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V T R U M P A I 
JOM. Vaiva 

NEPERLEIS LIETUVOS 

Ave, Caesar, morituri te ( 
sa lu tant ! — sveikas, cezari, 
besirengią mirti tave sveiki
na ! Taip šaukdavo senovės 
gladiatoriai mirties arenose, 

o J , akyse badavo p a s i e l g i a ! AMBASADOS RUSIJAI 
vunas i r viltis, nes vienas lai-
mejusiųjų kova kartais gal*- WASHINGTOXAS, liepos 
davo išlikti gyvas ir la isvas. '24 d. — Šiandie Lietuvos mi-
Tai buvo vergų sveikinimas nisteris Amerikai, pulk. Po-
savajato viešpačiui. vilas Žadeikis padavė pareiš-

k imą, jogj j is pasipriešins bet 
Griuvo Roma. Dingo ir kokiam reikalavimui perduoti 

Romos cezarių galybe. Ta- pasiuntinybę Sovietų Rusi-
čiau šiandie iškilo naujųjų jai. 
amžių naujieji cezariai. Hit- Tuo būdu jis prisijungė 

PRANCŪZAI SUĖMĖ 

leris, Mussolini, Stalinas. 
K a r t u su jais atsirado gau-

prie grupes užsienio diploma
tų \Yashingtone, kurie, nežiū, 

jos, naujųjų amžių vergai — rint, kacl jų buvusios vyriau-
kovotojai ir jų pasekėjai, kiv sybės nuverstos a r išvytos iš-
rie, kaip senovės Romos pi- trėmiman, pasirinko palaikyti 
1 iečiai, saukia — " p a n e m et Į užimamas vietas tikėdamiesi 
e i rcens!" — duonos ir žais
lų. Na, ir pavertė naujieji 
cezariai visa Europą mirties 
arena, kad joje savo didybe 
iškeltų, kad saviesiems pase 
kėjams žaislų suteikfų. Šian
die, tačiau, žaidžiama ne at-
8kiriais asmenimis, bet tau
tomis. 

Nereikia mums pertoli ieš
koti, kad surastumėm tos nau 
josios gadynes gladiatorių. 
Pažvelkim mūsų pačių ta r-
fcan. Ant laisvo lietuvių tau
tos kūno nejučiomis išaugo 
vergo apgamas, kuris prisi
dengęs gražiausiais obalsiais, 
jėga privertė tautą sušukti -
"Sve ikas , Stalinai, besiren 
gianti mirti Lietuva tave svei 
k iną !" 

valstybių atstatymo. 

KENNEOY 
REZIGNUOSIĄS 

Šie naujosios gadynės gla
diatoriai, — gal kartais ir ne-
su žiniai kovoja pasaulinėj 
arenoj, kad iškeltų dvidešim
tojo amžiaus raudonojo ceza
rio iš Gruzinijos laukų var 
dą, — prekiaudami tautomis 
ir švenčiausiais žmonių jaus
mais, vyliugingai saldlležu-
vaudami, iš pamatų griauda-

\VASHINGTONAS liepos 
24 d. — Autoritetingi sluog* 
sniai praneša, jog1 laukiama, 
kad netrukus rezignuotų Jung 
tinių Amerikos Valstybių am
basadorius Anglijai Joseph 
P . Kennedy. 

Art inu Kennedy žmonės 
Wa«i«ngtone tiki, jog jis jau 
pranešęs Rooseveltui apie nu
sistatymą atsisakyti savo pa
reigų. J i e sako, jog jis neno
rįs pasilikti, jei net ir Roo-
seveltas būtų, perrinktas tre
čiajam terminui. 

Pe r kelis tarnybos metus 
•r 

kaipo Amerikos ambasadorius 
Anglijai Kennedy susilaukė 
žyniaus populiarumo Anglijos 
oficiozų tarpe ir dažnai buvo 
kviečiamas į Anglijos valsty
bės vyrų pasi tar imui , ypač 
kilus Europos k a r u . 

Nors Kennedy vardas buvo 
minimas sąryšyj su demokra
tų part i jos pirmininkavimu 
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DALADIER 
Suimtas buvęs Prancūzijos 

Daladier premjeras 

VICHY, Prancūzija, liepos] re Lavai vyriausybė pasįry-
24 d. — Buvęs Prancūzijos .žus nubausti visus, kurie " a t -
premjeras Edouard Daladier, sakingi už karą." 
kurio vyriausybė paskelbė ka-

Kokia bus toji bausmė ne
buvo visai aišku. Tačiau vN 
liau kabinetas priėmė įstaty
mą, kuriuo atimama Prancū
zijos pilietybė ir konfiskuo
jama nuosavybė visų prancū
zų, kurie " b e patenkinamų 
priežasčių'' paliko Prancūzi
ją tarp gegužės 10 d. ir bir
želio 30 d. 

Ketvirtadalis Cbicagos gaisrininkų buvo sušaukti į vieno " lumber v a r d o " geisrą. Gais
ras padarė $200,000 nuostolio. B-e to, sudegė 55 darbininkų automobiliai. (Acme teleplioto) 

Regis trac i ja U . S . k a r i u o m e n ė n ! BERLYNAS INTENSYVIAI 
,. t j . RUOŠIAS KARUI 

spalni Imą dieną 

rą Vokietijai, Petain-Laval 
režimo įsakymu laikomas Mar 
seilles mieste " in ves tigrei • 
j a i " ir galimai bausmei už 
tariamą įvėlimą Prancūzijos 
karan i r jo pralaimėjimą. 

