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LIETUVOJE PANAIKINA VIENUOLYNUS 
\nm?xi BALKANUOSE Į A ŪDRA A TSLŪGSTA 

P T i 
Komunistams Amerikoje kas

kart darosi riesčiau. Kongreso 
žemesnieji rūmai be jokių 
svarstymų pripažino antikomn 
nistinį bilių ir pasiuntė sena
tui. Bilius nukreiptas taip pat 
ir prieš vokiečių amerikiečių 
bundo organizaciją. Nustaty
ta, kad komunistų partija A-
merikoje įsiregistruotų kaip 
svetima organizacija. Teisin
gumo departamentas įparei
gojamas vykdyti šį naują įsta
tymą. 

NUSAVINAMI LIETUVOJ 
ŪKIAI 

A t i m a m a bažnyčių nuosavybė 

Vienas įstatymas, nukreip
tas prieš pavienius gaivalus 
dirbančius svetimų valstybių 
naudai, ir prieš kai kurias sve
timšalių firmas, jau gyvuoja. 
Bet tuo įstatymu išimtis padą 
ryta komunistų partijai ir to
lygioms kitoms organizaci
joms. Dabar naujuoju bilium 
jos visos imamos nagan. Ko
munistų partija ne vien turės 
Įsiregistruoti kaip koks sveti 
mas padaras, bet dar*$Bn>us 
uždraustas visokis politinis 
aktyvumas. Tas bus lygu par
tijos išteisėjimui. 

KAUNAS, liepos 2 d. 
44Oficialiai pranešama, jog vi
sa savininko nedirbama žeme 
ir visi ūkiai virš šimto akerių, 
arba išimtinais atsitikimais 
virš šimto šešiasdešimt akerių, 
valstybes nusavinami. , 

Visa nuosavybe priklausanti 
bažnyčioms ir vienuolynams 
nusavinama be užmokesnio ir 
vienuolynai panaikinami. 

Nusavintoji žeme būsianti 
padalinta žemdirbiams' \ 

Tai pradžia Lietuvos ūkio 
sovietizacijos, kuri, aišku tuo 
nesibaigs. 

Anksčiau iš Lietuvos siun
čiami oficialieji pranešimai 
mūsų spaudai labai akcentuo
davo, jog visi ekonominiai ir 
socialiniai pakeitimai btis -vy
kdomi 4'legaliu įstatymų ke
liu* \ Buvo žmonių, kurie tuo 
tikėjo ir buvo ir yra tokių, ku 
rie ir netikėdami tuo kitiems 
aiškino, jog taip tikrai būsią. 

Taip, teoretiniai tie žemes 
nusavinimai pravesti ir "lega-

Kitaip ir negali būti. Ne? 
komunistų partijos vadai pas-1 
k utiniais laikais pradėjo atvi-i Hai" ir "pagal įstatymus", 
rai veikti prieš šalies vyriau-! nes Lietuvos konstitucija, ne-
sybe ir kai kuriais atvejais e 
mesi grasinti net sovietiniais 
"perversmais. Komunistai pa
vojingi tuo, kad jie čia darbuo 
jasi Maskvos nurodymais ir 
įsakymais. Jiems čia nereikia 
kas nors galvoti. Maskva už 
juos gajyoja. Jei Stalinas kas 
dien keistų savo nusistatymus, 
tai ir Amerikos komunistai 
taip darytų. 

tai gryniausia demokratija, 
bet mums atrodo kažkokia ne 
švaria machinacija ir žaidimu 
įstatymais. Nes, kaip ten bebu 
vę, vyriausioji įstatymų leidi
mo galia turėtų priklausyti 
tautos atstovams — seimui. 

Na, blogiausiu atveju, bent 
tautos rinktai vvriausvbei. 

Tačiau šiandie Lietuvoj ne 
vieno nė kito nėra. 

Mūsieji komunistai visados 
prikaišiojo, jog šitai,, girdi, A* 
merikoj bažnyčia atskirta nuo 
valstybes — to reikią ir l i e tu 
voj. Lietuvoj prie to prieita, 
bet nesustota prie bažnyčios 
atskyrimo nuo valstybes. Lie-
tuvoj konfiskuota bažnyčių ir 
vienuolynų turtas (kuriuo Lie
tuvos komunistai tikrai nepra 
lobs) Tr panaikinta visi vienuo 
lynai. Gal būt, ir tai demokra 
tijos požymis mūsų komunistų 
akimis žiūrint. Tačiau abejoja 
me ar įstengs komunistai įs
teigt Lietuvoje demokratiškes
nę valstybę už U. S., kurioje 
ne bažnyčių turtai, kurių daug 
daugiau, negu Lietuvoj, kon
fiskuojami, ne vienuolynai nai
kinami. 

LAUKIAMA ROMUNIJOS-
VENGRIJOS SUSITARIMO 
Vokietijos 

Romunijoj 

(Jial mes esame verti šio brangaus paveldėjimo. 

A N G L I J O S • R O M U N I J O S | WELLS PRIEŠ INTERNA-

sant seimo, duoda teisę prezi
dentui leisti įstatymus. 

Del to, matyt, naujoji Lietui M u m s b a u ^ , jog vienuoly-
vos vvriausvbė ir pasiskubino n u uždarinėjimas (kartu su 
esamąjį seimą paleisti, o nau-| Jais> žinoma, ir mokslo įstaigų) 
jojo nesiskubina šaukti. Gal, Lietuvoj ne demokratijos pa
būt, komunistu akimis žiūrint, žimys, bet kultūros stoka. 

ĮVYKIŲ SĄRYŠYS 
LONDONAS, liepos 2 d. —: Berlyno—Kremlio susikirtimą 

Čia manoma, jog karas Angli-. pirma negu pabaigs su Angli
joj labai priklausys nuo įvykių ja. 
eigos Balkanuose. Aišku, jogj T u o ^ ^ ] a i k u a k t y v i a i 

Žiniomis iš Maskvos* raudo
noji vyriausybe nusprendusi 
užtraukti aštuonių bilijonų ru 
bliu vidaus paskolą dvidešim
čiai metų su nuošimčių palil-
kanu. Pas bolševikus, kaip ži
noma, kiekvieni iš žmonių pie
šiami mokesčiai — paskutiniai 
rubliai, maskuojami %4paskolo 
mis". Paskokų certifikatus 
žmonės turi išpirkti privalo
mai. Niekas negali išsisukinė
ti. Nes iš žmonių gaunamų už 
darbių be jokio klausimo nus
tatytais kiekiais atitraukia
mos sumos. Tačiau pasauliui 
akys dumiamos, kad tai "pas
kola". 

Bolševikai sakosi, kad 44 pa
skola" reikalinga sovietų im
perijos įginklavimui. Šį kartą 
gal ir Pabaltijo valstybių rau 
donieji režimai bus priversti 
teikti Maskvai paskolas. Taip 
bent atrodo. Nes, štai, Lietu-

BOMBONEŠIU ATAKOJ 
Ž U V 0 1 2 ŽMONIŲ 

LONDONAS, liepos 2 d. — 
Vokietijos bombonešių atakoj. 
Britą salose žuvo dvylika žmo 
nių ir dvidešimt du sužeisti. 

Kovose pašauta du vokiečių 
orlaiviai. 

Gen. Charles de Gaulle, ku
ris atsisakė priimti Prancūzi
jos kapituliaciją ir sudarė 
Londone prancūzų tautinį ko
mitetą, paskyrė vice-'Imirolą 
Muselier komandant^ ' visų 
laisvų Prancūzijos laviyno pa
jėgų" ir pranešė, jog šiuo lai
ku yra "keletas laivų ir oro 
laivyno dalių jo vadovybėj". 

Muselier iš Gibraltaro oriai 
viu atvyko Londonan. 

PASIBAIGĖ BRITU ĮTAKA 
BALKANUOSE 

BERLYNAS, liepos 2 d, — 
Komunijos atsisakymą Pran
cūzijos—Anglijos garantijų 
Vokietijos spauda laiko mirti
nu smūgiu Anglijos įtakai Bal 
kanuose. 

Lokal An&eiger? rašydamas 
apie Anglijos politinius veiks
mus pietryčių Europoj pareis 
kė, jog tai esąs 44liūdnas fias-
co ir įspėjimas visoms tau
toms". 

Vokietija pripažįsta, jog už Į 

VIMO PROCEDŪRĄ 
LONDONAS, liepos 2 d.— 

H. G. Wells, anglų istorikas, 
pareiškė, jog Anglijoj vedamas 
internavimas tolygus 44 tiesio
giniam išdavimui" ar "neap-

atakos BritJų salose priklau-1 r u o £ į a m a s į paversti Britu sa-! sakomam neapdairumui". 
sys, ką Hitleris nuspręs ir ga j a s n e j veikiama tvirtove. Laiške London Tįmes AVelLs 
lės daryti dėl susidariusios pa] i ^ d o n o spauda griežtai pa| s ako> «J°£ 1 9 3 8 m- J i s P a r a * e s 

dėties Balkanuose. j sisakė už London Times pa
šino laiku labai galima esą,' reiškimą, kad šiuo momentu 

jog Hitleris gali rimtai prade- visos karo pajėgos būtų paves 
t i galvoti apie ' neišvengiamą, tos vieno asmens žinion. 

TIKIMASI ROMUNIJOS-
VOKIETIJOS SĄJUNGOS 

BUKAREŠTAS, liepos 2 d. 
— Eina gandai, jog Komunija, 

! atsisakius Anglijos garantijų 
sudarysianti su Vokietija ka
ro ir politinę sąjungą. 

Diplomatiniuose sluogsniuo-
se manoma, jog Vokietija, siū 
lo Komunijai pilną karinę pa-

ėmimas Anglijos salų Jersey r*m a> & **>™"W pasistengs 
ir Guernsey nesustiprinio vo- taikiai susitarti su Vengrija 
kiečių, bet tai aiškiai įrodę An ir Bulgarija. Nemanoma, jog 
glijos negalavimus. | Bukareštas, būdamas tokiose 

natūralizacijos dokumentus 
vienam "labai geram vokie
čiui rašytojui", kurį jis reko
mendavo "kaip tinkamiausiu darė aiški pabėgėlių iš okupuo 
asmeniu į kurį mes galime pa j tosios Besarabijos ir Bukovi-

BUKAREŠTAS, liepos 2 d. 
— Pagal nepatvirtintus prane 
Šimus Romunijos ir Vengrijos 
kariuomenės pasitraukusios 
nuo pasienio, kad išvengtų to
limesnių incidentų. Tuo būdu 
susidaro didesni galimumai tai 
kiai išspręsti iškilusį klausy
mą tarp Romunijos ir Vengri
jos. 

iVakar prieš Vengrijos mi-
nisterių kabineto posėdį įvyko 
ilgas pasitarimas Vengrijos 
užsienio reikalų ministerio 
Stephen Csaky ir Vokietijos 
ministerio Vengrijai Otto von 
E rdman n do r f f. 

Pranešimai iš Sofijos sako, 
jog Bulgarijoj ramu. Atsakin 
gieji sluogsniai tiki, jog būsią 
galima su Romunija susitarti 
be karo. 

Iš okupuotosios Besarabi
jos ir Bukovinos pranešama, 
jog Rusijos kariuomenė pasi
traukia iš užimtųjų vietų, ku
rios pagal susitarimą paliktos 
Roinunijai. 

Anksčiau buvo bijomas',;jog 
Busija gali nepasitenkinti Be
sarabija ir Bukovina bei ga
li žengti gilyn Rou-unijon. 

Manoma, jo^r df-i to ir pa
siuntė Vokietija Romunijon 
grupę bombanesių, kurie nusi
leido Brasovo aerodrome. 

Tuo tarpu Romunijoj susi-

sitikėdami kreiptis dėl propa
gandos Vokietijoj", 

Ir štai dabar Wells sužino
jęs, j°g tas asmuo internuotas 
kaipo negeistinias svetimšalis. 

Baigdamas AVells pažymi, 
jog tokie reiškiniai labai pa

la įa propagandą 

nusprendęs apiplėšti bažny
čias ir panaikinti vienuolynus, 
kacl jiį turtas tektų jam, reži
mui, o per jį — Maskvos sat
rapams. Taip yra visur, kur 
tik lemta įsivyrauti raudonųjų 

yos bolševistinis režimas jauĮ banditų gaujoms. 

Dienst aus Deutschland parei
škė, jog anglių pasitraukimas iš 
salų įrodė, kad 44 anglai nebe-
gali ilgiau savo oro pajėga 
ginti tų salų D 

RYTOJ, sąryšyj su liepos 
4 d. šventė 4 4Draugo" raštinė 

nepalankiose sąlygose atsisa
kytų tartis. 

LONDONAS, liepos 2 d.— 
Gen. Charles de Gaulle naujai | 
sudarytojo "Prancūzų tauti 

BUDAPEŠTAS, liepos 2 d. 
— Lenkų pabėgėliai praneša, 
jog lenkų nacių vadas Stud-
niki, kuris iki šio buvo Ber
lyno kalėjime nuo rugsėjo mė 
nesio, nes nesutikęs sudaryti 
vokiečių valdomos Lenkijos 
vyriausybės, dabar sutiko ban 
dvti sudarvti vvriausvbė Vo-
kietijos okupuotoj Lenkijoj. 

Tuo mano pasiekti du tiks
lus — nuraminti lenką tautą j ris, manoma, skiriamas Angli

uos problema. 

ir sustiprinti frontą prieš Ru 
siją, kuris būsiąs pravartus 
neišvengiamam vokiečių — ru 
sų kare 

Pagal pranešimus L5 lenkų 
šaltinių antroj vietoj yra prin 
cas Jan Radzhvill. 

Numatomoji Lenkijos vais
ai tybė susidarytų buvusios Len-

nio komiteto" vadas kreipės į ; k į j 0 8 centre*apie Varšuva, ku 

U. S. DINAMITAS 
ANGLIJAI 

GALLUP, N. M., liepos 2 d. 
— Šiandien sužinota, jog virš Sėkmingos oro atakos pra-
8,500,000 svarų dinamito, ku- vesta Gondar, Abisinijoj ir A-

zozo, kur apšaudyta aerodro
muose esą orlaiviai. 

ORLAIVIAI PASKANDINO 
SUBMARINUS 

KAIRO, liepos 2 d, — An
glijos orlaiviai paskandino ke 
turis Italijos subniarinus Vi
duržemio jūroj. 

Londone admiraliteto prane. 
šimu per tris savaites Italija 
neteko 13 submarinų. 

bus uždara ir "Draugas" ne-Į Amerikos prancūzus, kad tie* rioje būtų tarp devynių ir de-
išeis. (padėtų kovoje su Vokietija, Išims milijonų gyventojų. 

jai, išimta iš Jungtinių Vals
tybių sandelio Fort AVingate. 

Dinamitas, kuris buvo su
krautas Fort AVingate nuo pa
skutiniojo karo, pervežtas 
Santa Fe traukiniu į Ne\v Or-

i leaną. Ten jis bus kraunamas 
į la ivus . 

Sakoma, jog sprogstamoji 
medžiaga parduota privačiai 
bendrovei, kuri jį pardavė An 
glijai. 

Anglijos bombanešiai ataka 
vo aliejaus sandėlius Augus
toj, kuri yra rytiniam Sicilijos 
pajūryj. 

ORAS 
Chicago j ir apylinkėj: — 
Debesuota, galima lietaus, 

vėsu. 
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ta 
ta "DRAUGAS" brtafi 

ga gavo $1,097,535.01. feioje sumoje yra : 
$v04,874.74 sukolektuoti visoj šaly per auk 
sinio jubiliejaus kampanija; visose J . A. Vai 
stybių diecezijose metine rinkliavą j$88,157. 
50; New Yorko arkivyskupas >F. J . Spellmac 
įteikė $30,000 įsteigti šešias bursas moksliu 
tis kunigams-studentams. ToUau seka kitos 
organizacijų ir pavieniu aswe#U aukos ii 
dovanos. 

Be to universitetas gavo daug įvairių ver
tingų knygų, "meninių paveikslų ir radijo p n 
imtuvų. 

Amerikos Katalikių universitetas Aferikot 
B«*dt*darbum* ir kore^ ondeauuns nštų negauna, katalikams yra ta ip brangus ir reikšminga^ 

t» neprašoma tai padaryti Ir ne prisiunčiama tam tik* 
lul palto ženklų. Redakcini pasilaiko sau teise taisyti 
tar trumpinti visus prisiųstus rastus ir ypač korespon-

= 
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"D » A U G A S" 
Heina kasdien. Išskyrus sekmadienius. 

I i i i i a m i s i a i Kaina: Junt. Amerikos Valstybėse: 
««^ms — $$.00; Fusei Metui — $$.60; Trims M&ne-
4ams — $2.t0; Vienam Mėnesiui — .76c. Kitose vais-
vbeW prenumerata: Metams — $7.00; Pusei Metui 

$4.00. Pavienis numeris — so. 

daacijas suiic savo nuolixroe. Korespondentų prašo ra-
tyU trumpai ir aiškiai (jei galima rašomąja masinfile), 
paliekant didelius tarpus pataisymams, vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos 
taikraitin nededsmfts 

kaip lietuviams Marianapolio Kolegija. Abu 
du yra svarbūs žmonių kultūros židiniai. Vi 
sų lietuvių pareiga remtį savąja, mokslo įstąi 
gą — Kolegiją. 

Kur žmones dirba tyliai 
ir kalba pašnabždcmiis * 
Kas įdomu sprogstamųjų medžiagų fabrike* j? 

Karo metu kasdien sųnau- t j ę kaip t ra ta mašinos. į p rog 
dajama dešimtys tūkstančių! štamų jų medžiagų fabrike ma 
kilogramų parako, dinamito, 
toluolo ir kitų sprogstamųjų 
medžiagų. Be ^ k a r i u o m e n e 

ŠV. KAZIMIERO SESERŲ KONGREGACIJOS .h 
M O J I VYRESNIOJI i» 

šinos netrata, nešniokšeia nu 
ūžia, o dirba tylomis, nors jų 
ir įvairių kitių įrengimų čia 

nei 

Skelbimų kainos prlstun&amos aareutalavua. 
Bniered as Secund-Class Matter March 31. 1IK, at 
Caicaco, nilnols Under tne Ant of March a. isTt. 

MININT LIEPOS KETVIRTĄJA 
Rytoj yra Liepos Ketvirtoji — J . A. Val

stybių nepriklausomybes diena. Visa šalis 
kas metai iškilmingai mini šią nacionalinę 
šventę. ; i i •=-

Liepos Ketvirtoji kiekvienam amerikiečiui 
yra brangi ir reikšminga lygiai kaip ir kitoms 
šalims ir tautoms savosios nepriklausomybes 
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PREZIDENTAS APIE SVETIMŠALIŲ 
REGISTRAVIMĄ 

būtų bejėge, lyg žmogus su-' y ra daugiau nei kur kitur, 
ristomis rankomis. Todėl jos! Jeigu reikia ką nors pagamin 
gaminamos nepaprastai atsi- I ti triukšminga mašina, tai bū 
dėjus. Atitinkamuose fab r i^na pagaminama visai atskirai, 
kuose darbas eina be pertrau- net kitame mieste, 
kos. Juose dienomis ir nakti- Sprogstamųjų medžiagų lab 
mis juda žmonės, darydami rike dirbti gali ne kiekviena*, 
reikiamus mišinius, pilstyda- Yra parenkami sąžiningi žino
mi jvainus skystimus, saiksty- nės, turį patyrimo, suprainą 

Prez. Rooseveltas pereitą šeštadienį pasi
rašė kongreso pravestą svetimšalių registra
vimosi įstatymą. Po pasirašymo prezidentas 
išleido reikšminga p a r e i s i m , . ; i į į į . , 0 # M k ^ r e j k _ 

J i s sako, kad jo pasirašytas įstatymas tu- \^n i_ X A _ ^ „ . ^ 
r i būt teisingai aiškinamas ir vykdomas. Įsta
tymas yra vyriausybės programa ne tik šalį 
apdraust i nuo nenuoramų, bet ir apsaugot 
ištikimus šaliai ir vyriausybei svetimšalius, 
kurie Amerikoje yna svečiai. 

Daugumas svetimšalių šioj šaly, pareiškia 
prezidentas, čia atvykę dėl to, kad jiems pa
tinka amerikoniškos demokratijos principai. 
Šie žmonės tur i gauti pilną protekciją* neb 
jie y ra to verti . 

darni iš pažiūros visiškai ne-; ateakjnguinį. /Darbininkai čia 
pavojingus m i l t u ^ ^ r n b a m a , yra atsakingame tik $ž darbo 
vos spėjant nušluostyti pra kai geruma, bet ir užrūks tančius 
tą, nes sprogstamųjų medžią- j savo draugų ąyvybių, kurie! 
gi | pareikalavimas "įyra neap- dirba kariu. i N e a į d u m a s ir j v 

apsileidimas čia visuomet pa-

i 

-••I 

šventės. 
Nepriklausomybe brangintina, nes ji reiš 

kia gyventojams laisvę, savitą tvarkimosi ir 
gyvenimą. Kur y ra laisvė, ten yra laimė. 
Kiekvienas žmogus iš prigimties ieško lai- • " į ^ t L j į j j į " k o n t r o l ė s programa, sako pre 
mes. Be laisvės negali jos rast i ir turėti. 

Laisvė y ra Dievo dovana žmogui. Vertam 
žmogui Dievas padeda atsiekti laisvę ir jį lai
mina. Būdamas laisvas geras žmogus su Die
vo pagalba randa ir-laimę. 

I r mes, lietuviai amerikiečiai, rytoj ben
drai su viaais^gyventojais minėsime Ameri
kos Nepriklausomybes dieną. Susibūrę į Die
vo namus dėkosime Visagaliam, kad J i s teikės 
mums laiminti — gyventi šioj šaly, naudo
tis laisve ir tuo visu svetingumu, kokį čia 
patir iame, neradus laisvės ir laimes savo gim
tojoj šaly. . . . >• 

Neužmirškime rytoj karštai pasimelsti ir 
už aavo gimtąją šalį Lietuvą, kurią užplūdo 
bolševikai i r tenai naikina žmonių laisvę — 
pakerta Lietuvos nepriklausomybę. Maskvos 
raudonieji siaubai stačiai pavergia visą mū
sų tautą. Ten palaipsniui vykdoma komu
nistiška vergovė, kad j i prilygtoj Rusijos ver
govei. Mūsų prievole kryžiuojamą Lietuvą 
vaduoti. Kasdien melsti Dievo, kad Lietuva 
nusikratytų raudonuoju režimu ir vėl būtų 
kaip buvusi nepriklausoma. 

zidentas, tur i būti vykdoma ne bi kaip, be; 
atsakingai. Būtų apgailėtina ir nepakenčia 
ma, jei ištikimieji šaliai svetimšaliai vykdant 
programą turėtų pa t i r t i kokių nors nesma
gumų. 

Svetimšalių registravimo ir kontrolės pro 
gramos vykdymas, anot prezidento, turi pri 
klausyti vien federalinei vyriausybei. Šio> 
programos vykdymu neturėtų užsimoti pa 
skiros valstybes, a rba bendruomenės. Nes 
tokiam atsitikime pasireikštų tik sąmišis ii 
dublikaeįjos. Visa ši problema turi priklau 
syti šalies vyriausybei, ^oks kongreso no 
j i n o 

• 

Prezidentas ragina kaip piliečius, ta ip pa
čius svetimšalius, kad jie vyriausybei geibė 
tų svetimšalius suregistruoti greitai tvarlrin 
gai, ramiai ir draugingai, be jokių išsišoki 
mų, arba kokių nors svetimšaliams priekaiš 
tų, arba gazdinimų. 

Kurie svetimšalių bus rasti , arba susekti 
kad jie nėra šaliai, a rba vyriausybei neiš 
tikimi, vyriausybė žinos, kas su jais padą. 

* 
n u s . 

Aišku, toks prezidento pareiškimas — 
reikšmingas ir buvo didžįaį reikalingas. Nec 
eilės bendruomenių dar prieš įstatymo pra 

Amerikos Katalikų universitetas Amerikos vedimą pradėjo svetimšalius savaip varžyti 
ingtone šiemet mini savo auksinį jubiliejų. K a i kuriuose miesteliuose net policijos vir 

KATALIKŲ UNIVERSITETO JUBILIEJUS 

Universiteto vicerektorius mons. P . J . McCor-
mick pranešė, kad šiais jubiliejaus metais ši 

žininkai subruzdo svetimšalius registruoti 
pirštų nuqspaudus imti. 

aukštojo mokslo įstaiga gausiai apdovanota. : Keturių mėnesių laikotarpiu svetimšaliai 
Pasibaigusia^ universiteto ūkiniais viene- t bus suregistruoti ir įų pirštų nuospaudai nu-

riais metais pereito birželio mėn. 10 d. įstai- traukti artimiausiuose jiems paštuose. 
•» *m*Ę • 

APORAUOA DARBININKAMS IR JĮ) ŠEIMOMS SOGIALĖS APDRAUDOS AKTU 
Reikalaujantiems Apdraudų . 

Kada esi prisirengęs paduo
ti apdraudos aplikaciją, pa
tar t ina asmeniškai nuvykti a r 
parašyt i laišką arčiausiam So-
cialės Apdraudos ofisui, jiems 
pranešant, kad nori gauti sa
vo apdraudą. Je igu nežinai 
arčiausio Boardo ofiso adre
so, kreipkis į savo paštą, ten 
gausi adresą. 

Je igu šeimos narini apdrau
dą i r gi priklauso, tegul tas 
narys seka tavo pavysd&iti. 
Nereik samdyti advokato sa 
ryšyje su apuraudo* o r ^ y m u . 
Kiekvienas Socialės Apdraud. 
Boarįo. afisaą/pris&tys, visas 
reikalingas popieras ir pagel
bės jas išpildyti. 

Ant " d a i m p a p e r s " , kurias 
Socialės Apdraudos Boardo o-
fisas pr is ta to, tamsta priva

lai išpildyti blankas su reika- Sočiai Securjty Board ofisą* 
laujamomis informacijomis.! pasakys, ką reikia daryt i į ro 
Tos informacijos yra būtinos! dymui amžiaus, 
įrodymui tamstos reikalavimo. 
Tos informacijos bus patik
rintos su Boardo rekordais, 
kad patvir t inus tamstai prigu
linčią apdraudą. 

Didelio svarbumo tarės do
kumentai, į r i t a n t i žmogaus 
ainžį ir, gąl, nuo tavęs reika-
lau.s priątatyni$ tekių dokq-
raenlu. Tam t i k s l i tamstos r e a u °.f 0 |d-Age and Survi-

Šeimos nariai, kurie praš€ 
apdraudos turi irgi pristatyti 
reikalingas informacijas įro 
dymui giminystės su apdraus 
tu darbininku. 

Socialės Apdraudos Boardc 
ofisas, kur prašymas paduo 
tas, perduos popieras " B u 

štų krašto pražūtį. 
Be abejo, ne vienam mūsų 

būtų labai įdomu po tokį fab
riką pasivaikščioti. ,Bet mūšų 
toks noras vargu ar gali kada 
nors išsipildyti. ^ 

Į sprogstamų medžiagių fab 
riką yra taip pat sunku pa
tekti, kaip pas karalių. Kiek
vienas toks fabrikas paprastai 
užima nemažą žemės plotą. 
Dar didesnis žemės plotas ap
link jį stūkso tuščias. Tiek 
pats fabrikas, tiek pats že
mės plotas yra aptvertas ne
perlipama tvora ir saugomas, 
kad niekas be leidinio į jį ne
patektų. 

Kodėl prie sprogstamųjų 
medžiagų fabriko prieiti ne
leidžiama, suprasti* nesunku. 
J u k sprogstamų1 ni&Jžiągų ga
myba yra valstybinė paslaptis. 
Be to, paprast i žmonės, besi
sukinėdami aplink fabriką, ga
l i išlėkdinti jį į padanges su 
visomis sienomis, mašinomis 
ir žmonėmis. Vis dėlto pasi
taiko kartais, kad sprogstamų 
medžiagų fabriko slenkstį per
žengia net visiškai pašalinis 
žmogus, pav. laikraštininkas. 
Žinoma, tokia laimė nusišyp
so tik retam, gavus tik ypa
tingą fabriko vadovybes ir 
valdžios leidimą. Pr ieš įeida
mas į fabriką, toks žmogus 
būna prašomas flgįįkti už du 
rų visus geležingus claiktus. Nė 
menkiausio geležįAia daikto 
neįsineša į fabriką ir larbi 
ninkai. Be to, lankytojas bū 
na paprašomas nusiauti net 
savo batus. Vietoj batų jis 
gauna gumines fclumpes, s p 
t rauktas storu vifiioniu velti 
niu. 

l ankyto ju i ir darbininkams 
šie reikalavimai statomi ai 
sargumo sumetimais. Geleži-

sibaigtų nelaime. O nelaime 
£ali būti tik viena — sprogi 
inas. Dažnai tokiame fabrikt 
būna sprogstamosios medžia
gos tįek, kad užtektų pasiųsti 
į .padanges didžiausiam Euro 
pos kalnui. Taigi nesunku su
prast i , kas būtų iš fabrįko. 
jfeigų toji medžiaga čia pat 
sprogtų. 

Pagamintos sprogstamosios 
medžiagos paprastai nebūna 
ilgai fabrike. Gana greitai ji i 
būna išgabenama į sandeli Uh, i 

i 

įrengtus nuo fabriko už kelio
likos kilometrų ir paskui nau
dojama užtaisyti šoviniams, 
sviediniams, minoms, torpe
doms, bomboms bei kitokiems 
reikalams. Dar vėliau visos 
šios medžiagos atsiduria fron 
te, kad t*frfo) ihpįftiPflftfrcflfTfl'" 
sumaišyti su žeme tūkstančius 
žmonių, sugriauti miestams, 
sunaikinti didelėmis pastango
mis sukurtam turtui^ sukelti 
pragarui , kitaip sakant, pa
laužti priešo atsparumui. 

M O T I N A M. J U O Z A P Ą 
Vąkąr Svemto Kazimiero Sesenj Kongregacija iš

rinko j Valdybą sekančias seseris: Generole Vyre^nią-
ja. Motiną M Juozapą, jos asistentes: Seserj M. Aloizą, 
Seserį M. Ritą, Seserj M. Vincentą, Motiną M. Immacu-
lątą, Generale Sekretorę — Sec-erj M. Eleną, Generąle 
Ekonomę — Seserį M. Liudviną. 

j P o sviete pasidairius 
CH1CAGO, 111. — Cicilistų 

* 'Nauj ienos" su pasega vone 
klausia, kokį konstruktyvi 

kioms pareigoms eiti. Jiems 
tik karves ganyt i . " 

Kai kas jam paaai^a tokią 
pastabų: . . . . 

"K a rvė s ir kiaulės liko, 

1HMK i r r»aro/Yc! o t a a f e n i " f l o l i • • 
• 

I ' r. MM mas ir pačios.atsako: ."Galia
ma sakyti, jok io ." Mano del- Vienas turtingas žmogus pa-
nasį, tavorščiai, rodoį, kad skelbė laikraštyje norįs sam-
seimas, teisingiau kai kurie dyti šoferjdriverj. J is buvo 
delegatai, labai daug atliko, pirkęs naujų mašinų. Tų pa
j u k tokiam hotely, tokioj sa- čių di^ną keli vyrai atvyko 
lej, pustrečio šimto delega- gauti siūloma darbą, 
tams, tiek pat galerijoj sve- — Jei tamsta važiuotum 
čių, nuolat zujant šon-ten mano mašina, — klausia jis 

" a š e r i a m s " išgirsti, pirmojo: - - kaip arti galėtum 

Gausios Šeimos 
DAUGĄIJ4AI. — Daugai- otelio 

liuose atsirado turinčių mana- dar gi per mikrofoną "o te - pravažiuoti pro' šį akmenini 
ziau kaip 10 vaikų per 30 šei
mų. Pažymėtina, kad iš tų gau 
sin^ų šeimų turime ir garbin
gų asmenų, kaip J . E. Vysr 
kūpą Keinį arba Vilniaus ap 

_ viršininką pulk. Šlepetį, kuris 
i y ra iš 15 asmenų šeimos. 

h e l " (iš Bagačiaus), "psia- stulpą f 
k r e v " (net du syk kito de
legato) ir kitokių joms pana
šių "cackl'ų" delegatų šne
koms pagražint i ," tai jau 
padaryta labai daug lietuvių 
kultūringumui pažinti. 

Pradėjo Supi 
Grybus 

ti 
' ! 

KAUNAS. — Akc. bendro
ve * 'Sodyba" per kooperaty
vus pradėjo supirkinėti grybus 
eksportui. Grybai supirkinėja
mi Vilniaus srityje, o taip. pat 
ipzūkuose ir šiaurės rytų Lįe-
tUvoje. Šįųo metu supirkinėja 

— Per vieną pėdą. 
— O, tamsta? — klausia 

antrojo. 
— Pei šešis colius. 
— O tamsta? — klausia 

trečio. 
— Pe r du coliu. 
— O tamsta f — klausia 

niai daiktai gali juk i ką nor?. 
. &^ J * * I mi briedenai ir voveruškos. 

atsitrenkti, o nuo smūgio g a l i ' « . . . , • i • -• - v ' 
, . o o Vėliau bus supirkinėjami ba 

sprogti kokia menka sprog-' n . . . . . ^ . 
r e ** v** , ravvkai ir kiti grvbai. Kainor-

stamosios medžiagos dalele V , v. 
^ ^ & ! šiemet aukštesnes, nesju per 

Taip pat gali sprogti medžią •' 
gos gabalėlis, patekęs ir po 
paprastu kasdieniniu batu. 0 
to jau užtektlų baisiai nelaimei 
įvykti. 

v 

Pa t s sprogstamosios me 

KAUNAS. — Lietuvos ga-
zietos apie visk^ grynai lie- ketvirto, 
tuviškai rašo. Net miestai i r ! — Ponas, aš nežinau kaip 
žmonių; pavardės rašomos arti aš galėčiau su mašina p ra 
grynai lietuviškai. Priklodui, ' važiuoti pro čį akmenį, bet jei 
vįsos gazietos Anglijos minis- aš važiuočiau jūsų mašina, aš 
trų pirmininką vadina tikra-' nuo to akmens laikyčiausi kiek 

nai. 

aisrai 

ja pavarde Churcliill, o Lie
tuvos gazietos Čiurčilis, 
Chamberlain — Čemberlenas, 
Verclun — Verdėnas? Licge 
— Liežas. Kada prie Pran-

j cūzijo^, miesto Calais buvo 
I mūšiai i r jo apylinkės ėjo iš 
I rankų į rankas, Kai kurios 
Lietuvos gazietos išspausdino 
žinią su tokiu apga lv iu : 

KAUNAS. — Iki biržoho 

galint toliau. 
— Tamsta protingas šofe

ris. Darbą gauni. 
Pavojaus reikia vengti, o 

neieškoti. 

. — Už valandos būsite prie 
altoriaus, tai dahar duodu de
šimt tūkstančių dol., bet tur i 
prisiekti, ka:l visada "būsi ge-

itU> Pagaliau, kieno gi rankose j ras mano dukteriai. 

gimimo metrikai, jeigu turi, 
arba bažnytiniu rekordas tavo 
krikšto, bus pri imtas. Origina
lo tų dokumentų nereikalauja
ma. 

vors Insurance" VVashingtone. 
kur bus pilnai išegzaminuotos 
Jeigu prašymas tinkamas į 

mėn. gautomis iš urėdijų ži-. j Kalė f" f i e s t ą Calais lietu-į — Palauk, leisk pirma su-
džiagos fabrikas yra nuolati- J niomis įvyko apie 30 mižkų viškai vądįna Kalė. ' | skaičiuoti, ar tikrai y ru de-
nės tylos vieta, Oia kiekvie- j gaisrų. Daugiausia gaišių bu-• 

statymu, bus užgir ta^ ir So-

Gahma prLta tv t i kopija' ^ . . ^ " f * č?**? f*1*** ^ ^ • * " * k a l U ) i 

Visos durys yrą {taisytos taip, certifikuotas išmokėjimui. Po-
tokio rekordo, a r originalo fo-j p i e r o s t ą d a e i s j J u n g t V a ) s t i 

tografiją. Jeigu negali prista-į j ų įždą, kuris išsiunčia Ą p 
tyti tokio rekordo, a r kopijos, draudos Čekius. 

šimt tūkstančių. 
s nam įsakyta neligioti , nešoki-{ vo Žalgirio miškų urėdijoj/* YlLNJtUSiį — Uralas Ti« : 

1 nėti, vengti staigių judėsiu ir nors ploto ir nuostolio atžvil- i ^ ' ^ Jsi'jj&K ^L^J Taiasta taijj sumušei ši-
i, n . , . v i i * . . . . .7 v r - , ~ . Kevicius sy^ | ueinviiis par v >-„> • .. . 
kalbėti pašnabždomis. Apie gm jie y ra nezyiap% Gaisni ^ ^ Kį£*T . $4,*P°gTJ, kad jisai tris savai-. v , . ..T . KompiliavotąvOii J ,_. . ' priežastys y r a rvairųjs: nuo į tes |ie^aięjo įoĮcio darfeo d'rb-

S traukinio g a m ž i o , vienas — "£* pirąja guoe jau? kad 
kad atsidaro ir užsidaro visiš an t ras padegimas, ^ g i n a n t I lietuviai s t^žjėviai , bet da r 
kai pamažu ir be jokio garso, nųške. šakas ir įaugfeusia ne netikėjau. Dabar jau įsitifci-

Be abejo, mes esame gird*3-; žinomos priežasties gaisrų. nau.-Taiiiau'tojai^netinka to-

i V* 
t • i , 
I 

ti. Ką tamsta pasakysi savo 
Pasiteisinimui ? 

— J isa i vistiek bu*vo be
darbis, 

.. 
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M U Š U M O K Y K L O S 
KAS SKAITO, RAŠO — DUONOS NEPRAŠO. 

! 

Šv. Kazimiero Aukštesnioji 
Mokykla, Pittsburgh, Pa. 

Šv. Kazimiero aukštesnioji giliau suprasime mtisų skola 
mokykla (Hi^h School), nors 
laikraščiuose mažai garsinasi, 
bet gražiai gyvuoja per šiuos 
šešis (6) egzistavimo metus. 
Reta katra parapija isigali 
turėti savo privačia aukštes
niąja mokykla, ir rttas kle
bonas, kuris nori pasiimti ant 
savęs tokią atsakingą ir su 
daugel rūpesčių susijusią pa
reigą. Kun. Magnus Ka/.ėnas, 
Sv. Kazimiero parapijos kle
bonas, kaip tik turi tą ypa
tybę, kad jokių sunk?nybių ne
bijo. Jo valia, kaip plienas, 
ir jei kartą pasirįžta, tai iš
tveria iki jo darbai apvaini
kuojami pasisekimu. Taip ir 
su savo parapijoj įsteigta 
aukštesnąjia mokykla. Jis nu
matė, kad ji buvo reikalinga 
jo parapijos jaunimui ir žūt 
būt ji atsirado ir su visais 
reikalingais įrengimais kny
gynu, chemijos ir biologijos 
labratorijom, sale giminasti 
kai. Po dviejų savo. gyvavimo 
metų tapo taip pat Pennsyl-
vanijos Mokslo departamento 
užgirta, ir ją baigę mokiniai 
gali įstoti į universitetą be 
jokių egzaminų. Ją lanko ąi;tj 
40 mokinių. Mokyklos perso
nale yra 5 Seserys Pranciškie 
tčs ir du pasauliečiai. Mokyk
los direktores pareigas eina 
Sesuo M. Paulą. 

Jums, nes tada i\atalikiškas 
išauklėjimas pradės daiotį vai
sius — tas išauklėjimas, kuris 
buvo galimas tik per Jūsų rū
pesti ir pastangas. 

Tą ką mes galime aukoti at
silyginimui atrodo per men
ka dovana iš mūsų pusės, bet 
kasdieninė mūsų malda, kaip 
smilkalas, kils prie Dangiško
jo Tėvo, kad Jis laimintų Jus 
visuomet. Ir visuomet, Bran
gusis ffėve, kaip metai diena 
iš dienos slenka į amžinybę, 
mes melšime ir liksime dė
kingi " 

Jų įvertinimą mokyklos ir 
tėvų, kurie davė jiems progą 
baigti aukštesniąją mokyklą, 
jie apibūdina savo atsisveiki
nimo kalboje: 

"Brangieji, pagaliau sulau
kėme šios taip reikšmingos, 
seniai laukiamos dienos. At
siekėme savo tikslą ir mūsų 
ketverių metų darbas tapo 
apvainikuotas atestatu. Mums 
tai duoda daug džiaugsmo, 
nes atbaigtas pagrindinis iš
simokslinimo darbas, ir taip 
didžiuojamės, kad baigimo liu
dijimus gauname katalikiškoj 
ir lietuviškoj §v. • Kazimiero 
mokykloje. 

Per keturis metus didžiai 
ir 

ffl 

V I S I K A I P V I E N A S 
ĮPITTSBURGHO APSKRITIES 

LIETUVIU DIENA 
IR j SV. PRANCIŠKAUS AKADEMIJOS 
KERTINIO AKMENS ŠVENTINIMO IŠKILMES 

KETVIRTADIENĮ, LIEPOS 4 DIENĄ 

SESERĮ! PRANCIŠKBIĮJ VIENUOLYNO PARKE 
• 

Liberty Tubes - Route 88 - Hamilton Road 

PARKAS ATIDAROMAS 9 VAL. RYTE JŽANGA 25C 

Suorganizuotas- Chicagos Liet. Kat. 
Studentų Klubas 

3 = ^ S 
jus, kurie sugebėjo apkeliauti kuotos atvykimu labai brau 
pasaulį, išmatuoti jūrų gilu
mas, ištirti tolimąsias žvaig
ždes; atrasti niekam nežino
mas žemes. Taip ir mtes jau
čiame, kad jeigu ką nors ver
tingesnio pasieksime gyveni
me, tai tik per Jūsų rūpestį 
ir pasišventimą. Lai Dievas 
Jums teikiasi už viską atly-

malda. • - . 4 

mylimas ir gerbiamas knn. 
Kasmet Mokykla sugeba iš-1 klebonas ir gerosios seseles 

leisti savo metinį leidinį *'<#-• mokytojos mmnis rūpinosi, 
simiron," kuriame apibūdina mus lavino ir auklėjo., J*ų pa-
savo metų veiklą. Šių metų mokymais pastiprinti galime ( Brangieji mokslo draugai, 
leidinį dedikavo sekantai: , 4 a W d r ą s i a i ' ^ šiandien-lemta tarti, 

"Marijai Nekaltai Pi;.Jo- m * s u r a m i a frP»««MH šven• "sudiev:" šiai brangiai mok 
tai, Visą Motinų Karalienei 

gaus svečio, būtent J. B. 
Vysk. Petro Cūčio kuris su
teikė abiturientams didelę 
garbę įteikdamas jiems mok
slo atestatus. Jis gražiais pa
tarimais nušvietė baigiančiam 
jaunimui kelią, kurį turėtų 
pasirinkti, ir įspėjo klaidas, 
kurių, turėtų saugotis, kad pa-

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

Rugsėjo 2 d., 1940 m. 
VYTAUTO PARKE 

ginti — bus inūsų kasdienine • siektij aukščiausi gyvenimo 
Serj. 

ir mūsų brangiom Motinom, 
kuriom po Dievo mes esam 
skolingi už neįkainuojamą pa
veldėjimą mumyse Katalikių-
ko Tikėjimo ir mokslo, mes 
1940 metų klase meilingai ski
riame šį leidinį." 

Mokiniai taip pat labai 
jautriai savo dėkingumą kun. 
M agnu i Kazėnui išreiškia 
šiais žodžiais: 

"Žodžiai negali išreikšti 
mūsų gilų dėkingumą Jums, 
Brangusis Kun. Klebone, už 
Jūsų nesuskaitomas geradary
bes mūsų gerovei, kurių mes 

ta dfąsa ir plte^o valia: Tikf- s i o įstaigai išmeskime ne vien 
mes, kad neapvilsime | v : Kfc atestatus ne vien džiaugsmin-
zimiero mokyklos vilčių. Tat 
už viską Jums* brangios auklė
tojos reiškiame gilius padėkos 
žodžius. 

Brangieji gimdytojai šioj 
iškilmingoj dienoj mūsų šir
dis taip pat krypsta į Jus 
pilnos dėkingumo už Jūsų 
mums parodytą medę. Be Jū
sų pasiaukojimo mūsų gero
vei, %t( mes šiandien čia ne-
stovetumem garbes aureole 
apsupti, bet kur nors sunkia
me darbe paskendę vargtu-
mem savo dienas del duonos 
kąsnio. Tėvai savo pasišven-

šiandien pilnai negalim įver- timu yra davę pasauliui tuos 
tinti. Bet laikui bėgant, mes į garsuosius žmones, tuos geni-

gų valandų prisiminus, bet pa
siimkite su savim tuos kilnius 
pasiryžimus, kuriais buvome 
auklėjami ir juos gyvenimo 
vykdinkime. Atsiminkime, kad 
jeigu eisime tais gražiais ta
kais, — dorybes ir katalikišku
mo, kurie mums per šiuos ke
turis metus buvo nurodyta, 
tikrai pasieksime tą dangišką 
tėvynę, ir ten susitikę pava
sarį švęsim drauge amžinai. 

Birželio 16 d. gražioj pa
puoštoj parapijos salėj įvyko 
mokslo metų užbaigimas, da
lyvaujant dideliam skaičiui 
tėvų ir svečių. 

Šios iškilmės buvo apvaini-

Birželio 28 d. buvo sušauk
tas pirmasis A.L.R.K. Studen
tų ir Profesionalų Sąjungos, < 
Marąuette Park kuopos susi 
rinkimas. Atvyko gražus skai
čius studenčių ir studentų. 

Susirinkimą pradėjo įžangi
ne kalba stud. Jonas Stoškus. 
Tos dienos sus-mo dienotvar
kei pravesti prezidiuman pa
kvietė studentą A. Skiriu — 
pirmininku ir L. Šimutį. Jv., 
— sekretoriumi. 

_ Dienotvarkė buvo sudaryta 
įvairi; buvo net trys paskai
tėlės. A. Skirius kalbė.jo apie 
Studentų Sąjungos idealus, 
kondensuotai nušviesdamas 

šūkį "siek mokslą, dirbk tau
tai, gyvenk tikėjimu.'" 

Jonas Stoškus papasakojo 
apie liet. kat. studentų kuopų 
veikimą Naujoje Anglijoje, 
apie veikimo tikslą, nariu pa
reigas ir teises. 

Jonas Pilipauskas davė isto
rinių žinių apie A.L.K.Iv. Stu
dentų Sąjungą ir api/j "Stu
dentų Žodžio" žurmila.. Stu
dentams buvo įdoran išgirsti 
iš jo keletą žodžių, nes jis yra 
penkis metus redaciv*;s "St. 
Žodį" ir veikęs A.L.R.K. St. 
Sąjungoj. 

Į naująją Marąuette Park 

H. Šliterytė, Eupbrosią Mik
šytė, Franees Ku/.marskytė, 
Eleonora Kandratait««. Aldona 
Sakalaitė, Alice Shauibarytė, 
Adeline Vaikutytė, Monika 
Kezabitauskaitė, Jo«Uta Stoš
kus, Leonardas Šimutis, An
tanas Skirius, Jonas Pilipaus
kas, Pilypas Klikūnas, Bene
diktas Vaišnoras. Jonas Vikas 
ir Jonas Zaikis. 

Visi dalyvavę susirinkime 
buvd iššaukti pavardėmis ir 
supažindinti vieni su kitais. 
Kiekvienas pasisakė kokias 
lankė ar lanko kolegijas^ kad 
ir kokius įsigijo mokslo laip-
snius. 

Į valdybą išrinkta: pirm. 
Alice Shambarytė, vice-pirm. 
P. Klikūnas, sekret. Elena 
Šliterytė, kasin. Leonardas 
Šimutis, Jr., soc. sek. Adeline 
Vaikutis. 

Atstovu į A.L.R.K. Stud. ir 
Prof. seimą, liepos 2, 3 d., 
Tliompsone, Conn., išrinktas 
A. Skirius. 

Kitas susirinkimas įvyks 
liepos 16 d., antradienį, 8 vai. 
vak. Vieta bus vėliau paskelb
ta. 

p. A. Petkui studentai taria 
nuoširdų ačiū už leidimą nau-

SOOTHE v S o EYES! 
M A K E T H I S S I M P L E T Ę S T TODAY 

EYES OVERVVORKED? D o t h e y smart 
and būru? Murinę brings ąuick relief. 
Try tw6 drops of Murinę night and 
rr.orning and whenever your Eyes are 
irritated and reddened or feel tired. 
fi 

«I0 

Murinę is alkaline—pure and gentie, 
economical. too. Try Murinę today. 

kat. studentų kuopa įstojo 17 dotis jo gražiomis patalpomis, 
narių; Florencija Stankūnaitė, A. Sh. 

Padėti Pinigai kas Mėnesi iki 11 Dienos, Neš Nuošimtį Nuo 1 Dieno* 

YOUR EVES 
•OOTHES . CLEANSES • REFRESHES 

*&BFi 

Katalikai! Skaitykite 
katalikiškus laikraščius. 

vien 

Listen to 

PALAKIEMS 
YOeOSLAV-AMERICAR 

RAOIO BROADCAST 
Every Saturday, 3 to 4 P. M. 

STATION W H I P 
1480 Kilocydes 

(First StaUon on Your DiaI) 

Announced in English 
Featuring a Program of 

GUSSIGAL AND FOLK MUSIC 

i 

TURTAS VIRŠ #5,500,000.00 
ATSARGOS KAPITALAS #360,000.00 
Dabar mokam 3Vį% už pa

dėtos pinigus. Duodam pa
skolas ant namų 1 iki 20 m. 

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS 

LOAlf ASSOdATIOR 
OP CHICAGO 

JCSTIN MACKJEYV1CH, 

Chartered by U. B. Gon 
8AVINOS FEPERAT.I.T 

INSURED 
• 

4192 ARCHER AVENIU 
TEL. VTRGINIA 1141 

1 ; 
VAL.: 9 iki 5 p. p. Trečiad.: 9 iki 12:00 p. fieštad.; 9 iki 8:00 v. t. 

į0mm o * * * * » I M , 

'KID5 

NAPPY 
HE OAN6STERJ 
MAVE SEEN 

CAPTURED AND 
CVERYTHMG IS 
UNKR COmtOL 
AUT TMCRC «S 
rnu. ONE DOUST-
PUL ISSOE N 
THE AAJNOSOF 
^TMl AOUCE. 
NrfHATUTTHE 
GAM&STER.StUAV, 

•4THEEYE?4 

WE MOWF«NO 

UGMTEMMETME 
POUCiOMTM*r 

P04NT. 

^MA-fMAf YOU MCAH T MAT ftlcT 
BAO GAI4GSTER DROPPEO Mtft 

GUN WHEN VOO HiM TMROUG* 
TMAT PtA 4MQOTER?MOfHO.». 
W A i T \ L THE RĘST OF TME BOYS 

1 JUST STO0PED OVER TO 
THANK YOU MEN FOR ALL VOU'VE 
DONE? AS FOR THE VDUNGSTERS 
IVE GOT SOMC BRANO NEW BIKES 
PUT AWAV ANO ANYTIAAE YOU ^d 
LAOS WAHT SOML OF BAILEY'S «5 
SPECIAL JELLY B6AN5, JUST COME 

By Irv Tirm?.n 



JAUNA KARŽYGE 
Chieagos pietvakarių pri«*-. Adele buvo pamaldi, gera 

miestyje gyveno Avižų š< ima: darbšti mergaitė. J i už mok> 
Prie antraeiles gražiai eeuien- lą net dovana gavo; priklau-
tuotos gatvės turėjo nedidelį sė prie jaunųjų choro ir ka> 
namelį. Jis buvo naujas ir, seknu: Venis per v. ikii Mi-
gražus.' Tiek namo priešaky- šias giedodavo. Deja, jos š r-
je, tiek kieme amžinai žalia- dėlė buvo nerami Ji niekad 
vo dažnai pjaunama žolė, iš nematė bažnyčioj savo tėve-
abiejų šonų in galų karklų Ho, o ir mamytė užklysdavo 
tvorele apsupta. Visas Avižų tik tada, kai jos Adeliutė tu-
namelis atrodė it gražus pa- rėjo savo gabumui parodyti, 
veiks!as žaliuot? rėmuos. * * * 

Namo išvaizdos grožį j>ri- — Adele, — pasakė karta 
žiūrėjo tėvas, viduje tvarkė jai tėvas: — tu mokyklų bai-
motina, o jų paūgėjusiai ke- 'gei ir toliau nėra reikalo pri 
turiolikos metų dukrelei Ade-' klausyti prie choro. 
k i teko gėlės sodinti, jas, — Tėveli, choras man lai 

ko negaišina: vienų kartų sa 
vaitėje choro pratyba vaka 

laistyti. 

Kaimynams atrodė, jog A-
vižų šeima yra laiminga. Tu-

ne-

re ir sekmadienį Mišios. 
— (jai ir taip. Bet aš nori nuosavų narna, turi 

prastų "buicka", bet labiau- riu> k a d Augiau bažnyčioje( 
šiai trauk§ kaimynų akis ma- negiedotuni. 

— Ačiū, mamyte. J Aš meldžiuosi už tave, ma-
Patys vieni tėvai pasilikę, myte, ir už tėvelį, kad Die-

mažai begalėje valgyti. Ma-( vas duotų judviem atgailos 
žai ir tekalbėjo. Abudu jautė malonę. 
užgulus ant širdies v-imkų -ak-

LIETUVIAI DAKTARAI 

l ' meni: dukrele nieku m nusi
kalto ir nubausta. 
- — Už bausmę, — tarė iš 
namų išeidamas tėvas Adele.'.: 
— nei šiandie nei rytoj iki 

— Bet, kovlėl, mažyte, tu 
nepaklausei tėvo, kai is va
kar liepė valgyti mėsų? 

— Būna dalykų, kai rei
kia daugiau Dievo ir Jo Baž-

neffu nycios klausyti, negu tėvų. vakaro nieko nevalgvsi, —i% T . , . ,. i . . . . . °* . . lAiekas netum galios versti kad noii pasninkaut, tai ir 
pasninkausi. Ar ne nuodėmę padaryti, 

taip, mamyte f 
— Tu tais klausimais dau-

: nu 
uso 31. 

Neramiai praėjo vakaras. 
_ i ,••• £ i a u išmanai uz mane, Rvte tėvas dar padidina 1 . , 

1 sidus 
bausmę. 

— Vi^ų dienų iš kambario 
neišeisi laukan. 

TeL YARds 3146 
VALANDOS: Ntio 11 iki 12, 

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

Šeštadieniais: 11 iki 12 

OR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Taipgi akinius pritaikau. 
3343 S. Halsted Street 

rei. CANal 5969 

DR. VVALTER PHILLIPS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2155 VVest Cermak Road 

OFI$0 VALANDOS 
1 — 4 ir 6:30 — 8:30 vakare 

ir pagal sutartį. 

— Tai kodėl, mamyte, tu 
negalėtum atlikti velykinę, 

savo 

lor.;., mandagi Adele. 

Ištikruju, Avižų šeima ne-
buvo laiminga. J $ slgge dva
sios slogutis. Ir tai tęsėsi ke
lete metų. Buvo taip. 

Izidorius Aviža, daugiauj g io> n e i i ž t o _ n e g a l i ^ 
pats per save prasilavinęs | ^ j r Daigta. 
žmogus, 

— Klausau, teveli, — at-
Hespublikonų • partijos kandidato į viceprezidentą senato

riaus Charles McNary žmona klau'sosi radio pranešimų savo 
sake nuliūdus duktė. Išbėgo J namuose, Salem, Ore. (Acme telephoto) 
į lauka, kad paslėptų 
skausmo ašarą. J i taip mėgo Pagrasino jisai ir sugalva prausyklos paėmė" skustu v* 
g i e d o t i , b u v o g a r i a m a už ba l - 3° n a u j ę s k a u s m ą . ^ g a l a n d a m ą d i r ž ą i r ke l i s k a r 
so skaidrumą ir dabar, nei iš! Atėjo penktadienis. Tėvas tus klūpančiai Adeliutei pei' atsiklaupus pas lovą, juk te

buvo pratęs įpienktadimį bii-| pečius užkirto. Ji susirietė į v e l i s neliepė klūpoti. 

— Klausau, tėveli, — grau- priimti Jėzų į savo širdį, o 
džiai atsakė be reikalo bau-j gal tada mūsų nameliuos vel 
džiama Adele. • m^l ramybe ir laimė. Gal 

Atėjo ir praėjo pietų lai-! ir tėvelis atsiverstų, 
kas. Jau pavakarė. Adelė nei-j K. Bitikas. 
na iš savo kambario. Vykdo i ^ g u s daugia i ) 
tėvo įsakymą. 

Motina nerami. Eina pa- L1LTUV1A1 'DAKTARAI 
guosti, o gal ir paii pasi-
g u o s t i p a s s a v o m a ž y t ę . Telefonas: Hemlock 5849 

- D u k r e l e , k , t u . ia ve ik i | ^ ftJCfi T § B R A Z A S 

DR. F. C. M U M S 
PHYSICIAN AND SURGEON 
2158 VVest Cermak Road 

Ofiso teL CANal 2345 
Ol'iio Vai.: 2—4 ir 7—9 

2305 So. Leavitt SU 
Bea. tel. CANal 0402 

norėdamas draugų 
akyse - pasirodyti pažan gus, Bėgo savaitės. Adelė nu-

tinai valgyti mėsos, nors sek- kampa, ir pravirko, 
madienį jam patikdavo ir sil-| — Liaukis, tėvai, — tari 

j kė. V.isi susėdo pietų. Moti-j motina, pakeldama dukrelę is 

Mamyte, aš meldžiuosi. 

užsisuk, ir ėmė skaityti k o - ! ^ 1 ankstybas Mis ias , ; n a fr t g v M ^ ^ s u mg3 a . i kampo. 
munistinį laikraštį, įsirašė į i ko1 Jo s t § v e l l a i dėdavosi , b e t ; D a k t -
daug žadančia garsaus vardo P n e choro nepriklausė. Pro-
draugiją. Nei pats nepajuto, tarpiais vien radio atsisuku

si klausydavosi bažnytinių 

u 

kai jo tikėjimo likučiai su
tirpo draugų pašaipoje. J is giesmių, 
nustojo tikėjęs į Dievą, į am
žinąjį gyvenimą. Bet jis bu
vo nuoseklus, — neveidmai
niavo. Kartą apsisprendė gy
venti be Dievo, — įis dau
giau nėjo bažnyčion, nepaisė 
šventų dienų, nelaiką penk
tadienių. 

Iš karto moteris priešino
si, bet ir ji mažr.i ką žinojo 
jr>ie tikėjimo tiesas. Neturė
jo pas ką pasitarti. Kad my
liniam vyrui įtikus, ji pase
ka jo nusistatymą. Visai ap 
siteidžia dvasinėse pareigose, 
apleidžia velykinę, apleidžia 
maldą. 

Daugiausiai šeimos nelai
mę aljautė Adeliutė. J i jau 
bttvo baigusi parapijos mo
kyklą. Nors tėvas buvo nore
l į ją pasiųsti į viešąją, be
tik yhinę, bet labai prašant 
dukrelei ir jos motinai užta
riant, nusileido ir leido baig
ti. 

— Ade'.iute, — sako jai 
vieną sekmadienį tėvas: — 
gana tau davatkauti: bėgi ir 
bėgi į bažnyčią, o ką ji tau 
duodat 

Kaip tai, tėveli? Juk 

- visa kita, bet mė-Į Mažyte, eik į savo kam 
sos neima. j barelį. 

— O kas, dukrele, ar ten' 
mėsa neskani, kad nevalgai! 

— Mėsa skani, bet šiandie 
penktadienis. 

— Tai kas? 
— Tikintiesiems yra Baž

nyčios įsakyta penktadieniais 
susilaikyti nuo mėsos, Išga-

privalome melstis, privalome nyt(>J<> kančią atsiminus/ 
Ir~tTr~vėl su savo pa

mokslais H Tu savo tėvui ir 
(lotinai nori gėdą padaryti f 
Žiūrėk, kokia protinga. Bei 
ag tau įsakam imk štai mė
sos ir valgyk. 

— To nebus, tėveli, — a t i 
lodama atsakė mergaitė. 

— Ką tu sakai 1 Tu ne-
idausai? Pažiūrėsim. 

— TŠva i , n e s i b a r k , m a t a i 
mergaitė išsigando, dreba, — 
užtarė motina. 

— Aš jai parodysiu, ką 
reiškia tėvo neklausyti. Eik 
į kampą ir klaupkis! — pirš-

rapijines mokyklos išmokina j tu nurodė, visas įtūžęs, 
tėvo neklausyti. Palauk I ta] Pats atsikėlė nuo stalo. Ne-
man. Į sivalgo. Neramus. Pyksta. Iši 

Dievo * prašyti sau malonių, 
paramos gyvenime. Dievas 
nėra mums lygus, tėveli. Iš 
Jo turim gyvybę, sveikatą, 
pasisekimą. 

— Tu man pamokslą, 'sa
kysi, savo tėvui? Kodėl tu 
tokia neklusni! 

— Klausau tėveli. 
—» Taigi, daugiau nei šven

tą, nei šiokią dieną į bažny
čią neisi. Ai pažadi? 

— Ne, — trumpai pasakė 
i r p a b ė g o . 

— Tai mergšė, — tarė patt 
sau tėvas: — tai vig tos pa 

NAUJAS APARATAS 
AKINIAMS PRITAIKINT 

b 

She's pretty as 
a pietine, 

\ 

ITHAT LITTLE GAME" A DIILL TRIP I 

No one can tolerate halftosis (bad breath). 
I t can ruin ai mos t any girl's popularity 
. . . her elosest f riendshiips. 
. Food fermentation in the mouth is said 

by some authorities to be a maior cause of 
halitosis. And the insidious thing about 
thls offensive condition is that anyone 
may have it and neveąrealize it. Priends 
know, of course . . . only too well. But, un-
fortunately, it is such a delicate subject 
tkey won't teil. 

So don't gamble with your sočiai oppor<-
tunities and your happiness by taking un-
necessary chances. I t is so simple to take 
precautions by gargling with pleasant-
tasting Liaterine Antiseptic—mouth fer
mentation is quickly checked and its 
odors are overcome. 

G«t the Listerine Antiseptic habit. Use 
it . . . moming and night, and before all 
important engagements.-Lambert Phar-
macal Company, St. Louis, Missouri. 

LISTERINE 
for HALITOSIS 

• (BAD BREATH) O 

' 

LIETUVIS ADVOKATAS 

CHARLES E. ZEKAS 
ATTORNEY ĄT LAW 

Mieste Ofisas: 
H South U Salle Street 
Suiite 1701 TeL Randolph 0331 
Naujas namų adresas: 
7019 So. Artesfan Ave. 

TeL Hemlock 1940 

Budriko Rakando Krautu
vėse rasite patyrusį akių 
daktarą (optometrista), ku
ris pritaikins jums akinius. 
Teisingas ir geras patarna
vimas. Akių egzaminavimas 
dykai. 

1941 Metlų Badios iškrautos 
ant parodos. $95,000 vertes 
gerų rakandų stakas. Elek-
trikines Ledaunes, Pečiai, 
Karpetos. Teisingos Kainos. 

Lengvi Išmokėjimai. 

Del teisingo radio patarna
vimo šaukite: YARds 3088. 

JOSEPH F. BUDRIK 
FURNITURE HOUSE 

3409-11 ir 3417-21 South 
Halsted Street 

B U D R I K O P R O G R A M A I : 
"VVCFL, — 970 kil. Sekmadienio 
v a k a r e 9 vai. 
W H F C — 1420 kil., Ke tv i r t a 
dienio vak. 7 vai. 

M E M B E R 

D U O D A M E 

P A S K O L A S 
A N T N A M Ų 

Del Pirkimo — Pataisymo 
Ai Seno Morgičio Atmokčjimo 
Ciceroj, Chicagoj ir Apylinkėse 

INSURED 

TAUPYKTT P E R | 
PASTĄ. - i s ^ ST . A N T H O N Y ' S 

6 U I L D I N 6 & L 0 A N A S S 0 C I A T I 0 N 
1500 South 49th Court, Cicero 

TeL CICero 412 Jos. F. Gribauskas, Sec. 
VU.: Pirm., Ketvlr., šeŠtad. 0 iki 8 • . T.; Antr., Trečtod. • iki 5 pp. 

DABAR MOKAME 3 į % UŽ PADĖTUS PINIGUsĮ 

KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI $5,000. 
per Pedeml Savings and Lo»n Insurance Corp., Wawhmgton, D. a 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Ave. 
Oiitio \ 'alaiido!3: 
i o p i e t — 1 ik i 3; V a k a r a i s 7 iki i) 

Sekmadien ia i s su lyg s u t a r t i e s 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
D A U l ' I S T A b 

1446 So. 4^in C t , Cicero, iii. 
f Antradieniais, Ketvirtadieniais 
> ir .Penktadieniais 
i Valandos: 10-12 ryte. 2-ti, 7-9 P. M. 
314/ b. naisieii Su, CiLcago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: b — 8 popiet, 
ir b:'60—8:30 vakare 

Telefonas CANal 7329 

DR. PETEfi J . BARTKUS 
ixxDriOJAS IK, ( J±l i i iUi i« iAb 

1BXft Vvest Cermak Road 
O^iSO VALAiNDOa: 2-4 ir 7-9 

ir pagal sutartį. 
Sekmadiesiais įaipgi pagal sutartį. 

n.es. ieieionas fc>£iiiey 04^4. 

DR. V. E. SIEDLINSKI 
DANTISTAS 

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LATayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais. 

4631 So. Ashland Ave, 
TeL YARds 0994. 

Pi rmad ien ia i s , Trečiadienia is i r 
Šeštadieniais. 

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

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

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki | 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 

Sekmad. nuo 10 iki 12 vaL ryto. 

DR. MAURIGL KAHN 
GYDYTOJAS IS. UH1KURGAS 
4tk̂ l So. Ashland Avenue 

TeL lARds 0994 
Rez. teL PLAza 3200 

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

TeL Cicero 1484 

DH. S. R. PALDTSIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kainp. lotos uat. ir 4ym C t 
O F I S O V A L A N D O S ; 

N u o 2 ik i 4 pop ie t i r 7 ik i 9 vak . 
i r p ag a l su t a r t į . 

Kes. 16Z5 50. ooth Avenue 
' TeL Cicero 1484 

DR. A. JENKINS 
(Laetuvis) 

GYDYTOJAI IR CHIRURGAS 

2500 VVest 63rd Street 
OFISO VALANDOS: 

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

Ofiso teieionas PROspect 6737 
Namų telefonas VIRginia 2421 

TeL YARds 5557 

DR. FRANK C. KVlfiNN 
(Kviecinskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street 

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

ii pagal sutartį, 

DR. P. J . BEINAR 
(Beinarauskas) 

GYDYTOJAS IB, CHIRURGAS 
byOO So. Halsted Street 

TELEFONAI: 
Ofiso — W£Ntworth 1612. 

Res. — YARds 3955.' 
OFISO VALANDOS: 

2 iki 4 popiet. 7 iki 9 vakare. 
Trečiadienia is i r Sekmadienia is 

paga l su ta r t į . 

TeL YARds 2246 

DR. C. VEZELIS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47tn Street 

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

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

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2423 YV. Marąuette Road 

DR. STRiKOL'IS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

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

Office teL YARds 4787 
Namų teL PROspect 1930 

Tel CANal 6122 

DR. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 YV. Cermak Road 

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

DR. J. J. K0WAfi 
(Kowarskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 YV. 63rd St, Chicago 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį. 

TeL YARds 5921. 
Res.: K£Nwood 5107. 

DR. A. J. BERTASH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oilso vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 
756 VVest 35th Street 

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

6631 S. California Ave. 
TeL BEPuUto 7MI .. 

Ofiso teL VIRginia 0036 
Rezidencijos teL: BEVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vaL: 1—3 ir fr-8:30 P. M 

Nedeliomia pagal sutartį. 
TeL CANal 0257 

Rez. teL: PROspect 6659 

DR. P. Z, ZALATORIS 
GYDYTOJAS LR CHD2URGAS 
1821 So. Halsted Street 

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

f iki & u i . v a U » ~ L 
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Apsišvietę ir 
! Sumanus Ūkininkai 
I 

ATSTATOMI LENKŲ 
I9MEKINTI KRYŽIAI auaal ^ . k 

. i zidiKai. — Dapsių kaimo 
Prūses parapijoj (Ignalinos ūkin. Milevieiug savo nenau-

vabe., Švenčion. apskr.) pasą- dojamn lankų slėniuose stato 
kiAkai gražiuose Lūšės ežero užtvankas ir atit inkamus į-
krantuo8e, yra didelis Meiro-1 rengimus įtaisyti tvenkiniui 
nių kaimas. 1929 m. šio kai- ir pastatyti elektros jėgainei, 
mu jaunimas ir senimas su- kuri tiektų 'srove paties M i te
manė pastatyti gražų, akmens vi&aus troboms apšviesti bei 
kryžių su tokiu parašu: ;<Mev( apylinkes ūkininkų reika-
ronių Šv. Kazimiero draugi-! lams. Tvenkiniuose bus augi-
jos jaunimo paminklas, pasta-1 narnos ir žuvys, 
tytaa dviejų metų sukaktuvem* , Bueiškių dv. savininkas 
skyriaus įsikūrimo atminimui. Svirtnnas augino prūduose 
Šv. Kazimierai, Lietuvos pa- karpius. Jis skundžiasi, kad 
trone, vesk mūsų Tėvynę į praėjusių žiemų sušalo net 
šviesių ateitį". I 26,000 jaunų karpių. Kadan-

Pastatė ir per šv. Lauryno gi veislinių kaupiu, dabar ne
atlaidus (rugpiūeio 1 d.) tu-1 įmanoma gauti, tat didžioji 
rėj© būti pašventintas. Tik1 dalis prūdų nusausinta ir įuo-
prieš dvi dienas prieš šventi-' se sėjama vasariniai javai, 
nima, po nakties meironiečiai; Vėliau tos vietos vėl fois už
mato, kad vietoj gražaus kry~; tvenktos ir užveisti karpiai, 
žiaus... stovi laužas. Kančia j Gulbes, kurias minėtuose prū 
su visu viršum numesta į ša
lį, patą vidurys — apie metrų 
ilgio su visu parašu dingęs, o 
apatinė dalis gerokai apdau
žyta ir sunaikinta. Pamatę to
kį vaizdų verkė jauni ir seni, 
verkė maži vaikai ir visa apy
linkė, ir stebėjosi tokiu oku
pantų — lenkų darbu- Bet ir 
po tokio įvykio meironieciai 
nenuleido rankų ir ėmė ieško
ti išniekinto kryžiaus. Pėdsa
kai rodė į ežerų. Sėdo į valtis 
ir su visokiais graibštais ėmė 

Vilniuje ir Jo Srityje Kur Dingo Ežeras? 
Ateivių Esą Apie 
90 Tūkstančių 
Žmonių 

Provizoriniais apskaičiavi
mais, Vilniaus mieste .ir kraš
te esų 90 tūkst. žmonių, ne
turinčių teisės į Lietuvos pi
lietybę, nes jie atkelti arba 
patys atsikėlė iš Lenkijos ga-
lunioš. 

Tų žmonių darbingų esų, 
gal, tik apie 20 tūkst. asme
nų, kiti seniai, vaikai ir šiaip 
darbui netinku. 

Tie ateiviai ir tarnybų ne
gali užimti, o daug kas netu 

— Imbrado valse., 

Kasamas Kanalas 
VAINUTAS, (Tauragės ap-

apie du kilometrus nuo Kova- s k r ) ~ P e r ****** ' V a } 

liškių malūno, prie Smėgiš- B u t o " G a l n § s k m ' k a*a» i as «>-
kių kaimo, buvo nemažas GuL*12 k m i l g u m o k a n a l a s ' K a n a I ° 
binkos ežeras. Prieš kelis m e - p l o t l s k e t u r i l r P u s § «• K a s a 

tus vietos gyventojai pašte- 6 ^ n ^ P° 1 5 hnonh* *rT1P*' 
bėjo, kad kažkodėl ėmė ma- * • k ū b i n * m e t r a m < ) k a m 

C L A S S I F I E D 

žėti ežere vanduo. Po kurio et. Per diena vienas darbinin-
laiko vandens liko v i s i š k a i ^as iškasa 8-10 kubinių metnj. 
nedaug. Taip pat ežere išnv- Darbininkai nepatenkinti žema 
ko ir žuvys. Pereitais metais k a i n a> b e t k a i g e r e s n i « d a r ^i 
ežeras buvo visai sausa*, ^ra, tenka pasitenkinti esamu 
Kaip gyventojai pasakoja, e- d a r b u - ^ t * 1 8 *** v a s a r a * * 
žeras buvo kelių ha dydžio matomas baigti. 
ir 4-6 metrų gylio. Dabar tik 
vandens išskaluotos pakran-

ro. 
ri iš ko gyventi, todėl dabar t g s l iudi'"a' k a d č i a b 0 t a eže" 
•svarstomas klausimas, kaip 
juos teks paremti. Yra nuo
monių, kad tų piliečių kate
gorijų laikytį taip pat atbė-
gėliais ir jų šelpimų pavesti 
Baud. Kryžiui, bet tokio su-

Statoma Nauja 
Pilviškiai. — (XX) Klek 

kun. Žilinsko rūpesčiu Pilviš
kiuose pradėta statyti nauj?. 
mūrinė bažnyčia, nes dabar 
tinė medinė bažnyčia labai 

PASKl BftKITE ĮSIGYTI 
GRAŽI. NAMĄ 

Pardavimui modernus naujas du-
fletis namas, ltandasi prie pat Mar-
ąuette Parko. 4 ir 6 kambariai, 
karato vandens šiluma. 7144 Somų 
Moaart St.. tel. KADeUffe m i 2 . 

NORI MAINYTI 
Noriu išmainyti 6 f lėtų moder

nišką mūrinį namą, garu apšildoma 
ant Įrengtos farmoa. Namas turi 
mažą morgičj. Atsišaukite: 

John Chmielinski, 
22*17 N. RockwiU St. 

-
4taft«jU*tto ir 

Nvnių Grindis 
"DUSTLESS FLOOIl SANDLNG" 
Apkainavlmaa T>ykai — 

^ IS Mėty Patyrimo 
Darbas G araatuotiu 

Del Specialią Są'ygų 
Sauk iu Dabar 

OOMPLETE FLOOR SERVICE 
Telefonas Normai 47t9 

PARDAVIMUI 
IS priežasties vyro mirties" turiu 

parduoti nuosavybes, kurias jis pa
liko. Marąuette Parke: Krautuvė ir 
trys fletai. Kaina $12,500. 

Namas, 2 flutai po 6 kambarius, 
2 karų garadžius. Kaina $6,700. 

Namas, 2 po 4 kamb. fietal. kar
štu vandeniu apšildomi. Kaina 
$6,200. 

3 lotai prie 70-tos ir California 
g-viu parduodami už žemą kainą. 

Bridgeporte: Krautuve ir 6 fle
tai arti 35-tos ir Halsted g-vių. 
Kaina $5,500. 

Atsišaukite: 3553 So. Halsted St. 
Tel. Yards 5118 

PARDAVIMUI NAMAS I R BIZNIS 
Pardavimui namas, c kambariai vir
šuj ; tavernas ir 4 pagyvenimui kam
bariai pirmame aukite. Marinis ga
radžius. Taverno fiksčerial visi nau
ji. Parduosim pigiai. Randasi ant 
63-čios gatvė*. Atsišaukite: Telefo
nas JKROapect S07*. 

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI 
Bizniavus namas Brighton Park a-
pelinkėj, saliunas, 6 ir 4 kamba
riai mainysiu ant privatiško namo. 

Atsišaukite: N c vada SO&t. 

duose buvo apsigyvenusios, 
kažkur išlėkė. 

Gražios Apylinkes 

re-Leckava. — Tur būt, 
tai kur Žemaitijoje tegalima 
rasti tokiiį žavėtinai gražių 
|domių apylinkių, kaip Lec
kavos apylinkės, ypač vasarą. 
Miestelis stovi aukštam .ir 
smėlėtam Ventos upės kran
te. Smėlėtos apylinkės kalve
lės ir pakilumėlės apaugusio© 

ieškoti po ežerą. Po didelių! jaunais pušynėliais. Čia į di-

Skendo šuliny 
Alytuje, Pulko g., tūlas gy- sena ir nekaip atrodo. Para-

'ventoja^, oesemdainas šuliny pijieičiai šiam sumanymui la-

maBvmo įgyvendinimas sutin- v a n d e n i> P a l e i d o k i b i r*- N o r C - b a i ' p r i t a r i a ' P r i s i d 6 d a r a i P r i e 

ka kliūčių" damas išimti, pasišaukė dvi bažnyčios statymo 

Racionaliausia laikoma ta.d u k t e r i s> k a d j» l y n u n u l e i s t l i b e i d a r b ° -
pažiūra, kad tiems ateiviams « š u l i n i - B e t Y f l s t i k J is a t s i 

i eik suorganizuoti viešuosius 
darbus: tiesti kelius, vykdyti 
melioraciją ir t.t. 

pastangų ir pavyko surasti 
net antrame ežero krante, ga
na gilioj vietoj nuskandintą. 
Visjokiais būdais mėgino iškel
ti, bet vis nepasisekė. Atėjo 
šaltoji žiema, ežeras užsiden
gė storu ledo sluoksniu, ir kry 
žius liko gulėti ežero dugne. 
Tačiau ir žiemą meironiečiai 
nenustojo vilties kryžijų išim
ti. Juozapas Brukštas, Antn-

džiąją Žemaitijos Ventos upę 
įteka dvi nemažos Vadakstės 
ir Vardavos upės su stačiais 
ir žavingai gražiais šlaitais. 
Sveikatingumo atžvilgiu čia 
yra viena geriausių vietų. 

Leckavos apylinkėje yra 4 
piliakalniai, garsus apylinkė
je kartuvių kalnas ir kt. Čia 
tebestūkso ir 1622 metais 'pa
statytos reformatų bažnyčios 

nas Valiukas ir kiti sugalvo- įdomūs sienų mūrai, kurių 
jo tam tikras kilpas ir susi
rinko ant ledo viso kaimo vy
rai su dideliais vargais iškė
lė iš ežero dugno ir pasiren
gė buvo tą, taip sunkiai atko
votą, išimtą ia ežero dugno 
kryžių, nesti ant savo pečių 
ir vėl statyti toj pačioj vie
toj. Bet okupantai lenkai pa
grasino, kad jie sutrupinsią 
ir neleisią stovėti šitam kry
žiui gale Meironių kaimo. Ta
da meironiečiai sunkiai atsi
dusdami paslėpė tą kryžių ir 
laukė laisvės dienų, laukė ver 
govės galo, kada vėl galės sta 
tyti niekieno nevaržomi kry 

dėka įsikūrė ir patsai Lecka
vos miestelis. Vasaros metu 
šią apylinkę aplankyti labai 
yra įdomu ir malonu. 

Keistas Žmogus 

PAPILE. — Biliūniškių kai
mo gyventojai pristatė Papi
lės policijai psichiškai nesvei
ką žmogų. Išvaizda rodo, kad 
jis žydų tautybės, kalba žydiš
kai. Gali būti apie 40 mt. am
žiaus, nedidelio ūgio. Į šį k?i-
mą atklydo nežinia iš kur — 
basas, apsivilkęs vien tik mar
škiniais. Policija jį padėjo val-

žių su lietuvišku parašu. Iri s £į a u 8 areštinėje. Ligonis visai 
sulaukė pagaliau. Ir meironie- nesukalbamas, nieko apie savo 
čiai kaip kokią brangią relik- n e p a h a k o Nuolat dainuoja vi-
viją saugoję tą kryžių iškėlė s o k m s " m a r š u s ' \ kalbėdamas 

Skulptorius Petras 
Rimša Audė 
Tautines Juostas 

KAUNAS. — Skulptorius 
Petras Rimša stalų padengi
mo parodoje išstatė juostą su 
tokiu įaustu: "1864 m. rusų 
valdžia uždraudė mums spau
dą. Knygas, laikraščius spaus
dinome užribyje. Slapčia gabe
nome ir skaitėme. Valdžia už 

• 

i tai mus persekiojo ir labai bau 
dė; pagalios nusileido ir spau
dą pavėlino 1940 m. Audė Pet
ras Rimša 1913ln. , f -

Juosta turi apie 5 metrus 
ilgumo, kurioje žaliame ione 
įaustas baltomis raidėmis mi
nėtas tekstas. Pakraščiais eina 
geltonų tulpių raštas ir kiek
vienas sakinys kitokio stiliaas. 
Tai įdomus kovos už lietuviš
ką spaudą dokumentas. 

Be to, išstatytas vilnietės-
lietuvės austas lenkų okupa i -
jos metu rankšluostis, kuriame 
įaustas Lietuvos himnas. 

Taigi parodoje galima ma
tyti ne tik įvairius stalų pa
dengimus, bot retus ir briz
gius dokun*eruus iš kovos su 
svetimųjų v<igija. 

F O R 
I T C H I N G 

S K I N 

stojo ant lyno, sugedo volo 
rankena ir nukrito be jokio 
užsilaikymo kelis metrus į šu
linį ir pasinėrė. Merginos ėmė 
šaukti pagalbos. Išgirdo karei
viai, ir po didelių pastangų 
pusgyvį lynu ištraukė. 

Joniškio Stotis 
Statoma 

(XX) Šiemet Jonišky sta
toma nauja geležinkelio sto-
ti's, nes senoji jau visai men
ka. Statyba bus baigta šie
met. Ligi Eucharistinio Kon
greso Joniškis skuba svar
biausią gatvj pergrįsti tašy
tais akmenimis. 

Kiek Kaune 
Telefonu 

Paštų valdybos žiniomis 
Kaune šino laiku yra 8,940 
telefono abonentų. Per balan
džio mėn. buvo įrengta 101 
telefonas. j 

t 

Kidneys Mušt 
Clean Ouf Acids 

Excess Acids and poisonous wastes ln your ' 
blood are removed chiefly thru 9 million tiny 
deheate Kldney tubes or fflters. And non-
organic and non-systemic disorders of the 
Kidneys or Bladdtr may cause Getting Up I 
Nights, Nervousness, Leg Palns, C .reles Un- < 
der Eyes, Dizziness, Backache, Swollen 
Ankles. or Burnlng Passages. In many such 
cases the diuretic action oi the Doctor's pre-
seription Cystex helps the Kidneys clean out 
Excess Acids. This plūs the palliative work ot 
€yatex may easily make you feel likę a new 
person ln Just a iew days. Try Cystex under 
the guarantee of money back unless com-
pletely satisfled. Cystex cosks only 3c a dose 
at druggists and the guarantee proteets you. 

t t 

H0LLYW00D INN 
Svetainė renduojama susi
rinkimams, parems, vestu
vėms ir visokiems kitiems-
parengimams. 
Mykolas ir Elzbieta Radauskai 

(Savininkai > 
2417-19 WEST 43rd ST. 

Phone Virginia 9780 

Remkite Lietuvišką 
Žydukę 

i 

NATHAN 
KANTEK 

MUTUAL 
LlQUOR 

CO. 
Wholesale 

4707 So. 

Halsted St. 
Tel. Blvd. 

0014 

fSICK, NERVOUS 
CRANKYK? 

ThenReadVVHY 
Lydia E. Pinkham's 
Vegetable Compound Is 
Real"Woman'sFriend"! 
Some women suffer severe monthly 
pain (cr»mp§, bttckaehe, h«»rtach«> due 
to female functional disorders while 
other's nerve* tend to become upset and 
they get cross, restless and moody. 

So why not take Lydia E. Pinkham's 
Vegetable Componnd made etipcciallu 
to heip tired, run-down, nervoua wom-
tn t o g o smSing thru "difflcult days." 
Pinkham's Compound contains no opi-
ates or habit-forming ingredients.' It 

Ii made from nature's own bencncial 
roots and herbe—each with tts own 
ipecial purpose to HELP WOMEN. 

Pamous f or ©ver 60 years—Pinkham's 
Compound is the best known and one 
of the mosi effectivt "woman's" tonk* 
obtainable. Try itl . 

P i r m o s R ū š i e s 
JUODŽEMIS 

gėlynams ir žolynams 
Parduodame bušeliais ar vežimai? 
1 bušelis 25c; 5 bušeliai f 1.00; 

15 bušelių $2.50. 
STANLEY GAVCUS, 

110 So. Ridgeland A ve. 
WORTH, ILLTNOI8 

Tel. Oak Lawn 193J-1 

PARDAVIMUI KRAUTUVĖ 
Sporto reikmenys, meškeriojimo J. 
tankiai cigarai, tobakaa. Salta ko
še, aaldainėa. mokyklos reikmenys, 
ir kitas t a voras. Įsteigta 10 metu. 
Parduosiu tiktai už caah. Agentai 
nepageidaujami. Atsišaukite: 2519 
Weat Gani Street, t e t PROapect 
0480. "__ 

LARAI PIGIAI 
Storas ir 3 fletat — mūro namas. 
Karštu vandeniu apšildomas. Ren-
dos $50. J įnenosj. 18-tos gatves a-
pylinkėje. Mainysiu ant lotu ar kej 
lių akerų žemės ar mažos farmos, 
netoli Chicagos. Rašykite arba at
silankykite: 4044 So. Paulina St, 
(antrame aukšte) . 

PA1VDAVIMUI AR MAI.NYMl I 
Norime išmainyti 2 fletu po C 

) kambarius namą. Brighton Parka 
ant mažesnio. Atsišaukite: 

3944 So. Artcteian Ava 

PARDAVIMUI NAMAS 
Pardavimui 3 metu senumo 6 

kambarių bungalovv Beverly Hills 
apylinkgje. Garu apšildomas. 50 
pėdų lotas. Nauji {rengimai. 

Atsišaukite: Tel. Beverly 3650 

PARDAVIMUI N A K ^ 
Pardavimui 3-fietų namas Bridge-
i,orto. At^saumie; Haxinueraa LUMI. 
»du». g g l boutn ^%alfaee Street. 

PARDAVIMUI NAMAS 
Pardavimui moderniškas 2 fletų, 

po 4 kambarius mūrinis namas. 
Karštu vandeniu apšildomas. Atsi
šaukite vakarais po 6 vai. 

0825 So. \¥a*litcnaw Ave. 
(pirmas aukštas.) 

PARDAVIMUI TAVERNAS 
Pardavimui Fran and Eddie's Tav-
ern, ant Archer Avenue vieškelio ir 
Kean Avenue — 1 blokas šioj pusėj 
Tautiškų kapinių. Parsiduoda biz
nis, fiksčerial, atakas; viskas gatava. 
Biznis gerai išdirbtas. Lietuviams 
gerai žinoma vieta. Atsišaukite: 
Ed. J. Kubaitis, Archer and Kean 
Avenue, JtMttce, DJinois. Tel. Wttlow 
Springs 1007. 

VASAROTOJAMS ATYDA 
Labai patogi vieta vasarotojams. Ta
rime gražius kambarius — prte eže
ro ir prie upės — netoli miestelio. 
Geras privažiavimas su automobi
liu ar traukiniu. 62 mylios nuo Chi-
cagos. Kelias 83 ir 45. Kreipkitės \: 
Peter Bernotas, Box 77, Silver Lake, 
VViscoosin. 

ir toj pacioį vietoj pastatė ir 
geguže 26 d. iškilmingai pa
šventino. Šventino Palūšės klt 
bonas kun. Steponavičius ir 
ta proga pasakė ilgJi, g r a ž i* 
ir lal>ai turiningą kalba^ Po 

Šventinimo, Meironių jauni
mas sugiedojo: Marija, Mari
ja ir Tautos himną. Antaga-
vėa mokyt. Vyt Gudelis pa
dare kelias nuotraukas to taip 
btangaus ir istorinio kry
žiaus. Garbe nunroniečiams. 
kurie taip garbingai gynė ir 
surado net ežero gelmėse kry
žių. Koresp. 

maišo įvairių kalbų žodžius 
(žydų, lenkų, rus)ų). Gerai skai 
to lietuvišką, vokišką, rusišką 
ir žydišką raštą. Mekam blo 
go nedaro. 

Perkūnas Užmušė 
Merginę ir Sudegino 
Gyvulius 

Užuleknis. Debeikių valse 
— Gegužes 15 d. pavakary 
perkūnas trenkė į ūkininko 
Sližio tvartą; mirtinai nu 
trenkė Sližytę ir padegė tvar
tus. Sudegė 11 raguočių, , 5 

REMKITE, PLATINKITE a r kUai u kelios kiaulės. Tai 
KATALIKIŠKA SPAUDA. Į skaudi nelaimė. 

Nekentėkitf Žemo per S0 
sietų gelbėjo žmonėms. Pa
salina eesema, išbėrimus, 
spuogus ir kitokius odos 
negalavimus. Pirk Žemo 
šiandien! Visuose aptieko 
te. S5c 60c. H.00. ž e m o 

O R 5 K 1 M | R R I T A T i Q h 
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SHE LOŠT 2 0 
POUNDS OF FAT 

Feel full of pep and possess ths 
Slender form you erave—you c a n t 
If you listen to gossipers. 

Te take off excess fat go Hght on 
fatty meats, butter. creaaa and aug-
a i y sweets — eat more fruit and 
rtgetablas and take a half teaapoon-
ful of Kruschen Salts ln a glass or 
h«t water erery mcrnlng to ellmi-
nate excess waste. 

Mrs. Elma Verille of Havre de 
Grace. Md., writea: "I took on* 20 
Ibs.—my clothes flt me fine nam." 

No drastic cathartica—no consti-
pation—but blls&ful daily bowel ac
tion wben you take your ltttto daily 
dose of Kruschen 

-

DUODAM PASKOLAS 
PIRMŲ MORGIČIŲ 

Chicagoj ir Apielinkej. Leng^Tais Išmokėjimais: Pir
kimui, Pataisymui ir Statymui Naujų Namų. 

MOKAME *\% 
Dividendų Už Padėtus Pinigus. %0 ™ / ^ 

Kiekvieno asmens taupiniai yra apdrausti iki $5,000.00 
per Federal Savings & Loan Insurance Coiip,, 

Washington, D. C. 

Turtas Virš $1000,000. 
Dėl informacijų kreipkitės į; 

AND L O A N ASSOCIATION 
or CHICAGO 

2202 West Cermak Rd. Chicago, I1L 
Tel. Canal 8887 Ben. 1. Kazanau3kas. sec'y 
RAŠTINĖS VALANDOS: 

Kasdien nuo 9 ryto iki 5 v. v. 
Ketverge nuo 9 ryto iki 7 v. v. 
Seredoj nuo 9 ryto iki 12 dieną. 

CONRAD 
Fotografai 

tftudtja Jrengta ptr 
mos r0Sies <*u mo
derniškomis užlaido
mis lr Hollywood 
šviesomis. D a r b a s 
G a r a n t u o t a . * . 

420 West 63rd Street 
Tel: Bianio — EN01ewood 6883.̂  

Ees. — £N<Hewood 6840^ 

< 

* <V - ^ «SW. ^» S* rfV 

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

Rugsėjo 2 d., 1940 m. 
V Y T A U T O PA R K E 

REIKALINGAS SALES 
MENEDŽERI Vi S 

Turi būti patyręs šilumos Inžinie
rius arba arkitektas. Naujas iš
radimas kuris neturi kompetici
jos visose Suvienytuose Valstijose. 
Kasykite: Ksu Heat Intensifler 
Corp., 4708 80. Wcstern Avenue 
CliK-ago, IU. 
Lietuviai Inžinieriai, nepraleiskit 
Šios progos. 

REIKALINGI PARDAVĖJAI 
Gerai susipažinę su Šilumos sis
tema. Naujas Išradimas, kuris ne
turi kompeUcijos, bus pličiamas 
per visą, Ameriką. Atsišaukite: 
kaz Heat lntensUler Corp. 4708 
So. We»tera Ave.. Chicago. UI., 
Tel. Vlrgrinte S7SS. 

PARDAVIMUI 
Pardavimui kūdikio vežimėlis, 1% 
metų senumo. Storkline išdirbystes. 
Pilka spalva, gerame stovyje. Pri
einama kaina. Atsišaukite telefonu: 
RAPcliffe Q51t. 

GREITAM PARDAVIMUI 
Likerio krautuvė su baru. Biznyje • 
penkis metus. Uždarbinga vieta. 
Pardavimo priežastis — partneriai 
nesutinka. $3,000. nupirks. Atsišau
kite: S21» West «3rd Street. 

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

^ 

3 \ 

Pastovumas— 
«• ^ ! - - • • • • J , " Į , , • • • • • . . " . „ U 1 ! 1 . ' J L S S a 

Tą liudija įstaigos 44-rių metų gyvavimas. 

QP 
M bendrovž, kaip mūsų tauta, yra įsteigta ant 
samu, kurie yra savininkų apgyventa. Nerasi U 
saugesnes vietos, taupyti savo pinigus. 

ĮSIGYKITE NAMĄ PEK MŪSŲ LENGVO 
IŠMOKĖJIMO PLAKA, ANT ILGŲ METUI 

m 
KEISTUTO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

3236 South Halsted Street 
TeL Caiumet 4118 Jot. M. Mouria, Sec'y. 

\ -

iBdeHal MsttttsMi taupytojo apdrausti 
Iki Si,000.00 PedenOlneje |stal«o|e. 

^^m> ^ 
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PinSBURGH LIETUVIŲ 2INI0S 
^ kurie, savaime augs — gražia R o d o s , T i k V a k a r 

bažnyčia), mokyklą, **l>o\vlin£ 
alleys", klebonija, seserų na 
ma ir namus abiejose gatves 
pusėse. 

N o r t h S l d e | B u ™ ***** a lv" i rW » * * | ' Sekantieji svečiai ir vieti 
B . - .. „ , M , | t o l i ^ ^ ^ i j y - Parapijai lie-' i a i I ) a i , u > i i i ^ i a i p a s a k e kai 
Birželio 2o d. moterystes l u o ^ gražaus pelno. Pamažu ^al! 

man įstojo Frank Kress ir bu* prašalinta iš mūsų tarpo 
Margaret Baehenko. Pabro
liais buvo Anthony Comport 
ir Betty Baehenko. Margaret 
Bachenko nėra lietuvaite, bet 
su lietuviais visuomet draugi-
vosi, lietuvių parapijai ir So-
dalicijai priklausė. 

parapijiečiai pasą 
bas: — Marianapolio rekto
rius kun. dr. Jonas Navickas, 

Birželio 29 d. Motervstes 
Sakramentą priėmė Kazimie
ras Zabiela iš Esplen su Van
da Bajoraite. Liudytojais bu
vo Nicolas Blodis ir Anna Ba
joraite. Linkiu' abiem poroms 
daug Dievo malonių ir pasek
mingo gyvenimo. 

vienybes stoka. Yvv. žiiiomę., M | ^ M a r i j o n u a t s t o v a s prie 
kurie nuolat kažko pyksta. g v T - v o k u n K a z i m i e r a s R e k . 
nuolat atrodo nepatenkinti J l a i t i M R , k I e ) ) k u n c v 

sys iš AVoreester, kun. J . Vo-nuolat zurza, patys aiškiai ne
nusimanydami ko jie iunQ. 
Užsispyrėlį išgydyti negalima 
Jei bažnyčia jiems kas mėnuo 
primokėtų po dolerį vietoj nuo 
jų prašius, tai mažum nustotų 
zurzėję. Abejoju. Rastų kito
kių priekabių. 

j SUSIORGANIZAVO ] 
£***£ L E p i p KLUBAS 
tik vakar šv.j X. FOX DU LAC, AVIS. - j 
Kazimiero pa- Apylinkė tiršta ūkininkais, ku-| 
rapijo* įkūrė- rių tarpe randasi ir kelios Jie-f 
jas ir -ilgametis tuvfy šeimos. Jos vienos nuo' 
klebonas kun. kitų gerokai toli ir -tlel to ne-

' dažnai susieina. 

• 

Šia savaitę mūsų klebonas 
atlieka rekolekcijas šv. Vin
cento Seminarijoj, Latiobe, 
Pa. 

Parapijos piknikai birželio 
32 d. pavyko kuo geriausiai. 

šauskas, J. Belkonienė, B. Bel-
konis, A. Vaitkumis, A. Avi
žinis, P. Cironka, P. Turonis, 
l l r . Burns, A. (iiimauskas, B. 

Mūsų apylinkėje, o gal ir! S a v i c k a i t g > į t e i k § d o v a n a y y . 
visoj Pennsylvamjoj, d a r o n m j ^ v a r ( m į k e l i k m V a k a r n 

vis daugiau ir daugiau klia-Į v e d - A ^s i o^y s 

čių piknikams, nors tiv'są pa
sakius tų piknikų priviso de-l' B e kalbėtojų buvo ir graž. 
vynios galybės. Daroma ge-Į P^grama, kurią vedė dain. 
riems tikslams, nei dau,:na ir j Antanas Giedraitis. Programų 
abejotinos vertės tik.lams. N ' e - j a t i d a r g n****** vaikučiai su 
kurie piknikai vra pasitvčioji- i pasveikinimu ir įteikimu dova-

Kun. J . Xa».lakis J u o z a s R a t l l a J 

kis atsiskyrė" su šiuo pašau-' Birželio 22 d. pas Antanę' 
liu, o, štai greit, tai yra rug- Kazlauską buvo linksma suei į 
piūeio mėnesio 15 d , sueis ga, kuria atžymėta jų 25 ine-J 

sylius, MIC, kun. Antanas Ig-j jau septyni metai, kaip jis,! tų vedybinio gyvenimo sukaki 
notas. MIC1., kun. dr. Jonas šaukvamas Dievo apleido šj tis. Sueigon buvo pakviesti a j 
Starkus, Brolis Jonas Banys,1 ašarų kloni. Apie velioni ku-' pylinkės lietuviai ūkininkai, 
MIC, dr. Čiapas, J . Tama-jjuga J. Kaiilakį kun. dr. Wil- kurie pasilinksmino, padaina-' 

vo daug lietuvišku liaudie 
dainų i i ant galo sumanė j ! 

Paumos VakarSlis 
XE\VBKITAIX C O N N . -

mas iš žmonių sveiko proto. 
Šelmiški piknikai užkerta ke
lią naudingiems piknikams. 

tir 

KAS GIRDĖT KITUR 
^ 

^ 

nų. Vėliau sekė Šv. Kazimiero Birželio 23 d., įvyko vakarė 
lis naudai jauno našlaičio stu
dento P. Pranckevičiaus, kuris 
ruošias įstoti į Tėvų Marijo
nų seminariją, Uinsdale, 111. 
Užjaučiančių jaunam Pranu
kui susirinko gražus būrelis. 

darbuojasi šioje parapijoje ir 
taip pat varduvių diena. 

Salė buvo pilnutėlė žmonių, tis. 

choras. Dain. Antanas Gied
raitis padainavo kelias daine
les. Po jo sekė Šv. Cecilijos 
choras, kurio vardu Ona Luk
šytė įteikė klebonui dovaną. 

'Artistė šokikė Ona Gregalevi-
j čiūtė pašoko ir Vaidilų choras 
! padainavo. Pianu pritarė Bro 
lis Jonas Banys, MIC, Ona 
Našlėnaitė ir Antanas Giedrai 

Ant galo klebonas dėkojo 

PAGERBĖ UŽ DIDELIUS 
NUOPELNUS PARAPIJAI , 

| kurių tarpe daug svečių iš 
PROVIDENCE, R. I. toli ir arti. Visi atėjo pareik-

Birželio 23 d., parapijos sa- gtį padėką už jo taip dažnai 
lėje suruoštos klebonui kun. padarytus "padėjimus", patą-j gavo dovanas ir vakaro ren-
Jonui A. Vaitekūnui pagerb- j-imug įr suraminimus žodžiu, i gėjams 
tuvės jo dešimts metų kuui- darbu ir auka. • 
gavimo sukaktuvėms paminėti. P e r aštuonis klebonavimo j 'Daryk, kaip regi, ne kaip 
Sykiu suėjo aštuoni metai, kai metus (Ha pastatė paminklus, • nori. 

visiems, draugams kuni
gams ir kitiems, nuo kurk) 

Ii am Corrigan taip rašė: 
» 

"Fatrer ,1. Kaulakis lias ear-, 
ned the eternal gratitude of B t e w t l h e t u v i ų kll"l,,*< « k u r ! 
everv true Lithuanian, by sea- P a s i r >' ž t a b r a u k t i visus toje 
•son of his noble and unremit aP> l i n kėje gyvenančius lietu- , 
ting labors for the just .causeIV1US- T a i P i r i n a 8 h u s l i e t u v i l ^ 
of Lithuania's Independence". k l n b a s i r J l s a i d u o s P r o # f j 

kartkartėmis lietuviams susi-j 
rinkti ir pasikalbėti įvairiais 
reikalais. Į klubo valdybą iš
rinkta: A. Kazlauskas, pirm.; 
K. Voicekas, vice pirm.; P. 
Rumbutis, fin. sekretorius; A. 
Steponas, prot. sekretorius; ir 
P. Simonas, iždininkas. Orga 
nizatoriais ir trustisais: V. 
Voicek, P. liumbutienė ir M. 
Simonienė. 

Nutarta neužilgo surengti 
lietuviškas vakaruškas, ku 

Buvo atsilankęs ir kun. J . An- rioms vadovaus dainavime P. 
driuška, MIC, iš Marianapo- Kumbutienė. Bus lietuviški vai 
lio. Jis pasakė gražią kalbą giai ir gėrimas. Į vakaruškas 
ir apibudino Pranuko gabu-jžada atvažiuoti daug svečių 
mus moksle. Taip pat palinkč- iš apylinkės įmestoj. 

SESUO MARIJA ELZBIETA 
(Katarina Baidokaite) 

Mūsų mylima Segelė M. Elzbieta mirė 1940 m., 
birželio 30 d., 6:50 vai. ryto. 

A. a. Seselė gimė H386 m. gruodžio 4 d., Sventa-
žeryje, Suvalkuose, Lietuvoje, duktė Prano Baido
ko ir Rožės Bergiūtės. Velionė išgyveno Vienuolyne 
šventuose apžaduose 29 metus. 

Paliko nuliūdime: Šv. Kazimiero Seseris, savo my
limą brolį Joną, sesutę Marijoną, 'svainį p. Razulevi-
eių, jo šeimą, giminaitę Ses. M. Marionetą — Šv. Ka
zimiero Seserų Vienuolyne, dėdes, tetas ir gimines. 

Laidotuvės Įvyks šiandien, l i e p o s 3 d. (Jedulin-
gos pamaldos prasidės 9:30 vai., Šv. Kazimiero Se
serų koplyčioje, 2G01 W. Marąuette Rd., Chicago, UI. 
Po pamaldų bus nulydyta į Šv. Kazimiero kapines. 

Nuolankiai prašo maldų už jos vėlę — 
Šv. Kazimiero Seserys, sesuo, brolis ir gimines. 

Relieve 
1 Pain In Few 

Rheumatism" "" 
NEUHITIS 
To relieve torturing pain of Rheumatism, 
Neuritis, Neuralgia, or Lumbago in a few 
minutes, get NURITO, the splendid formula, 
used by thousands. Dependable—no opiates. 
Uoes the work quickly. Mušt relieve cruel 
pain, to your satisfaction, in few minutes or 
your money back. Don't suffer. Ask your 
druggist today for NURITO on this guurantee. 

jo laimingai jam pasiekti užsi-
briežto tikslo, Po to kalbėjo 
ir Pranukas, padėkodamas už 

Ona Našlėnaitė ^ i lankyiną tėveliui Andrius-
kai ir vakarėlio dalyviams, v-
patingai O. Radzevičienei, ku
ri rūpestingai suruošė ši va
karėli. 

Ten buvęs 

Biblioteka — vi'sų žmonijos 
dvasios brangenybių lobynas 

G. Leibnit; 

Visuomet smalsus šuo nas-
i rus išdega. 

A. A. Kun. Jono Juškos Paminklo fondas 

Atvaizduojamas paminklas bos pastatytas šv. Kazimiero kapinare prie a. a. Kun. J. Juškos kapo. 
Iškilmingos dedikacijos ceremonijos įvyks sekmadieni, Liepos-July 7 d., 1940 metais. 
Norėdami pagerbti įsteigėją ir parodyti meilę jų geraširdžiui vadui, švento Kryžiaus C. Y. O. 
Jaunu Vyrų kliubo nariai nutarė pastatyti paminklą jo atminčiai Kadangi neturi gana lėšų tą 
sumanymą įvykdinti, jie kreipiasi į vi uomenę pagalbos; prašo visų prisidėti prie steigiamo fon
do. Visos aukos, taip didelės taip ir mažos, bu; priimtos su dėkingumu. 
Norima padėkoti tiems, kurie jau prisidėjo ir iš anksto dėkojame tiems kurie padės šį užsimojimą 
įvykdinti 

AUKOTOJAI PAMINKLO FONDUI 

Paminklo Fonde buvo $315.00 Mrs. Kondratas . 
Mr. & Mrs. P. Wenglinskis 
Mrs. Norbutiene 
Mr. & Mrs. Bistras 
Mrs. Tmčinski ir sunirs . 
Mrs. R. Telenie 
Mrs. A. Yucus 
Mrs. Dombrou ^ 
Mrs. CJrananta 
ntrORMACI'Ų SAUKITE 

5.00 Mr. J . Kavaliūnas . 
5.00 Mrs. E. Dubrock . . . 

Mrs. Shulis 
Mrs. Gregait 
Mr. A. Dambrauskas 

2.03 
2.00 
1.00 
1.00 
T.00 
1.00 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

.50 

AL. 

Viso $338.50 

KIS, YARDS 6952; J. P. KAVALAUSKAS. REP. 6590 

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

TEL. SEELEY 6103, ABBA SAUKITE TELEFONU REPUBLIC 6590 

URBA Gėlės Mylintiems. 
Vestuvėms, Barikle-
t ams . La ido tuvėm' 
ir Puoš imams . 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENTTE 

Phone LAFayette 5800 

VVOIK S T U D I O 
1945 VVest 3 5 * Street 

x so— 

. JI 

THIS DELICIOUS 
CHEESE FOOD 

— digtstible o$ 
milk itself 

URŠULĖ RAPAINIS (RANCE) 
(no tėvais Jocaitė) 

gyvąno 3259 S. Union ave. 
Mirė Liepos 2 d., 1940, 10 vai. 
ryto, su laukus pusės amž. 

C.iire Lietuvoje Tauragės 
apskr. , Kvėdainos pa rap . P r a -
pimo kaime. 

A m ei ko je išg>-veno 35 m. 
Pa l iko didel iame nul iūdime 

dukterį Vivian, sūnų James , 
marčią Hildą. du a n ū k u s Do-
loros ir James , seserį Ona ir 
sv oge r j Fel ik^a C>ernnuskus 
ir Ja šerną, brolienę Veroni
ka Ove.rlinglenę ir Seimą ir 
kitas gimines. 

Pr ik lauso prio svkanėių 
draueriju: Tre t in inku . Maldos 
AnaStalvstės ir Amžinojo Ro
žančiaus. 

Kūnas paSa.rv>ta« Antano 
M. Phi l l ips kop'včioie. 3307 
Ijifuan'^a Ave.. l a i d o t u v ė s J-
vvks Šeštadieni. Liepos 6 d. 
iŠ konlyčios l ' t i vai. ryto 
bus a t ' y d ė t a i šv. Ju rg io par . 
bažnyčią, kur ioje jvvks gedu
lingos pamaldos už velones 
s'e'ą. Po pnmaldu bus nuly
dėta į ŠV. Kaz imiero kapines . 

Nuoširdžiai kviečiame VIKUS 
gimines, draAigus-ges ir pažy
s t amus dalyvauti laidotuvėse. 

Nul iūdę Ihiktė. Sūnus. Mar
ti. Arnikai, Sesiio. ftvoiceHH 
Bin-Monė i»* v M Gimhtės. 

Laidotuvin Direktor ius An
t a n a s M. Phi l l ips , Tel. Yaxds 
490S. 

MOOERN 

COMPLETE 

ADVANCED PHOTOGRAPHY 
I.OWEST rOSSIIU.E PRICKS 

PHONE,LAFĄYETJE 2HI3 

GARY, DJD. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

K E L N E R - P R U Z I N 
Geriausias pt»tarnavimas — Moteris patarnauja 

Phone 9000 620 W. 15th Ave. 

KLAUSYKIME 
Saltimiero 
W. H. I. P. 

Rytmetiniu 

LIETUVIŠKŲ RADIO PROGRAMŲ ' 
t R A š T I N 6 

6912 So. VVetem Avenue 

0:00 VAT.ANT>A. RYTO 
1480 KIL. 

PSOspect 4050 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

AMBULANCĖ 
' DIENĄ IR NAKTĮ 

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

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South Fairfield Avenue 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

Klausykite mosu radio procramo Antradienio Ir 
SeStadlemio rytais 10:00 valanda, iš WHCP stoties (1480 k.) 

Su Povilu fialtimieru. 

LAIDOTUVIŲ 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ T 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

AMD III AMPC PATARNAVIMAS 
A m D U L A I l l l t DIENĄ IR NAKTĮ 

KOPLYČIOS VISOSE 
MIESTO DALYSE D Y K A I 

I. J. Zfllp 1646 West 46th Street 
Phone YARds 0781 

Anthony B. Petkos 
6834 So. Western Ave. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Oourt 
CTCero 2109 
3354 So. Halsted S t 
Telefonas YARds 1419 

Alnert V. Petkus 4704 S. Westem Avenue 
Phone LAFayette 8024 

Lacnamicz ir Sunai 
2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 
Skyrius 4244 E. 108 St. 
Phone PULIman 1270 

4348 So. Califoraia Ave. 
Phone LAFayette 3572 

S. P. Mažeika 
Antanas M. Phillips 

8319 Lituanica Avenue 
Phone YARds 1138-1139 

3307 Lituanica Ave. 
Phone YARds 4908 
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Maskolių Valdžioje 
kratinės bus prikabinėta v* 
šokių agnasėliu ir kryželių. 

Tokius maskolbuvius labai 

1874 metais rusų valdžia 
Lietuvoje panaikino ak rūtų 
gaudymą ir (vedė taip vadi
namą "kantoną". Nuo to 
^aiko kiekvienas pašauktas 
turėjo stoti į komisija,. Bet 
pirmiau, prie caro Mikalo
jaus I, kareiviai tarnaudavo 
po 25 metus. Sako, išeidavo 
jauni, o ipargrįždavo seni, 
praiilę. O nedoras buvęs tas 
nfcų caras. Buvęs pasakęs: 
devynis kareivius užmušti, e 
dešimtąjį išmokyti 

Išeis būdavo tuokart že- ̂ ^ t į j p g toikUugant; ^ 

™:™:± * ? k ^ J ^ teks, rodos, **r kiaurus v, 

R A D I O 
Liepos 4 d. 7 vai. vąk. iš 

stoties \YHFC, 1420 kil., vėl 
girdėsim Budriko radio valan-

mylėjo a- *• Steponavičių* jda, kurioje bus įvestas naujas 
Kazonuose. Jie labai mėgo j skyrius, "Taradaikos Pasikal-
pas jį nakvoti. Na, tai kaujbėjimas , \ Bus gera muzika ir 
pradės pa'sakoti, o kitieji dar pranešimų. Klausykitės prane-
pameluodami, kaip kame bu- Šimų, kas dar laimėjote dova-
vę, kvliavę, ką kame matę, nas. Bus paskelbti nauji laimė-
girdėję; apie visokias juodas, tojai 
kaip smala, jūras - mare&,j K v i e t f ame n e p a mirš t i užsta-
apie aukštus kalnus!; ^ w ^ r a d i j ą w t W H FS 7 
kares, kaip Ug pusė blauzdų, y a ] y a k Pranešėjas 
kraujuose braidę... Ausys 

LABDARIŲ DIRVA 
Veda Dr. Jonas P. Poška 

^ s 

^ = 

trumpu laiku džiaugsimės i š 
statę dar vienų kultūros įstai
gų — senelių prieglaudų. 

. . i s 

j Sibiriją arba ant Kaukazo 
Ir daugiau keliaudavo pėsti. 
Gelžkelių su visu nebuvo. O 

karus. 

Iš tų tatai akrūtų gaudy 
karų ir tuokart daug buvo.j m o gadynių ir iš tų laikų 
Prie Mikalojaus I būdavo k a d * mŪ51J bočiai po 25 me 
kariaus ir kariaus. Austrai i tus tarnavo piktam rusų oa-
musėsi su • vengrais — mas-įrui Mikalojui I §altos Mas
kolius austrams padėti siun- kolijos gilumoj, yra sudėto* 

SMARKUS LIETUS PAKENKĖ LABDARIU 
CENTRO IŠVAŽIAVIMUI 

Užbaigę savo metinį pikni- pavyzdingai tvarkoma. Labda-
kų, kuris buvo visais atžvil-jriai jau turi du arklius, dvi 
giais sėkmingas, Labdarių cen- melžiamas karves ir keliolika 
tras uoliai rengėsi prie išva- vištų. Šiuo laiku ūkį tvarko 
žiavimo į naujų ūkį̂  kuris ran- ir prižiūri ten apsigyvenęs F. 
dasi prie 123-čios gatvės Palos'Fabijonaitis, Labdarių centro 

Gceroj 

Parke. Visos kuopos buvo ge
rai prisirengusios prie to iš-

raštininkas. Jani gelbstį Labd. 
centro pirmininkas A. Bace-

važiavimo ir žadėjo gerai pa- vičius ir kiti labdariai. Ūkis 
vaišinti atsilankiusius labda-Įgeras, patogus ir tinkamas 
rių rėmėjus bei svečius. Bet, I prieglaudos įstaigai, tik reika-

Draųgystės &v. Antano mė- nelaimė, birželio 23 dieuą pa-

gtė »avo kariuomenę. J«n žu
vo ir žemaičių. Viens iš jų 
kunigaikščio Beržanskio — 
Gedimino — Klausučio gi
minaitis. Paskui keleris me 
tus truko Sevastopolio karas. 
Vienų metą bus su turkais 
besiraušą, kitą kartą bus tei 
Kaukaze ar kitur koks fcu 
kilimas atsiradęs ir t.t. 

Babrungėnų Vaišnorienės 
(Platelių parakv.) prabočius 
Sabaliauskis į akrūtus buvo 
sugautas 1833 metais, o į ka
riuomenę pristatytas 1331 
m. Kai išėjo, turėjo 26į me
tus, o kai po 25 metų 1859 
metuose parėjo, tai turėjo 51 
metas. Išeidamas paliko pir
mų metų sūnų, o pargrįžęs 
rado jį 26 metų. Visą laikų 

dainelės: 

Mes trys bruolelei 
... 

Žaliuojė lonkuoj 
Rita galem būtė 
Maskuoliaus ronkuoj... 
("Žem. Priet.", š.m.lOnr.) 

Pajimk raktelius, 
Padiek ginklelius, 
Eik i svėrna ėlsietė... 

('<Žem. Pr ." , 11 nr.). 
į]šet bruolis į vaiskelį, 
Palėikt sesė mažtėlelė, • 
Ont ronkeliu nešiuojema, 
LuopščKt, linguojema... 

("įfcin. Pr ." , U nr.) 
Z Brutenis (Ž. P.). 

, . . • 

Sudegė 2 f Okio 
Mokykla -

JIEZNAS. Gaisras kilo 

nesinis susirinkimas įvyks se-
adienį, liepos 7 d., Šv. Antano 
mokyklos 8 kambary. 

Visi nariai turi dalyvauti 
sus-me. Išgirsite raportus iš 
dr-jos -būsimo pikniko, liepos 
21 d., konstitucijos pataisymo 
komisijos. Taip pat raginami 
nariai atsivesti naujų narių ir 
užsimokėti už mirusius narius, 
būtent, a. a. E. Kiškūnienę, E. 
Srogenienę, K. Simonaitienę-

Valdyba 

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Vestuvėm, Krikštynom ir kito
kiem Bankietam Suteikiam Pa

tarnavimą. 
Linksmas Patarnavimas Visiems 

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

iš?mgsos rūkyklos, kuri btiVo ištarnavo Petrapily- I r -,pei 
visa ta, laika nepameluosiu,'?"V Tj J "y"*""' ~" iX Y"*" 

«« *J J- v jtaisyta kamine. Norėdami lik 
* ar 12 a* 14 dienų buvo pa 

leistas viešėti. I r ištarnavę* 
ne kartų nenubaustas. TataJ 
buvo bent tarnavimas kariuo
menėj \ 

Dar aš atmenu tuos seno 
ves maskolių kareivius, kurie 
tarnavo prie Mikalojaus I. 
Juos vadindavo maskolbu-
viais, žalnierbuviais. Seni, 
pražilę, su rukšluotais vei 
dais, su maišeliais ant pečių 
vaikščiodavo, šunis lodyda
mi pfcr kiemus rinkdamos. Po 
apačios bus pasivalkstę mė
lynus "mondierelius", o ant 
viršaus "smėl ius" arba "bo-

—— 

rnuosus". Prie mondierėliaus daryta keli tūkstančiai litų. 

viduoti gaisra, užsidegusių 
mėsą iiiiė pilti vandeniu. Su 
vandeniu liepsna paplito, ii 
pradėjo degti stogas. Mamas 
buvo mūrinis, o stogas deng
tas skiedromis. Najųas buvo 
gana cUdelis, nes jame turė
jo butus du agronomai su šei
momis, buvo didelė klasė ir 
bendrabutis, didelė virtuvė ir 
sargo butas. Namas buvo ap
draustas 9,000 lt. Į gaisra 
vietų tuojau atskubėjo Jiezno 
ugniagesių komanda. Buvo. 
iššaukta ir Alytaus ugniage- i 
šiai. J)vi komandos gaisrą 
greit likvidavo. Nuostolių pa-

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

—SMAU'MONTHLY PAYft iNtS-
AU MAKIS 

SOLD, RENTED 
AND REPAIRED 
- I I I I U I TtAM-M AUOVAMCt — 
eui i i iuut i c m i ONI .T IM NIM.MACHINI m u m N 

TYPEWRITER 
O M P A N Y 

KOIEKT C. GOIMIATT, 
119 W. MAOOOM ST. 

sitaikė blogas oras. Iš pat ry
to .pradėjo smarkiai lytį ir 
lijo iki popiet. Pavakarėje 
prasiblaivino, bet jau buvo 
pervėlu. Be to ir miškas ir žo
lė buvo jau pusėtinai šlapia 
ir piknikavinrai nebuvo tinka
ma. Nepaisant lietaus, labda
riai, kaip geri kareivėliai, nu
vyko j savo ūkį ir bandė da
ryti kų galėjo. Jųjų pastangos 
nepaliko be pasekmių. Nors 
ir vėlokai, bet suvažiavo ne
mažas rėmėjų būrelis ū pa
darė labdariams šiokį-tokį biz
nį. Jeigu ne lietus, tai butų 
turėję smagų ir pelningą išva
žiavimų. 

Labdarių naujas ūkis, kuris 
vadinasi Moly Family Villa, 
jau gerai pagerintas. Nuo pat 
123 gatvės iki miško išvestas 
naujas platus kelias ir išpil
tas baltu žvyru. Važiuojant 
visai nedulka. Piknikavimo 
vietoje padaryta nemažai sta
lų ir suolelių; žolė piaunama 
ir duobės užlyginamos. Viskas 

linga tinkamų trobesių ir pa
dargų laukams dirbti, ypatin
gai reikalingas geras trakto
rius žemei dirbti. Būtų labai 
gerai, kad atsirastų labdarys 
ir paaukotų tų taip reikalingų 
įrankį — traktorių. 

Kun. A. Linkus rūpinasi ir 
cLarbuojasi kad kuo greičiau
sia būtų galima statyti sene
liams prieglaudos namas. Da
bartiniais planais, namas tal
pins apie 50 senelių. Bet, su
prantama, to neužteks Reika
lui priėjus bus galima prista
tyti daugiau kambarių bei rei
kalingų patalpų. 

Nors jau turime gražia nau
jų pastogę senelių prieglaudos 
namui, bet pačiam namui pa
statyti reikia nemažai pinigų. 
Taigi, Labdarių Sųjunga nuo
širdžiai kviečia visus gerašir
džius lietuvius prisidėti prie 
to darbo, be kurio nei viena 
kultūringa tauta neapsieina. 
Neapsieisime nei mes. Už tai 
aukokime, kiek kas galime, lab
darybei, o pamatysime, kad 

Roselandieciai 
Atsižymėjo 

Labdarių Sa-gos centro iš
važiavimas atidarymui naujo 
ūkio — Holy Family Villa — 
nekaip tepasisekė iš priežas
ties lietaus. Iš Chičago sve
čių nedaug tesimatė. Dau
giausiai buvo roselandiečių 
ir vestpulmaniečių. 

Boselando Labdarių 2 kuo
pa buvo pasistačiusi gražiau
sią būdų .ir darė geresnį biz
nį negu kitos kuopos. 

Už tai tenka nemažai gar
bės 2 kuopos komisijai: ie 
vai Valantienei, V. Černienei, 
M. Paviloniui, V. Miknev.į-
čiui, K. Draugeliui, A. Drau
geliui ir jų pagelbininkanis. 
Taipgi daug garbės tenka ir 
roselandiiečrams už skaitlin
gų atsilankymų. 

Labdarys 

ŠIANDIEN LAIDOJAMA 
SESUO M. ELZBIETA 

Kilniausias troškimas, kur 
gali jau'sti ir pasiekti žiuu 
gus — tai atlikti visas savo 
pareigas. Lubbock 

Geri darbai žmogų labiau 
puošia, negu puikūs rūbai. 

Didžiausias turtas yra: tu
rėti grynų sąžinę ir gerų var 
dų. 

Nesigailėk aukos varguoli! 
sušelpiami, ji tau šimteriopai 
sugrįš, l 

Ši rytų lygiai 9:30 vai. Šv. 
Kazimiero Seserų Vienuolyno 
koplyčioje prasidės gedulingos 
pamaldos už a. a. Sesers M. 
Elzbietos vėlę. Šv. Mišias su 
asista prie didžiojo altoriaus 
laikys Šv. Kazimiero Seserų, 
kapelionas kun. B. Urba, o 
jam asistuos kun. P. Lukošius 
ir kun. Valuckis. Prie šoninių 
altorių šv. Mišias laikys kun. 
K. Matulaitis ir kun. Maka
ras. Pamokslų sakys kun. K 
Matulaitis. 

Velionės karstų neš: Jurgis 
Klimavičius, Kazimieras Klei
nas, Pranas Lutkus, Jonas 
Fryeras, Povylas Šaltimieras, 
Antanas Laurinaitis, Stasvs 
Mikolaitis. 

Po gedulingu pamaldų ko
plyčioje velionės kūnas bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines ir palaidotas šalia kitų 
mirusių seselių. 

Pasitikime, kad velionės gi
minės, pažįstami, mokiniai ir 
jos gerbėjai nulydės Seselę į 
amžinų poilsio vietų. 

* S T A R V 
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I$TIMATE$-FREE-0EMON$T«ATION J 

PASKUTINĖ PROGA 
T I K T O 
DIENAI 

ĮSIGYT 
VYČIĮI 

» • • * 

Pavasariniai 
Puosnys Drabužiai 
VYRAMS IK JAUKIEMS 

AN URGENT MESSAGE 
to vvomen who suffer 

FEMALE VVEAKNESS 
Few women today are free from some sign 
of functional trouble. Maybe you've noticed 
YO.URSELF getting restless, moody, ner-
vous, depressed lately—your work too much 
for you— 

Then why not take Lydia E. Pinkham's 
Vegetable Compound to belp quiet weary, 
hyaterical nerves, relieve monthly pain 
(eramps, backache, headache) ang weak 
dizzy fainting spells due to functional ir-
regularities. 

For over 60 years Pinkbam's Compound 
has helped hundreds of thousands of weak 
run-down, nervous "ailing" women to go 
smiling thru "difieult days." Why not give 
this wonderful ''woman's friend" a chance 
tohelpYOU?Tryt«/ » « 

ALEX ALESAUSKAS & SONS 
Wholesale Furniture Co, 

S o . W e s t e r n A v e n u e 

_^ 

Lietuvos Vyčių Chicagos 
Apskričio metinis piknikas į-
vyksta rytoj, liepos 4 d., Vy
tauto Parke. Jžangos tikietai 
tiktai oi*, perkant iš anksto, o 
prie vartų bus 25c. 

Šiandien dar galima įsigyti 
laimėjimo tikintus po oc se
kančiose vietose; 

18TH 8TREET - PikeUo 
krautuvėje, 1818 So. Halsted 
iStreet 

BRLDGEPORTR — Gudo 
krautuvėje, 901 \V. 33sd JSt. 
M A B Q U J J : T T K PK. — An-
d re liūno krautuvėje, u324 So. 
AVestern Ave. 

„ .TOWN OF LAKE — <* Vy
ties** Spaustuvėje, 4736 So; ' 1844 metais, Charles Good-
iWood St. ir pas Kun. S. Va- year išrado būda vulkanizuo-
luika^ 4557 So. Wood St. ti guma. 

WEST S1DĖJE — "Drau
g o " raštinėje, 2334 S. Oakley 
Ave.; S. Šimulis, 2150 So. I 
Hoyne Ave. 

BRIGHTON PAliK — D. 
Varnas, Standard Federal 
Savings and Loan raštinėje, 
4^92 Archer Ave. 

Tikietus už nupiginta kai-
»a> t. y. už 5c bus galima įsi
gyti iki 12 vai. popiet Litlma-
nian Leader raktinėje, 6S25 S. 
Western Ave. ir Mid\vest Ser
vice Station, 2335 S. Western 
Ave. 

Visi tie kurie negali nueit j 
viena virsmhietij vietų įsigyti 
tikietų, prašomi pasaukti tel. 
Canal 7790 ir tikietai pus pri
statyti į jūsų namus. 

• • i i , . • i II t 

Kiekvieno kataliko yra prie
derme skaityti vien ka
talikiškus laikraščius. 

Nendrines Skrybėles 
95c — $1.45 — $1.95 
Pilnas Pasirinkimas Visokiu. 

Drabužių Pasipuošimui 
ir Darbiu 

KAINA NEDIDEl^ 

PAULLEASES 
MEN'S WEAlt 

3427 So. Halsted Street 
Chicago, Illinois 

<**m^m — 

# 

• ^ 

Tel. Willow Springs 1067 
SVARI, JAUKI, LIETUVIŠKA U2EIGA 

F R A N & E D D I E S 
Archer 8C Keane Avės., Justice, III, 

Blatz Pilsener ir Blatz Old Heidelb&rg 
Chop Suey TreeĮadieniais — Fish Fry Penktadieniais 
Eduardas J. Kubaitis — Frances Kubaltis 

4> 

NAUJUOSIUS LIETUVOS 

Ž E M L A P I U S 
Galima gauti: 

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

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO 

REAL ESTATb 
INSURANCE AND LOANS 

Statau visokios ruiit* naujus na
mus ant lengvų mėnesiniu išmo-
kčjiniu. Darau vlsokj taisymo dar
bą be Jokio casb |mokejlmo, ant 
lengvu mėnesinių išmokėjimą 
(Išgaunu geriausi atlyginimą Ii 
Fire Insurance Kompanijų dėl tai-
symo apdegusia namo) r Dama 
paskolas ant naujų ir senų namų, 
ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
nuo & iki M metų, Reikale fcPdP-
kitės prie: 

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

BERTHA PU^AUSKIS 
WHOLESALE DEALER - QUALITY MEATS 

MĖSOS IŠVEŽIOTOJA KRAUTUVĖM 
Pristatome visokios šviežios mėsos. 

Daug metų patyrimo mėsos pristatymo 
biznyje 

Trokas naujausios isdirbystes su šaldymo 
įrengimais arba "Refrigerated" 

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

6 6 3 5 S o . R o c k w e l l S t r e e t 
G n o v e h i l l 0 3 1 8 

file:///YHFC
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{Trečiadienis, liepos 3 d., 1940 

• * * S i » i PENKI DIDELI IŠLAIMEJIMAI LIETUVOS VYČIU DIENOJE 
"FOURTH OF JULY" 

Ketvirtadienyje, Lieposiuly 4ta Diena, 1 9 4 0 Metais 
Vytauto Parke, 1 1 5 Gatve, art i Pulaski Road 

Pradžia 11 valanda ryto. Įžanga 5c, perkant iš anksto; 25c prie vartų. 

^m* 

• 

Ima dovana: 1940 metu naujas Plytnouth automobilius; 2ra dovana: 
1940 mėty Philco Radio; 3čia dovana: #25.00 cash; 4ta dovana: #15.00 
cash; 5ta dovana #10.00 cash. Lietuvos Vyčių Chicago Apskričio 
Choras išpildysi programę; bus dainos, šokiai, svečiai, vaišes, kontestai 
ir kiti margumynai. Kviečiame visus atsilankyti. 

L _ — — — — — — — — — — — — » — — i — — — — — — — — — — — — — — — — — . . « . _ — — — ^ ^ = 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
LIEPOS KETVIRTOJI; GEISTINA KUO MAŽIAU 
TRIUKŠMO MIESTE 

CHICAOOS MIESTO MODERNIOS T R A N S P O R T A M SISTEMOS PLANAI 

Rytoj Liepos Ketvirtoji — 
J . A. Valstybių Nepriklauso
mybes šventė. 

Ši nacionaline švente yra 
reikšmingiausioj! šalies šven
tė. Nes nieko svarbesnio ir 
reikšmingesnio negali būti ša
liai, kaip gyventi nepriklauso
mai ir laisvai. 

Patrijotinės organizacijos ir 
pavieniai žymieji asmenys ra
gina visuomenę Liepos Ket
virtąją praleisti gražiai, link
smai be didelių triukšmų, be 
priemoninių ugnių ir įvairių 
dinamitinių patarškų vartoji
mo. Nes sprogdinimais daug 
asmenų, ypač vaikų, sužeidžia 
ma. Kai kuriais metais šiai 
Nepriklausomybės šventei pa
aukojama net žmonių mirčių. 

Tiesa, kas metai Nepriklau
somybės diena vis su mažes
niu triukšmu* minima, dčka 
patrijotų ir sąmoningų žmo* 
nių pasidarbavimui. Kas me
tai mažėja ir nukentėjusiųjų 
skaičius. 

Bet visgi per šią šventę 
kiekvienoj bendruomenėj turi
ma dar daug šaudymų, sprog
dinimų ir visais pakampiais 
tratėjimų, nuo kurių žmonių 
girdo jausmas stačiai ištren
kiamas iš pusiausvyros, arba 
atbukinamas. 

Milijonai dolerių praleidžia
ma gatvėse sprogdinant įvai
rių rūšių dinamitinius kapsu 
liūs. Yra sumanymas, kad 
šiuos sprogdinimus sumažinti 
iki mažiausio laipsnio ir tuo 
•būdu su taupos pinigus įteikti 
Raudonajam Kryžiui, arba ki
toms kurioms labdaros įstai
goms. 

Nepriklausomybės dieną be 
sprogdinimų dar daug nelai
mių įvyksta ir plentuose, ku
rie prigrūdžiami automobilių. 
I r miestų gatvėse dėl neatsar
gaus važinėjimo. 

Vadinama National Safety 
taryba paduoda žmonėms ta
kius patarimus kaip apsisau
goti nelaimių Nepriklausomy
bes dieną: 

1. Nevartoti priemoninių 
ugnių. 

2. Plentais atsargiai važiuo
t i ; vengti kitus važiuojančius 
pralenkti ypač plentų užsisu
kimuose. 

3. Nevartoti svaigalų, neper 
sivalgyti, neperkaisti saulės 
spinduliuose. 

4. Neiti kur nors maudytis 
vienam, ypač pavalgius, arba 
saulės spinduliuose perkaitus; 
saugotis vandens gilumo. 

Chicagos miesto ribose prie 
mouinių ugnių (firecrackers) 

. pardavinėjimas uždraustas. 
Už pardavinėjimą numatytos 
bausmės. 

Štai vienas pavyzdžių: 
Prieš keletą dienų Mrs. 

Anna Matusek, 2b m. auž.; iš 
savo krautuvėlės, 28o3 Cly-
bourn ave., vienam vaikiukui 
pardavė patarškutį (fire-
crackerį). Sprogdinant vai
kiukas susižeidė. Krautuvi
ninkė tireštuota. Pereitą pir
madienį* j i teismo nubausta 
25 dol. baudos. 

Juk galima ir be jokių 
sprogdinimų Nepriklausomy
bės dieną linksmai, gražiai ir 
padoriai praleisti. 

Visi piliečiai turi prisidėti 
mažinti tratėjimus ir visokį 
triukšmą, ypač aplink namus, 
kuriuose gal gyvena senesnie
ji, o Ngal sirguliuojantieji 
žmones. I 
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RYTOJ VAŽIUOJAM I 
LEGIJONIERIU METINĮ 
PIKNIKĄ 

Dariaus - Girėno postas 271 
The American Legion kviečia 
Chicagos lietuvius atsilankyti 
į rengiamą metinį pikniką, lie
pos 4 d., Sun'set darže, prie 
135 ir Archer ave. 

Iš Piety Amerikos Lietimo Gyvenimo 

fO tC IMSfALlCft IN tUCH OHOJII O* MiOMt lT 
AHO »ITM OWLY SUCM MQ0<*>CAt,QN A j 
TRANSlT COttUlSSlOM MAV OCTMMINC 

PROPOSEO 
MOTOR VEHICLE EXTENSIOw5 

OCPAATMCNT Qf S u l w * l l AMO SV^CAtUCHMATft 
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Dr. S. Biežis Su 
Dviem "Cinais" 

Šv. Kryžiaus ligoninėje gy-
Pikniko programa ir kitos dytojai-chirurgai savo meti-

linksmybės prasidės, kaip ir n į a m visuotinam posėdyje,por 

2. Čialkevičienė - Goštautie- karą. Ligi 1925 m. gyveno 508 

paprastai popiet. 
Noriu pažymėti, kad šis le-

gijonierių piknikas bus skir-
tingesnis, prašmatnesnis, gu
vesnis ir linksmesnis, negu ki
ti piknikai. Čia dalyvaus Da
riaus-Girėno posto jaunuolių 
"drum and bugle corps", taip 
pat atsilankiusieji tuiės pro
gos laimėti brangių dovanų. 
Grieš gera orkestrą. 

Frank Krasausk *s 

PRELATAS J. MACIJAU
SKAS KALIFORNIJOJ 

Prelatas Julius Macijauskas 
praneša, kad jis jau laiminga: 
pasiekė Kaliforniją ir apsigy
veno šiuo adresu: 194*3 Ilar-
court Ave., Los Angeles, Cal. 
Tęsinį savo įspūdžių iš kelio
nės žadėjo neužilgo prisiųsti. 

rinkdami štabo vadovybe, dr. 
S. Biežį išrinko chirurgų šta
bo viršininku, o praėjusį šeš
tadienį SLA seimas vienbal
siai užgyrė dr. Biežį SLA cen
tro gydytojm-kvotėju. Vienais 
metais du " cinai", tai gana 
reikšminga. 

KONSULATO ČIKAGOJE 
IEŠKOMO ASMENŲ 
SĄRAŠAS NR. 111 

1. Bražinskas Jonas, s. Jo
no, kilęs iš Mišėnų km.; Plun
gės valsč., Telšių apskr. A-
merikon atvyko prieš karą. 

nė Viktorija. Spėjama kilusi 
iš Kėdainių apyl. ir gyvenusi 
Clevelande. 

3. Goštautas Boleslovas, spe 
jama kilęs iš Kėdainių apy
linkės ir gyvenęs Clevelande. 

4. Joffe Bencijanas, Abro-
mo Simono sūn. kilęs iš Vil
niaus. Amerikon išvyko 19L8 
m. Spėjama, kad gyveno Win-
nebago, "VViscousin. 

5. Kaminskas Jarosiavas, s. 
Jono ir Bugumilos, kilęs iš 
Dotnuvos parap., Kėdainių ap. 
Amerikon išvyko prieš didįjį 
karą. l i g i 1925 m. gyveno 610 
West "VVater S i , Johnston Ci
ty, IU. 

6. Kaminskas Antanas, sūn. 
Jono ir Bugumilos, kilęs iš 
Dotnuvos parap., Kėdainių ap. 
Amerikon išvyko prieš didįjį 

W. Stacler S t , West Frank-
fort, 111. 

7. Kleiva Pranciškus; kilęs 
iš Šaukim valsč., Raseinių ap. 
1937 metais gyvenęs 1810 S. 
Jefferson St., Chicagoje. Kon
sulate yra jo prašyti mirusio 
brolio Jono gimimo metrikai 

Iš Piedade 
Apylinkes 

j Piedade apskrityje lietu-
[vių kolonistų yra nedaug, bet 
beveik visi jie gyvena pasi
turinčiai. Vieni iš jų turi nu
sipirkę nuosavus ūkius. Že
mė Piedade apylinkėse nėra 
gera, bet patrešus mineralinė
mis trasomis duoda neblogą 
derlių. Kadangi iš Piedade į 
S. Paulo yra netoli ir kelias 
labai geras tai visi ūkio ga
miniai čia gerai parduodami 
ir gaunama nebloga kaina. 
Piedade apylinkėse kolonistai 
daugiausia augina bulves, 
daržoves, kai kur medvilnę 
ir kt. Bulvės ir įvairios dar
žovės duoda daugiausia pel-
iio, tik, žinoma, prie jų ir 
darbo yra daug. 

Mūsų apylinkėse yra nema
žai žemės pardavimui, bet že
me čia brangi. Vidutiniškai 
kainuoja nuo 1000 iki 3000 
milreisų už akerį. 

Kurityboje ir anksčiau buvo 
sunkus, bet dabar dar ipasun-
kėjo. Maisto produktai pa
brango, darbai labai sumažė
jo ir uždarbiai visai menki. • 
Todėl dabar daugumas Kuri-
t\bo*s lietuvių gyvena vargin- g 
gai, vos ant pragyvenimo už
sidirbdami. 

Lietuviai Kurityboje 
Paranos estado sostinėje 

Kurityboje lietuvių skaičius 
kiek sumažėjo. Tiesa pasa
kius, ič,ia lietuvių niekad daug 
nebuvo, bet pastaruoju laiku 
jų skaičius dar sumažėjo; Dėl 
pasunkėjusių gyvenimo sąly
gų keli lietuviai iš Kuritybos 
išvažiavo. Vieni .išsikėlė į pro
vinciją, kiti kažin kur išva
žiavo laimės ieškoti. 

Skautu Vakaras 
Sao Paulo. — Dr. Vinco 

Kudirkos lietuvių mokyklos 
salėje įvyko lietuvių skautų 
organizacijos vakaras. Vaka
ro programą sudarė vaidini
mas "Jonuko liga", skautų 
choro dainos, deklamacijos, 
plastikos numeriai, baletas .ir 
skautiškos piramidės. Visa 
programa buvo gražiai ir rū
pestingai paruošta ir atlikta. 

Bendrai skautų vakaras 
praėjo labai jaukiai ir gra
žiai. Jaunimas šoko ir links
minosi iki 4 vai. ryto. 

Beždžionių Mėsa 
Kariuomenei 

metus, kokį laiką gyveno Gar-
den Ave., Hamilton, Ohio. 

12. Pūkis Jonas, sūn. Jono. 
8. Kulikauskas Jonas, kilęs A m e r i k o n a t v v k o l 9 0 9 m., gy-

veno Coles, 111. 
13. Rimkevičius Juozas. Spe 

jama, kad kilęs iš Kretingos. 
14. Valuckas Pranas. Kilęs 

iš Lygumlų valsč., Šiaulių ap. 

iš Mažučių km., Žeimelio vai 
(anksčiau Načiūnų), vientur
tis sūnus. Dešinės rankos nu
kirsti du pirštai. 

9. Kurtautas Juozas X*vur-
toftas). Spėjama, kad kilęs ?š 
Kretingos. 

10. Lipinskas Vincas, sūn. 
Vinco ir Onos Žilionytės Li-
pinskų, kilęs iš Marijampolės 
apylinkės. 

11. Podribonis Bronislovas, 
Amerikon atvyko apie 1910 

Daugelyje Indijos vietų yT 
ra dideli beždžionių ūkiai. 
Čia stropiai prižiūrimos bež
džionės auginamos, kai ku
rios mokomos ir už gerus pi
nigus parduodamos į įvai
rias pasaulio vietas, šie ūkiai, 
rašo užsienio spauda, prieš 
dabartinio karo pradžią ne-

j ipaprastai puikiai klestėjo. 
Darbo žmonių gyvenimaS| p r i d ė j u s karui, aišku, ne 

daug kam beždžionės bebuvo 
įdomios ir reikalaujamos. Per 
tą netrumpą laiką tuose il
ki uose priaugo nepaprastai 
daug šių gyvūnų, kad ūkių 
vedėjai buvo tiesiog apgulti. 
Paskutiniu laiku beždžionės 
pradėta naudoti mėsai. Kaip 
žinia, jų mėsa skaniausia iš 
visų mėsos rūšių, tad pratu
sių valgyti labai aukštai ver
tinama. Dabar didžiausi bež
džionių mėsos konservų kie
kiai tiekiami kariuomenei 
maitinti. Pažymėtina, kad šie 
konservai duodami tik šven
tėse ar kitomis pažymėti ver
tomis dienomis. jfL. A.) 

gyvenęs Čikagoje. 

Ieškomieji asmenys arba a-
pie juos žinantieji prašomi 
tuojau atsiliepti. 

Lietuvos Konsulatas, 
100 East Bellevue Place, 

Chicago, Illinois 

G£LIŲ PARODA 
PARKUOSE 

Parkų distrikto varovybė 
atidarė vasarinę gėlių paro
dą Garfield ir Lincoln parkų 
gėlynuose. 

SOCKO THE SEADOG 
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Chicago miestinis teisėjas 
Thomas A. Green gavo gra
sinantį laišką. ReikaLas pa
vestas policijai. 
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WHAT"STHE IDEA? 

DON'T yOO BEL.IEVH 
- H N S I G N S ? 

Bv Teddyj 
RSORE I BELIEVES IN SISNS/ 
,BUT I HAPPEN TA KNOW ^ 
V T H E SWAB WHO BUNTETV 


