdau) krašte. Kaip žinoma, 
volę kartu su vokiečiais. iki šiolei Eeiclio vyriausybė 

« • ' « • • , ,., . dar nėra išleidusi specialaus 
Išimtis buvo daroma tiktai į . . . „A\r.\„\ 
. „ . . . ™ • v įstatymo, kaip pavyzdiziui, 

pnes karą buvusiai Iteicho _ _ _. . T . n 

. \ TV! Poznanės, Dancigo, buv. len
kų koridoriaus ir Lodzės at
žvilgiais, kad Suvalkų kraš
tas oficialiai būtų įjungiama 

gausingai lenkų mažumai. Iš 
čekų, kurie gyvena protekto
rate, šiuo momentu taip pat 
nereikalaujama atlikti kari
nės prievolės. Taip pat nebū
sią imami į vokiečių kariuo
mene lenkai, gyveną dabar 
vokiečių valdomose Lenkijos 
ribose. Danijos ir Norvegijos 

J gyventojai taip pat nebūsią 
I imami į Reicho kariuomenę 
Tačiau skirtumas mažumų at-

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Vestuvėm, Krikštynom ir kito
kiem B u k i e t a m SutUkJani Pa 

tarnavimai 
Linksmas l*atarnavinias Visiems 

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

Akiniai, visokių madų, už $2.45 
pritaikyti akims, ».u pilna garancija, 
Egzaminavimas akių veltui. Lensą 
sulaužyta padarome už $1.0C. Nauji 
tempeliai 50c. Adjustaviraas veltui 

Dr. Karolis Nurkai-Nurkaitis ran
dasi didžiulėje Joseph F. Budriko 
krautuvėje kas dienų ir nedėlioję iki 
4-tos valandos pop;et 

JOSEPH F. BUDRIK 
FURNITURE HOUSE 

3409-11 S. Ha ls tedSt . 

TeL YARds 3146 
VALANDOS: Kuo 11 iki 12, 

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

Šeštadieniais: 11 iki 12 

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Taipgi akinius pritaikau. 
3343 S. Halsted Street 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446So.49thCt., Cicero, HI. 
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—1 ir 6:30—8:30 vakare 

Telefonas CANal 7329 

DR. PETER J. BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir pagal sutartį. 
Sekmadieniais taipgi pagal sutartį. 

Res. telefonas SEEley 0434. 

Telefonas HEMlock 62S6 

DR. A. 6. RAKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2415 W. Marąuette Road 
Ofiso valandos: 

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
susitariąs. 

~ D M E. SIEDLINSKI 
DANTISTAS 

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LAPayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais. 

4631 So. Ashland Ave, 
TeL YARds 0994. 

Pirmadieniais, Trečiadic 
Šeštadieniais. niais ir 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL MIDway 2880 Chicago, HL 
OFISO VALANDOS: 

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

Sekinau, nuo 10 iki 12 vai. ryto. 

DR. MAURICk KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avenue 
TeL YARds 0994 

Rez. teL PLAza 3200 

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

į Reichą. 

Pasteuro Stotis 

Užsienio Bendroves 
Išmokėjo Apdraudę 

KAT7N4S (V\ Prieš kuri Ž v i l g i l 1 ' * " * b u v o d a r o m a s ! je šunų pasiutimo epidemija, 
i ^ .T- -I f * » * » • Reiche lenkams, kaip k u r i Ujc i S i o l dar nebuvo iš-

VILNIUS (B). Oia įsteigta 
Pasteuro stotis, kurioje gydo^ 
mi žmonės pasiutusių šunų 
aprieti. Kaip žinoma, karo 
metu atsirado Vilniaus srity-

Rytmetiniu 

laiką, Baltijos jūroje pasken 
do švedų laivas "Si lva" , ku
ris vežė nemažai prekių į Lie
tuvą. Visos paskendusios pre
kes buvo apdraustos. Šiomis 
dienomis keliems Lietuvos pir
kliams buvo išmokėta apie 

atrodo, lieka ir toliau. 

Kaip toliau oficialiuose 
sluoksniuose tvirtinama, len
kai, kurie gyvena naujai pra

nykusi. Prie lenkų Vilniuje 
tokios stoties nebuvo, ka's gy
ventojams nelaimes atvejuose 
sudarydavo didelių sunkumų 

skirtose prie Reicho buv. Len-į pasiekti tokią stotį Varšuvoj 
kijos provincijose, nebūsią! Je- Dabar Lietuvoje bus dvi 

KLAUSYKIME 
Saltimiero 
W. H. I. P.izzzz 
LIETUVIŠKI! RADIO PROGRAMŲ 

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

10:00 VALANDĄ RYTO 
1480 KIL. 

PROspect 4050 

Telefonas HEMlock 2061 

DR. JOSEPH KELLA 
DANTISTAS 

6558 So. VVestern Avenue 
V A L A N D O S : 

Nuo 9 ryte iki 8 vakar© 
Sekmadieniais ir Šventadieuiais 

pagal susitarimą;. 

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. KWINN 
(Kviecinskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1651 VVest 47th Street 
OFISO VALANDOS: 

2—4 ir 7—8:JO v. vakare 
ir pagal sutartį. 

: 100,000 litų dratrdimo premi- šaukiami atlikti karines prie-j Pasteuro stotys: Vilniuje ir 
" jų. Premijas iSmokėjo ufaie-Į volės, ©abar paskelbtas kari-, seniai veikianti - Kaune. 

f nio ir Lietuvos draudimo ben-
•«" droves. 

Gedimino Kalnui 
Vilniuje Tvarkyti 

nes prievolės įstatymas esąs 
taikomas tiktai vokiečių tau- D e g ė K v ė d a r n a 
lybės gyventojams buv. Len
kijos provinciose. Gyventojai 

Kvėdarnoj sudegė penki 
gyv. namai, 5 tvartai, darži-

patys turės pasisakyti ar jie j n^ i r g y v u i į a į . Nuostolių apie 
yra vokiečiai ar lenkai. Spren 5 0 ) 0 0 Q ft Gaisras prasidėjo iš 
džiamos reikšmės neturės krau Mejerio tvarto. Iš sudegusių 
jas, bet politinė akmens pa- n a m ų t i k v į e n a s buvo apdrau-
žiūra. Vokiečiai, kurie gyve-i s ^ a s 

prie Švietimo M-jcs sudaryta 
tarpžinybinė k-ja su pirm. 
dir. Sobliu ir nariais — gen. 
Nagium, dr. Puzinu, pik. Ša-1 n a dabartinėse vokiečių val-j 
rausku, arch. Šalkausku ir' dmnose Lenkijos srityse, šio j J c i t u n e d u o d i a jy^^ 
arch. Žemkalniu. " Komisija! įstatymo neliečiami. Jie ir tc-j meiles, tu imi nuo Dievo ką 
jau pradėjo posėdžiauti. į Hau bus kviečiami tarnauti tu duodi. 

D U O D A M E 

P A S K O L A S 
A N T N A M Ų 

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

INSURED 

SAVE BY 
MAIL 

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

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

TeL CICero 412 Jos. F. Gribauskas, Sec. 

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2500 VVest 63rd Street 
OFISO VALANDOS: 

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

Ofiso telefonas PROspect 6737 
Namų telefonas VIRginia 2421 

DR. P. J. BEINAR 
(Beinarauskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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. C. VEZELIS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street 

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

AM£RlKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

VU.: Pirm., Ketvir., šeštad. 9 Iki 8 • . T.; Antr., Trtčiad. • Iki 5 I'P. 

DABAR MOKAME 3 ^ ^ U 2 P A D £ T U S PINIGUS 
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI $5,000. | 

per Fedcrml Smviags and Loau Insturaaoe Oors., Wasainffton, D. G. 

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. 
Ketvir tad. ir Nedėliomis susitarus. 

2423 W. Marquette Road 

NAPPY 
TME UNCKPCCTED 

RETURN Of 
SI . IMY .WAS 

SOMCTM)NG OP 
ASURPRISETO 

THE P04.ICE.WHO 
WERE P0WERLES5 
TOAAAKE A MOVĖ. 
N A P P V OBSERVE0 
THE PROCEEDINGS 
TMK)U6MACRACK 
INTME WALL ANO 
WITM THE AID OF 
A PEA SHOOTER 
MIT SLIMV IN 

THE CYE, GIVIMG 
OFFICER BEMSON 

JUST ENOUGH 
TIME TO CONTROt 

THE SITUATIOH. 

By Irv Tirman 
WHAT 'O ! J f R E ALLEH Oi! MAN.' 
OFFICER ^ T Y O U C A H N T O E S O I T 
BENSON. '^ r US.'IT AIN'T , 
GOIN' -^CRJCKET Y'KNOW.' 

SOM£WHERE 
CHAP?, 

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

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

Office teL YARds 4787 
Namų tel. PROspect 1930 

TeL CANal 6122 

DR. BIE2IS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

REZIDENCIJA: 
6631 S. CalifomJa Ave. 

TeL REPnUio 7868 

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

DR. J. J. K0WAR 
(Kowarskas) 

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį. 