Taip pat Marseilles laiko
mi ir keletas kitų buvusios 
vyriausybės vadų* kurie atvy
ko uostan iš Prancūzijos Mo-
rocco, kur jie buvo kartu su 
Daladier išvykę birželio 20. 

Premjero maršalo Philippe 
Petain ir vice premjero Pier-

Tas įstatymas gali būti p ra 
plečiamas taip, kad jis gali 
paliesti net ir tokių išvykusių 
prancūzų žmonas ir šeimas. 

\VASHINGTONAS, liepos 
24 d. — Bandomoji registra
cija, pagal patiektą priver
stinos karo prievolės progra
mą, paskir ta rugsėjo 1 die
ną. Po mėnesio nuo registra
cijos pirmieji 400,000 prma
tų jų kariuomenėn pradės tar
nybą. 

Nors patiektoji programa 
kongreso dar nepriimta, bot 
karo departamento oficialios 
agentūros visose keturiasde
šimt aštuoniose valstybėse 

si 

pradėjo pasiruošimus. Pir
mieji kariuomenėn bus priim
ta ta rp 21 ir 31 metg. 

Senato militarinč komisija 
ruošia galutinius planus, pa-

mi visa, kas jų v tėvams, jų 
broliams ir jiems patiems ka-1 grįžti į privatų biznį. 

gal kuriuos būtų registruoja-
(James A, Far ley atsisakius), m į v į s į v y r a į t a rp 18 ir 64 
bet jo draugai abejoja, k a d j m e t ų a m ž i a u s — viso 42 mi-
jis apsiimtų. Kennedy norįs iįjonaį . Tik vyrai t a rp 21 ir 

daise buvo miela, brangu i r 
šventa, tikisi laimėti kovą ir 
susilaukti Stalino malonės. 
Gal gi suteiks ir jiems Rusi
jos valdovas trupinių nuo sa
vojo stalo. 

I r štai šjs svetimaisiais 
trupiniais penimas mūsų tau
tos elementas, parsidavęs ver-
govėn eurazijos rusams, ta
riamai atstovaująs kosmopoli-

K i t a priežastis, kodėl Ken
nedy nori rezignnoti, y ra per
siskyrimas su šeima. J o vai
kai y r a Jungtinėse Valstybė
se. • 

Galima, kad prezidentas 
įkalbės jį pasilikti iki po rin
kimų lapkričio mėnesį. 

bus imami ąktyvon tarnybon. 
Likusieji bsp panaudoti na
minės apsauį^s tikslams. 

Je i kongresas priimtų pa
tiektąjį įstatymą, pirmaisiais 
metais būtų paimta kariuo
menėn ne daugiau 800,000 vy
rų ta rp 21 ir 30 metų* ir pa
skui jau kasmet būtų apmo
koma apie 1,000,000 vyrų 
t a rp 21 ir 45 metų. 

Vyrai su šeimomis, arba 
dirba svarbiosiose civilinėse 
ar industrijos įstaigose nuo 
karinės prievolės būtų atlei
džiami. 

Vyrai parinkti tarnybai tu
rėtų ištarnauti metus su $21 
mokesniu į mėnesį. Tada jie 
būtų paleidžiami į atsargą, 
tačiau per dešimtį metų ture-

ŽUVO 4 TŪKSTANČIAI 
VOKIETIJOS ORLAIVIŲ 

tų po tam tikrą nustatytą 
45 metų apie 24,000,000 [ laiką vykti pratyboms. 

RUSIJOS VERČIAMA 
SUOMIJA DEMO
BILIZUOJĄS! 

nių, jog ten vyksta asmenų 
areštai . Suimti ir išvežti Ru-
sijon Pabaltės visų trijų v a l - | k m s d a m a u i t hna tumui "iš Ru-

tmj komunizmą, t u n užtenka- stybių buvę užsienio ministe-

LONDONAS, liepos 24 d. 
— Londono Evening Stand
ard praneša iš Stoc-kholmo, 
Švedijos, jog Suomija, pa-

mai drąsos akiplėšiškai pri
kaišioti visiems ne jų gaujos 
nariams žmonių išnaudojimą, 
tautos išsižadėjimą ir kovoji
mą prieš tautos valią. Jiems 
kiekviena žinia, paeinanti ne 
iš Maskvos yra melas, kaip 
i r didžiausia netiesa Maskvos 
skelbiama y ra auksinė teisy
be. Tai y ra jau instinktyvis 
fanatizmas — ryškiausias ver 
govės požymis. 

riai. (Tačiau Andriulis iš "Vi l 
n i e s " drąsiai ir, pasakysim į « » 
piemeniškai, sušuko: " T a i 
biaurus melas " *' Lietu 
voje tokių areštų n ė r a . " Ki 

sijos, pradėjo visišką Suomi
jos kariuomenės demobiliza-

IŠVEŽTAS MASKVON 
ESTIJOS KARIUOMENĖS 
VADAS 

STOCKHOLMAS, liepos 24 
d. — Rusijos GPU (slapto
sios policijos) veikimas Pa-
baltyj plečiamas. Šalia jau 
anksčiau suareštuotųjų Lietu
vos, Latvijos ir Estijos už
sienio ministerių, suimtas ir 

BERLYNAS, liepos 24 d. 
— Vokietija, įsitikinusi, jog 
taikingas susitarimas su An
glija negalimas, ruošiasi žiau
riam karui Vakaruose ir pra
dėjo "konstruktyvios diplo
mat i jos" programą, kad už 
tikrintų taiką Balkanuose. 

