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VOL XIV

Vokiečiai puola Pietinę Prancūziją
46 ASM. UŽMUŠTA 
MARSELIO MIESTE

Maciai tvirtina nuskandinę 
bpitų karo laivą Nelson

PARYŽIUS, birž. 2. — Vo
kiečiai savo šėlimų vakar ne
tikėtai nukreipė i pietinės 
Prancūzijos) pramonės cent
rus. Nacių lakūnai bombarda
vo keliolika miestų Rhone 
slėny, kur yra stambioji pran
cūzų pramonė. Gautomis ži
niomis, mažiausia 46 asmenys

nį laivų Nelson, 33,950' tonų. 
Iš 1,300 įgulos apie 600 jū
rininku žuvę.

BOLŠEVIKAI PADARĖ 
PERKYBOS SUTARTĮ 
SU SERBAIS

BELGRADAS, birž. 1. —
Atvyko čia pirmasis sov. Ru
sijos pasiuntinys V. Lavren- 
tiev. Šia proga pasirašyta a- 
biejų šalių prekybos sutartis.

Po to ir Vokietija pasirašė 
prekybos sutarti su Jugo’slavi

Rodos, galėjo Rusija suras
ti kitų priežastį, kad užimda
ma Lietuvą ipateiaintų save 
pasaulio akyse. Karių grobi
mas skamba kažkaip vaikiš
kai ir neįtikinamai. Na, bet m + i -i , • v . , _4 . lų pat laikų vokiečiai suke-
teks palaukti ir pažiūrėti kaip • L- o ___ .L 1 . .L le naujų puolimą Somme u-
musieji komunistai tai paaiš 
kins.

PROTINGESNIEJI BELGAI 
GINA KARALIŲ

PARYŽIUS, birž. 1. —
užmušta. Iš to skaičiaus apie' Belgų ministrų ir kitų valdi
30 Marselio mieste ir uoste, 

i Sužeistųjų daugiau kaip 100.

Mussolini tapo neatspėjama 
pasaulio mįslė. Kaip tas Egy- 
pto sfinksas šypsos ir neži
nia ko laukia.

Buvo laikai, dar taip nese
nai, kai už tam tikrų kainų 
Mussolini siūlė savo paramų 
Prancūzijai.
jos premjeru buvo1 BĮ urnas, o 
Italija kovojo Abisinijoj.

pės frontu.
Vokiečiai lakūnai labai ap

naikino prancūzų pramonės 
fabrikus šalia Lyons — už 
ISO mylių šiaurių link nuo 
Marselio. Tenai apie 16 as
menų užmušta.

Pietinę Prancūziją
puolė

Vyskupas P. Bučys 
išvyko i Rytus

J. E. Vyskupas Petras Bū
rys, Marijonų vienuolijos ge
nerolas, vakar 9 vai. vakarų 
iš Chicagos išvyko į rytine’s 
valstybes.

Su ‘Jo Ekscelencija išvyko
ja. Šia pastaraja sutartimi R gerb. kun. dr. Rėklaitis, vie- 
viena pusė Jugoslavijos visoj nuolijos sekretorius.
eksporto tenka Vokietijai. I ______________

Serbai tikisi, kad šios sutari PARYŽIUS. — Vandenimis
Dunkirko uosto griuvėsius, 

Pabėgusieji iš Flandrijos
tys Jugoslavijai sumažins ipa- apiįnk aplietų Dunkirko uos- 'santarvininkai čia pasitinka-
vojų iš Italijos puses.

ninku padedama prancūzų 
spauda bjauriausiais vardais 
vadina belgų karalių Leopol-

HITLERIS PRIĖMĖ 
ITALIJOS AMBASADORIŲ

BERLYNAS, birž. L - 
dų dėl jo pasidavimo vok.ie-1 Vakar vakariniam fronte Hit-
čiams. i leris priėmė naujų Italijos

Tačiau protingesnieji belgai' ambasadorių Dino Alfieri. Am 
basadoriui draugavo vokiečių 

u ministras Ribben
susimeta karalių ginti. Jie sa! 
ko, kad. karalius Leopoldas' u^s- rell<al

skridę Šveicarijos I tija.

yra generolas ir kaip toksai 
galėjo padaryti klaidų. Tas gi 

! neturi nieko* bendra su kara- 
naciaiĮ baus stovyba, arba jo dinas-

tropas

U. S. KARO LAIVAS 
Į PIETŲ AMERIKĄ

WASHINGTON, birž. 1. 
kito- J- A. Valstybės į Pietų Ame-Tnūn Pt-otic-iviI padangėmis. Šveicarai vienui Premjeras Pierlot yra .

! bombonešį numušė. kios nuomonės. Jis sako, kad Ukos pakrantes pasiun ė ta-
_ ro laivų krnizerį

Prancūzai pripažįsta, kad. 
Flandrijoje kovos su vokie- 

Mussolini numatė Vokieti-1 čiais jau užbaigtos. Vokiečiai 
jos planus ir jis gerai žinojo j užima paskutinę santarvės po
li, itlerio karines pajėgas. j zicijų — Dunkirko uosto ir 

1936 m. Betraud De jjouve- miesto griuvėsiu1* "O
nal, Prancūzijos ambasado-

karalius buvo ne vien. vyriau
’sias kariuomenės vadas, 
dar ir valstybės galva.

Quincy,
bet 10,000 tonų. Pažymėta, kad 

tas specialei misijai. Bet tik
roji priežastis nežinoma.

tų iš žemyno, pusės apie 150, 
000 vokiečiu masėmis vande

riaus Italijoj sūnui, Mussoli
ni pasakęs:

“Mano padedami jūs galit 
apginti Čekoslavikijų ir Aus
triją. Nebus jokių kitų prie
monių prieš Vokietijos įsiga
lėjimų centrinėj Europoj”.

Už tų savo paramų Mussoli- 
nis tenorėjo, kad Prancūzija 
pripažintų Abisinijos užkaria
vimų. Blunias nesutiko.

DAINAI TURI
PADUOTI AUKSĄ

BERLYNAS, berž. 1. — 
Nacių kontroliuojama . danųBERLYNAS, birž. 2. -

Vokiečių pranešimais, dar iri vyriausybė išleido naujas fi-j

Šiandie nėra Abisinijos, Vo
kietija valdo Čekoslovakiją, 
Austriją, Daniją, Olandiją, 
Belgiją, Norvegijos ir Lenki
jos dalis ir jau beldžiasi į An
glijos ir Prancūzijos duris, o 
Mussolini sėdi ir laukia.

Gal jis Vokietijos plėtimosi 
ir nebūtų sulaikęs, bet šiandie 
Anglija ir Prancūzija žinotų 
ko Italija laukia.

BRITAI TIK VIENOS 
DIVIZIJOS NEIŠTRAUKĘ

Pasprukusieji iš Flandrijos 
vadinami karžygiais

LONDONAS, birž. 2. - Dar! ciaus tik viena britų divizija 
ir šiandien mažos santarvi-! negrįžusi, 
vininkų grupės iš Flandrijos: Vakar grįžo ir britų ekspe? 
grjžta į Angliju. Jos yra pas-! dicijos vyriausias vadas gen. 
prukusios iš Flandrijos per] lordas Gort. Iškilmingai (pa

sitiktas kaip karo laimėtojas. 
Jis buvo sveikinamas dėl jo

ni! kaip karžygiai. Pažymi
ma, kad jie atlikę didelius žy

niu brizdami puolė. Daug vo-'gįUs pasprukdami iš vokiečių, 
kiečių nukauta. į nepakliūdami priešo nelais

vėn. Britai tai vadina santar-
BERLYNAS. — Praneši-j vės iaįmėjįimi. 

mais iš karo laukų, keletas! Oficialiai pranešta, kad bri-
• v

1S tų karinę ekspedicijų Fland
rijoj sudarė apie 175,000 ka
riuomenės. Sako, iš to skai-

britų divizijų, bėgančių 
Prancūzijos, sųsmaugoje rado 
kapus.

BERNAS. — Šveicarai nu
mušė tris vokiečių bombone
šius.

ITALAMS LIEPTA 
APLEISTI ŠVEICARIJĄ

LAUSANNE, birž. 1. —
Italijos vyriausybė įsakė vi
siems italams kuo veikiau ap
leisti Šveicariją.

RŪPINKIMĖS SAVUOJU 
BIZNIU - KARDINOLAS

nansines kraštui taisykles. Nu; PHILADBLPHIA, Pa., birž. 
rodoma, kad visi. danai ir Pa-J 2. — Jo Eminencija kardino- 

kiečių lakūnai ir karo laivai? nijoje gyvenantieji svetimsa-j las Dougherty, Philadelpbijos 
visu pašėlimu puolė. Nuskan-.liai visų kokį nors turimų au^ arkivyskupas, vakar minėjo 
dinta trys santarvės karo lai- ksų, svetinių šalių pinigus .ir 50 metų kunigystės sukaktį, 
vai, astuoni transportiniai lai- Svetimų šalių Šerus paduotų Šia proga Jo Eminencija 

pareiškė, kad J. A. Valstybės 
turi užsiimti ir rūpintis vien

vakar iš Dunkirko bėgančius 
į Angliją santarvininkus vo-

vai. ir numušta. 40 lėktuvų. | vyriausybei 
Be to, bombomis pataikytai
keturiems kitiems karo lai
vams ir 14-ai prekybinių lai
vų.

Pagaliau vokiečiai tvirtina, 
kad nuskandinę britų vėliavi-

lais remdamosi skaudžiai nu
kentėjo įsikišusi į Europos 
reikalus. Tai puikus panioky-' 
mas daugiau nesikišti, kad 
nedera ten maišytis. Ameri
kai reikalinga taika ir ramy
bė. Europos diktatoriai pri
lips liepto galų.

Anot kardinolo, Europą išBUKAREŠTAS, birž. 2'. — nuosavais reikalais ir budėti,
Pakeistas kitu naciams sim- kad. nepatekus į svetimų kra-^ tiko skaudi, Dievo rykštė?
patingu rumunų užs. reikalų 
ministras. Paskirtas Ion Gi- 
gurtu.

štų nagus. Valstybės užsisuko nuo Visa-r

HITLERIS GALI IR 
AMERIKĄ UŽKARIAUTI

ROMA, birž. 1. — čia gy
venų naciai tvirtina, kad Hit
leris galįs vieneriais metais 
ir J. A. Valstybes užkariauti.

Jie tvirtina, kad amerikie
čiai neturi nei istorinių, nei 
karinių tradicijų. Amerikie
čiai bilijonus dok išleidžia 
ginklavimuisi ir neįsiginkluo- 
ja nors tiek, kiek Anglija, ar
ba Prancūzija. Tiesa, ameri
kiečiai. turi daug" * stambiųjų 
fabrikų. Bet su fabrikais ne
galima pastoti kelio vokiečių 
pirmenybei.

Nepaisant tūkstančių mylių 
atstumo ir Atlantiko vandeny 
no, vokiečiai gali išgriauti vi 
sų Ameriką. Žinoma, jie turi 
sugalvoti naujus kariavimui 
būdus. Bet pas vokiečius tas 
galima. Svarbiausi vaidmenys
yra propaganda, sabotažas ir

Pasaulinio karo laiku,. sa- Į galio. Po šių nelaimių seks’pilietinis karas> p0 to vyksta

kė kardinolas, Amerika idea- Dievo pasigailėjimas. įsiveržimas.

sumanumo ištraukti kariuo
menę. Anglijos karalius jam 
pripažino aukštąjį ordinų. Ge
neralinio štabo viršininkas 
jam įteikė atžyniėjimų.

Gen. Gort pareiškia:
“Mes turime susidurti su

vokiečiais ir laimėti. Nesvar
bu mano grįžimas. Svarbu ir 
reikšminga, armijos ištrauki- . 
mas. ’ ’

Laikraščiuose apie karo bai 
senybes pilna. Net nebenuma- 
nu apie kų tie patys laikraš
čiai galėjo rašyti prieš karų. 
Jei pasaulio spauda prieš ka
rų būtų tiek vietos pašventu
si aiškinimui kaip karų iš
vengti, jei būtų pasistengta 
įsąmoninti žmonija, jog karo 
niekas nelaimi — šiandie gal 
nereikėtų skaityti karo žinių 
ir nugąstaujanti dėl artimųjų 
likimo.

BERLYNAS, birž. 2. — 
Hitlerio Muosprendžiu išlais
vinami paimti nelaisvėn o- 
landų kareiviai ir įpareigoja 
mi imtis darbo šalies atsta 
tyme.

Allies open Yser 
flood gotes to form^ 
water defense line

KUR LINK DABAR 
VOKIEČIAI NUSISUKS

BERLYNAS, birž. 1.
L okiečiams baigiant blaškyti reSp. įg pa., iškėlė sumanymų 
paskutines santarvininkų lie
kanas Flandrijoje, autoritaty- 
viuose nacių sluoksniuose spė 
jama, kad džiūgaujanti vo
kiečių kariuomenė dabar su
simes prieš prancūzų pietines ŽUVO PRANCŪZŲ 
armijas išilgai Somme ir Ais-j GENEROLAS

nG UPHJ‘. v. PARYŽIUS, birž. 1.
“Pripažinome prancuį .

r . . ! Karo fronte automobiliozams gyventojams devynių I. . _. v0 • * laime,je žuvo prancūzų
rolas Gaston Billotte, buvęs 

‘ Paryžiau'.? karinis gubernato-

PRIEŠ SVETIMŠALIUS 
LEIDĖJUS IR AUTORIUS

AVASHINGTON, birž. 1. — 
Kongreso atstovas R. E. Ridi,

uždrausti svetimšaliams leisti 
laikraščius, žurnalus, arba ki
tus leidinius ir juos redaguo
ti.

STALINAS TIKRAI 
BIJO HITLERIO

BUKAREŠTAS, birž. 1. — 
Hitlerio pasisekimai kariauti 
su Prancūzija ir Anglija su
krečia bolševikų vadus, o 
ypač patį 'diktatorių Stalinų, 
žiniomis iš Maskvos. ji

Maskvoje nuomoniauja ?% 
kai Hitleriui pavyks laimėti 
karų vakaruose, kas jį galės 
sulaikyti nuo nusisukimo prieš 
Ukrainą, arba ir pačių Rusiją.

Jei Hitleriui būtų lemta su 
kelti žygius prieš Maskvą, pa 
tys bolševikų vadai jaučiasi, 
kad niekas jo negalėtų sulai
kyti. Nes raudonoji armija 
kovose su suomiais kuo pui
kiausiai užsirekomendavo ne
tinkama kovoti su apmokytu 
priešu.

Bolševikų kariuomenė nei- 
.giama Rumunijoje, Turkijoje 
ir Vengrijoje.

Bolševikų laikraščiai iš pra 
džių plačiai rašė apie vokie
čių įsiveržimų Belgijon ir O- 
landijon. Šiandie tie patys lai 
kraščiai trumpai pažymi apie 
Hitlerio pasisekimus vaka
ruose.

Bolševikai iš baimės susi
laiko nuo Hitlerio glorifikavi- 
mo.

Taip vokiečiai Flandrijoje ir šiaurinėje Prancūzijoje suskaldė santarvės armijas 
jas nugalėjo. i

n.

j mėnesių laika pasimesti su> c i
savo karinga vyriausybe. Da
bar gi šios progos jie neten- 

) ka”, sako naciai.
j Į angliškos susmaugus pa- 
! krantes vokiečiai gabena sun- 
į kiųjų artilerijų, su kuria kon
troliuos sųsmaugų. Tas Angli 
jai sukelia daug susirūpini
mo. Saugojant sųsmaugų, vo
kiečių kariuomenė bus laisva 

I veikti prieš prancūzus. Ma-

ne- 
gene-

VYRAI PAKEISTI 
MOTERIMIS

LONDONAS, birž. 1. — 
Požeminių geležinkelių stoty
se bilietų pardavėjai vyrai pa 
keisti moterimis.

nus.

BERLYNAS, birž. 2. - Na
ciai tvirtina, kad vienoj 
Prancūzijoj jie paėmę nelais
vėn vienų milijonų karių.

SPRINGFIELD, III., birž. 
2. — Vakar nežinia kur am- 
bulansu išvyko Sergąs guber
natorius Horneris.