TeL YARds 5921. 
Res.: KENwood 5107. 

DR. A. J. BERTASH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso teL VIRginia 0036 
Rezidencijos teL: BEVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomis pagal sutartį. 
TeL CANal 0257 

Rez. tel.: PROspect 6659 

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

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

0 iki 9 vai. vakan. 

http://SI.IMY.WAS
http://P04.ICE.WHO
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PITTSBURGH'O LIETUVIŲ 2INI0S] 
North Side bangų nei audrų, nei ištautč-

Jimo pavojų. Vadinies lietu-
Gegožės 36 d., 3 vaL po pie-j yį^ tautos niylėtojum, tačiau 

tų mmų bažnyčioj įvyko gra-j ^&lp tų lietuvių meilę paro-
žios, įsi>ftilingo« Marijos vai- d a į kaip ja pare.iški. Grei-
nikavimo iSkilmes. Mažas so- čiau skaldai, negu vienyji. Ei-
dalieeių būrelis puošniuose n\ j priešingų puse, negu mii-
pareduc-se, su gražiausių gė-* gų tauta per šimtmečius ėjo 
Iii} vainikais rankose, Mari-| įr n o r i e-iti. Grynu patriotiz-
jos giesmes <r.i»'d(Mlamos, tvar- n m tik tų judėjimų vadini, ku-

"tciai slinko per bažnyčių di-( rįg bando apseiti l>e bažny-
džiojo altoriaus link^ Gegužės g iog įr dvasiškių įtakos. Klys-
karalaitė Fraoees Rumbau> 
kas, sodalieijos pirmininkė, ė-
jo paskutine, su ja ėjo maža 

ti, brolau, tik gerai [pagalvok. 
Tavo visa veikla buvo, yra ir 
bus zero. Tavo darbų ir pas-

mergaitė Malleriūte du vaini-j t a n g u v a i s i a i k o k i e ? A r p a 

ku nešina ir dvi palydovės galvojai gerai nors svkį? Ar 
Teresa Bugdon ir N. McNash.Į t ^ ^ y r a i r b u s t a u " d e k i n g a 

Sudėjus vainikus ant grote-( u ž t a v o d a r b i J ? fiimtai suk , f t i_ 
lių ir giesmėms nutylus, k u n . | d i n t ų ž m o n i Ų ) b e tikėjimo, do-
klebonas vainikus pašventino 
ir vieną vainikų uadėjo ant 
Gegužes Karalaites galvos. 
Kita vainikėlį G. karalaitė 
dievotai uždėjo ant Marijos 
galvos prie šoninio altoriaus, 
kuris skendo palmėse ir gė
lėse. Apvainikavus Dangaus 
Karaliene, Frances Rumbaus 
kas sukalbėjo labai jausnun 
gai ir aiškiai sekantį Pašiau 
kojimo aktų: 

"feveničausioji ir Nekaltai 
Pradėta Marija! Aš pasiren
ku Tave šioje dienoje už savo 
Motinų ir Karalienę. Aš tvir
tai pasižadu ištikimai Tau 
tarnauti ir pagal mano išgales 
dirbti, idant padaugėtų toje 
draugijoje Tavo mylinių vai
kelių skaičius. Jaučiuosi di
džiai išaukštinta, kad galiu 
vadintis Marijos kūdikėliu. Iš 
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Louvain, Belgija. — Trūkstant ambulansų ir tokie ambulansai geri. (Acme telephoto) 

ros ir pagaliau be tėvynės 
meilės, tai tavo uolaus darbo 
vaisiai. Ne pažangai tarnauji, 
tik pažangų tramdai. Eisi ge
ras žmogus, nieks to neginči
ja, tik kas mūsų tautai nau-Į 
dingą, jau nebenori besupras
ti, arba tautos idealus ir troš
kimus klaidingai supranti. Ne
skrajok dausose, bet vaikščiok 
žeme. Mūsų jaunųjų moterų 
kliubas turėjo pasitarime g«eg. 
26 d. tuojau po trečiųjų Mi
šių. Nutarta padaryti 'drive', 
arba vajų visas jauna's mote
ris sutraukti kliuban. Neabe
joju, kad tas 'drive ' pavyks, 
nes jaunam kliubui energijos 
netrūksta. Taip jau nutarta 
kartu su Sodalietėms surengti 

rapijos labui. Įvyks gegužės P R A N E Š I M A S 
31 cL 8:30 vakare, mokyklos 
svetainėje. Tikimės svetelių iš 
Pittsburgho ir apylinkes. 

Vietinis 

Gražios Iškilmes 

S. m. birželio mėn. 9 dienų 
vienuolyno parke bus labai į-
domi ir iki šiol visiškai nauja 
pramoga: braškių f esti valas! 
Braškės pradėjo sparčiai nok
ti ir tikimės, kad tų dienų 
turėsime gražių uogų svečiams 
pavaišinti. Po šio užkandžio 
bus įvairūs lošimai. Festivai-
las prasidės punktualiai 2:30 
valandų popiet. Lauksime vi
sų. 

Š. m. gegužes 26 dieną &v. 
Pranciškaus vienuolyne buvo 
dvejos iškilmės: Apvainikavi
mas Gegužės Karalienės ir 
Dievo Kūno Šventės procesi
ja. 

Rozalija Mirinavičiūtė iši 

Castlc Shannon, Pa., su dvi-j N a u j a J a i l l l i m o 
dešimts akademikių, bafinėV [ ^ a u g į ^ R e n g i a 
mis suknelėmis ir gėlėmi's iri & r* & 
su virš šimtu uniformuotomis 
akademikėmis, gražioj ir iš-

dainas Maironio vardo choro, 
kuris susideda iš Homestead, 
So. Side, Braddock ir Du-
ąuesne jaunimo. Dalyvaus taip 
pat chorai iš North Side ir 
Esplen. 

Piknike bus gera muaika, 
gėrimo, užkandžio ir t.t. Visi 
nuoširdžiai kviečiami atsilan
kyti. A. BaJiukafe 

Piknike 

West End 

įdominus kitas moteris. Labai 
gerai. Reikia veikti ir veikti 

meilės dėl Tavęs, o mano Mo-' ir dar sykį veikti, o geri vai-
tina, tvirtai <p«giža<lu sekti šiai turės pasirodyti. Taigi, 
Tavo pavyzdžiu kiekvienoje! darban, jaunos moterys. 
mano gyvenimo dienoje. Pa
gelbėk, o gera Motina, silp
nam kūdikiui, kad galėčiau 
drąsiai e.iti dorybės taku ir 
kad galėčiau ištesėti savo pri
žaduose; pasižadu rūpestingai 
atlikinėti mūsų draugijos prie 
dermes, o labiausiai paskirtu 
laiku priimti šv. Komuniją ir 
būti draugijos susirinkimuose 
Priimk, o mano Motina ir Ka
raliene, tuos mano prižadus 
ir pažvelgi į mane kaipo į 
savo mylimą dukrelę, kuri Tau 
pasišvenčia šiuo aktu. Amen". 

Po akto Father Joseph Kee-
ner pasakė labai turiningą pa
mokslą angliškai. Klebonas 

kilmingoj procesijoj įėjo į vie-
kokį šunim burum, kad su- nuolyno koplytėlę, kur buvo 

apvainikavimo iškilmės. 

Kun. M. Kazėnas, apeigų 
vedėjas,. pašventino Dangaus 
Karalienes i* išrinktosios Ka
ralienės vainikus. Kun. J. 
Skripkus jam patarnavo. 

Po šių iškilmių prasidėjo 
Dievo Kūno procesija, kurio
je dalyvavo visos seselės ir 
akademikės. Šv. Sakramentų 

Gegužės 21 d. jaunimas at
gaivintos Vyčių kuopos turėjo 
"Hot Dog" pramogų Sheri-
dan parke. Jaunimas linksmai I nešė kun. M. Kazėnas. Lauke 
vakar a praleido. buvo įrengti trys altoriai: vie-

nas paviljone, kitas prie pat 
Gegužės 26 d. parapijos vai- naujos akademijos statybos, o 

kučiai ėjo prie pirmos šv. Ko- trečias vienuolyno priekyje 
munijos. Altoriai skendo gy- jP r i e S v - Panelės stovylos. Rė
vose gėlėse. Klebonas pasakė ginys buvo kuo gražiausias, 
pritaikintų pamokslų. Seselės ir akademikės, giedo-

damos, garbino Švenčiausiąjį. 

Pastangomis kun. Vasiliaus 
ko, klebono ŠŠ. Petro ir Pau
liaus parapijos, Homestead, ir 
kun. M. Kazėno, klebono Šv 
Kazimiero parapijos, So. Side 
suorganizuota nauja jaunimo 
draugija, vardu Lietuvių Jau
nimas prie luirios jau prisi
dėjo ir aplink Pittsfiurgh 
miestukų jaunimas. 