Vokietijos komentatoriai pa 
reiškė, jog Anglija pasirašiu
si sau mirties skelbimą at
mesdama Hitlerio pasiūlymą. 

Volkischer Beobacliter, 
straipsnyje "Angl i ja pasiren
ka karą!" , Lordą Halifax, ku 
ris pareiškė savo krašto pa 
siryžimą kovoti, 
"laidotuvių kalbėtoju," 

Kada ilgai lauktoji ofen-
syva prieš Angliją prasidės 
ir kokioj formoj — tebėra Hit 
lerio paslaptis, bet galima ti
kėtis, jog ilgai laukti neteks, 
nes beliko vos kelios savai
tės gero skraidymui vasaros 
oro. 

Besirengdama karui Vokie
tija nepamiršo ir Balkanų. 
Pranešimai, jog Berlynan pa
kviesta Romunijos ir Bulgari 
jos valstybių vyrai pasitari
mams su Ribbentropu, priim
ta ženklu, jog Vokietija turi 
sumanymų, kurie palengvins 
įtempimą Balkanuose ir ji pa
siruošus pasiūlyti. 

Romunijos premjeras Jon ma, jog politiniai sluogsniai 
Gigurtu ir užsienio ministerisi tiki, kad Romunija "netrukus 
Manoilescu penktadienį susi- pradės svarstyti Vengrijos 

LONDONAS, liepos 24 d. 
— Anglų sluogsniai tvirtina, 
jog nuo karo pradžios Vokie
tijos orlaivių žuvo t a rp 4,000 
ir 5,000. Tie patys sluogsniai 
sako, jog pamažu Anglija pra 
deda perimti pirmenybę ore. 

Anglijos oro laivynas pa
laipsniui stiprėja del dau
giau negu padvigubintos or
laivių gamybos namie ir pa
didėjusio orlaivių importo iš 

pavadino' Amerikos, nors ir Vokietijos 
orlaivių gamyba galimai pa
didėjo. 

Pagal apskaičiavimą perei-
to rugsėjo mėnesį Vokietija 
turėjo t a rp 5,000 ir 8,000 
pirmos rūšies karo orlaivių, 
o Anglija t a rp 3,000 ir 4,000. 

Reuters, britų žinių agen
tūra, sako, jog informuoti 
Londono rateliai apskaičiuo

ja, jog Vokietijos orlaivių 
produkcija palaikoma "ap ie 

M 1,800 orlaivių į mėnesi' ir 
prideda: 

" J o g tai skaičius, kurį An
glija šiandie baigia skubiai 
pasivyti, nors j i dar turi jį 
pasiekt i ." 

Reuters pranešimu nuo bir
želio 17 dienos, kai VokitHja 
pradėjo masines oro atakas 
prieš Angliją, pašauta 133 
vokiečių orlaiviai ir žu\o 91 
anglų orlaivis. Žuvę 92 vokie
čių bombanešiai ir 41 kovos 
orlaivis. Anglijos žuvę 6*!» 
bombanešiai ir 22 kovos or
laiviai. 

Tarp birželio 17 dienos ir 
liepos 17 dienos, britų apskai
čiavimu, žuvo ar suimta 400 
vokiečiu lakūnu. 

VENGRIJA ATGAUSIANTI 
REIKALAUJAMAS ŽEMES 

BUDAPEŠTAS, liepos 24 
d. — Budapešto laikraščiai 
plačiai rašo apie pranešimus 
iš Bukarešto, kuriuose sako-

tiks su Ribbentropu Salzbur-
išsiųstas Maskvon Estijos ka- ge. Po jų tuojau atvyksią ir 
riuomenės vadas gen. Johan 
Laidoneirs. 

Štai atėjo is Lietuvos ži-

TALINAS, liepos 24 d. -
Belaukiant formalaus Estijos' grijos delegacija, 
priėmimo į Sovietų Sąjungą, 

Keletas Suomijos generali
nio kariuomenės štabo narių 

tus melagius išvadinti labai P a b*go Stockholman. # 

lengva, tačiau ir nelabai gar-
binga. Juo labiau, kad, pavvz- MEXICO CITY, liepos 24 
džiui, Munters, U r U y s iri d ; - J » P r o ^ < * * ^ ^ p a g a l i a u n a u j a s i s k o m u n i s t į -
Pi i ts t ikrai dingo. Nejaugi p , * *****<>* J ° ^ e t l ^ J * nis parlamentas priėmė pre-
Andriulįs norėtų mu s įtikiu- j ^ t i n y b e s attache, Arthur ^ ^ K o n s t a n t i n o P a e t s a t . 
ti, kad jie išvyko Maskvon Dietrich, išvykęs iš Mama , Į s i s t a t v d i n i m a i r į s a k § p r e m -
sveikatos pataisyti , a r į sve- nillo uosto, japonų laivu Hei j j e r u j Johannes Varės perim-
čius pas " d r a u g ą " Stal iną! yo Maru į Tokio, Japoniją, t i prezidento pareigas. 