ORAS
Šia-CIIICAGO SRITIS, 

ndie numatomas lietus ir vė
tyt, Anglijon įsiveržimas bus į siau.
atidėtas. Sakoma, pirmiau bus! Saulė teka 5:15, leidžiasi 
apsidirbta su Prancūzija. ‘8:20'.
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yra svarbiausia ir vienintelė priemonė, viso
kios teisės ir teisingumo šaltinis, Prievartau
jama sąžinė, prievartaujamas visas žmogus. 
Ten, kur nesiskaiteima su žmogumi, kur žmo
gus yra tik vienas, iš aukštesnės rūšies gy
vulių, be jokio aukštesnio paskyrimo, kur ki
tokia bausmės priemonė beveik nepripažį-| 
stama, kaip tik mirties bausmė, kur gabiausi 
ir geriausi žmonės gali būti pašalinami iš 
gyvenimo vien dėl to, kad nukrypsta- nuo 
bet kuries komunizmo dogmos, ten yra grį-J 
žimas į klasišką barbariją ir dar klasiškes,- 
nę vergiją.

Vargu kas nežinotą, kad komunizmas sa
ve ūkine san.'varka anaiptol nieko negali su
žavėti, kaip tatai gaunam kasi kart vis la
biau įsitikrinti.

Antras Europos Karas
Vokietijos mekanizūotos; ir Tas yra daroma daugiausia 

motorizuotos karo jėgos, lyg vardan darbininką gerbūvio, 
žaibas, per 6 damas užkaria- Rodosi turėtu būti gera pa- 
vo Olandiją, per 13 dienas ūžė- moka visiems amerikiečiam1.-, 
mė beveik visą Belgiją ir po kad dabartinė žmogžudystė ir- 
11 dienų jau Imvo lik 65 mv-Į darbo žmonių skerdynė Euro- 
lias nuo Prancūzijos sostinės poje yra diktatorių vykdoma.
Paryžiaus.

Jei alijantai pralaimės da
bartini karą Europoje, tai

Prie suruošimo dabartinės Eu
ropos baisios tragedijos pri- 

1 sidėjo visi trys didelių Euro-
bus didžiausia katastrofa pa-! vatotybin diktatoriai.

Skelbimų kainos prisiunčiamos careikalavus. 
Entered as Second-Class Matter March 31, 1916, at

Chicago, Illinois Under the Act of March S. 1879.

Komunizmas Yra Siaubas

Gegužės mėn. pirmosios dienos proga ‘ ‘ šal-1 
tinis“ įdėjo; dr. J. Pacikevičiaus straipsnį, 
kuriame nuodugniai apibudinamas komuniz- i 
imas. Į klausimą, kodėl komunizmas yra siau- i 
bas, autorius atsako:

Pirmiausia todėl, kad jis yra kosmopoli
tinis, neigiąs atskiroms, tautoms pilną teisę 
nepriklausomai ir savarankiškai gyvena bei į 
apsispręsti, ir visas tautas norįs suburti į vie
ną bespalvį konglomeratą. Komunizmas yra 
iš principo prieštautiška teorija: tėvynės ir 
tautos meilė jame neranda vietos.. Supranta
ma, kad tie, kuriems žodis tėvynė yra šven
tas dalykas, krauju į kiekvieno širdį prigim
ties įrašytas, niekad nenorės jo matyj savo 
krašte. Kokį pavoju sudaro komunizmas tau
tos ir valstybės nepriklausomybei, puikiai 
matyti iš šiandienės Prancūzijos pavyzdžio. 
Kai kilus karui, krašto nepriklausomybė at
sidūrė pavojuje, tie liberališki prancūzai, ku
rie visai nevaržė komunistą, tuoj pastebėjo, 
koks yra didžiausias šalies nepriklausomy
bės priešas iš vidaus, ir tuoj uždarė komu
nistą partiją, o pačius ją ats Jovus parlamen
te patraukė teismo atsakomybėn už valsty
bėm išdavimą,

'S' .Karolio Markso komunizmo paprastai trok- [ 
šta žmonės daugiau: ar mažiau nukrypę nuo 
sveiko prigimties balso. Konkrečiai tariant, 
komunizmo šalininkai yra arba tie, kurie 
savo tėvynės neturi ir kuriems visas pasau
lis yra tėvynė, arba tie, kurie, turėdami tė
vynę, jos vertės nesupranta ar suprasti ne
nori. Neatsitiktinai tad mūsą krašte didžiaur- 
sias komunistą nuošimtis yra. iš kitataučią 
ir tamsią sufanatizuotą darbininką sluoks- 
nią. Teneuž'sigauna komunistai, jei pasaky
siu, kad daugelis ją, ypač iš darbininką tar
po, yrą žmonės, su sadisJniais palinkimais: 
jie, aiškiai matydami, kokį pragarą sukūrė 
komunizmas ten, kur jis sakėsi atėjęs rojaus 
įsteigti, stengiasi ir savo kraštą įtraukti į 
tą nelaimę vien dėl to, kad būtą skurdo ly
gybė. '“ Tegul visi lygįai kenčia., kam tik mes 
vieni! “ — taip kalba tie, kurie, užuot ieško
ję būdą savo būklei pagerinti, pagiežos ve
dami, nori ir kitus matyk kenčiančius.

Toliau, komunizmas yra baisus dėl to, kad ' 
jis yra antikristiškas mokslas ir santvarka. 
Jis iš pagrindą griauna krikščioniškąją kul
tūrą ir drauge tikrąją kultūrą ir bet kokį 
tikėjimą į Dievą, jei tas Dievas nėra komu
nizmas. Jo šūkis: “Manę karalystė tik že
mėje“ iš pagrindą' verčia Kristaus, šūkį: 
“Mano karalystė ne iš šio pasaulio“, a ei 
komunizmas pirmoj eilėj būtą tik nauja ūki- -' 
nė santvarka, tūi su juo galima būtą rasti 
bendrą kalbą kaip su kiekviena klaida, ku
rioje gali būti ir krislelis tiesos ir ypač, jei 
jos sekėjai turi bent kiek geros valios. Bet 
dabar komunizmas pirmoj eilėj yra pasaulė
žiūrinė teorija ir santvarka ir tai griežtai 
priešreliginė. “Religija — tautą opiurMs“.
•— žinoma komunizmo tezė.

• Įdomu pastebėti, kad velionis popiežius 
Pijus XI tiek yra parodęs plačiaregiškumo, 
jog savo laiku, būdamas nuncijumi, net bu
vo bebandąs kaip nors rasti bendrą kalbą 
ir su komunistine Rusija, bet greit gavo įsi
tikinti, kad tatai neįmanoma. Tas pats po
piežius pasmerkė tik bedievišką komunizmą,1 
tuo duodamas suprasti, kad jei komunizmas 
nebūtą bedieviškas, tai nepaisant kitą jo 
klaidą, galima būtą rasti šį tą bendro su juo.

Pagaliau komunizmas pasauliui yra siau
bas, ypač dėl to, kad jis yra visokeriopos 
prievartes, mokslas. Prievarta ir kardas jame -

APŽVALGA

Viešoji Opinija
“XX Amž.“ įdėjo St. Y. straipsnį, kuria

me tarp ko kito yra rašoma:
“Pas mus viešąją, opiniją, formuoti ir jąja 

naudotis tesirūpinta beveik išimtinai politi
kos srity. Bet, rodos, yra ir kitą viešų sri-' 
čiųdr reikalą, kurie mažoms tautoms sudaro1 
pačią didžiausią politiką, nes lemia pačią J 
ją egzistenciją. Kas gi tie svarbūs kiti rei-J 
kalai? Čia mes galime paminėti viešosios 
moralės, tautiniu tradicijų, viešosios liigie 
nos ir panšius dalykus, kurie tautos egzis
tencijai ir atsparumui, rodos, turi nemažiau 
reikšmės, negu politiniu grupių manevrai.1 
Šitie reikalai svarbūs ir dėl to, kad mūsą Į 
tautos ir valstybės priešai dažnai šitame 
punkte nori suduoti mums lemiamą smūgį.' 
Jie panaudoja tautos moralės ir sveikatos 
pirklius, kurie drąsūs, rizikingi, apsukrūs, 
moka apeiti įstatymus ir žmones, pridengti 
savo niekšybę dorybe, menu, higiena, ekono
miškumu.

“Kalbėkim tiesiai ir atvirai. Visi kalba 
apie kai kuriu viešbučiu netvarką, o viešoji 
opinija tyli. ir toleruoja. Daugelis laiko ne
normaliu dalyku pasilinksminimus kurie te- 
sia'si iki paryčiu, bet viešoji opinija nedrįsta 
prieš tai kelti, balsą. Daug kam nepatinka j 
“geri bizniai.“ ir tolygūs Įšvirkščio gyveninio i 
vaizduotojai, bei propagatoriai, o> tačiau ty-' 
įima. Ne vienas griebiasi už galvos pasekęs! 
gimimą mažėjimo, išsiskyrimu, lytinėm ligom 
susirgimu statistikas, bet viešai nedrįsta apie 
tai kalbėti. Atsakingiem tautos žmonėms se
niai aišku, kokį meškos patarnavimą atlieka 
savivaldybės. įrengti automatai, bet dantis 
sukandę tyli. Kasmet nužudoma 15,000 negi
musių gyvybių, o dėl to žmogžudžiai nėra vi
su griežtumu smerkiami. Pasitaiko filmą, ku
rios neva negatyvinės pedagogikos tikslu, 
propaguoja išvirkščią gyvenimą, bet mūsą 
spauda nepasako drąsaus papeikimo žodžių, 
o visuomenė neboikotuoja. Valstybė pati pa
laiko ir plečia, savo tautiečiu svaiginimąsi, 
.ir niekas dėl to- nedrįsta protestuoti.

“Jei visuomenė mato šias blogybes ir lai
ko jas kenksmingas tautai ir valstybei, tai 
josiois opinija tų blogybių atžvilgiu neturėtų 
būti apatiška. Jei ji mato blogį ir nepajėgia 
jam priešintis, taip sakant, save apginti, tai 
ar ji nėra pasidariusi abulikė — bevales Jei 
ji tyli dėl to, kad neatsiranda kas drįstų pa
kelti balsą, tai ar ji nėra tapusi bailią ir sa- 
vinaudžių visuomenė'? Jei ji .mano, kad vis
kas tvarkoj -r- ko čia dar kai kas nori, — tai) 
ar ji nėra tapusi akla? Jei jai atrodo, kad' 
čia nieko tokio, kad- reikia gi duoti žmon'n D 
truputį atleisti vadžias, išsiūžti, tai ar ji nė
ra netekusi atsakomybės pajautimo ir ar ne
žaidžia kibirkštimis ties pat tautos stogu?“

Kitokie Jie Nebus
“Am.“ pastebi, kad Lietuvos kai kuriuose 

laikraščiuose iš buv. Lenki jos atbėgę lenkai r 
labai šlykščiai rašo apie žuvusios Lenkijos, 
vadus, ypač apie Pilsudskį, kuriam prime
tama iki šiol- viešai neskelbtų nedorybių. Gal 
tais savo buvusią vadų niekinimais kai ku
rie lenkai bando laimėti lietuvių simpatijas, 
gal turima kitokią siekių. Bet kur. buvo tie 
lenkai, kai Lenkijoje siautė tautinių mažu
mą persekiojimas, kai ' Vilniaus krašte visu1, 
įnirtimu naikinta visa, kas lietuviška?

Visuomet verta prisiminti, kad pastipu- 
:šiain liūtui ir asilas mėgina įspirti. Alums 
rodos, kad Lietuvoje vertėtą laikytis ypa-l 
tingo atsargumo lenką atžvilgiu. Atskirą, 
lenką pasipiktinimo praeitimi baisai neturė
tą užtemdinti gyvosios tikrovės.' Lietuviui 
nepakeliui su saldžiažodžiavimais.

šaulio istorijoje. Hitleris, iš
lošęs karą, paimtų Britanijos, 
Prancūzijos, Belgijos ir Olan
dijos teritorijas bei kolonijas 
Afrikoje ir Azijoje. Tokios 
pasaulinės .imperijos, nesvajo
jo nei Cezaris, nei Napoleo
nas.

Belgijos pasidavimas Hit
leriui nereiškia; santarvės val
stybių karo pralaimėjimą. Dė
dė Šamas dar nepradėjo ka
riauti prieš totalitarines val
stybes. Amerikos valdžia sku
biai daro svarbiaūsį nuospren
dį savo šalies istorijoje. Hit
leris labiausia bijosi, kadVokietija nelaimės . karo

kol Anglijos galingas laivynas . . 1 . ,v _T , .
i , . .. _ neįeitu karau pnės V okietijąnebus sunaikintas ir Francu-

’ Jungtinės Amerikos Valstybės 
neįeitų karau prieš Vokietiją 

p pirm, negu jisai užduos smū-zijos narsi kariuomenė sutrim . ,..
, • , T> i • i i • • g'l aliiantams. Hitleris stenkinta. Rodosi, kad naciai puo
limais iš oro negalės 'sumušti 
Prancūzijos kariuomenės ii 
paskandinti. Anglijos karo lai 
vyno. Britanijos jūrą pajėgos' 
valdė Europą nuo 1588 metų. 
Hitlerio pozicija yra panaši 
generolo Robert E. Lee Ame
rikos valstybių civiliniam La
re. Lee buvo gabus generolas, 
bet jam reikėjo vakarinių val
stybių arklių ir kviečiu aruo-

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS į nagą visi gatvės pėstieji. Vi- 
Šiandie, tavorščiai, dedu s* praeiviai palaiko vargšus 

ant savo vožnaus delno porą vaikus, kurie taip pat turi tei- 
korespondenciją iš Lietuvos A gyventi. Automobilininką
laikraščiu. Prašau:

giasi .išvengti ir nea-tkartotl 
padarytą ' buvusioj kaizerio 
klaidų. Amerikos įsikišimas į 
pasaulini karu. atėmė iš Vo-jL c c . i

! kietijo's progą laimėti karą 
ir pavergti visą Europą.

Nėra paslaptis, kad. Hileris 
ir Stalinas jau seniai pradėo 
nepaskelbtą karą. prieš Jung
tiniu Amerikos Valstybių de
mokratiją. Šiame kritiškame

d,ų, šiauriniu valstybių gele-! momente komunistų partija ir
žies ir dirbtuvių. Hitleris ne- 
užkar.iaus Britanio's ir Pran
cūzijos kol šios valstybės ga
lės Vokietijai užblokuoti inais 
tą, gazoliną, geležį ir varį. 
Tiesa, naciai, gauna maisto 
produktų iš užimtą teritoriją, 
bet gi to neužtenka ir neuž
teks : išmaitinti mįli joninę ar
miją.

Šiandieniniam kare žmonių 
pajėgos prieš mašinas. 'Gene
rolams ėmė kelis tūkstančius 
metą realizuoti, kad niiru'sį 
kareivį negalima panaudoti 
gynimui savo krašto. Vokie
tija saugoja savo kareivius 
kiek galima šiame kare. Ko
dosi alijantų generolai dar ii 
dabar nepermato, kad šis ka
ras yra tikrai mašiną karas. 
Hitleris gerai suprato, kad 
dabar yra mašiną gadynė ii 
tuo būdu per pastaruosius 7 
metus prisiruošė laimėti karą 
tankomis ir karoi lėktuvais. 
Vokietijos karo štabas daug 
pasimokino iš buvusio pasau
linio karo. Pabaigoje pasauli
nio karo vokiečiu kariuomenė! , 
rezervai dažniausiai stovėji 
klaidingoj vietoj, o prieš pa
liaubą dieną jau niekur ne
buvo likę vokiečiu kariuome
nės rezervų. Vokiečiai dabai 
vartoja naują karo taktiką 
Jie sėkmingai naudoja kuo 
daugiausia tankų ir orlaivių, 
kuo mažiausia kareivių karo 
fronte.

Prezidento Roosevelto ir A 
merikos •žmonių pastovas lin
kui Europos karo daug pasi
keitė per pastarąsias kelias 
savaitės. Dėdė Šamas pradėję 
ūmai ginkluotis ir tapo labiau 
atsargesnis prieš šiandieninius 
kariavimo įbridus, ypatinga: 
prieš vadinamą penktąją ko- 
liumną. Yra neginčijamas lak 
tas, kad Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse randasi gana daug 
visokią negeistinų, gyventojų, 
išgamų bei šalies išdaviką, 
kurie nuolat band,o panaikinti 
savo ii' kitu amerikiečiu lais
vę ir čia įvykdinti diktatūrą.