Dabar Lietuvių Jaunimas 
rengia pirmų piknikų birželio 
16 d., Lithuanian Country 
Club, "VVillock, Pa. Piknikas 
bus vienas gražiausių. Pikni
ke pamatysim visokius spor 
tiškus žaidimus ir gabumus 
tų sportininkų, kurie buvo 
nuvykę Lietuvon. Išgirsime 

Iš Remejų Darbuotes 
Šv. Pranciškaus Vienuolyno 

Rėmėjų centro valdyba nuta
rė surengti "Strawberry Fes-
t ival" birželio 9 d., vienuoly
ne. Nauja pramoga pitsbur-
giečiams ir kiekvienam bus 
malonu joj būti. Atsilanku-
sius seserys pavaišins Savo 
sodo žemuogėmis. Prie žemuo
gių bus dar šaltakošės, pipir-
nikų ir kavos. 

Tuo pačiu sykiu bus graži 
programa dainų, muzikos ir 
t.t. Prie tos pačios progos 
kortų mėgėjams bus proga 
pakortuoti. 

Svarbiausias dalykas, kiek
vienam ihus įdomu pamatyti 
pamatus naujos mokyklos; pa
matai jau išvesti ir tolesnis 
statybos darbas tęsiamas. 

Veikėjas 

Juoda duona ir laisvė. (Šve' 
carų patarlė). 

Šv. Jurgio Kareivių draugi
ja laikė mėnesinį susirinkimų. 

ty M Culsir 

F R E 5 K C H E W I H ( , GVJM STOCK 
O H T H E BOTTOM O F TWIS 
CHAlR — | « JT P O S S l & L E 
T H A T TOU C A H T f c l L M E 
HOW »T QOT KERE f TDO K N CM 

Žmonių buvo apie penki šim
tai. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Visos iškilmės nufilmuotos. 
kun. M.isius atgiedojo Panelės! Rengėjos "b ingo" vakaro,1 Lauksime pamatyti tų proce-
Šv. Litaniją ir iškilmėm užsi- darbuojasi. Pramoga bus pa- sijų ekrane. Buvęs 
baigė palaiminimu Šv. Sakra-V 
mento, kurį suteikė kun. Kee-1 JŲJJJ KIDS—«af l^ w Hol toriltY? 
ner. Žmonių buvo gana daug, I ~ 
nors galėjo būti dar daugiau.; 

I 
Šiltas oras, turbūt, išvyliojo 
kitus į laukus. Visi dekime! 
pastangas, kad parapijos mer-l 
gaitės visos susispiestų po So-j 
dalicijo-s vėliava. Tos parapi
jos yra tvirtos, kurių parapi
jų draugijos yra tvirtos ir 
skaitlingos. Jos nebijo jokių | 

T M O r t A S * - U M U E S S »>* 

* W H Y - i R E « - > 5 P 0 5 t 
Sor»Eot*t nosTA P̂ >r »T 

. . s o POPf«— \T »S A. 
WHAT iVE SAlD APOUT Gurt \ į ) R T A QOEER P»-AC6 **Q 

TYPEVVRITERS 
U H ' I N G M A C H I N E S 

— SMALl MONTHLY f A Y M I H T S -

SOLD, RENTED 
AND HEPAIRED 

• C T A D T Y P E W t l T I * 9 I M R COMPAN 
R 
Y 

į t t v . ST. 
P h o n e D E A R B O R N 8 4 4 4 

" H t l M » t t t - m i - » « O M $ I t » t l O M 

š£ S 

m 

^m 

\loo .yTEKHATIONAL CAUTOCm CO-

Skaitykite Ir Platinkite Sekančius Mūšį 

Katalikiškus Laikraščius: **• ^ \ 
< 4DRAU^AS , , — vienintelis A-
merikos lietuvių katalikų dien
raštis. Metams $6.00. 2334 South 
Oakley Ave., Chicago, 111. 

"LAIVAS" — tikybinis savaitraštis. Metams $2.00. 
2334 So. Oakley Ave., Chicago, Illinois. 
"DARBININKAS" — Šv. Juozapo Darbininkų Są
jungos organas, išeina du kartu savaitėje. Metams 
$4.00. 366 West Broadway. So. Boston, Mass. 
"AMERIKA" — savaitraštis. Metams $2.. 423 Grand 
Street., Brooklyn, New York. 
"GARSAS" — A.L.K. Susivienijimo organas. Me
tams $2.00. 73 East South S t , Wilkes-Barre, Pa. 
"MOTERŲ DIRVA" — A.L.R.K. Moterų Sąjungos 
organas. Metams $2.00. 2317 So. Hoyne Ave., Chicago, 
Illinois. 
"STUDENTŲ ŽODIS" — A.L.K. Studentų ir Pro-
fesionalų žurnalas. Jame bendradarbiauja visos ge
riausios Amerikos pajėgos. Metams $2.00. Mariana-
polrs College, Thompson, Conn. 
" V Y T I S " — lietuvių Vyčių organizacijos mėnesi-

M nis žurnalas. Metams $2.00. 4736 South Wood Street, ^ 
Chicago, Ulinois. 
"MUZIKOS ŽINIOS" — mėnesinis muzikos žurna
las. Leidžia Vargonininkų Sąjunga. Metams $1.50. 
1850 Wabansia Avenue, Chicago, 111. 
"LIETUVIŲ ŽINIOS" — savaitraštis. Leidžia Lie
tuvių R. K. Literatūros Draugija. Metams $1.50. 6802 
Superior Ave., Cleveland, Ohio. 

Ifi i r i 

Pagerbta Lietuvių 
Veikėja j 

YONUSTOWN, O. — Pas
tangomis LRiKSA 63 kuopos, 
parapijos klebono ir parapi
jom} gražiu pokyliu programa 
pagerbta nenuilstanti lietuvių 
tarpe darbuotoja Paulė Glu-
godienė (Ceraukutė) iš Cle-
velando. 

Be sveikinimų, linkėjimų 
nuo dalyvavusių asmenų ir 
iš įvairių lietuvių kolonijų 
prisiųstų, įteikta ir graži do
vanele. 

Paulė Glugodienė nuo jau 
nų -dienų visuomet buvo lie
tuviškos veiklos sūkury. 

Baigus pradžios mokyklų 
Sodelių kaime, mokinosi lie
tuvių kalbos, darbavos auni-
mo tarpe. 1911 m. atvyko į 
Amerikų ir apsigyveno Cle
veland, Ohio, pas brolį Joną 
Čaraukų ir seserį Teofilę &im-
kūnienę. Čia tuojau įsirašė į 
Šv. Jurgio parapios chorų ir 
į LRKSA 50 kuopų, kurioje 
per devynis metus ėjo nutari 
mų raštininkės ir korespon 
dentės [pareigas. 

Įsteigus Teatrališką, Chorų 
buvo veikli jo narė parengi
muose, vaidinimuose ir t.t. 

Sutverus Lietuvos Vyčių 
kuopų, ji buvo viena pirmųjų 
narių. 

Susiorganizavus LRKSA 142 
kuopai per ilgus metus ėjo 
nutarimų raštininkės ir ko
respondentės pareigas. Keliais 
atvejais užėmė ir kitas kuo
pos valdybos vietas. 1936 m. 
142 kuopa gavo dovanų $50 
už naujų narių prirašymų. 

Susivienymo Ohio apskrity, 
šalę kitokio veikimo, per ke
lis metus ėjo raštininkės pa
reigas. 

Ilgus laikus buvo veikli na
rė Moterų Sąjungos 26 kuo
pos ir per devynis metus ėjo 
nutarimų raštininkės ir ko
respondentes pareigas. 

Suorganizavo Menininkų 
Grupę Clevelande, kurios (pa
galba kaip Clevelande, taip 
Akrone ir Youngstown suruo
šė eilę vakarų. 

Nuo pat 'susitvėrimo yra ak
tyvi narės Lietuvių Kultūri
nio Darželio, kurio atstove 
buvo ilgus metus, taip pat at-
tove į Kultūrinių Darželių 
Lygų Darželio Sąjungos ko
respondente. 

Paulei Glugodienei neužte
ko vien dirbti; neužteko, kad 

(Tęsinys 6 pusi.) 

Cook County's Didžiausias 
Išpardavimas Į 2 0 Metų 

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

9 

20 DODGES: SS. T^įUfrt*..!^*.^ XB8M 
35 PUICKS: S^i^lJl 1934,:..ki:k:l!na8..par: $265.00 
10 PmTlACSii^^To.^.^T^.!!.^:. $235.00 
10 CHRYSLERS: S i / ^ ^ i r . ^ T 4 " 0 ^ . ^ $245.00 
24 OLD5MOBILES: bu ir tobuli kttip vidubriiiU dol. 