Bulgarijos premjeras ir už
sienio mdnisteris. 

Iš Bukarešto pranešama, 
jog Vokietijon vyks i r ^ e n " 

ROMA, liepos 24 d. — Po 
polo di Roma išspausdino 
pranešimą iš Bukarešto, jog 
Romunijos vyriausybe atšau 
ke savo niinisteri Londone, 
Viorel Virgil Tilea. 

teritorinius reikalavimus." 

Vengrija reikalauja grąžin
ti turtingą Transylvanijos pa
sienio provinciją. 

Pranešimus pabrėždamas 
pakartojo Vengrijos radio: 

"Romunija nori taikos su 
vakarų kaimynu, todėl ji nori 

MASKVA UŽGINČIJA 
ŽINIAS 

MASKVA, liepos 24 d. — 
Tass, Rusijos oficialioji žinių 
agentūra, užginčija kaipo "be 
jokio pagr indo" šiuos "už
sienio spaudoj skleidžiamus 
g a n d u s " : 

1. Jog Rusija apsiėmė pri
statyti Anglijai orlaivius, už 
kuriuos Anglija paskyrusi 
200,000,000 svarų. 

2. Jog į kelias dienas bus 
pradėta pasitarimai tarp Tur
kijos ir Sovietų Sąjungos dėl 
užbaigimo prekybos sutarties. 

3. Jog Rusija pasiuntė Ro-
munijai reikalavimą sudaryti 

grąžinti dalį* Transylvanijos demokratinę vyriausybę, 
teritorijos, kuri Romunijai lai j- ix)NDONAS, liepos 24 d. 
koma nereikalinga. Palengva _ j j ^ p į ^ o g valandos po 
tai gali atvesti prie draugin-! p i e t u p a ž a u t a keturi Vokie-
gos taikos pasirašymo." i t i jos orlaiviai. 
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Bendradarbiams Ir torest ondentams raiti) negalina, a neyraftoma tai padaryti ir n e prisiunčiama tam tik*-

naAlo lenkiu. Ke<lakci;a pasilaiko sau teise taaqm 
Ir trumpinti visus prisiųstus raitus ir ypač korespou-
anavŲMS »uiig IMVO nuusiS.ru*. KoreaponJt-utų proso ra-
tytl trumpai ir siistai (jei galima rašomąja mašinėle.), 
paliekant didelius tarpus pataisymam*, vengiant pole
mikos ar asmeniškume. Pasenusios korespondencijos 
Mlkrastln nededamos. 

Prie Gedos Stulpo 

Jungtinių Amerikos Valstybių vyriausybe 
aiškiai ir griežtai pasmerkė Sovietų Rusijos 
okupaciją trijų valstybių — Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos. 

Valstybės penekretoriaus Welles pareiški
me tarp kitko pabrėžta: 

"Per paskutiniąsias kelias dienas bai
giami pnvesti prie galo iškrypusieji pro
cesai, kuriais stipresnysis jų kaimynas su
liniai nori sunaikinti mažų Pabaltes val-

. stybių — Estijos, Latvijos ir Lietuvos — 
, politinę nepriklausomybę ir teritorinį *&-

liečiamumą *. 

Sis pareiškimą* buvo padarytas labai at
sargiai ir smulkmeniškai išstudijavus visus 
tuos smurtiškus Sovietų Rusijos žygius, ku
riais eita prie pasmaugimo Pabaltes valsty
bių nepriklausomybes. Valstybės departa
mentas turėjo visas reikalingas žinia*. 

Ta pačia proga p. Welles pabrėaa Jung
tinių Valstybių nus i s t a tyk : 

"Šios vyriausybės nusistatymas yra pa
sauliui žinomas. Jungtinių Valstybių žmo
nes nusistatę prieš plėšikiškus žygius, ne
žiūrint ar juos vykdo jėga ar grasinimu. 

•Jie taip pat nusistatę prieš vienos val
stybės, nepaisant kaip galingos, kišimąsi 
| kitos nepriklausomos valstybės, nežiū
rint kaip silpnos, naminę santvarka", 
šį teisingą, demokratišką ii* giliai žmoniš

ką Jungtinių Valstybių nusistatymą ypatin
gai tenka vertinti 

Jungtinių Valstybių vyriausybei labai aiš
kiai buvo žinoma, kad Sovietų Eusijcs dik
tatorius Stalinas ginklo jėga įsikišo į Bal
tijos valstybių vidaus reikalus, kad tų val
stybių ^priklausomybes panaikinimui pa-j 
naudotai; smurtas, paremtas militarine jėga. 

Toks Stalino elgesys negalėjo sutapti ne 
tik su šio krašto vyriausybės tosing-umo. ir 
krikščioniškosios demokratijos dėsniais pa
grįstu nusistatymu, bet ir fcu paprasčiausiu 
žmoniškumo dėsniu, 

Stalino impenalistiškus žygius smerkia vi
sas civilizuotasis •pasaulis. 

Taip pat yra svarbu ir reikšminga, kad 
Jungtinių Valstybių vyriausybė ir toliau pri
pažins visų trijų Baltijos valstybių pasiun
tinybes. 

Šiuo savo pareiškimu Amerikos vyriausy
be Soviątų Rusiją prikala prie gėdos stulfq, 
kaipo agresorę, kaipo laužytoją tarptautinių 
sutarčių, kaipo valstybę, kuri, eidama įmur
to keliais, siekia savo imperialistiškų tikslų. 

