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Prezidentas Rooseveltas sa
vo kabinetan priėmė du res
publikonų partijos vadus, F. 
Kno.vą ir H. L*. Stimsona. Pi f 
niasis paskirtas laivyno de
partamento, antrasis — karo 
departamento sekretoriais. 
Jiedu kabinete neatstovaus 
respublikonų partijos, nes jo
jo be partijos atsikiausimo ir 
jos sutikimo. Respublikonų 
partija juos išbrauk"? î  savo 
vadų tarpo. Prezidentą- jau
čiasi, kad tuo būdu sudarytas 
vadinamas sambur»n»s (koa
licinis) kabinetai. Bet respu
blikonai atsako, kad tai "ka
r o " kabine las. 

PRANCOZUA SUSITARĖ SU VOKIETIJA 
sovietinis rėžimas 

\ 

MASKVOS RANKA 
LIETUVOJE JAU VEIKIA 

Į "vyriausybę" pakviesti 
komunistai 

ELTA Praneša: "M.iniste- Įėjimų, jų vieton bus sodina-
ris Paleckis antradienį kai-' mi ištikimi Lietuvos sūnūs ir 
bėjo «per radiją. Konstatavęs dukterys. 

Prezį. Rooseveltas yra nus i s - Į b m n i H i o r e ž i m o b a n k r o t ^ vi_ 

sose srityse, nurodė* laisvus 
kelius naujoms kūrybinėms 

tatęs vaduoti Angliji jai pa 
dedant visomis galimomis 
priemonėmis. Anglija sako, 
kad ji, turėdama už savo nu
garos Ameriką, nebijo Hitle
rio ir tikisi laimė'i kart). Res 
pirbl ikonų partija šit.ir nusis
tatymui priešinga. Respubli
konai sako, kad padėti An
gliai «reiškia užsiimi i karine 
kontrabanda. O toks žygis an
ksčiau, ar vėliau gali Ame
riką į t rauki karan su Vokie
tija ir Italija. Knox ir Stim-

Kitame pranešime randa
me, kad "prezidentas" Pa-

, , . . i Iv i leekis suruosęs Maskvos ko-
darbo jėgoms, pabrėždamas . _ . . _ 

. v i i - -i i ' misarų — Dekanozovo ir Po 
plačiausių sluoksnių reikalus; . , „__*...« v 
užsienio politikoje. Normalūs santykiai su visomis valsty
bėmis, su sovietų sąjunga — 
nuoširdūs — draugiški. Pag
rindinis politines santvarkos 
pertvarkymas, seimo paleidi
mas, eenzinių rinkimų panai
kinimas. Liaudies teisių pil-

zniakovo garbei šaunią puo-
tą. Taip, komisarai Kaune 
puotauja ir džiaugiasi sugrio
vę Lietuvos laisvę ir nepri
klausomybę. Bet Lietuvos 
liaudis, visuomene nesidžiau
gia, kai ant jos rankų yra 
dedami kruvinojo bolševizmo 
vergijos retežiai. rišt apsaugojimas. Politiniai 

_ - ^ - ^ _ . . ... . „ .. kaliniai paleisti. Privilegijuo- Pranešama, kad Paleckio 
son vra įsivchmo karan sali- . J. . . v . . • . , . , , . i * T 

. * ' . . . Z . » TO* partijos ir sąrangos uz- "vvnausvbe pertvarkyta. Į 
-mnkai. Nsr, i r - j n ateityje A 4 , m , , . , , . ~ . *' . .V1 . , 

.A
J t darvtos. Tautvbių lvgvbe. So- ją pakviesta aiškių komunis-

merika bus įtraukta karan,; 
prezidentas ir atsakys, kad 
demokratų partija nėra kal
ta. Bet ir respublikonų nebus 
galima kabinti. Nes Knox ir 
Stimson jau nėra respubliko
nai. Jiedu internacionalistai. 

• Kai kas sako, kad sudarytas 

vinizmo pašalinimas. Refor
mos 'sveikatos srityje — pla
čių liaudies masių švietimas. 
Vienas darbas brangios tėvy
nes gerovei. Teisingumo mi

tų. Vidaus reikalų "minist
r u " praskirtas Mečys Gedvi
las, švietimo — Antanas Ven
clova, valstybes kontrolierių 

Mašiotas, Eltos, radiofono 

KARAS BAIGSIS 
SUSITARUS SU ITALIJA 

Taika pasirašyta 
Didžiojo Karo vagone 

BORDEA/UX, birželio 23 d. j bus sunkiau priimti Italijos • 
Prancūzijos vyriausybe 

patvirtino, jog priėmusi Vo
kietijos statomus reikalavi-

reikalavimus," negu Vokieti
jos. 

Italija karan įstojo vėlai ir 
mus taikai ir pareiškė, jog iki šiol dar nepadarė jokių 
Prancūzijos kariuomenes "he-, karinių veiksmų prieš Pran-
roiškas pasipriešinimas" į- i cūzijos teritoriją, 
galinoj sudaryti "garbingą Po pasirašymo ceremonijų 
taiką." Vokietijos radio paleido dai-

Nepaskelbti reikalavimai e- ną "Mes plaukiam prieš An-
Są "sunkūs, bet garbingi." gliją" ir pranešėjas pareiškė 

Pusiau oficialūs šaltiniai; pabrėždamas: "Kova prieš 
sako, jog "jei reikalavimai Angliją tęsiasi." 
nebūtų buvę garbingi, Pran- Taikos pasirašymo ceremo-
cūzija būtų tęsus karą iš sa- nijose Hitleris nedalyvavo, 
vo kolonijų." į Oficialus Vokietijos komuni-

nistrui .pasiūlius, Respublikos', ir spaudos priežiūros direk-
prezidentas aktu atleido bau- torium Korsakas Radvilas, 
smę 104 politiniems kaĮiniams ^ n e k e i , . t a . 

" k a r o " kabinetas turi sąry
šio su prezidento trečiuoju 
Arminu. Ar taip yra, niekas 
negali to tikrai žinoti. Tačiau 
Ši strategija gali pasirodyti!."!""!"! ^ """" "~ ~ .v 

kio lupomis kalba Stalinas iš 
labai nevykusi, jei ji yra tik-! M a s k v o , s o v i e t u pavergtoje 
ra. Žmonės griežtai priešin-j Lietuvoje turės laisvę tik mū-

- vienoj pra
nešimo vietoj kalbama apie 
laisvę, apie (plačiausias liau
džiai teises, o čia paskiriamas 
komisaras, kuris prižiūrės 
spaudą, kad ji nenusižengtų 

gi įsikišti karan ir provokuo
ti Europos diktatorius. Šalies 

i Kauno kalėjime. Skubiai ren
giami aktai paleisti liaudies 
reikalų kovotojus kituose ka
lėjimuose." 

Iš šio {pranešimo visai yra 
aišku, kag* "ministro"'Palec-1 Maskvai ir, apskritai, bolše

vikiškam sąjūdžiui. Taip per
sitvarkoma, kad lietuviai Lie
tuvoj jokio balso nebeturėtų, 
kad visa ir politinė, ir ekono
minė, ir kultūrinė veikla kry
ptų Maskvos link. 

1918 metų nuotrauka. Prancūzų gen. Maxime Weygand 
(antrasis iš kairės pusės) ir maršalas J*och su santarvės 
vadais palieka geležinkelio vagoną Compiegne miške, Pran
cūzijoje, kur vokiečiams padiktuotos taikos sąlygos. Dabar 
tam pačiam vagone Hitleris prancūzams padiktavo taikos 
sąlygas. (Acme teleplioto) 

Laikinai vyriausybė pasi
lieka Bordeaux. 

ESTIJOJ PERVERSMU j PASIDAVIMAS REIŠKIA 
SUDARYTA VYRIAUSRBĖ 

sų tautos parsidavėliai. Lietu
vos valstybės žudikai, tautos 

administracijai neturi rūpėti' išsigimėliai paleidžiami iš ka-
Europa, arba ten sukrauti A-
merikos turtuolių kaipitalai.j SAUGO NEVY YORKO KANADOJ VEDAMAS 

LAUKIAMA PABALTIJO 
SUSOVIETINIMO 

STOOKHOLMAS, birželio 
23 d. — Švedijos spaudos pra-

VERGIJĄ 

GHURCHILL ŠAUKIA 
PRANCŪZUS KOVON 

LONDONAS, birželio 23 d 
— Anglijos ministeris pirmi 

BERLYNAS, birželio 23 d. 
— Prancūzija pasirašė taikos 
sutartį su Vokietija, bet ko
vos nepasibaigs, kol Prancū
zija nesusitars su Italija. 

Tikimasi, jog ta fpati Pran
cūzijos delegacija, kuri pri
ėmė Vokietijos reikalavimus 
istoriniame Compiegne mies
telyj, skris Italijon pasitari
mams. : 

Pusiau oficialūs Berlyno 

katąs skelbia: 
"Vyriausioji vadovybė pra

neša : 
Birželio 22 dieną .pasirašy

ta taika tarp Vokietijos ir 
Prancūzijos. Vokietiją atsto
vavo Vokietijos kariuomenės 
generalio štabo viršininkas 
gen. Keitei, o Prancūziją — 
gen. Huntziger. 

"Kovų sustabdymas nesu
rištas su taikos pasirašymu. 
Tai įvyks (kovų galas) į še
šias valandas, kai Italijos vy
riausybė praneš Vokietijon 
vyriausiai vadovybei Italų-sluogsniai sako, jog "psicho

loginiu atžvilgiu prancūzams I Vokiečių taikos tekstą. 1 > 

nešimu "Estijoj darbininkai | ninkas Winston Churcliill 
MASKVA NEKONCENT-

Administracija turi rūpintis 
savo kraštu ir sparčiau gink
luotis. J i aplink save turi su 
burti ginklavimosi specialis
tas, bet neužsimti partijine 
politika. 

TILTUS 
NEW YORKAS. - Broek-

lyno policijai pranešta, jog 
yra ruošiamasi susprogdinti 

! Brooklvno ir Manhattano til-
tai. Del įvykusių sprogimų 
Vokietijos konsulate ir komu
nistų patalpose pranešimas 
priimtas rimtai ir pasiųsta 
prie tiltų sargyba. 

Dabar kas gi? Hugh John
son Daily Times (Chicago) 
rašo, kad Knox ir Stimson P r i e svetimų valstybių kon-

yra žymūs tautos vyrai, geri' s u l a t * P a s k i r t a s a r g y b ° S * 
patrijotai, gerbiami džen'e!-
monai. Bet jiedu labai mažai 

Policija ir Thomas E. 
Dewey raštinė veda aštrų ty-

• _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H ^ ^ H ^ K L I rinėjima dėl įvykusių sprogi-nusimano apie pavestus jiems J
 VV 

^ |inų birželio 20 d., kur snzois-
valdžios departamentus. Tas \m 

ta 10 asmenų. 
yra negeistina ir net pavojin-
ga, kai Amerikai reikia galva • ^ p i n 
trukčiais ginkluotis ir rūpin- ^J * ^ * » ^ 

t i s krašto apsauga. Su šiuo chieagoj ir apylinkėj: -
žygiu pigi politika nesuderi- Giedra ir vėsu, lengvi jpiet 
narna. Į vakarių vejai. 

PLATUS 
SUSIRAŠINĖJIMAS 

Kanadoj pradėta platus su
rašinėjimas arkitektūros ir in
žinerijos dirbtuvių, kurios ga 
Ii būti panaudotos krašto ap
sigynimui. Detalizuotas planas 
surašinėjimui visų galimų] lą, kuris pirma buvo uždrau 
krašto rezursų ir dirbtuvių) gta. 
bus pravesta kiek vėliau. 

pravedė raudonąją revoliuci
ją sudarydami naują vyriau-

!sybę". Bet naujoj vyriausy
bėj komunistų nesą. 

Estijos prezidentas Kons-
tantin Paets pasiliko. Minis
teris pirmininkas mokslinin
kas Joliannes Varės socialis
tų vadas Nigol Andersen už
sienio ministeris. 

Perversmas įvykoj birželio 
21 naktį. Naująją vyriausybę 
Taline daugis žmonių pasvei
kinę giedodami internacionsi-

kalbėdamas per radio ragino! {{ĮJOJANTI KARIUOME-
Visus prancTizus neatsižvelgi 
ti į Petain vyriausybės pasi- flį$ PR|£Š NACIUS 
rašytą sutartį su Vokietija ir 
tęsti kovą už laisvę. 

Girdi, Anglijos vyriausybė 
skaudžiai nustebo išgirdusi, 

MASKVA, birželio 23 d. — 
Pranešimai, jog Rusija esan-

jog Prancūzijos vyriausybė | t i nepatenkinta Hitlerio lai. 
priėmė Vokietijos padiktuo
tus reikalavimus. Pasidavę 
vokiečiu reikalavimams Pran
cūzijos žmonės pateka vergi-
jon, anot Churehill. 

Jis taip pat pridėjo, jog 
Prancūzijos žemė, Prancūzi-

PRIIMTA 1,158 
MILIJONAI PAŠALPAI 

WASHINGTONAS. — Se 
nato konferencija priėmė ak 
tą, kuriuo ateinantiems me-[ 
tams pašalpai skiriama vienas 
bilijonas 158 milijonai dolerių 
Iš tos sumos $50,000,000 pas
kirta Europos pašalpai. Šia 
pašalpa rūpinsis Raudonasis 
Kryžius. 

Švedijos spaudos praneši
mai sako, jog visos trys Pa
baltijo valstybės palengva bus 
priverstos sudaryti sovietinį 
režimą. 

mėjimais vakaruose ir dėlto 
koncentruojanti kariuomenę 
Pabaltijo valstybėse, vadina
ma "tuščia propaganda." 

Tass pranešimu vietoj nuo 
100 ik.i 150 sovietų divizijų 

jos imperija ir jos laivynas 
bus panaudota kovai įriefi! L i e t u v o J ' L a t v i J ° J i r ****>!> 
Angliją, buvusią sąjunginin- j k a i P S a n d a i skelbią, faktinai 
kę, nebent Vokietijos sąlygos ^są "ne daugiau aštuonioli-
bus atmestos. kos ar dvidešimties" ir tos 

divizijos nesančios sukoncen 

ISPANIJA TIKISI 
ŠIAURĖS AFRIKOS 

MADRIDAS, birželio 23 d. 
-"Šiaurės Afrika yTa natūra
li teritorija Ispanijos ekspan
sijai. Mums tai yra ne ištai
ga, bet būtina strateginė rei-
kiamybė. , , Taip rašo, Ispani
jos spauda, kuri kalba visų 
Lapanų vardu. Ispanija šiuo 
laiku yra neutrali, bet tikisi 
gauti be kovos Prancūzijos 
šiaurinės Afrikos kolonijų 
dali. 

KALTINA ANGLIJA 
BORDEALTX, birželio 23 d. 

NEW YORKAS. — Pen-
Naujasis Lietuvos vidaus| kiasdešimt penki bombanešiai 

reikalų ministeris Mickus per! iš Michell aerodromo išskri-
j - -vi A * - -~J\ do i Halifaxii, N. S., iš kur jie 

radio pareiškęs tautai, j og ! u u « " ' J 

bus išsiųsti Anglijon. 

truotos prie Lietuvos 
kietijos pasienio. 

Rusijos kariuomenė "neatvy
ko jėga pakeisti administra
cinės tvarkos, bet saugoti nuo 
karo." 

Latvijos premjeras Kirchen-

— Laikraštis Le Temps rašo: 
"Reiškiame vilties, jog iš sa-

y 0 j vo pusės Didžioji Britanija, 
kuri visados laikėsi teisingu
mo, prisiims atsakingumą dėl 

Kariuomenė Pabaltijo vals- j įvykių. Jei Anglijos vyriausy-
tybėse sutraukta "ne sudary-,bė būtų suorganizavus stiprią 

stein pareiškė, jog šiuo laiku 
visų trijų Pabaltijo valsty
bių vyriausybės yra provizo-
rinės ir būsiančios perrinktos.' ir Rusijos." 

ti spaudimą į Vokietiją, bet 

garantuoti bendrosios pagal
bos paktus tarp tų valstybių 

kariuomenę, gerai apginkluo
tą, Prancūzijai nebūtų reikėję 
beveik vienai žemyne atlai
kyti neaprėpiamai geriau gin
kluoto priešo smūgį." 
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įsigyti patrankų, tankų ir kitų karinių reik 
menų. Argi no nuostabu? 

e a e 

r 
I 

Britanija Tikisi Laimėti Karą 

D. Britanijos informacijų ministras Alfred 
Duff Cooper kasdien per radiją informuoja 
visas Britanijos dalis apie dalykų stovį An
glijoje. Jis tvirtina, kad britai pasiruošę at
remti nacių vifcus puolimus ir galų gale lai
mėti karą. Anot Cooper, \h& bus atsiekta su 
J. A. Valstybių parama, kuri yra užtikrinta. 

Amerika yra mums draugiška, pareiškia 
Cooper. Sako, patsai J. A. Valstybių prezi
dentas britus užtikrina, kad Amerikoje šian
dien padvigubintos pastangos britus aprū
pinti įvairiausiomis karinėmis priemonėmis. 
Amerikos darbininkija dienomis ir naktimis 
prakaituoja fabrikuose ir dirbtuvėse, kad 
pagaminti viską, kas tik britams reikalin
ga grumtis su atkakliu priešu. 

Ministras Cooper randa, kad Britanija pa
jėgs atsilaikyti keletą mėnesių. Po to ji tu
rės pakankamai paramos iš Amerikos. Iki to 
laiko Vokietija bus nusikamavusi, netekusi 
mais o ir rvjursų. Tolesnis kariavimas jai 
bus neįmanomas. 

Jis pripažįsta, kad stovis nepaprastai rim
tas, bet prcbl&jLa nėra desperatiška. Brita
nija giliai apgaili Prancūzijos likimą. Anot 
jo, Prancūzija buvus nuoširdi talkininke ir 
didelė Britanijai parama. Netekus tokios 
biangios talkininkes Britanija pati viena ka-

Vokietijos nac*ų okupuotų kraštų vadina
mos tremtinės vyriausybes šiandien susispie-| 
tusios Anglijoje. Andai lenkų vyriausybė iŠ 
Prancūzijos nusikėlė Anglijau. Belgų vy
riausybė kol kas pasilieka pietinėj Prancū
zijoj. Matyt, ir jai reikės greit nešdintis į 
Angliją, ar kur kitur. 

e * 4 

Meksikos masoniška vyriausybė nusprendi 
daugiau įsiginkluoti. šiam savo žygiui ji iš 
J. A. Valstybių gauna milijoninius kreditus. 
Washingtonas su šiais kreditais Meksikon 
siunčia technikinius specialistus. Meksikai 
iš niekur nėra pavojaus. Bet šiandieniams 
to krašto'valdovams yra reikalingas dides
nis įsitvirtinimas prieš penktąją kolumną. 
Meksikos vyriausybė katalikus priskaito prie 
penktosios kolumnos. 

Lietuvui Kalba Sostines 
oaztivcii 

/ 

Kas darosi mūšį sostinės; nyčiose sakyti tinkamu? laiku 
bažnyčiose, negalime ir mes lietuviams pamokslus, jų ' ne 
nematyti. Nors tas, kurs drį-j turėtų sakyti ' ^ bažnyčių sie
sta šiuo reikalu bešališkiau noms. 

APŽVALGA 
Aišku, Kad Taip 

"Amer ika" rašo: "Šiandie negali būti jo
kio pasitenkinimo tais įvykiais, kurie už
gulė Lietuvą, nes jie didelė pradžia mūsų 
tautos istorijoje skaudžiausių dienų. Tarime 
drąsiai pramatyti tamsiausias valandas ir 
būti joms pasiruošusiais. Svarbiausia, nepa
mesti galvos. 

Turime nepasiduoti svetimos, imperialis
tines valstybes reikalams tarnavusiems, lie
tuviškumą pardavusiems agentams, kurie da
bar visu įnirtimu šauks, kad Lietuvai atėjo 
laimes ir saugumo dienos. Tie svetimai val
stybei seniai tarnavę ar tarnaują agentai ne
privalo rasti lietuvių visuomenėje jokio pri
tarimo. Vidujinis priešas yra daug kartų 
pavojingesnis už išorinį, aiškiai svetimą, tad 
pažinkime jį. 

Šiandie dar sunku apčiuopiamai ir tuojau 
_t ~ .., x . . - _..-. pasakyti, kaip gelbėsime savo tautos ateitį. 
riaus. Britams žymiai su.a-umpejo frontas.: \,. \ ! .„ \ * . t . . , : 
_ . „~. _ \ . , i Visa tai išbarškins pamažu ir netrukus. 
Bus lengviau orientuotis. Britų tauri kanuo- r 

išsitarti, rizikuoja būti ir vie
nos ir antros puses įtartas, 
nepakankamai jų reikalus gi-| 
nąs, tačiau laikas būtų ir 
vieniems, ir antriems blaiviai 
pagalvoti ir savo klaidas pa
stebėti, j . 

Ar tinkamos priemonės? 
Taigi reikalas eina apie lie

tuvių kalbos pirmenybę (ne: 
persvarą) sostines bažnyčio
se. Mes visi gerai žinome, kad 
tos pirmenybės kai kas vi
sai nenori pripažinti, teisin
damasis tuo, kad lietuviai 

Lietuvių teisės 
sostinės bažnyčiose 

Jei tačiau mes smerkiame 
savo pačių, tiesa, kol kas ir 
nedidelius išsišokimus, tai ta
tai dar nereiškia, kad kalte 
yra tik mūsų pusėje. Atvirkš-

Po sviete pasidairius 
ŠO. BOSTON, Mass. — Ko

munistai nuolat rašo savo 
laikraščiuos?, kad Suomiją 

<» ; -t 

valdą dvarininkai, taip kaip 
čiai. Dievo namuose nebūtų1 įr kitas demokratines šalis. 

Ne\v York, N. Y. — Konev 
ailand vienoje maudynėje pil
vą išvertęs ir pypkutę danty 
se įsikandęs, nutukęs komu
nistas, praeidamas pro vieną 
jam pažįstamą lietuvį, sako: 

tuvių pusės, jei kita pusė pri 
pažintų lietuvių kalbai dera
mas teises sostinės bažnyčio 
se. O tos teisės yra šios: 

Visų pirma Vilniaus baž-
tr; i«:«^ i I T nyčios lietuviai turi teisę rei-
Vilmuje esą okupantai, kad , , ' . . , , . .X1 , u.~~ A ^- u _̂  i Jka lau t i tiek lietuviškų pamal-karas dar nėra baigtas, kad , , . , . ., . *,*\ . 

' dų, kiek jų reikia lietuvių lietuviškai kalbančių yra ne 
daug ir t.t. Bet iš kitos pu 

menė tik ir laukia priešo. 
Mums aišku, kad turės susidaryti viena jė
ga, kuri vadovaus tautai. Tai jėgai turės at 

Tiesa, sako ministras, Vokietija britus pri- s t t > v a u t į r i nktiniausių tautos asmenų grupė 
spirs prie sienos. Bet toji siena yra ne pApUanU vadovybe priešakvje. Nc*var-
mūrme. bei platusis Atlantas, o anapus jo - b j j k u r t a v a d o V a i l j a n t i ^ i<Ski ls _ :̂ 
naujasis pasaulis, Amerika. Tenai gyvena % k a t a l i k u , l i b e r a l u a r socialistų _.. b e t ji t a l r e r z m a ***** n e k a l t a s 

britų draugai. Tenai - brLų dominija Ka- t u r § s b ū t i v f e n p r į p a ž i n t a . Iš jos turės piauK-:mafees-' T i e & a ' t t ) k l a * P n e m ° -
nada, kuri daug aukojasi uz Britanijos lai- l{ m i r o d v m a i v j s a i t a u t a i j k a s veiktum, kaip' nes> k o k i a s M ^ r i e » m ū " 

me faktą, kad kai kas iš mū 
sųjų tą pirmenybę stengias 
sau išsikovoti visai nevyku
siomis priemonėmis; Kokio
mis gi priemonėmis turėtų 
kovoti! Taigi pasiaiškinsime. 

Savo teisės bažnyčiose tu 
rime ginti krikščionišku ir 
kultūringu būdu, o ne pigia 
gatvės ir ma'sių demagogija. 
Joks sąmoningas lietuvių ka
talikas negali pagirti prievar
tos priemonių vartojimo Die
vo namuose savo tėvų kalba 
deramoms teisėms atkovoti. 

Be to, mes lietuviai turime 
būti teisingi ir savo teise.6 

ginti teisingomis priemonė 
mis. Smurtas iššaukia* siruir 

dvasiniems reikalams aprū-
-„ _ 4 • , . v . .pinti. Bet atsižiūrint į vietos 

ses mes taip pat gerai z,ino- . t ,. , , 
™ jb.i 4. i J i • ix -v , ir momento aplinkybe's turi-

17-ori b-oi l>(ot^, į o - m n . * J 

. . . I — Gerai, kad Rusija Lie-
imtasi tokių praemonių is lie-į Bet ar komunistai žino, kas ^ u ^mė , dabar Lietuvoje 

^' 'valdo Rusiją? Žinoma, jie sa-j r ;n i o nė s ^rs gerai pagyvens. 
kys, kad Rusiją valdo darbi
ninkai; bet ar iš tikrųjų taip 
yra? Leiskit man paklausti tų 
pačių komunistų, iš kur Troc
kis tiek daug turto sudėjo, kad 
ir šiandien be darbo gyvena? 
Ar ne Raudonąją Armiją or
ganizuodamas f 

i s 

mojimą. 
Vadinasi, jei britai pralaimi*; Anglijoje, 

jie nusikels į Kanadą — Ameriką, ir visgi 
nepasiduos užpuolikams ir su jais kariaus 
iki laimėjimo. 

Pasak ministro Cooper, Vokietija greit nu
sikamuos su savo žaibiškais puclima.fc. Jei 
iš tikrųjų taip galėtų būti, argi britai ne
turi žymiųjų savo karvedžių, kurie galėtų 
imtis iniciatyvos ir staiga užpuls pačią Vo
kietiją. Tai būtų įvyki*. Tas sukrėstų visą 
Hitieno statomą imperiją. 

Deja, tas neįvyks. Britanija neturi karo 
vadų. Laivynas daug nukentėjęs. Viskas kas 
lieka, tai tik britams lauki nacių prieš juos 
susimetimo. 

elgtinasi tautiniuose darbuose. 
Lietuvon nepriklausomos valsiyoe* atsta

tomo ir lietuvių tautos gyvybe^ išlaikymo 
judėjimas turės išsilieti, kai,p galingojo van
denyno bangos, pasiekdamas kiekvieną lie
tuvį, nežiūrint kur jis gyventų. O dabai, kol 
prasidės programine veikla, ko: susidarys 
vieninga vadovaujanti jėga, turime iš Šir
dies pasisakyti kiekvienas švenčiausiu įsiti
kinimu: 

Lietuvių tauta gyvens! 
Laisva ir nepriklausoma Lietuva bus ai-

steigtal m 

Apie Paleckio "Vyriausybę" 
Dėl Justo Paleckio "vyriausybes" "Dir

v a " daro tokią pastabą: 
" I š tautininkų ir krikščionių demokratų 

veikėjų ministerijose nėra nei vieno. Mato-

< ( i 

Vis Dėlto Pataikauja 
Rusijos bolševikai yra šiandieninių ne lai 

mių Europoje dalininkai. Jie susidėjo su ' n i a i g o v i e t ų a t s t ^ v a i a t v v k ę ~ į K a i m " į į : 
Vokietijos naciais. Jie atkakliai kovoja pnes k a b i n e t a ^ ^ t i , sudarė'iš šiaip sau asme-
krikščionybe. Paskutinėmis dienomis jie su- k u r i e , b u v o p a ž y s t a m į i r a l a n k ū s S o . 
simetė pavergti lietuvius, latviai ir estus. v i e t k o n i į s a r a m s 
Kai banditai jie užpuolė Pabaltijo valsty- taJ| S o v į e t l ] ^ . ^ ^ ^ ^ -o m[ 
bes. Jie pasiryžę pulti ir paverga ir kitus n i s t r Q p i r m i n i n k o j. P a l e c k i o r e i k i a t i 

gretimus sau taaštus. Jie viso pasaulio da- k a d j i s > p a F , r a s t a s Ž U T n a l i s t a s , siaurų nevi-
lyse sudaro vadinamas penktąsias kolnmnas. s u o m e n i š k u p a ž i ū r ų ž m i r n e i š s i ! a v i n e . 
Net pačiai Amerikai grazna, sankalbiauja v a l g t y b e i v a d o v a u t i > p a s i t a r i i a i l s Maskvai 
prieš vyriausybe. tiktai ka.ipo pereinamas asmuo nuo tautinės 

Nepaisant to, šiandiene J. A. Valstybių L i e t u v o g . k o m u n i s t i n a r b a j p a s i v e r g i n , a 
administracija su bolševikų vyriausybe pa- Maskvai 
laiko draugingus santykius ir tą vyriausybę 
dar remia. Kada bolševikai neseniai susime
tė pulti ir skersti suouuus. J. A. Valstybių 
administracija buvo paskelbusi Maskvai va 
dinamą moralinį embarge. Neleido &n siųsti 
jokių karinių reikmenų ir karinės medžia
gos. Šis J. A. Valstybių žygis dalinai pri
vertė bolševikus nutraukti vykdomas sker
dynes Suomijoje. 

Šiandien tie patys raudonieji banditai 
smaugia Pabaltijį. J. A. Valstybių adminis
tracija turi pavergiamųjų tautų nusiskundi
mus ir protestus. Ir ką gi ji daro? Atšaukia 
tą moralinį embargo. Iš naujo leidžia bolše
vikams šioj saly įsigyti visko, kas jiems tik 
reikalinga. Tai įvykjsta Britanijos vyriausy
bei paskelbus, kad britai pasiryžę sovietuose 

sųjų nori pasiūlyti ir jas var
toti, savo laiku plačia,i varto
jo tie, kurie ten šeimininka
vo. Bet iš esmės netinkami 
metodai neturi būti mum.? "pa
vyzdys. Lietuviai tur.i paro
dyti daugiau taurumo ir kri
kščioniškumo už tuos, kuriems 
katalikybė ir siauras nacio
nalizmas iki šiol buvo neat
skiriami dalykai, sukompro
mitavusieji ir vieną ir antrą. 

Jei mes imtumemės pana
šių priemonių, tai darytumėm 
gėdą lietuvybei ir mūsų kraš
to katalikybei. Be to, kom-
promituotumėm lietuvius kaip 

1 katalikus ir viso pasaulio ir 
Vatikano akyse. Tatai tik pa

ine čia padaryti tokią pata.i-
;ą: Jei to pakaktų provinci
jos miestui, tai to dar anaip
tol nepakanka sostinei, kuri 
turi reprezentuoti visą Lietu-

I vą su jos katalikybe, o ne 
j lenkišką katalikybę. Labai 
klaidinga manyti, kad lietu
viams turi būti suteikta tik 
tiek lietuviškų pamaldų, kiek 
reikia jų dvasiniams reika
lams aprūpinti, visą pirmeny
bę ir reprezentaciją sostinė
je paliekant lenkų kalbai. 
Nors Vilniaus gyventojų dau
guma dar būtų ir lenkiškai 
kalbantieji, tačiau bent. svar
biausiose bažnyčiose pirmeny
be (nesakome: persvara) turi 
,būti suteikta lietuvių kalbai, 
t. y. pačios svarbiausios pa 
maldos turi būti lietuviškai. 

Suprantama, kad pirmoj ei* 
l'ėj lietuvių kalba: turi užimti 
jai deramą vietą sostinės ka
tedroje, kuri nėra parapinė 
bažnyčia ir neturi griežtom 
pareigos aptarnauti tikinčiųjų 
reikalus viena kuria kalba. 

Vargu galima rasti tokią tau 
tą, kuri būtų abejinga, kokia 
kalba aptarnaujama jos pi
liečių dvasiniai reikalai pir
mojoj sostinės bažnyčioj, ku
ri yra viso krašto bažnyčių 
motina. Štai dėl ko, manome, 
ir lenkai gali suprasti, dėl ko 
lietuviai taip subruzdo reika 
lauti tinkamesnio jiems ipa-
maldų sutvarkymo Vilniaus 

Ir ar mūsų komunistai ži
no, kiek jų "d raugas" Stali
nas gauna algos? Gal teik
sis komunistai šį klausimą pa
aiškinti, jei jie žino! 

Antra, jei Rusiją valdo pa-
tvs darbininkai, tai kodėl nei 
vienas Rusijos darbininkas 

Jo pažįstamas jam atsako: 
— Jei Rusijoje taip gerai 

gyventi, tai ko čia, tamsta, 
vargsti. Kodėl su ta savo pyp
kute į Rusijos rojų nevažio-
į i l 

Komunistas jam nieko ne
atsakė, tik lyg musę užkandęs, 
galvą nuleidęs, nuėjo į sun-
parlor ir ant grynų lentų at
sigulė saulėje pasikaityti. 

S. K. L. 

Klausvk, koks vakar vaka-
re pas jus buvo triukšmas? 

— Jokio triukšmo pas mus 
nebuvo, tiktai žmona klausė 

negali iš Rusijos išvažiuot į j manęs, kodėl taip ilgai ne-
užsienjf A. Vainorius parėjau namo. (XX). 

"DRAUGO" 1940 METU GARBĖS RĖMĖJAI 

Tai bus panašus prietikis kaip buvo kuo
met po caro išvertimo Rusiją paėmė vado
vauti Keretfskis — ir Rusija nusviro j ko
munizmą. 

"Justinas Paleckis (Dirvos redaktoriui pa
žystamas Kauno žurnalistas), reikalus ves 

Bet lietuvių katalikų apgy
nimui turime paminėti tą ap^ 
linkybę, kad jei tuose reika
lavimuose lietuvių pamaldom'.? 
teisių ir buvo kokių nesude
rinamų su tikru kultūringu-! 

tankintų teisingą reikalo su-j ^ J ^ J u k ^ g r c t a 

tvarkymą ir ant mūsų mestų ^ ^ ^ ^ į ^ l a n k o . 
tamsų šešėlį. Kaip gražiai a-1 

pie mūsų kraštą atsiliepė už
sienio spauda pereitą rudenį, 
kai mes parodėme krikščio
niškos apkantos ir susivaldy
mo jausmų tiems, kurie buvo 
tiek metų mūsų krušto prie-
v • 

sai. 

taip kaip jam Maskva diktuos, jis tik tam'mu reiškinių, tai juos telieka 
" ! priskaityti daugiausia tiems, 

kurių šiaip pasigendama baž-
nvčiose. 

Šitiems tad pastariesiems 
mes teturime vieną nuoširdų 
patarimą: Gerbiamieji, visų 
pirma pasistenkite taip susi
tvarkyti, kad, kai lietuviai 
kunigai pradės Vilniaus bai-

ir pastatytas. Jeigu šalyje, dėl vyriausybės 
) silpnumo, kils suirutės, Maskvai bus gata

vai paruošta priekabė Lietuvą visai okupuo
ti. Kad suirutės kils aišku jau vien dėl to 
kad dabar Lietuvoje įgaus laisvę ir teises 
tokie elementai kurie 1926 metais Lietuvos 
generolams kepures daužė nuo galvų už ne-
nnsiėmimą jų prieš raudoną vėliavą. Tada 
Sovietams reikės uždėti savo "protekciją" 
ant Lietuvos". 

.u*» I 

Tėvų Marijonų Kongregacija $100.00 
Jo Malonybė Prel. Kun. M. Krušas, šv. Jurgio 

parapijos, Chicagoje, klebonas $100.00 
Kun. H. J. Vaičiūnas, fiv. Antano parapijos, 

Ciceroje, klebonas $100.00 
. . . . . .v -, T :«+lltTrtt i M. Šveikauskas iš Chicagos $100.00 

si lietuviai' iš visos Lietu\os. • • _ _, _ 
i k u n j ^ a itekunas, Providence, R. I. lietuvių 

Žinoma, mes gink Dieve ne-j p a r a p i j o g kĮebonas $100.00 
sikėsinatme į lenkiškas pamal-| j£U n p Jūras, Lawrence, Mass. lietuvių 
das; atvirkščiai, mes net pri parapijos klebonas $100.00 
pažįstame, kad jų šiuo metu Juozas ir Barbora Naujokai iš Chicagos $100.00 
turi būti daugiau negu lietu- Kun. I. Albavičius, Dievo Apveizdos parap., 
viškųjų, bet kad lietuviško- j Chicagoje, klebonas $100.00 

Jonas Brenza, Metropolitan State Bankos, 
Chicagoje, prezidentas $100.00 

Antanina Leščinskienė iš Chicagos $100.00 
N. N. Bulvariškis iš Chicagos $100.00 
x\ir. and Mrs. Kai iš Chicagos $100.00 
Kun. J. Čepu'kaitis, Šv. Andriejaus parapijos, 

$100.00 
parapijos, 

gavo gražumu is xreciosios( k l e b d l i a S i Phiiadelphia, Pa $100.00 
valstybės. Todėl lietuvius va- Kun. J. Paškauskas, Visų Šventų parapijos, 
dinti okupantais/yra juridiš-j Chicagoje, klebonas $100.00 
kai klaidingas, valstybiškai Kun. J. Valantiejus, Šv. Juozapo parapijos, 

: v , r Jšiioi* TTTIP« ' Waterburv, Conn., klebonas $100.00 
užgaulus politiškai — prieš- . • » . > ^ 

I U4gftuiu», y*, ±. .r j£ u n j lietuvninkas, Šv. Alfonso parapijos, 
valstybinis darbas. Baltimore, Marvland, klebonas $100.00 

Toliau, Lietuva nekariauja visos kitos aukos 392.50 
ir todėl laukti bent paken-

. v v j Ona ir Antanas Kasputis iš Chicagos $100.00 
šios bent didesnėse baznycio-1 < 
se užimtų pirmą vietą. 
Lietuviai šias savo 
teises šiaip remia: 

Lietuva Vilnių atsiėmė ne 
.„ , , K viinin ' ketonas, Phiiadelphia, Pa 

karu ir ne is lenkų. JI v u n i ų ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ š v Kazimiero 
gavo gražumu iš treciosiosi ^ i ^ , , , Pinio.ioįr.i^o Pa 

čiamo Vilniaus reikalų 

(Nukelta į 4 pusi.) 

su- Viso $2,192.50 
Nuoširdžiai ačiū visiems, kurie prisidėjo prie "Draugo" 

Spaustuves Mašinų Fondo. 
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ŠVENTUMAS AMERIKOJE 
Kiekviena tauta, beveik do mieste ir pragarsėjo savo kejima. Motina Cabrini pra-

kiekvienas kraštas, yra davės gabumais ir malonumu. 1874 ! dėjo ir tęsė savo pasišventi-
mūsų Bažnyčiai šventųjų, [m. apsiėmė būti direktore na?- me su stebėtina energija. Im-
Juos mes gerbiame, prie jų laicMų prieglaudoje Codogne, 
meldžiamės. Tačiau visi #e visuomet laikydama misijų 

idealą p*eš save. 1880 m. 
kun. Dominikas Gelmini, Lo-

Veda A. Lapinskiene 

Nemuškime Vaiky 
Jau nekartą buvo rašyta yra pagrindiniai dalykai visa-

apie žaurių nubaudimą vaiku- me auklėjimo darbe. Mušimas 
i 

5ių ir pasekmes tokio pasiel-1 gadina vaiko būdą, priverčia 
gimo. Xaudinga čia paduoti, vaikus meluoti, slėptis arba 
ką Z. K-ne rašo apie tai, klausytis iš baimes su užslėp

ta neapykanta širdyje. Muša 
mas vaikas nustoja savigar-

41 šaltiny je: ,» 

Seniau visi manydavo, kad 
nemušant vaiko negalima iš
auklėti geru žmogumi. Patar
les, kuriose slypi mūšių žmo
nių pažiūros į gyvenimą ir 
įvairius jo reiškinius, sako, 
kad "už vieną muštą dešimt 
nemuštų duoda," arba "dir
žo neragavęs, kunigu nebūsi.' ' 
Diržas, rykstesj pančiai,, kaip 
vyresnieji gerai atsimename, 
buvo dažnai vartojamos auk
lėjimo priemones, kiekvienam 
mūsų jų teko paragauti. Se
niau ir auklėjimo mokslas tų 
vaikų baudimo priemonių ne 
smerkdavo, bet jas taip pat 
vartodavo. Mokykloje nuo mo
kytojų senesniajai kartai tek
davo gauti liniuotės per iš
temptą delną, klūpėti ant žir
nių ar panašiai. Dar palygin
ti neseni laikai, kai vaikų mu
šimas mokytojų, susipratusių 
tėvų ir kitų auklėtojų pradė
tas iš gyvenimo šalinti, kaip 
netinkama auklėjimo priemo 
nė. 

bos, papeikimo žodžiai jam 
nebedaro įspūdžio, o nemuša
mam vaikui žodžiai gali būti 
labai svarbi ir dklelė bausmė. 
Mušamas vaikas pirmą kartą 
gyvenime susiduria su netei
sybe, pajunta jėgos teise, ku-
rią visi smerkiame tarptauti
niuose santvkiuose. -

Vietoje mušimo vaikų auk
lėjime galima vartoti kitos 
bausmės, pavyzdžiui, papeiki
mas vienam vaikui girdint, 
viešas papeikimas, kuris daug 
stipriau vaiką veikia. 

Be te, už kai kuriuos nusi 

Tėvai Turi Saugoti 
Vaiky Gyvume 

Mes suaugę stebimės žiūrė
dami į vaikų gyvumą, ji, pa-
kentimą. Jie eina ir eina be 
perstojimo ir, rodos, liejančiai n e t daugelis šventųjų? 

šventieji yra pasiekę savo 
šventumo laipsnį svetur. 

Pastaraisiais laikais pradė
jo visi susidomėti ir Ameri
kos šventaisiais, ar jų yra, 
ar nėra. Ameriką sudaro įvai
rios tautos, iš įvairių kraštų 
suvažiavę žmonės. Netrūksta 
joj katalikių, Bažnyčiai pasi
šventusių žmonių. Ar galimas 
daiktas, kad Amerikos katali
kai Dievą mažiau myli, kaip 
kad kitų kraštų žmonės, iš ku
rių yra kilę, ne vienas, bet 

dama sau Apaštalo obalsį; 
'*Viską galiu Tam?, Kuris 
mane stiprina," (Phil. 4:13), 
ji atidarė mokyklas, kolegijas, 

dijos vyskupas, susipažinęs su vaikučiams darželius, ligoni-
našlaičių direktorės nepapras- nes, klinikas New York'e, 
tais išminties gabumais ir mo- Xew Orlean'e, Cbicagoje, 
rale ypatybe, pasišaukė ją ir 
tarė: " T u nori palikti misijų 
sesuo. Nežinau draugijos to
kiu tikslu; turi įsteigt vieną. ' y 

Seattle, Denver'e ir Philadel-
phijoje. Jos darbas nesibaigė 
su Amerika: jis net siekė Xi-
caraguą, Pietų Ameriką, I s 

jokio nuovargio. Paprastai, 
jie nejaučia iki vėliau, ar per 
vėlu. Vaikučia.i gaivina - i en
tuziazmu žaidime, reikalingu 
veiklumu. 

Negalime norėti, ka,i iyūs 
vaikučiai sustotų ilsėtis, ka
da tai reikalas. Mes turima 
žinoti, kada jiems užtenka 
vieno ar kito užsiėmimo, vie
nokio ar kitokio žaidimo. 

Artinantis vasaros karš-
čiams, reikėtų kreipti dėme
sio į šiuos dalykus. Yrą dak
tarų ištirta, kad kai kurie 
vaikučiai neužtektinai užau
ga vasaros karščiuose dėl to, 

i 

kad per daug veiklūs. i 
Ne tik sveikatos atžvilgiu 

kaitimus galima Maika pas ta i . . . . . . . ., v. ., .i: : i- „v„i:_A.. x5„ _ f reikia rūpintis vaikučių Veik
lumu vasaros metu, bet ir 

(Pranciška, kaipo klusni duktė, paniją, Prancūziją ir Angli-
nužemintai su pasitikėjimu at- j ^ j o s programa buvo — sek-
sakė: "Aš paieškosiu namą." ti minias italų, kurie apleido 
Lapkričio 10, 1880, ji su ke- j s a V o žemę; palaikyti tarp jų 
liomis draugėmis apsigyveno , gyV a tikėjimą, rūpintis nau-
apleistam vienuolyne, kuris . j a j a k a r t a . Nesigailėdama sa-
kadaise priklausė Codogno 

namui 
Atsižvelgiant į visas aplin

kybes, Jo Eksc. arkivyskupas Pranciškonams. Naujam 
A. G. Cicognani, Apaštališko • P o p i n o Saldžiausios Širdies 
Sosto delegatas, aprašo Ame- s t o v > > ° ^ ^ ^ J ^ f ^ 
rikos šventuosius knygoje 

tyti j kampą, pašalinti tas ap
linkybes, kuriose vaikas netin
kamai pasielgė. 

Ilgus amžins praktikuotas 
vaikų mušimas taip giliai dar 
yra įleidęs šaknis, kad mes 
nejuntame, nenusivaldome ir 
mušame savo vaikus. Kaimuo
se ir dabar yra daug tėvų ir 
motinų, kurie tvirtai įsitikinę, 
kad tik mušant vaiką galima 
sulaukti iš jo gero žmogaus, 
kad diržas ir rykštė yra būti
nos vaikų auklėjimo priemo
nės. Tačiau tokią pažiūrą rei
kia rauti iš gyvenimo. Vaikų 
mušimas yra visais atžvilgiais 
netinkama ir nevartotina 
priemonė. 

Vaikus mušame, norėdami 
juos nubausti, pataisyti, bet i 
tuo tikslo nepasiekiame. Mu
šimas yra tik šiurpus baudi-
mas, o ne sąmoningas vaiko 
skatinimas vengti nusižengi
mų. Vaikus mušame dažniau
siai pasiduodami nuotaikai, 
išliedami savo pyktį, o tada 
negalvojame apie sąmoningą 
vaiko skatinimą. Vaikas, daž
nai mušamas, prie to pri
pranta ir vėliau mušimas jį 
labai mažai teveikia. Diržu, 
rykšte ar pančiu auklėtas vai
kas tol dar stengiasi nenusi
žengti, kol junta, kad už tai 
gali būti nubaustai. Pajutęs, 
kad minėta bausmė jam nebe
gresia, jis pasielgs visai prie
šingai, nes jame nėra išauk
lėta kilnesnių nusiteikimų, ku
rie jį sulaikytų. Kur vaikai 
auklėjami diržu ar rykšte, ten 
tarp vaikų ir tėvų nėra ir ne
gali būti nuoširdžių santykių, 
meilės ir pasitikėjimo, kurie 

Tačiau negalima vaik*ų gąz-
dinti "žydais ," "vilkais," 
"čigonais," "baubais" ir pa
našiai, nes tuo būdu vaikuose 
atsiranda sunkiai pagydoma 
baimė. Trumpai pažvelgę į fi
zines bausmes vaikų auklėji
me, galime padaryti aiškią iš
vadą, kad diržai, rykštės li
pančiai turi tarnauti tik tie-
nogimam jų paskyrimui, be* 
ne vaikams mušti. Xet ir tais 
atsitikimais, kai fizinės baus
mės, rodos, yra neišvengia
mos, galima rasti priemonių 
jų nevartoti, tik tėvams rei
kia daugiau kantrybės, nuo-

i 

taikumo ir vaikų pažinimo. 

Motinos meilė, kaip dangiš 
kos ugnys, 

dėl to, kad pasielgimo proble
mas sumažinti. Karštis ir 
nuovargis išsemia vaikučių 
kantrybę ir nervus didina.' 
Geriau suprasime šią tiesą,1 

jeigu įsitikrinsime, kaip,va
saros karštis ir nuovargis at
siliepia į mūsų pačių jaus
mus. 

Turi vengti miego sumaži
nimą, nes patys karščiai ir 
taip jau vargina; ner^luą tą 
nuvargimą didinti poilsio 
stoka. Tykumai, pavesi?, kny-
gos, žaislai, daug gelbės pa
laikyti vaikučius ramius ir 
sveikus; energiją sutaupys 
perkęsti pačius didžiuosius 
karščius be žalos. r 

Prie šių patarimų dar rei 
kia pridėti malonumą, kan
trybę. Vengti barinių. Piktu
mas, barimai karsti. 

*' Sanctity in America' ' 
(Šventumas Amerikoje). Nors, 
rašant knygą, dar šie akmenys 
nebuvo kanonizuoti, tačiau, 
jau dabar galime pasidžiaug
ti vienu, kitu pakeltų į šven
tųjų tarpą. Tarp kitų. jis ap
rašo ir Šv. Motinos Cabrinos 
gyvenimą. Čia paduodu svar
biausius apie tą šventąją 
bruožus: 

Palaimintoji Pranciška Ksa 
vera Cabrini, Įsteigėja Misi
jų Seserų Saldžiausios Širdies 

Pranciška Ksavera Cabrini 
gimė San t Angelo d i Lodi 
(Lombard), Italijoje, liepos 
15, 1850 m. Buvo jauniausia 
trylikos šeimynoje. Dar jau
nutė būdama išmoko mylėti 

parašą, pasaulyje gerai žino
mą; "Institutas Misijų Sese
rų Saldžiausios Širdies." 

Nauja įstaiga greit augo ir 
po kelių metų buvo daug pa
našių namų Lombardijos ir 
Italijos dalyse. 1887 m. Moti
na Cabrini išvyko Romon pra
šyti Švento Sosto užtvirtinti 
regulą ir įsteigti namą Ro
moj. Vikaras kardinolas jai 
atsakė: "Vienuolynas įsteig
tas prieš septynis metus, pa
geidauja atidaryti namą Ro
moj ir prašo užtvirtinimo? 
Tai jau perdaug! Dabar Ro
moj yra daug vienuolynų. O 
lėšos? Ar turi nors 150,000 
lirų ($30,000) namui pastaty
ti? Grįžk, grįžk Codognon; 
pakalbėsim apie tai kitą kar
tą." /Toks atsakymas buvo di-

vęs, ji apsiėmė ilgas, pakarto
tinas keliones, drąsiai, be bai-

Gardūs Gaminiai 

Kaso E. Kleveckaitė 

Šiltas oras, lietūs, šviežių 
daržovių kainą atpigino. Da
bar galima nusipirkti įvairių 
daržovių ir, mokant jas gerai 
pagaminti, turėti ne tik įvai
rumo valgiuose, bet ir dau
giau vitaminų, kurie reikalin
gi palaikyti žmogaus sveikatą 
aukštam laipsnyje. 

-

Žali šabelbonai ir 
laikai 

svogūnų 

Nuplauk kvortą žalių šabel 
mes. Jos sveikata, niekuomet bonų ir supiaustyk. Virk me 
nepergeriausia, silpnėjo; kar- uždengtus, kol bus minkšti ir 
tais per mėnesius ji karščiu^ tinkami valgyti. Paimk puo-
degdavo, vienok ėjo be susto- duką supjaustytų svogūnų 
jimo į naujas vietas, kur tik laškų ir pakepink ant lašinu-
buvo gailestingumo darbo jai kų taukų. Pridėk šąbelbonus, 

druskos irspipirų pagal sko
nį. Uždenk ir pavirink npie 
penkias minutes. 

Arba gali padaryti dažalą 
iš trijų šaukštų miltų ir dvie
jų puodukų vandens, kurį ge
rai išmaišyk ir užpilk ant vi
ralo. Virk penkias minutes. 

maldą. Septynilų metų priėmė j delis nusivylimas. Tačiau Mo-
Sutvirtinimo Sakramentą. De-i tina Cabrini nenugalėta: ji ra-
šiinties metų priėmė pirmąją 
Šv. Komuniją. 

Turėdama didelį savęs pa
sišventimo supratimą, skaity
dama apie Tikėjimo Platini
mą, degė entuzijazmu. Jos jau 
ną širdį pripildė Misijų ide
alas, nors, gal, menkai su
prastas, vienok pilnai tikras. 
Žaizdama ji surinkus pijon-
kas dėdavo į popierinius lai
velius ir siųsdavo upeliais, 
visą laiką svajodama, kad tai 
ji daro ilgas keliones į toli
mus kraštus, užsiėmus darbu 
atversti pagonis. Sulaukus 
trylikos metų, ji savo norą 
pareiškė sesutei, Rožei, pen
kiolika metų už ją vyresniai. 
" T u tokia maža ir dar ne 

mino savo verkiančią draugę: 
"Būk rami, Viešpats neužilgo 
atmainys jo širdį." Dievas 
apdovanojo jos tikėjimą, nes 
už kelių dienų ją vėl priėmė 
kardinolas vikaras. " A r esi 
pasirengus klusnybėnf" jis 
paklausė. "Gerai, tad įsteig 
ne vieną, bet du namus." Ir 
neužilgo po to, užtvirtinimo 
dekretas buvo įteiktas vienuo
lynui. 

Būdama Romoj Motina Cab 
rini susipažino su kun. J. B. 
Scalabrini, Piaceszos vyskupu 
ir įsteigėju Šv. Borromeo Mi-
sijonorių Italijos Emigran
tams. Šis vyskupas jar pra
nešė apie italų stovį Ameriko
je ir prašė, kad ji pasiųstų se-

įr jos seserims. 
Motina Cabrini studijavo 

patarimus pirkti naujas vie
tas, darė kontraktus, prižiū
rėjo namų statybą su beveik 
įkvėptu permatymu. J i parū
pino salas poilsiui, prieglau
das nuo ligų, šalčio, bado ir 
mirties; ramias vietas maldai, 
šviežio oro mokyklas. Staty
bos darbe, ji sunaudojo tur
tingųjų lėšas nešti pagelbą ne
turtėliams. Motina Cabrini pa
rūpino aukščiausią mokslą be
moksliams, gailestingumu ap
dengė nukentėjusius, parūpino 
tyro oro ir saulės pergalėti 
karštligę ir džiovą- Karščiau
si užsiėmimai nedrumstė jos 
gilios ramybės, pasitikėjimo 
Visagaliu Dievu. 

Sūrio gabalėlius, kurie per 
Jeigu sakytumėm, kad Mo-'fcįetį vartoti, įmesk į sriubą. 

tina Cabrini turėjo didesnį ( Srįubai priduos daug skanu-. 
prielankumą vienam, ar kitam m 0 # 
pasišventimo vagai, tai toji 

Jei remontuosi namą, palik 
skiepe (basemonte) ant grin
dų roles popieros, kurias var
tosi. Po kelių dienų jos už
tektinai sudrėks ir neluš. 

Jeigu reikalinga tik keli la
šai citrinos, nepiauk citriną, 
betv perdurk šakute ir iš-
spausk. 

vaga buvo J. Valstybės. J i 
čia išgyveno ir dirbo apie dvi
dešimts metų. J i gerai šią ša 
lį pažino ir 
kelią progai savo tautiečiams 
ir jų vaikams. Dėl prisirišimo, 
kurį ji turėjo prie J. Valsty
bių ir dėl tobulesnio ir tvir 

Kada darysi saladą, varto
si obuolius ir bananes, ap-

3 , - " *-' laistvk jas citrina pirm negu 
pamylėjo; mate J . y .. R 

dėsi mayonaisse. lada jie pa
laikys savo spalvą, nepajuos. 
gyvenimo Motina Cabrini iš
gyveno J. Valstybėse. Mirė 

! metais. 

baigus mokslų, drįsti svajoti seles padėti calabrinams ves 
?> apie Misijų pašaukimą, 

gavo atsakymą. Bet Pranciška 
palaikė savo svajonę širdyje 

ti pradėtą darbą New York'e. 
Motina Cabrini dar vis karš
tai pageidavo eiti į netikėlių 

ir kantrybėje laukė. Aštuonio- tarpą Kinijon. J i nei dabar 
likos metų sulaukus, gavo mo-! nebūtų permainius savo pla

tesnio vystymo užimtų darbų, 
... . ., ... , Chicagoie, gruodžio 22, 1911 

ji paliko Amerikos piliete 
Seattle, Washington'e, 1909 
m. Motina Cabrini suprato, 
kokia garbinga ateitis laukia 
Bažnvčios J. Valstvbėse. J i 
čia įsteigė puošniausias įstai
gas. Suprato amerikonišką 
protiškumą ir amerikiečiai 
gausiai prisidėjo ir gerbė 
"mažos seselės" visišką pali

pa tyrimas per daug dažnai 
mus moko, kad žmonėms sun
kiausia suvaldyti savo liežuvį, 
jaunystė. (Gen. Fua). 

O. L. Clarc, RowIing, AVyo., religinės sektas narys, atsi
sakė pagerbti krašto vėliavą. Demonstrantai tad privertė jį 
vėliavą bučiuoti. Viršutiniam vaizde Clarc yra už savo žmo
nos; apatiniam — jis už žmonos peties stovi ir raudoja. 

nų, jei ne Popiet/iaus Leono 
XIII patarimas. "Ne į Rytus, 
bet į Vakarus, ' ' jai patarė se
nelis Popiežius, ir Motina Ca
brini ilgiau neabejojo. Jai 
įteikė laiškus ir už dviejų sa
vaičių su šešiomis draugėmis 
išvvko į J. Valstvbes. 

Ameriką pasiekė kovo 31, 
1889 m. Tuojau atsirado keb
lumų. Bet ji p?rgalėjo skati
nama to, kad ji atlieka misi 
ją, jai įteiktą paties Jėzaus 

no katekizmo ir lankydavo ne-i Kristaus įpėdinio, 
turtelius. 22 metų amž. (1872)- Italų padėtis socialės, eko-
ji pasižymėjo gelbėdama nu- nomijos ir religijos srityje, 
kentėjusius raupsių ligoj. tada buvo visai prasta. Apaš 

kytojos certifikatą. Metais vė
liau mirė jos tėveliai. 

Pranciška tada tiesioginiai 
rūpinosi savo pašaukimu. Du 
kartus jį mėgino įstoti į vie
nuolyną, bet nebuvo priimta, 
kadangi turėjo silpną sveika
tą. Negalėdama matomai šir
dies troškimo įvykdinti, ji pa
šventė savo liuosą laiką gai
lestingumo ir religijos dar
bams. Užprašyta parapijos 
kunigo, ji mažus vaikus moki-

— Jonuk, ar nemanai, kad 
užtektinai privalgei saldainių? 

šventimą Dievo darbams. Pn-j — Ne, mamyte, dar dvi Te 
staraisiais penkis metus savo beliko. 

H į p ^ ^ j - j - *~ J ^ * ^ j - j - ^ ^ < " f r r r ^ — r ^ ^ * * ^ ^ * 1 ^ ^ ^ <*~ ~ ~. »m p m Jt&t^^+^t 

Per du metus Pranciška mo
kėsi viešoje mokykloje Vidar-

tališkas darbas buvo labai rei
kalingas kad palaikius jų ti-

Fadėti Pinigai kas Mėnesi iki 11 Dienos. Nei Nuošimtį Nao 1 Dienos 
TURTAS VIRŠ #4,900,000.00 
ATSARGOS KAPITALAS - 5350,000.00 
Dabar mokam 3Vį% a i Pa

dėtus pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 m 
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Vokiečiams tenka 
Maginoto linija 

Ma^inot (Mažino!) tvirto-,000,000 milijonu dolerių. PO
VIŲ linija buvo didžiausia ĮKI-Į žemiai išraižyti geBbctuaiftMrifl 
šaulio istorijoje tvirtovių .-i.- tuneliais. Žemėje įtaisytos ka-
teina. Taip sako n;> kas kiti, reivines, kuriose buvo vietos 
tik kariniai specialistai. Da- šimtams tūkstan'ių kareivių. 
bar Ši linija yra niekam tiku- Įvesti geležinkeliai, keltuvai, 
si. V'okieeių kariuomenė ja aikštės ir viskas, kas tik bu-
apsupo iš Prancūzijos šono, vo reikalinga kariuomenes pa-
vietomis jau pralaužė. Pran
cūzų karo vadovybe apleido 

togunmiiis. Visur jtaisyti įvai
rių rūšių stambiausieji gjnk-

visų liniją. Apie pusė milijono lai. Milžiniškuose sandeliuose 
karių ištraukta. Tik dalis Šių sukrauta galy I ės maisto, ki-
karių BBSpejo susijungti su 
vyriausiąja kariuomenės dali
mi. 

Maginoto linija buvo apie 
200 mylių ilga. J i buvo it rem
ta vienu s.alii j Šveicari
jos pasienį, kitu — į Belgi
jos pasienį. 

Šios linijos statymo suma
nymą iškėlė 1930 metais tuo
metinis prancūzų karo minis
tras (jau miręs) Andre M»-
ginot. Tad jo vardu ir pava
dinta, l'er šešcrtai metus bu
vo statoma. Kilus šiam karui 
kai kurios jos dalys dar ne
buvo visiškai užbaigtos. 

Tvirtovių linija pasratyta 
apsidrausti nuo Vokietijos 

BIJOMASI VOKIEČIŲ 
BLOKADOS KANADOJ 

OTTAVYA, birželio 20 d. — 
M misteri s pirmininkas Mac-
kenzie King įspėjo House of 
Commons, jog Vokietija "ga
li daryti viską, kad užblokuo 
tų " St. Lawrenoe upę ir sus
tabdytų maisto išvežimą An-
glijon. Tuo budo nori privers 
ti Angliju badauti. 

LIETUVIAI DAKTARAI 
TeL YARds 3146 

VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 
2 iki 4 ir 7 iki 9 

ttnnadieninis: 2 iki 4 ir 7 iki 9 
Šeštadieniais: 11 iki 12 

OR. V, A, ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Taipįji akinius pritaikau. 
^343 S. Halsted Slreet 

t u o s e — g a l y b e s a m u n i e i j o s . 
Buvo tikras požemiuose kari
nis 200 mylių ilgas miestas su 
elektros šviesa, tyru oru, li-

' _ . _ . . Nuotrauka padaryta kilus peštynėms tarp Dodgers ir St. Louis Cardinals basebolininkų 
sto nugaros prancūzai akinto- B r o o k l v n e > ( j ^ įelephoto) 
kai ir toliau kaip niekur nie
ko įdirbo žemę, sėjo laukuose 
javus. Per šių linijų priešas 
negalėjo prasilaužti. 

(Tačiau gudriam priešui ne
reikėjo ne laužtis. Jis visų šia 
linijų apsupo ir padare sau 
nekenksminga. Pati savaime 
linija griuvo. 

Toks tai Prancūzijos valsty 
bes likimas. Pagieža vyrauja 
ir viešpatauja. Ir naciai su 

puolimo. Kaštavo apie 500,- Hitleriu tenesidžiaugia. 

Lietiniu kalba sostinės bažnyčiose 

lietuvius išprovokuoti. Jie sa- Kad galėtume savo tarpe. Katedroje (šv. Kazimiero 
ko: "Mes priklausome tik turime tad rinkti nuo kelio Širdies Jėzaus vai. 
Šventajam Sostui. Mes mirti primėtytus akmenis, bet dau- Sv. Mikalojaus — 6 vai.; 9 

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Vestuvėm, Krikštynom ir kito
kiem BaakieUuu Suteikiam I*a-

l a i II.IN inu i . 

Linksmas Patarnavimas Visiems 

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

Tel CANal 5969 

OR. WALTER PHILLIPS 
R Y T O J A S IR CHIRURGAS 
^155 VVest Cermak koad 

OFISO VALANDOS 
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare 

ir pagal sutartį. 

nebijome: žudykite mus' ' . 
Štai del šitų sumetimų Lietu
viams neprideretiį pasiduoti 
šitai provokacijai. 

Pagaliau rasti bendrų kal
bą bažnytiniuose dalykuose 
lenkų vadams kliudo jų išdi
dumas ir žiūrėjimas į lietu
vius pro lenkiško rasizmo a-
kinius. Lenkai ir dabar dar 
plačiai vartoja savo "klani
nį' argumentų prieš Lietu
vius: lietuviai, girdi, karnai, 
mužikai, pagonys. Tad dabar 

(Tęsinys iš 2 pusi.) , metų politinę kovų nori per-i t i f i i o bažnytinio konflikto pa 
kelti į bažnyčią, kaip vieniu tvarkymo iki karo pabaigos 

. . . . | Ule įų rankose iki šiol uzsili-
vra netikslu. . . 

r i .. . . . .1 kusia tvirtove, tai turime pri-
ragaliau Lietuva savo tei- v . \ . . " . v 1V. . 

. - . , . . . . , , pazmti, kad ir šalčiausias 
'•ui i \ įlnni niekad nebuvo f . M . A. _ 

kraujas guli užvirti. Esama 

tf 

atsižadėjus; jas jai yra p r k 
. .—tarp lenkų net ir tokių, ku-

.pazmusi ir tarptautine opini
ja su Tautų Sųjunga j-ryša-
kyje. Tad atgaudama savo 
sostine, ji tik atsiėmė tai, kų 
net patys lenkai buvo pripa
žinę, bet į askui smurtu už
grobė. 
Kas kliudo rasti 
bendra kalbą? 

Liaudis ėia mažiausiai k.il-
ta. Net galima sakyti ji būtų' 
visai lojali Lietuvai, jei ne 
jos lenkų vadų prieš mūsų 
valstybę nusistatymas. Jei 
Vilniuje šitie lenkų vadai at-j 
sižadetų jiems Įprastos poli
tikos ir parodytų daugiau ge-| 
ros valios bei kitų reikalų su
pratimo, tada būtų galima 
vieniem su antrais sus-ikalbe-j 
ti. Bet kai tie, kurie liko iš
gelbėti iš karo ir teroro siau
bo, užuot rody; dėkingumų, >a-
vo moralinę galių ir pralai-

grindas glūdi ''lenkiškos gar
bes" supratime: kad lenkas 
geruoju nusileistų kainui ir 
mužikui lietuviui, tai dar pa
saulis to negirdėjo. Didžiau-
si a Dievo *ba usnie yra" ypae 

rie Ieško tautinio kankinio vadij apakimas ir neinokėji-
vainiko ir nekarta prieš pa-r mas geruoju sugyventi &u 
šaulio opinijų tyčiomis nori 

giau jų nurinkti turi tie, ku- vai. moksleiviams ir 11 vai. 
rie daugiau yra primetę. suma. 

Kur dabar laikomos 
lietuviškos pamaldos 

Vilniaus miesto bažnyčiose 
šventadieniais laikomos pa-
susikalbeti, ir vieni ir 
koplyčioje, — 8 vai. 

Aušros Vartų — 7 vai. 
Šv. Petro ir Povilo — 8:30 

vai. 
Šv. Kazimiero — 9 vai. 
Šv. Jono — 10 vai. ir 10:45 

vai. 
maldos šia tvarka: 

Šv. Rapolo — 12:30 vai. 
Šv. Stepono — 10 vai. 
Šv. Igno — 10 vai. ir 12 vai 
Trinitorių (prie karo ligo-

it-fj1 ninės) — 11 vai. 

Šv. Jokūbo ir Pilypo — 
12:30 vai. ( ' * / ) 

Phoue Viiginia 9780 

Mykolas ir Elzbieta 
RUDAUSKA1 

HOLLYWOOD INN Prop. 
Svetainę renduejame susirinki 
uams, parėins, vestinėms ir vi 

šokiems parengimams. 
2417-19 VVEST 43KD STREET 

Chicagc, lli. 

DR. F. G, MNSKUNAS 
PHYSIC1AN AND SURGEON 
2158 VVest Cermak Road 

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

2305 So. Leavitt St 
&es. tel. CANal 0402 

DR. V. E. SIEDUNSKI 
DANTISTAS 

4143 Soutn Arrtier Avenue 
Teleionas LATayette 3650 

Antradieuiaia, ketvirtadieniais ir 
-Penktadieni ais. 

4631 So. Asniand A ve. 
Tel YARds 0994. 

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais. 

LIETUVIAI DAKTARAI 

PLATIIN ivITE •' DRAUGĄ' 

AKIŲ GYDYTOJAS 

kaimynais. 

LIETUVIS ADVOKATAS 

CHARLES E. ZEKAS 
ATTORNEY AT LAW 

Mieste Oi'isas: 
I 11 South La Salle Street 

Suiite 1701 Tel. Randolph 0331 
| Naujas namų adresas: 1 

7019 So. Artesian Av& 
Tel. Hemlock 1940 

Kidneys M U J I 
CleanOulAdds 

Kzcess Acids and poisonous wastes ln your 
blood are rvmoved chiefly thru 9 million tiny 
tiehcate Kidoey tubes or fllters. And non-
orttanic and non-systemic disorders of tha 
Kidneys or Bladder m*y cause Getting Up 
NigbU. Nervousness. Leg Pains, Crcle* TJn-
rier Byea. Dlsslness. Backache. Swollen 
Anklea. or Burning Pa&sages. In many such 
cases the dfuretic act ton oi the Doctors pre-
pcription ry»*n helps the Kidneys clean out 
Kxoess Acids. This plūs the paUiative work oX 
Vy*rx oaay easlly make you feei nke a new 
(*rson to Just a few days. Try Cysiex under 
the guarantee of money back unless com-
pMHj satiafled. Cjrst*x cosis only 3c a doso 
at drūggtsu aad tbe guarantee proteets you. 

9 * 

LEO NORKUS, Jr. 
DISTRIBUTOR 

O F 

Ambrosia & Nectar 
B E E R S 

:^i 

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padaryta Chicagoj. Visi geria 
ir mėgsta AMHBOŠIA Alų, bet, prie to išdirbėjai nu
sprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardino NEG-
JLAR. ši's Alus yra pagamintas iš importuotų pirmos rū
šies produktų. 

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės j>as NORKŲ, kur gausite 
greita ir teisinga patarnavimą. 

2423 West 64th St. 
* » ^ - , 

Tel. Hemlock 6240 

SPECIALISTAS 
OPrOMETRlCALLlT AK1V 

LLETFV1S 
HuTlrš 80 metų praktikavimo 

Mano Garantavimą* 
Palengvins aklų įtempimą., kas e* 

'1 priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių įtempimo, r.ervuotu 
mo, skaudamą akių karštį, atitais* 
trumparegystę ir toliregyste. Priren 
gla. teisingai akintus. Visuose atsiti 
k linuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai 
la». 8peclal« atyda atkreipiama ) 
mokyklos vaikus Kreivo* aky* afi 
taisomos. 

Valandos: nuo 10 lkl 8 vai. rak 
Nedeliomis pagal sutartį 

Daugely atsitikimų altys atitaiso 
mos be akinių. Kainos pigios kalt 
oirmlan. 
4712 SO. ASHI.AND A VE 

Telefonas YARds 1873 

Akiniai, visokių madų, už $'4.*d 
pritaikyti akinis, i u pilna garaneija, 
Egzaminavimas akių veltui. Leusą 
sulaužytą padarome už $1.0C. Nauji 
tenipeliai 50c. Adjustavimas veltui 

Dr. Karolis Kurkal-Nurkaitis ran
dasi didžiulėje Joseph V. Budriko 
krautuvėje kas dieną ir nedėlioję iki 
4-tos valandos poB;et 

JOSEPH F. BUDRIK 
FURNITUKE HOUSE 

3409-11 S. Halsted St. 

S H E LOŠT 2 0 
POUNDS OF F A T 

Feel full of pep and possess th<! 
slender form you erave^—you can't 
lf you listen to gossipers. 

To take ofi* excess fat go light on 
fatty meats, butter, cream and sug-
tay sweets — eat more fruit and 
r«-įrtahl«s and take a half tea^poon-
tcl of Knischen Srvlts 1B a glass of 
hot wat*r every morning to elimi-
nate excesa wa?te. 

Mrs. Elma, Verlfle of Havre dc 
Grace, Md., writes: "I took otf 20 
lbs.—my clothes ftt me fine now." 

No drastlc catharties—no constl-
patloD—but btisaful daily bowel ac-
tion when you take your little daily 
(IOM cf Kruscbea. 

THINGS THAT NEVER HAPPEN 

NOV. JU5T DO AS \ TELL 
YOU. 1NVITE YOUR MOThtR TO .STAY A S L O N < ; A S 

SHE L I K £ 5 

/it ne.*P^»Na> 

D U O D A M E 

P A S K O L A S 
C A N T N A M Ų 

Del Pirkimo - - Pataisymo 
Ar Seno Morgičio Atmokčjimo 
Ciceroj, Chicagoj ir Apylinkėse 

INSURED 

SAVE BX 
MAIL 

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

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

Tel. CIOero 412 Jos. F. Gribauskas, Sec. 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446So.49thCt, Cicero, 111. 
Antradieniais, Ketvirtadieniai* 

ir Penktadieniais 
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M. 
314/ S. Halsted St, Cthcago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: b — 8 popiet, 
1—4 ir 0:30—8:3U vakare 

Telefonas CANal 7329 

DR. PETER J. BARTKUS 
(r ŪDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2202 VVest Cermak Road 
OP1SO VALANDOS: 2-4 ir 7-9 

ir pagal sutartį. 
Sekmadieniais taipgi pagal sutartį. 

Res. telefonas SEKiey 0454. 
TeL Cicero 1484 

• DR. S. R. PALUTSIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. lotes Uat. ir 49th Ct 
OFISO V A l i A N D O S : 

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

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

DR. CHARLES SEGAL 
G*D*T0JAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Ave. 

(2-tros lubos) 
TeL MIDway 2880 Chicago, UL 

OPlbO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki % 
vai. popiet ir nuo 7 na 8:3U vai. vak. 

Seianad. nuo 10 iki 12 vai, ryto. 

DR. MAURIlit KAHN~ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4txil So. Ashland Avenue 

TeL lARds 0994 
Rez. tel. PLAza 3200 

VALANDOS: 
Nuo 10-12 v. rytoj 2-3 ir 7-8 v. vak. 
JSedelioinis nuo 10 iki 12 vai. dieuĮ 
Tel. YARds 5557 

DR. FffANK C. KMflNN 
(Kviecinskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street 

OP1SO VALANDOS; 
2—4 ir 7—3:30 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 CHHtURGAS 
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 47tii Street 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

V U.: Pirm., Ketvtr., fieštad. jį Iki 8 T. T.; Am*., Tre&ad. 9 iki 5 ppj 

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

per FeduTBl Satinas and Loau Insurance Oors., WaslilnKton, D. G. 

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

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2423 W. Marquette Road 

KLAUSYKIME 
Saltimiero Rytmetiniu 
W. H. L P. 
LIETUVIŠKI! RADIO PROGRAMŲ 

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

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

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

Office teL YARds 4787 
Karnų teL PROspect 1930 

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. T. 

REZIDENCIJA: 

6631 S. Calilornia Ave. 
X«L fi£PnbUa7gfig 

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

DR. J. J. KOVVAR 
(Kowarskas) 

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį. 

TeL YARds 5921. 
Res.: KENwood 5107. 

DR. A. J. BERTASH 
GYDYTOJAS Ht CHDRURGAS 

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

Ofiso teL VHtginia 0036 
Rezidencijos teL: BEVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHD2URGAB 

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

Nedeliomis pagal sutartį. 
TeL CANal 0257 

Rez. teL: PROspect 6650 

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

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

I iki tt TAL yaUrj . 

) 
/ 
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kuri vaidino Aliutės role ope- j>losti tą katalikiška ir lietu- Į C L A S S I F l E D 
retoje, ir P. Chalko — Juozo, viską mokslą, įgytą mokykloje. PARDAVIMUI KUAmvfc 

Cleveland, Ohio, tai 
Amerikos Lietuva 

Kaip Kaune. 

Apsilankęs Cievelandu IIIK*K 

ti* žmogus pajunti kai ką bū 
( luura Lietuvai. J i s , kaip ir 
Lietuva, tylia plaukaneia Dpc 

laiku, kai Hv. Jurg io mokyk
los vaikučiai turėjo savo Mok
slo Užbaigtuvių Vakarą, bir
želio 9 d., ir sveriuodamasis, 
kaip tik toj šeimoj, kur vie
nas iš sūnų turėjo baigti mo
kyklą, buvau kviečiamas nu
eiti ir pažiūrėti programos. 
Turiu prisipažinti, kad buvau 

. . . _ , _ . , , - . , . Sporto reikmenys, meškeriojimo j -
role komcdijeleje. \ įsiems taip lietuviu tarpe, mylėti Visa, Kas rankiai cigarai, tobakaa, laitą ko-

, . , , . i- , . ,_ v • : _ . . . . SC-, saldainis, mokyklos reikmenys 
pat patiko liaudies daineles, gražu ir gera, ir visas sa \o • i r k i t a s tavoms. įteigta 10 metu! 
i i i - v. . . . . i ._ i i . - i \ - . . , . ; ; , . T,-.,.,, i Parduosiu tiktai už cash. Agentai 
kurias labai gražiai dirigavo jėgas aukoti Dievui u levy- nepageidaujami. AtsUaukitePiaii 

Žemaitukas. \ Zm. ^ **™u toh P U O s p m 

Veikiantieji: 
Bumbulienė, šeimininkė — 

F . Katūnaite. 
Juozas, jos sūnus — P . 

Chalko. 
Marcė ir Selina, jos duktė- varg. V. Greičius. Jo sugebe-j nei. 

rys — T. Montvilaitė, B. S;>- jimas muzikos srityje labai 
dauskaitė. laiškus. 

Pipirienė ir Smarkiem", kai-j Po programo kleb. kun. V. 
ininkos — L. Tarškaitė, A. Vilkutaitis Įteikė atestatus mo 
Žukaitė. 

6. Skeeių Paroda — 6 ir 7 gio mokyklos aštuonis sky- ] t į $22,590,000 
«kyr. bern. ; rius. J u buvo 19. Klebonas Ja™"J vyrų, kurie galėtų dir-

LABAI PIGIAI 
I X., 

WASHINOTONAS, birželio 
21 d. — Prezidentas 

storas ir 3 fletai — mūro namas. 
Karštu vandeniu apšildomas. Ren-
dos $50. j inenesj. 18-tos gatves a-

R E N D A I 
Vieta vartota per 15 metų 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
IŠTAIGAI. 

susideda iš koplyčios, lavoninės 
ir ofiso, prie 1646 W. 46th St, 
( l žpukaly kampinio namo prie 
46th ir Paulina gt . ) . Keturių 
Kambariu būtas su uždengtais 
poreiais v i i i biznio, kartu ir — 
3 KARŲ PRIVATUS GARA-H o o s e - ' P> l m k t 'J e- Mainysiu ant lotu ar keį 

I lių akorų žemės ar mažos farmos, v,*T] ~ -
i . • , * A T ' v o l t a i n m & n k o n s r f e ' - a C a s k i r - n e , o l i ChicaifOB. Rašykite arba at- L ' / ' 1 L { 5 , M J i L l A L l A l P A D 1 R B -
kiniams, baigusiems Sv. Jur - ^tMias pi aso koiigrc a >t<i' i siiankykite: 4ou so. rauiiu* st. 

a p i l i o k i n i m i l i (antrame aukšte) . PARDAVIMUI AR MALNYMUI 

apjuoata*, kuri primena No- n u s t e b i n t a s V a i ( , v b a „ ^ , » ^ . . . „ . . , H • 
wu„a, .r netoli * !*»**> j k a | b o s t a i s v k l i n f a u m l s i r a i j . 7, 8 skyrius. Diriguoja 
amžinas ošiantis Erie ežeras, 
kuris priniv'na Baltijos jūra . 
Einant Superior Avenue, jau

kumas, spalvingi kostiumai, 
grakštūs šokiai ir skoningai 
papuošta sale — mane žavėti 

7. Liaudies Daineles — 5, G, gražiai patarė baigiantiems ir bti dirbtuvėse gaminančioje k a m b i i r i u s n a m ą nrigiuon parke 
, , :i.»,«*«.i . +„ , ,+ ;« , , ; oTk^nno-ni ant mažesnio. Atsišaukite: 

nuoširdžiai dėkojo seserims reikmenis tautinei apsaugai. , m t So ArU>sian A v c 
Skiriamoji suma būtų pas-

varg. 
Vincas Greičius. 

ties, kad vaikštai pačia Lais-
41_. , , . sužavėjo. Žiurėjau ir negale-

ves Alėja, Kaune, nes ir cia . .., _.. . . . . 
. . . . . .„ j au tikėti kad tokio grožio ir 

matytis įvairios krautuvių iš- . , .. . .. . 
, , • . . ; . įdomumo gali sukurti jaunu-
knbos su lietuviškais parašais: v. . , , , , . . . T. , 
T_T . .. . ciai mokyklos mokiniai, l 'aduo 
Gydytojo \ įtkaus otisas, Lai- . .„. . . . 
, ,. . . . „ ' «u programą ištisai, kad ga-
krodminkas 1. haiuas. Lie- . . . . . , . 

. letumet patys spręsti, kaip 
tuvių Žinios Kedakcija (juk ., 

• \ pilnai ir sumaniai p r o g r a m a ' 
Programa 

1. Daina "Sveiki svetel iai" 

2. Operetė " Aliutės Sap 

ir Lietuvoj spausdinamas to , , 
. . . J f , . . . , . . buvo sutvarkyta, 

pavadinimu laikraštis), JS. \ ii 
kelio Graborystės Namai (tik 
graborių Lietuvoj nėra) , S. 
Tangonio Popieriaus Parduo- |__ ^ įr j . v r ^,n 

tuvė, l 'etraičio Siuvvkla, Lie-
tuvių Salė, N. Vilkelio Baldų 
Parduotuvė, Urbšaičio Kir 
pykla, P . Muliolio Apnlrautli-
mo Įstaiga, K. Obelieno Ke
pykla, N. Kazlauskaitės Faso
nų Salionas, ir Obelieno Mė 
sos Parduotuvė ir daugel ki
tų. 

8. Abiturientų Maršas. 
9. Atsisveikinimo dainos. 
10. " S u d i e v " — U. Jan

kauskaitė. 

11. Kun. klebono kalba. 
12. Diplomų įteikimas. 
Kiekvieną dalykėlį atskirai 

apibudinti būtų gan sunkokas 
uždavinys, bet tik noriu pa
brėžti, kad talento vaidyboj 
buvo apseaai. Geriausiai pa
sirodė Thadea Mazilauskaitė, 

Pranciškietėms už jų pasi 
' šventimų auklėjant Šv. Jurgio kirstyta Švietimo biurui, So-
parapi jJs jaunųjų kartų. Kle-jeial Security ir Darbo depar-
bonui visi pri tarė grausmin- tamentui. 
gu rankų plojimu. Išeidamas 
iš salės jaučiausi to<ks paten
kintas ir sužavėtas, kad pasi
ryžau lankyti visus mūsų lie
tuviškų mokyklų parengimus, 
nes tik cia paskendęs vaikų 
linksmoj nuotaikoj užmiršti 
visus savo rūpesčius. 

Baigiu savo įspūdžių apra
šymų linkėdamas baigusiems 

P i r m o s R ū š i e s 
JUODŽEMIS 

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

15 bušelių $2.50. 
STANLEY GAVCUS, 

110 So. Ridgeland Ave. 
WORTH. ILLINOIS 

Tel. Oak Lawn 193J-1 

lUlto t* 

Veikiantieji: 

Primena Lietuvą 

Gatve einant matosi gražūs 
tvarkingi darželiai paskendę 
žalumynuose, o lietuvių na
mus gali išskirti iš kitų, nes 
savo darželiuose augina tą 

Aliutė — T. Mazilauskaitė. 
M e n u l i s — K. J a č a i t ė . 
Senutė — A. Zupkaitė. 
Lėlė — J . Samaitė. 

Sviedinys — J . Cegelskis. 
Pajacas — S. Zaborskis. 
Kareivėlis — B. Brazis. 
Šluotos — 5 ir 6 sky. merg. 
Šaukštai — 3 ir 4 sky. bern. 
Lėkštės — 3 ir 4 sky. merg. 
Virdulys — E. Stonis. 

grakštute, mūsų tautos siui- Žibukas — E. Aleksandravi 
bolį 4 , rū tų . " Bet kas labiau j (čius.| 
šiai primena Lietuvų, tai me- Nykštukas — R. Markevi- • 
džiaL Cia, kaip niekur kitur, ^J (čius. 

Kiškiai — 1 ir 2 sky. bern. 
Peteliškės — 1 ir 2 sk. mer 
Ragana — A. Kulbokaitė. 
Pianu akompanuoja 

K. Nemanaitė. 
- 5 ir ' ' 

CONRAD 
Fotografas 

Studija jrengta plr 
mos rūšlrs «u mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywood 
šviesomis. D a r b a s 
G a r a n t u o t a s . 

420 VVest 63rd Street 
TeL: Biznio — ENGlewood 5883. 

- EN(Hewood 5840., 

matosi labai daug berželių 
tie svyrūnėliai, kurie taip 
puošia mūsų Lietuvos laukus. 
Clevelande net yra kultūrinis 
lietuvių darželis, kuris turi 
daug panašumo į Karo Mu- 3. Daina ' 'Drauga i 
ziejaus sodelį Kaune, nes ir (i skyr. bern. 
ėia turime mūsų tėvynės pa-1 4. Dialogas "Berniuko Var-
tr iarko Basanavičiaus biustų, g a i " — E. Adomaitis. 
Gedimino stulpus, Birutės ton-j 5. Komedijėlė " O i tos Kel-
taną, ir meniškų mūsų Lietu- n e s ! " 
vos dainiaus J . Kudirkos biu
stų. Ar gali kitas miestas šiam 
lietuviškumui prilygti. ' 

Lietuvybės tvirtoves • 

Bet kas svarbiausia, kati šis 
miestas turi net dvi lietuviš
kas parapi jas : 8v. Jurgio , 
kur klebonauja kun. V. Vil
kutaitis ir Panelės Sv. N. Pra
sidėjimo, kur klebonauja kun 
F . Angelaitis. Jose lietuviai 
susibūrė. įvairiose draugijose 
ir rateliuose dirba gražų vi
suomeninį darbą lietuviškoj ir 
katalikiškoj dvasioj. 

Šv. Ju rg io parapija, turė
dama veiklų klebonų, nuėjo 
da r toliau tvirt inti katalikybės 
i r lietuvybės pamatus, ir savo 
pastangomis ir aukomis suge
bėjo įkurti lietuviškų mokyk 
lą. Pe r jų uiūsų jaunoji kar 
ta atauga lietuviškais ir kata
likiškais papročiais. Kas tur 
proga būt bažnyčioje per 8t 
laidus ir mato gražias tvar
kingas procesijas, arba pei 
vaikučių pirmųjų Komuniją, 
tik tas gali suprasti , ka duo
da katalikiškas išauklėjimas. 

Mokslo baigimo vakare 

MODERN 
rOMPLETE 

VVOLK S T U D I O I Į 
I R 4 5 VVest 25'" Stre*t 

IDVANCED PHOTuGRAmi 
i iiUPST POSS1BI E VKU *S 
l'HONE LAFAYETTE 2-<13 

Tautiniu atžvilgiu irgi ste-1 
būklai y ra daromi. Pataikiau 
būt Clevelande, kaip tik tnof '^^ 

Remkite Lietuviškę 
Žydukę 

NATHAN 
KANTER 

MUTUAL 
LlQUOR 

CO. 
Wbolesale 

4707 So. 

Halsted S t 
Tel. Blvd. 

0014 

Budriko Milžiniškas Refrigeratorių 
IŠPARDAVIMAS 

DeLuxe, 1940 Befrigeratoriai, verti $199.50, po ^ - | " | 9 . 9 5 

1940 Standard Befrigeratoriai, ipo S8950 i r ̂ 99*50 

5 ir 10 metų garaneija. Išmokėjimai po 15 centų i dienų. 

Westingbouse, Philco, Norge, General Electric, Kelvinator, Crosley, I lot Point ir 
kitų visų geriausių išdirbysčių. 

T h e finest r e f r ige ra to r ever 
offered at this p r i c e ! A sensa-
t ional value in itself . . . and 
by, buying now you get the 
eleetrie elock F R E E . Look at 
these " d e l u x e " qual i ty fea-
t u r e s : 

0 Handsome One-Piece Steel Cabi-
net. 

• Durable Dulux Exterior, perma-
nently white. 

• Acid-Resisting Porcelain Interior. 

• Wide, Oversize Freezing Unit with 
self-closing swing type door. 

• Hermetically Sealed Power Unit 
. quiet, powerful, economical. 

Many more fine feature* l 

• • • 
GET THIS 

...fydįtfl 
(ominę 9TV/ 

KUPONAS DĖL DOVANŲ DYKAI 
-•i 

s 
S 

ij Su šiuo kuponu gausit dykai gražų uzbona Į 

Vardai 

Adrcsj 

1 

i 
RCA. Victor 
Po ^ 

\ 1941 Mėty Radio Išpardavimas 
, PlirrCoT Zenitli ir kiti, 6 ir 8 tūbų, gražiuose kabinetuose, parsiduoda 

10, 11 ir 15 tūbų, po fLM Q C Q . Nuolaida už jūsų senų radio. 

Jos. F. Budrik 
FURNITURE HOUSE 

3 4 0 9 - 1 1 ir 3 4 1 7 S. Halstad Street 
Telefonas YARds 3088 

Žymus railio programai k-idžiamas iš stoties WCFL 970 kil. uedūlios vak., 9 vai.: Makalai, damos. 

SALUTARAS BITTERS 
Jeigu nori būti sveikas nepamiršk, 
kad Snlutarns Bitteris duoda ge
rą apetitą ir prašalina užkietė
jimą vidurių, užlaiko juos švariai: 
prašalina v i s u s nereikalingus 
daiktus, kūne nuodija kūną, su
teikia gerą virškinimą ir sutvir
tina visą sistemą. Vartok Sanita
ras Stomach Bitters, būsi svei
kas. Galima gauti aptickose, vi
sose užeigose, arba nuo išdirbę jų. 

SALUTARAS STOMACH 
BITTERS 

639 West 18th St., Ghicago, I1L 
Tel. CANAL 1133 

REIKALINGA DARBININKĖ 

Reikalingu darbininkė bendram na
mų ruošos darbui. 4 kambarių bū
tas. Skalbimas. 3 žmones. Pasilikti 
vakarais. Atsišaukite iš .ryto tele
fonu: JUNiper 1758. 

REIKALINGA DARBININKĖ 
Reikalinga p a t y r u s i receptio-

nist fotografo studijoj. Amžiaus 
tarp 25 ir 40 metų ir baigusi High 
Sehool. Atsišaukite: 420 W. SSrd 
S t r e e t , C l i i e a g o , 111. 

PARDAVIMUI NAK ^S 
Pai-davimui 3-f lėtų namas Brldge 
porte. Atsišaukite; Ra/iniiera?, Lau 
i l l i s . 2H»II S n u t b \ V a l l a e e t s u r e i 

PARDAVIMUI NA3IAS 
PardaviMiui moderniškas 2 fletų, 

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

6825 So. Wa.shtena\v Ave. 
(pirmas aukštas.) 

TAS GRABORIAUS 
AUTOMOBILIAMS 

Visas gyvenimas garu šildomas į-
skaitant garadžių. Dėl informacijų 
šaukite: 

V. P. PIERZYNSKI, 
YARDS 0145 

P A R D A V I M U NAMAS 
Pardavimui « kambarių mūrinis 
bnvigalo\v Marquette Parke. Karštu 
vandeniu apšildomas. 2 karų garą-
džius. Kaina prieinama. 6 0 U South 
lalrfieM A v c . tel. REPubUc a©57. 

Alnauji.Aitc ir Pagražinkite 
NMIHI Grindi* 

"DUSTLESS FLOOR SANDING" 
Apkainavlmas 

Darbas 
DSl Specialių 

Dykai — 
l S Metų Patyrimo 
G 'arantuotai* 
Są'ygų 

Šaukit* Dabar COMPLETE PIXK)R SERVICE 
Telefonas .Normai 4799 

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

PASKOLČS ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ 

nuo l iki 20 metų. Visai lengvais 
mėnesiniais atmokejimals. D€l pla
tesnių informacijų, kreipkitės j : 
GEDIMINAS BUILDING & 

LOAN ASSOCIATION 
4425 South Fairfield Avenuc 

Tel. LAFayette 8248 

REIKALINGA LAIKINAI — 
Janitoriaus pageibininkas. Turi būti 
ūnijonistag. Atsišaukite: 1821 Soulli 
La\vndale Avcnue. (Antrame aukšte) . 

PAl iDAVOIUI 
Taverna — pilnai jrengta. Gyvena
mieji kambariai užpakalyje. Atsi
šaukite: Tom Self, 4900 West 14tli 
St ro^ t . O iee ro . I l l inois . 

PAIEŠKOJIMAS 
PARDAVIMUI TAVERNx\S Taieškau brolį Stanislovų Kinderį ir 

_ , „ , „ , . . , m i seserį Oną. Kučinskiene. Manau, kad 
Pardavimui Fran and Eddie s Tav- j i e g y v e n o Brooklyne, New Yorke. 
ern, ant Archer Avenue vieškelio ir; T u r l u , a b a i s v a r b ų reikalą su jais. 
Kean Avenue — 1 blokas šioj pusėj J e l j i e p a t y s ų r a š t a p a m a t y s a r b a 
Tautiškų kapinių. Parsiduoda biz- j u o s žinantieji, prašome pranešti: nis, fiksčeriai, stakas; viskas gatava. 
Biznis gorai išdirbtas. Lietuviams 
gerai žinoma vieta. Atsišaukite: 
Ed. J. Knbaitis, Archer and Kean 
Avenuc, Justlce, Illinois. Tel. Willow 
Springs 1007. 

VASAROTOJAMS ATYDA 
j Labai patogi vieta vasarotojams. Tu-
I rime gražius kambarius — prie eže-
l ro ir prie upės — netoli miestelio. 

Geras privažiavimas su automobi
liu ar traukiniu. 62 mylios nuo Chi-
cagos. Kelias 83 ir 45. Kreipkitės į: 
Pcter Kernotas, Box 77, Silver Lake, 
\ \ iMonsin. 

Mykolą- Klnderis, 2565 
Avenuc, Cliicaso. Illinois. 

Montrose 

PARDAVIMUI NAMAS 
Pardavimui 2 aukštų mūrinis namas, 
3 fietai: 4, 6, ir 7 kambariai. Karš
tu vandeniu apšildomas. Randasi ar
ti mokyklos ir bažnyčios. Kreipkitės: 
2130 VVcvst 22nd Placc. Chicago. 

PARDAVIMUI NAMAI 
Bridgcportc: 

8 kamb. mūrinis cottage; 2 pa
gyvenimai. Aukštas skiepas. Prekč 
$8,50(1. Namas randasi tarp 31-mos 
ir 35-tos ir Union gatvių. 

3 aukštų mūrinis namas. 6 pagy
venimai po 5 kamb. Aukštas skie
pas. Prekė labai žema. 

South Sidėje: 
3 aukštų mūrinis namas. 6 po 5 

kamb. pagyvenimai. Garu apšildo
mas. Kendų neša $3,400 į metus. 
Prekė tik $14,000. Randasi 1 blo
ką nuo Jacks-on l'ark. 

2 aukštų mūrinis namas; 1-5 kam
barių f lėtas ir 1-6 kamb. Parduosim 
už tiktai $4,200. $5<)0.00 įmokėti, o 
likusius lengvom išlygom. 

Brigliton Park: 
2 aukštų mūrinis namas, 4 po 4 

kamb. pagyvenimai. 3 karų medi
nis garadžius; bungalovv roof. Par
siduoda už žemų kainą. 

REIKALINGAS SALES 
MENEDŽERIUS 

Turi būti patyręs šilumos inžinie
rius arba arkitektas. Naujas iš
radimas kuris neturi kompetici-
jos visose Suvienytuose Valstijose. 
Rašykite: Kaz Hemt Inteasifler 
Uorp., 4708 So. Wcstern Avenue 
Clik-ago, 111. 
Lietuviai inžinieriai, nepraleiskit 
šios progos. 

REIKALINGI PARDAVĖJAI 
Gerai susipažinę su šilumos sis
tema. Naujas išradimas, kuris ne
turi kompeticijos, bus plfčiamaa 
per visą Ameriką. Atsišaukite: 
Kaz Hcat Intcnsiflcr Corp. 4708 
So. Westcrn A v c , Chicago, 111., 
Tel. Virginia 8789. 

PARDAVIMUI 
Pardavimui kūdikio vežimėlis, 1 % 
metų senumo. Storkline iSdirbystes. 
Pilka spalva, gerame stovyje. Pri
einama kaina. Atsišaukite telefonu: 
RADclIfle 0519. 

GREITAM PARDAVIMUI 
Likerio krautuvė su baru. Biznyje 

3Iarqmct te Parke: 
2 aukštų mūrinis namas; 2 po 6 

kamb. pagyvenimai. Mūrinis garą- penkis metus. Uždarbinga vieta, 
džius. Karštu vandeniu apšildomas. Pardavimo priežastis — partneriai 
Preke tiktai $8,800 nesutinka. $3,000. nupirks. Atsišau-

M. J. K I R A S 
3251 South Halsted Street 

Telephone VICtorj 0399 

kitę: 8219 W«st «8rd Street, 

P A R D A V I M U TAVERNAS 
Lietuvių kolonijoj. Pilnai įrengtas: 
fiksėeriai, stakas, viskas gatava. 
Biznis gerai išdirbtas. Kampinis na-

— — — — — — — — — — — — ' mas. 4 pagyvenimui kambariai už-
v i.- e «v M i ; pakalyje. Garadžius, visi paranku-
A U O ponyste - ,? g a l i lS* lKai - j m a i rigi r e n d a . Kaina prieinama 

greitam pardavimui. Atsišaukite: — 
2301 South Lcavitt St., Chicago. beti, o nuo ubagystes ne. 

II Pastovumas-
Ta liudija įstaigos 44-riy mėty gyvavimas. 

M ben&rovg, kaip mflaų tanta, yi* įsteigta aat 
namu, kurie yra savininkų apgyventa. Nerasiu 
saugesnės vietos taupyti savo pinigus. 

ĮSIGYKITE NAMĄ PER MŪ8Ų LENGVO 
IŠMOKĖJIMO PLANĄ, ANT ILGį METŲ! 

KEISTUTO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
3236 South Halsted Street 

TeL Calumet 4118 Jos. M. Moseria, Sec'y. 
LndeVlal kiekvieno taupytojo apdrausti 

Iki aft.OOO.OO Federailneje |staico}e. 

file:///Vallaee
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ANTROJI KELIONĖ Į KALJFORN'JA 
Kaso prelatai J. Macijauskas 

Pirmadienis, birž. & d., 1940 

Gyvenimas Craig'e, | diigiam vien iš tos pnežas-
Laukiant Automobilio ** " į į ? " ^ Mi" 
Q j . mų apleisti. Sutikau tiktai nu-
•3UrvarKyinO važiuoti pas viena ūkininką 

Pirmutinį įspūdį, labai ge- sąvoka Jon a Zato apžiūrėti 
ra,, padarė į nmne gyventojai #• ū^i-
mažo miestelio — Craig, Co-' J- £at° gyvena 19 myliu 
lorado, kada mane sutiko ne-; n u o Craig. Nuvažiavau jo pa-
laimė ant kelio. Visi pareis- ties automobiliu. Po skarvų 
kė užuojauta ir prisidėjo be P^tų automobiliu išvykom 
užmokesnio, kad wane ir ina- apžiūrėti laukus ir gyvulius. 
no bagažą nuvežti į viešbutį. J . Zatui priklauso KM) ake-
Reikėjo kreiptis į policija, oi rW ženies, bet dirbamosios ir 
kadangi aš neperdaug supra-l apsėtų kviečiais ir kitokiais 
ntu angliškai, tai man ipagel- javais yra vos 160 akerių. Ki-
bėjo policijai pasiaiškinti se-1 ta žemė — ganyklos, kuriose 
nas žmogus, mokėdamas vo-Į ganosi 17 arklių, 50 karv'ų 
kiečių, lenkų ir anglų kalbas.! (tik viena melžiama) ir 500 
Policijos viršininkas nuvvko avių. Nors daug žemus bet 
į katastrofos vieta, išmatavo 
griovio gilumą, mano paaiš
kinimą surašė į protokolą ir 
pareikalavo nuo manęs *'lais-
nio*\ Ant laimės, aš turėjau 
netiktai Cbieagoje išduotą 

darbininkų, [skaitant ir pa
čius šeimininkus, yra tiktr.i 
du. Zato visai nelaiko darbi
ninkų tiktai turi įvairias ū-
kio mašinas — pakinko trak-
torį ir visą geresnę žemę ap-

"laisnį", bet ir Lietuvos V.i- aria, apsėja, nupiauna derlių 
daus Reikalų ministerijos iš- ir iškulia. Arklius, karves ir 
duotą man šoferio liūdymą I avis augina pardavimui. O 
1933 metais. Jame pažymėta,' vienos karvės pieno užtenka 
kad aš išlaikiau šoferio eg- jam ir žmonai. Žmona Zato 
/.aminus. Tas liūdvmas man" nors mieste (Chieagoje) au-

F O R 
I T C H I N G 

S K I N 
Kenčiate niežtėjimą 

nudegimą, arba odos ligą? f 
Nekentėkit! Žemo per 30 
meto gelbėjo žmonėms. Pa
šalina eczema, išbėrimus, 
spnogns ir kitokios odos 
negalavimus. Pirk Žemo 
šiandien! Visuose aptieko 
m M* ftOc. 81 00 iemo 

'FO& S K I N , I R R I T A T I Q h 

kimą ir jis galės mirti ra
miai, kaip Simeonas senelis, 
kuris, iš Šv. Al arijos Panos 
rankų priėmęs Kūdikėlį Jė
zų, pasakė: "Dabar atleidi 
Tavo tarną Viešpatie > > 

PLATINKITE "DRAUGĄ i i 

t \. A A 
VINCENTAS 

RUDAITIS 
Mirė birž. 21 d.. 1940 m.. 

-•»« vai. popiet, sulaukės 55 
metu amžiaus. 

Gimęs Lietuvoje, Naumiesčio 
apskr.. Griškabūdžiu parapijo
je, SpraviniŲ kaime. 

Amerikoje Htyveno 33 met. 
o ^ a , , i k o d i d , , | l a m ' ' nuliūdime: 
f dukteris — Ona ir Patrici
ja. 2 sūnus: Joną ir Albina ir 
marčią Lillian ir 4 anūkus, 
seserį Matilda ir s\x>*«rj Jur
gi Šnekutis, pusbrolį Vincenta 
ir ftvoererką Elzbieta K ūmius. 
Svogrerį Leoną ir Svogvrka l r-
sulę Bruzdeikius. Svo^rky Ma
rijona Koncevičienę. 

Lietuvoj paliko seserį Pran
cišką ir svogrerį V. Sapauskus. 

Kūnas pašarvotas namuose: 
3829 IfoOook Ave.. Kast Chi-
eag-o, ind. l^aidotuvės įvyks 
antrad., birž. 25 d. Iš namų 
9̂  vai. ryto bus atlydėtas į St. 
F.rancis par. bažnyčia, kurioje 
įvyks g-edulingos pamaldos už 
velionio sielą, l'o pamaldų bus 
nulydėtas į sv. Kazimiero kap. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugrus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse 

Nuliūdę: Dukterys Sūnai, 
Seserys, ir (.iiniiif-. 

Laid. direktorius Julius Pru-
sieckis, tel. Ind. Harbur 288. 

Nacių cenzūra šia. nuotrauką Užvardina "Atsiskaitymo laikas' ' . Toliau pabrėžia; "Pran
cūzų įgaliotinių atvykimas į šį istorinį geležinkelio vagonų Compiegne miške, Prancūzijo
je, iš Hitlerio priimti taikos sąlygas". (Acme telephoto) 

šių išklauso. i amato ir nevienus namus yra nelis ruošiasi rimtai prie mir-
Mano senukas Juozapas pastatęs. Nelabai seniai, sta- t.ies, nors dar gana stiprus 

>uvo labai naudingas; pripa-! gusi, bet, matyt, gera šeimi- Dysarz, suprasdamas mano tydamas namus, nukrito nuo atrodo. Galite suprasti, ko-
no mane nekaltu katastrofoj ninkė, ne s šimtais augina vis- j padėjimų, kad kainuoja pra-; stogo ir sulaužė abi rankas, kia jo siela, kad iš savo šu

tų, žųsų ir net randa laikoj gyvenimas, parūpino man ka- Nors išgijo, bet jau savo a-j taupytų centų davė man au-

"iau tos valstybės " faunų* \ 
Apsigyvenau Sherman vieš 

dus jos nebteko. Gyvenamasis 
Zato namas gražus ir pato-

uty. Švarus ir pigus, nes gus, bet ypač man .patiko, kad 
~>c už parą. Bet, ant ryto
ms, būdamas bažnyčioje su-
i pažinau su kai kuriais ūki-

grąžino visus mano dolču-
lentirs, tiktai pareiškė, kad, tpagirdyti pienu našlaitį avi- nibarį pas vienų slavokę 

nuvažiavę* į Kaliforniją įgy- nėlį, kuris vos motinai a tve- |Panak, kuri, turėdama dvie
jų aukštų namus pažadėjo 
man duoti gerų kambarį be 
užmokesnicu Apmokėjęs už 
dvi paras Shermanui, nusi
krausčiau su savo bagažu į 
Panak'ienės namus ir čia da
bar sėdžiu patogiame kamba-
rv ir rašau šiuos kelionės į-
spūdžius. Turiu šiek tiek pla
čiau parašyti ir apie mano 
senukų, kurį visi vadina Juo
zu (žinoma, tark Džio). At
vyko jis .iš Vokietijos būda
mas 15 metų, išmoko dailydės 

visi kambariai papuošti kry
žių ir šventais paveikslais ir 
dar randa užtektinai laiko, 

ninkais, daugiausiai slavokais,| šventą dieną nuvažiuoti į baž-
fcurie mane pakvietė važiuoti! ny,via. Patėmijau dar, kad Za-
pas juos ir ten gyventi tą to namuose laikraščiai kata-
iaiką, kol sutaisys automobi
lių. Nors man patiko jų kvie
timas: kvėpuoti tyru oru, mai-

likiški. Tas man labai pati
ko ir pamaniau, kaip išsitei
sins Dievo teisme tie, kurie, 

matų turėjo apleisti — gavo, ką, kad atlaikyčiau dešimtį 
senatvės pensijų ,ir dabar kas- šv. Mišių, kad Dievas jam 
dieną eina bažnyčion šv. Mi- duotų laimingų mirtį. Manau, 
šių išklausyti ir, matyt, se- kad Dievas išklausys jo troš-

tintų Šviežiu įpienu ar t.t., bet šalę bažnyčios gyvena, o ne
negalėjau pasinaudoti jų šir-| visados šventą dieną šv. Mi-

A. A. Km. Jono M o s 
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Atvaizduojamas paminklas bos pastatytas Šv. Kazimiero kapine e prie a. a. Kun. J. Juškos kapo. 
Iškilmingos dedikacijos ceremonijos įvyks sekmadieni birželio 30-tą dieną, 1940 metais. 
Norėdami pagerbti įsteigėją ir parodyti meilę ju geraširdžiai vadai, švento Kryžiaus C. T. O. 
Jaunų Vyrų kliubo nariai nutarė pastatyti pam'nklą jo atminčiai. Kadangi neturi gana lėšų tą 
sumanymą įvykdanti, jie kreipiasi į vi uomenę pagalbos; prašo visų prisidėti prie steigiamo fon
do. Visos aukos, ta p didelės taip ir mažos, bu; priimtos su dėkingumu. 
Norime padėkoti tiems, kurie jau prisidėjo ir, iš anksto dėkojame tiems kurie padės ši užsimojimą 
įvykdinti 

AUKOTOJAI PAMINKLO FONDUI 
Švento Kryžiaus 0. Y. O kliubas $267.00 
Labdariu 1-ma kuopa $10.00 
Švento Kryž'ans Parari jos Choras $5.00 

Vso $282.00 

VISAS AUKAS SIŲSKIT 

V E N E T I A N MONUMENTCO. 
5 2 7 N. Western Ave. Chicago, III. 

TEL. SEELEY 6103, ARBA SAUKITE TELEFONU REPUBLIC 6590 
-

SIMPLY...CurfA$YouComb 
Here'i lh« lo*t word «i» «o«y curllnj 
methods. H't »h« " • * "Aotomotie 
tollocorl, wilh o regulor «omb oi on« 
•nd and o magic disappcoring comb 
ot lh« ©fher You timply curl o i yom 
comb . . . with on« «nd yow comb, wirb 
the oth«r you curl ooiily. ^uickly ond 
wi»h beooty $hop porfoc- Only 
lion On tolo Ot your local 
deportment . varioty or 
ehoin storo. 
r W oi i TVp0» o9 Cur l * , t i n o j o k , « i » 

BUTKUS 
Undertaking Co., inc. 

Pokornj 
Dieną 

Wlllla.m A 
Lalsniuotas Patarnavimas 

Ir NaktJ. 
710 WEST 18TH STREET 

TEL. CANAL 8161 

URBA G-ėlės My 1 lotiems.. 
Vestuvėms, liankie-
tams. I^ai.lotuvėin? 
Ir Puošiunaiiis. 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENTTE 

Phone LAFayette 5800 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTJ 

Visi Telefonai YARDS 174M742 
4605-07 So. Hermitage Ave. 

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South FaJrfield Avenue 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

Klausykite mū-u nuilo programo Antradienio ir 
Šeštadienio rytais 10:00 valanda, iš \VH1P stoties (1480 k.) 

Sn Povilą fialtlmiero. 

JUSTINAS 
VALAUSKAS 

Mirė birž. 21. 1940, 11:45 
vai. vak., sulaukęs pusės amž. 

Gimęs Lietuvoje, Telšių ap
skrityje, Plungrės parapijoje. . 

Amerikoje išgyveno 27 met. 
Paliko dideliame nuliūdime: 

mylimą dukterj Amilija, 2 sū
nus: Ed\vard ir Justin. brolj 
Sanislovą. ir jo šeimyną ir 
daug kių giminių, draugų ir 
pažįstamų. Lietuvoje paliko 2 
seseris. 

Kūnas pašarvotas namuose: 
12304 S. Emerald Ave., Wesl 
Pullman, 111., tel. Commodore 
4641. 

Laidotuvės jvyks antradieni, 
birž. 2 5 d. Iš namų 8:30 vai. 
.ryto bus atlydėtas j šv. Petro 
ir Povilo parap. bažnyčią, ku
rioje jvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidouvėse. 

Nuliūdę: Dūkiu'-. Sūnus, Bro
lis ir (•iminės. 

Laidotuvių direktorius J. F. 
Eudeikis,, tel. YARds 1741. 

STANISLOVAS 
LAUCIUS 

mirė birž. 22 1940, 11:15 vai. 
vakaro, sulaukęs pusės amž. 

Gimė Lietuvoje, Raseinių 
apskr., Vidiklių parap. 

Amerikoj išgyveno 32 m. 
Paliko dideliame nuliūdime 

sūnų Kazimierą, marčią Helen, 
4 anūkus ir sūnų Petrą, du 
brolius: Juozapą ir Joną ir se
serį Marijoną Andars-on ir jų 
šeimas, pusbrolį Joną Knys-
tautą ir daug kitų giminių. 

Kūnas pašarvotas l^achawicz 
koplyčioje. 2 314 West 2 3 PI. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
birž. 26 d. iš koplyčios 8:30 
vai. .ryto bus atlydėtas j A-:š-
,ros Vartu parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. I'o pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines. 

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

Nuliūdę Sūnai, Broliai, Mar
ti Sesuo. F'asbrolis, Anūkai ii 
visi Giminės. 

Laidotuvių Direktoriai I^a-
chavviez ir Sūnai, Tel. Canal 
2515. 

m 

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

Phone 9000 620 W. 15th Ave. 

LAIDOTUVIŲ 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

A M D III A U R C PATARNAVIMAS 
H I Y I D U L M I M U L DIENĄ IR NAKTĮ 

n V T r A T KOPLYČIOS VISOSE 
U I J V A l MIESTO DALYSE 

I. J. Zolp 164G West 46th Street 
Phone YARds 0781 

Anthony B. Petkos 
68.34 So. Western Ave. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Coart 
CTCero 2109 
3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419 

Albert V. Petkus 4704 S. Western Avenue 
Phone LAFayette 8024 

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

4348 So. California Ąve. 
Phone LAFayette 3572 

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Avenue 
Phone YABds 1138-1139 

Antanas M. Phillips 3307 Lituanica Ave. 
Phone YARds 4908 

file:///VH1P
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Pirmadienis, b i r į 24 <L 1940 
• 

B P S Ū 8 I S 
r ^ 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
^ 

4* 

Gražiai Paminea 
Mirties Metine 
Sukaktis 

UŽGINA KARIUOMENĖS 
KONCENTRACIJA 

Šiandie Marijonų 
Bendradarbių 
Susirinkimas 

Town of Lake. — H\ vaka 

Baigė Pradžios 
Mokyki? •*;(* 

Žinomų veikėjų Mirkeliūm; 
sūnus Uilbertas sėkmingai 

( BERLYNAS, birželio 21 d. 
Birželio 21 d. suėjo lygiai __ Anglijos žinių pranešimai, 

jog Vokietijos-Lieluvos pasie 
a. Jonas Linkevičius. Šiai n y j vokieeiai koncentruoja 

snkakei-.! paminėti kariuomenę, kad sulaikytu 

meldi, kai apleido šį pasaulį 
i a. 
liūdnai 

« 

Linkevičiai Aušros Vartų baž 
ra, birželio 24 d., parapijos ; baigė (Jimimo Pan. Sv. para-
mokyklos kambary įvyks Ma-Įpijos pradžios mokykla, Bir-
rijonų Bendradarbiu Draugi-[ **lk> 10 A įvyko mokslo už-
jas 8-to skyriaus svarbus su-Į baigimo diplomu įteikimo va-
sirinkimas, į kurį kviečiami, karas. Jaunasis Gilbertas per 

visus mokslo metus buvo vie
nas gabiausių savo klesoj mo
kinių ir visuomet gavo aukŠ 
,'iausį požymį berniukų tar 

nariai bei narės kuo skait
lingiausiai susirinkti, nes yra 
labai svarbių reikalų aptarti. 
Taip pat skyrius nusitars pa

galimus Rusijos veiksmu-, u>, 
nyėioj užprašė net penkerias <rįmv.įjarri. 
šv. Mišias. Pamaldose daly-j "Vokietijos kariuomene 
vavo giminė 
Po 
sikvietė pas save ir pavaiši 
no skaniais pietais. 

A. Linkevičienė yra nuošir
di M. S. 55 kp. narė 

TYPFWRITERS 
A D O I N G M A C H I N E S 

— SMAU MONTHIY PAYMENTS — 

ALI MAKES 

SOLD, RENTED 
A N D REPAIRED 
— IMU Ai TtAM-M AUOWANCi — 
OU1 I I I U I U 1 CA1IT OKI l l l l NIMr.HACHINl • • A l A M f l I 

TYPEVVRITER 
C O M P A N Y 

KOtlKT C COLDBlATT. M o n a j . r 

1W W MADISON ST. 

t? 
M 

*STAR 

> giminės ir pažystamieji. ] pertvarkymas Vokietijos-Lio-
pamaldų Linkevičiai už- t u v o s paSįenyj neįvyko", sa-

Phone DEARBORN 8 4 4 4 

taigi 

ko trumpas pranešimas. 

Šakiečių Piknikas 

nežinojote, 
j 

M. Sudeikiėne, pirm. 

togų laikę ėmimui paveikslo1 pe. 
liepos 28-tai dienai, kada į-| Džiaugsmo dienų Miekeliū 
vyks Lietuvių Diena Marijos nai buvo iškėlę savo namuo 
Kalneliuose. Vž tat įsitėmyki- se šaunia puotų, kurioje daly
te ir malonėkite atsilankyti,1 vavo artimieji grmdmės ir jų Žinomas Cieeroj ir Cliica-
kad paskui nerūgotuniet, kadį bičiuliai. Per pietus, vaifovau-1 goj Šakių apskr. klubas ren

gia metinį išvažiavimų, birže
lio 30 d., "Holy Family Vil
ią", tai yra labdarių nauja
me ūky, 123rd St, arba Mc-
Carthy I\oacl, tarp Boad 45 
ir Archer Ave. Nuoširdžiai 
užprašome visus šakiečius, za
navykus, žemaičius, aukštai
čius ir visus mūsų klubo prie-
telius bei rėmėjus dalyvauti 
sykiu tame išvažiavime. Bus 
gera muzika, gėrimo ir val-

! si o. 

Iš Politikos Lauko 

"jant drt A. Rakauskui, pasa-
! kf> gra įų Linkėjimų klebonas 
kun. A. Baltutis, adv. C, Kai, 
' 'M. D . " red. 8. Sakalienė. 
Palinkėta CJilbertui toliau 
siekti aukštesnio mokslo, ką, ROSKLAND, ILL. — Su 

vienytų Lietuvių Amerikoj Po žinoma, jis ir vykdys, nes pa-
litikos Klubo egzekutyvė ko-\<i ryšimas ir gražių siekių pus 
misija laikė susirinkimų bir-1 jį netrūksta, 
želio 17 d. Svarstyta apie pik- Beje, puotoje dalyvavo ir 
nika, kuris įvyks rugpiūčio! viešnia iš Lietuvos atvykusi 
'4 d., Rossi's darže, prie 130 p. Nezabitauskienė. Visiems 
ir Cotage Urove gatvių. Pik-1 malonu buvo su ja susipažin-
nike, tarp kiTko bus virvės; ti. Ta pati 
traukimas tarpe dviejų did-
žiausii) Roselando klubų, tai 
yra tJolde*n Star ir Su v. Lie
tuvių Amerikoj Politikos. Do
vanos bus duodamos laimėju
siam klubui. 

Šiuo kviečiu visus narius 
atsilankyti į klubo mėnesini 
susirinkimų, kuria įvyks bir
želio :J5 d. Susirinkimas la-l 
bai svarbus . Bus d a u g disku
sijų ir , an t galo. 

BERLYNAS, birželio 21 d. I 
[— Šiuo laiku Vokietija valdo' 

pamaldose dalyvavo ir sajun-jvisus Anglijos sąsiaurio ryti-1 
iriečių. Ta p a t i k u s uostus ir tuo būdu pa

lengvina oro atakas Anglijoj. 
Bendrai, šiuo laikiu Vokie

tija kaskart dažnina ir didina 
oro atakas Britų salose. 

I r " tai yra tik pirmieji žai 
bai tos perkūnijos, kun ren
kasi virš Britų salų'', pareiš
kia laikraštis Volkiselier Beo 
bacnter, 

Naujas kriminališkų 
bylų teismo teisėjas 
viršininkas 

Kriminališkų bvlu teismo 
teisėjai Cooko apskrityje sa
vo teisėju viršininku (pirmi
ninku) išrinko teisėjų James 
F . Fardy. 

J te tavo |>areigas pradės ei^ 
įvyks "Su-j ti rugsėjo mėnesį. Šiandien 

rum Burum" su gėrimu ir ttft-j šių teisėjų viršininku yra tei-
kandžiu. Kviečia Raitininke sėjas John Prystalski. 

AN URGENT MESSAGE 
to vvomen who suffer 

F E M A L E VVEAKNESS 
Few women today are f ree from some sign 
of functional trouble. Maybe you*re noticed 
YOURSELF getting restless, moody, ner-
vous, depressed lately—your work too much 
for you— 

Then why not take Lydia E. Pinkham's 
Vegetable Compound to help quiet weary, 
hysterical nerves, relicve monthly pain 
teramps, backache, headache) and weak 
diazy fainting spells due to functional ir-
regularities. 

For over 60 years Pinkham*S Compound 
has helped hundreds of thousamls of weak 
run-down, nervous "ailing" wornen to go 
smiling thru "difficult days." Why not give 
tkis wonderful "woraan"3 friend" a chance 
to help YOU? Try i t! * m 

Komisija: Stanaitienė, Kri 
ksčiokienė, Endžiulienė ir An
tanaitienė deda pastangų, kad 
visus atvykusius patenkinus. 

Š. A. K. Valdyba 

LUSTEKTOAM GlVtS 
TEETH THE M0ST 

MARVELOUS LUSTER 
AND SPARKLE. * 

Reaches decay- r idden " B l i n d S p o t s " 
t h a t o rd inary pas tes , povvders . . , 

even water . . . may not enter 
I t ' s herp! The most deligHtfully different 
tooth pašte you ever hcatd of. "YVhen saliva 
and brush touch the N E W formula Listerino 
Tooth Pašte. sui>ercharged with Luster-
Foam cletergent, it instantly springs into 
an amazinį,' "bubblo batli" that makes your 
mouth tinple \vith lifo. So flno it surges into 
and cleans dangt r sj>ots that ordinary den-
tifrlcesmay neveroven havereached. Cleans 
and polishes areas vvhero some experts say 
up to 98 % of decay starts. 

Get the big 25^ tube, or better still. the 
double-size 40»f tube containing more than 
%4 pound of tooth pašte. At any drug coun-
ter. Lambert rharmaca l Co., St. Louis, Mo. 

T H I NEW FORMULA 

LISTERINE TOOTH PAŠTE 

DONf'T 
NEGLECT 
ACOLD 

Krutinės slogos, kurios gali išsi
vystyti i nelaimę, paprastai pa
lengvėja pavartojus raminančią, 
šUUanėia. Musterole. Musterole nė
ra tiktai inosie. Jinui yra 'AAIUJI-
ter-irritak^t.,l Milijonai yi-a vaito
ję ją per 25 m. Daktarai rekomen
duoja. Galima «auil anUekose, 

Listen to 

PALANDECH'S 
YOGOSLAV-AMERICAN 

RADIO BROADCAST 
Every Saturday, 3 to 4 P. N. 

STATION W H I P 
1480 Kilocycles 

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

Featuring a Program of 

oussiem MIO F U HUSIC 

Klausykite 'Draugo' Radio Programa 
Antrad ien ia is 
WGES (1360 kil.) 
7:30 valaiidę vak. 

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

Kviečiame visus mūsų gerbiamus skaityto

jus pasiklausyti šiy radio programų, nes bus || 

dedamos pastangos padaryti jas kuopuikiau-

sias ir vertas jūsy pasiklausymo. 

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

PAIN IN BACK 
MADE HER 
MISERABLE 

Read How 
She Found 

Blessed Relief 
Museles wcre so sore 
she could hardly touch 
them. Uied Hamlins Wizard Oil Liniment and 
found \vonderful relief. Try it today if your 
museles are stiff, sore, achy. Rub it on thorough-
ly. Fecl its prompt warming action ease painr 
bring soothing relief. Pleasant odor. Will not 
stain. Money-back guarantee at all drug stores. 

H A M L I N S 

VVIZARD OIL 
LIN1MENT 

For MUSCULAR ACHES and PAINS 
RHfcU(V!AT!C PAIN - LUMBAGO 

PIRKkTE NAU1AUSJ 

CHRYSLER AR PLYMOUTH 

KID5 ^ 

Pavasariniai 
Puošnvjs Drabužiai 
VYRAMS IR JAUNIEMS 

VVHY 
CBKVPimui. 

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

Drabužių Pasipuošimui 
ir Darbui 

KAINA NEDIDELĖ 

PAUL LEASES 
MEN'S WEArt 

3427 So. Halsted Street 
Chicago, Ulinois 

Tai yra geriausi Ir grasiausi auTotuotdliai Amerikoj, mcMlorni.škal Iš
tobulinti, nužemintos kainos, lengvi išmokėjimai, teisingas patarnavi
mas. Turime daugybę vartotų automobilių, vėliausios mados, prieina
momis kainomis. 

BALZEKAS MOTOR SALES 

SKOLINAME PINIGUS 
ANT PIRMŲ MORGIČIįj 

4tflfe 

"U AVILL I i lKE US" 
4030 S. Archer Ave., Chicago, 111. 

Phone: VIRginia 1515 , 

PINIGAI Apdrausti iki $5,000 per Pederal Savlngs and I.oau Insuraneo 
Corporation, po U. S. Govcnuncut priežiūra. 

MOKAME 3»% UŽ PADĖTUS PINIGUS 

Ofiso v a l a n d o s : 9 :00 vai . ry to iki 5 :00 vai . vak . 
P i r m a d i e n i a i s ik i 8 :00 va i . vak . 

CHICAGO SAVINGS ANO LOAN ASSOCIATION 
6816 S. VVESTERN AVE. PHONE GROVEHILL 0306 

JOHN PAKEL, Seeretary 

t? Tel. Willow Springs 1067 
ŠVARI, JAUKI, LIETUVIŠKA UŽEIGA 

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

Blatz Pilsener ir Blatz Old Heidelbcrg 
Chop Suey Trečiadieniais — Fish F ry Penktadieniais 

Eduardas J. KubaJtls — Frances Kubaltis 

NAUJUOSIUS UETUVOS 

ŽEMLAPIUS 
Galima gauti: 

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

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO 

REAL ESTATb 
INSURANCE AND LOANS 

Statau visokios ruši«s naujus na
mus ant lengvų mėnesinių Išmo
kėjimų. Darau visokį taisymo dar
bą be jokio cash |inokejimo, ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų 
(Išgaunu gerlausĮ atlyginimų Iš 
Fire Insuranee Kompanijų dėl tai* 
symo apdegusių namų) . Darau 
paskolas ant naujų ir senų namų, 
ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
nuo 5 iki 20 metų. Reikale kreip
kitės prie: i 

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

BERTHA PUZAUSKIS 
WHOLESALE DEALER •- (ĮUALITY MEATS 

MĖSOS IšVEŽIOTOJA KRAUTUVĖM 

Pristatome visokios šviežios mėsos. 

Daug metu patyrimo mėsos pristatymo 
biznyje 

Trokas naujausios išdirbystės su šaldymo 
įrengimais arba "Refrigerated" 

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

6 6 3 5 So. Rockvvell S t ree t 
Grovehi l l 0 3 1 8 II 

. 

— 

-

• 
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Pasmerkta Sev. Rusijos Žygis, Nepripa- Ka Sako Naujas Laivyno Sekretorius 
žinta Stalino Sudaryta Naujoji Liet. Val
džia, Nusistatyta Dirbti Už Liet. Laisve 

Darius-Ciireno salėj praeju-. Girėno Paminklo Statymo Ko 
8į penktadieni pietvakarines miteto sekretorius V. Bekus, 
Chicago dalies lietuviai (tuo c programai vadovavo I. Sa-
pačiu laikytos miesto dalies 
Lietuvių Auditorijoj) skait-

kaias. 
Baigiant susirinkimą per-

lingat susirinkę į masini t ingą! skaitytas Chicago lietuvių pa 
padare svarbių žygių: vien 
balsiai pasmerkė Sov. Rtisijos 
žygį, pasisakė nepripažįsta 
dabartines Stalino sudarytos 
Lietuvos valdiios ir pareiškė 
pasiryžimą dirbai Lietuvos 
laisvei ir nepriklausomybei 
atgauti, taip pat visais būdais 
kovoti su Amerikos lietuvių 
demoralizatoriais, lietuviais 
komunistais, kurie begėdiškai 
meluoja ir gyvu žodžiu ir 
spauda apie Sov. Rusijos at
nešta Lietuvai " l a i svę" ir 
"demokratiją' V Sykiu laiky 
Ii tuos demoralizatorius lietu
vių tautos didžiausiais prie
šais. Susirinkinte svarbias kai 
fbas, kuriose plačiai nušviesta, 
kas dabar dedas Lietuvoj ir 
ko galima tikėtis, pasakė adv. 
J . Grisius, "Sandaros'• re
daktorius Vaidila ir "Drau
g o " redaktorius L. Šimutis. 
Kalbų tarpuose Lietuvos Vy
žių Cbicago apskrities choras 
padainavo keletą patrijotinių 
jdainų. 

Aukų surinkta $59.28. Au-

reiškimas (toks pat pareiški
mas buvo perskaitytai ir pri
imtas Lietuvių Auditorijoj 
kitam masmitinge), kuris jau 
tilpo praeito šeštadienio 
"Draugo" numeryje, ir že
miau telpanti rezoliucija, kuri 
tuojau buvo pasiųsta į Wash-
ington, D. C. 

Chicago, Illinois 
June 21st, 1940 

H*>n. Cordell Hull, 

Seeretary of State of the 
United States, 
Washington, D. C. 

Honorable Sir: 

Whereas the Repnblic of 
Lithuania was a free and in-
dependent statė and so re-
cognized by our Government, 
and 

Whereas the Ru'čsian Soviet 
Government has oeeupied this 
Repuhlic of Lithuania by arm 
ed forces within the past 
week, and 

Whereas the United States 
Government was instrumentai 

Pulk. Frank Knox, respub-
j likonas, kurs sutiko prez. Roo-
sevelto kabinete užimti karo 
laivyno sekretoriaus vietą, 
štai ką sako apie savo pasky
rimą: 

"Nacionaline apsauga nėra 
partijinis klausimas. Tas turi 
būti remiama visų žmonių, ue-
imisant partijų. Paskutinėmis 
keliomis savaitėmis kongresas 
vieningai veikė šiuo klausimu. 

"Laivyno administracija nė
ra politinė. Laivynui jokia 
partija nežinoma. Nepapras
tai didelės laivyno ekspansi-

viską nepolitiniai tvarkyti. 
Prezidentas paįrietė mane bū
ti laivyno sekretorium tik 
aukščiau minėtu pagrindu. I r 
tik tuo pagrindu aš sutikau. 

"Tvirtai tikiu, kad mūsų 
kraštui grasančio pavojaus 
laikais mūsų kiekvienas turi 
darbuotis pavojaus atrėmimui. 
Kaip geri piliečiai mes turi
me kraštui tarnauti taip, kaip 
galime ir nusimanome. Šian
dien kraštas yra pavojuje, 
nes nepasiruošęs apsaugai. 
Prezidentas rado, kad aš ga

jos laiku yra gyvas reikalas liu jam padėti." 

Švento Kazimiero Akademijos Remejy 
Draugijos XXI Seimo Protokolas 

(Pabaiga.) t ti ARD centro, paramai Aka-

ChicagoHeights, 111: ART) l d e m i J ° s ' '^ko i r P*J*°> 

FEDERALINIAI 
AUTORITETAI 
PRIEŠ UNIJAS 

ILLINOISO DEMOKRATAI 
Už 

13 skyr.: M. Mikalauskiene, 
0. Norvilienė, V. Galnaitė. 

So. Boston, Mass. Ona Na
vickienė. 

Chicagos L. Moterų Kliu-
bo; O. Biežienė, O. Stankūnie
nė, L. Vanagaitienė, B. Pat-
rikienė, O. Osinskienė, J. Ado
maitienė, B. Pivarūnienė, N. 
Konauskienė. 

Labdaringosios Są-gos Cen
tras: F, Vaičekauskas, A. Ba
cevičius, O. Ivinskaitė. 

lota Beta Phi Sorority: L. 
Beleckiūtė, C. Pilkiutė. 

duodami gražaus pelno. 
ARD veikia gražioj sutar-

tyj ir visu nuoširdumu savo 
užbrėžtam tikslui. Tuomi 
džiaugiuos ir jaučiu tikro ma
lonumo vadovaut mūsų kil
niai organizacijai.' > 

A. Nausėdiene 
I vice-pirm. — O. Reikaus-

kienė, visu nuoširdumu dirbo 
savo skyriuj, centre ir lankė 
jo susirinkimus. 

I I vice-pirm. — M. Dobro-
volskienė pirmininkauja ir 

Inigams, kolonijų veikėjams ir 
brangiems akademijos rėmė
jams ir rėmėjoms, kurių na
šaus veikimo dėka daug pa
daryta S v. Kazimiero Akade
mijos naudai. Seimas reiškia 
savo nuoširdžią padėką kata
likiškiems laikraščiams, re-
miantiems ARD veikimo sie
kius ir taip pat visoms lietu
vių katalikų draugijoms už pa
lankumus, sveikinimus ir pri
duotas aukas. 

Šv. Kaz. Akademijos Rėmė
jų Dr-jos 21 seimas, susipa
žinęs su gyvu reikalu praplės
ti akademijos patalpas, ar net 
statyti visai naujus Akademi
jai rūmus, įgalioja Centro 

kojo sekantieji: adv. J . G r i s h | i n O D t a i n i l l f r t h e f r e e d o m o f 

$5.00. Po $2.00: kun. I. Al-j L i t h u a n i a b y t h e p r inciple of 
baviėius, J . Brazauską*. Po g e , f d e t e r m h i a t i o n f o r s m a l l 
$1.00: A. Budris, K. Derin-1 ^ . ^ 
gienė, E. Judeika, O. Jusčie-j 
nė, dr. A. Rakauskas, kun. J . 
Vaškas, V. Bernatavičius, P. 
Rusbikaitė, P. Janenienė, L. 
Paliulienė, D. Klimas, B. Šū
kis, S. Dambrauskienė, J. Le
vickis, K. Sugonis, J . Butkū-
nas, L. Žurlys, P. Marozienė, 
I . .Sakalas, T. Bekinaitė, A. 
švabas, J . Jokantas, R. Ba
liaus kas, T. Atroškienė, J . 
Brazauskas, K. Zaromskas, B. 
Nenartonis, K. Paliulienė, A. 
Pileckas, S. Šimulis, F . Či-

Now Therefcre, we Lovai 
Citizens of the United States 
of Lithuanian birtli or ex-
traction, do hereby petition 
Our Government voice its 
most vigorous protest to the 
U. S* S. R. and thereby pre
serve the independence of 
this small republic. 

* 

This resolution adopted at 
the mass nieeting held at Da-
rius-Girenas American Legion 
Hali, 4416 South AYestem A-

Bureau of Internal Revenue 
agentai paėmė dvylikos unijų 
finansinius rekordus ir biuro 
specialistai ėmėsi tuos rekor
dus patikrinti unijų pajamas 
ir išlaidas. Norima susekti, 
kokius metinius pelnus turi 
unijų viršininkai ir ar jiems 
reikia mokėti vyriausybei mo
kestis (taksas) už tuos pel
nus—algas ir kitas pajamas. 

Kalbama, kad tuo būdu 
kiekviena Chicagoj darbininkų 
unija bus imama nagan. Tu
rės atskleisti visus savo finan 
sinius rekordus. 

Ši kartę rekordai paimti 
unijų: Bartenders and Bever-
age Dispensers, Building Ser
vice International, Retail 
Clerks ir kitų. 

Kai kurias unijas valdo tu
rį policijos rekordus rakete-
riai. Iš unijų iždų jie žeriasi 
dideles sumas ir nemoka vy
riausybei pajamų mokesčių. 

Illinois demokratų partija 
turėjo suvažiavimą Spring-
fielde. Nusprendė karštai rem
ti prezidento-Roosevelto tre 
čiąjį terminą. 

Nacionalinis demokratų pai 
tijos suvažiavimas nominuoti 
kandidatą į prezidentą įvyks 
Chicagoj. Prasidės liepos 15 
dieną. 

Respublikonų partijos na
cionalinis suvažiavimas įvyk
sta Philadelphijoj. Atidaro
mas šiandien1, birželio 24 d. 

Federacijos Chicagos Ap- L a n k ^ e e n t r o sus-mus sulyg 
skrities: B. Nenartonis, K. i ž S a l ė s - Bazavosi « <lalyva-
Zaromskis. v o J° Parengimuose. 

Moterų Są-gos Chicagos Apl p™tokolo rast. V. A. Gal-
skrities: M. Paulienė, O. But-| n a i t g> s u malonumu ir sąži-

gražiai darbuojasi 10 skyr. (Valdybą, kartu su "šv, Kazi
miero Seserų Vienuolijos val-

žouskus, P. Vaicekauskas, P.) venue, Chicago, 111. on June 
Jurevičius, E. Samienė, J. j 21st 1940. 
Blažis, kitos smulkesniais. 

Masmitingą atidarė Dariaus 
Chairman Ignatius Sakalas 
Secretary Joseph Grish 

KELLY - KANDIDATU 
! 

45-ojo wardo demokratų or
ganizacijos nariai suskato 
darbuotis, kad įvyksiančiam 
nacionaliniam demokratų par
tijos suvažiavime Chicagoje 
miesto mayorą Kelly nomi
nuoti į viceprezidentą. 

PAGIRTI Už PLĖŠIKU 
NUŠOVIMĄ 

* 
Koronerio teismas pagyrė 

du Chicagos policistus, Mau-
rice Magner ir Charles Ker-
sting iš Cragino nuovados, už 
dviejų plėšikų nušovimą ge
gužės 28 d. 

Nušauti plėšikai buvo už
puolę paskolų kompanijos ofi
są, 5200 Fullerton Ave. 

NUŠOVĖ MOTERĮ IR 
JIS NUŠAUTAS 

Jack Lumpkin, 30 m. amž. 
negras, nušovė savo draugę 
Mrs. Carrie Coleman, 23 m. 
amž. Po to žudikas bandė pa
sprukti. Bet netrukus policija 
jį nušovė jam atsisakius pa 
duoti. 

PLANUOJAMI NAUJOS 
RŪŠIES VAGONAI 

Sužinota, kad Chicagos po
žeminiams geležinkeliams pla
nuojami naujos rūšies vago
nai. Sakoma, būsią didesni, 
lengvesni ir su kuo mažiausiu 
bildesiu. 

Boksininkas 
ketvirtadienio 
ko eempijonu. 

čempijonas Joe Louis trečią kartą parbloškė savo oponentą Artūro Godoy 
vakarą Yankee Stadium, New Yorke. Po to sulaikyta kova ir Louis pasili-
(Acme -telephoto) 

POLICIJA SUĖMĖ 
AUTOMOBILIU VAGIUS 

Homewood apskrities vieš
kelių policija suėmė penkis vy
rus, kaltinamus automobilių 
vogimu. Jie pavogę 16 auto
mobilių. Ieškoma daugiau jų 
bendrininkių. 

Mūsų dienraščio redakto
rius L. Šimutis ir dr. Antanas 
Rakauskas vakar išvyko į. 
Wilkes Barre, Pa., dalyvauti j 
Lietuvių R. K. Susivienijimo 
ir A. L. R. K. Federacijos 
centro suvažiavime. Sugrįš po 

pusantros savaitės. 

kienė, V. Juodelis. 
S.L.R.K.A. 10 kp.: R. Bi-

liauskas, M. Balčiūnas. 
Šv. Kaz. Akad. Alumniečių: 

E. Prosevičiutė, E. Jančauskie 
nė. 

Viso Šv. Kazimiero Akade
mijos Rėmėjų Dr-jos Seime 
dalyvavo 115 draugijų ir 286 
atstovai. 

Centro Valdybos Raportai 

Kapelionas, kun. B. Urba, 
vajaus metu kalliėjo ten, kur 
spėjo. Raportuodamas džiau
gėsi A.R.D. organizacija. Svei 
kino jos ištikimas darbuoto
jas. 

Centro pirm. A. E. Natise-
dienes raportas raštu 
"Didžiai Gerb. Seimo Da

lyviai: — Sveikinu Jus, susi
rinkusius jau 21-me ARD sei
me! Reiškiu gilios pagarbos 
ir dėkingumo visoms ir vi
siems bendrai dirbusiems su 
ARD, gi ARD centro nariams 
ir skyriams nuoširdžiai dėko
ju už gražų vieningumą ir 
didelę kooperaciją bendrame 
mūsų darbe, remiant Šv. Ka
zimiero Vienuolyną ir Akade
miją. 

Savo veikimu, kaipo pirm. 
ARD, per praeitus metus, nie
ko ypatingo pasidžiaugti ne
galiu. Sušaukiau ir vedžiau 
ARD skyrių susirinkimus. 
Lankiaus į metinius ARD sky 
rifų vajus — kur laikas pave
lijo. Publikavau ir rašiau agi-
tatyvius straipsnius apie ARD 
parengimus. Stengėmės visus 
praeito seimo nutarimus įvy-

ningai savo užduotį atliko. 
Knygos vedamos tvarkiai. • 

P^inansų rast. K. Garuckai-
tė sutiko su seserų vedamom 
knygom. Lankė centro sus-mus 
ir nuoširdžiai darbavosi viso
se komisijose metų laike. 

Iždininkės raportas (viena 
iš gerb. šešerių per centro 
pirm. A. Nausėdienę). Metų 
įeigos nuo seimo iki seimo 

] $9,849.32. Išlaidos — $9,761.68. 
Ižde liko gegužės mėn., 1940, 
$87J64. Raportas priimtas 
gausiu plojimu. Knygų revizi
jos komisija sutiko su rapor
tu. 

Iždo globėjos B. Bytautie
nė, H. Nedvarienė ir gi suti
ko su iždininkės raportu. 

Maršalka F. Burbienė atsi
lankė į kiekvieną centro sus-
mą; dviejuose net teko rašti
ninkauti. Dirbo centro komi
tete su atsidavimu per ištisus 
metus. 

Korespondentės: E. Prose
vičiutė ir J. Urbienė varė pub 
ilkacijos darbą. Jos yra ir 
centro vice-pirmininkės. 

Atstovės į Federaciją E. 
Paulienė ir E. Rudienė ištiki
mai lankė Federacijos Apskri
čio sus-mus, perduodamos jų 
darbuotę ARD centrui. 

ARD 21 seime vienbalsiai 
priimtos šios rezoliucijos: 

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Dr-jos 21 seimas reiš
kia gilios padėkos Marijos Gi
mimo parap. klebonui, kun. A. 
Baltučiui už duodamas patal
pas ARD seimui ir visą pa
rodytą palankumą: taip pat 

kinti, ir įvykdėm'. Piknikai,! seimas dėkoja visiems gerb. 
vakarienė ir "bunco" surengę klebonams, visiems gerb. ku-

dyba pradėti kelių jau seimų 
nutartą darbą įvykinti, ar 
bent skelbti statybos vajų. Be-
to, seimas prašo visą Ameri
kos lietuvių visuomenę, visas 
katalikiškas draugijas prisidė
ti aukomis, darbu ir patari
mais prie akademijos naujų 
rūmų statymo. 

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų 21 seimas, giliai at-
jausdamas Motinos Marijos 
ir šv. Kazimiero Vienuolijos 
kūrėjos ir Motinos, mirtį ir 
gerbdamas Jos šventą atmin
tį, nutarė jkurti Jos vardu 
stipendiją vienai gabiai ne
turtingai lietuvaitei eiti auk
štąjį mokslą Šv. Kazimiero 
Akademijoje. 

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėj'ų 21 seimas, dėkodamas 

'visiems lietuviams profesijo 
nalams ir visiems biznieriams 
už parodytą palankumą ir au
kas, ragina savo draugijos na
rius paremti tuos, kuri? remia 
mūsų draugiją. 

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų 21 seimas prašo visų 
savo draugijos narių padaryti 
testamentus, kurie dar to nė
ra padarę, ir savo paskutinio-
je valioje — testamente prisi
minti ir Šv. Kazimiero Aka
demiją ir palikti aukų. 

Šeštą valandą vakare seimo 
vedėja Antanina E. Nausėdie
nė uždarė 21-mąjį seimą; mal
dą sukalbėjo kun. B. Urba. 

B. Abromaitei įnešus, seimo 
dalyviai padėkojo Nausėdie
nei už taip tvarkų ir pavyz
dingą vedimą jau 21-mo 'sei
mo. 

Seimo vedėja 
Antanina Nausėdiene 

I rast. V. A. Galnaitė 
I I rast, E. Prosevičiutė 

Arlingtone, netoli Chicagos, birželio 24 d. prasideda vasarinis arklių lenktynių sezonas. 
(Tęsis 30 dienų. Laimėjimams skirta 450,000 dolerių. 
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