$255.00 
8 HUDSONS: ŽSf įgLf1 £? "*?V,T ?̂~?!r. $195.00 

30 FORDS: P^^^* ,^ . !^ . . "^ .^? . . ? ! : $125.00 
l O D A r i / A D H C * K u » 193& i k l 1 9 3 6 - Vi*1 SWautuoti kaip C 9 Q C f\į\ 
14 r A L I V A n U a . nauji, piRiai kaip «|»A#U.UU 
8 LA SALLES: k ^ i / ^ U 1 » .ypat.,n.,*l..p.ttika8. $29a00 19 DI V M n i l T H C l s39' iy38« 1937 lr 1936» vo« varto- «ĮOOX fjfl 16* r L - l i V l L I U I l l a . U. i l iaa i garantuoti, pigiai kaip. . 'C6*"J*WJ 

18 CHEVROLETS: £& n i ^ . . ^ . . ^ . ^ : . . ^ $225.00 
15 STUDEBAKERS:SnSi , k! .1 9^.m .^ e .^ ' . .v l s l $195.00 

Taipsri turime virS 150 senesniu kam 16 visu gamybų ir modeliu $ 4 - 5 0 0 
nuo 1935 iki 1932 — vbii garantuoti, u i pigiai kaip 4rTw».vr\/ 

Atminkite, kad kiekvienas karas yra pilnai garantuotas ir duos jums metų 
metus patarnavimu ir patenkinimą. 

Jums nereikia ir pinigu; mes imsime jūsų karus kaipo (mokėjimą, • li
kusia dalį jūs- galite išmokėti kaip patogiau. 

ATDAItA RAK1HKN IKI 10 VAL. VAK., IK VISĄ DIBK* SKitMADIKNl. 

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

ATLANKYKITE SVEIKATOS PIRTĮ 
PAULINA BATHS 

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

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

V ^ 

Sr 

Pastovumas— 
Tą liudija įstaigos 44-riy mėty gyvavimas. 

% 

M bendrovė, kaip mūsų tania, yra įsteigta ant 
aamu, kurie yra savininkų apgyventa. Neraaiti 
saugesnės vietos taupyti savo pinigus. 

ĮSIGYKITE NAMĄ PER MŪSŲ LENGVO 
IŠMOKĖJIMO PLANĄ, ANT IL0l> METŲ! 

KEISTUTO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
3236 South Halsted Street 

Tel. Caluinet 4118 Jos. M. Mozeris, Sec'y. 
Indėliai kiekTleno taupytojo apdrausti 

lai a4.000.00 F«dexalla£Je tttt*4«o|e. • i 

http://a4.000.00
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LABDARIŲ DIRVA 
Veda Dr. J o n u P . Poška 

PASKUTINIS PAKVIETIMAS 
LABDARIŲ CENTRO PIKNIKAN 

1 

Šioomi dar kartą norime[ 
priminti, kad Labdarių Cen- : 
t ro metinis piknikas įvyksta 
gegužes 30 d.r Vytauto parke.į 

Tą pačią dieną iš visos Chi-
cagos ir apylinkes žmonių di
džiausi būriai vyks j kapines 
aplankyti mirusiųjų kapus ir 
pasimelsti už jų sielas. Lietu
viai katalikai susirinks į 8v. 
Kazimiero kapines kur bus 
laikomos gedulingos mišios ir 
kitos tai dienai pritaikntos pa
maldos bei sakomi pamokslai. 
Kapinių aikštėje bus įrengtas 
altorius, prie kurio bus lai
komos šv. mišios už mirusių
jų sielas. Čia kiekvienas atsi
lankęs turės progos susikaup
ti i r nuoširdžiai pasimelsti už 
mylimus tėvelius, brolius, se
sutes, geradarius, pažįstamus 
bei už tas sielas, kurios netu
ri kam atminti. Besimeldžiant 
už savuosius visuomet reikia .' 
prisiminti ir tas sielas, kurios, 
kenčia skaistykloje ir nei nuo, 
ko nesulaukia pagalbos. Tai 
nors mes atminkime jas ir 
maldaukime Aukščiausiojo 

kad J i s j as priglaustų dan
gaus karalystėje. 

Netoli nuo Šv. Kazimiero 
kapinių, kaip jau žinome, ran
dasi gražus, gerai įrengtas; 
Vytauto parkas, kuriame tą 
dieną įvyks Labdarių Centro 
piknikas. Šio pikniko visas 
pelnas skiriamas senelių prie
glaudos namo statymo reika 
lams. Mūsų vargšai senelipi 
dideliu nekantrumu laukia tos 
valandos, kada bus pasakyta 
jiems, kur galės ramiai baig
ti savo gyvenimo dienas. Pa
skubinkime darbą ir sutrum
pinkime vargšų vargus. Tą 

mes lengvai padarysime, jei
gu visi vieningai pasidarbuo 
sime ir pasišvęsime kilniam 
tikslui — labdarybei. 

Stambi Auka 
Bronė Pužauskienė, gyve

nanti 6635 So. Rock\vell S t , 
vienatinė moteris, turinti ur
mo mėsos išvežiojimo biznį, 
paaukojo Labdarių Centro 
piknikui 50 svarų šviežios mė
sos, iš kurios bus padaryta 
dešrų ir atsilankusieji galės 
jų pasivalgyti Vytauto parko! 
restorane per Labdarių pikni
ką. Labdariai labai dėkingi 
Bronei Pužauskienei už tokią 
stambią auką ir patar ia bu-
černių bei restoranų savinin
kams reikale kreiptis* prie šios 
geradarės. 

Kaip jau pirmiau rašyta, 
restorano biznį ves cicerietės 
šeimininkės, po vadovystėj 
Kotrinos Sriubienės, kuriai j 
padės Kučienė, Jaukštienė i r 
kitos. Valgiai : vištienos, deš
ros, kugelis, kotletai ir kiti 
bus kuoskaniausi. Primenam, 
kad važiuodami į Labdarių 
pikniką nieks nesivestų valgio 
iš namų. Piknike visko rasi te: 
ir valgyti ir gert i , ir tuo pa-
remsite labdarių naudingą 
darbą. 

Lauksime jūsų visų atsilan
kant! 

J&Š& '"'&«t-::;-i&::*-.' ^& 1 
" L T Kažkur Angl i jo j " škotu kariai ruošiasi vokiečių puolimui. (Acme telephoto) 

KAS GIRDĖTI 
KITUR 

(Tęsinys iš 5 pusi.) 
j i desėtkuose perstatymų ro
les lošė; neužteko, kad ji de-
sėtkus parengimų ir progra
mų surengė, bet ir savo auko
mis visur prisidėjo. 

Gausiai ji yra aukojus vie 
tos reikalams, Lietuvos nepri
klausomybei einant sunkiais 
.keliais, sušelpimui nuo karo 
nukentėjusių, kultūriniams 
reikalams, taip pat ir savo 
gimtojo kaimelio bažnyčiai. 
Artimieji, giminės, nes sveti
mi, nelaimėje yra radę joj pa
guodos ir patyrę dosnią ran
ka- / 

Veikdama organizacijom, 
rengdama vakarus, pat i reži
suodama ir vaidindama ;pir-: 
maeiles roles, aukomis prisi 

dėdama prie kiekvieno nau-: 
dingo tikslo, ji visuomet bu-, 
vo nuolatinė ir katalikiškos 
spaudos rėmėja. Jos namų 
stalą visuomet puošia lietu-1 

viski katalikiški laikraščiai ir 
knygos. 

Ilgiausių jai metų dar ne
nuilstančiai darbuotis lietu
viškoje dirvoje. Bičiulis 

Krepšinio žaidime yra ypa
tingai pasižymėjęs krepšinin
kas ĄVilfred Hetzel iš Sauk 
Center, Minn., kuris vadina
mam "free thro\vs" klūpoda
mas yra įmetęs bolę į .krepšį 
net 31 sykį. 

Gėrimas sužeidžia žmogaus 
kūną ir dvasių. 

_ _ 

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

WUIiam A . P o k o r n y 
ĮLa i sn luotas P a t a r n a v i m a s D i e n a i 

Ir NaktJ. 
|710 W E S T 18TH STREET 

T E L C A N A L SI 61 

Gėlės Mylintiems.. 
Vestuvėms. Rankie-
tams. Laidotuvėm.* 
ir Puošimams. 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayet te 5800 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

AMBULANCE 
- DIENĄ IR NAKTJ 

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

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South Fairfield Avenue 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

K l a u s y k i t e in i i sy n u l i o p r o g r a m o A n t r a d i e n i o Ir 
fteštadlenlo rytais 10:00 valanda, iš WHIP stoties (1480 k.) 

S u P o v i l u š a l t i m i e r u . 

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

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

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

TELEPHONE SEELEY 6103. 

Skyrius skersai Holy Sepulchre Kapiniu. 5900 W. I l l t h St., 1 M. į rytus nuo didžiųjų vartų. 

Didžiausias tur tas vra: tu-
reti gryna sąžinę ir gerą va r 
dą. 

Rheumatic Happy; 
Relieves Pain Quick 

Thousands who suffered from the torturing 
pains oi rheumatism, scietica, lumbago, neu-
ralgia and murins—are certainly happy over 
thetr discovery of NURITO. Now they have 
found a quick-acting formula which speedJy 
relieves those exhausting rnuscular aches and 
pains. NURITO is trustvvorthy and dependable 
—contains no opiates. If you want to feel again 
the joy of relief from pain—so you can work in 
peace and sleep in comfort—be wise and try 
NURITO under this ironclad guarantee. I f the 
very iirst three doses do not relieve that cruel 
pain to your satisfaction—your money will be 
refunded. I>on't sufTer. Ask yourdruggist today 
for NURITO on this guarantee. (T.N.C.) 

Kidneys MusI 
Clean Oul Acids 

Excess Aclds and poisonous wastes ln your 
blood are removed chiefly thru 9 mlllion tiny 
delicate Kidney tubes or fllters. And non-
organic and non-systemic disorders of the 
Kidneys or Bladder may cause Getting- Up 
Nights, Nervousness, Leg Pains, C'.rcles Un
der Eyes, Dizziness, Backache, Swollen 
Ankles, or Burnlng Passages. In many such 
cases the dluretic action or the Doctor's pre-
Ecription Cystex helps the Kidneys clean out 
Excess Aclds. This plūs the palliative work of 
t'ystex may easilv make you feei likę a new 
person in just a few days. Try Cystex under 
the guarantee of money back unless com-
pletely satisfled. Cystex costs only 3c a dose 
at drugglsts and the guarantee proteets you. 

Kilniausias troškimas, kur 
gali jaugti i r pasiekti žmo 
^us — tai atlikti visas savo 
oareigas. Lubbock 

FOR DELICIOUS 
SNACKS . . . 

KRAFT 
CHEESE SPREADS 
% Just bring out eevcral vari-
etiea of Kraft Cheese Spreada 
and erackers . . . and company 
refreshments are all ready! 
Tbese Spreada are grand for 
sandwiches , appet izers and 
aalads, too. Notice tbe tunart 
new circle-dot deaign on the 
Svvankysvvig glaasea K r a f t 
Spreads cooie in. 

Renikite tuos visus, kurie skelbiasi "Drauger 

i t look 

OLDER 
an y o UP y e arsi 

Why be your age? Look younger thcm your years with 
Clairoled hair . . . with hair that is soft, colorful youth-
Bket Those gray streaks can be so thoroughly erased 
with Clairol. the famous Shampoo Oil T in t . . . a 3-in-l 
treatment that cleanses as it reconditions as it TINTS. 
See your hairdresetf today and say: 

ą^AicUu&cMu # #. tait/i 
IT rife noir for free booklet and lt— advlcm on your hair problem ft» 
Joan Clair. President, Clairol. Inc.. 130 W. 46tb St.. N«w York. N. T. 

GARY, IND. LAIDOTITVIŲ DIREKTORIAI 

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

Phone 9000 620 W. 15th Ave. 

LAIDOTUVIŲ 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

A M D III A M P C PATARNAVIMAS 
H I T I D U L M I I U L D I E N Ą IR NAKTĮ 

D y T 7 A T KOPLYČIOS VISOSE 
I IV / \ 1 MIESTO DALYSE 

I. J. Zolp 1(34G We«t 46th Stroet 
Phone YARds 0781 

Anthony B. Petkos 
08.34 So. Western Ave. 
(IROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CTCero 2109 

3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419 

Altert V. Petkos 
Lacbawicz ir Šonai 

4704 S. \Vestern Avenue 
Phone LAFayette 8024 

2314 West 23rd Place 
T^one CANal 2.rxl5 
Skvrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270 

4348 So. Califomia Ąve. 
r»hone LAFayette 3572 

3319 Lituanica Avenue 
Phone YARds 1138-1139 

Antanas M. Phillips 3307 Lituanica Ave. 
Phone YARds 4908 

file:///Vestern
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Kapinių lankymo Diena 
Kaip kasmet, taip ir šie- Kapinių valdyba prašo ne-

met Šv. Kazimiero kapinėse skinti gelių nuo kapų ir jų, 
10:30 vai. ryto bus iškilmių-; tai yra kapų, nemindžioti. Ne-; 

gos šv. Mišios už paladdotusj darykime kitiems to, ko ne^ 
tose kapinėse. Mišias laikys norimo, kad mums kiti dary-. 
kun. kleb. J . VaL'ūnas; diako- tų. Visur ir visuomet elgki-, 
nu kun. V. Urba; subtliakonu me* kaip išmmtiugi, vienos 
kun. P. Gasiūnas; ceremonio- katalikiškos šeimynos vaikai 
rium kun. St. Gaučias. Pamok-1 ir garbingi lietuviai. 
slą sakys kun. dr. J . Vaškas, 
marijonas. 

I 

Po Mišių bus iškilminga 
procesija. Prie 'stočių pamoks
lus sakys kun. S. Valuekas, 
Šv. Kryžiaus parap. vikaras; 

Brangieji Chicago ir apy
linkės katalikai! Visi laiku 
atvykite į pamaldas. Visi da
lyvaukite šv. Mišių aukoje ir 
procesijoj. 

Kapinėse prašomi užsilaiky
ti kaip šventoj vietoj. Savo 
maldomis puoškime kapus, ku 
riuose ibiai kūnai. 

Per pamaldas giedos Chica-
gos lietuvių parap. vargoni
ninkai, vadovaujant prof. A. 
Pociui. 

Kapinėse bus daroma rink
liava. Visi prašomi aukoti. 

Po pamaldų kapinėse, Vy
tauto parke įvyks Labdarių 
Saigos piknikas. Paremkime1 

jį sulig išgalės. 

Kun. Jeroms H. Vaičūnas, 
Šv. Kazimiero kapinių 

direktorių pirm. 

Dievo Apvaizdos 
Parap. Žinutes 

Tik kelios dienos beliko iki 
parapijos metinio pikniko, ku
ris įvyks ateinantį sekmadie
nį, birželio 2 d. Vytauto dar
že. Pasiruošimo darbas bai
giamas, šeimininkės apsirūpi
no visokiais skanumynais ir 
žada svečiams iškelti šauniau
sias vaišes. Ir vyrai taip pat 
gerai pasirodys, nes aštuonio-
likieeiai visuomet buvo sve
tingi žmonės. Aštuoniolikiečių 
piknike tikrai galima bus link
smai laikt} praleisti. Tik lau
kiame skaitUngų svečių. 

FRIGIDAIRE -
Geriausias Šaldytuvas Sviete 

Pirk Dabar! 
Sutaupysit maiste, sveikata ir daug pinigu-

ADVANCE FURNITURE CO. 
KRAUTUVE 

• 

Dabar siūlo tikrus (Jeneral Motors iFrigidaires — 
didelės šeimyniškos, i\ kul>. ]H"dų dydžio, už mažiausi;} 
kaina refrižeratorių istorijoj, tik už • $ ^ " | 4 . 7 5 

Duodame didelę nuolaida ui sena ledaunę perkant 
naują ledaunę. 

» Lengvi Išmokėjimai 

IčcUCilM 

W 

|H -4« 

JĖI 

General Motors Frigidaires vadovauja refrigeratorių 
visų marketa. Frigidaires yra pasižymėję ekonomišku. 
nm elektros jogos vartojime, nes jie mažiausia vartoja 
elektros. Frigidaires greičiausiai leda sušaldo. Frigid
aires ilgiausia tarnauja, nes jie turi daug metų iš-
4irbystes tikrinimų — garancijų. Frigidaire kainos 

• yra nepaprastai mažos, jog reikia nusistebėti. 6-šių ku-
biskų pėdų dydžio 11)40 Frigidaires parduodam tik po 

#114.75 
Lengvi Išmokėjimai 

1 PIRKlTt FRIGIDAIRE ŠIANDIEN! 
IŠ 

2536-40 West 63rd Street, Chicago 
PRIE MAPLEAVOOD AVENUE 

Vedėjai ir pardavėjai — J. Kalesinskas, A. Lapenas ir J. 
Miškas visiem maloniai patarnaus. 

t t _ v < . « _ ' — _ « . < — < — * - « — <— 

Dvi jaunos poreles praeitą 
savaitę tapo surištos moterys-j 
tes ryšiu: Antanas Bakutis Su 
Irena Kontrimaite ir Juozas 
Damanskas su Ona Kelpšaite. 
Visi šioje parapijoje gimė, 
augę ir mokyklą, išėję. Kuo
met didelis pavojus gresia lie
tuvystei Amerikoje iš mišrių 
moterysčių, reikia pasidžiaug
ti iš tu. susipratusių lietuviu
kų if lietuvaičių, kurie 'suda
ro naujas lietuviškas šeimas. 
Jaunavedžiams linkime daug 
laimes gyvenime. 

R A D I O \f 
i 

Pereitą sekmadienį vakare 
Budriko radio programa iš 
WCFL stoties, 970 k. buvo 
gana graži ir gerai išpildyta. 
Simfonijos orkestrą davė gra
žų maršą ir gerą polką; dai
nininkai, Chapas ir Ona Juo
zaitiene, padainavo " Plaukia 
sau laivelis"/ 'Aukso miglos" 
ir "Šaltysius"; Ona Juozai
tienė "Visur Tyla". Makalų 
šeima savo gyvenimo dramo
je pasiekė konspiratyvumo 
Stadiją, kur kiti šeimos na
riai bando turėti sau gardaus 
juoko iš nelabai patinkamos 
jiems draugės Petrauskienės. 
Kol kas tas jų šposas gerai 

tauto, Didžiojo universitete. 1 jįemS sekasi. Kas atsitiks to-
Šią nuotrauką padarė vienas j n a U ) pamatysime tolesniuose 
Wasliington, D. C, laikraštis, vaizdeliuose. 

Parata Teresė Matelytė, bal 
timorietė, neseniai grįžus iš 
Lietuvos, kur mokinosi Vy-

jai nuvykus į svečius pas bro
lį. Nuotraukoj laiko miniatū-
rinę P. Rimšos skulptūrą 'Lie
tuvos Mokykla' ir kitus so
džiaus meno kūrinius, kuriuos 
parsivežė iš Lietuvos. 

Šiltesnio oro^ susilaukus ma
tosi žmones taisant namus. 
Šioje kolonijoje lietuviai pa
sižymi tvarkingu užlaikymu 
savo namų ir dėl to jų namai 
netušti. Priešingai jaučiama 
butų stoka. Šiaip šioje kolo
nijoje namai nebrangūs ir pi
giau nusipirkus ir apsitaisius 
juos, galima neblogą biznį pa
daryti. 

košaitis; Mary Waškin ir tilo-
ria Daugard ir Francine Kis-
cellus. 

Kita Budriko radio prog
rama bus ketvirtadienio va 
kare nuo 7 iki 8 vai. Chica-
gos laiku iš stoties WHFC, 
1420 k. Bus gera muzika, gra-

liaudies dainos, 
Radio Mėgėjas 

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

įdomus 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. 

Z10S 

Serga Zuzana 
Mačiene 

Žymi Šv. Mykolo parapijom 
darbuotoja, Zuzana Macienė, 
3353 Evergreen ave., pereita 
penktadienį išvežta Šv. Kry
žiaus ligoninėn. Sunkiai serge 
plaučių uždegimu. 

Kadangi Teoi'.ilius ir Zuza
na Mačiai yra veiklūs visuo
menininkai, todėl ir lankytojų I 

netruks, bet šiuo laiku lan
kyti ligonę dar nepatartina. 

Teofiliui Mačiui reiškiame 
gilios užuojautos. J. Tarulis 

Phone Virginia 9780 
Mykolas ir Elzbieta 

RUDAUSKAI 
HOLLYWOOD INN Prop. 

Svetainę renducjame susirinki 
mams, parems, vestmems ir vi 

šokiems parengimams. 
2417-19 WEST 43RD STREET 

Chicago, III. 

VI-

Šv. Mykolo Parap. 
Išvažiavimas Į 

r-
Jef f erson Miškus 

NORTH S1DE. — Birž. 2 
d. Šv. Mykolo "Pavasarinis 
piknikas", Jef f erson miškuos, 
kurie randasi prie Central av. 
ir Indian rd. "Geriausia kelia's 
atvažiuoti Elston ave. iki Cen
tral ave.; Central reikia eiti 
į šiaurę iki Indian Rd., kuris 
yra netoli: vienas blokas nuo 
No. 21 arba Elston. Paskui 
reikia patraukti į rytus ir čia 
bus northsaidiečiai. Prašome 
ir kviečiame visus nortlisai-
diečius ir tolimesnius lietu
vius į mūsų šį pirmą paren
gimą. 

PIRKITE NAUJAUSI 

CHRYSLER AR PLYMOUTH 

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

BALZEKAS MOTOR SALES 
" U W I J J 1 J IiEKJE U S " 

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

ALEX ALESAUSKAS & SONS 
Wholesale Furniture Co. 

>. Western Aveniu 
R1PUBLI0 6051 

SKOUHAME PINIGUS 
ANT PIRMU MORGIČIU 

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

MOKAME 3 * CJQ UŽ PADĖTUS PINIGUS 
Ęm 

Ofiso valandos: 0:00 vai. ryto iki 5:00 vai. vak. 
Pirmadieniais iki 8:00 vai. vak. 

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

JOHN PAKEIi, Secretary 

Gegužes 26 d. Šv. Mykolo 
bažnyčioj kun. J . Šaulinskas' 
sujungė porelę jaunųjų: Anta
ną. Kisielių ir Stefanija Kup-
įčiūnaitę. 

Stefanija Kupčiūnaite yra 
duktė Jono Kupčiūno ir Fe
licijos Vaškūnaites. Jonas 
Kupčiūnas yra parapijos trus-
tisas per ilgus metus, geras 
rėmėjas ir darbuotojas. Kup
čiūnai išaugino dvi dukreles 
Oną ir Stefaniją. Abi yra bai
gusios Šv. Mykolo parap. mo
kyklą ir Šv. Kazimiero aka
demiją. Abi darbuojasi drau
gijose ir parapijoj. Mes, nortli 
satdiečiai, linkime jaunai po
relei laimingos ateities jųjų 
luome, o tėveliams Kupčiū
nams širdingai dėkojame už 
gerą išauklėjimą ir gražias 
vaišes. 

Liudininkais buvo: Maid of 
Honor Ona Kupčiūnaitė su 
Justinu Skimeliu; Noreen O'-
Doimell ir Frank Jancof; Ber-
nioe Tilas ir Joe Švedas; Ele-
nore Pavydis ir Antanas Lu-

Tel. WiHow Springs 1067 
ŠVARI, JAUKI, LIETUVIŠKA UŽEIGA 

FRAN & EDDIE S 
Archer 8C Keane Avės., Justice, 111. 

Blatz Pilsener ir Blatz 01d Eeidelberg 
Chop Suey Trečiadieniais. — Fish F ry Penktadieniais 

Eduardas J. Kubaitis — Frances Kubaitis 

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO 

REAL ESTATB 
INSURANCE AND LOANS 

Statau visokios rųširs naujus na
mus ant lengvų mėnesiniu išmo
kėjimų. Darau visokį taisymo dar
bą be jokio cash {mokėjimo, an* 
lengvų mėnesinių išmokėjimu 

| (Ižgaunu geriausi atlyginimą Ii 
Fire Insurance Kompanijų dėl tai* 
symo apdegusių namu). Darau 
paskolas ant naujų Ir senų namo, 
ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
nuo 5 iki 20 metų. Reikale kn-tp-
kitės prie: ' 

J O H N PA K E L 
6816 S. Western Ave. Phone Gcovenill 0306 

ii 

BERTHA PUZAUSK1S 
WHOLESALE DEALER - QUALITY MEATS 

VIEŠOS IŠVEŽIOTOJA KRAUTUVĖM 

Pristatome visokios šviežios mėsos. 
Daug metų patyrimo mėsos pristatymo 

biznyje 
Trokas naujausios išdirbystes su šaldymo 

įrengimais arba "Refrigerated" 

Biznio Telefonas Y a n d s T 2 0 0 
Rezidencija 

6 6 3 5 So. Rockwell Street 
Grovehill 0318 

• 



S S I V B I S Trečiadieni?, KeK. 29 d., 1940 

RENGIA LABDARINGOJI SĄJUNGA 
KETVIRTADIENĮ, GEG. -M A Y 3 0 D., 1 9 4 0 

Prasidės Tuojau Po Pamaldų Švento Kazimiero Kapinėse. 
V y t a u t o Darže 1 1 5 Gat., art i Pulaski Road 

Į kapines važiuojantieji galite palikti savo automobilius Vytauto Parke nuo pat rvto Fž 
ta "parkinimą" nebus reikalaujama jokio atlyginimo. Pasinaudokite šia proga. Piknike bus 
gera muzika ir geriausias patarnavimas, tad visiems užtikrinta smagus laiko praleidimas 

Visus širdingai kviečia — 
RENGIMO KOMISIJA 

APLINK MUS 
Veda L. Gritis. 

Pereitą šeštadienio rytą 
Gimimo Paneles Šve. bažny
čioje atlaikytos gedulingos 
pamaldos už a. a. Joną Va
laitį, kurį ištiko netikėta 
mirtis. 

• * • 

Bridgeportietis biznierius 
Antanas Balas, savininkas 
Bridgeport Motor Sales teis 
me laimingai išaiškino penkis 
kaltinimus del kurių buvo pa
trauktas teisman. 

Balas buvo kaltinamas ne
teisinga ' * Title? y aplikacija; 
neduodant **title" mašiną par 
duodant; apgaunant * * t'i na n -
c e " kompaniją ir parašant 
negerą čekį. Teismas jį pa-
liuosavo neatsiradus jokių 
liudininkų prieš jį. 

Balas, kuris prieš dvi sa
vaites vėl atsidarė automobi
lių biznį paaiškino, kad žmo
nės nesuprato kad "f inance" 
kompanija pasilaiko mašinos 
"Certificate of Ti t le" jeigu 
pirktas ant išmokėjimo, pakol 
jiems pilna suma neužmokė
ta. 

Tūlas asmuo skundėsi kad 
jis buvo pilnai užmokėjęs tiž 
mašiną ir visgi nuo jo atim
ta. Paaiškinta kad tas per 
klaidą įvyko — kompanija 
per klaidą atėmė jo mašiną, 
kuri tuora syk buvo pas Balą 
pataisymui, vieton paimti ki
to žmogaus mašiną. Mašina 
buvo šiam žmogui sugrąžinta, 
pastebėjus klaidą, daigi jam 
primokant pinigų sumą už ne
susipratimą. 

Pasirašymas negero čekio 
paaiškinta tuomi, kad gavusis 
čekį laukė perilgai neiškoisda-
mas jį — o tuom tarpu teis-

"AN HOUR VVITH THE QUEEN OF ANGELS" 
SVEČIAS PRANEŠĖJAS 

Nebus Praktikos 
Kadangi ketvirtadienį, May 

30, švęsime Kapinių Dieną, 
Lietuvos Vyčių Choro prakti
kos nebus tą vakarą. 

Praktika bus ateinantį ket
virtadienį, birželio 6-tą die
ną, 8-tą valandą vakare — ir 
tėmykite naujoje vietoje, Auš
ros Vartų parapijos salėje, | 
2323 West 23rd Place. 

Visi nariai-ės* prašomi lan 
kytis, nes turime daug darbo, 

kuris man asistavo mišiose, rietėms už surengimą dienaii ir dovanomis. Te Dievu* vi 
tai pat broliui kun. J. Griniui,1 pritaikintos programos, kurią 
kun. S. Adominui, kl. A. Ben- išpildė mokyklos vaikučiai. 
džūnui, M. Janušauskienei, Dėkoju šeimininkėnrs už su-
už gražų giedojimą per mi-j rengtą puotą; mergaitėms-aka 

demikėms už mandagų patart-
TV_T . , , . . ,_. -i nav.imą. Žodžiu, visiems, ku-
Dekoju bankieto vedėjui . ~. » . \ 

•^ ^ . i • , . . . i ne kokiu nors būdu prisidėjo 

š i a s . 

kun. P. Katauskui, daininin-j 
kams: Janušauskams ir J. Sa-
moškai; visiems kalbėtojams: 
kleb. kun. A. Baltue.iui, pre
latui J. Maciejauskui, kun. J. 
Mačiulioniui, MIC, kun. J. 

šiems gausiai atmoka, 
Kun. B. Grinius 

. - 1 -

kad prisirengtumėm prie lie-. Vaičūnui, kun. M. Švarliui, 
pos 4tos pikniko propramėlio. ] kun. V. Urbai, kun. S. Cibuls 

morale ir medžiagine parama, žemuoges. 

Leslie C. Peltier, žinomas 
astronomas, suradęs septynias 
naujas kometas, savo telesko
pą įsigijo pardavinėdamas 

C L A S S I F I E D 

Kviečiame taip gi naujus na
rius nelaukti, bet susirinkti 
ateinantį ketvirtadienį, birže
lio 6-tą repeticijai, nes vajus 
tęsis dar tiktai kelias savaites. 

kiui, kun. P, Lukošiui ir adv. 
H. Kruger, seserims Kazimie-

Atidaroma Damen 
Avemie 

Sekmadienį bus oficialiai 
atidaryta S. Damen A venų e 
(tarp 74th St. ir 87th St.). 
Atidaryme dalyvaus biznio ir 
visuomeninės organizacijos. 
Gatvės taisymas kainavo 
$600,000. 

NAUJUOSIUS LIETUVOS 

2EMLAPIUS 
Galima gauti: 

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

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

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
of Chicago 

2202 West Cermak Road 
TEL. CANAL 8887 

Ren. J. Kayanaiiska.«u Raitininkas 

PARDAVIMUI ITAIT^S 
Pardavimui 3-fletų namas Bridge-
porte. Atsišaukite: Kazimieras Lan-
rfns. 2RSO Rnnth Wallaci> Rtr+et. 

Stasys Pieža, Herald-Ame- "An Hour with the Queen 
rican redakcijos narys pa-. of Heaven'Meldžiama saryšyj 
kviestas kalbėti per Sopuliu-! su Sopulingosios Dievo Moti-
gosios Mūsų Motinos radio; nos novena, kurią prieš kelis 
valandą ("An Hour with the t metus pradėjo kun. James R. 
Queen of Heaven iš radio sto-! Keane, O.S.M. 
ties WCFL., 8 vai. vakare) šį 0 T>. v ™ . • _ m 

1 ' • ' S. Pieaa DUVO pirmasis pra-

Suteikta Pagalba 
23,000 Motinų 

1932 m. liepos 1 d. Chicagoj 
įkurta Chicago Maternity 
Center, kuris,iki šiol yra su-!T 
šelpęs gimdančias motinas na
muose (22,032) ir ligoninėse 
(1,000). l>ėl to mirtingumas 
dėl gimdimo .žymiai sumažėjo. 

VVOLK S T L D I O 
1945 West 3 5 * Street 

COMl'I.ETK 

ADVANCED PHOTOGKAI'HY 
I.OWEST POSSIBLE PRH'ES 
PMONI I.AFAYETTE 2*13 

PARDAVIMUI NAMAS 

5 kamb. mūrinis namas, furnace 
heat, 2 car garag-e, Marquette Pk., 
$4,200. AtsiSaukite: Antanas češ-
kauskas, 6830 So. Artcsian Avenue. 
Tel. Renubllc 7914. 
PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI 

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

4723-25 South Halsted Rtrcot. 

PARDAVIMUI NAMAS I R BIZNIS 
Pardavimui namas, 6 kambariai vir
šuj.; tavernas ir 4 pagyvenimui kam
bariai pirmame aukšte. Mūrinis ga-
radžius. Taverno fiksčerlai visi nau
ji. Parduosim pigiai. Randasi ant 
63-čios pratvės. Atsišaukite: Telefo
nas PROspect 3078. 

APDRAUDA—INSURANCE 
Apdrausk savo Automobllj arba 
Troką šiandien, nes rytoj gali 
būti parvėlaL Mes apdraudžiam 
Automobilius už numažintą, kai
na ir galiama išmokėti per S 
mėnesius, be komiso. Pavyzdžiui: 
Liability nuo $5,000. iki $10,000 
ir Property Damage iki $5,000, 
kainuoja dabar tik $30.60 arba 

$7.66 1 mėnesi. 

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

K. J. MACKE-MACIUKAS 
2346 W. 69th St., 2-ros tuboa 

Tel. Prospect 3140 

% % 

penktadienį, gegužės 31 d. 
Ši radio programa turi į 

milijoną klausytojų. Kas sa
vaitė kviečiamas koks žymus 

dėjęs apie novena rašyti prieš 
kelis metus, kai novena tetu
rėjo apie 12,000 lankytojų. 
Šiuo laiku maldininkų skaičius 

ir Jackson Blvd. riose ši novena laikoma. 

, * - svečias kalbėtojas. Programa , 
mas sustabdė visus Balo pa- leidžiama iš Our Lady of Sor- s i e k i a bilijono. Jų tarpe yra 
dėtus pinigus, laukiant teis- r0\vs bažnyčios, Albany Ave. ' ir pora lietuvių bažnyčių, ku 
mo nuospreiKlžio. 

• * • 

Jaunas Šv. Jurgio parapijos I k m i - J* Dambrauskas, M.I.C.J M i e s t e D a u g i a u 
mokyklos mokinys Jonas Bal-'P- J - ***¥> d r ; . A ' R a k a i 1 8 - 2 i U r k t l J N e g U 
vočius, užsipelnė vienos savai-! kas> a d v * J* G r l š l u s > °- A 1 e" / ^ r n r g _ ; 1 1 
tes atostogų birželio mėnesy, ' H*"«P* M. Šriupšienė, K. ^ m o n i Ų 
je. Atostogas praleis Illinois lubinas, J . Mickeliūnas, P . Illinois kovai su žiurkėmis 
šiaurėje, kur Chicago Motor FabiJonaitis, p. Skliutas ir L. j eksperto G. C. Oderkirk ap-
Club užlaiko atostogų vietovę.! Šimutis. V.isi grįžo laimingai skaičiavimu Chicagoj yra dau 

P a l i k i m a i 
Labdatybems 

Chicagos labdarybės įstai
gos gauna $10,000 iš mirusio 
Thomas C. Dennehy $501,000 J 
palikimo. 

Chicagos žydų labdarybės 
įstaigoms paliko $2,500 miręs 
Frank A. Louer. 

SALUTARAS BITTERS 
[ T w i 

Jeigu non būti sveikas nepamiršk, 
kad Salutaras Bitteris duoda ge
rą apetitą ir prašalina užkietė
jimą vidurių, užlaiko juos švariai: 
prašalina v i s u s nereikalingus 
daiktus, kurie nuodija kūną, su
teikia gerą virškinimą ir sutvir
tina visą sistemą. Vartok Saluta
ras Stomach Bitters, būsi svei
kas. Galima gauti ajftickose, vi
sose užeigose, arba nuo išdirbejų. 

SALUTARAS STOMACH 
BITTERS 

639 West lSth St, Chicago, 111. 
TeL CANAL 1133 

PARDAVIMUI 
( Pardavimui grrosernė Ir dellcates- ' 
ners. ir namas, Ciceroj, arba par
duosim vien biznj. Biznis išdirbtas 
per daug mėty. 4 pagyvenimui kam
bariai užpakalyje, šaukite eavinin-
ka: Tel. Cleero 1692. 

PARDAVIMUI NAMAS 
Marquetle Parke: 7 kambariu 

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

Atsišaukite: 
7001 So. Fnlrfiold Avr. 

PASKOLOS ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ 

nuo 1 iki 20 metu. Visai lengrvais 
mėnesiniais atmokSjimais. D§1 pla
tesniu informacijų, kreipkitės i: 
GEDIMINAS BUILDING & 

LOAN ASSOCIATION 

Atnaujinkite ir Pagražinkite 
Namu Grindis 

"DUSTLESS FI/OOR SANDINO" 
Apkainavimas Dykai — 

16 Metg Patyrimo 
Darbas Gvarantuotas 

DS1 Specialių Sąlygų 
Saukite Dabar 

C O M P T J E T E PT/OOR SERVICE 
Telefonas Normai 4799 

MARQUETTE PARKO APYLIN-
KfčJ 8 cottagial nuo $1600.00 ir au
kščiau. 

15 bungalows .nuo $8500.00 ir au
kščiau. 

27 dviflačiai nuo %6000.00 ir au
kščiau. 

18 keturflačlu nuo $9500.00 Ir 
aukščiau. 

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

O P. SUROMSKIS, 
6921 So. Westcrn Avenue 

Tel. Repnblic 8711 
Vakarais Prospect 0176. 

MARQUETTE P A R K E 
Savininką* apleidžia Chlcagą. I I I 

j dienų turi būti parduotas bungalow 
4425 South Fairfield Avenue' ,8832

K
 s: Ma

x?,IfW00d/v.e*; J,^po ! 
Tel. IiAFayette 8248 

Šioms atostogoms skiriami 
berniukai, kurie per mokslo 
metus eina "patrol DOVS" už
duotis — saugoti kitus moky
klos vaikučius einant skers
gatviais. Rekomenduojami ber 
niukai Chicago Motor Club 
išrenkami ir siunčiami vienos 
savaitės atostogoms dykai. 

Šiose atostogose, apart vi
sokių žaidimų, jiems duodama 
kasdien saugumo pamokos. 

• # • 

Iš Lietuvių R. K. SUSIVIA-
nijimo 52-rojo seimo, kurs bu
vo gegužes men. 20-23 dd., 
Woreester, Mass., jau grįžo 
visi delegatai, būtent: kun. A. 
Baltutis, kun. J . Paškauskas, 

ir pradėjo dirbti savo kasdie
ninius darbus. 

Lietuvos Garbes Kon
sulas I/Os Angeles 
CHcagoje 

Šiomis dienomis lankėsi Chi 
cagoje Lietuvos garbes konsu
las J . J . Bielskis, iš Los Au

giau žiurkių, negu žmonių. 
Jo apskaičiavimu 5,000,000 

Chicagos žiurkių miestui kas
met padaro $10,000,000 nuos
tolių. 

Kum. B. B. Grinio ir jo 
Tėvelių Padėka 

Šiuomi noriu išreikšti padė
kos žodžius visiems savo prie-
teliams, kurie dalyvavo ir kuo 
nors prisidėjo prie mano pri
micijos, iškilmingųjų pirmųjų 

J šv. Mišių, gegužės 19 d., Gi
mimo Šv. Paneles bažnyčioje. 

Dėkoju kleb. kun. A. Baltu
čiui už gražią, tvarką, ir įspū
dingą; pamokslą; prelatui M. 
Krušui, kuris teikės atsilan
kyti, prelatui J. Maciejauskui, 

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 

Degtine yra voliiio kelias 
prie žmogaus, o žmogaus prie 
velnio. 

Įdek į druskinycią biskį ry
žių, tada druska- visuomet 
byrės. 

i kambarius, šiltu vandeniu šildomas, 
2 karų garadžius. 
Taipgi 4008 S. Maplewood Ave., I 
fletų namas; 4 po 6 kambarius, lo
tas 50 pėdu pločio. 2 garadžlal, ren-
dos J mėn. $50.00, Abudu namui 
parduosiu už teisingą pasialijima, 80 
mažu Jmokėlimu. C. P. Suromslda 
manager, 6921 S. Western Ave.. t e l 
Republic S713. Namu telefonas — 
Prospect 0176. ^ _ 

Chicagos Raudonasis 
Kryžius 

Amerikos Raudonojo Kry-

Listen to 

PAUNBECN'S 
YOeOSMV-AMERICAI 

RADIO BROARCAST «^i^« n«K* • L - • ' žiaus Chicagos skvrius šiomis . 
gėles, Cahfornia, ir tarėsi s u , . . . ." " ' r * • • , j n «* 
i ^ m^ T* T^__V___ ,v. . . idiienomis jau surinko $300,000, tTery Sfthurday, 3 to 4 r . M. 

karo nukentėjusiems šelpti. 
konsulu P. Daužvardžiu įvai 
riais tarybiniais bei tautiniais 

I reikalais. Visam krašte nustatyta su-! 
, rinkti $10,000,000 iš tos su-

Konsulas Bielskis džiaugėsi mos Chieagai reikia surinkti I 
didėjančiomis Californijoje 
lietuvių pajėgomis ir stiprė
jančiu veikimu Los Angeles 
kolonijoje. 

$1,000,000. 

Be laisves nėra pažangos. 
(Rudolfas von Gotšald). i 

STATION W H I P 
1480 Kilocydes 

(First Statton oti Your Dial) 
A n n o u n c e d in Engl i sh 

Featuring a Program af 

CUSSICAL AND FOLK MUSIG 

Remkite Lietuviškę 
Žyduką 

— T — ' NATHAN 
. » KANTEB 

MUTUAL 
LIQUOR 

CO. 
Wholesale 

4707 So. 

Halsted St. 
Tel. Blvd. 

0014 

Pirm negu dėsi kiaušinius 
virt, sušlapink vandeniu kiau
šinių lukštus kad nesutrūktų. 

J| Taip pat j vandenį įdek tru
putį druskos. 

PARDAVIMUI 
Brighton Park Biznio Narna* 

j storas ir fletas pagyvenimui ir dviejų 
karų garadžius. Parsiduoda visai pi
giai. 

CHARLES ZEKAS 
4425 South Fairfield Avenue 

Tel. LAFayette 8248 

REMKITE, PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ. 

LIETUVOS VYČIŲ 
'IKNTKAS — LIE 

VYTAUTO PARKE 

R E I K A O N G A DARBININKAS 
Reikalingas darbininkas ūkio darbui. 
Turi mokSti melžti karves. Pagei
daujamas nevedės žmogus AtsiSau
kite laišku: "Draugas", 23S4 South 
Oaklcv Avenue, Chicago, III.. Box 
No. 073B. 

PARDAVIMUI NAMAI 
Ma.rquette Parke didelis bargrenaa: 

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

2 fletai po 4 kambarius. Karčtu 
PIKNIKAS LIEPOS 4 D v*ndeniu apSildomas, prie 68-tos ir 

* OampbelJ gatvių. 
Atsišaukite 3553 So. Halsted St., 

arba telefonuokite YARds 5118. 

CONRAD 
Fotografas 

Studija {rengta pir 
mos rūšies <m mo
derniškomis užlaldo-

' mis Ir Hollywood 
šviesomis. D a r b a s 
G a r a n t u o t a s . 

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

Rea. — EN<Hewood 6840., 

+*0a0*&*0*&ų&*0*0t0to^^*0a&m0t&*0^F»&*0t0i&^*0t0t0i0»&&10į0Ė 

[ Padėti Pinigai kas Mėnesi iki 11 Dienos. Nei Nuošimti Nno 1 Dienos. 
f A T'C A D r A C \T A nTTT A T A O d1Ad\ AAA AA 
\ 

l 

Dabar mokam 3Vį% • ! P*" 

I rauRT.1 rinisrai Kas Mėnesi IKI I I ujenos. n e s nuosimtj n u o i wew 

ATSARGOS KAPITALAS - ^340,000.00 
TURTAS VIRS H700,000.00 i 

dėtus pinigas. Daodam pa-
j skolas ant namų 1 iki 20 m. 

STANDARD 
FEDERAL» 
SAVINGS 

and 
LOA1T ASSOOIATIOlf 

O P CHICAGO 
JUSTIN MACKIEWICH, Freib 

Cbartered by U. 8. 
8AVTNOS FEDERALLT 

INSUREID 
• 

4192 ARCHEE AVENIU 
TEL. VTRGINIA 1141 

TAT,; I I H K Į L Į L WS££* t fld S S 5 n. •elted.: t ffld 0ftt •. •. jį 
M**Lieg'*̂ .̂'*Į»Į***!*>^̂ -»j*j*** * *-m — w * * w a i a » » » » — y w tįŠK0^>d0i 