Ypač svarbu yra pažymėti, kad savo tei
singa pareiškimu, džiuginančiu kiekvieną 
mylintį teisėtumą, teisingumą ir stovintį už 
visų tautų laisvę ir lygybę, kala prie gėdos 
stulpo mūsų tautos judas — Paleckį JS ir vi
sus su juo dalyvavusius mūsų tautos parda
vimo akte. 

Sunku net suprasti, kur dabar padės sa-
v* akis mūsieji Maskvos satrapai — Bim
boj Prūseikos. Andruliai ir Mizaios. kurie 
tvirtino, kad Stalinas Lietuvai gelbsti, bet 
nepavergia, kad Paleckio žygiai, tai tautos 
valios isreisfeas, kad "liaudies seimo"' 
prašymas Stalinui, tai tautos noras susijung
ti su bolševikiškąja Rusija ir priimti dikta
toriaus Stalino tvarką, kuri reiškia: nete
kimą visokios laisvės, privatines nuosavy
bės, kuri nieko daugiau n?žada, kaip tik bau
džiavą, vergiją, persekiojimus. 

Šiomis, dienomis Bimbai ir Prūseikos ra
gino savo akluosius pasekėjus siųsti į Va
šingtoną rezoliucijas, uigiriančuU Lietuvos 
užgrobimą. Po p. Welles pareiškimo tokių 
raginimų tur būt nebedarys, nes tai būtų 
pasisakyti prieš 'Jungtinių Valstybių nusi
statymą, parodyti savo isdavikisjia vįsidą 
šio krašto valdžios akivaizdoje ir atsistoti 
penktosios kolonos eilėie. 

_ n R A u p A s 

Nuo žodžiu Prie Darbu Į ^ J ^ 2 ^ fi LktUVOS 
Amerikos lietuvių patiijotiškosios visuo- ^ 

menės nusistatymas aiškus. Pasmerkėme Lie- Maskvai parsidavę Lietą- zaeija. įvykdė "šimtaprocen-
tuvos okupantus ir savuosius išdavikus, pa- vos išdavikai komunistai šiąn- tinills , , balsavimus už savo 
sisakėme stovi už laisvą ir nepriklausomą, dien per "E i tų" užsiima* nie-
Lietuvą, dabar yra laikas pradėti fconkre- ku daugiau, kaip tik raudo, 
tesnį darbą. Kaip jau kelis kartus rašant, | n a j a propagandą, Užsienių s a v u **uuuią ~J& 
tuoj reikia sudaryti stiprų centrą kovai ^ l i e t u v i u s iitfpnnuoja, l a iAMMlJ ta toa , kai raudonieji 
Uetuvą, ie i laa kelti tam tikslui fondai, be t u v o s ^ a r b i n i n k a i „ n u s i k r a . : v a l a i nebuvo pasiruošė viso 
kurių joks darbas nėra įmanomas. j t ę r e a k e i o n i Q e v v r i a u s y b e i r ^ 

Mūsų, lietuvių katalikų, veikimo centras j viskas ten esą, tvarkoje. 
— Federacija paskelbė, kad aukos Lietuvos) Neturima tikrų žiniij, kas 
gelbėjimui rinks per Tautos Fondą, kuris šiandien darosi Lietuvoje. Tik 
savo laiku labai didelį ir garbingą vaidmenį ž i n m i ^ k a d t e n a i v y r a u j a 
suvaidino lietuvių tautos gyvenime. to M a s k v o g . k o m i s a r | l i , v k a m ^ 
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kandidatus. 
Vargiai Maskva apgaili šį 

savo skubota žygį okupuoti 
gai-

ničko nelaukiant reikia atgaivinti* visus "Tau
tos Fondo skyriuU, reikia tinkamai pasida 
linti darbu ir oradėti veikti. 

"The Daily Tribūne", vienintelis Ameri 
kos katalikų dienraštis anglų kalboje, lie
pos 24 d. įdėjo ilgoką vedamąjį straipsni 
apie Sovietų Rusijos okupavimą trijų Pa
baltes valstybių. Kiti anglų kainoje leidžiar 
mi katalikų laikraščiai s&vo laiku plačiai 
ir teisingai rašė apie nutraukimą Lietuvos 
santykių su Apaštališkuoju Sostu. Buvo pa
žymėta, kad tą žygį padaryti privertė Mask
va. 

šauliui žinomi viliugiai. Kur 
jie pradeda vyrauti, tenai ne
gali būti tvarkos. Tad reikia 
spėti, kad šiandien Lietuvoje 
siaučia vien sąmišis. 

APŽVALGA 
Brutaliska Okupacija 

"Darbininkas' ' rašo, kad bolševizmo įvyk
dymas paprastai pereina tris laikotarpius: 

1. Senos tvarkos griovimai — per spau
dą, mitinginę agitaciją, streikus, kėlimus 
riaušių, į kurias įkinkoma paleistieji iš ka
lėjimų kriminalistai ir t.t. 

2. Nuvertus "kapitalistine/' tvarką, įvyk
sta pereiginis, taip sakant, Kerenskio Laiko
tarpis. J valdžią įterpiama kiek <4buržujų', 
bet jie veikiai. Ialivid.uo.jami. 

3. Kada jau dirva paruošta, einamai prie 
komunizmo — griežtai, kruvinai, ciniškai. 

. . >> Eltos' pranešimais, pasą 
linti iš užimamų vietų vy
riausieji kariuomenes vadai, 
aukštieji vyriausybės valdi-
irinkai, teisėjai, apskričių ir 
savivaldybių viršininkai ir 
pareigūnai. Į jųjų vietų pa 
skirti nežinomų plunksnų ii 
plauko individai. Toks per
versmas negali įvykti ramiai 
Turi būti nes i tenkin imų ii 
protestų. Bet apie tai tylima 
Tai naminis Lietuvos reika
las ir užsienių lietuviams ne-
žinotinas. Nė pačioje Lietu-

valdžios aparato aprėkti. Vi
sus rastus pas Lietuvos išda
vikus trūkumus ji užkamšė 
komisarais ir žydais ir azi
jatais bolševikais. 

Kaip sakyta, nėra žinoma, 
kaip šiandie Lietuva valdo
ma. 

Po Sviete Pasižvalgius 
Kaunas (STA). — Ameri

kos lietuvių laikraščiuose bu
vo rašyta, kad pirmoji SSSR 
kariuomenė Lietuvoj buvo 

Veikiausia raudonųjų1 apiplyšus, be apatinių marški-
banditų knaujageringais žy- mų, mundurus pančiais susi-
giais. Komisarų išlaisvinti1 juosus ir pan. šiuo praneša-
padaužos ir kriminalistai ne-j me, kad SSSR. kariuomenė 
sėdės sudėję rankų. Didės- Lietuvoj jau kuo puikiausiai 
niam Stalino malonumui ir jo aprengta. Dabar buvusi Lie-
pagarbai jie šels prieš pusi- tuvos kariuomenė vaikšto be 
turinčius ūkininkus, profesio- apatinių marškinių ir mundu-
nalus ir kunigus.4 Juk tai jų r u s pančiais susi juosus. O 
pareiga pulti, kankinti ir žu 
dyti tuos "buržujus". 

Andai teko matyti laikraš
čiuose' trumpa žinia iš Stok
holmo (Švedija), kad Lietu-, 
vos fabrikuose ir dirbtuvėse 
nutraukti darbai. Dalis dar
bininkų metė darbais aiškin-
damies, kad jie dabar ir be 

kiek dar truko audeklo SSSR. 
kareivių marškiniams ir mun
durams pasiūti, užtektinai jo 
rasta lietuvaičių skryniose su- Tai "loska!" 
dėtų jų kraičiui. 

"DRAUGUI" STALINUI 
Stalinėli, nabagėli, * 
Tu ne toks!' 
Pasibaigė pasakėlė, 
Keberiokšt! 

Laisvę tautoms tu žadėjai 
Neseniai. 
Bet kiti laikai atėjo, 
Ar ne taip!!, 

Agresorių nemylėjai! 
Ne, ne, ne, 
Bet jiems pagalbą žadėjai, 
Argi ne! 

Mažas tautas tu "godojai," 
Kaip meška; 
Jūjų laįsvę "praglobojai," 

darbo turėsią roių. l a i su-
voie nėra žinoma. ka& kuriam , _. . , . . , , , , . , . 
, VJ . '. m , raudonoje danbiniinkai. Kiti, 
krašte, ar mieste įvyksta, l a s . 
viskas žinoimai tik vieniems 
valstybės ir tautos išdavi
kams. 

Reikia suprasti, kad Palec
kio vyriausybė Lietuvoje, jei 
ji dar gyvuoja, yra vien Mask 

metė kurių yra daugumas, 
darbus protestuodami prieš 
Lietuvos sovietinlimą}. Bolše-. 
vikizman pašliję darbininkai, 
žinoma, turės rojų virtę lian-
ditais žudikais. Juk Lietuvo
je yra gerybių. Jie greitai 

Boston, Mass. — Cicilistų 
staršas Maikio tėvas pasiun
tė sumanymą balšavikų gazie-
toms (Laisvei ir Vilniai) sa
vo spartose įvesti rusiškas lek
cijas. Jis l'igeriuoja šitaip: 
Amerikos lietuviški balšavikai 
dabar siunčia sveikinimus 
Stalinui už tai kad okupavo 
Lietuvą ir jo vaiskui, kurį 
"visa Lietuva" sutiko su gėlė
mis. Ale kadangi Stalinas ir 

vos komisarų figūra. Komrsa- jas pasiskirstys. Viską išnai-, j° vaisko generolai nesupran-

Tie eiliniai metodai gali būt kiek pakeis
ti. Pavyzdžiui, Lietuvoj, atsižvelgiant į rū
mų, palyginti, gyventojų nusiteikimą (kai 
kurie bolševizmo dar nėra arti ištyrę, da
bar gal (buvo laukę progos jo paragauti), 
bolševikai gali apsimesti prieteliais ir su 
kruvinomis operacijomis kol kas palaukti: 
— dabar neramūs laikai, Hitleris už durų 
— bet nuo vykdymo komunistinės progra
mos jie nenusileis ir vanago akylumu dabos, 
kad pastatytoji jų valdžia uoliai pildytų 
Stalino įsakymui. Įsakymus gali vadinti pa
geidavimais, bet tuos "pageidavimus" la-
kiejiškai nusiteikę Lietuvos bolševikėliai uo
liai vykdys. Tai labai palengvins Stalino 
darbą. Jis galės girtis, kad" lietuvių liaudis 
komunizmo pageidauja. (Ta " l iaudis" gali 
susidaryti iš kokio šimto komisarų). Gi jei 
pastatytieji vaidyti lietuviai komisarai mė
gintų nors viena pėda nutolti nuo nustaty
tos Stalino linijos, t. y. susovietinimo ir su
rusinimo lietuvių tautos, tai jiems gresia 
staliniškas likvidavimas — sušaudymas arba 
k•/.rtuvC-'s-. Trumpai sakant, išeis taip: komi
sarai dreba prieš Staliną, o Lietuvos pilie
čiai, virtę jau "tovariščiais", da'eba prieš 
komisarus. Tokios bedvasiuės, azijatiškos 
vergijos, kokią neša su savim komunizmas 
ir kokia diaibar užklupo Lietuvą,, niekad nė
ra buvę net ^caro kariuomenėj, Nikalojaus 1 
laikais. 

rai jos vardu kalba ir už
grobtą, kraštą valdo kulko
svaidžiais ir ^durtuvais. 

Atrodo, kad Maskva be ap
dairumo okupavo. Lietuvą. J i 
manė ten rasti daug raudonų' 
išdavikų, susiorganizavusių 
visą valdžios aparatą paimti 
į savo rankas. Tačiau ji rado 
labai nykų skaičių komunis
tų. Tada kilo didelių kliūčių 
sudaryti naują vyriausybę. 
Dėl to, į vyriausybę sukviesti 
ir mažai raudonieji. Pasiten
kinta jų laisvamanybe ir par 
laidu gyvenimu, 

Dar didesnių nesmagumų 
sulaukta Maskvai įsakius, pra
vesti seiman 'sovietinius "de
mokratiškus" rinkinius, kaip 

kine patys sulauks bado ir 
bus priversti kur šiluose pa
džiauti savo dantis. 

Amerikoj gyveną raudonie
ji Lietuvos išdavikai išsigi
mėliai džiūgauja. tUrdi, Lie
tuvos darbininkai ir l iaudį m a s v i e t o« i 

išsilaisvinę iš reakcijos. Taip 
sakyti gali tik didžiausi be
gėdžiai, kurių visas darbas 
tik lietuvius mulkinti. Juk 
nerasi visam pasauly dides
nės ir baisesnės reakcijos, ko
kia yra Rusijoje. Tai baisi 
vergovė: Maskvos komisarai 
tai įveda ir Lietuvoje. 

Užsienių lietuviai neturi 
nusiminti. Visi kai vienas tu
ri subrusti Tėvynę vaduoti 

ta lietuviškai, tai, sako, Ame
rikos balšavikai negaus jokios 
už tai nagrados. Tad lietu
viams balšavikams būtinai Tu valgysi tą kąsnelį 

. - . . *.••• <vw . / t e reikia mokytis rusiškai. 
Bostono cicilistų sumamy-

Veidmaįniu, tu, jau vadinsies 
U i tatai! 
Tokiu amžiais tu garsinsies. 
Tai matai! 

Lietuvai Vilnių grąžinęs 
Supratai, 
Savo klaidą pripažinęs 
Sukrutai. 

-

Dabar viską pasigrobęs 
'tUkazu." 
Aiškiai, viešai pasivogęs! 
Kaip gražu f! 
Stalinėli, meškinėli, 
Viskas tau! 
Gardus kąsnis Lietuvėlė 
Tau, tau ,tau . . . 

Krum? kruni, krum . . . 
Bet kad įrijęs kaklelyj 
Užspringtum! K. Š. 

kams iškrėtė panašų pūkštą, ankščiau, jeigu būtų išsyk 
kokį jiems anglai buvo iškrėtę! paklausę pulkininko Svintono, 
1916 m., garsiųjų ano meto kuris dar 1914 m. spalių mėn., 
Somės kautynių pradžioje. 
Tatai buvo rugsėjo 15 dįeną; 
vokiečiai neapsakomai nuste
bo pamatę, kaip iš prancūzų 
pozicijių į juos ėmė pamažu 
ropoti kažkokie nematyti bai-

vos Didžiajam karui prasidė
jus, anglų karinei vadovybei 
įteikė tanko projektą. Bet 
senieji anglų generolai išsyk 
pulkininko Svintono nenore' 
jo nė klausyti; tuščiai tas 

sūs sutvėrimai, kurie šaudė; jaunas karininkas aiškino 

numatyta Stalinb konstituci-, darbais ir malda. Nuoširdžiai 
ja. Raudonieji išdavikai susi-j dirbantiems ir meldžiantiems 
įrriebe sudarė "darbininkų" Dievą* padeda. Su Dievo ir 

Valstybes Vyrai Apie Krikšaoaiybę 
Bombėjuje, Indijoje buvo švenčiama 75 

metų sukaktis nuo įsteigimo jėzuitų veda
mos kolegijos. Bombėjaus gubernatorius Sir 
Roger Lumbey ta proga labai išgyrė jėzuitų 
auklėjimo darbą. Dabartinėse sunkenybėse, 
— kalbėjo jisai, — labai svarbu, kad dauge
lis jauniuolių patenka į sveiką katalikų moks
lo ir dorovės įtaką. Ta proga Travankoro 
valstybėlės (Indijoje) ministeris pirmininkas 

iš kulkosvaidžių ir taip klai
kiai urzgė, kad visiems šiur 
pas per nugarą ėjo. Vokie
čius paveikė ne tiek tų pabai
sų kulkų lietus, kiek tai, kad 
jų kulkos nieko jiems nega
lėjo padaryti: jie slinko į 
juos, ir tiek. Ir vokiečiai pa-

ikrikę leidosi bėgti. Taį bu-
T A N K A I I R J V R E I K Š M E F R O N T E J vo pirmas tankų pasirodymas 

nustebo išgMes, ka.l' kautynių lauke. 

bloką. Suprantama, jin įtrau
kė visus padaužas, tautos at-

gerų žmonių pagalba Lietu
vai nepriklausomybė bus at

matas ir niekšus. Ši organi- statyta. P. T. 

• 

Kokį puobštą iškrėtė 1916 m. džiai 
anglai vokiečiams. O čiarc- vokiečiai pralaužė ir garsiąją 
dien vokiečių tankai priešą] Mažino liniją. Prancūzų ka 

jiems, kad šitas jo išrastas 
ginklas yra pats tinkamiau
sias priešo pozicijoms pra
laužti: senieji karo vadai at
kakliai laikosi senos pažiūros, 
jog frontui pralaužti tinka^ 
miausios priemonės yra arti
lerijos ugnis ir pėstininko 
durtuvas. Gal Svintonas bfi-
tų turėjęs savo projektą at
siimti, jeigu nebūt sutikęs 

tiesiog į šiurpą varo. 

(ML) Atėjo pavasaris; bu
vo jau 8 mėnesiai, kaip prasi
dėjo karas, bet kautvnių Va
karuose vis dar nebuvo. 

—Būtų geriau, kad vokie
čiai jau imtų pulti, — buvo 
girdėti kalbant Prancūzijoje 
ir Anglijoje. Puolantys vi

lti 

riai, kurie sėdėjo tos linijos 
tvirtovėse• netikėjo savo aki
mis, matydami, kaip vokiečių 
tankai važiuoja stačiai ant jų, 
nepaisydami erlikonų kulkų, 
kurios kaip žirniai nuo jų at
šokdavo. Tie tankai buvo to
kie dideli, kokių prancūzai 
dar niekada nebuvo matę - -
net 90 tonų svorio kiekvienas. 
Prancūzų prieštankiniai pa-

d p ra 

žmogaus, kuris jo išradimu 
Be* negalima ne is tolo pa- ^ y ^ Q t a s a i ž m o g u s 

lygjnti anų kautynių su šum- „ ^ ^ ^ k a i p a n U Q . 

sada turi daugiau nuostolių 
Chept-t P. Ramais Wamy Iyer kalbėjo: J ū - | k a i P tas> k u r i s ginasi> S1 s ^ ,būkla i jų šarvo neg* 
sų* didysis Atpirkėjas vkną atmintiną dienąį jungininkai be abejonės atsi-| k i r s t i ; 4 o g p. lDaisos kaip nie 
tarė Bar Jonui, pavadintam Petru: Tu esi laikys prancūzų :>Iažino lini- ^ J I . prasibrovė pro vi 
• • • • I k t-mm ~ . r . 4 . i- .^ . « . ~ 1 ~ _ _ X _ A - A • _ ! T » >» • • * 

joje-

dieninėmis. Anuomet angali 
paleido į priešą tik 49 tankus; 
iš jų daugelis nuklimpo šla
piose pievose bei pelkėse, dar 
priešo pozicijų neprivažiavę, 
kiti įkrito į granatų išraustas 
duobes, ir vokiečiai granato
mis juos čia užpampino. 
Tačiau devyni tankai priva
žiavo prie vokiečių apkasų ir 
sukėlė tokią baimę, kad jų vei
kimas pasirodė tikrai nuo-

metinig anglų karo kabineto 
pirmininkas Vinstonas Čerči
lis, kuris ir dabar yra anglų 
vyriausybės galva. Taigi 
tasai Čerčilis ir įšaldė pradėti 
statyti tankus. 

Tiesa, pirmieji tankai buvo 
gana netobuli; visų pirma, jie 
buvo labai negreiti: per va
landą nuslinkdavo į priekį vos 
6 kilometrus; be to, jų šarvai 

uola, ir ant tos uolos aš pastatysiu savo Baž
nyčių iki šios dienps nesustojo augti vis su 
didėjančia jėgi'. Aš 'stropiai studijavau jū
sų bažnytinę istorija ir stebiuosi popiežių. 

sas tvirtovių linijas ir ėmt 

stabus: vienui vieno tanko Į būdavo gana ploni, taip kad 
kareiviai paėmė nelaisvėn 8j.vokiečių kulkosvaidžiai juos 
vokiečių karininkus ir 362 j kartais galėdavo išvesti iš ri-

-Viena giražią gegužės mėn.'jas apšaudyti iš užpakalio. O, kareivius. f kiuotės. Užtat išsyk daugelis 
dieną vokiečiai ėmė ir pradėjo, iš priekio veržėsi vokiečių pė-j Pirmų kartą anglai tankusj an^fy fc prancūzų aukštųjų 

institucija... Jūs katalikai esate savotiška'P a l t i- