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TRUMPA 
Dr. K. M. ^PASKIRTA Gyvename skaudžias 

dienas. Kasdien plaukia is 
Europos vis liūdnesnes žinios. "" 
Kumščio jėga laužo valstybių RĮJSAI UŽĖMĖ 
gerovę, laivę, nepriklausomv-

S • { • ž i " "a,;kinin,as DIDŽIUOSIUS MIESTUS 
visa, kas sukurta kultūringos 

ATSTOVĄI 
Europos. Mokslo, meno religi
jos, gailestingumo brangeny 
bės ir įstaigos 'sumintos, krau 
jais suterštos, ugniesi ir šo
vinių pelenais paverstos. 

Kaimynams Lietuva nenu
sikalto. Taikėsi, kiek galėda
ma. Bet Sovietų diktatoriui 
parūpo Lietuvos žeme. Juk 
ji prieš Didjjį Karą buvo ca
ro Rusijos pavergta, { Lais
vės priešas Stalinas stoja į 
rusų nacijonalistų pėdas. Jis 
sujungia visas turėtas Rusi
jos žemes. Įveda Lietuvon 
500JOOO raudonarmiečių. Įva
žiuoja (birž. 15 d.) į Lietuvą 
200 sunkių tankų. Kariuome
nė atsigabenaĮ anuotas, karo 
lėktuvus. Driskių — komunis 
tų armija užtvindo mūsų tė
vų žemę. Dar paliko, atrodo, 
laikinai pasidžiaugti laisvės 
likučiais, kad už mėnesio, ki
to visiškai pavergus. Skaudu 
nukęsti tokią padarytą Lie
tuvai neteisybę. 

Kas daryti? &iuo laiku kar
du l ietuvai laisvės ir nepri
klausomybės neatkariausime. 
Fizinė ateivijos jėga nėra ga
linga. Mums liekasi dvasinė, 
moralė jėga. Tampriau su-
glauskime, suderinkime visą 
veikimą, Jieškokime mūsų 
tėvų žemei ganlingų draugų. 
Patys veržkimes, padvigubin-
kim :protines mokslo jėgas, 
sukurkime lietuviškoj širdyje 
galingą norą-valią išvaduoti 
Lietuvą iš priešų. 

Mes tikime Dievą ir Dievo 
Apvaizdą. Žinome, jog tautai 
šios nelaimės Dievas nepaša
lino, ruošdamas m ūmų tėvams 
ir giminėms, jei tik ištvers 
gerame, šviesesnę ateitį, lleds 
kimės, kad Visatos Kūrėjas 
pasigailėtų Lietuvos žmonių 
ir grąžintų jai laisvę. 

STOCKHOLMAS, birželio 
19 d. — Pranešama, jog Ru
sijos artilerijos, pėstininkų ir 
raitininkų daliniai, lydinu 
skaitlingų bonibanešių būrių 
ir tankų užėmė visus žymes
niuosius Lietuvos, Estijos ir 
Latvijos miestus. 

Raudonoji armija apstatė 
sargyba visas geležinkelių sto 
tis ir tiltus, kai vis dar veda
mos dervbos dėl sudarymo 
prosovietinių vyriausybių vi
sose trijos valstybėse. 

Taip pat kalbama apie Vo
kietijos kariuomenės koncen
tracijas Rytų Prūsijoj. 

RYGOJ UŽMUŠTA 
30 ŽMONIŲ 

TALINAS, Estija, birželio 
.19 d. — Pagal pranešimus iš 
Rygos, Latvijos sostinėj žuvo 
virš 30 asmenų, kai Rusijos 
karininkai įsakė policijai 
šaudyti j protestuojančius 
žmones prieš Rusijos okupa
cija. 
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PRANCŪZIJA PRIĖMUS 
REIKALAVIMUS 

Vokieti ja užėmus pusę 
Prancūzijos 

Numatoma, kad Prancūzija brangiai turės atpildyti už padarytą taiką su Vokietija. Cla-
limas daiktas, kad Prancūzijos dalys bus atskeltos: N.'ce ir Savoy teks Italijai, angliškos 
sąsmaugos uostai — Belgijai, o Baskų sritis — Ispanijai. (Acme telephoto) 

TURKAI ATSISAKO 
SUTARTIES SU 
SĄJUNGININKAIS 

Riauks prasidėjo km rusų] I S T A N B l J L W r ž e l i o „ ± 
kareiviai pradėjo maršuoti Į 
Rygos gatvėmis. Civiliniai 
gyventojai sudarė paradą ir 
išdaužė krautuvių langus ir 
apmėtė akmenimis eentralinę 
policijos būstinę, kur Rusijos 
karininkei įsakė Latvijos po
licijai šaudyti į žmones. 

Rygoje uždrausta žmonėms 
susirinkti didesnėmis grupė
mis, negu keturi. Prezidentas 
Ulmanis per radio prašė 
žmonių laikytis ramiai ir 
"gerbti*' Rusijos kareivius. 

PRANCŪZIJAI 
NĖRA PASIGALĖJIMO 

ROMA, .birželio 19 d. — 
'Fašistų redaktorius Virginio 
Gaydą pareiškė, jog Italija 
nemato " reikalo šiuo momen
tu rodyti Prancūzijai pasigai 
Įėjimo". 

Tik nauja Europos santvar 
ka galinti atkurti tautų vie-

Chicagoje Loyola Universi
tetą baigė šiemet 761 studen
tas. Yra tai 70 metinė stu
dentų laida. Šiemet Loyola ningumą ir teisingai padalyti 
.Universitetas suteikė Teisių 
Daktaro garbėvjaipsnį J . E. 
arkivyskupui S. A>Stritch. 

De Paul Uuniversitetas iš
leido 42 metinį studentų lai
dą. Šį universitetą baigė 426 

Iš patikimų šaltinhi suži
nota, jog Turkijai skaito aš
tuonių mėnesių senumo ben
dros pagalbos paktą su Ang
lija ir Prancūzija .beverč.iu ir 
niio dabar seks Rusijos nuro
dymus. 

Turkijos nusistatymas aiš
kiai pakeistų militarine ir 
politinę situacija rytuose, kur 
sukoncentruota sąjungininkų 
kariuomenė bet kokiems įvy
kiams, jei karas Viduržemyj 
išsiplėstų. Be to, šiuo Turki
jos politikos .pakrypimu An
glija nustotų dar vieno są
jungininko. 

Turkija buvo pasiryžus lai 

NACIAI BOMBARDUOTA 
ANGLIJĄ v * 

Žuvo 1 2 žmonių iv 1 4 sužeista 
LONDONAS, birželio 19 d. f Ataka, kuria, matomai, 

— Nepraslinkus kelioms va
landoms po ministerio pirmi
ninko Churchill kalbos, ku
rioje jis pastebėjo, jog karas 
prieš Anglija dar tik bepra-
sidedas, 100 «ar daugiau Vo; 
kietijos orlaivhj pravedė An
glijoj smarkiausią karo ataką 
nuo karo pradžios. 

Palei Temzę ir Yorkshire 
pakraščius numesta daug 
bombų, kurios užmušo virš 
12 civilių gyventojų ir 14 sun 
Idai sužeidė. 

Anglų kovos orlaiviai pa-

studentai. Ta proga įvyko žy- _ 0 r o 1 ) l i n h , t e r i j a p r a n e 5 a > 

mios iškilmės, reikšmingos 
kalbos. 

politinę jėgą ir kolonijas. 

BOMBARDAVO REINO 
KRAŠTĄ 

LONDONAS, birželio 19 d, 

jog " Karališkojo oro laivyno 
daliniai smarkiai bombard«-
vo karo vietas Reino krašte, 
Ruhr ir Vokietijos šiaurry-

vių pašauta septyni. 

, šovė penkis ar šešis priešo 
kytis sutarties, kol Prancūzi- o r l a i v i u B > V iso priešo oriai-
ja nepaprašė taikos. 

Šiuo tarpu Turkija tik ta
da įsivels karan, jei Italija 
ją pultų ar mėgintų okupuoti 
Prancūzijos Siriją. 

Sakoma, jog Rusijai sutin
kant, Turkija pasiruošus oku 
puoti Prancūzijos Siriją, kad 
tuo būdu įspėtų Vokietiją ir 
Italiją nuo kišimosi rytų Vi
duržemy j . 

Užsienio ministeris planuo
jąs greitu laiku vykti Mas
kvon pasitarimams, bet ofici
alūs šaltiniai sako, jog kelio
nė neįvyks tol, kol Prancūzi
ja priims ar atmes taikos pa
siūlymus. 

MADRIDAS, birželio 19 d. 
— Diplomatiniai šaltiniai sa
ko girdėję, jog Prancūzija 
priėmus Vokietijos-Italijo* nu 
statytąsias taikos sąlyga'.-: be 
sąlyginis pasidavimas, Pran
cūzijos okupacija iki karo pa 
baigos ir pravedimas Prancū
zijos laivyno. 

BORDEAUX, birželio 19 d. 
— Prancūzija išpildė pirmą
jį Vokietijos reikalavimą dėl 
taikos paskirdama grupę as
menų, kurie priimtų iš Reicho 
statomas taikos sąlygas. 

Kai kabinetas svartė Vokie 
tijos reikalaujamus taikos at
stovus, išmėtyta Prancūzijos 
kariuomenė vis dar tebekovo
jo. Tačiau, bendrai, vokiečiai 
kaskart labiau supa Prancū
ziją. 

Ispanijos ambasadorius Jo
se Felix Lequeriea įteikė 
Prancūzijos užsienio reikalų 
ministeriui Paul Baudouin 
Hitlerio atsakymą į prancūzų 
taikos prašymą. Ministerių 
kabinetas susirinko į vieną, 
valandą. 

Numatoma, jog Prancūzijos 
ir Vokietijos taikos misija 
susirinks Madride, gen. Fran
co rezidencijoj. 

Kai šiuo metu Vokietija 
jau turi užėmus maždaug šiau 
rinį Prancūzijos trečdalį ir 
kas valanda vis pirmyn žen
gia, Prancūzijos vyriausybė 
paskelbė, jog visi miestai tu
ri virš 20,000 gyventojų yra 
"atviri miestai". Tuo nori
ma išgelbėti didesniuosius 
miestus nuo sugriovimo. 

norėta pakenkti laivų judėji
mui Temzėje ir sunaikinti 
dirbtuves, tęsėsi apie ketu
rias valandas. 

Vidaus apsaugai anglai ti
kisi sudaryti branduolį iš grį 
žusių iš Flandrios Anglijos 
kariuomenės dalinių. Be to, 
organizuojama gausūs sava- i. Vokietijos ir Italijos ka-
norių būriai sudarymui taip riuomenės pasilieka Prancū-

'tautos armi- | 2 i j0 j į šiaurę nuo Loire upes 
1 ir į rytus nuo Ronos, upes į 

BERLYNAS, birželio 10 d. 
— Sujungtos Vokietijos pajė 
gos — diplomatinės ir karo 
— dar sparčiau veikia, kad 
paskubintų Prancūzijos kapi-
tuliciją. 

Kai Vokietija skelbia jau 
užėmus pusę Prancūzijos ir 
Vokietijos kariuomenė vis 
stumiasi nepaliaujamai pir
myn, pranešama, jog Prancū 
zijos vyriausybė sutiko tar
tis ir jog netrukus Hitleris ir 
Mus»solini priims Prancūzijos 
atstovus pasitarimams. 

Vok iečiai paėmė Cberbour-
gą ir Nancy. 

Taikos sąlygos, dėl kurhj 
Hitleris ir Mussolini susitarė 
Muenchene, laikomos gilioj 
paslaptyj, bet Berlyne pla
čiai kalbama, jog sąlygos bū 
'.siaiufios sunkios. 

Vokietijos Reikalavimai 

vadinamosios 
JOS". 

Naujienos, jog J. A. Vals
tybės parduoda Anglijai lai
vų, Anglijos laikraščių labai 
palankiai sutinkamos ir džiau 
giamasi Wdshingtono politi
kos kryptimi. 

POPIEŽIUS PRAŠO 
ITALUS BŪTI 

J. A. Valstybių Sekretorius 
C. Hull įrodinėjo parlamente,! čiuos". 
jog Adm. R. E. Byrd pietų "Pr ie Frisian salų apšau-
ašigalio ekspedicija yra nau
dinga Amerikai. Bet subkomi-
sija to nepripažino. Nubaisa- sau asmeninį turtą susikrauti čiau tie patys sluogsniai pri*-

WASHINGTONAS, birželio 
19 d. — Diplomatiniuose sluo-
gsniuose kalbama, jog Adol-

dytas priešo naikintuvas". Įfas. Hitleris mano užimti Bri 
tu salas į šešias savaites. Ta

vo duoti pinigų tik sugrįžti. 
J. Johnson iš Oklahamos kal
tino Byrdą, esą jis norįs vien j ašigalyje. 

I r admir. Byrdui teks nutrau- deda neturį žinių kada Hitle-
kti tyrinėjimų darbai pietų r i s rengiasi pradėti savo "bli-

« 

Vokietija protestuoja dėl 
Rusijos veiksmų Pabaltyj 

LONDONAS, birželio 19 d.' reikalavo, kad Molotovas nž-
— Londono Dailv Mail pra- tikrintų, kad Rusija nebe-
nešimas iš Stockliolmas ra-'reikš daugiau reikalavimų. 

taip pat pagal Viduržemio 
pakraščius, kol pasibaigs ka
rą); su Anglija. 

2. Prancūzai evakuoja ka
riuomenę iš Korsikos, Tunisi-
jos ir prancūzų Somaliland 

MIESTAI 
- Popiežius 

VATIKANO 
birželio 19 d. 
Pius XII, kalbėdamas į mal
dininkus, prašė italus būti 

. nuolaidžiais. 3. Prancūzų kariuomene Popiežius prašė savo klau
sytojus melstis už jų kraštą, 

šo, jog dėl Rusijos veiksmų 
Pabaltės valstybėse Vokieti
ja reiškia kaskart didesnio 
susirūpinimo. 

Tbe Daily Telegrapli pra
nešimas iš Helsinki sako, jog 
Maskva reikalauja, kad- Lie
tuva prašytų Vokietiją išduo-

Pranešama, jog Vokietijos u į d e n t S m e t o n a ? k n r i g 
ambasadorius Count von l)er; ^ . .. . . 
Scbulenberg užprotestavo dėl P a b ^ ° R ^ > P n t s l ^ o n ' k a i 

sukoncentravimo Rusijos ar-' Sovietų kariuomenė užėmė 
mijos Pabaltės kraštuose ir Lietuvą. 

evakuoja Chad ežero teritori
ją ir Kamerūną.. 

4. Demobilizuok ir decen
tralizuoti, iki karo pabaigos 
su Anglija. Sirijos ir Lebanoj 
mandatus ir Alžyrą, Morro Jis taip pat prašė melstis 

. . . . i • 

"prašydamas, kad jo vaikai 
būtų nuolaidūs jam tarnau
dami". 

cco ir Vakaru Afriką.. 
5. Prancūzijos laivynas i* 

oro laivynas pervedamas Vo-

už bažnyčią, "kuri verkia 
jos žuvusių vaikų, dėl daug 
sugriautų šventovių, dėl ku-

kietijai ir Italijai, iki karo'nigų, kuriems nebeleidžiama 
pabaigos su Anglija, išsky-| tęsti jų misiją, ir dėl neapi
ms keletą laivu pakraščių ap mamo skaičiaus nelaimingi} 
saugai. s^lą paklydusių griuvėsiuose 

6. Jokiok Prancūzijos teri- ar ištrėmime, kai tuo tarpu 
torijos, kolonijos ir 1.1. negaJ klaidos ir veidmainiavimo jė 
Ii būti kokiu būdu Anglijos gos stengiasi vis labiau jas 
naudojamos prieš Vokietiją* 

7. Vokietijos ir Italijos ka-
atitolinti nuo Dieviškojo Ga
nytojo ii 

GENėVA, birželio 19 d. - KATRO, birželio 19 d. - riuomenės, evakuos Prancūzi-, 

Tautu Lygos dokumentai, kuj ^ o * l a t ū n a i ^ , * . , j - J-J*-! • " * * >° H ORAS 

rie buvo pasiusti Vieny, 1 ^ b o m b a r d a v o l u i i j J g. Taikos konferencija, tat Chica«oj ir a p y l i n k ė j : -
Prancūzijon apsaugai, šį ry
tą vėl pasiųsta Tautų Lygos J submariną Viduržemio jūro-

tzkrieg^" prieš Angliją, rūmuosna, Šveicarijoj. I , 
je. 

rioje ir Prancūzija dalyvaus, Gitdra, šiltoka, lengvi sianr-
lygiomis teisėmis, įvyks 60 vakarių vėjai pasikeis į šian
dienų po taikos su Anglija, j rryčių. i i 
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Kardu ir Ugnimi 

Komunistai niekur nėra laimėję ramią 
taikiu ir kultūringu būdu. Jų vedamoji pro
paganda už ateistinio komunizmo įgyvendi 
nimą be prievartos, be panaudojimo fiziš
kos jėgos nedavė jokiu rezultatų. 

Dar prieš Pasaulinį Karą komunistai pra
dėjo savo akciją Rusijoj. Bet jų skelbiamos 
iaejos ten neprigijo. Dėl to Leninui ir Troc
kini reikėjo panaudoti fizišką jėgą, kad su
laužyti žmonių valią ir jiems užtrauki kru
viną bolševikų diktatūrą. Keletui banditiško 
nusistatymo žmonių pavyko paimti į savo 

rusų kariuomenę ir jos pagalbą at
sisėsti ant caro sosto. 

Reikėjo kardo ir ugnies, kad išmušti, iš 
šaknų išdeginti besisteigiančią Rusijoj de
mokratijai To paties reikėjo, kad įsistip
rinti ir valdžioj ligšiol išsilaikyti. 

Milijonai žmonių krito nuo kruvinos bol
ševikų rankos. Žudė inteligentus, griovė, de
gino viską, kas trukdė ateistinio kom aniz-
mo diktatūrai įsteigti ir palaikyti. 

Kaip Rusijoj jie įsistiprino brisdami per 
jų pralieto žmonių kraujo klanus, kardu ir 
ugnimi, taip stengėsi ir stengiasi ir kitur 
įsiveržti 

Savo laiku bolševikai kardu ir ugnimi 
veržėsi į Lietuvą, kad pasmaugti jos nepri
klausomybę. Tokiu pat būdu norėjo paglemž
ti Ispaniją ir kai kurias kitas valstybes. To
kiu pat būdu jie pasmaugė Ukrainą, paglem
žė Suomi jok dalį. 

Tokiu pat būdu, būtent kardu ir ugnimi 
jie palaužė savo mažųjų kaimynų -~- Balti
jos valstybių nepriklausomybę ir tyčiojasi 
iš tų tautų likimo. Iš to skaudaus Baltijos 
taui-ų likimo tyčiojasi ir savieji, t. y. lietu
viai bolševikai Esą, ko verkia "Lraugas 
ir kiti laikraščiai, juk raudonarmiečiai atėję 
Lietuvos ir žmonių laisvę gelbėti! A.o dau
giau reikia — susidarė nauja, "koalicinė 
*JXX<±^JUC, a užauga uztaiumta, tauta išsi
laisvino iš Smetonos diktatūros... 

lau&vua soviebiį p^ulDOB u giooos asm-
kalavo. Ji su visais savo kaimynais gerai 
sugyveno. Negręsė jai pavojus nei iš Vokie
tijos puses, nes buvo sudaryta nepuolimo ir 
kitokios sutartys. Vokietija neplanavo Lie
tuvą okupuoti. 

Mokykla, spauda, radio virs Maskvos pro
pagandos įrankiais. 

Ak, tiesa, Maskva siūlo Lietuvai autono 
raiją! Bet kckia kaina? Ji išrinks iš Lietu
vos 200,000 jaunų vyrų, paves juojs raudo 
nosios armijos vadovybei. Karo atsitikime 
juos pirmuosius sugrūs į frontą, į ugnį, iš 
žudys; jei ne karas — juos į Rusijos gilu
mą išsiųs, o jų vieloje apgyvendins rašus 
bolševikus. 

palaidoti 
Dėl to visa mūsų tauta šiandien turi su

kilti, pakelti savo balsą prieš bolševikus, 
kurie kardu ir ugnimi užsimojo visai pa
smaugti Lietuvą. 

Ketvirtoji Karalyste 
Mineralai, augalai ir jy-į daug tūkstančių žmonių A\\ \ 

vuliai sudaro tris karalystės radio įmonių gauna per̂  27 ^ i 
gamtoje. Ketvirtąjį karalys-' milijonus dol. algų. 
tę žemėje sukūrė žmogus, sa- 1900 m. plačioj Amerikoje 
vo protu nugalėdamas me- buvo naudojami išimtinai ar- j 
džiagą ir sudarydamas siute- kliai vietiniam susisiekimui.; 

1 tinitts chemikalus bei kitus Tai duodavo darbo apie 1,-' i 
Tai yra šėtoniškas planas Lietuvą visat žmogau* sukurtus gaminiu*. 000,030; žmonių. Šiemet auto-r *l 

ais-

Prancūzijos Tragedija 
Prancūzai yra geri kariai, geri savo te 

vynės gynėjai. Negali būti skaudesnio jų 
gyvenime .dalyko, kaip padėti kardą, ma 
tanu savo tėvynei didelį pavojų. 

Reikia sau įsivaizduoti, kaip jautėsi se
nas prancūzų patrijotas generolas Petain. į 
kurio rankas buvo pavestas valstybės gel
bėjimas ir kuriam reikėjo nusižeminti ir 
prašyti yavo amžinojo priešininko taikos. 

Tai skaudi tragedija. 
Prancūziją paklupdė ne jos kariai. Juos 

tauta pašaukė prie ginklo ir jie garbingai' 
kovojo, guldydami savo galvas už tėvynės 
laisvę. 

Ją paklupdė prancūzų vadai, politikai. 
Po Pasaulinio Karo, darant Versalio su 

tartį, pjrancūzų politikai neatsižvelgė i krikš
čioniškąjį teisingumą, į taikos pastovumą. 
Jie žiūrėjo, kad tik savo priešą nubaust: 
skaudžiai, nekrikščioniškai. Jie vadovavo 
Tautų Sąjungai, kuri v^są laiką per pirštus 
žiūrėjo, kad buvo skriaudžiamom mažosios 
valstybės. Jie nekreipė savo dėmesio ir j 
besirengiančius keršyti vokiečius, kurie ka
lė ginklus, ruošėsi. 'Nuo to žygio vokiečiu 
jie nesudraudė, nes 1918 m. pergalės dvasia 
apsvaigę, negalėjo išsiblaivyA ir kylančiam 
pavojui pažiūrėti tiesiai į akis. Jie per pirš
tus žiūrėjo ir į savo vidaus priešus, komu
nistus, kurie knisosi po valstybės pagrin 
dais ir visokiais būdais silpnino tautep at 
sparumą. Savo parlamente tik tuščius gin 
čus varinėjo, bet nesirūpino valstybės ap 
saugos stiprinimu ir tauJos vieningumu 
Prancūzų politikai siuntė pagalbą Ispanijos, 
komunistams, bet neapsiziūrėjo, kas pas 
juos viduje dedasi, ką jiems rengia didieji 
kaimynai. 

Prancūzija dabar kenčia negarbę ir gal 
būt ilgai kentės ir dvasinį ir medžiaginį 
skuidą už savo vadų kaltes ir klaidas. 

Išrodo, kad Vokietija nesutilps padėti gink 
lus, neišpildys gen. Petaino prašymo, kac 
Prancūzija visai nekapituliuos, kol nepasi 
duos visiškai Vokietijos nacių vergijai. 

Panašių klaidų yra pridarę ir Didžiosios 
Britanijos politikai, dėl to ir ji šiandien 

dieniniam gyvenime, 
kiną Dr. C. M. Hine. 

Iš tikrųjų, Amerikos gam
tininkai ir kiti mokslo vyrai 

Jie tarJo būtini mūsų amžiaus mobilių1 dirbtuvės Amerikoje 
įmonėse, ekonominiam ir kas- duoda darbo apie šešiems mi ! P o svietą pas ida i r ius 'i sandariečių susirinkimus ne-

' Uonams žmonių. į j į ^ _ ^ ^ J ^ ą s , tačiau buvęs -išrink-

1870 m. Amerikoje buvo -Vilniaus Balsas" (nr. 117), į K e i s t a s y * ^ 
vien tik 15 didesnių įmonių.: šiomis dienomis Vilniuje (*iai d a r k e į s t e s n i ( K s 

ii 00„ ™ w i * i. ' mh&r » t o s * m o n 6 s t i e k - i š Tt»s grafo Tiškevičiaus bvla. ' . 
iš savo nenuilstamu darbu su- . j . *• A. ° J ~* • ] n i l t 5 v. *. * J.. . augo, kad ar stačia* ar netie- i Grafas įžeidęs veiksmu gete silauke gražių vaisiu. Reikia . . . . , . . • -, K AAA * t & 

* 'siogimai sukure apie Jp,U0ĮV • cinkelio stoties tarnautoją, 
000 žmonėms naujų darbų. 

padėti daug pastangų, išleis
ti daug turto, beieškant nau
jų elementų, ar beieškant jų 
nauda gyvenimui. Daug kas 
paliko visą savo turtą ir nieks 

Tiesa, nuo 1790 metų yra 
išimta per 2,000,030 patentų, 
bet nebus nė 10 nuoŠ. jų nau 

gero neatsiekė. Kiti pasinau- dingų žmonių gyvenimui. O 
dojo jų darbais, surado jų pa
darytas klaidas ir atidengė 
naujas galimybes. 

Barnus medžiagos užkaria-
j v.imas yra daug -pastovesnis, 

daug naudingesnis už vifeas 
armotas, kardus ir bombone
šius. Ką turi kiti kraštai, — 
tai galima turėti ir pas save, 
jei ne lygiai tą pačią medžia
gą, tai kartais net geresnj jos 
užstovą, — sintetiniai chemi
nę medžiagą. 
k Prieš 20 metų. nebuvo radio 
įmonių, o šiemet Amerikoje 

visgi per tą 150 metų Ameri
kos išradėjai, mokslininkai 
padarė stambios pažangos ii 
dalinai užkariavo medžiagą. 
Tai liečia visas sritie: staty
bą, susisiekimą, pramonę, rū
bus, valgį, gydymą, mokslą, 
techniką ir visas kitas sritis. 

Vieno -išradėjo pastangos ir 
jo pasiektieji ̂ Vaisiai kartais 
pakeičia visą toj srity esamą 
gyvenimą. Protas yra dides
nė jėga už medžiagą, nes pro
tas gali ir tikrai užkariauja 
medžiagą. K.A.M. 

<? 

Iš "Mano Sielos Atgarsiai" 
= ^ , 

Rašo Meškuitis 
^ ^ 

Žmogaus Siela — Kodėl ? 
. . . ; { | » » v . »<f j f . . . J ! I I 

— Nebus su kuo pasidalin: 

Juozuk/ ar važiuosi su' u įspūdžiais. Žmonės tenai 
man perdaug svetimi. 

— Jeigu drauge važiuotų 
linksma kompanija? 

— Kažin. 

kai šjs pareikalavo perono bi
lieto. Gr. Tiškevičius, tarp ki
ta iko pareiškęs, jog jo šeimai 
per 400 metų\ nereikėję jokio 
perono bilieto. 

Puiku! Po bylos atšvęsime 
400 metų jubiliejų nuo gele
žinkelio atsiradimo. Ką reiš
kia istorija prieš "unaraJ'" 

(L. A.) 

P1TTSBURGH, Pa. — Tau
tiškuose laikraščiuose prane
šama iš Pittsburgho apie San
daros kuopų susirinkimą ir 
apie delegato rinkimą į j v 
"seimą." Pasakyta, kad iš
rinko 4 delegatus. -er-

Susitikęs savo draugą ir 
klausiu: ar ir tu išrinktas į 
Sandaros "seimą?" Jisai sa,-

"Kaip pasižiūri žmogus į 
Tėvynėje paskelbtus &LA. vir
šininkų rinkimų rezultatus, 
tai ir rodosi kad jiems kasžin-
-ko*.trūksta. O trūksta to, kad 
nėra "tautiško" kunigo Va-
ladkos pašventinimo, ir lenkų 
'' fautiško'' vyskupo Hodor 
aprobatos " ' (Sandara.) 

KAUNAS. — Prieš kurį 
laiką kaunietis Kčius užėjo į 
vieną įstaigą ir pradėjo visa 
gerkle kvatotis. Įstaigos tar
nautojams paprašius paaiškin
ti, kodėl jis kvatojasi, K-čius 
pareiškė, kad jį ima juokas iš 
tos įstaigos tarnautojų, kurie 
esą visi durni. Tuo reikalu 
buvo pravesta kvota. 

Šiomis dienomis ši byla bu
vo nagrinėjama teisme, kur 
K-čius buvo pripažintas kai-

ko, kad nieko nežinąs apie jo- tu ir nubaustas 1 mėn. kalė-
kius "rinkimus" ir niekados • jimo. 

Naujos Masinos Atvaizdas 

Lietuvos įmones visai nereikalavo Rusijos t u r i suiaUp"ti y ^ saV0 jėgas, kad atuilai 
bolševikų, kad jie kardu ir ugnimi ateitų w t ^ 
juos -gelbėti'" iš Smetonos diktatūros. Tai ^ a t s i ia ikys - paaiškės po kelių savai-
buvo grynai valstybes vidaus ponVikcs r ei- &„ 
kalaii ir anksčiau ar vėliau patys Lietuvos 
žmonės būt atstatę tokią, tvarfcą, kuri jiems 
būtų tinkamiausia. 

A. Smetonos rėžimą mes griežtai kriti
kuodavome, nes jis buvo žmonėms primes 
tas, lačiau tai buvo ne svetimas, net lietu
viškas, iškilęs pačioje Lietuvoje oe bet ko
kios svetimoj valstybės prievartos ar įta
kos. Smetonos diktatūra laikėsi Lietuvos 
kariuomenes ir policijos, susidedančios iš 
rietuvių vyrų, pagalba. 

I t t i p bus su Justo Paleckio diku.ura. | 
i i laikysis svetimoj valstybes karių durtu
vais. Ši i ta i tūkstančių ginkluotų raudonar
miečių Lietuvoje nelsis faleckiui nė piršto 
pajudinti be Stalino žinios. Jei jis mėgins 

.prieš Stalino varių, išeia, jo galva bus nu
kirsta. Bus nukapotos galvos ir kitiems Pa-

Amerikos Raudonasis Kryžius, kuris vi
suomet yra pasirengęs gelbėti į nelaimę pa 
tekusius žmones, dabar veda vajų karo trem
tinių ir belaisvių šelpimui. Visų pareiga šį 
kilnų vajų paremti. 

mumis sykiu į mišką? — 
klausiama motinos globoj e 
'sančio kūdikėlio1. 

— Ne, — atsako. 
— Miške parodysim gra-. T̂  • . . . ,̂  ,-, „ , , . V1 .. V ,. . — Kaip tai! Kodėl? Juk zuis paukštelius, žvėrelius. Ar , _ . , . 
v. . . ' i turėsi draugyste, 

važiuosi! 1 
T̂ ....«», .. — laip. Jeigu tie draugai 
, / v. . ., . bus mano draugai, būtent mus' 

— Mes paveziosim puikiu .„ , . 
, . , . ,_, , w. j ris bendra dvasia, tuomet su 

automobiliu, lėksim paukščio; . , . ,v. 
greitumu toli, toli. 

— Ne. 
— Mes duosim obuolių, gar 

džių saldainių, kiek tik norė
si, tik važiuok su mumis. 

— Ne. 

mielu noru ir džiaugsmu; jei
gu gi jie bus man svetimi, 
nieko bendro neturį su ma
nim* tuomet vargiai sutikčiau 
keLiauti, nes tuomet,būsiu lyg 
vienas, nebus su kuo pasi-

Paimsim kartu Petruką,! d ž i a u 8' t i - G a l n e t b ū t i l i u d n a> 
Elytę, jei norėsi, ir Jonuko.! : k u o m e t « a m t t f s ^0MS s i e l a 

Ar važiuosi! 
— Ne. 
— Jeigu paimsim su tavim 

tavo mamytę, ar važiuosi! 
— Važiuosiu — atsako kū 

kels j aukštybes, ji gi viena 
lyg su vienu sparnu nesuge 
bės pakilti į pilno džiaugsmo 
aukštybes. Jeigu tas sparną o 
nėra tiek galingas, kad vie-

APŽVALGA 
Sovietų Klasta 

"Darb." rašo: "Savo groboniškus sieki
mus kvailomis melagystėmis pridengę, so
vietai atsiuntė į Lietuva, daugiau kariuo
menės ir pastatė garnizonus Vilniuje, Kau-

,., - v -T v, į nas nuneštu, i sielos siekiama-
dikis, svpsena reikšdamas; ' ' 
.v. r]a laime, tuomet gamtos gro-

dziaugsmą. Ją v? . . 
,--,••!• .,. . . v žvbės įspūdžiai nusės sielos 
Kudikio nevilioja nei graži J ,.. •-

. * • , - 1 dugnan ir ten paliks. Zmo-
gainta, nei skanumynai, ai1 ° * 

ne, Šiauliuose, Panevėžyje ir Raseiniuose, 
kekio ministrams, jei jie pamėgintų ssava, netoli Vokietijos sienos. Hitleris dabar už-
lietuvišką nusistatymą reikšti. imtas ir negali kol kas likviduoti "draugo" 

Smetonos diktatūra, kokia bebūtų, bet vis j Stalino užsimojimų, bet jis kiek vėliau pa 
dėl o) ji buvo lietuviška. Ji rūpinosi krašto 
apsauga, kiek galėjo rūpinosi amonių socia
line gerove, kraštą kultūrino ir puošė. Visi 
nusimanom, kad prie demokratiškos valdžios 
kraštas dar didesnę pažanga, būtų padaręs, 
bet ir tonu* sąlygomis buvo daug padaryti. 

Paleckio diktatūra Lietuves apsauga nesi
rūpins. Jis bus verčiamas dirbti ta krypti
mi, kad greičiau ją sujungti su SovieJu -Ru
sija. Lietuvos viduje bus stengiamasi su
griauti, kas mūsiška, lietuviška, o stiprina
ma, kas svetima, rusiška — bolševikiška 

darys pilną su sovietais sąskaitą. Lietuva 
gali virsti karo lauku — 'pasibaisėtinas tai 
dalykas, bet vokiečiai pereis Lietuvą į dvi-
tris dienas. Daugiau apie tai nėra noro kal
bėti. 

kiti koki malonumai, nei kas 
dieninių draugų kompanija 
be mamos draugystės, nes jis 
žino, jo draugystė yra ištiki 
miau'sia, geriausia, vienintelė 
kuri pilnai patenkina jo sielą 
Su mama jei eis, neatsiliks Į 
vargus, skausmus, by tik su 
ja. Tokia kūdikio psichologi-
ja. f 

Ar nebus panaši p'sicholo 
gija ir suaugusio žmogaus sie 
los! Klauskit manęs. 

— Apmokesim visas kelio 
"Sunku mums įsivaizduoti, kaip Lietuvos!11^ išlaidas, ar norėtum atos 

žmonės reaguoja į sovietų žygį. Kad jų iš j togų metu važiuoti į Florida 
širdies neapkenčia, netenka abejoti. Piktu
mo ir pagiežos bus perpilnai, bet reikia ti
kėtis, kad šaltas lietuvių kraujas paim\? vir
šų. Savo ryžtingumą ir ištvermę lietuviai 
sutaupius patogiam momentui". 

ar Kaliforniją pamatyti įdo 
mią gamtą, pasigerėti svei 
ku, maloniu klimatu! 

— Ne, — atsakau — jeigi 
tektų važiuota vienam. 

gaus siela ieško sau panašios 
sielos, siekia visuotinojo, am
žinojo džiaugsmo. 

Kūdikis neklystų nepasiti
kėdamas kitais, bet ipįlnai at
sidavęs i-avo mainai —-: tėve 
liams, nes jie yra jo savieji, 
artimiausieji.. 

Neklysta žmogus nepasiti
kėdamas žmonėmis, bet pilnai 
pasitiki Tuo, Kuris yra Arti 
miausias, (geriausias; ar pa'̂ : 
tiki panašiais j Jį. 

"DRAUGO" SPAUSTUVES MAŠINŲ FONDUI 
AUKOTOJAI: 

Masinu Fonde buvo $2,154.50 
P. Lueinskaitė, \Yorcester, Mass $2.00 
A. 61ušnis, Chicago, Illinois 2.00 
A. Čižauskas, Pana, Illinois 2.00 
K. Kamarauskas, Chicago, Illinois 2.00 
S. Nark, Slu'nandoah, Pa 2.00 
M. Tarauskiene, Chicago, Illinois 1.00 
P. Žemaitis, Chicago, Illinois 2.00 
J. Pulokas, Chicago,. Illinois 2.00 
J. Kadavičius, Chicago, Illinois 2.00 
M. ir A. Bražinskai, Homersville, Conn 4.00 
A. Paškauskas. Waukegan, 111 2.00 
J. Karalius, Baltimore, Mar\ land 2.00 
J. Totoraitis, Chicago, Illinois 2.00 
A. Krikščiukaitis, Chicago, Illinois 2.00 
R. Eitavičiute, Brockton, Mass 2.00 

Jei esi akmuo — pasidaryk J. Vilciauskas, VVaterbury, Conn 1.00 
magnet; jei esi augalas - V. Mažonis, Pittston, Pa 2.00 
pradėk jausti; jei esi žmogus! Mrs. M. Chernauskas, Pauisboro, N. J 2.00 
— būk meilė. Hugol J'- K r a i t i s , VVorcester, Mass 2.00 

Kiekvieno kataliko yra prie
dermė skaityti vien ka-
talikiškus laikraščius. 

yiso . $2,192.50 
Nuoširdžiai ačiū visiems, kurie prisidėjo prie "Draugo r f 

Spaustuves Mašinų Fondo. 
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MUŠU MOKYKLO S 
KAS S K A I T O , RAŠO — DUONOS N E P R A Š O . 

HgTV « 

LIETUVIŲ JAUNIMO MOKSLO TVIRTOVE - MARIANAPOLIS 
Amerikos lietuviai katalikai auklėjimosi, kuris suformuotų talpų. Nutar ta persikelti j gyvenimo pagrindus. Kolegija Amerikos lietuvių ateitis. Tio-

gali vertai pasididžiuoti ir pa- l i r išvystytų jo asmenybę ir 
sidžiuugti savo nuveiktais sukurtų tikrą ir pastovių jau-
darbais per trejeto dešimtine- nuolio pasaulėžvalgą. Tose 
<"ių laikotarpi. Puošnios ir ! mokyklose trūksta to, kas ne
skaitlingos bažnyčios, gražios • tuviui jaunuoliui yra bran-

Rytines valstijas, nes iš ten I taip pat ' s tengiasi studentams, sa, Amerikoje yra daug uni-

vienuolijos, puikios pradines 
ir vidurines mokyklos puošia 
kiekvieną lietuvių koloniją 

giausia ir būtiniausia — tau
tinio ir religinio auklėjimo. 

Tie, kuriems r ū p i ' lietuvy-
plačiame Amerikos kontinen- \ bes ateitis Amerikoje, greit 
te. Galima drąsiai teigti, kad i pastebėjo stoką priaugančios 
šiandien lietuviai katalikai 
duoda toną ir pulsą visam 
tautiniam ir kultūriniam Ame
rikos lietuvių gyvenimui. 

Šiais laikais, kada priaugo 
jaunoji lietuvių karta, visų 
dėmesys nukrypo į ją. Tai na
tūralu, nes kur jaunimas, ton 
ir ateitis. Skaudu būtų juk 
užleisti svetimtaučiams visas 
tas jstaigas ir gražias, didin
gas bažnyčias pasta tytas ne. 
nuilstamomis pastangomis ir 
sunkiai uždirbtais darbo žmo
nių centais. Klaiku pagalvoti, 

lietuviškos inteligentijos ir 
jaunimo vadų. Svetima moky
kla jų negali duoti, nes susi
pratusį lietuvį jaunuolį reikia 
atatinkamai išauklėti ir duoti 
jam daugiau orientacijos ir 
gyvenimo supratimo, negu 
kad turi eilinis futbolo spar-
dytojas. Todėl atsirado gyvy
binis lietuviškos kolegijos rei
kalas. Tačiau laikas bėgo, o 
kolegijos nebuvo. Praktiškai 
kolegiją įkurti buvo labai 
sunku, nes, visų pirmiausia, 
reikėjo didelio kapitalo. Dar 

buvo daugiausia studentų. Pa- duoti ir vispusišką visuomeni-
sitaikė gera proga nebrangiai nį išsilavinimą ir išmokyti sa-
įsigyti nepaprastai puošnią varankiškai dirbti. Visi stu-

versitetų, daug įvairių tiky
binių protestantų sektų išlai 
komių kolegijų. Bet ar galima 

Marianapolio studentų 
organizacine veikla 

Marianapolio Kolegija, bū- rungtynes su aplinkinėmis ko-
dama vieninteliu, Amerikos lie maudomis. UI pasižymėjimą 

nuosavybe su puikiais rūmais dentai yra susiorganizavę į j jų tikslus ir auklėjimą suly-
Thompson, Conn. Iš tikrųjų, j studentų sąjungos kuopą ir j ginti su lietuviškos kolegijos? 
kiek buvo džiaugsmo kolegi -, pasiskirstę įvairiomis sekei jo-] Visas Tėvų Marijonų džiaug-
jos vadovybei ir studentams mis lavinasi organizaciniam smas ir viltis — tai lietuviško- Į j e ^ u v j | 

" " * " ' " ' ' t u r i s a v o ' . i i studentija. Jokioje kitoje, M a r i a n a p o l i s netūmą atsto-

tuvių aukštojo mokslo židiniu, 
atstovauja rinktinį jaunimą. 
Čia suvažiuoja jaunimas siek-

sporte metalus baigiantiems 
studentams suteikiama kolegi
jos raidė M. Meno sekcija 

kad visa tai galėtų žūti bej d a u g i a u r e i k § j o d a r b o ' T a i p 

pėdsako ir atminties tų kil- ! l a i k u i . U ^ n t \ a t s i r a d o 3 a u 

įsikurti tokioje puikioje vie 
toje! Iš kart lietuviškoji ko
legija pralenkė visas kitas kai 
mynines mokslo įstaigas ir 
tapo viena iš gražiausių ir pa
togiausių visoje Naujoje An
glijoje. Darbštūs Tėvai Ma
rijonai dabar jautėsi atlygin
ti už visą tą sunkų darbą ir 
vargą, nes Amerikos lietuvių 
svajonė — Kolegija, tapo rea
lizuota ir teikė garbės visai 
tautai . Naujoje vietoje įsikū
rusią kolegiją 1931 m. pa- rinktinis lietuvių sportinis 

darbui. Studentai 
chorą, orkestrą, leidžia pla- kolegijoje jaunimas nėra šil
čiai žinomą studentų ir pro- tinkamas su tokia meile ir 
fesjjonalų organą Studentų 
Žodį ir pratinasi žurnalisti- i pas Tėvus Marijonus. 

ti mokslo iš įvairių vietų, ir j stengiasi surengti iškilmingų 
nerasime nei vienos žymesnės sukakčių minėjimus, paįvai

rinti juos vaidinimais, daino
mis, muzika. Blaivybės sokei-
ja propaguoja blaivumo idė
ją, rengia atatinkamas pasksi-

vo. Nors dauguma jaunuolių 
kilę iš Naujosios Anglijos, 

nuoširdumu, kokį jis randa ^ ^ p a t e s a m R n e m a ^ s [ ^ nAo s t r a į p s n į u s > Kiekvie 

niame ir publicistiniame dar
be. Sportui vystytis kolegi jo 
je yra geriausios sąlygos, ir 
kiekvienas studentas gali pa
tenkinti kiekvieną sportinį pa
linkimą. Kiekvienais metais 
studentai surengia sporto 

Todėl katalikiškajai Ameri
kos lietuvių visuomenei reik
tų daugiau parodyti susidomė
jimo lietuviška Marianapolio 
kolegija ir tuo sunkiu su di
deliu pasiaukojimu dirbamu 
Tėvų Marijonų lietuviškos ka,-

olimpiįadą, į kurią suvažiuoja , , . , . , , . _ , , . 
. . . . . . tahkiskos jaunuomenes aukle-

nių pasiaukojusių idealistų 
veikėjų, kurie nieko nesigailė
jo i r viską aukojo dėl tautos 
geresnio rytojaus. Kad tai ne
įvyktų, svarbu yra išauklėti 
i r išlaikyti sav4, tevfr idealams 
artimą jaunimą, kuris testų 
toliau sunkiai, su didelėmis 
viltimis ir pasiaukojimu pra
dėtą darbą. Todėl susirūpinta 
savomis, lietuviškomis mokyk
lomis, nes tik jos gali išsau
goti jaunimo brangias lietu
viškumo vertybes. Šiame dien
raštyje Mūsų Mokyklų skyrius 
parodė, kiek daug gražių lie
tuviškų mokyklų, kaštavusių 
milijonus dolerių, turi katali
kiškoji lietuvių visuomenė ir 
koks milžiniškas darbas atlie
kamas lietuviškos jaunuome
nės auklėjime. 

šventino iš Europos atvažia
vęs J . E. Tėvių Marijonų Ge
nerolas vysk. P . Būčys, daly
vaujant didžiulei miniai žmo
nių, suvažiavusiai iš tolimiau
sių lietuvių kolonijų. Kolegi
jai buvo duotas Marianapolio 
vardas, reiškiantis Marijos 
Pilis. 

Kolegijai vadovaujant ne
nuilstamam didžiam jos stei-

delis įvykis, kuris bus nepa- gėjui dabartiniam Provincijo-
mirštamas Amerikos lietuvių j liui didž. gerb. kun. Dr. J . 
istorijoje, įsikūrė Tėvai Ma- Navickui, lietuviško jaunimo 
rijonai. J ų jėgos buvo silp- auklėjimo darbas pilnai sekė-
nos, bet jie turėjo didžių, pa
sišventusių žmonių. Greit Tė-

į r 

lietuvifų jaunimo be lietuvių 
kalbos šalininkų, skeptikų ir 
pesimistų ir atrodė, kad ši 
graži ir brangi idėja turės 
žūti. 

* T a č * u 1913 m. atsitiko di-

jaunimas. 

Pe r pirmąjj dešimtmetį ko
legija parengė ir išleido į Ą'T-
venimą visą eilę gražaus lie
tuviško jaunimo, kuris šian
dien plačiai dalyvauja lietu
viškame visuomeniniame dar
be. Daugelis jų tapo lietuviš-
ko-katalikiško jaunimo vadais 
ir sėkmingai di'*ba įvairiose 
organizacijose** Mr spaudoje. 
Marianapolio kolegijoje ypa
tingai daug jaunuolių pajuto 
kunigystės pasaukimą, taip 
kad Tėvams Marijonams teko 

jimo darbu. Marianapolis šian 
dien turi apie šimtą studentų. 
Bet to per maža — jis gali 
sutalpinti du kart, o jei rei
kės ir tris kart tiek studentų. 
Amerikos lietuviai skaitomi 
šimtais tūkstančių, tad jų gar-
b&> pareiga duoti lietuviškai , ) u m t , < a d M a r i a n a p o h o 

kolegijai tiek jaunimo, kad j i s , K o l e g i j t t p a s i r v ž u s i i S a u k l 6 t l 

skaičius iš New Yorko, Chi-
cagos ir net iš San Francis-
co. Nemažas būrelis studentų 
yra atvykusių ir iš Lietuvos, 
nes Marianapolis turi teisę 
priimti studentus ne vien iš 
Amerikos Jungtinių Valsty
bių, -bet ir iš užsienio. Tokią 
teisę turi tik labai retos ko
legijos. > 

Nežiūrint tokio didelio stu
dentų įvairumo, visi greit su
sigyvena, nes visi yra lietu
viai. Todėl rr organizacines 
veikimas yra gyvas ir sklan
dus. Tai yra ypatingai svar-

vai Marijonai išėjo viešumon 
į gyvenimą, bet ne su gražiais 
žodžiais ir pigiom rezoliuci
jom, bet su realiu ir nuošir
džiu darbu. J i e pasiryžo įs
teigti lietuvišką kolegiją ir tą 
pasiryžimą pilniausiai tesėjo. 

si ir Marianapolio Kolegija 'savo darbus įamžinti dar vie-
tapo garsi ir žinoma t i ek 'nu didingu paminklu — įkur-
Amerikoje, tiek toli u!ž jos ti vienintelę Amerikoje lietu-
ribų. Connecticut valstybėje 
įsikūrus ir gavus čarterį, tuo 
pačiu mokslo eiga buvo pa-

vių kuniglų seminariją Hins-
dale, 111. Daugelis Mariana
polio idealistų jaunuolių tapo 

Tačiau jau seniai buvo pa
stebėta, kad vien pradinės 
mokyklos negali patenkinti 
nuolat priaugančio ir į auk
štesnį mokslą besiveržiančio 
jaunimo. Baigęs parapijines 
lietuviškas mokyklas jauni-

vesta valstybės autoritetui ir kunigais ir šiandien plačiai 
Marianapolio mokslo diplomai su pasišventimu dirba apašta-
turi tokią pat vertę, kaip ir j lavimo darbą. 

Sunki tai buvo pradžia. Pir-1 atatinkamų valstybinių kolegi-'. ... ,. . » . . , , 
„ . .. * \ AT Šiandien kada tiek daug pa

jų. Kolegija neliko neivertm-r , -,.,v. , , .. . 
f j . T . , . T, • v daryta didžiame kolegijos }s-
ta ir Lietuvoje. ^Pries porą1 

miausia reikėjo kolegijai su
rast i patalpas ir mokslo prie
mones. Dar sunkiau buvo su- metų Lietuvos Švietimo Mi-
rast i kolegijai tinkamą mok
slo personalą, kuris atatiktų 
katalikiškuosius ir lietuviškuo
sius kolegijos tikslus. Tam rei 

teigimo ir išlaikymo darbe, 
atrodo, kad būtų sunku įsi-msterija suteikė tr is stipen- , » A. .,, ., .. . vaizduoti Amerikos lietuvių 

dijas studijuoti Vytauto D. 
Universitete, Kaune, Mariana
polio Kolegiją baigusiems 

kėjo nepaprastų pastangų ir studentams. Marianapolio Ko-
nemažiau lėšų. Tokį drąsų legijoje studijuoja keletas stu-

• M įstoja į svetimas aukštes- d a r b a * t u r b f l t ' i š v i s o t i k v i e n i d e n t ^ i r i š L i e t u v o s , tokiu bū 
niąsias mokyklas ir kolegijas. Tėvai Marijonai ir galėjo du Marianapolis pradėjo dide-
Čia greit ir pasirodo kaip ža- r v ** ' s įvykinti. J i e nenuilsta lį susiartinimo darbą ta rp jau 
loja lietuvišką jaunuomenę 
svetimas auklėjimas — atitrū
kęs nuo savo tėvų ir lietuviš
kos aplinkos jaunimas greit 
pamiršta savo gimtąją kalbą, 
atšąla tikėjime, pasiduoda sve
timoms, dažniausia garvil
koms, įtakoms, netenka savo 
tautinio charakterio ir tų gra
žių lietuviškų savybių, kurias 
su dideliu rūpestingumu ir 
nuolatinėmis pastangomis bu
vo išauklėję tėvai. J i e dažnai 
stebisi ir nesupranta, kas at
sitiko su jų vaiku, kuris stai
ga viskam pasidaro šaltas ir 
abejingas, kurio nežavi ir ne
vilioja joki idealai, išskiriant 
"good t ime . " Tai įvyksta to
dėl, kad svetima nelietuviška 
mokykla neduoda lietuviškam 
jaunimui tų sąlygų ir tokio 

mai dirbo ir aukojosi ir jų nosios Lietuvos ir Amerikos 
kilnios pastangos nenuėjo vel- lietuvių kartos. Lietuvos jau-
tui — Dievas gausiai laimino nimas turi progos susipažinti 
jų veiklą. Atsirado kilnių žmo- su Amerikos lietuvių gyveni
nių iš lietuviškosios visuome- mu, o amerikiečiai lietuviai 
nės tarpo, kurie suprato ir — su tėvų kraštu, jo gyveni-
įvertino šį tyliai su pasišven- mu, tautinėmis problemomis 
timu dirbamą didį darbą ir ir aplankyti Europą. Jokia ki-
savo užjaučiančiom širdim ir t a kolegija neteikia studen-
duosnia ranka parėmė jų gra- tams tokių gražių ir t ikrai ne-
i ias pastangas ir padėjo rea- paprastų, progų. 
lizuotis Tėvų Marijonų dide- i ^ r . .. ... 

„ . .. Marianapolio Kolegijos tik-
liems užsimojimams. . . * . T 

• slas ne vien mokslas, bet taip 
Pirmiausia kolegija įsikūrė j pat ir auklėjimas. J i paren-

Marian Hills, Hinsdale, 111., gia lietuvių katalikiškajai vi-
1926 m. rudenį. Pirmieji mok- suomenei vadus, kuriems rū
sio metai buvo pradėti su 10 pėfcų Amerikos lietuvių gyve-
studentų. Tačiau kiekvienais nimas, tautos reikalai. Todėl 
metais studentai daugėjo ir ir stengiamasi studentijai 
todėl kuklios patalpos liko duoti moralius, aiškiais tikė-
perankštos. Kilo gyvas reika- jimo, dorovės ir tautinio susi-

jaunimą be savos, mielos ir 
brangios lietuviškos kolegijos. 
Tačiau kažin ar daug kam ži
noma, kiek daug pastangų, 
kiek heroiško pasišventimo ir 
visiško pasiaukojimo tas ty
liai .dirbamas jaunimo auklėji 
mo, kolegijos steigimo ir iš
laikymo darbas pareikalavo ir 
dabar tebereikalauja. Neten
ka daug aiškinti, kad kolegi-
įa reikalinga nuolatinės para
mos. Kilnesnioji lietuvių ka
talikių visuomenės dalis ir jos 
vadai tai supranta ir įverti
na ir kolegiją sulig išgalės 
remia. Bet medžiaginė ir pi
niginė parama tai dar ne vis
kas. Marianapolio kolegija nė
ra tikslas sau pačiai. Jos tik-

išaugtų į milžinišką mokslo 
įstaigą. Toks galimumas yra 
ir j is turi būti išnaudotas. Ko
legijos rektorius ir visa vado
vybė rūpinasi viskuo, kas stu
dentams teiktų geresnes mok
slo sąlygas ir aprūpinimą. 
Praei tais metais nupirkta nau
ja didelė nuosavybė — gražus 
parkas su keturiais bendrabu
čiais studentams. Mokslas ir 
pragyvenimas Marianapolyje 
yra labai pigus, nes Tėvai 
Marijonai neieško pelno, kaip 
kitos kolegijos, — jie patys 
jai pašventę visas savo jėgas 
ir gyvenimą. Todėl mokestis 
už mokslą su pilnu pragyveni
mu ir visais patogumais tik 
350 dolerių metams. Niekur 
kitur Amerikoje nėra tokios 
kolegijos, kuri už tokią pigią 
kainą teiktų tiek daug pato-
gumių ir tokį rūpestingą auk
lėjimą. Jeigu Marianapolis 
visiems atidarytų duris, tai 

Amerikos lietuvių inteligenti
ją ir . dvasios vadus. 

Kiekvienas įstojęs į Maria-
napolį studentas ipso facto 
prisirašo prie studenfų kuo
pos. Dėl to Marianapolio kuo
pa yra, galbūt, didžiausias 
organizacinis vienetas, nes ji mą. J i siunčia atstovus i įvai-

nais metais siunčia atstovus į 
A.L.K. Pilnųjų Blaivininkų 
Susivienijimo suvažiavimus ir 
paruošia paskaitą. Dar yra 
Debatų ratelis ir Internation
al Relations Club, kuris su
pažindina studentus su tarp
tautine politine padėtimi ir 
įvairiais tarptautiniais klausi
mais, taip pat stebi ir disku
tuoja Europos įvykius. 

Tačiau Marianapolio studen 
tų veikimas nesiriboja vien 
kolegija. J i dalyvauja visuose 
A.L.K. susivienijimuose ir sei
muose, pasiųsdama savo atsto
vus. Tokiu būdu jaunimas pra 
tinamas prie organizacinės 
veiklos ir supažindinamas su 
plačiais lietuvybės reikalais. 

Marianapolio Studentų kuo
pa yra pirmoji A.L.R.K. Stu
dentų bei Prof esi jonai ų są
jungoje, todėl ji stengiasi pa
gyvinti ir kiti) kuopų veiki-

tur i art i 100 narių. Todėl kad 
sėkmingiau vyktų organizaci
nis veikimas, kuopa susiskir-
sto į sekcijas. Spaudos sekci
ja stebi Amerikos lietuvių ka
talikišką spaudą ir joje ben
dradarbiauja, r a š y d a m a 
straipsnius ir korespondenci
jas. Ypatingai artimai ji ben-
dradarbauja su Studentų Žo
džiu. Sporto sekcija rūpinasi 
sporto reikalais, — organizuo
ja sporto komandas, rengia 
pratimus, rūpinasi pakelti 
sporto lygį ir organizuoja 

biznį varančioms įvairioms 
protestantiškoms ar airiškoms 

jis iškart išaugtų į didžiausią k o l e g i j o m g j k a d a katalikiškoji 
mokslo įstaigą visoje Naujo- hetxiyių risuomenS turi savo 
je Anglijoje, nes ji turi tam, p u i k i ą v a W ž i o s i t e į s i n t a ir su 

rius Naujosios Anglijos mies
tus dalyvauti studentų susirin 
kiniuose, su tikslu paremti 
kuopų veikimą ir arčiau su 
sipažinti su lietuviškuoju jau
nimu. Tai yra labai svarbu 
organizaciniame veikime, nes 
kuopų nariai susipažįsta vie
ni su kitais ir prisideda prie 
bendro veikimo. Kartais orga
nizuojami tarp kuopų žaidi 
mai, ypač tarp kamuolių rate
lių. Vieną savaitę suvažiuoja 
keletas kuopų į Marianapolį, 
o kitą — važiuojama žaisti į 
kurį nors kaimyninį miestą. 
Taip studentų sporto rateliai 
aplanko visas Naujosios An
glijos kuopas ir užmezga tarp 
savęs artimesnius ryšius. 

Taip pat Marianapolyje yra 
šaukiami Naujosios Anglijos geniausias sąlygas. Bet lietu- j ^ ^ p a s i ž v e n t i m , u v e d a m a 

viškoji kolegija svetimtaučių , UetaYiSką Marianapolio Kole.- I Apskrities suvažiavimai, 
visai nepriima, — ne jiems ji 
įkurta, ne dėl jų dirbo jos 
steigėjai. Jos tikslas lietuviš
koji jaunuomenė ir tik jos 
Marianapolis laukia. 

Birželio mėn. kolegija bai
gia mokslo metus ir studentai 
išvažiuoja atostogų iki rugsė
jo mėnesio. Per vasarą tėvai 
galvoja, į kokią Kolegiją ar 

g i j a . Alb. Reneckis Petras Aikšnoras 

! 

J 

slas yra lietuviškoji visuome- i High Scliool leisti savo vai-
nė, dėl kurios tėvai Marijonai kus. Šia proga visi tėvai, ku-
ir aukoja visas savo jėgas. 
Kolegijos vadovybei yra skau-

riems rūpi jaunuomenės lietu
viškumas, kurie nori kad jų 

džiausią tai, kad ne visi tėvai vaikai turėtų gerą katalikišką 
supranta ir įvertina pačią ko 
legiJ4, ne visi pasiunčia jon 
mokvtis savo vaikus. Juk tik 
lietuviškam katalikų jaunimui 

išsiauklėjimą, neturi pamiršti 
Marianapolio Kolegijos. Tik
rai būtų gėda ir didžiausias 
nesusipratimas mokėti dideles 
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T ) H A F O A S 

Kunigy Nuopelnai, Spaude 
Uždarius 

' v- . %•* i<H0 

Mokytojas Vencius 

(Pabaiga) 

jo šeimyna, ru-

jaučiančius lietuvybę, kitaip! 
nevadino kaip litvomanais' 

J u o po carą ir v„ .-,..... ,„i, *u" įr 1 a i k 
.M, tikėjim, ir ių politika tai ^ - ^ priežiūroje,"darvda^ 
tada .pau.la atgausite". Si ^ ^ n e t h . -ų Mlkiu kon 

slapta kalba dar prieS "Auš- t r o l i u o d a v o patuose, su kuo 
r o s " atsiradimą vaikščiojo po U e U t v o l l i a i w i ^į , . a ž įnč,ju. 
žmones, gal, daugiau kaip 10, p e r l a i - k u s • fmų , m g u s ^ 
metų. Man ši dalyk, pasako-j p u ) d a v < ) ^ n e k a | t g ž m o 

jo mokytojas Mihauskas, švo- n i [ J l n t e l j g e n t a i > k u r i e supra 
K er* Kalasauskų, ir brolis t Q Wakų j ^ k a ( J ^ ^ 
kunigo MiMauvko (Marijonu a k į ^pjj^^jj^ į Į ^ p u s o > l u e l . 
vienuolyno). Da prieš "Auš- ( f c j j . , e n k i J k l i l l i a | d a k n v g i l J . 
r ę " lietuviški laikraščiai ne-
buvo naujiena, nes Amer ika j ^ ^ v . p į k t a d a , 
je jau ėjo laikraščiai: "Sau- k e r š t o ^ ^ į s t o g m 

l e " ir "Vienybe Lietuvr/n- _««_ L x , 

Taip kaip už laikraščius sū
riai iš 

us laik 
K . , *IK * . • i raščius ir užsiųsdavo polici
jų » £al, ir kiti, o Karaliau- i i* v XT ' _• 
/ . ' b . ' » . ja nekaltus žmones. Nors ejo 

ciuje ėjo "Karaliaučiaus Ke- , ., . . . v » 1 
. J. , , J „ . ,. .V1 laikraščiai \ Lietuva is Ame-, 

lems . Kad nėra lietuvišku1 ., • r» - v *. i -
» M. ,», ,___._ *_, ,_., „ . . . i r * 0 8 i r Pnisų, bet, pagal žo

džius Spasavičiaus, mums 

Naujas Laikraštis LIETUVIAI DAKTARAI 

KAINAS ,(E). — Žemai-
čiu laikraštininku grupe ruo
šiasi išleisti informacinį pa
jūrio laikraštį, pavadintą 
"Lietuvos Pajūris". Laikraš
tis išeis kas savaitę, kaip vien 
kartink leidinys ir eis per 
vasara. Tai bus bandymas ir 
pasiruošimas leisti nuolatinį 
pajūrio informacijos savait
raštį. Pirmieji numeriai išeis 
dar gegužes mėnesi. 

laikraščių, kaip tais laikais 
aimanavo daugelis lietuvių, 
tai del to, kad inteligentai tų 
laikų skaitė arba rusiškus, 
arba lenkiškus laikraščius. A-
jue leidinių laikraščio Lietu
voje pribrendę jau laikas, kad 
jį išleisti Tilžėje. Čia ant are
nos išėjo Basanavičius, ku
riam tuo dalyku geriausia bu
vo užsimt, nes jis, kaipo dak
taras, nuo nieko nepriklauso, 
o rusų valdininkai tuo daly
ku užsiimti negalėjo. Tuo tar
pu Marijampolėje ,buvo mo
kytojais Botyrius, Staniškis, 
Kriaučiūnas ir Arminas, tai, 
kaip ruse.i patyrė, kad jie at
jaučia lietuvių judėjimui,1 

Kriaučiūnų visai atleido iš 

Baite vyriausybės planuojamos jaunimo apmokymui stovyklos keturi skyriai 
lephoto) j a U m m a * t u r * t u b ū t i lankstomas įvairių rūšių karinei tarnybai. 

kuriais nu-
(Acme te-

»jĮJ 

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Vestuvėm, Krikštynom ir kito
kiom Baiikietam Suteikiam Pa

tarnavimo.. 
Linksmas Patarnavimas Visiems 

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

Tai YARds 3146 
V..L\N'l>OS: Xno 11 iki 12. 

2 iki 4 ir 7 iki 9 
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OR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Taipgi akiui us pritaikau. 
3343 S. Halsted Street 

^"< • • • i • i n » « — * — — y — i 

t e l CANal 5969 

OR. WALTER PHILLIPS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 YVest Cermak Road 
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1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare 
ir pagal sutartį. 

spaudos negrąžino, tik su di
džiausiu įniršimu vare žmo-* efejosi, pagelbininku advoka 

to, gal, Spasavičiaus). Kokia 

universitetų ir tapo, kaip gir- biame. Šį dalykų aš pakėliau, va, neg .da 

nes i kalėjimus, o iš ten j Si
biru. Iki tam laikui neatimi
nėjo nuo žmonių maldakny
gių, o tais laikais pamatę 
zemskiai, * arba žandarai, pas'mirė, o ne 'pailgam po to ru

dei to, kad man nusibodo| tų kuku. Jie 
klausyt kaltinimai kunigų. 

yra gyvų kunigu 

kų. nors naujas knygas atimi
nėjo. Didžiausiu priešu lietu
vių buvo Marijampolės žan
darų viršininkas Vonseckis 

! buvo to pasekmė nežinau, tik' Nors kai uždraudė spaudų, aš 
žinau, kad Baranauskas ne-; buvau tik 9 metų vaikas, bet 
sulaukęs spaudos gražinimo | man iki šiam laikui gyvenant, 

tai vienus dalykus pats ma 

gali daug k<į 
parodyti iš tų laikų 
1110. 

gyveni-

>ai mums 'sugražino ir spau dau, o kitus rašiau iš žmo- "DRAUGO". LABOR DAY 
P I K N I K A S 

Rugsėjo 2 d., 1940 m. 

Phone Viiginia 9780 

Mykolas ir Elzbieta 
RUDAUSKA1 

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

mokiems parengimams. 
2417-19 WEST 43RD STREET 

Chicago, Iii. 

DR. F. G, MNSKUNAS 
PHYSICIAN AND SURGEON 
2158 VVest Cermak Road 

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

23U5 So. Leavitt St 
Res. tel. CANal 0402 

OR. V. E, SIEDLINSKI 
DANTISTAS 

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LATayette 3650 

Antradieniui*, Ketvirtadieniais ir 
•Penktadieniais. 

4631 So. Ashland A v e. 
TeL YARds 0994. 

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais. 

( g a l , l e n k a s ) . 1893 m. V o n - j d a r b ų , k u n i g a i a p i e jį n i e k a m 
seckis prigrūdo visus Lietu- nebubnijo. Kunigus v.isi kal
vos kalėjimus už lietuviškas tina, kad jie visur kišasi. Jie 
knygas. Kas ateis juos gelbė- turi kištis dėl to, kad geras 
ti tokiam sunkiam padėjime, piemuo už savo aveles galvų 
kaip uždraudus spauda f Čia guldo, gindamas jas nuo vil-

dų (šį dalykų tais laikais man'nių lūpų. šie faktai gali bū 
pasakojo pralotas Dabrila, ti patikrint.!, nes viskas, kaip 
Vilkaviškyje). Darydami šį slaptoje darėsi, tai iki šiam V Y T A U T O P A R K E 

l a i k u i s l a p t a i r l iko . T ų dai.k- — 
tų reikia pakelt visuomenei, 
kad j.i žinotų, kas tais laikais 
darėsi. O patikrinti yra leng 

LltTUVIAI DAKTARAI 

kų - - rusų ir kitų priešų. Laik 
raščiai giria, kad knygnešiai 

Kai 1883 m. Tilžėje išėjo j gal, 100 puslapių, rusų kalbo-
"Aušra" , tai net peklos sie-| j e "Litovskii vopros v Eosi i" 
nos Budrebejo: žandarai laks-j (Lietuviškas klausimas Rusi
te pas žmones ir klausinėjo:1 joje), kad prirengt kelių spau 
ar nežinot kas turi "Aukšrų '^ dos atidarymui. Tas brošiū-
(taip jie vadino tų laikraštį). 

Žandarais tų laikų pas mus 
buvo Lietuvos liuterionys, at
sitarnavę kareiviai rusų ka
riuomenėje. Mat, jie gerai ži
nojo lietuvių padėjimų ir grei 

ras išsiuntinėja rusų minis 
trams, senatoriams, kunigaik
ščiams, grafams, general-gu-
bernator.iams ir kitiems. (To
kių brošiūrų nuo kunigų ir 
man trys pateko). Pinigui 

«au galėjo sušnipinėt. HM- 2000 rublių, surinktus nuc 
dus "Aušrą" Lietuvai buvo' l B W » Sad> »"S'™tė Dubins-
•nilžiniškas darbas, nes ji su- 'kui (Dubinskas baigęs dvaLu-
vienijo atskirus asu.enis, ku-1"1? akademija Petrapily, neno-

THINGS THAT NEVER HAPPEN 

vėl išeina į slaptų kovų su ru-
, _ . . mmit .v, . sais mūsų Milžinas Seinų vys-tarnybos, o Botvnų, btaniski . _,^ . T . . f , . . . T . / . .v, _,. : ;kupas Baranauskas. Lankyda- padarę del Lietuvos daus- ge-įr Armina įskele ten, kur gy- .. .. . . . , . . . . . . . . 

\. . - ,. mas parapijas lupia surinkt ro tuose laikuose ir, kaip gir-
veno ne lietuvių tauta. Oim- .v . JTI . . . ,_. . . . . v . 

.. : ... . ^A.. . a s kunigų 2C10 rublių atgavi- det, net įs jų uz tai gauna 
naznoie liko vientik rusai mo-Į . . . . .v. , , , , . T¥ . . 

j mm lietuviškos spaudos, c valdžios pensijų. Is kur knyg 
^ J * 'pats parašo storokų brošiūrų,! nėšiai Tilžėje gavo knygas ir 

iš keno priežasties f Jei Basa
navičiui statoma už "Aušrų" 
paminklai, tai veikėjams — 
kunigams tų laikų reikėtų il
gi pastatyt paminklus, o jų 
vardai istorijoje turėtų būti 
įrašyti auksinėmis raidėmis; 
jie į Tilžę perkėlė 'spausdini 
mų knygų, jie rusų prislėgtus 
lietuvius per 40 metų iš Til
žės maitino dvasiniu penu — 
knygomis. 

Jeigu Tilžėje kunigai nebū
tų spausdinę lietuviškų kny
gų, ta,i būtų nereikėję ne knyg 

n e vare lietuvybės darbų kiek I r^J° ^ k t ^ n i g u , tai įstojo | nėšių, kuriuos dabar taip ger-
vienas skyrium ir pakėlė lie-j-— -
tuvybės dvasia, kuri pas in
teligentus, dar prieš "Aušrų*', 
gana buvo stipri. Patys rusai 
dar prieš atsiradimų "Auš
r o s " liepė Zavadskiui atspaus 
dinti maldaknygę " Senas Auk 
so Altorius'1 iš kurių mokino 
mokyklose. Tai-pgi mokyklose 
pradėjo rašte lotyniškas rai
des vartoti ir tuose laikuose 
mokyklose rusai įvedė lietu
viškas dainai. Rodosi, geriau 
ir būt negalėjo. Bet po kelįų 
metų rusai vėl uždraudė mo-
kvklose dainuot ir mokyt lo-
tyniškom raidjmi. Tie visi ru
sų žiaurūs persekiojimai kė
lė lietuvybės dvasių. Mokyto
jai tų laikų buvo geri katali
kai ir tautiškai gerai susipra
tę, tai ir jie budino iš miego 
savo brolius lietuvius, Vi«i ta, 
darbų varė didžiausioje pas
laptyje, nes žinojo ka s u i tai 
jų laukia. Po trijų metų "Auš 
r a i " įnirus, Prūsuose pradė
jo eit " V a r p a s " ir "Ūkinin
kas" . Bušai tiesiog siuto. At-

. LIETUVIS ADVOKATAS 

CHARLES L ZEKAS 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
D A N T I S T A S 

1446Sa49thCt, Cicero, III. 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
Valandos: 10-12 ryte. 2-6, 7-9 P. M. 

AKIŲ GVDYTOJAS 
ATTORNEY AT LAW 

Mieste Ofisas: 
11 South La Salle Street 
Suiite 1701 Tel. Randolph 0331 

Naujas namu. adresas: 
7019 So. Artesian A ve. 

Tel. Hemlock 1940 

3147 S. Halsted St., Ch.cago ' VALANDOS: 

OR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Ave. 

(2-tros lubos) 
TeL MIDway 2880 Chicago, U i 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, uuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki Š:3U vai. vak* 

iSekiiiad. nuo 10 iki U vai. ryto._ 

OR. MAURICb KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4031 So. Ashland Avenue 

TeL lARds 0991 
Rez. tel. PLAza 32C0 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: o — 8 popiet, 
1-^1 ir 6:30—8:30 vakar* 

OR. VAITUSH, OPT. 
SPEC1ALJSTAS 

OITOMUTKICA1.M AKU 
LĮICTI^VIS 

s.i*lp§ 30 n.oiŲ praktikavimo 
Mano Garantavimą* 

Palengvins akiy Įtempimą kas e* 
i priežastimi gaivos skauridjirm 

svaigimo, akių Įtempimo, r#vuotu 
mo, skaudamą akių karšt}, atitaiso 
trumpaiegystę Ir toliregystę. Priren 
gla teisingai akinius. Visuose atsiti 
kiniuose egzaminavimas daromas s»< Jlektra, parodančia mažiausias klai 
las. Speciali atyoa atkreipiama / 
mokyklos valkus Kreivo* akv* »t' 
taisomos 

Valandos: nuo 10 iki 8 vai. vak. 
Nedelioraia pagal auiartj 

Daugely atsittblmij akvs atitaifto 
nioc h« akinlq. ^alnoe ulgios kali 
oirmlM. 

4712 SO. ASHLAND AVE. 
Telefonas YARds 1#7» 

Telefonas CANal 7329 

DR. PETER J. BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir pagal sutartį. 
Sekmadieniais taipgi pagal sutartį. 

Res. telefonas SEEiey 0434. 

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai, dieni 

iianuiui, visokių madų, uz v-.ia 
pritaikyti akims, _u pilna garancija. 
Egzauiinavinias akių veltui. Lensq 
sulaužytų padarome už $1.0C. Nauji 
tempeliai 50c. Adjustavimas veltui 

Dr. Karolis Nurkal-Nurkaitis ran
dasi didžiulėje Joseph F. Budriko 
krautuvėje kas dieną ir nedėlioję iki 
4-tos valandos poc*et 

JOSEPH F. BUDRIK 
FURNITURE HOŪSE 

3409-11 S. Halsted St. 

D U O D A M E 

P A S K O L A S 
A N T N A M Ų 

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

tęmB 

INSURED 

Tel. Cicero 1484 

DR. S. R. PALOTSIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tcs Gat. ir 49th Ct-
OFISO VALANDOS: 

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

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

TeL YARds 5557 

m. mm c. KIMNN 
(Kviecinskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street 

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

ir_ pagal_sutartį. 

* 

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 VVest 63rd Street 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare 

Taipgi pagal sutartį. 
Ofiso telefonas PROspect 6737 
Namų telefonas VIRginia 2421 

DR. P. J. BEINAR 
(Beinarauskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted Street 

TELEFONAI: 
Ofiso — WENtworth 1612. 

Res. — YARds 3955. 
OFISO VALANDOS: 

2 iki 4 popiet. 7 iki 9 vakare. 
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį. 
Tel. YARds 2246 

DR. C. VEZELIS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

SAVE BY 
MAIL. TAUPYKIT PER 

PAŠTĄ S T . A N T H O N Y ' S 
B O I L D I N G & L O A N A S S O C I A T I O N 

1500 South 49th Court, Cicero 
Tel. CICero 412 Jos. F. Gribauskas, Sec. 
VU.: Pirm., K et v ir.. Seštad. B iki 8 v. T.; Antr., Trečiad. 9 iki 5" PP. 

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

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai.: 2 - 4 ir 7—9 vak. 
Ketvi r ta i ir Nedėliomis susitarus. 

DABAR MOKAME 3 j % Už PADĖTUS P I N i G U s l l ^ ^ l ^ ! ! ! ! ^ 
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI $5,000. 
per FechTal Savlngg and Loan Insurance Goro., Wasliington, D. G. 

KLAUSYKIME 
Saltimiero 
W- H. I. P.: 

Rytmetinių 

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

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

Office teL YARds 4787 
Namų tel. PROspect 1930 

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

DR. J. J. KOVVAR 
(Kowarskas) 4 

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį. 

TeL YARds 5921. 
Res.: KENwood 5107. 

DR. A. J. 6ERTASH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso teL VIRginia 0036 
Rezidencijos teL: BEVerly 8244 

DR. T. 

LIETUVIŠKI) RADIO PROGRAMŲ 
R A Š T I N E 

6912 So. VVestern Avenue 

10:00 VALANDĄ RYTO 
1480 K1L. 

PROspect 4050 

Tel. CANal 6122 

DR. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

REZIDENCIJA: 
6631 S. California Ave. 

TeL REPuhiio 78M 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 Archer Avenue 

Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M. 
Nedėliomis pagal sutartį. 

TeL CANal 0257 
Rez. tel.: PROspect 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS D2 CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Rezidencija: 6600 So. Artesian Are. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 fiopi* 

I ikj 0 yai. Takai* 

a 
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PIHSBURGH LIETUVIŲ ŽINIOS 
S v e t l t O P r a n c i š k a u s dernija yra užtvirtinta Penn-
o ^ AL- AM> I I sylvanijos Mokslo Departa-

l / \ K a j a mento ir akademike* gauna 

P a t e k a į Pi t tsburgh pietų ***** * t 0 t i i ™ " ; " * " * -
kalnu.s ir įlipęs į Dievo Ap- V , * W . ' n « ; . * * " P P-* 

, i i r n i priklauso prie siu zvmių or-
vaizdo* kalnelj, Rur randasi r .. „ . , ,„ * ,. 
šv . P r a n c i š k a * Severų aka- g™™™ • ^ n a l , C a holic 
, - . . . Education Association, Inter-

d«?imia, žmogus tiesiog ap- ' 
. . ,. imtumai rederat ion oi Cat-

svaigsti nuo ak Į veriančių ; ,. , , „ A 
. . . , . . , D hoiic Aluninae, fiastern Com-

nuostahiai gražių vaizdų. Pa- . , m , ' , 4 

A. i , . «. _ .» mereial Teaehers Association 
ti kalno virsime apsidengusi . - - - , -
v .. , ... . . . v ! ir .National Senolastic Press 
zahu kilimu, o medžių sakos . . . . . 

, , w . i * * Association. Akademijoj neatrodo lyg žalumo skraiste ap-, • S* > ^ T ' 
, . ~ , . . . v v : tik dėstomi teoretiski dalv-

gaubtoe. O kokių medžių cia * 
. n , , . . , • kai, bet mergaites taip pat 

nesama! Pakalnėje — sodai v. • J ..vi 

Valdyba ir seselės nuošir- išsitarti. Tojo jungtinio išva-
žiai dėkoja visiems, kaip žiavinio įdėję iškėlė advoka

tas Schultz, didelis sporto my 

1 V • • 

dziai 
darbininkams, ta.ip ir susi
rinkusiems. Valdyba 

Dainų ir Sporto 
Piknikas 

Biržefto 16 d. Lietuvių Coun 
try Club ūkyje įvyko didžiu
l e visų parapijinių chorų iš
važiavimas tinkamai pavadin- I l u o niūsų darbščių chorved 

letojas, jis ta pikniką vedė, 
tvarkė, įdėjo daug širdies, 
darbo, laiko ir pasekmes bu
vo kuo geriausios. Vieningo 
darbo idėja sykį įžiebta, tu
rėtų neužgesti. Tos idėjos pa
laikymas ir dar ant didesnės 
skalės išplėtimas priklausys 

balta pavasario marška pasi 
p u o š ę , o a p l i n k u i k v a p u s p u -

Adolfas Hitleris, dešinėje, ir Benito Mussolini, susitikę Miunchene .istoriniam pasitari- j o«eo-užine< daug žmonių su 
; i yra paruošiamos praktiškam m u i , kokias taikos sąlygas įteikti prašančiai taikos Prancūzijai. (Aerce tebphoto) ] kviečia "Vaizbos B u t a s " 

tas "Dainų ir Sporto ' ' pikui-jžių ir dvasios vadų, Visuome-
ku. Tokios didelės žmonių nu- n ^ s užuojauta ir parama yra 
nios dar neteko matyti Pitts- žinoma reikalinga. Advokatas 
burgho piknikuose. Drąsiai Schultz, be abejo, ir ateityje 
galėjo būti t a rp 3-4 tūkstan-1 tai idėjai spėkų ir energijos 
čių publikos. Daug publikos nepagailės, 
paprastai sutraukia " R a d i o " 

I gyvenimui. Jos yra mokomos 
saiciu miškas kurte pilna:- n a m ų r l l o š o s dalykų — siu- merikoje ir dėl tiek lietuvių K. D. 9 South Hills, P i t t s - Į dabartyje, liekame Jums Die-

yvumo nuo ryto iki vakaro, v i m 0 > v i r i m o i r rankdarbių. 
. . . Be to kiekviena mergaitė ganės caa viešpatauja įvairus . •••; • ?, . . 

h specializuotis muzikoje ir sparnuočiai, kurie šakose su
tūpę suokia giedriai ir ra
miai, it pakelėje nerūpestin
gi ir bekryš ' ia vaikai. 

Bet kas daugiausia priduo
da gyvumo ir grožio šiam žy
dinčiam rojui, tai jaunutės 
akademikės, kurių yra apie 
150. Jų linksmas juokas ir 
daina .pergali net gamtos mu
zikų ir duodaisi pajukti, kad 
esi jaunystės pasaulyje. Jog 
daugumoj yra lietuvaitės su
sispietusios iš įvairių Ameri
kos valstybių įsigyti katali-

vienuolynas — šv . Kazimiero, 
Chicago, 111. 

mene. Akademijos orkestras,j Dievo Apvaizdai tvarkant, 
choras ir vaidyba yra labai 
aukštai įvertinami PittVburgh 

burgh, Pa., įvyks Amerikos 
lietuvių tarpe retai girdėtos 
iškilmės — šventinimas kam
pinio akmens, Šv. Pranciškaus 

akademijų tarpe. Akademijoj 
veikia įvairios draugijėlės: 
lietuvių, ispanų ir prancūzų 
kalbos rateliai, Marijos So-
dalicija i r ATunmae baigu
sioms. 

Akademijos personalas su
sideda iš 15 seselių mokyto
jų i r trijų . pasauliečių. Joms 
vadovauja se's. M. Loyola, ku-

kunigai ir protaujanti žino-i mergaičių akademijos, to ka 
nes. kaip kregždės, suko liz- I talikybės bei lietuvybės daug 
dą apšv.ietos Pit tsburghe. žadančio kultūrinio židinio. 
Dvasiškija taip ir svietiškiai Ši akademija, aptarnaus su-
pittsburgiečiai atjautė tą rei-1 virš 400 mergaičių, norinčių 

vo palaimos linkinčios, 

Šv. Pranciškaus Seserys, 
Motina M. Aloyza, 

Vyresnioji 

Braškių Festivalas 

1 - a v o p i k n i k u s , y p a č j e i v e l t u i 
I vežama ir įžangos neimama, 
kaip kartais nepaisant uždar
bio padaro mūsų biznieriai, 
tačiau mūsų jaunuolių išvažia 
vilnas viršino kitus išvažiavi
mus ir publikos skaičiumi ii 
ideališkumu, jei taip ga'.imal 

Pittsburghe prasimušė pre-
kyn du chorai: Maironio cho
ras, kuriam .priklauso 6v. Kav 
zimiero choras, K. Bazio ve
damas ir šv . Petro ir Pau
liaus choras, llomestead, Pa., 
S. Kimučio globojamas, tan 
choran priklauso dar atskiri 

(Tęsinys 6 pusi.) 

Birželio 3 d., Šv. Pranciš
kaus vienuolyno parke buvo 

kalą ir gausiai rėmė. Darbai j į'sigyti katalikišką bei tauti-| nepaprastas, ir iki šiol pir-
tą aiškiai rodo. Prieš se,pty- nį išauklėjimą. 
nioliką metų pastatvta gražus Tv, .. _ , . 

Iškilmes bus nepaprasto: 

C L A S S I F I E D 

vienuolynas, kur buvo užtek
tinai vietos seserims ir aka
demijai. Dabar tas namas pa
sidarė permažas jau seserims 

s 

kiško bei tautinio isauklėji- pelionas yra kun. J . Skrip-
mo ir labai prieinamom saly-, j ^ s . 
gom gyvena prie akademijos A k a d e m i j o s tikslas yra: pri 

ri eina akademijos direkto-! įr akademijos studentėms. To-
rės pareigas. Akademijos ka- dėl, Dievui taip tvarkant, bū

tinas reikalas vra didinti mo-

eteamam pensionate. Pensiona-
> te galima tik apsigyventi lie

tuvių tautybės mergaitėms, 

kykla. Taigi, Lietuvių Dieno
je, šiais metais, įvyks kitas 

studentes morališkam, istoriškas dalykas — pašven-
inteligentiškam, katalikiškam tinimas kampinio akmens nau 

( ir lietuviškam veikimui. " I r jos mokyklos. Tai bus 3 va-
kad savo tarpe galėtų a u k l ė - ' š y i e s a h . t i e s a j ų k e l i u g t e . . landa popiet., Liepos 4 dieną, 
tis lįetuvaškoį ,<fcasioj,,nevar- l y d i ^ Lakštingala Pit tsburgh padarė didelį 
žomos svetimtaučių. Jų auk- progresą ir kitais atžvilgiais: 
lėtoja yra Sesuo M. ImeLda, 
kuri tris metus yra studija
vusi Lietuvoje V. D. Univer
sitete, tai tautiniam auklėji
mui yra pilnai pasiruošusi. 
Jos pastangomis mergaitės 
puikiai gali atlikti visus tau
tiškus šokius ir sudainuoti 
gražias mūsų Lietuviškas liau^ 
dies dainas. J ų •pasirodymas 

L i e t u v i u D i e n a susiorganizavo du chorai: 
Maironio ir Pasaulinėm Paro-

Artinantis tai istorinei d i e - | d o s A b u c h o r a i p a k v , į e s t i cia
nai, pittsburgiečiai, dideliu. l y y a u t i L į e t u v i ų Dienos iškil-
džiaugsmu atnaujina praeitį m - s e V i s i e n i s b u s j d o i n u j u o s 

nes joj dalyvaus daug auk^ 
tų asmenų •— dvasiškių ir val
džios atstovų. Jūs dalyvavi
mas yra mums labai pagei
dautinas, nes tuom parodysi
te savo prielankumą ir užuo
jautą lietuvybės bei kataliky
bės reikalams ir paskatinsite 
seseles toliau tęsti tą svarbų 
ir sunkų uždavinį. Tat nuo
širdžiai kviečiame Jus dalv-
vauti. 

Vįsi, .kurie, ^šia . .proga su
teiks auką, bus įamžinti į vie
nuolyno rėmėjų sąrašą ir jų 
vardai bus įdėti į kampinį 
akmenį, kartu 'S'u kitais svar
biais dokumentais. 

Išreikšdamos savo dėkingu-
l mū-

P A K D A V I M I I KRAUTUVĖ PARDAVIMUI NAMAS 
l l i a s , JVVKIS D r a s k i ų ( z e - l Sporto reikmenys, meškeriojimo j - Pardavimui 6 kambarių mūrinis 

rankiai cigarai, tobakas, šalta ko- bung:alow Marąuette Parke. Karštu 
šė, saldaines, mokyklos reikmenys, vandeniu apšildomas. 2 kary gura. 
ir kitas tavoras. įsteigta JO metu. džius. Kaina prieinama. 6012 South 
Parduosiu tiktai už cash. Agentai Fairficld Ave,. tel. REPnbttc S«57. 
nepageidaujami. Atsišaukite: 2519 . 
We»t 0»rd BUwt, tct. PROspect 
9490. 

ir jungia dabartį. Lietuvių) p . a m a t y t į i r išgirsti dainuo-1" mą Ą Jūsų prielankumą 
Dienos istorija yra sujungta • t Bų .reikalams praeityje, i 

publikoj sužavi visus. Pagku-j dedant, Pit tsburghe atsivėrę 
tiniu metu jcfc žada pašokti 
Pi t tsburgho Universiteto Me
tiniame Seserų Aluninae susi
rinkime, kur kasmet dalyvau
ja suvirs 2,000 seserų. 

Bet kadangi ii mokykla y-l P e C h i c a g o s * , few ^ o r , k ° ' 
ra vienintelė katalikiškoji * " 7™ tarpe Rytų ,r Vaka-

rų. Kad sujungti Rytus ir 
Vakarus, Pi t tsburghe buvo 
reikalas įkurti apšvietos ži-

jant 
su Šv. Pranciškaus vienuoly- š y m ^ te u v a l a m i g 

n u * Šv. Pranciškaus Seserų vie-
Prieš 17 metų, Dievui pa- n u o l y n o koplyčioje. Malonu 

bus pirma pasimelsti, o po to 
gražiai pasilinksminti. Malo
nu bus visiems susitikti se
serų parke, Lietuvių Dienoje, 
liepos 4. Httsburgiet is 

ir pa-
sitikėdanios Jūsų nuoširdumu 

muogių) festivalas". Ačiū 
mūsų geradariams, taip skait
lingai susirinkusiems, kurie, 
suprasdami šios iškylos tiks
lą, nepatingėjo suvažiuoti. 

Parkas buvo ypatingai gra 
žiai išpuoštas. Vartai vėliavo
mis papuošti. Spalvotos pūs
lės surištos ant tam tikrų 
siūlų, spalvoti stalai su mar
gomis kėdėmis ir skėčiais da
rė malonų reginį. 

Katilius iš Homestead, Pa., 
patarnavo su muzika. Kiek
vienas f esti valo dalyvis buvo 
pavaišintas braškėmis, ledais 
i r sausainiais. Visi buvo pa
tenkinti. Po užkandžio jau
nimas linksminosi, šoko ir 
kortavo. 

f 

mokslo ir apšvietos šaltinis ir 
įsikūrė Šv. Pranciškaus vie
nuolynas, kuris buvo pagei
daujamas per daug metų. 
Pit tsburgh yra puškelis tar-

aukŠtesniojo mokslo įstaiga 
šioj Pit tšburgro miesto dalyj, 
tai seselės jaučia pareigą pri-į 
imti svetimtautes studentes, d m * ' * e s t o k l o J e * * * * < * A^ 
kurios trokšta įsigyti krikš-

Kvietimas 
Brangieji, 
1940 m., liepos niėn. 4 d., 

3 vai. popiet, Šv. Pranciškaus 
vienuolyne, Mt. Providence, 

čionišką išauklėjimą. J ų tar
pe yra italių, prancūzių, airių 
ir kitų. 

Akademikių diena praside
da 9:00 vai. iš ryto, kada aka
demijos autobusas, aplankęs 
apylinkės miestelius įvažiuo
ja į kaln$ ir sustojęs ties aka
demijos durų papila visą bū
rį jaunų mergaičių su tam-
•siai mėlynom suknelėm pa
puoštom baltom apykaklėm. 
Visos tada skuba į koplytė
lę pagarbinti Jėzų apsigyve
nusį Šv. Sakramente ir pasi
prašyti palaimos dienos dar
bams. Tada skambučiui da
vus ženklą, visos renkasi į 
paskirtas klases, kur kaip bi
tutės uoliai mokosi įvairias 
mokslo šakas. Mokslas čia iš
einamas per 4 metus. Visi da
lykai dėstomi .pagal Pennsyi 
vanios valstybės aukštesnių
jų mokyklų programą- Aka-

KLUS 

P i r m o s R ū š i e s 
JUODŽEMIS 

gėlynams ir žolynams 
Parduodame bušeliai*? ar vežimais 
1 bušelis £5c: 5 bušeliai $1.00; 

15 bušelių $2.50. 
STANLEY GAVCUS, 

110 So. Ridgeland Ave. 
WORTH, ILLINOIS 

Tel. Oak Lawn 193J-1 

Remkite Lietuviskę 
Žydukę 

• F - " " " ' . — 

CONRAD 
Fotografas 

Studija j rengta pu
mos rūšies su ra o 
derniškoinis užlaido
mis ir Hollywooo 
Šviesomis. D a r b a t 
G a r a n t u o t a s 

420 YVest 63rd Street 
TeL: BianiO — ENGI*wood 5883 

— ENO>lewood 5840 

NATHAN 
KANTEB 

MUTUAL 
LlQUOR 

C O . 

Wholesale 
4707 So. 

Halsted St. 
Tel. Blvd. 

0014 

LABAI PIGIAI 
.storas ir 3 fletai — mūro namas. 
Karštu vandeniu apšildomas, l ien-
dos $50. j mėnesį. 18-tos gatves a-
pylinkėje. Mainysiu ant lotų ar kej 
lių akerų žemės ar mažos farmos, 
netoli Chicagos. Rašykite arba at
silankykite: 4044 So. Paulina St. 
(antrame aukšte) . 

PARDAVIMUI A B MAINYMUI 
Norime išmainyti 2 fletu po 6 

kambarius namą Brighton Parke 
ant mažesnio. Atsišaukite: 

3944 So. Artesian Ave^ 
\ 

S A L U T A E A S B I T T E E S 
Jeigu nori būti sveikas nepamiršk,' 
kad Salutaras Bitteris duoda ge
rą apetitą ir prašalina užkietė
jimą vidurių, užlaiko juos švariai: 
prašalina v i s u s nereikalingus 
daiktus, kurie nuodija kūną, su
teikia gerą virškinimą ir sutvir
tina visą sistemą. Vartok Saluta
ras Stomacn Bitters, būsi svei
kas. Galima gauti aptiekose, vi
sose užeigose, arba nuo išdirbėją. 

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

639 West 18th St, Chicago 111 
Tel. CANAL 1133 

APDRA UDA—INSURANCE 
Apdrausk savo Automobili arba 
Troką šiandien, nes rytoj gali 
būti pervėiai. Mes apdraudžiam 
Automobilius už numažinta kai
na ir galiama išmoksti per t 
mėnesius, be komiso. Pavyzdžiui: 
Liabilitv nuo $5,000. Iki f 10.000 
ir Property Damage iki $5,000, 
kainuoja dabar tik $30.60 arba 

$7.06 | niėnesį. 

Taipgi apdraudžiam Storu 
Langus, Rakandus, Namus Ir 
kita turtą 20 procentu pigiau, Ir 
atsakomingoj Apdraudos Bendro
vėj. Dėl platesniu informaciją, 
kreipkitės prie Jgaliotinio: 

K. J. MAOKE-MACIUKA8 
2S46 W. 68th St., 2-roff lubos 

Tel. Prospect 3140 

Atnaujinkite ir Pagražinkite 
Namu Grindis 

"DUSTLESS FLOOR SANDINO" 
Apkainavimaa Dykai — 

15 Metų Patyrimo 
Darbas Gvarantuota* 

D61 Specialių Sąlygų 
Šaukite Dabar 

COMPLETE FLOOR SERVICE 
Telefonas Normai 4 7 f f 

MODERN 
•eMPLETF 

WOLK STUDIO 
1945 VVesf 35**1 Street 

i 
AllVANv.LD PHOTOCRAPH\ 
l.CWEST POSSIBLt PRICES 
l'HONE LAFAYElffc i<M:> 

^> 

& 

Pastovumas 
T^ liudija įstaigos 44-riy mėty gyvavimas. 

% 

M bendrove, kaip mūsų tauta, yra įsteigta ant 
aarnu, kurie yra savininkų apgyventa. Nerasit* 
sangesnės vietos taupyti savo pinigus. 

JS1GYK1TE N A M £ P E R M Ū S Ų LENGVO 
IŠMOKĖJIMO P L A N Ą . A N T I L G į METŲ» 

m 
* 

KEISTUTO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
3236 South Halsted Street 

TeL Calumet 4118 Jos. M. Mozeris, S e c y 

R E N D A I 
Vieta vartota per 15 metų 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
ĮSTAIGAI, 

susideda iš koplyčios, lavoninės 
ir ofiso, prie 1646 W. 46th St. 
(Užpakaly kampinio namo prie 
46th ir Paulina gt.). Keturių 
kambarių butas su uždengtais 
poreiais virš biznio, kartu ir — 
3 KARŲ PRIVATUS GARA-
DŽIUS, SPECIALIAI PADIRB

TAS GRABORIAUS 
AUTOMOBILIAMS 

Visas gj^venimas garu šildomas į-
skaitant garadžių. Del informacijų 
šaukite: 

V. P. PIERZVNSKI, 
YAltDS 0145 

fAJCDA \ 1M l 1 MAH V» 
f a r d a v i n i u i a - i i e i ų n a m a s Br ldge 
porie. Ai&išauKac; liMziittierttts L M I 
Į IUP.. 2HHO tx»ui> ĮfrąlMmf Htrrrą 

PAIU>AVIMt'I .NAilA.s 
Pardavimui moderniškas 2 fletų, 

po 4 kambarius mūrinis namas. 
Karštu vandeniu apšildomas. Atsi
šaukite vakarais po 5 vai. 

0825 So. \Vaslitenaw Ave. 
(pirmas aukštas.) 

REIKALINGAS DARBININKAS 
Keikia patyrusio pieno išvežiotojo 

neunijisto. Prašome atsišaukti: 
Daugėla, 3251 S. Emerald Ave. 

Indėliai kiekvieno taupytojo ap-1 rausti 
iki «,000.00 FedoraUnfiJe fruigoie. 

PARDAVIMUI TAVERNAS 
Pardavimui Fran and Eddie's Tav-
ern, ant Archer Avenue vieškelio ir 
Kean Avenue — 1 blokas šioj pusėj 
Tautiškų kapinių. Parsiduoda biz
nis, fik&čeriai, stakas; viskas gatava. 
Biznis gerai išdirbtas. Lietuviams 
gerai žinoma vieta. Atsišaukite: 
Ed. J. Kubaitis, Archer and Kean 
Avenue, Ju>tke. Illinois. Tel. WiiJow 
Springs 1067. 

VASAROTOJAMS ATVPA 
Labai patogi vieta vasarotojams. Tu
rime gražius kambarius — prie eže
ro ir prie upės — netoli miestelio. 
Geras privažiavimas su automobi
liu ar traukiniu. 62 mylios nuo Chi-
cagos. Kelias 83 ir 45. Kreipkitės į: 
Peter Bernotas, Box 77, Silver Lake, 
VV i.^coiitoin. 

PARDAVIMUI NAMAS IR BIZNIS 
j Pardavimui namas, 6 kambariai rir-
J šuj; tavernas ir 4 pagyvenimui kam-
, bariai pirmame aukšte. Mūrinis ga-

radžius. Taverno fiksčeriai visi nau
ji. Parduosim pigiai. Handaai ant 
t>3-clo8 gatvės. Atsišaukite: Telefo-
ima P i lOspett 3078. 

PASKOLOS ANT PIRMŲ 
MOfiGIČlŲ 

nuo 1 iki 2U metų. Visai lengvata 
mėnesiniais atmokėjimais. Dėl pla
tesnių informacijų, kreipkitės J: 
GEDIMINAS BUILDLNG & 

LOAN ASSOCIATION 
4425 South Fairfield Avenue 

T e t LAFayette 8248 
REIKALINGA LAIKINAI — 

Janitoraaus pagelbininkas. Turi būti 
Onijonistaa. Atsišaukite: 1821 Soutl* 
Lawndale Avenue. (Antrame aukšte) . 

FAKDAV1MUI 
Taverna — pilnai jrengta. Gyvena
mieji kambariai užpakalyje. Atsi
šaukite: Tom Self, 4fOO Ue# i 14ttt 
Ktrtiet. Ok'firo. fTIinoK 

PAIE&KOJIMAS 
Paieškau brolį Stanislovą Kinderj ir 
seserj Ona Kučinskienę. Manau, kad 
jie gyveno Brookiyne, New Yorke. 
Turiu labai svarbų reikalą su jais. 
Jei jie patys 61 raštą pamatys arba 
juos žinantieji, prašome pranešti: 
Mykolas KJnderfs, 2&4fc Montrose 
Avenue, Cn^cago. lUfnois. 

PARDAVIML'I NAMAfi 
Pardavimui 2 aukštų mūrinis namas, 
S fietai: 4, 6, ir 7 kambariai. Karš
tu vandeniu apšildomas. Randasi ar
ti mokyklos Ir bažnyčios. Kreipkitės: 
21*0 We*t 22nd ^ftee , Obieaco. 

RE1KALI>GAS SALES 
3 1 E N E D 4 E R H S 

Turi bOU patyręs šilumos inžinie
rius arba arkitektas. Naujas iš
radimas kuris neturi kompetici-
jos visose Suvienytuose Valstijose. 
Rašykite: Kaz Hett Intensifier 
Corp.. 4708 HQ. Wesiern A»cnue 
t ' lUaao. RI. 
Lietuviai inžinieriai, nepraleiskit 
šios progos. 

' • • * • 

Ii 

PARDAVIMUI 
Parsiduoda Bungulow 6 tamba-Į 

rių, mūrinis, viskas įtaisyta naujos' 
mados, .randasi arti Mokyklų ir 
Bažnyčių. j 

«&04 So. Fairflald Ave^ 
leieDotnui Co». 84«0 1 

REIKALINGI PARDAVĖJAI 
Gerai susipažinę su šilumos sis
tema. Naujas išradimas, kuris ne
turi kompeticijos, bus plečiamas 
per visą Ameriką. Atsišaukite: 
Kaz Heat lntensifier Corp. 470S 
So. Western A v e , Chicago, 111., 
Tet \ irguua 8789. 

file:///Vaslitenaw
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Pittsburgho Žinios 
Dainų Ir Sporto 
Piknikas 

(Tęsinys iš 5 pusr.7 

ninnoliai i A Brndriock ir I>u-
uevtie. Antras choras tai " P a 

jaulines Parodos" choras, ku
riam priklauso &v. Vincento 
Ahoras, A. Sadausko vedamai 
ir I), dengimo, X. S., Jono 
jonulio tvarkomas. Pastara-
ai choras įgijo tą vardą, nes 
lalyvavo Lietuvių I)ienoje,j 

Xew Yorke. Vardas vra tiki 
laikina.- ir ilgesniam laikui 
netinkamas. Tiedu chorai tu
rėtą susijungti krūvon ir Mai
ronio vardą palikti, nes var
das labai gražus, skambus, 
kaip buvo prakilnus asmuo,! 
kuris tą vardą nešiojo ir jį 
įamžino daina ir poezija. 

Piknike mūsų choristai tu
rėjo sunkiai dirbti ir pametę 
darbus dainuoti, ką visi nega 

do žmonių. Berniukas žengo''Aš noriai ir sauvalingai nie-
prie gelčse ir šviesose pask:in-| kaip neprisidėsiu prie tokio 

jdusio altoriaus ir ten pastate j neteisingo ir negarbingo dar 
Švenčiausiąjį. J)u patarnauto, d o ! " 
jai kodylu Švenčiausiąjį pas-
milkino, ir žmones, be kunigo 

' « " A r manai, tamsta, jsiso 
ko supykęs vienas tironų, 

•ir be ganytojo, giedojo, gar-j4 'kai bet i tokiu išdidžiu balsu 
Įbino, ir karštai meldėsi ištisą'ir išvengti bausmės?' 
dieną. Pavakarį gi berniukas | "Visai ne," atsiliepė Sokra-
vėi paėmė Ostiją ir vėl, saigų 
lydimas, grąžino brangi} j į jam 
pavestą turtą į laisvą šalį. 

(Sv.) 

tas, " a š tikiuos susilaukti ir 
kentėti tūkstančius nelaimių, 
bet nė vienos tokios didelės, 
kai]) pasielgti neteisingai.': 

(Šv.) 

Įvyksiančio Philadelphijoj nacionalinio respublikonų par
tijos suvažiavimo rezoliucijų komiteto nariai anksčiau nuvy
ko į Philadelphiją. Iš kairės pusės: H. P. Fletoher, buvęs 
pirmininkas; J. H-amilton, šiandienis nacionalinis pirminin
kas, ir Alf. M. Landon, 193G m. prezidentinis kandidatas. 
(Acme telephoto) 

įvyks birželio 26 d., Šv. Vin
cento bažnyčioje. Dvidešimtojo Amžiaus 

Tarcizijus 
Parapijos vvrukai dar nuo- v . ... v. . . ., . 

. . v . . „ .. Ką katalikai šiais laikais 
jasi ruošdami pikniką 'su pa- , . , . . , . . 

, . . * "7 S daro, kada visaip gaudomi jų 
Jejo padaryti. Dainavo ją tik marginimais liepos 21 d., Ku- , . . . . 

* . . v . . Kunigai, 1 Kalinami, ar net oe-
puse, o kita pu'se negalėjo pa- precht darže. Jie ir praeitais 

*• w • A -i V- 1 • .dievių valdininkų gaujos per 
sihuosuoti. Ateitvje turėtų ki- metais suruošė sėkmingą pa- i . . . . . v , ._ - . 

/ J
¥ > • ; .. , , . . , • ! Z * sekiojami ir žudomi? Šiam 

taip sutvarkyti. Bravo jau- , rapijos labui pikniką. Šiemet . . . . . . , Af . , , 1, . . . _ .1 klausimui ciaiinai atsako AieK 
nuouai. I be abejo, dar šauniau pasi 

darbuos. 

Laikraščių Archyvas 
Vatikane 

Popiežius Pijus IV įsakęs j 
steigti prie Vatikano laikr&š-

| čių archyvą, kuriame privalo 
' būti surinkti visi periodiniai 
leidiniai. Dabar tas archyvas 
skaitomas didžiausiu pasauly, 
.lame yra ne tik Italijoje iSei-

, ną laikraščiai, bet daugybė ir 
Į užsieninių. Užsieninius laik-
1 raščius peržiūrinėja vienuo 
liai, ir jei suranda kokį svar-

Nieks negal pasakyti, kiek 
vienas girtuoklis ga'.i per sa
vo gerklę pervaryti. 

DVI NAUJOS KARO 
DIVIZIJOS U. S. 
WASHINUTONAS, birželio 

18 d. — Sek. Woodringa* 
praneša, jog netrukus ren
giamasi sudaryti dvi naujas 
armijos divizijas U. S. pakrač 
čių apsaugai. Naujosios divi-

besnį straipsnį, išverčia italui sijos pasižymės galimumu 
kalbon ir vertimą prisega prie I greitai uždėti. 
laikraščio arba lipdo į tam 
tikras knygas. (Šv.) 

West End 
Birželio 11 d. jaunimas vy

čių kuopos laikė mėnesinį su
sirinkimą, kuriame paliete 
daug svarbių reikalų savo ir 
parapijos labui. 

Birželio 15 d. įvyko sutuok
tuvės Pužauskiūtės Teresės 
su Joseph Sevick ir Kukučio-
niūtė>s Onos su Walter Sabat. 

Parapijos moterėlės ir g) 
I nesnaudžia. Kosmopolitan Mo 
terų Klubas ruošia "b ingo v 

vakarą birželio 28 d., 8:30 
vai., mokyklos svetainėje. 

sikoje nesenai įvykęs įdomus 
nuotvkis. 

Šv. Vincento Moterų Klu
bas irgi tariasi ką nors su
ruošti parapijos labui. 

Vietiniai gana skaitlingai 
dalyvavo jaunimo — chorų 

Biržejio 16 d. SodaHetes ė-| piknike, kuris sutrankė mi-
30 nendrai prie šv. Komuni
jos, o po pamaldų laikė mė
nesinį susirinkimą, kuriame 
vienbalsiai sntare parūpinti 
dovanų ir išpuošti altorius 
dienoje sutuoktuvių narės; 

nias žmonių. 

Šioje kolonijoje pradeda 
daugiau atsirasti darbų. Ūpas 
žmonių taisosi. Vietinis 

Vienoje apylinkėje, kur ku
nigai valdžios agentų buvo iš
vaikyti, tikintieji norėjo Didį
jį Ketvirtadienį savo bažny
tėlėje turėti jau nuo senų lai
kų įprastas pamaldas ir iškil
mes. Parinko jie vieną de
šimts metų berniuką, aprengė 
jį baltutėliais drabužiais; bal
tais batais, kojinėm kelnėm ir 
apsiautu, ir keletą apsiginkla
vusių vyrų berniuką automo
biliu nusivežė j Jungtines Vai 
stybes. Ten vienas parapijos 
kunigas berniukui įdavė liuno-
toje Švč. Sakramentą ir šis 
sargų lydimas, savo brangų 
turtą nugabeno į minėtą Mek
sikos miestelio bažnytėle, kuri 

Tikra Nelaime 

SkreHutės Felicijos. Vestuvės' PLATINKITE "DRAUGĄ' i tuotarpu pilnutėliai prisigrū 

Kada Atėnus valdė trisde
šimts tironų, žymus graikų iš-
minčius ir filosofas Sokratas 
gavo įsakymą pagelbėti pa
grobti tūlą Leoną, garbingą 
turtuolį, kurį buvo sumanyta 
nužudyti ir užgrobti jo turtus. 
Tačiau Sokratas griežtai at
sisakė prisidėti, sakydamas: 

Šiuo laiku Amerikos laivy 
nas susideda 1,257,360 tonų 
karo laivų. Pradėtoji naujų 
laivų konstrukcija pagal nau 
jąjį planą tonažo skaičių pa
keltų iki 2,124,080. Tai hm 
didžiausias pasaulyj laivynas 

"DRAUGO". LABOR DAY 
P I K N I K A S 

Rugsėjo 2 d., 1940 m. 
VYTAUTO PARKE 

$ 2 5 , 0 0 0 VERTĖS U Ž B A I G T Ų PAMINKLŲ 
J Ū S Ų PASIŽ IŪRĖJIMUI 

PIRKITE PAMINKLUS DABAR 

Ateikite { šio miesto modernis-
kiaušius parodymo rūmus. 

Pamatykite moderniškiausias 
prabas geriausios išdirbystes. 

* 

Padaryti iš Geriausios medžia
gos ką galima gauti. 

Kiekvienas darbas garantuoja-
mas su Gold Bond Certif icate. 

J. P. KAVAL (Kavalauskas), 
Lietuvių Skyriaus vedėjas 
šaukite: REPublic 6590. 

I t v ' i r S EASYrt# -••!# 

CURLS 
m "AUTOMATIC 

'TIAOCMAM MX.NQ.XMUS> 

SIMPLY.-.CurUsYouComb 
HefV» l/hm lot* word ta •osy eurling 
method*. Il't lh« n«w "Automatic-* 
tollocurl, with o rtgolor comb a» on« 
•nd and o mogic disappearing comb 
ai tho olhor You simply curl a t yoa 
comb . . . with ono end you comb. wiHi 
tho other you curl «asily, auiekly and 
with b«outy. shop perfec- Only 
tion On tol * a i your local 
dopartmont . var loty ar 
chota storo. 
fa# *U Typm a f C a r U , aUogiou, I 

\Jt»Y 
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VENBTIAN MONUMENTCO. 
Chicago, III. 5 2 7 N. Wester n Ave. 

TELEPHONE SBBLEY 6103 
Skyrius skersai Holy Scfralchre Kapinių. 5 t00 W. 1114b SU, 1 bloką | r j tns nuo didžiųjų vartų-

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

\VIII(am A. Pokorny 
Laisniuotas Patarnavimas Dieną 

Ir NaktJ. 
710 WBST 18TH STREET 

TBL. CANAL 8161 

URBA Gėlės M slintiems,. 
Vestuvėms, Bankie-
tams. L»ai«lotuvėin> 
ir Puošimams. 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENTJE 

Phone LAFayette 5800 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

A M B U L A N C E 
DIENĄ IR NAKTJ 

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

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South Fairfield Avenue 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

Klausykite mūsų radio programo Antradienio ir 
Šeštadienio rytais 10:00 valanda, i i W H I P stoties (1480 k.) 

Su Povi lu SalUmieru. 

F O R 
I T C H I N G 

S K I N 

rAr kenčiate mežiejimą. 
nudegimą, arba odos ligą? 
Nekentėkit! Žemo per SO 
metu gelbėjo žmonėms. Pa
salina eezema. išbėrimas, 
gpnogns ir kitokias odos 
negalavimas. Pirk Žemo 
šiandieni Visuose aptieko-
«• <:.»>o. «o<*.. ti.oo. iemo 

F O R S K I N , l R R I T A T l Q h 

FOR DELICIOUS 
SNACKS . . . 

KRAFT 
CHEESE SPREADS 
# Just bring out se^ral vari-
etiea of Kraft Checse Spreada 
and erackera... and company 
refreahmenta are aU ready! 
These Spreada are grand for 
aandwiches, appetizers and 
aalada, too. Notice the amart 
new circle-dot deaign on the 
Swankyswig glasses Kraft 
Spreada come in. 

She's pretty as 
a pieture, 

out • • * • • .1 
No one can tolerate halitosis (bad breath). 
I t can ruin almost any girl's popularity 
. . . her elosest friendships. Į 

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

So don't gamble with your sočiai oppor- . 
tunities and your happiness by taking u n- Į 
necessary chances. I t is so simple to take 
precautions by gargling with pleasant- , 
tasting Listerine Antiseptic—mouth fer- i 
mentation is quickly checked and ils ' 
odors are overcome. 

Get the Listerine Antiseptic habit. TJse 
It . . . morning and night, and before aU 
important engagements. Lambert Phar-
macal Company, St. Louia, Missouri. 

LISTERINE 
for HALITOSIS 

• (BAD BREATH) # 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

Vienų Metu Mirties 
Sukaktuves 

t \ . * A 

JONAS LINKUS ,. 
Jau sukako vieni melai , kai 

negrailestnga mirtis a tskyrė Ii 
mūsų tarpo mylima vyrą. sū
nų ir brolį — Joną įlinku. 

Netekome savo mylimo bir
želio 21 d. 1939 metais. 

Nors laikas tęsiasi, mes jo ' 
niekados negalėsime užmiršti . 
I*ai gailestingas Dievas sutei
kia j am amžiną atilsi. 

Mes, a tmindami tą jo liūd
ną prasisalinim a iš m ŪSŲ tar
po, užprašėme gedulingas šv. 
• t išias už jo sielą ketvir tadie
ni, birželio 20 d., Aušros Var
tų parjap. -bažnyčioje, s.oo vai. 
ryt o. 

Kviečiame visus gimines, 
d raugus i r pažįs tamus daly
vauti šiose pamaldose ir kar 
tu eu m u m i s pasimelst už a. a. 
Jono sielą. Po pamaldų kvie
čiame j n a m u s po num. 2535 
West 45th Plaee. 

Nul iūdę: moteHs Suzana. m o 
tina Antanina, tėvas Jonas , se
suo K'ena kr ikš to tėvas Ka
rolis Prcitlis, k r ikš to mot ina 
Pranc i ška Poškiene, sesers 
duk t e ry s i r ( i iminės. 

Skaitykite Katai.kišką Spaudą 

GARY, DTD. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

K E L N E R - P R U Z I N 
Ger iaus ia s patarnavimas — Moteris patarnauja 

Phone 9000 620 W. 15th Ave. 

DIREKTORIAI 

NAEIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

A M D III A M T C PATARNAVIMAS 
A l Y l D U L A N l l t DIENĄ IR NAKTĮ 

T̂ v X7 TT A T KOPLYČIOS VISOSE 
U I JV A 1 MIESTO DALYSE 

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

Anthony B. Petkus 
6834 So. Western Ave. 
GROveMll 0142 
1410 S. 49th Coart 
CICero 2109 

P. J. Ridikas 
Albert V. Petkus 

3354 So. nalsted St. 
Telefonas YARds 1419 

4704 S. Western Avenne 
Phone LAFayette 8024 

Lachamcz ir Susai &t88!kp-
2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 S 
Phone PITIilman 1270 

4348 So. California Ave. 
Phone liAFayette 3572 

S. P. Mažeika 3319 Litnanica Avenne 
Phone YAKds 1138-1139 

Antanas M. Phillips 3307 Litnanica Ave. 
Phone YARds 4908 

http://MX.NQ.XMUS
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
IŠ MARIJONŲ BENDRADARBIŲ 

CHICAGOS APSKR. SUSIRINKIMO 
Birželio 18 d- •• Draugo n 

name įvyko Marijonų Ben
dradarbių Draugijos Chica-
gos apskrities labai gražus ir 
skaitlingais susirinkimas, į j 
kurį malonėjo atvykti veik 
iš visų kolonijų atstoves bei 
atstovai, išskiriant Melrose 
Parką ir West Pullmana, ku
rie, gal, pabijojo lietaus. 

Susirinkimą pradėjo pirm. 
A. Bacevičius, nutarimus per
skaitė apskrities sekretorius, 
kurie buvo priimta kaip tokai-
tyti. 

Visų pirma sekė registro^ 
cija atstovų ir kolonijų ra
portai: 

!?orth Side — A. Bacevi
čius pranešė, kad susirinki
mai įvyksta ir rengiasi prie 
išvažiavimo liepos 28 d. Ma
rijos Kalneliuose, pasiėmė do
vanų knygučių platinimui. 

West Side — M. Drukte-

minkštų gėrimų ir kitų 
lykų. 

da-

Pagerbe 
Kun. S. Petrauske 

Gegužės 22 d. kun. S. Pet
rauskas minėjo aštuonių me
tų kunigystės sukaktį. Ta 
proga brangioji mamytė su
ruošė puotą, kurioje dalyva
vo ir J . E. vysk. Biu-ys, kun. 
H. J. Vau-ūnas, kun. dr. Rėk
laitis, kun. M. Svarlys, kun. Bridgeport — J. Šliogeris, 

T. Šimaitienė, p-nios Okonie- dr. J. Vaškas. Vėliau atvyko 
nė, Jackienė ir N. N., prane- dar daugiau kunigų. Kun. S. 
še, kad virtuvei organizuoja Petrauskas yrą vikaras Šv. 
didelį štabą darbininkių ir Jurgio parapijoj, Chicagp. 
patarnautojų, taip pat lauke J. B. 
tureg savo bufetą. Taipgi pa
deda platinti dovanų tikietus. 

Tikrai tik reikia džiaugtis! WEST SIDE. — Šiomis die 
iš tokių turiningų kolonijųj n o m i s s t a i g a ^arkia-i susir 

Ligoniai 

skyrių atstovų raportų, ir tik- go žymus -parapijoje ir įvai-
rai, jei Dievas duos gražią rieše draugijos*' veik4jaa Cip-
dienelę, galima tikėtis gra
žaus prisirengimo prie liepos 
28 dienos išvažiavimo. 

Po raportų ir kitų įvairių 
pasitarimų sekė dvasios va
do, kun. J . Dambrausko karš
ta, įspūdinga ir drąsinanti 
kalba, kurioj apibudino visus 
lietuvių Dienos reikalus, bet 
už vis svarbiausia, tai dova
nų knygučių tikietų platini 

rijonas Druktenis. Iššauktas 
gydytojas pas ligonį, buvo 
patariamas atgulti lovon ir 
apsisaugoti. 

Ta proga C. Drukteniui lin
kime sveikatos, o jo Šeimai 
užuojautos. 

Herbert K. Hyde, Oklalio-' 
nia City, Okla.f advokatas, 
respublikonų platformos ko
miteto laikinas pirmininkas, 
tarnaus iki atidarysiant suva
žiavimą, birž. 2-A d. (Acme 
telephoto) 

nienė pranešė, kad skyrius! ™s> k u r i o * b e S a l ° sėkmingai 
visu ttnarkumu rengiasi prie' e^a, bet vis dar laukiama ii 
išvažiavimo, organizuoja dar-; prašoma daugiau talkininkų 
bininkus ir t u r « savo bufe
tą. 

Dievo Apvaizdos parap. 
M. Bukantienė, O. Bukantai-

į bendrą gražų darbą. 
Ištlkrųjų, mes, Marijonų 

| Bendradarbiai, turėdami dva
sios, vadu kun. J. Dambraus-

te ir P. Ivanauskienė, pareis-! k$v kuris visa širdimi atsida 
kė, kad paims didelį busą va- v ? s T § v u Marijonų Bendra 
žiuoti į išvažiavimą, su ku- d a r b i u ******* drąsiai ga 
rhio bus galima nuvažiuoti ir l įu sakyti, kad su kun. J. Danį 
g*rvažiuti už 75c. Jei kas no- brausko vadovybe, pilnai fea-
rėtų vykti busu, prašomas iš vo tikslą atsieksime, tik šian-
kalno kreiptis pr,įe. P. Į v a r d i e visi padarykime tą pasi-
nauskienės arba O. Bukantai 

BRIDGEPORT. — Jau kiek 
seniau susirgo irgi žymaus 
organizacijų veikėjo Juliaus 
Šliogerio 

.ir 
kaimynų ir pažįstamų ligonę 
aplankyti ir paguosti nelai
mėje. J. K. 

Katz ir National Broadcasting 
Co. 

Šį kartą televizija bus tik 
išbandymų stadijoje. 

Aštuoni Nauji 
Keliai 

KAUNAS (E). — Lietuvo-! 
žmona, ir po šiaijje statomi 8 nauji keliai. Sei-

dienai sunkiai serga. Taipj mui įteikta priimti Nekilno-
pat J. Šliogerio žmonelei lin-J jamam turtui kelių reikalams 
kime sveikatos, .ir pražoii^f nusavinti įstatymo .projektas,'1 

kuriuo numatoma nusavinti 
žemė, reikalinga šiems ke
liams: 1) Vienai autostradai; 
Vilnius-Kaunas, 2) penkiems; 
plentams: Rietavo •- Švento-j 
šios, Utenos - Rokiškio, Uk-| 

"DRAUGO" RADIO 
PROGRAMA 

Lietuviška dainelė nuskam 
bėjo oro bangomis, sujaudin
dama kiekvieno lietuvio širdį 
antradienio vakarą per 
"Draugo" radio programą. 

Kleanora Kandrataitė labai 
gražiai padainavo kiekvieno 
lietuvio mylimas dainas: "Lic 
tuva brangi; Avė Maria? O 
Lietuva numylėta ir Plaukia 
sau laivelis." 

Kviečiame pasiklausyti šių 
įdomių radio programų dien 
rašeio "Draugo" leidžiamų 
kas antradienio vakarą, 7:30 
vai. iš stoties VVGES (1360 k.) 

Ši radio programa dedikuo
ta mūsų lietuvių ligoninėms 
— šv. Kryžiaus ir Loretto. 

<? 

Klausykite 'Draugo' Radio Programa 
£to 

kio - Valkininkų - Pirčupio 
ir Tirkšlių - Telšių, ir 3) 
dviem geležinkeliams: Kaziu 
Rūda - Šakiai - Jurbarkas ir 
Joniškėlis - Vaškai - Žeime
lis - Joniškis. 

Antradieniais 
WGES (1360 kil.) 
7:30 valandę vak. 

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

Kviečiame visus mūsų gerbiamus skaityto

jus pasiklausyti šių radio programų, nes bus 

dedamos pastangos padaryti jas kuopuikiau-

sias ir vertas jūsų pasiklausymo. 

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

tes užsiregistruoti sau vietą. 
Tą patį gali padaryti ir iš 
kitų kolonijų, aštuoniolikie-
čiai visus maloniai priims. 
Taip pat turės savo bufetą ir 
dar kokį tai "supryzą" žada 
padaryti. Saugokitės kitos ko
lonijos. 

Marąuette Park — A. Jo
naitienė ir A. Pukeliene pra
nešė, kad turėjo sus-mą ir 
nutarė taipgi dalyvauti ir tu
rėti savo bufetą. Bet dabar 
labai užimti savo skyriaus iš
važiavimu, kuris Įvyks liepos 
14 d. Liepos darže, 82nd ir 
Kean avenue. Taip p a) t 
smarkiai platina bendrojo iš-, 1 1 : 0 0 v a l _ Vytauto Par 
važiavimo dovanų knygutes.; k o V a r t ų a t į d a r v m a s . 

Town of Lake - M. Su-j UM v a , y - l i a v ų imhmMa 

deikienė, S. Šimkienė, P. Tur-j T f t r p ^ ^ ^ ^ _ 
skienė ir K. Turskis pareiškė, | B a g e b o l § 8 l o š i m a s 

kad turės savo 8 skyriaus su-' 
sirinkimą pirmadienį, birfcv-i <>:UD vai. — Dainuos Lietu-
lio 24 d., į kurį prašo kuo •<« Vydifc Chieagos Apskri-
skaitlingiausiai visus susirin- čio Choras.' 
kti, nes tarsis kas link trauki- 7:00 vai. — Pradžia išlai 
mo paveikslo liepos 28 d., ir| mėjimo traukimų. 

kiek ryzimį dirbti išvien, 
mūsų jėgos leis. 

Tat, į darbą, visi brangūs 
Marijonų Bendradarbiai, ieš
kokite kuo daugiausiai talki
ninkų dovanų knygučių tikie> 
tų platintojų, o visa kita, su
laukę liepos 28 dienos, kuo 

Sužeistas šautuvo 
šūviu 

Žaidžiąs su kitais vaikais 
prerijose Richard Qwack, H 
m. amž., 4435 8o^ Wolcott 
Ave., sužeistas 22-ojo kalibro 
šautuvo šūviu. 

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

— SMALL M O N T H I Y PAYMENTS-

A U MAKES 

SOLD, RENTED 
AND REPAIRED 
— U»l«*l Tt»0IIM AUOVKANCI — 
Oul IIIUIITS C»l l t ONI .TUI NIW.MACHIN| OUAIANTIt 

TYPEWRITER 
O M P A N Y 

ROBERT C. GOLOtlATT, Monog.r 
189 W. MADISON ST. 

Phone D E A R B O R N 8 4 4 4 

*STAR l 

mergės - Širvintų, Strielčiš-

Chicago turės tris1 

televizijos stotis 
Federalinė susisiekimų ko

misija pripažino 23 leidimus 
gražiausiai atliksime. J. K.1 (laisnius) visoj šaly įsitaisyti 

televizijos stotis. 

LIET. VYČIU PIKNIKAS 
Liet. Vyčių Chieagos Ap

skričio įvykstančiame piknike, 
liepos 4 d., Vytauto Parke se
kanti programa numatoma: 

10:00 vai. — Dėjimas vaini
kų prie kapų mirusių Vyčių. 

Iš tų trys leidimai tenka 
Chicagai. Juos gavo Zenith 
Corporation, Balaban and 

Pavasariniai 
Puošnus Drabužiai 
VYRAMS IR JAUNIEMS 

! 

taip pat apkalbės įvairius pri 
si rengimo darbus. Taipgi tu
ri jau išplatinę galybes do
vanų knygučių, bet brangio
sios atstove'^, pareiškė, kad 
tuomi nepasitenkins ir steng
sis kuo daugiausiai dar jų iš
platinti. 

Brighton Park — M. Na-
viekiene pranešė, kad irgi tu
rės savo busą, organizuos kuo 
daugiausia darbininkų prie 
bufeto, ta ip pat smarkiai •pla
tina dovanų knygučių tikie
tus ir žada nepasiduoti ki
toms kolonijoms. 

Cicero — K. Sriubiene pa-
reiškė, kad dovanų knygutes 
platinamos, viršnrinetą dieną 
darbuosis prie šaltakošes iri 

8:00 vai. — Gegužine. 
Jaunimo pasilinksminimui 

pasamdyta Johnny Ross or
kestrą, kuri gros nuo 2-tros v. 
popiet iki 11.-00 vai. vakare. 

Visi atsilankusieji netik tu
rės gerą laiką, bet dar turės 
progą laimėti vieną iš sekan
čių dovanų: liM() Plymoutli 
automobilių; 1940 Radio; $23. 
cas h; $15. cash; arba $10. 
cash. Išlaimejimo tikietai tik
tai 5 centai perkant iš anksto, 
© prie vartų 25 centai. Šiuos 
išlaimejimo tikietus platina 
visi Vyčių organizacijos na
riai. 

Vargas neatvargtas nepa
lėks. 

Nendrinės Skrybėles 
95c — $1.45 — $1.95 
Pilnas Pasirinkimas Visokių 

Drabužių Pasipuošimui 
ir Darbui 

KAINA NEDIDELĖ 

PAUL LEASES 
MEN'S WEAlt 

3427 So. Halsted Street 
Cbicago, Illinois 

PIRKHTE NAUĮAUSJ 

LER AR PLYMOUTH 

ALEX ALESAUSKAS & SONS 
Wholesale Furniture Co. 

So. Western Avenue 
RIPUBLIO 6051 

Tai yra geriausi Ir gražiausi auioniODiliai Amerikoj, moderniškai iš
tobulinti, nužemintos kainos, 1 -ngvi išmokėjimai, teisingas patarnavi
mas. Turime daugybę vartotų automobilių, vėliausios mados, prieina
momis kainomis. 

BALZEKAS MOTOR SALES 
"U WILL LIKĘ US" 

4030 S. Archer Ave., Chicago, 111. 
Phone: VIRginia 1515 

i • i • 
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INSURED 
SKOLINAME PINIGUS 
ANT PIRMU MORGIČIĮJ 

PLN1GAI Apdrausti iki $5,000 per Federal Savtngs and Ix>an Insurance 
Corporation, po U. S. Governiueut priežiūra. 

MOKAME 3i% UŽ PADĖTUS PINIGUS 

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

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

JOHN PAREL, Sccretary 

r ^ 

^ 

Tel. Willow Springs 1067 
ŠVARI, JAUKI, LIETUVIŠKA UŽEIGA 

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

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

: ^ 

S 

NAUJUOSIUS LIETUVOS 

Ž E M L A P I U S 
Galima ganti: 

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

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO 

REAL ESTATb 
INSURANCE AND LOANS 

Statau visokios rųSies naujus na
mus ant lengvi} mėnesinių išmo
kėjimų. Darau visokį taisymo dar
bą be Jokio cash (mokėjimo, an* 
lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgadinu gerlaus| atlygimmų Ii 
Flre Insurance Kompanijų dėl tai
symo apdegusių namu), D a r u 
paskolas ant naujų ir senų namų, 
ant lengvų mėnesinių Išmokėjimų 
nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip-
kitėa prie: 

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

BERTHA PUZAUSKIS 
VVHOLESALE DEALER - QUALITY MEATS 

MĖSOS IŠVEŽIOTOJA KRAUTUVĖM 
Pristatome visokios šviežios mėsos. 

Daug metų patyrimo mėsos pristatymo 
biznyje 

Trokas naujausios išdirbystes su šaldymo 
įrengimais arba "Refrigerated" 

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

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

N 
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Tautiečiai, Rytoj Rinkimės į Dariaus-Girėno Salę! 
Išklausysime pranešimų apie 
Lietuvę; pareikšime savo 
nusistatymą; paplanuosime 
ateities darbams 

Ryt, biiiželio 21 d., 9 vai. vakarą, Dariaus ir Girėno sa
lėj — 4416 So. Western A ve., įvyks masinis Chicagos lie
tuviu susirinkimas, kuriame bus padaryta svarbių praneši
mu apie šiandienine Lietuvos padėtį. 

Visiems aišku, kad Lietuva yra dideliame pavojuje. Ne
verti būtume lietuvio vardo, jei tokiu skaudžiu savo tautos 
gyvenimo momentu nesirūpintume ja, neitume jai į pa
galbą, r ^ " ' 

Ryt vakare susirinksime į Dariaus-Girėno salę, išklau
sysime kalbų, tarsime savo žodį, pasisakydami, kad mes 
protestuojame prieš Lietuvos okupavimą, kad mes griežtai 
atovime už laisvą ir nepriklausomą Lietuvą. 

Šį masinį susirinkimą rengia Dariaus ir Girėno Pamink
lo komitetas, susitaręs su kitomis didesnėmis organizacijo
mis ir laikraščiais. Komitetas planavo surengti masinį su-

DARIAUMIRĖNO POST 271 EKSKURSIJOS 
CITY OF GRANO RAPIDS 

Padėka 
• 

sekmadienį, birželio 23 d., 
9:30 vai. ryto. Laivas išplauks 
iš Navy Pier su didžiausio-
mis linksmybėmis, nes yra at
sakančiai prirengta; gera or-

.. w - »—•r Į > . W I I H T u u u i v u K t i l i n i n i u i ;>n- ' 

. , . ^ . ^,. _ 11 v, i. -i • ,'kestra, Dariaus-Girėno Drum 
sirinkimą pną Dariaus-Girėno paminklo, bet ant greitųjų!. ' 
, .-,. , .. T, ., , *, ' i r Bugle Corps, susidedąs iš
leidimą yra sunku gauti. Reikalas vra svarbus ir greitas, . , « 
, , .. .. ,_. . . •*• i • i i.- 50 jaunuolių ir įvairus "floor 
delsti pavojinga, del to masinis susirinkimas sutarta saukti ,, .* * .v „ 
. -v . -A i show, susidedąs iš lo artis-
į virs paminėtą sale. - ' 

Yra pakviesti chorai, kurie susirinkimo programą pa
įvairins patrijotiškomis dainomis. . 

Tad, rytoj, kas tik galime, atvykime į Dariaus-Girėno Į 
ealę! 

Laivas, kuriuo ekskursija Yards 5350;- Dariaus-Girėno 
plauks į Milwaukee ateinantį svetainėje, 4416 So. AVestern 

Planuoja sudaryti apskrities 
sveikatingumo boardą 

Cooko apskrities komisionie-i Boardo prezidentas Smith 
rių boardo prezidentas Clay- pareiškia, kad šio planuojamo 
ton F. Smith praneša, kad apskrities boardo veikimo iš-
šiandien boardas svarstys i&-
keltą planą apskričiai sudary
ti savistovį sveikatingumo 
boardą. 

J i s paftymi, kad šis boardas 
neturėtą nieko bendra su Chi-
eagos miestu ir tais visais 
apskrities miesteliais, kurie 
turi nuosavus atitinkamus 
sveikatingumo boardus. Bet 

laidos iš pradžių bus paden
giamos valstybiniais ir fede-
ralipiais fondais. J is sako, 
kad bus vengiama pačiai ap
skričiai lėšuotis tuo reikalu ir 
nenumatoma kokia nauja tak
są našta. 

Bet žinovai^ yra kitokios 
nuomonės. Kalbamą, tuo bū
du bandoma sukelti apskrityje 

apskrityje yra miesteliu ir| naujų ' 'džiabų," kuriais nau-

čiu. Ir tai dar ne viskas. Vi
sų linksmybių centras bus 
Mihvaukee mieste. Iš laivo iš
lipus Su jaunuolių kapelija, 
maršuosim į Antlers viešbutį 
ir visi skskursantai bus ma
loniai vaišinami ne tik užkan
džiu, bet ir gėrimu dykai — 
(free for all.) Papietavę vėl 
grįšim į laivą ir atgal į Chi-
eago. 

Taigi, kam aplinkybės lei
džia .turėti bent vienos dienos 
atostogas, užsisakykite tikie-
tą iš anksto. Tikietai prie lai
vo nebus parduodami. Tikietų 
kainos tiktai $2.00 asmeniui į 
abi puses. Tikietų galima gau
ti sekančiose vietose: pas ko
misijos pirmininką Wro. J . 
Kareivą, 4644 So. Paulina St., 

Ave., Laf. 8484; Wm. Sebas 
tian, 4104 Areher Ave.; B. R. 
Pietkiewiez, 2608 W. 47th St.: 
A. Kasper, 5059 S. Wells; J. 
J. Ežerski, 4600 S. Paulina 
St.; S. Mažeika, 3319 S. Li-
tuanica Ave.; L J, Zolp, 1646 
W. 46th St.; {T. Mazenis, 3857 
Kedzie Ave.; Advance Furni-
ture, J. Kaledinskas, Mgr., 
2536 W. 63rd St.; *Peoples 
Furniture Co., 4183 Areher 
Ave.; Progress Furn. Co., 
3222 S. Halsted St.; M. Nar-
vid, 2424 W. 69th St.; John 
Pakel, 6816 &-Weštern Ave.: 
P. Šaltimieras, 6912 S. West-
ern Ave.; Margutis, 6755 So. 
Western Ave*; Sophhie Bar
čus, 4756 S. Ashland Ave. ii 
visų laikraščių administracijo
se, taipgi pas visus posto na
rius. 

• 

PASTABAS Daugelis klau
sia: einant į viešbutį kaip 
reikia apsirėdyti, kokius rū
bus dėvėti. Trumpai pasakius; 
tokius, kaip kad dėvėtum pik
nike. Visus kviečia, 

Komisija 

Nors praslinko trys savai
tės nuo mano iškilmingų pir
mųjų Mišių šv. Jurgio bažny
čioje, noriu nors dabar vie
šai spaudoje padėkoti visiems, 
kurie prasidėjo prie tų iškil
mių. Dėkoju pralotai Krušui 
ir kunigams: ,Miciūnui,, Gri
niui, Makarui už asistavimą 
Mišiose. Dėkoju kun. Gaučiui 
už pamokslą, ir* kun, Petraus
kui už vedimą programos. Dė
koju prof. Pociui ir chorui 
už giedojimą Mišiose ir už 
programą išpildytą per ban-
kietą. Dėkoju seselėms Kazi-
mierietėms už bažnyčios pa* 
puošimą ir už jų darbą pror 
ce^ijoje ir bankiete. Dėkoju 
moterims virėjoms ir mergai
tėms už patarnavimą per ban-
kietą. Dėkoju visiems, kurie 
savo maldomis pribuvimu ir 
aukomis pagelbėjo man taip 
gražiai ir įspūdingai švęst: 
tą brangią dieną. 

Mano Mišiose ir maldose 
jūsų neužmiršau ir ateityje 
prižadu dažnai nors malda 
jums atsilyginti. 
Kun. Edvardas Abromavičius 

Švento Kazimiero Akademijos Rėmėja 
Draugijos XXI Seimo Protokolą* 

bendruomenių, neturinčių tų 
nuosaVų boardų. Tad planuo
jamas apskrities boardas 
jiems patarnaus. 

Bedarbių šelpimui 
ženkleliai 

Praneša, Chicagoj bedarbių 
jų taksų. Tas bus atsiekta pa-1 ir JŲ šeimų šelpimas bus per 

dosis politikieriai. Jei bus nau 
jų "džiabų," tai bus ir nan-

laipsniui. 

Bus aukojamos 
lauko Mišios 

Kolumbo Vyčių Illinois Val-
ley skyriaus pasidarbavimu 
ateinanti sekmadieni ties Uti-
ea, skersai Illinois upes nuo 
Starved Roek atviram ore 
bus aukojamos Mišios. Cele 

Dar nesusitaike su 
kompanijomis 

Milk Wagon Drivers' unija 
ir Inside Dairy \Vorkers' uni
ja dar nesusitaikė su pieno 
kompanijomis. 

Pirmoji unija linkusi visą 

tvarkytas. Bedarbiams bus pa
rūpinti federaliniai ženklai, su 
kuriais jie parduotuvėse galės 

Teisėjas keičia 
savo nuosprendžius 

Cooko apskrities teisėjas Je 
reckis balandžio mėnesį nu
sprendė, kad apskrities biu
džete daugiau kaip 14 milijo
nų dolerių neteisėtai skirta iš-

Tariu nuoširdų ačiū dr. An
tanui Rakauskui už man pa
darytą sėkmingą operaciją š. 
m. birželio 17 dieną. 

Dr. Rakauskas nuo pat ma
no atvažiavimo studijuoti Chi-
cagos universitetan visuomet 
mane dovanai gydė ir šį kar
tą operaciją padarė dovanai. 
Tokių studentų prietelių kaip 
dr. Rakauskas, nei Lietuvoj, 
nei Amerikoj man dar nebuvo 
tekę sutikti. 

A. Skirtus 

(Tęsinys) 

Pavienių Aukos 

K. Simonavičienė $75.00. 
Kun. H. J. Vaičūnas nuo sa-
vo parapijos $50.00 ir nuo 
savęs $25.00. S. ir O. Šarny
rai $25.00. Kun. J. J. Čepu-
kaitis $10.00. S. Brazauskienė 
$10.00. K. Nakutis $10.00. P. 
Dorša $10.00. Dr. S. Bie/is 
$6.00. B. Strodomskienė $6.00. 
Po $5.00 aukojo; A. Dargis, 
K. Zaromskis, N. Cepulionie-
nė, A. Remidaitė, O. Prosevi-
čienė, S. Bartkaitė, P. Abro-
maitė, C. Petraitienė, B. Ne-
nartonis, M. Stankiutė, V. Gal 
naitė, H. Nedvarienė, M. Pet-
rošaitė, O. Samsonai te, E. 
Paulienė, B. Naujokienė, N. 
Daukšas, A. Nenienė, V. Ba-
turienė, E. Vainienė. Po $4.00: 
B. Bytautienė, A. Mažeikaitė. 
Po $3.00: E. Rudienė, B. Lin-
džienė, O. Milerienė. Po $2.00: 
R. E. Andreliūnai, V. K. 
Laurinaičiai, A. Rudokas, B. 
Žilius, K. Čepienė, E. Bliu-
vienė, S. Cibulskienė, S. Gir-
žaitienė, T, Atroškienė, N. 
Aleknienė, K. Vaitkienė, N. 
Zalumskis, N. N., J . Birgilie-
nė, J. Rakauskienė, K. Ga-
ruckaitė, M. Janeliūnienė, B. 
Vilimienė, Dr. A. Stulga, E. 
Bitinaitė, J. Pumputienė, E. 
Širvin&kienė, M. Jurijonaitė, 
V. Simonavičienė, R4 Količie-

Ežere prigėrė 
vaikiukas 

Michigan ežere ties North 
Ave. prigėrė Ed\vin Blicharz, 
12 m. amž., 1850 No. Daraen 
Ave. 

A. Minelgienė, A. Poška, M. 
Saldargienė, J. Šeputienė, V, 
Doveikienė, O. Milerienė, J . 
Bitinienė, F. Burbiene, O. Sek 
leckienė, O. Raukauskienė, A. 
Genienė, E. Kišonienė, O. >?or 
vainienė, A. Cibulskaitė, B. 
Juraitienė, P. čerkauskienė, 
O. Rašinskienė, A. Rastutienė, 
H. Garmus, M. Petraitis, M. 
Talakauskienė, M. Dobrovols-
kienė, N. Juodelis, O. Žilienė, 
fl\ Stočinskieėn, O. Kasragie-
nė, J. Vietienė, S. Brazauskie
nė, P. Dorša, Mažonienė, A. 
Bacevičius, J. Motekaitis, F. 
Vaičekauskas, S. Staniulis, P. 
Ivanauskienė, A. Karlavičius, 
K. Nakutis, J. Zalanda, J. Ki-
kas, O. Ivinskaitė, J. Oesiū-
nas, A. Valančius, O. Norvi
lienė, O. Butkienė, V. Kataus-
kienė, N. Sokaitė, B. Daunie
nė, O. Augaitė, M. Kavaliū
naitė, K. Sereikienė, S. Šiau-
čiuvienė, L. Šeputis, E. Gri-
caitė, M. Malinauskienė, A. 
Navickienė, N. Stulgienė, D. 
Jocienė, N. Paulauskienė, F. 
Treinienė, M. Bro\vnienė, V. 
Daugirdienė, M. Šedienė, J . 
Ceciūnas, O. Rutkauskienė, T. 
Petrošienė, J. Lukošienė, T. 
Goberienė, J, Jesulaitis, N. N., 
O. Šlužienė, P. Lileikienė, D. 
Kaminskienė, O. Rokienė, K. 
Legetienė, N. Autolienė, P. 
Dausienė, N. Mažeikienė, P. 
Rudminienė, N. Truss, P. Okū 

nė, J. Kelpšienė, O. Šakūnie- nienė, P. Vaieekūnas, E. Vil-
nė, F. Šatienė, E. Andruškevi- kienė, O. Žagunienė, M. Pau-
čienė, V. Vileikienė, E. Prose- lienė, A. Tolvaišienė, B. Kuk-
vičiutė, B. Paleliūnienė, V. štienė, N. Jagminienė, B. Nau-
Trust, J. Voltienė, P. Kalu- jokienė, H. Yurkmonienė, I . 
šiene, M. Navickienė, N. Ges-
gunaitienė, N. Deknienė. Po 
$1.00: A, Nausėdienė, T. Wil 

Bitinaitė, J . Matciukienė, N. 
Malen. 

Viso Šv. Kaz. Akad. Rėm. 
liams, B. Plekavičiūtė, V. Dr-jos 21-me seime aukų su-
Bardauskienė, M. Bliudžienė,' dėta: $2,441.06. (Daugiau bus.) 

įsigyti maisto produktų. Par- laidoms. Tas atlikta patikri 
duotuvininkai už gautus ženk- nant atskiras biudžeto dalis. 
lus gaus pinigus iš šelpimo 
administracijos. 

Ženklai bus dviejų rūšių: 
gelsvi ir mėlyni. Su gelsvais 
bus galima pirkti maisto par 

3 X"*M" I reikalą pavesti arbitracijaij duotuvėse, o su mėlvnais bus 
brantas bus J. AI. abatas Jus-, .. . . . . . . ,. ,. . . . . . tus Worth, O.S.B., iš St. Bedė 
Jcolegijos. 

Mišios bus aukojamos toj 
vietoj, kur žinomas prancūzas 
misionierius kun. Marquettc 
1^75 m. lw«l. 11 d. Hukojo pir
mas Mišias tarp Illinoiso in-
dijonų. 

šiemet bus antrosios šios 
metinės lauko Mišios. Numa
tomas gausingas tikinčiųjų 
suvažiavimas. Per Mišias gie 
dos Šv. Kolumbo bažnyčios 
choras iŠ Ottawa. 

antroji — turi tiesioginius j galima gauti maisto produktų 
pasitarimus su kompanijomis.j iš federalinių sandėlių. 

Sudegė Hines medžio 
sandelis 

Paik Ridge miestely vakar 
sudegė" Edward Hines Lumber 
Co. medžio sandėlis. 

Keletas gaisra gesinti apa
rate buvo pasiųsta iš Chica-
goa. 

Nurodyta^ kad neišdėstytos tų 
išlaidų smulkmenos, kaip to 
reikalauja valstybės įstaty
mai. 

Dabar teisėjas painformuo
tas, kad jo išteisėtų išlaidų 
kai kurios dalys detališkai iš 
aiškintos. Tad teisėjas kai ku-J 
rias išaidų dalis patvirtina, 
keisdamas savo pirmąjį nuo
sprendį. 

Medikų draugijos 
prezidentas 

Chicagos Medikų draugijos 
(Chicago Medical Society) 
prezidentu išrinktas dr. James 
P. Simonds. 

Kolektuos užtrauktas 
taksas* 

Chicagos Assoeiation of 
Commerce užtrauktų taksų 
kolektavimo pakomitetas pa
siūlė Cooko apskrities boardui 
paskirti 20,000 dol. išlaidoms 
kolektuoti kelerių metų už
trauktas ir nemokėtas nekilno
jamų savasčių taksas. 

VYČIU APSKR. CHORO 
PRAKTIKA šj VAKAR* 

L. Vyčių Chicagos Apskri
čio choro praktika įvyks šian
dien, birželio 20 d., Aušros 
Vartų parap. salėje. 

Visi nariai raginami atsi
lankyti, nes ši praktika labai 
svarbi. 

Ch icago Is Next Stop for King Horse 

BiržeUo 24 — 30 d Chicagoj įvyks vadinama "AAti-Titter" 
Savaitė. Žmonės bus raginami neteršti gatvių, gatvaičių ir 
parkų, rūpintis miesto švarumu. Šiam tikslui vieno gatvėka-
no platforma bus pakeista mažyčiu švariu parkučiu su žaliuo
jančiais krūmais ir gėlėmis. Visą savaitę po miestą gatvė-
kanų bėgiais bus vežiojama ir žmonėms aprodoma. "Anti-
Li t te r" Savaites minėjimo iškilmes birž. 24 d. atidarys pat
sai miesto majoras Kelly, State ir Madison gt. 

Viesulas ištiko 
mieste 

Antradienio vakarą smarkus 
viesulas ištiko pietinę Chica
gos dalį. Kai kur išlaužyta 
ir išvartyta medžių, padaryta 
nuostolių namams ir parduo
tuvėms. Viesului draugavo 
lietus su griaustiniais. 

-TUOSE UMl=$,-*HKtBEM)TY! 
I'U, PVTf MN fAOMEY ON HE*« 

«$OCH peesoiujšutv-* 
AKO SraJt I *HE GDULP. 

IKAVE M L MY BNIKROU.! 

Žuvo savo namų 
gaisre 

Chicago Heights sudegė na
mai, 1422 Lowell Ave. Ugnia
gesiai viduje rado gaisre žu
vusį namų savininką George 
Tinsley, 53 n>. amž. 
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