‘Lietuvos Aidas“ rašo:
ima kolioti kelios moterys. 
Netrukus atsiranda ir polici-

Daugelyje gatvių, prie ku- ninkas, taip pat palaikąs vai
rių stovi dangoraižiai, kurio
mis plaukia tūkstantinės mi
nios žmonių, palyginti tylu 
kol dar vaikai mokyklose. Tik
ras triukšmas tose gatvėse 

'prasideda trečią valandą, kai 
iš mokyklą paleisti vaikai 
pradeda žaidimus.

“Vaikų nė kiek nevaržo ta 
aplinkybė, kad gatve naudoja
si ne tik pėtieji, bet ir atito

kti pusę. Automobilistui labai 
sunkiai pavyksta pagaliau iš
trūkti iš replių ir pasprukti.“

“Pasaulio Lietuvis’’ rašo: 
“Kovo 31 d. Čikagoj dien

raštis “Naujienos“ suruošė 
didelę meno mėgėją šventę, 
kurioje koncertavo žymūs 
Amerikos lietuvių “Birulės,“ 
“Naujos Gadynės“ ir “Chi- 

j mobiliai. Vaikai, kaip niekur j cagos Lietuvių Vyrą’ chorai, 
nieko, ima kreidą ir gatvėje' Šventė padariusi didelio įspū- 
išsibraižo reikiamą aikštę. Čia.'džio; kiti susijaudinę tautic- 
pat prasideda ir Žaidimai. | & ai skirstėsi net su ašaromis

Amerikos vokięčių bundas, 
propagandistai ir svetimu val
stybių agentai Amerikoje, ne-' 
turėtą turėti daugiau teisė? 
savintis žodžio laisvės, negi 
vokiečių parašiutininkai, ku

Pėstieji laukia vaiku žaidimo f 
pertraukos, bet ir automobi
liai priversti laukti, nes gali 
sutraiškyti kurį 'helakstantį 
šapalą. Tokiu atveju teisėjas 
visada apkaltina automobili
ninką — jis suaugęs žmogus 

i ir vaiką atžvilgiu turi būti 
atsargus. Dažnai šoferiai ne- 
beiškente paleidžia j darbą 
automobilių sirenas, bet prie 
tokių klykimų pripratę vaikai

akyse.

Bendrai, kaip tik kuriam 
Lietuvos laikrašty telpa kas 
nors apie Ameriką, tai skaitai 
ir mislija, kame yra toji Ame
rika, kur dedasi tokie dyvai. 
Arba kai kuris laikraštis deda 
kokią naujyną iš mūsų gyve
nimo, tai veik kiekviena pra
šos ant delno, kad skaniai pa
sijuokus. Mat, Lietuvos laik-

ne užpuolė Olandiją, gali sa- ncnori nutraukti savo žaidimų! raščių redaktoriai pradeda ne-
vintisi teisės dėl laisvo 
rinkimo,

Pradžioje pasaulinio karo 
vokiečiai, lošė panašią rolę, 
kaip ir šiame kare. Tadgi, ne
žiūrint dabartinių nelaimių 
karo laukuose, santarvės val
stybės galės laimėti ir šį ka
rą Prancūzijos karo laukuose.

Adv. N. Valasina

susi- į šoferįų. pyktį nekreipia 
jokio dėmesio.

Skelbia Tarptautines 
Laisvamaniu Sąjungos 
Iširimą

(KSB) Žinomas Paryžiaus 
antiklerikalų organas “La Lu- 
miere“ praneša, kad Tarptau
tinė Laisvamanių Sąjunga sa
vo centrą turėjo Briusely, kur 
buvo šaukiami ,ir specialūs ją 
kongresai. Sąjungos krizė pra
sidėjusi nuo to, kai po Sovie
tą Sąjungos — vokiečių suar
tėjimo, po Suomijos įvykių 
pradžios, centralinis laisvama
niu komitetas pasiuntė svei
kinimus Sovietų S-gąi ir ypač 
sau artimoms sovietų organi
zacijoms. Specialų sveikinimą 
Stalinui pasiuntė belgą lais
vamanių pirmininkas A. Bou- 
langeris. Tos pačios linijos 
laikėsi ir belgų .k.isv. laikraš- 
tis “Ka Pensėe“. Prancūzai 
laisvamaniai' išnešė rezoliuęi- 

' ją, 'kurioje pasmerkia Tarpt. 
Laisv. Sąjungos centro elgesį, j 
Kadangi šis protestas nebuvo 
reikiamai priimtas' dėmesin, 
prancūzų laisv. organizacija! 
pasiuntė į Briuselį savo atsto- ! 
vą A. korulote. Galų gale ras 
viskas privedė prie tarpt, 
laisv; organizacijos skilimo. 
Minėtas antiklerikalinis ,pran-: 
cūziį laikraštis pri deda, kad 
organizacijai tai esąs sunku? 
moralinis ? smūgis.

.<

“Pas mus (Lietuvoj—-prof. 
Kamp.) nekantrus automobili-

besuprasti mūsą lietuviškos 
šnekos ir dėl to, kai tik ima 
ką iš mūsų laikraščių, tai vi
suomet jiems išeina jei ne at

itinkąs įtūžęs imtą barti vai- žagariai, tai keistai. Neužilgo 
kus, reikalaudamas praleisti gali būti visi ir šlėktai: mes 
mašiną. Amerikoje žino, kad( nesuprasim Lietuvoj “išgrv- 
nicko iš to neišeis. Įsižeidę Į nintos” šnekos (jau ir dabar 
vaikai gulte apgula mašiną.1 gerokai “ apgryninta ’ ’ francū- 
Po kelią minučių iš kailio be-’ ziškais ir angelskais žodžiais), 
sineriantį automobilininką ima o Kauno ponai — mūsiškės.

Kiek Kurios 
Tikybos Žmonių
Yra Pasaulyje?

(KSB) “Schoen. Zuk.” skel 
bia tokią pasaulio religijų sta
tistiką: visame pasaulyje yra 
iš viso 2,122,.608,000 žmonių, 
iš kurių 398,277,000 katalikai 
(pagal kitos statistikos kata
liką esą apie 406 milijonu), 
201,868,000 protestantai, 161,- 
30o.000 ortodoksai, 9,348,OOSi

kiti krikščionys, 16)391,096 
j Mozės tikėjimo, 296,177,000
' mahometonai, 252,462,030 in- 
| duistai, 180,990,000 budistai, 
18,800,000 šintoistai, 393,000,- 
009 kitokie ryt. Azijos tikybą 
išpažintojai, 115,828,000 pago
nių ir 77,742,000 netikinčių 

i bei kitokių, apie kurių tiky
bą nesurinkta žinių.

REMK1TE, PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

Juodomis rodyklėmis atžymėta vokiečių kariuomenes j u 
dėjimas Prancūzijos šiaurėj. (Acme telephoto),

r
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Motery

Eina Pirmadieniais

MŪSŲ ŠVENTIEJI
ŠV. KLOTILDA nius nužudė. Trečiasis pabė- 

1 go ir Įstojo, į vienuolyną ne-!
toli Paryžiaus.

v . , Didelio gailesčio perimta
Jos šventė apvaikščiojama; 
birželio 3 d. Klotildą motina/ 
išaugino kataliką tikėjime. Iš 
tekėjus už karaliaus Klovio,' 
ji dėjo pastangų atversti jį 
kataliką tikėjimam ligai jos; 
uolus pasišventimas buvo be

Franku karalienė, Klovio 
_ tkaraliaus žmona, gimė 474 m. t)

ta apleido Paryžių ir 
k pasitraukė j Tours, kur arti 

Šv. Martino kapo praleido li
kusį gyvenimą maldoje ir ge
ruose darbuose. Ir čia teko

<mių. Vienok, gimus pir
mam sūnui, ji gavo vyro lei
dimą, jį pakrikštyti Ingomiru. 
Sūnui mirus kūdikystėje, Klo- 
vis turėjo progos kelti ginčus 
prieš K.lotildos Dievą.

Tačiau Klotildą nenusiminė. • 
Gimus antram sūnui, ji vėl 
gavo vyro leidimą pakrikšty
ti. jį Klodomiru. Šiaip katuli 
■kystė stiprėjo Franko kai 
lystėje. Neužilgo po, to ir pats J 
karalius atsivertė. Istorija!

jai daug kentėjimų ir bandy
mų pergyventi.

Jos duktė, Klotildą, baisiai 
savo, . vyro persekiojama ir 
kankinama, prašė brolio K.il- 
deberto išgelbėjimo. Brolis ė- 
jo ją gelbėti ir laimėjo. Vyras 
žuvo kovoje. Klotildą, pris-

n p i r gy s a

Skyrius

Veda A. Lapinskienė

Daug sielvartų motina per
gyveno. Galutinai jos sūnūs 
pradėjo tarp savęs nesutikti 
ir kelti karą. Tada Klotildą 
puolė prieš Šv. Martino kapą 
ir vi'są naktį meldė, kad jis
nedaleistų daugiau tokiu žu- . 1 dyščių šeimynoje. Iškilo bai-j 
si audra ir išblaškė abi arini-1 
jas, kurios jau buvo pasiren
gusios kovon. Taip šventasis
išklausė maldos 
motinos.

nuvargintos

Gausi dorybėmis ir gerais 
darbais, išnašlavus trisde
šimt keturis metus ir visą lai
ką: gyvenus kaip vienuolė, o 
ne karalienė; mirė 545 m.. Pa-

Gardūs Gaminiai
Rašo E. Kleveekaitė

AIRIŲ ŠIUTINYS
2 svarus avienos nuo spran

do ar pečių.

Viešpatie, Tau 
Mūsų Širdys!

Jos užaugusi duktė

prieš vieną žmogų, kurį pir- 
•nru pažvelgimu pastebėjau e- 
sant girtą. Aš užsidengiau šy?- 

! du veidą, ir nusigręžiau į lan- 
i gą, kad nesutikčiau jo bėgė-

, mums bažnyčia esanti nerei- disko žvilgsnio. Bet jis man 
i kalinga, bažnyčios oras esąs' nedavė ramybės, darydamas 
, tvankus, nesveikas ir šaltas.! storžieviškas pastabas ir juo- 

verk- Jis atliekąs savo pareigas kaip kus. Man ašaros riedėjo p/i” 
dama stovėjo prie karsto, ku- teisingas žmogus, ir tai esanti, veidus iš gėdos ir moralinės
riame mirusioji dabar ilsėjo-j jo malda ir pamaldos; dąu-! kančios; žmogus darėsi vis į- 
si taip ramiai, taip švelniai, giau nieko ir nereikią. Į žibesnis. Staiga atsirado — aš
tarsi, mintis ja.i būtų tik mie-j “Aš tuo ir tikėjau. Taip nežinau kuriuo būdu — prie 
gas. Mirties Viešpatyje ramus ir gyvenau grynoje pagony-i manęs jaunas ponas, katalikų 
dvelkimas, tarsi, sklido nuo beje. Nekabojo, kryžius mano i dvasiškis, ir mandagiai pasa

kė, kad jis kiek toliau užpa
kalyje sėdįs su keliomis po-

1-4 puoduko miltų.
1-4 puoduko sviesto.
1 didelį svogūną, suraikytą 
4 mažas morkas, suraikytas
2 ropes supiaustytas.
6 puodukus vandens, drus- j kuri čia pat stovėjo užant-l maldaknygė 

i spauduotą pakietėlį ir žiūrėjo 
ketu- į antraštę:

! “Atminimui mielajai duk-
1-2 šaukštuko timų (thyme). rai; atidaryti po mano m.ir- 
1-2 lapelio. j ties“.
Sukapotų petruškų. 1 Taip buvo užrašyta.

kos ir pipirų.

3 bulves perplautas į
rias dalis.

Supiaustyk mėsą į gabalus, 
apibarstyk miltais ir sykiu su 
svogūnu pakepink svieste kol 
aprus. Pridėk morkas ir ropes, 
stambiai suraikytas ir supilk 
vandenį. Įdėk 2 šaukštukus 
druskos ir 1-4 šaukštuko pipi
rų. Kada užvirs, leisk dvi va
landas pavirti uždengtą. Pri
dėk bulves, timą irlaidota, prie vyro ir vaikų, 

paudimų nuvarginta, grįžtant'Paryžiuje, Apaštalų bažnyeio-
namo, mirė kelionėje. i je. | Į)aok prie stalo su ar be

.. ►--------------------------------- ” * ' kukulių, apibarstant kiekviena
.į; ATSIMINK JAUNYSTES DIENAS ■ da]j petruškomis.

lį ir virk kol bulves sumink-:

kaiminkos vaikai. Tada1Birželis — rožių, bijūnų, • gal,
, atostogų mėnuo. Šiltas veja- ; ne vienas bildesys motinėlei-

paduoda, būk Klevini nepasi-] ];s # skaistesnes, šiltos- ! įkyręs, o ne svetimam, tai „Sra I
seko kova. Jis maldavo Klotil- • ,.albos< I
dos Dievo pagelbos žadėda
mas apsikrikštyti. Laimėjęs 
kovą, jis, jo sesuo ir trys tū
kstančiai kareivių priėmė ka
talikų tikėjimą.

kiau plėtotis, pražydėtais žie i q neį vįenas negalime

lavono ir darė jį gerbtiną. Į lovos galvūgaly; kambario ne-
Ilgai duktė žiūrėjo motinai' puošė Dievo Motinos paveiks- 

į veidą, pagaliau apsigręžė, 
paėmė iš senoviškos dėžutė

las; niekur nebuvo matyti nei-! niomis; jisai sutinkąs pas.i- 
J švęstam vandeniui indelio nei j keisti vietomis, jeigu aš norė-

Gyvenau diena čiau 
iš dienos be Dievo, be tikėji
mo, ir buvau linksma, dirbau 

apiešauniai, negalvojau
J
nei

“Tas ponas man pasirodė, 
tarsi, angelas iš dangaus. Aš

/iau jam ranką, padėko- 
susijaudinus .ir, kiek ga- 
, širdingai už išgelbėji

mą, ir atsisėdau jo vieton, 
kur manęs niekas nekliudė.

“Pasigėrusis dabar visai 
padūko. Iš karto koliojo ku
nigus ir jėzuitus, pagaliau ė- 
niė keikti, plūsti ir šlykščiai 
kalbėti. Kunigas, iš tikrųjų, 
kaip pragaran pateko. Kai 
kurie ten buvę vyrai tik juo
kėsi pasigėrus.! o jo begėdišku
mu; niekas neužtarė kunigą; 
visi gėdijosi jo drabužių ir 
luomo. (Bus daugiau)

ateitį nei apie amžinybę. Visa, 
kas primintų Dievą, man bu
vo tolima, ir man atrodė, kad 
aš užtrokščiau ar turėčiau 
mirti, jeigu nueičiau į bažny
čią.

“Praslinko bemaž keturio
lika dienų Ragacc Šveįcarijo-

jau

Su ašaromis pabučiavo dre
bančia ranka rašytas eilutes 
ir ėmė plėšti antspaudą,

Pakietėlyj buvo keliolika 
pageltusių prirašytų lapų. Kas 
ten buvo rašoma, netrukus 
sužinosime; tai paprasta isto
rija, kaip mirusioji išmoko 
melstis.

Istorija tokia:
“Aš buvau dvidešimties me

tų jauna mergina, kai mano 
tėvelis, stambus pirklys ir fa
brikantas, su manimi keliavo 
po Šveicariją. Buvo puikios 
vasaros dienos; aš džiūgavau; 
mane žavėjo puiki gamta, ku
rią aš pirmą kart tokią ma
čiau. Rūpesčių aš neturėjau: 
ko turėtų rūpintis jauna, svei
ka, nesugadinta mergaitė, 
vienturtė duktė ir paveldėto
ja tokio didelio turto pačia-' 
me jaunatvės žydėjime! Mano 
motina buvo mirusi kai aš 
buvau dar kūdikis, todėl nuo. 
jaunų dienų užaugus savaran-' 
kiškai, bet visuose pasauli-

je. Buvo smagu 
tą geležinkeliu aš viena pa
dariau ekskursiją, į Churą ir 
tik po pietų grįžau į Ragacą. 
pas tėvelį.

“Vagonas buvo grūste pri- 
aš gavau atsisėsti'sigrūdęs;

viešėti. Kar-

$
TOMAČIŲ KUKULIAI

3 puodukus miltų.
3 šaukštukus “baking 

powder. ’ ’
1 šaulištuką druskos.
Apie 3-4 puoduko tomačių ’ 

skysčio. J
Išsijok miltus, “baking pow 

der” ir druską. Pilk užtekti
nai tomačių skysčio, kad pa- 

1 daryti tirštą košę krėtimui. 
Krėsk nuo šaukšto ant, šutinio

ir aukščiau
LENGVOS SĄLYGOS.

dais pažvelgti į saulutės nu
šviestą, žydriai blizgantį dan
gų. Šen ir ten debesių būre
liai lipdo neišpasakytos gro
žės spalvuotus vaizdus. Visa

didžiuotis, būk gimę metuose!
Dabar jau nemėgstam vaikų 
triukšmo, nepakenčiam jų ala- 
so. Užaugom ir persikėlėm į 
kitą pasaulį, kur vaikai nerei-

, kalingi, kur rimtumas ir ty- 
tapoi įrankis atsivertime gar-'į šaltos žiemos slėgančius pan-'la gakau esti taip,

<uri šimtine Į čius; stiepiasi gėrėtis šiltais
katalikiškoje saulutės spinduliais. Visur

Taip Klotildą atliko misiją 
Dievo Apveizdos jai skirtą: gamta džiaugiasi nusikračius

bingos tauto'?-, 
čius vadovavo 
civilizacijoje.

atsiduoda. Užmiršom, kad tu
rėjom ilgus laukus, miškus,

jaučiama gyvybe, virpėjimas, ; pįevas jr atostogavom kas
Klotildą turėjo penkis vai

kus; keturis sūnus — Iugo- 
inirą, kuris mirė kūdikystėje; 
karalius Klodomirą, Kildeber- 
ta ir Klota.irą:

čiulbėjimas.
Vaikelių grupės žaidžia dar

želiuose ; linksmučiai, džiaug
sme paskendę. Kiti vaikštinė-

ir dukterį, ku-j ja, bėgioja gatvėmis. Vienas, 
rią pakrikštijo savo vardu. Į kitas skubėdami dviračiu pra- 
Vyrui mirus 5.11 m., Klotildosj važiuoja. Visur ramumas, 
našlavimo metai buvo pilni, tvarka viešpatauja, 
skausmų ir didelių bandymų.
Jos sūnus, Klodomiras, sukė
lė karą, prieš giminaitį, ku
riame pats žuvo. Didžiai nu
liūdus Klotildą paėmė' savo 
globon jo tris sūnus, tačiau 
kiti jos sūnūs, Kildebertas ir 
Klotaira's, kurie tarp savęs 
pasidalino vyriausio' brolio
dalį, nenorėjo, kad vaikai gy- Tada ir ramumas bus su 
ventų, nes užaugę galėjo pa- drumstas. Vaikiški barniai, 
reikalaut apyskaitos. Todėl ginčai škverbsis oro bango- 
paviliojo juos nuo motinos mis pro atvirą langą. O ką 

du vyrės- bedarysi. Gal, ne tavo vaikai,

Pirmos dienos birželio, tai 
motinėlių rojus. Jos visu 
smarkumu pradeda bendrą 
namo apšvarinimą.
skubėti, nes netrukus baigsis 
mokslo metai, klasės pakriks 
ir tada prasidės nuolatinis du
rų varstymas.

Tada ir 
drumstas.

dien. O kokį alasą kėlėm?
Sunku būt ir apsakyt.

Jei nemėgsti vaikelių, ato
stogų triukšmingų pasireiški
mų; pasenai, ne tik užaugai.
Reikalinga mesti šalin metų 
slėgimą, artėti prie jaunųjų,'■ vasaros birželis 
pradėt su jais gyventi iš nau- ! farp mas p, gyvenimo rudens, 
jo. Žaisk su jais, džiaugkis suįkurįs tyloje ir rimtume už- 
jais. Jų gyvenimo knygos la-1 mįgdys mus amžinai, 
puošė rašyk saulėtų dienų at-

Lietuvoj Girdėt
Karo Atgarsiai

GAURIŲ. — Dažnai girdėti 
vakarų pusėje dusuly patran
kų balsai. Ypatingai smarkiai 
buvo girdėti patranka? .dun
dant kai vokiečiai brovėsi, į 
N orvegi ją.

niuose ir meno dalykuose pui- 
ir uždengus duok pavirti apie kiai ipasįrųošusi;'visi niūsų na-■
12 minutų. | iv tėvelis buvo mano vai-'

Del paprastų kukulių, var 1
tok vandenį 
skysčio.

vieton tomačių

kad ne tiek, kiek kadaise šei
mynose būdavo — bet kad 

j dar vis aušta rytojus, dar vis 
kloja metus

Ir turi! mintį. Kam kitam gyvenam, 
jei ne ateinančios kartos pa
skatinimui? Neturi savo vai
kų ! Džiaugkis kitų vaikais, 
užmiršk jų menkus netobulu
mus ; atsimink, 
gyvybės kūrėja, 
iručių pradžia.

kad vasara 
gyvybėj jau-

saugios globos ir
Kasdien dėkok Dievui, kad| 

dar vis yra vaikelių gaila, PLATINKITE ‘ ‘ DRA UGĄ ’

“Tik vieno aš nesimokiau,
— melstis.

“Motina neparodė, kaip aš 
turiu sudėti rankas maldai, 
niekad man, kūdikiui, nelie
pė melstis. Aš lankiau aukš-; 
tesniąsias mokyklas, bet relŲ 
gijos pamokos čia buvo tik 
antraeilis dalykas. Aš priė
miau pirmąją šv. Komuniją 
ne tai nevertai, bet nesupras
dama, tos dienus svarbos. Aš 
buvau dora, bet vien dėl to, i 
kad mane saugojo aplinkuma, 
.ir įgimtas jausmas.- Paskuti-j 
nius šešerius metus aš buvau' 
nebuvusi bažnyčioje, nepriė- ' 
muši šv. sakramentu. Aš taiy 47 ' i
dariau ne iš blogos valios, bet 

į iš nežinojimo ir tikėjimo sa
vo tėvelių,! kuris; sakė, kad

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

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

Pienininkams ir Valgykloms.

KASTNER’S REFRIGERATION SALES
MES SPECIALIZUOJAME KARČIAMŲ ŠALDYTUVUOSE!

4234 W. 26th St., Chicago Lawiidale 2557

THINGS THAT NEVER KK/*
By GENE BYRNE5

FACTS YOU NEVER KNEW!.'I
|ūE MARSH OWL HAS EAR5 WHICH ARE

SUPER-SENSATIVE TO SOUNO...FROM A 6REAT 
HEIGHT HE CAN HEAR THE TINY SQUEAK OF A

By Bob Dart ’
PECIAL EAC MUFFS ’

T OF A \VELDER' 
APPAREL, DESIGNED TO SAFE- 
GUARD THE WEARER FROM 
SPARKS GETTING PAST HiS

* «
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Karo Norvegijoje Vaizdai !
Norvegų Savybės Ir jų Karinė Organizacija

Ne kiekvienas ginklą gavęs 
vyras yra kareivis. Tą tiesą' 
įrodo paskutinieji įvykiai kai 
kuriose Europo's vietose. Tau-' 
ta, kuri pasiekė aukštą me
džiaginės gerovės laipsnį, pa-j 
sirodėi visai jieparniošta tai 
gerovei apsaugoti.

Vienas užsienietis kalbėda
mas apie Norvegijos karinį 
pajėgumą',, yra {pasakęs, kad 
norvegai turį gerai organizuo
tą tik vieną karinį orkestrą. 
Šiaip jau ją karinė organiza
cija esanti, tariant, “mėgė
jiška”. Pašaipūs žodžiai, betj 
kai kuriais atžvilgiais pasiro
dė teisingi.

Žinoma, vokiečių karo žy I 
gi o Norvegijon sėkmę patik
rino to žygio staigumas, pui-^ 
ki organizacija, na dar tam 
tikra dalis išdavimo pačiuose 
norveguose ir norvegų karinės 
organizacijos silpnumas, neno
rint rašyti apie jos visišką 
nebuvimą.

Italų laikraščio “Coriere 
della Siera” korespondentas 
Norvegijoje pasakoja daug 
įdomių dalyku apie karą Nor
vegijoje. Norvegai esą keisti; 
■žmonės. Pavyzdžiui, Stenkje- 
ro bombardavimo išvakarėse 
švedų policija specialiais skel
bimais raginusi to miesto gy
ventojams laikytis ramiai, nes 
miestui joks pavojus negre- 
siąs. Kitą dieną StenkjerO' gy-į 
ventojai įsitikino, tokio poli-'i 
cijos optimizmo žalingumu ir 
lengvapėdiškumu.

Krintąs į akis ir norvegų 
nepaprastas sportiškumas, ku
ris nustelbiąs net neapykantą 
priešui. Norvegai kareiviai'

vieną plentą užvertė nupiaU-l 
tais medžiais. Norvegams at-' 
rodė, kad tokios užtvaros ga
linčios sulaikyti priešo žygia
vimą, nes patys p*er tas už
tvaras šokdami pilnoje šar
vuotoje niekaip nepajėgė per
šokti. Bet po poros dienų vo
kiečiai kareiviai tas užtvaras 
lengvai perlipo. Norvegai ma
tydami tokius vokiečių suge
bėjimus karštai jiems plojo.

Traukdamiesi norvegai nuo 
kelių nepašalino net ženklų, 
rodančių kelių kryptis ir nuo
tolius. Tas vokiečių žygiui 
daug padėjo, nes jie ir be va
dovų surasdavo trumpiausią 
kelią į savo žygio tikslą.

Tačiau, greta tokio norve
gų lengvapėdiškumo italų žur
nalistas pažymi ir paskirus 
didvyriškumo pasireiškimus? 
Jis patvirtino paskalas, kad 
norvegai šoferiai, vairavę au
tobusus su vokiečiais karei 
v.iais, tyčia nuvirstą! į bedug
nę, patys žūdami ir vokiečiui 
kareivius nužudydami. Buvę 
ir tekių nepaprastų įvykių, į

Trim.r norvegams šoferiams j 
buvo įsakyta sunkvežimiais iš 
Oslo į pafrontę nuvežti sprog
menis. Nuvažiavę 10 km. šo
feriui sustojo prie kariuome
nės stovyklos, kurioe buvo 
susispie;.,-. vokiečių kariai. Lyg 
komandos klausydami visi 
trys šoferiai išsitraukę žien 
tūvėlius užsirūkyti cigeretes, 
padegė nosines skepetaites ir 
kartu su žiebtuvėliais įmetė 
į sunkvežimius. Sutrenkė bai
sus sprogimas, žuvo vis trys

. ? . inorvegai, o su jais ir daug 
vokiečių kareivi ų.

LIETUVIAI DAKTARAI

tel. CANai 5969

DR. WALTER PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2155 YVest Cermak Road
OFISO VALANDOS 

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

OR. F. C, OŠKUNAS
PHYSICIAN AND SURGEON

2158 West Cermak Road
Ofiso tel. CANai 2345 

Ofiso Vai.: 2—4 ir 7—9

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

Tel. YARds 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12,

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

Šeštadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Taipgi akinius pritaikau.
3343 S. Halsted Street

LIETUVIAI DAKTARAI
Telefonas HEMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2415 YV. Marųuette Road

Ofiso valandos:
10—12 vai. ryte

2-—4 ir 6—8 vai. vakare 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais

susitarius.

(Acme telepboto)

Nors kariniai ir silpnai pa
siruošę, bet tautiniai sąmonių 
g.i norvegai stengiasi neatsa Į 
kinėti į svetimšalių klausimus 1 
Taip daro net maži vaikai.

į
Šiuo metu dar sunku būtų' 

atspėti, kuo baigsis įvykiai 
Norvegijoje. K aria u j anč.i o s
pusės, visai suprantamais su
metimais, iškelia savo laimė
jimus ir priešo pralaimėjimus, 
mažina savo pralaimėjimus ii 
priešo laimėjimus. Tame vie
na kitai priešinginiaujančių 
žinių rezginyje sunku sutįvbk-1

ti. Tik viena aišku, kad nor-, 
vegai gali pasigailėti labai su-- 
vėluoti savo rangumu susirū-| 
pinimo. Tauta, pasiryžusi sa-1

vo laisvę ginklu ginti, taip 
neturėjo daryti.

OR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct., Cicero, 111.
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

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

UNIVERSAL
RESTAURANT

Vestuvėm, Krikštynom ir kito
kiem Kaukimam Suteikiam Pa- 

‘tarna vinių.
l.inksmati Patarnavimas Visiems

756 W. 31st Street

A, A. NORKUS, sav. 
Tel. Victory 9670

AKIŲ GYDYTOJAS

Telefonas CANai 7329

DR. PE1ER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ii' pagal sutartį.
Sekmadiesiais inipgi pagal sutartį. 

Res. telefonas ŠEEley 0434.

KLAUSYKIME
Saltimiero Rytmetiniu
W. H. I. P. "b T ' '

LIETUVIŠKŲ RADIO PROGRAMŲ 10:00 EYT0
RAŠTINE

6912 So. YVestern Avenue PROspect 4050

OR, VAITUSH, OPT.
SPECIALISTAS 

O PTOM ETRIC A LL Y AKIŲ
LIETRIS

Suvirš 20 meti; praktikavimo [ 
Mano Garantavimas

Palengvins akių įtempimą,, kas es !
1 priežastimi gaivos skaud&jimo, i 
svaigimo, akių įtempimo, mrvuotu- j 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso ‘ 
trumparegystę lr toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsitl- j 
kiniuose egzaminavimas daromas sn 
elektra, parodančia mažiausias klai- , 
las. SpecialS atycta atkreipiama į j 
mokyklos valkus Kreivos akys atl- i 
taisomo* 1

Valandos: nuo 10 Iki 8 vai. vak, 
Nedeliomis pagal sutarti

Daugely atsitikimų akys atitaiso 
mos be akinių. Kainos pigios kaip 
oinniAu.
4712 SO. ASHLAND AVE.

VATM*

Telefonas HEMlock 2061

DR. JU5EPH KELLA
DANTISTAS

6558 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 8 vakare
Sekmadieniais ir Šventadieniais 

pagal susitarimą.

COPYRIGHT iNTCnNPTlONAL. CfrRTOoN

NAPPY
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YOU COPPERS HAVE BEEN 
VERY BAD BOYS SO I'M GON>JA 1 
MAKE YA STAMD IN TH'CORNERf
čomeonZyou rotten
BULIS// G-ET OVER T'THAT

/ / ziiįiitfTii "v SriSrA.

DUODAME

PASKOLAS
ANT NAMŲ

<6 Į | I I lk, Del Pirkimo — Pataisymo 
“ tv* ®eno Morgičio Atmokčjimo

"ū Si* r Ciceroj, Chicagoj ir Apylinkėse
TAUPYKIT PEIi | 

PAŠTĄ

LIETUVIS ADVOKATAS

CHARLES E, ZEKAS
ATTORNEY AT LAW

Mieste Ofisas:

11 South La Šalie Street 
Suiite 1701 Tel. Randolph 0331
Naujas namų adresas:
7019 So. Artesian Ave.

Tel. Hemlock 1940

Tel. Cicero 1484

DR. S. K. PALUTSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

SAVE BY 
MAIL ST, ANTHONY’S

Akiniai, visokių madų, už $2.45 
pritaikyti akims, tu pilna garancija. 
Egzaminavimas akių veltui. Lensą 
sulaužytų padarome už $1.00. Nauji 
tempeliai 50c. Adjustaviraas veltui

Dr. Karolis Nurkat-Nurkaitis ran
dasi didžiulėje Joseph F. Budriko 
krautuvėje kas dieną ir nedėlioję iki 

' 4-tos valandos popiet
JOSEPH F. BUDRIK

FURNITURE HOUSE
3409-11 S. Halsted St.

DR. A, JENKINS
(Lietuvis)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2500 YVest 63rd Street
OFISO VALANDOS:

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

Ofiso telefonas PROspect 6737 
Namų telefonas VlRginia 2421

BUILDING&LOAN ASSOCIATION
1500 South 49th Court, Cicero 

Tel. CICero 412 Jos. F. Gribauskas, Sec.
Vii.: Pirm., Ketvir., šeštad. 9 iki 8 v. v.; Antr., Trečiad. 9 iki 5 PP

[DABAR MOKAME Sį% UŽ PADĖTUS PINIGUS

KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI $5,000.1 
per Fedi-ral Savings and Loan Insurance Corn., \Vasbington, D. O.

-OH-GOLLY.'V/HADOA WE K 
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By Irv Tirman'
THE PEA SHOOTER FjNDS IT'S MARK — - -AND SO DOES OFFICER BENSON'S FISTf
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DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 South Archer Avenue

Telefonas LAFayette 3650
Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 

Penktadieniais.

4631 So. Ashland Ave.
Tel. YARds 0994.

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais.

DR. CHARIES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. MIDway 2880 Chicago, Iii,
OFISO VALANDOS:

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

Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. ryto.

DR. MAURIGE KAHN "
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avenue
Tel. YARds 0994

Rez. tel. PLAza 3200 

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

Tel. YARds 5557

DR. FRANK G. KWINN
(Kviecinskas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1651 YVest 47th Street
OFISO VALANDOS:

2—4 ir 7—8:30 v. vakare
ir pagal sutartį.

<5

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. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave.
arti 47th Street

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Res, 6958 So. Talman Ave.
Res. Tel. GROvėhill 0617 
Office tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

2423 W. Marųuette Road

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 

Nedeliomis pagal sutartį.
Office tel. YARds 4787 
Namų tel. PROspect 1930

Tel. CANai 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.
REZIDENCIJA:

6631 S. California Ave. 
TaL REPublic 7868

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

DR. J. J. KOWAR
(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 

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

Ofiso tel. VlRginia 0036 
E,ezidencijos tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedeliomis pagal sutartį.
Tel. CANai 0257

Rez. tel.: PROspect 6659

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

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

6 iki 2 vak vakarę. ___ ,
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’ ROŽES NUVITO, BET ATMINTIS BUS '

AMŽINA

Apie Amerikietį Pulk. J. Ryan, kuris didžiausio 
vargo ir skurdo metu pirmas ištiesė Lietuvai 
pagalbos raukę

KAUNAS (E). Gen. Nagius,'vę kariams. Šitos rožes soda-
Karo muziejaus viršininkas narnos lietuvių tautos narsu- 
gavo iš Raudonojo Kryžiaus mui pažymėti, o ypatingai tų, 
laiškų: “Mano brangus gene- kurie atidavė savo gyvybę už 
role! Dėkoju tamstai už rožes, tai, kų manė teisinga esant ir 
nuskintas nuo krūmo, pulk.' už kų sudėjo savo didžiausių 

jūsų1 aukų. Amerikos Raudonojo 
buvo Kryžiaus ir savo vardu, reiš-

pernai lapkričio 1. d. maloniai kiu vilties, kad jums daugiau 
Įteiktos ponui Malcolm Davis,' neteks imtis ginklo savo krai
kai jis lankėsi muziejuje. E-j tui ginti. Bet jeigu jums rei- 
■same giliai sujaudinti tuo ketų ir vėl kovoti palaikyti 

tam, kų laimėjot taip didžia
Lietuvos Raudonųjį kaina, tai esu įsitikinęs, kad 

Kryžių ir Amerikos Raudonų- teisybė paims viršų ir pasise- 
jį Kryžių. Ponas Malcolm Da- kimus bus Jūsų. Aš tikiuos- 
vis rašė man, kad pulk. Ry-j tačiau, kad su pirmutiniais 
ano rožių krūmas pradėjo vys- šių krūmų žiedais jau Ims is- 
ti. Todėl turiu dideli malonu-i sipildę visi Lietuvos terito- turėjo kur gydyti ligonių ir! draugas. Tarp kitko, jis rūpi

Ryano pasodinto šalia 
Muziejaus. Tote rožės

simboliu gilios bičiulystes, ku

Buvusiam Amerikiečiui Būtiniausieji Vilniaus 
Mgr. Dargiui 70 metu j Krašte Darbai

KAUNAS (E). Gegužėte 14 VILNIUS (E). Vilniaus ap- 
d. suėjo 70 metų amžiaus kun. skrities viršininkas pulk. Jo- rų, Vilkiškių 40 m., Jašūnų 

i mgr. V. Dargiui buvusiam uos1 nas Šlepetys pranešdamas a- 35 m. ir keletu mažesnių til- 
liam knygnešiui, kuris spau- pie padėtį savo apskrityje, ei- j tų.

I dos draudimo laikais sūsidė- Įėję kitų būtinų darbų sumi- 
| jęs su kun. Sidaravičium gar- nėjo mokyklas, kelius ir til- 
siu lietuviškų maldaknygių tus, kurie yra labiausiai rei- 
leidėju lankydavo savo ir ki- kalingi skubaus tvarkymo, 

i tų parapijų žmones, nešdamas Apskrityje eteama mokyklų, 
i jiems lietuviškos šviesos ir pradėtų statyti, dar rusų lai- 
I atgimimo vilties spindulius, kais prieš didįjį karų ir iki 

Ne kartų už tai jis sumokėjo nehaig'hl- Apskrities val- 
. pabaudas, susilaukė rusų žan-|(L^a pafchyžusi dar šį pava-
1 darų kratų ir pergyveno ki- sai>1 ir vasarų baigti statyti miestaS) planuojamos Trakų 
tokių pavojų. 1904 metais kun. lr galutinai įrengti Maisioga- 
V. Dargis, baigęs Romoje baž- ^eb("s, Pabeižės, Didžia- 
nytinių teisių fakultetų, buvo'^^einį°’ Dūkšto, Buivydžių 
išvažiavęs į Amerikų, kur vie- P, a(Ižios mokyklas, kurioms 
nerius metute pavikaravęs Slie-i išleisti pei pusę niilijo-
nandoah, Pa., buvo paskirtas no ^tų; be to paveldėta v.isa 
uauai kuriamos lietuvių pa-! m°k> ridų, km ioms yra bū-

Minersville, Pa. kle-7^a^ reikalingas pagrindinis

krities valdyba šių vasarų pa
siryžusi atstatyti šiuos dides
nius tiltus: Parudaminėte 39 
metrų ilgio, Turgelių 32 met-

Po nepavykusių kovų Europos kontinente grįžta namo 
lijos kariuomenė. (Acme teleplioto)

Vilniaus apskrityje vasar
viečių yra išplanuotų .ir va
sarnamiais apstatytų trys: Pa
neriai, Juodšiliai ir Rudami
na. Šios poilsio vietos taip 
pat bus atatinkamai pertvar
kytos. Iš viešųjų darbų per 
pirmųjį šių 'metų pusmetį bus 
tvarkomais Naujosios Vilnijos

r.i ji

A n

ina 'siųsdamas jums tris vi-! riniai pageidavimai, kurie vi
sų protingų ir teisingų žmo
nių manymu, yra teisingi ir 

Tebūnie garbė žuvu- 
Edvard v. Ryan, pulk.

teisėti 
siems. 
ltn. M

rapijo,'
Iš 156 mokyklų 

Plidadelpliijoj, Mt. Carinei irj^''bliaus apskrityje tik 44 te- 
kitur. Gaivindamas lietuviuo-'4U1 i nuosavas patalpas, kitos 
se patriotinę dvasių, palaiky

bonu. Vėliau klebonu buvo remontas.',

damas lietuvių kalbų ir pade-į butuose.
yra savivaldybių samdomuose

sužeistųjų, net 
gydy i1 tusias Įstaigas 
ir įtaisyti. Trūko vaisių

nebuvo lesų uos ir

;tų ir
tvarsliavos, krašte mirtingu 
irias viršijo1 prieaugli, o ka

I dainas steigti lietuviškai Šv.Į Visi apskrities, valsčių cėnt-
. Kazimiero seserų kongregaei-j ra' su Vilniumi yra: sujungti
i jai, bei jų mokykloms. 1920 plentais arba grįstais keliais,

x l.i m. kun. V. Dargis, grįžęs Lie-jbct žymi jų dalis nuo pa.t di- 
joklių žiedai bus pasodintų . . j , . , ' . .!, . . ... ..I tuvon, buvo paskirtas naujai

gatvės ir kiti apskrities mies
teliai bei tiesiamas plentas 
Nemenčinė - Maiši ogala , Ne
menčinė - Buivydžiai ir Ila- 
inernia - Bezdonai. Trakų ap
skritis iš Kaišiadorių jau pra
dėjo persikelti į Trakus, Da
lis įstaigų jau persikėlė.

Knygos — didžiausios tau
tos ir žmonijos turtas: iš pele- 
vingi namai: jie primena
smuklę. De Amici

jietuvos nepriklauso 
jure pripažinimu.. 

Gauti per Norman Davis
įsteigti mybės dejoklio (ivy) diegus, augusius 

Mont Verno n, George Vasli- 
ingtono, pirmojo Amerikos 
prezidento namuose. Turiu vil
tį, kad. tuos diegus jūs paso
dinsite šalia savo muziejaus, 
i vieta kur nuvysta pulk. Ry- 
ano rožių krūmą
kai]) nuolatinis artimų nnUų 
ryšiui simbolis ir taip pat, 
kaip' gyva atmintis pulk. Rya- 
no, kuris mirė, būdamas išti
kimas pasaulio Raudonųjų 
Kryžių Draugijų idealams. 
Jūsų Norman II. Davis'’.

Aukščiau cituojamas' laiškas 
gautas per Amerikos ministe- 
rį ponų Oven J. C. N orėm. 
Daugelis lietuvių dar gerai at- 
teimena pulk. Ryano vardų ii 
perskaitę p. Norman II. Da
vis laiškų atsimins .ir supras, 
kodėl tas vardas Lietuvoje ir 
Amerikoje siejamas su rožė
mis ir su tais kilniais simbo
liais, apie kuriuos aukščiau 
parašyta. Štai kų pats pulk.
Ryanas 1920 m. įrašė į Karo 
muziejaus garbės knygų: “Šia
ndien aš turėjau garbės paso
dinti šimtų rožių krūmų šalia 
paminklo, pastatyto žuvu- 
siems kovoj už Lietuvos lais-

D. Amerikos Raudono- riuomenėje mirusiųjų koefe- 
jo Kryžiaus Vakarų Rusijos! Mentas buvo 3.34 nuoš. Nusi- 
ir Pabaltijo valstybėms komi-1 minimo ir priespaudos valan- 

Tai tarnaus- sionierius”. Neužilgo po tol doj pulk. Ryanas vienas iš 
pik. Ryanas išvažiavo į Azi-i pirmųjų ištiesė Lietuvai savo 
jų ir ten bepildydamas savo pagalbos rankų. Jo organi- 
parėigasp kaip ištikima1.' lab- zuotas Amerikos Raudonojo 
darybės riteris, užsikrėtė šil- Kryžiaus skyrius iki 1924 m. 
tinę ir mirė 1923 m. Pulk. Ry-. spėjo po kelis syk sušelpti 
ano linkėjimai Lietuvai išsi-j daugiau kaip 25 įvairių lietu- 
pildė, nors ne taip greit ir ne, vių įstaigų; steigė naujas li- 
taip pilnai, kaip jis linkėjo :j gonines ir rūpino esamąsias 
nuo to laiko Lietuva daug kariškas ir civilines gydymo
prarado ir daug laimėjo. Bet 
tie linkėjimai didele dalimi 
siejasi su pulk. Ryano asme
niu. Jam priklauso viena gar
bingiausių vietų lietuvių ko
voje už nepriklausomybę. Tik 
atsiminkime 1920 m. kai pulk.

įstaigas, šelpė Karo sanitari
jos skyrių, Sveikatos depar
tamentų, Geležinkelių sanita- 
rijote skyrių, neturtingųjų 
moksleivių bendrabučius, se
neliams ir našlaičiams prieg
laudas ir net privatiškas šei 

I Tiems reikalams iŠ-, ,. • t j. mvnasRvanas kų tik atvy-Ko lietu- / ....... .. ,, j leido daugiau kaip 2o nulioviams suteikti Amerikos Rau
donojo Kryžiaus paramų, Lie
tuva kentė didelį skurdų ir 
vargų; buvo epidemijų pi i 
spausta ir Lietuvių nepriklau
somybės priešų užpulti ir ne

ims aukso markių. Bet tai dai
ne viskas. Nemažiau buvo 
svarbi jo moralinė parama.
Jis nesykį pareiškė ir įrodė- 

jiskad vra tikras Lietuvos

garbingoje vietoje, nes jie 
skirti brangaus mums pulk. 
Ryano atminčiai ir naujam 
Amerikos - Lietuvos Raudo
nųjų Kryžių artimos bičiulys
tės simboliui...

KAUNAS (E). Teko patir
ti, kad Susisiekimo Ministeri
jos netrukus ketina pirkti du 
keleivinius lėktuvus, kurie bus 
naudojami keleivių susisieki
mui. Lėktuvai būsiu trijų mo
torų.

Kidneys Mas! 
CieanOalMids

Excess Acids and poisonous wastes in your 
blood are removed chiefly thru 9 million tiny 
delicate Kidney tubes or iilters. And non- 
nrganic and non-systemic disorders of the 
Kidneys or Bladacr may cause Getting Up 
Nights, Nervousness, Leg Pains, Gireles Un- 
der Eyes, Dizziness, Backache, Swollen 
Ankles, or Burning Passages. In many such 
cases the diuretic action of the Doctor’s pre- 
scrintion Cystex helps the Kianeys clean out 
Excėss Acids. This plūs the palliative work of 
Cystex may easily make you feel likę a new 
person in just a few days. Try Cystex under 
the guarantee of money back unless com
pletely satisfied. Cystex cos'fs only 3c a dose 
at druggists and the guarantee proteets you.t ®

o karo tebėra netaisyti, 
i įsikūrusios Lietuvoje Šv. Ka-į 'Visus tuos kelius ir vieškelius 
zirniero seserų kongregacijos, reikia perplanuoti, perstatyti 
kapelionu ir Pažaislio bažny^! R, bar iki šios vatearos sezo- 
čies rektorium. : no, kiek sųlvgos leis, patvar-

--------------------- ! kyti.
KAUNAS. — Pašalinti pa-l Negeriau yra su tiltais. Per 

vojui apkrėsti galv’jus įvai- kelioliką metų netaisytuose
riomis ligomis žemes ūkio pa
rodose, Veterinarijos dvparl'a- 
mentas susitarė su žemės ūkio 
rūmais, kad į parodas būtų valsčių savivaldybės, o 
leidžiama atvesti tik tuos gy
vulius, kurie yra ištirti svei
katos atžvilgiu.

RHEUMATISM
Pairi—Agony Starts To Leave in 

24 Hours
Happy Days Ahead for You
Thlnk of lt—how this old world 

does make progrešs—now comeš a 
prescription which is known to phar- 
macists as Allėnru and w!thin 48 
hours after you start to take thia 
sęvift h.cting formula pain, agony and 
Inflammation caused h y excess uric 
ncid has started to depart.
^Allenru does just what this noticė 
Bays it will do—it is guarantėed. You 
can get one generous bottle at lead- 
Ing drugstores everywhere for 85 
cents and if it doesn’t bring the joy- 
dus results you expect—your naouey 
whole heartedbr returned.

ALL MAKES - NEW an. REBUILT

TYPEWRITERS
AND

ADDING MACHINES
— SMALL MONTHIY PAYMENTS — 

All MAKES
SOLD, RENTED 
AND REPAIRED
— LIBERAL TRADl-lN AUOWANC« —
OUI RIBUUTS CARRY ONI-YIAR NIW-MACHINI OUARANTII

vieškeliuose susidėvėję, supu
vę ir aplūžę beveik visi til
tai. Mažesnius tiltus taisyte 

aps-

★STAR ?TYPEWRITER 
OMPANY

ROBERT C. GOIDBLATT, Managor 

189 W. MADISON ST.
Phone DEARBORN 8444

T:

ATLANKYKITE SVEIKATOS PIRTĮ
PAULINA BATHS

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

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

coast
TO

COAST!

DOCTOR’S ARi BZING UQi!10
GKEAT SUCCESS FOT

SKIN TROUBLES
(externa!!y caused)

m
PKSSSED 

VjU FROM

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

OF

Amhrosia & Nectar
BEERS

She’s prettij as 
a pieture,

tymt • • . • •
No one can tolerate halitosis (bad breath). 
It can ruin almost any girl’s popularity 
. . . her elosest friendships.

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

So don’t gamble with your sočiai oppor- 
tunities and your happiness by taking un- 
necessary chances. It is so simple to take 
precautions by gargling wit’n pleasant- 
tasting Insterine Antiseptic—mouth fer
mentation is puickly checked and it3 
odors are overcome.

Get the Listerine Antiseptic habit. Ūse 
it . . . morning and night, and before all 
important engagements. .Lambert Fhar- 
macal Company, St. Louis, Missouri.

1ISTSBIHS 
ior HALITOSIS

(BAD BREATH)

|

No matter what you’ve tried without 
success for unsightly surface pimples, 
blemishes and similar skin irrilations, 
here’s an amazingly successful doc- 
tor’s formula—powerfully soothing 
Liųuid Žemo—which ąuiekly relieves 
itehing soreness and starts right in to 
help nature promote KAST heaiing. 
30 years continuous success! Let 
Zemo’s 10 different marvelously effec- 
tive ingredients help YOUR skin. 
Also ointment form. Severe cases 
may need Extra Strength Žemo.

0 Don’t sufferfrombrrn- 
ing, smarting eyes.
Murinę forings you 

relief.
Murine’s six extra in
gredients completely 
ws.sh awziy eye ir rita- 
tion-rao^ your eyes feel
clean,fresh,aiive! Ūse Murinętwicedaily. 

, *Eye straindue todust,,driving,glarė,clošework, 
movies, reading, late hours. Murinę v/ill not cor- 
recteyedeficiencies. For treatmentof organiceye 
disorders, see a competent professional afc once.

•č

SICK, NERVOUS-v 
CRAMKY “

Then Read WH¥
Lydša E. Pinkham’s 
Vegefable Compoimd Is 
KeaS“Woma5i’s Friend”!
Some women suffėr severe monthly 
pain (eramps, backache, hcadache) due 
to female functional disorders \vhile 
other’s nerves tend to become upset and 
they get cross, restless and moody.

1 So why not take Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound made especidlly 
to help tired, run-down, nervous \vom- 
en to go smiling thru “difficult days.” 
Pinkham’s Compound centams no opi- 
ates or habit-forming ingredients*. It

OEPJ O 

M0HTH” I

is made from nature’s own beneficial 
roots and herbs — eacb vvith its own 
special purpose to HELP W0MEN.

Famous for over 60 years—Pinkham’s 
Compound is the best known and one 
of the vrosi effectiv& ‘^oman’s” tonies 
obtainable. Try it! ( J

Skaitykite Ir Platinkite Sekančius Mūšy 

Katalikiškus Laikraščius:

“DRAUC4AS” — vienintelis A- 
merikos lietuvių katalikų dien
raštis. Metams $6.00. 2334 South 
Oakley Avė., Chicago, III.

“LAIVAS” — tikybinis savaitraštis. Metams $2.00. 
,2334 So. Oakley Avė., 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 St., Wilkes-Barre, Pa.
“MOTERŲ DIRVA” — A.L.R.K. Moterų Sąjungos 
organas. Metams $2.00. 2317 So. Hoyne Avė., Chicago, 
Illinois.
“STUDENTŲ ŽODIS” — A.L.K. Studentų ir Pro
fesionalų žurnalas. Jame bendradarbiauja visos ge
riausios Amerikos pajėgos. Metams $2.00. Mariana- 
polite College, Thompson, Conn.
“VYTIS” — lietuvių Vyčių organizacijos mėnesi
nis žurnalas. Metams $2.00. 4736 South Wood Street, 
Chicago, Illinois.
“MUZIKOS ŽINIOS” — mėnesinis muzikos žurna
las. Leidžia Vargonininkų Sąjunga. Metams $1.50. 
1850 Wabansia Avenue, Chicago, III.
“LIETUVIŲ ŽINIOS” — savaitraštis. Leidžia Lie
tuvių R. K. Literatūros Draugija. Metams $1.50. 6802 
Supenor Avė., Cleveland, Ohio.

L

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

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite 
greitų ir teisingų patarnavimą.

2423 West 64th St. ' Tel. Hemlock 6240Pastovumas—
Tą liudija įstaigos 44-riy meti; gyvavimas.

V bendrovė, kaip mūsų tauta, yra įsteigta ant 
samu, kurie yra savininkų apgyventa. Nerasitfl 
saugesnės vietos taupyti savo pinigus.

ĮSIGYKITE NAMĄ PER MŪSŲ LENGVO 
IŠMOKĖJIMO PLANĄ, ANT ILGŲ METŲ!

KEISTUTO SAV1NGS & LOAN ASSOCIATION
3236 South Halsted Street

Tel. Calumet 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y.
InilS"lai klekTleno taupytojo apdrausti 

iki S5,000.00 Fedoralinėje įstaigoje.
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VILNIUS PER SEKMINES
I

20,000 žmonių buvo suvažiavę iš Aukštaitijos, 
Žemaitijos, Dzūkijos ir kitur

VILNIUS (E). Dar niekuo
met Vilniaus senieji mūrai ir 
istorines gatvės, turbūt, ne
buvo matę tiek lietuviu, atvy
kusių iš Suvalkijos, Aukštai-: 
tijos, Žemaitijos, Dzūkijos, 
kaip per šių metų Sekmines. 
Apskaičiuojama, kad per Sek
minių šventes Vilniuje viešė
jo apie 20,000 svečių. Atvyko 
organizuoti ir neorganizuoti.

Atvyko lietuviai pirmų karta 
aplankyti savo išsvajotųjų so
stinę. Jie čia miniomis ir bū
riais pasklido po gatves, aik
štes, bažnyčias, mokyklas, val
gyklas ir visas kitas Vilniaus! 
miesto vietas. Suvažiavo trau
kiniais, autobusais, autoka- 
rais, motociklais, dviračiais ir 
net arkliais. Šiemet per Sek
mines Vilniuje visur tesigir
dėjo lietuvių kalba. Stebėjo
si vilniečiai, kur dingo len
kiškai kalbantieji, o atvykę 
lietuviai džiaugėsi, kad Vil
nius tikrai jau lietuviškas. Iš 
tikrųų, paprastomis dienomis | 
Vilniaus veidas yra kiek kito-i 
niškas. Tų švenčių proga Vil-'l 
niuje įvyko visa eilė didelių 
suvažiavimų. Skaitlingiausia 
buvo pirmoji Lietuvių Kata
likių Moterų draugijos kon
ferencija, kurios per 10.000 
dalyvių, išsirikiavusios po 
keturias eilėje su vėliavomis 
ir šūkiais žygiavo į Aušros 
Vartų Dievo Motinų, padėko
ti jai už Vilniaus grųžinimų 
tėvynei. Pirmų Sekminių die
nų jos vaikščiojo po bažny
čias ir “Mildos” salėje atli
ko savo konferencijų. Antrų 
dienų nužygiavo1 už Vilniaus 
į Kalvarijas, kur apvaikščio
jo kryžiaus kelius, apmąsty
damos ne tik Kristaus, bet 
ir vilniečių golgotų, kurių jie 
ėjo per 20 sunkių priespaudos 
metu, ir vakare išsiskirstė vėli

T. J. Pendergast, Kansas

į įvairius Lietuvos kampelius, 
kur visiems metams pakaks 
kalbų apie Vilnių. Miesto te
atro salėje ivvko Lietuviu 
Krikščionių Darbininkų Suva
žiavimas, kuri sausakimšai 
prisirinko fabrikų, įmonių, 
dvarų, laukų ir kitokie darbo i 
šakų darbininkų ir darbinin-. 
kių. Švenčių išvakarėse įvyko 
Vilniaus Vadavimo sąjungos 
oficialus darbo užbaigimas ir 
persiorganizavimas i Vilniaus 
Geležinį Fondų. Be to, buvo 
atidarytas Vilniaus vadavimo 
muziejus. Be to, prieš šven
tes, Lietuvos kariuomenės kū
rėjai savanoriai Karininkų 
Ramovėje iškilmingai paini-1 
nėjo mūsų kariuomenės pir
mųjų priesaika. Be to, šuva-1
žiavinius dar turėjo Lietuviu City politinis viršininkas 
Mokytoju S-ga, Vilniaus Gele- * *«»'"’>?>, nž ^sumokė 
žinio Fondo seklyčių vedėjai

;ri-

ir kt. Per Sekminių šventes 
įvyko pirma plataus masto 
išvyka baidarėmis Nerimi išĮ 
Vilniaus į Kauną. Išplaukė 
apie 200 vandens sporto en-

jimų pajamų taksų. (Acrne te- 
lephoto)

stovėjusi lietuviškojo Bacchu- 
so Ragučio maldykla. Vėliau 
jos vietoje buvusi pastatyta

tuziastų, daugiausia akademi- ceihvė, kurių vėlesniais la.i 
kais Muravjovas atnaujino. 
Bet įdomiausia toji lenta, ku 
rioje sakoma, kad ten buvo

ms jaunimas.

Cerkve, Kurioje Buvo
Pakrikštvtas Puškino✓

Diedukas Hanibalas
(XX) Didžiojoje gatvėje y- 

ra maža cerkvelė, kuri ne tiek 
įdomi savo išore, kiek savo 
praeitimi. Tos cerkvės viduje 
randame 3 paminklines len
tas. Vienoje jų sakoma, kad 
šios cerkvės vietoje, senovėje

pakrikštytas garsaus rusų po
eto A. S. Puškino diedukas 
Hanibalas, kuris buvo negras. 
Taigi, pasirodo, kad Vilnius 
savyje slepia tikrai daug fak
tų, turėjusių nuostabiai dide
lės reikšmės įvairių tautų ir 
kultūrų istorijai.

KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ.

BUTKUS
Undertakina Co., inc. & 7

Williain A. Pokorny
Laisniuotas Patarnavimas Dieną 

Ir Naktį.
710 WEST 18TH STREET

TEL. CAJSTAL 8161

URBA Gėlės Mylintiems,. 
Vestuvėms, Bankie- 
tams, Laidotuvėms 
ir Puošimams. 1

GĖLININKAS
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800

Šalčiai Iššalde
Ežerus

KAUNAS (F). Šios žiemos 
didieji šalčiai išnaikino ne tik
tai daug paukščių ir miškų 
žvėrelių, bet taip pat iššalde 
seklesnių upių, ežerų ir kūd
rų žuvis. Mažesnėse upėse le
do sluoksnis buvo pasiekęs 
dugnų. Tik gilesnėse upių vie
tose žuvys išliko gyvos, o Sek
lesnėse buvo sukaustytos į 
storus ledo klodus ir pavasa
rį, leidui išeinant, kartu su 
ledais išmestos1 į krantus. Ma
žosios žuvytės, kurios besisau- 
godamos didesnių žuvų plėš
rumo laikėsi seklesnėse vie-Į
tose beveik visos iššalo. Šį1 ’ . . ipavasari Lietuvos upeliai yra! 
lyg išmirę ir be jokios gyvy-!
bes.

ANTANINA
PETRAUSKIENĖ

po linais Rudaitis
Mirė Birž. 1. d., 1940, 11:00
vai. vakare, sulaukus puses 
amžiaus.

Gimus Lietuvoje, Griškabu- 
rių parap., Pusauškelių kaim. 
Amerikoje išgyveno 30 metų.

Paiiko dideliame nuliūdime 
vyrą. Antaną, 3 dukteris: Sa- 
lomiėją i.r žentą Frank 
Schmitz, Antaniną, Marijoną Ir 
žentą Fred Dombro, 3 sūnus: 
Antaną, Alfonsą ir Juozapą, 
brolį Joną, brolduktaris: Oną 
ir Marijoną Rudaitis (St. Lo- 
uis, M o.), seserį Oną Yusel- 
skienę ir sesers dukterį An- 
lar”". (bos Ange’es, Gal.).

Kūnas pašarvotas namuose, 
57 12 S. Nottingharti Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirta'd., 
birž. 6, iš namų 9:30 vai. ryto 
bus ai lydėta į šv. Juozapo par. 
bažnyčią, (Sum.mit, III.), ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažysta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Dukterys, 
Žentai, Simai, Brolio Dukte
rys, Sesuo, ii- Sesers Duktė.

Laidotuvių Direkt. .). F. 
Eudeikis, Tel. Yards 1741.

IDidelis Gaisras
Girkalnio Valsčiuje

Raseinių apskr., Girkalnio 
vai., Raitininkų km., A. Sta
šaičio sodyboje kilo didelis 
gaisras. Sudegė1 tvartas, dar
žinė, 6 arkliai, 14 raguočių, 
avys, 22 kiaulės, daug paukš-į
čių ir k. Padaryta nuostolių! pareigas. Lubbock

22,700 lt. sumai. Turtas buvo 
neapdraustas. Gaisro prieža’s- 
tis aiškinama.

Kilniausias troškimas, kur 
gali jausti ir pasiekti žino 
gus — tai atlikti visas savo

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
»

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTJ

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

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South Fairfield Avenue

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse

Klausykite mūšy. radio programo Antradienio ir 
šeštadienio rytais 10:00 valandą, iš WHIP stoties (1480 k.) 

Su Povilu Šaltimieru.

$25,000 VERTĖS UŽBAIGTŲ PAMINKLŲ JŪSŲ PASIŽIŪRĖJIMUI

PIRKITE PAMINKLUS DABAR
ATEIKITE Į ŠIO MIESTO MODERNIŠ- 

KIAUSIUS PARODYMO RŪMUS.

PAMATYKITE MODERNIŠKIAUSIAS
PRABAS GERIAUSIOS IŠDIRBYSTES.

PADARYTI Iš GERIAUSIOS MEDŽIA
GOS KĄ GALIMA GAUTI.

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUO
JAMAS SU GOLD BOND 

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

VENETIAN MONU MENT COMPANY
527 N. Western Avė. Chicago, Illinois

TELEPHONE SEELEY 6103.

Skyrius skersai Holy Sepulehre Kapinių, 5900 W. lllth St., 1 b!. į rytus nuo didžiųjų vartų.

A.
t

ONA VAICEKAUSKAS
(Vaicek)

(gyveno; 3301 Sclmbert Avė.)

Mirė Birželio-June 2 'd., 1940, 
4:20 vai. ryto.

Gimė Lietuvoje, Vilniaus 
mieste.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyną Vincentą, dvi dukteris — 
Nellie ir Sophie, sūnų Gari i.r 
anūką Gari Jr.

Kūnas pašarvotas McCamp- 
bell laidotuvių koplyčioje, 64 53 
Irving Bark Road.

Laidotuvės įvyks Trečiadie
nį, Birželio-June 5 d.. 1940;
iš koplyčios 9:00 vai. ryto bus 
atlydėta į Šv. Ferdinando pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyns 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, d,raugus-ges ir pažjs- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Vyras, Dukterys, 
Sūnus ir Anūkas.

.Laidotuvių direkt. McCamp- 
bell, tel. Pensacola 2693.

A. I A.
AGOTA DAMKUS
po tėvais šiaiuilvitaitė

Mirė Birž. 2, 1940, 5:50 vai.
ryte, sulaukus pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoje, Tauragės 
apskr., Žigaičių par., Butkų 
kaime. Amerikoje išgyveno 35 
metus.

Paliko' dideliame nuliūdime 
vyrą Joną, 2 sūnus: Joną ir 
marčią Sofiją, Antaną ir mar
čią Sofiją, dukterį Valeriją Ro- 
ches ir jos vyrą Povilą, anū
kę Paulette, brolienę Joaną 
Šiauidvitienę, gimines Lietuvoj 
ir daug pažįstamų.

Kūnas pašarvotas 5816 So. 
Sacramento Avė. Laidotuvės į- 
vyks ketvirtad., birž. 6, iš na
mų 8:30 vai. ryto bus atlydė
ta į Gimimo Švenč. Panelės 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta j šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Vyras, Sūnus, Duk
terys, Marčios, žentas ir Bro
lienė.

Laidotuvių Direktorius Al- 
bert V. Petkus Tel. LAFaye
tte 8024.

PRANCIŠKUS 
ŽVINAKIS (SWIN).

Mirė Birž. 1, 1940, 10:1 5 vai. 
ryto, sulaukęs 46 metų aniž.
Gimė Lietuvoje, Raseinių ap

skr., Kaltinėnų pa,r. Ameriko
je išgyveno' 2 8 metus.

Paiiko dideliame nuliūdime 
moterį Ameliją, po tėvais Juš
kaitė. 2 dukteris Aline Nvąuist, 
Ameliją ir sūnų Richard, mo
tiną Marcijoną Za.rombienė, po 
tėvais TJršunskaitė. du brolius 
Aleksandrą ir Vladislovą, tris 
seseris; Marcijoną Milash, So
fiją Bartosh, Charlotte Chapp 
ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas 6513 So. 
Talman Avė. Te!. Republic 
8552. T.aidotuv'ės įvyks Tre- 
čiad., Birž. 5, iš namų 8:30 
vai. .ryto bus atlydėtas į Gi
mimo švenč. Panelės parap. 
bažnyčią, kurioje įvvks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Moteris. Dukterys, 
Sūnus, Broliai, Seserys ir Mo
tina,

Laidotuvių Direktorius S. P. 
Mažeika, Tel. YARds 1138.

LIUDVIKAS
GIEDRAITIS

Mirė birž. 1, 1940, 9:00 vai.
ryto. sulaukęs pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoje, Šiaulių aps., 
Lenkuvos parap., Girbutkij 
kaime. Amerikoje išgyveno 3 3 
metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
3 seseris: Elzbietą, švogerj
Pranciškų Girčius, Juzefą, švo
gerj Juozapą Bajerunus, Teo
dorą, švogerj Stanislovą Uksus 
ir jų šeimas ir daug kitų gi
minių. Lietuvoje paliko seserį 
Oną Miklajūnienę ir brolį Ain- 
brozą, brolienę Julijoną Gied
raičius ir jų šeimas.

Kūnas pašarvotas namuose: 
4519 S. Springfield Avė.

Laidotuvės , įvyks treeiad., 
bi.rž. 5 d. iš namu 8 vai. ryto 
bus atlydėtas }: Nekalto Prasid. 
par. bažnyčią, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas Į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažysta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Seserys, švoge.riai ir 
visi kiti Giminės.

Laidotuvių Direktorius J. F. 
Eudeikis, Tel. Yards 1741.

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

KELNER — PRUZiN
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja

Phone 9000 620 W. 15th Avė.

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMBULANCE^T™
D V V A T koplyčios visose 

I J\ /l 1 MIESTO DALYSE

I. J. ZolH ,1646 AVest 46th Street
y Blione YARds 0781 .

Anthony
n v* n R 6834 So. IVestern Avė.
O OoilriSP GROvehill 0142 jo. rėmas s

P. J. R bJiLaa 3354 So- Ltalsted St.
lllmyS Telefonas YARds 1419 !

|f 4704 S. Western Avenue !AlUfiFl f h i GtiCIiS Phone LAFayette 8024

Lacta
B 'a 2314 AVest 23rd Place Į

PI 16* ViSSl'll Phone CANal 2515 įį/ 11 Oi! MS Skyrius 42-44 E. 108 St.phonft PULlman I270

1 1 rrrIacrrabrra 4348 So. California Ąve.
J. UlBl ibis phone LAFayette 3572

Q 0 3319 Lituanica Avenue !0. I. Sfidlblilo Phone YARds 1138-1139

Antanas jUl 3307 Lituanica Avė. 1
III. FiiillsĮIJ Phone YARds 4908
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KAS GIRDĖT KITUR
Puikus Sportininku
Pagerbimas

SO. BOSTON, MA SS. 
Gegužės p3 d., Šv. Petro par.

kun. Pr. Virmauskis, kun. jen 
kus, kun. Abrąčinskas, dr. Ka 
počius, dr. Paulina Luzackai- 
tė ir kiti profesionalai.

Gražiausia buvo- matyti tai,
salėj įvyko lietuvių katalikų kad svetainę puošė išimtinai; 
jaunimo šventė: pasižymėju-' jaunieji lietuvaičių veidai, ii 
šių sportininkų pagerbimas, tai puikiausiai įrodo-, jog jau 
kurį suruošė So. Bostono Vy- nieji jau moka visiškai sava 
įčia ’ savo draugams sportinin- rankiškai dirbt gražius ir nau- 
kanis, laimėjusiems Bostono' dingus Tėvynei darbus, ku-
diecezijos bowling lygoje pir
mąją, vietą.

Iškilmes atidarė kuopos pir
mininkas adv. Antanas Jan
kauskas (Young) trumpa, gra 
žia kalba, paaiškindamas iš
kilmių tikslą ir pakvietė adv. 
Joną J. Grigalių vesti susi
rinkimą. Po -adv. J. Grigaliaus 
kalbos Josepli Zibelskis ir 
George Kerr rodė judamus 
paveikslus iš sporto gyveni
mo. Paveiksluose parodyta 
futbolo Boston College — Ila- 
lly Cross ir Boston College — 
Clemson rungtynės. Paskui su
sirinkimo vedėjas, supažindi
no- su eile žymiausių sporti- 
ninkų kalbėtojų: James Zin- 
tell; Jo'sepli Zapustas; Vito 
An uis, buvęs 'žymus Boston 
College sportininkas, dabar 
Marianapolio Kolegijos spor
to treneris; Diek Gili,

riuos, tebedirbo ir dar tebe
dirba jaunųjų tėveliai. Be to 
reikia sveikinti ir jaunuosius 
lietuvius profesionalus, kurie 
sutartinai dirba ir vadovauja 
jaunųjų organizacijoje. Tau 
tiečiai, įvertinkime daugiau 
savuosius profesionalus ir pa
dėkime jiems, kaip jie pade
da mums. Bendras 'sutartinas 
darbas atneša . dešimteriopą 
vaisių.

Po kalbų buvo skanūs už
kandžiai, kuriais pasirūpino 
vyčių komitetas. Visi links
mai pasišokę, išsiskirstė. Pa
gerbime dalyvavo apie 150 
jaunųjų. P. K.

Didžiausias Seserų 
Piknikas

Geor:Levantis ir 
ly-

Visų kalbėtojų mintys buvo 
reikšmingos, tačiau įsidėmėti
na pastaba Josepli Zapusto's. 
Jis pareiškė, kad pavieniai 
lietuviai sportininkai labai ge
rai pasirodo ii' iškyla sporto- 
pasauly, tačiau lietuviai ne
įvertina, nepagerbia nors kar
tais ir nepadeda jiems, iškilti 
dar aukščiau. Tuo tarpu kitų

PllILADELPUIA, l’A. — 
Stevel Birželio 9 d. įvyks Šv. Kazi-

Kenneal- miero 'seserų mokytojų pikni
kas Juozapo Marijos Viloje, 
Newtown, Pa. Kaip žinome, 
seserų piknikai kasmet ren
giami birželio mėn. antrą, sek
madienį. Ir toliau bus laiko
masi tos dienos.

.Seserys kviečia visus lietu-i 
vius atsilankyti į Vilos 'sodą.1 
Bus gera muzika, gėrimo, už , 
kandžio ir žaidimai. Be to,1 

irbus duota dešimts gražių 
tautų žmonės moka visa ta.ij nau “gat0” dovanų,
įvertinti. Taip dažnai yra ii
kitose profesijos srityse.

Po kalbų susirinkimo vedė
jas supažindino visus su bow- 
ling lygos laimėtojais vyčiais: 
Juozu Čepulių, Benediktu Juš
kevičių, Brcniu Skrickum, 
[Juozu Semoniu ir Broniu Jag
minu. Laimėtojų vardu trum
pą žodį tarė Bronius Skric- 
kus.

Visas pelnas eis palaikymui 
aukštosios mergaičių mokyk
los Juozapo Marijos Viloje. 
'Ši mokykla (apart būtino 
mokslo) yra vienintelis šalti
nis, teikiantis tikėjimo ir lie
tuvybės sustiprinimo lietuvai
tėms prieš išeisiant joms į
gyvenimą. Ten išeitas moksl
ias daugiau pagelbės jų gy
venime. Šią mokyklą baigu- 

Be šių kalbėtojų, svečių jau-' sios bus doriniai atsparesnės 
nųjų tarpe matėsi Šv. PetroI ir 'sąmoningesnės lietuvybės 
parapijos nuoširdus- klebonas atžvilgiu.

“THAT L1TTLE GAME”
Tipping Her

Nubausti Lietuviai r# 
Mirė Kalėjime

KLAIPĖDA (E). Lietuvos 
darbininkai M. Paimbrikis .ir 
Julius Apulskis, kurie tania-'

. vo Karališkių dv. Klaipėdos 
I krašte ir buvo nuteisti po 10 
1 mėnesių kalėti už, Kauno ra
dijo klausymą vienas balan
džio 15 d., o kitas balandžio' 
18 d. mirė nuo plaučių užde
gimo Ragainės kalėjime. My
kolas Paimbrikis, pasiųstas 

i balandžio, 14 d. į kalėjimą 
i gydytis, kitą dieną buvo ras-
! tas negyvas. Julius Apulskis 
į balandžio 16 d. buvo parga- 
I hemas į kalėjimų ligoninę, ku- 
i rioje balandžio 18 d. mirė.

rių šimtų. Pelnas paskirtas 
Šv.* Andriejaus parapijos sa
lės naudai. Tai pirmas biznie
rių tokis gražus įvykdytas su
manymas mūsų kolonioj. Va-- 
lio, biznieriail Koresp.-

Anglijos ekspedicines kariuomenes dalis grįžus iš karo į 
pietinę Angliją. (Acme teleplioto)

Todėl, tėvai susirūpinkite^ Biznierių Parengimas 
savo dukrelių unkštąją mo
kykla. Tuo reikalu pasitarki
te su mokytojomis Kazimie- 
lietėmis kai atvyksite į pik
niką birželio 9 d. F. P,

Gerai Pavyko

Pagerbtas LietuvisO
Miesto Komisijoinierius

G egu 
lansom

Road, pittstoniečiai lietuviai 
pagerbė savo draugą; Silve’strą 
Grabliką, kuris pereitais me
tais buvo išrinktas miesto ko- 
misionierium.

Bankietą rengė -Jurgis' Lau- 
g_j kailis ir Jonas Kižis, per ke-( 

lėtą metų gyvavusio lietuvių 
jaunų vyrų klubo vardu.

Vakarieniaujant buvo dai
nuojama įvairios dainos, ku
rioms vadovavo Jonas Kižis.

Toa'stmasteriu buvo Juozas 
Joneika, LKKSA iždininkas.' 
Kalbėjo visa eilė veikėjų.

Baigiant S. Grablikas pa
dėkojo visiems už išreikštas 
minti-s ir rengėjams už suren-

PITTSTON, PA. - 
žės 9 d. Martinis Inn,

NEW BRITĄIN, CONN. —' 
Gegužės 19 d. lietuvių salėje 
suruošta graži programa. Va
karui rengė ir gausiai aukojo 
lietuviai biznieriai. Programa 
išpildė vietinė; lietuvių radio J 
programos grupė. Vakaro! e-J 
konominius reikalus tvarkė' 
A. Rėku’s, o meninę programų' 
vedė pianistė M. Čeponytė., 
Publikos atsilankė virš ketu-1

AVASHINGTON, geg. 31.- 
Kongreso žemesnieji rūmai 
pravedė laivyno 1,473,756,- 
728 dol. .išlaidų bilių ir pave
dė abiejų rūmui konferencijai 
išlyginti ir suderinti.

Phone Virginia 9780

Mykolas ir Elzbieta 
RUDAUSKAI

H0LLYW00D INN Prop.
Svetainę renduejame susirinki
mams, parems, vestuvėms ir vi

sokiems parengimams. 
2417-19 WEST 43RD STREET 

Ckicago, Iii.

PIRKITE NAUJAUSI

CHRYSLER AR PLYMOUTH

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

BALZEKAS MOTOR SALES
“U \VIim LIKĘ US”

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

girną, šaunaus bankieto.
Dainavo solistė Pranė Šepo-

raitytė. Rap.

EEM KITĘ, PLATINKITE 
K AT ALI KIŠKĄ SPAUDĄ.

Oti SlM
|'LU ^ET

“fHEY All 
KdouJ
YooVe Got

SAY, FRMK,-

THrtEE Aces 
B'EAT ?

IT BE AT 5 
OJHAT |VE 

Ali. Qi<3HT.
U a III

AMto VHAT -BOC-S 
ĮS SlSTBR-lŠ-LAlV.

<5ooo MUS" -

i ii

Tlel. Willow Springs 1067
ŠVARI, JAUKI, LIETUVIŠKA UŽEIGA

FRAN & EODIE’S
Archer & Keane Avės., Justice, III.

Blaiz Pilsener ir Blatz Old IleideTberg 
Chop Suey Trečiadieniais — Fish Fry Penktadieniais

Eduardas J. Kubaitis — Frances Kubaitis

KONTRAKTORIUS
NAMŲ STATYMO

REAL ĖST ATE
INSURANCE AND LOANg

Statau visokios rųšies naujus na 
mus ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų. Darau visokį taisymo dar
bų be jokio cash įinokėjimo, ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgaunu geriausj atlyginimų Iš 
Pire Insurance Kompanijų dėl tai
symo apdegusių namų),. Dara® 
paskolas ant naujų ir senų namų, 
ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie:

' u

JOHN PAKEL 
6816 S. Westem Avė. Phone Grovehill 0306

Klausykite ‘Draugo’ Radio Programų
Antradieniais
WGES (1360 kil.) 
7:30 valandę vak.

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

Kviečiame visus mūšy 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.

ALEX ALESAUSKAS & SONS
Wholesale Fumiture Co.

034-3 So- Westenn A venų e
KEPUBLIO 6051

SKOLINAME PINIGUS 
ANT PIRMŲ MORGIČIŲ

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

MOKAME UŽ PADĖTUS PINIGUS

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

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASS0C1ATIŪN
6816 S. VVESTERN AVĖ. PHONE GROVEHILL 0306

JOHN l’AKEU, Secretary

BERTHA PUZAUSKIS
WHOLESALE DEALER -■ QUALITY MEATS

MĖSOS IŠVEŽIOTOJA KRAUTUVĖM

Pristatome visokios šviežios mėsos.

Daug metų patyrimo mėsos pristatymo 
biznyje

Trekas naujausios išdirbystes su šaldymo 
įrengimais arba “Refrigerated”

Biznio Telefonas Yar*ds T1200 

Rezidencija
6635 So. Rockwell Street 

Gpovehill 0318



Dėkui Mūsų
Geradariams

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų dvidešimt pirmas sei
mas paliko Seselėms daug gra 
žaus įspūdžio ir džiaugsmo. 
To nuoširdaus malonumo daug 
suteikė mūsų 'seniai buvęs ka
pelionas Jo Ekscelencija Vys
kupas P. Būeys, Tėvų Mari
jonų Generolas. Jo Ekscelen
cijai esame giliai dėkingos už 
dalyvavimų vakarienėje ir už' 
širdingų ir turiningų kalbų.! 
Dėkojame už dalyvavimų ir 
gerb. Tėvams Marijonams: — 
K. Rėklaičiui, K. Matulaičiui 
ir J. Mačiulioniui, Tėvų Ma
rijonų vice-provincijalui. Dė
kui “Draugo” redakcijai, kad 
išspausdinote įvairius aprašy
mus ir ‘seimo skelbimus savo 
dienraštyje.

Ačiū visiems Chicagos gerb. 
klebonams, kurie paragino sa
vo parapijos draugijas parem
ti seimų. Ypač esame dėkin
gos gerb. kun. J. Vaičūnui ir 
gerb. kun. A. Baltučiui už da
lyvavimų vakarienėje ir už 
stambias aukas.

Už atsiųstus 'sveikinimus ir 
aukas didelę padėkų ir gilia 
.reiškiame visoms seime daly
vavusioms draugijoms, visiems 
draugijų delegatams ir sve
čiams, kurie ne tik savo bran
gų laikų, bet ir savo uždar
bio dalį do'sniai aukavo. Ypa
tingų nuoširdų ačiū reiškia
me gerb. kun. J. Čepukaįčiui, 
Šv. Andriejaus parap. klebo
nui, Philadelphia, Pa. — mū
sų dosnioms Š. K. A. Rėmė
joms iS'henandoali, Pa., Wor- 
eester, Mass., Šv. Kazimiero 
parap. Phila., Pa. ir visoms 
Š. K. A. Rėmėjoms, centro 
valdybai ir jų vadei.

Brangiosios ir brangieji, 
nors daug' kartų dėkotume, 
vis dėlto pilnai neišreikštume 
tų padėkos jausmų, kuri's gi
liai Seselių širdyse glūdi. Kad 
esate v.is mūsų atminty, tai 
pareiškiame mūs a. a. Moti
nos Marijos — užrašytais žo
džiais: “Per šv. Kazimierų 
lietuvių ir mūsų Globėjo ran
kas, aukojame Saldžiausiai Jė
zaus Širdžiai Rėmėjas-u's, Ge
radarius, Prietelius, mūsų gy
vavimų ir darbuotę, trokšda
mos, kad nuolat klestėtų Lie
tuvos tautiečių širdyse didelė 
Dievo meilė ir prisirišimas 
prie Motinos Bažnyčios ir tė
vynės Lietuvos”.

Mes, likusius jos dukrelės, 
dėkingomis širdimis kasdien 
Jus pavedam Dievo globai, ir 
tikimės, kad Saldžiausioji Jė
zaus meilinga Širdis apvaini
kuos Jūsų visus gailestingus 
darbus dangiškais nuopelnais, 
o mūsų visų Globėjas šv. Ka
zimieras padės Jums ir toliau 
sėkmingai dirbti Dievo gar
bei ir Šv. Kazimiero Akade
mijos gerui.

Šv. Kazimiero Seserys

Įvairu - įdomi
GREIČIO REKORDAS 
ŽMOGAUS KŪNE

Visus stebina bėgikai, kurie 
per sekundę nubėga ligi 10 
metrų, padarydami apie sep- 
tynius žingsnius, tačiau yra 
maža. žmonių, kurie tuos “7 
žingsnius per sekundę” su
skaido ir pažiūri, kiek daug 
fiziologiškų reiškinių (pav. 
raumenų išsitempimas ir su
sitraukimas, valios impulsai, 
gaunami nervais iš smegenų 
ir 1.1.) turi Įvykti, kol atlie
kamas vienas tų greitųjų žing
snių.

Šis klausimas nagrinėjamais 
neseniai Vokietijoje išėjusioje 
Kinto knygoje “Progreso ste
buklai”. Jau ilgesnis laikas 
žinoma, kad nervai smegenų 
įsakymus raumenims neša 30- 
50 metrų į sekunde greičiu. 
Gana žynnj greitį pasiekia 
gerai treniruotų žmogaus pir
štų raumenys. Geras pianino 
skambintojas gali per sekun
dę išgauti 10-17

h h r n t s

Prezidentas Rooseveltas ir naujai sudarytoji tautinio apsigynimo komisija pirmajam posedyj. (Acme telephoto)

'i -H

Pirmadienis, birželio 1940

IŠ DRUSKOS ISTORIJOS

Kaip aukštai buvo vertina
ma senovėje šiandien pigus 
ir paprastas produktas drus
ka, galima, sprę’sti iš to, kad 
12-me šimtmety ji buvo var
tojama, kaipo mokėjimo prie
monė. Jeigu svečiui buvo no
rima išreikšti ypatinga pa
garba, prie valgių buvo deda
ma daug druskos. Druska bū
davo beriama ir ant namų 
slenksčio, svečia sutinkant. 
Jeigu svečias, nors ir iš ne
tyčių pastatytų jam dru cų 
paberdavo, tai buvo laikoma 
dideliu šeimininko įžeidimu.

BRIDGEPORT. — Moterų 
Sąjungos 49 kuopos mėnesi
nis susirinkimas bus birželio 
4 d., antradienį, 7:30 vai. va
kare, Šv. Jurgio salėje. Prašo
me visas sajungietes atsilan
kyti. Valdyba

garsų. Ta
čiau ir tie judesiai yra. lėti, 
palyginus su žmogaus kalba
maisiais organais. Pav. liežu
vio viršūnėlė, ištariant kietų j 
R svirpa 30-39 kartus sekun-1 
dėje. Dar greitesni yra pačių 
garso stygų judesiai. Jos su
virpa. sekundėje normaliai 100- 
1300 kartų. Dainininkei dai
nuojant aukštų C, balso sty
gos suvirpa net 2070 kartų, 
ir tai liečia tik pagrindini to
nų. Kaip žinoma, kiekvienas 
tonas susideda iš pagrindinio 
ir viršutinių, kurie nulemia 
jo pobūdį ir yra žymiai aukš
tesni už pagrindinį, taigi jų 
sukėlimui reikalingas ir di
desnis balso* Stygų suvirpėji
mo skaičius.

ŽUVIS, KURI GYVENA 
BE VANDENS

Afrikoje yra tokia keista 
žuvis, vadinama protoptera, 
kuri gali gyventi be vandens, 
visiškai sudžiūvu'siame dumb
le. Protopteros gyvena Afri
kos atogrąžų pelkėse, kurios 
dažnai išdžiūsta ir tik po me
tų ar dviejų vėl patvinsta va
ndeniu. Pelkei baigiant, iš
džiūti, protopteros įsiknisa į 
dumblų, pereina į savotiškų 
sustingimų ir sudžiūsta kartu 
su pelkė1.? dumblu. Iškasus jų 
iš kieto dumblo, žuvis yra vi
siškai sudžiūvusi, sukietėjusi 
ir atrodo negyva, tačiau ji 
yra gyva. Kaip tik pelkėse at
siranda vandens, tos žuvys pa
maži atgyja ir pradeda plau
kioti, medžioti maistų, veistis.

Ta keista žuvis 'seniai, do
mino mokslininkus dėl jos ne
paprasto prisitaikymo prie 
gamtos sąlygų. Amerikos gam 
tininkas Kūtės su ta žuvimi 
padarė įdomų bandymų. J.'.s 
įdėjo gyvų protopterų į štili

lini indą su pelkės dumblu • v Iir pamaži ėmė dumblų džio-. 
vinti. Žuvi's įsikniso į dumblų,! 
susirietė ir sustingo. Dumblas' 
buvo sudžiovintas į kietų pl.y- 
tų ,ir padėtas į sausų patalpų. 
Po keturių metų dumblas bu
vo sudrėkintas, vėliau į indų 
pripylė vandens. Žuvis atsi
gavo*, iškilo į paviršių ir ėmei 
nardyti drumstame vandeny-1 
e. Panašų bandymų darė Ber- 
kelei universiteto gydytojas 
Koznišas su šunimi. Jis šunį 
apsvaigino ir užšaldė saldy-; 
tuve, kuriame išlaikė 11 die-l 
nu. Šalčio temperatūra saldy-j 
tuve visų laikų buvo 5-6 laips-j 
niai Celsijaus. Po to laiko šu

nį atšildė, įleido jam šviežio 
kito šuns kraujo, ir šuvo at
sigavo. Tačiau jis buvo labai 
silpnas, negalėjo nieko* ėsti ir 
du mėnesius buvo dirbtiniai! 
maitinamas. Kalifornijos .gy- Į 
dytojas Vilardas panašiai bu
vo užšaldęs mažų džiovos ba
cilomis apkrėstų beždžionę. Po 
18 dienu beždžionė buvo at

gaivinta, džiovos bacilos jos 
kūne jau buvo* žuvusios, ta
čiau ir žvėriukas neilgai be
gyveno atšildytas — po trijų 
dienų nugaišo.

NAUJUOSIUS LIETUVOS
ŽEMLAPBUS

Galima gauti:
“Draugo” Raštinėje

Kaina ........ .  tik 40 centų.
Per paštų, .......... 50 centų.

C L A S S I Fl E D

IŠKILMINGAS
ATIDARYMAS

Laimė ir gyvenimo pasise- I 
kimus priklauso nuo ne išori
nių priežasčių, bet nuo mūsų
pačių. Lubbock

MPOOTfF.

medicaS tesis reveai 
how thousands of W0MBĮ

HAVE BEEN 
ABLE TO OET NEW ENERGY

If you feel tired out, limp, listless, 
moody, depressed—if your nerves 
are constantly on edge and you’re 
losing your boy friends to more 
attraetive, peppy women—SNAP 
OUT OF IT! No man likęs a dūli, 
tired, cross woman—

Ali you may need is a good reliable 
tonic. If so, just try famous Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Compound 
made especially for vvomen. Let it 
stimulate gastric juices to help digest 
and assimilate more wholesome food

which your body uses direetly for 
energy to help build up more physi- 
cal resistance and thus help calm 
jittery nerves, lessen female func- 
tional distress and gi ve you joyful 
bubbling energy that is refleeted 
thruout your whole being.

Over 1,000,000 women have re- 
ported marvelous benefits from 
Pinkham’s Compound. Results 
should delight you! Telephone your 
druggist right now for a bottle.

WELL W0RTH TRYING. *

Pradedant gegužes 31. d. iki 
birželio 8tų dienų. 

Dykai — '“Souvenirs”
Užtikrintas darbas!

Patyrusios Ui etuvaitės! 
Sutaupyma’s ant visų darbų 

per mūsų atidarymų!
Nevėluoki tės pasigražinti 

dėl vasaros. Skambinkite 
šiandie: REPuiblic 9202.

MARTY SUCILLA, Savininko

SALUTARAS BITTERS
Jeigu nori būti sveikas nepamiršk, 
kad Salutaras Bitteris duoda ge
rą apetitą ir prašalina užkietė
jimą vidurių, užlaiko juos švariai: 
prašalina visus nereikalingus 
daiktus, kurie nuodija kūną, su
teikia gerą virškinimą ir sutvir
tina visą sistemą. Vartok Saluta
ras Stomach Bitters, būsi svei
kas. •Galima gauti aptiekose, vi
sose užeigose, arba nuo išdirbėję. 

SALUTARAS STOMACH 
BITTERS

639 West 18th St., Chicago, III. 
Tel. CANAL 1133

APDRAUDA—INSURANCE
Apdrausk savo Automobilį arba 
Troką šiandien, nes rytoj gali 
būti pervėlai. Mes apdraudžiam 
Automobilius už numažintą kai
ną ir galiama išmokėti per 3 
mėnesius, be komiso. Pavyzdžiui: 
Uiability nuo $5,000. iki $10,000 
ir Property Damage iki $5,000, 
kainuoja dabar tik $30.00 arba 

$7.06 į mėnesi.
Taipgi apdraudžiam Stdi v 

Langus, Rakandus, Namus ib 
kitą turtą 20 procentu pigiau, ir 
atsakomingoj Apd,raudos Bendro
vėj. Dėl platesnių informacijų, 
kreipkitės prie įgaliotinio:

K. J. MACKE-MAČIUKAS
2346 W. C9th St., 2-ros lubos 

Tel. ITospect 3140

THINGS THAT NEVER HAPPEK
By GENE BYRNES

International Cartoon Co S. Y..

CON6RATULAJE 
\oo Bos5*. Yovtae 
O HE. pOLITICIAH 
vJHO AL\a/ANS 
KE-ELPS vJoRP

Iškirpkite šį pagarsinimą! 
Jis vertas $1.00

MAHTY’S BEAUTY SHOP
6321 SO. WESTERN AVĖ. 

Tel.: REPublic 9202

• Exh*a shclves
NO O T H E R »» fe doo--• Electrosnver

REFR1GE&A- secled unit

TOR HAS THE \?Xce,ain f00d

SHELVADOR
Pas BUDRIKĄ rasite viso
kius elektrikinius refrigera- 
torius — visų žinomų Stan
dard išdirbysčių.

Joseph F. Bidrik,
Furniture House

3409,-21 S. HALSTED ST,

TEL. YARDS 3088

PARDAVIMUI
Brig'liton Park Biznio Namas

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

CHARLES ZEKAS 
4425 South Fairfield Avenue

Tel. LAFayette 824S

PARD AVIMUI N AK \S
Pardavimui 3-fletų namas Brldge- 
porte. Atsišaukite; Kazimieras Lau- 
Hną 2830 Qnntb VVolIaee fttreet

PARDAVIMUI NAMAS
5 kamb. mūrinis namas, furnace
heat, 2 car garage, Marąuette Pk., 
$4,200. Atsišaukite: Antanas Ceš-
kauskas, 6830 So. Artesian Avenue. 
Tel. Renublie 7914.
PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI 

Pardavimui bizniavas namas ant ne- : 
bizniavo. 2 krautuvės ir S fletai. 1

4723-25 South Halsted Street. |

PARDAVIMUI NAMAS TR BIZNIS
Pardavimui namas,' 6 kambariai vir
šuj; tavernas ir 4 pagyvenimui kam
bariai pirmame aukšte. Mūrinis ga
radžius. Taverno fiksčeriai visi nau
ji. Parduosim pigiai. Randasi ant
6 3-čios gatvės. Atsišaukite: Telefo
nas P.ROsneet 3078-

PASKOLOS ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ

nuo 1 iki 20 metu. Visai lengvais 
.mėnesiniais atmokėjimais. Dėl pla
tesni), informacijų, kreipkitės i:
GEDIMINAS BUILDING & 

LOAN ASSOCIATION 
4425 South Fairfield Avenue
________Tel. LAFayette 8248

DIDŽIAUSIAS BARGENAS
Mūrinis namas, 2 fletų — 5 ir 6 
kambarių, 2 kari, garadžius. Karš
tu vasdeniu apšildomas. Netoli 63- 
čios ir Kedzie gatvių. Kaina $8,300. 
Našlė moteris nori parduoti. Atsišau
kite: Krauezunas, 5952 So. Rlchmond 
St., Chicago, 111.

VVOLK STUDIO
. * 1345 Wėst 35»* Street-'•> ■Y • '■ • • L,.: ‘ A-ydę-Lė..

',0DMlN
COMPLETĘ, '
ADVANCED
LOWEST POŠSIBLE PRICES mKSS"'

-7 -/$,'•£ ‘ė-V
PŪONE I.AFĄYETTE 28)3 A'iVU

^0

Remkite Lietuvišką 
Žyduką

Pirmos Rūšies 
JUODŽEMIS 

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

15 bušeliu $2.50.
STANLEY GAVCUS, 

110 So. Ridgeland Avė.
WORTH, ILLINOIS

Tel. Oak Lawn 193 J-l

Juoda duona ir laisve. (Šve’ 
carų patarlė).

Nemokyti žmonės visuomet 
visu smarkumu demonstruoja 
savo žinias. Btevens

Atnaujinkite ir Pagražinkite 
Namu Grindis

“DUSTBESS PI,OOR SANDING” 
Apkainavimas Dykai —

15 Metų Patyrimo 
Darbas Gvarantuotas 

Dėl Specialių Sąlygų
šaukite Dabar 

COMPUETE FUOOR SERVICE 
Telefonas Normai 4799

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

15 bungalows nuo $3500.00 ir au
kščiau.

27 dviflačiai nuo $6000.00 ir au
kščiau.

18 keturfiačiu nuo $9500.00 ir 
aukščiau.

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

O P. SUROMSKIS,
6921 Šio*.* AVestern Avenue 

Tel. Republic 3713 
Vakarais Prdspect 0176.
PARDAVTMUI NAMAI

Marąuette Parke didelis barge^lag.: 
namas. 2 fletai po 6 kambarius; du 
boileriai; 2 karų garadžius.

2 fletai po 4 kambarius. Karštu 
vandeniu apšildomas, prie 68-tos ir 
CampbelJ gatvių.

Atsišaukite 3553 So. Halsted St., 
arba telefonnokite YARds 5118.

MARQUETTE PARKE
Savininką* apleidžia Chlcagą, J 18 
dienų turi būti parduotas bungalovv 
6832 S. Maplevvood Avė.; 5 po 3 
kambarius, šiltu vandeniu šildomas,
2 karų garadžius.
Taipgi 4008 S. Maplevvood Avė., S 
fletų namas; 4 per 5 kambarius, lo
tas 50 pėdų pločio, 2 garadžiai, ren- 
dos į mėn. $50.00. Abudu namus 
parduosiu už teisingą pasiūlijimą, su 
mažu įmokėiimu. C. P. Siu*omskis 
manager, 6921 S. AYestem Avė., tel 
Republic 3713. Namų telefonas —• 
Prospcct 0176.

ANT RESDOS
3 kambariai, įimant elektrą, gesą, re-
frigeratorių ir gesinį pečių, už $36. 
mėnesiui. Karštu vandeniu apšildo
ma. Atsišaukite: A. Kasmau'skas,
"031 South Fairfield Avenue.

NATHAN
KANTER

MUTUAL
LIQUOR

CO.
AVholesale

4707 So.

Halsted St, 
Tel. Blvd. 

0014

CONRAD
Fotografas

Studija įrengta pir 
mos rūšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Ho!lywood 

, šviesomis. Darbas 
Garantuotas.

420 West 63rd Street 
Tel.: Biznio — ENGr.lewood 5883.

— ENGrlewood 5840.

Padėti Pinigai kas Mėnesį iki 11 Dienos, Neš Nuošimti Nuo 1 Dienos.

TURTAS VIRS---------------$4,900,000,00
ATSARGOS KAPITALAS - ^350,000.00
Dabar mokam 3^2 % už pa
dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 m.

STANDARD 
FEDERAL'

T 1 1^ C Ghartered by U. S. Government
1 '“ASAVINOS FEDERALLT 

and INSURED
LOAN ASSOCIATION •

of chicago 4192 ARCHER AVEN U £
JUSTIN MACKIEIVICH, Pres, TEL. YIRGINIA 1141 „

VAL.: 9 iki 5 p. p. Trečiad.: 9 iki 12:00 šeštad.; 9 iki 8:00 v. v.
M—~


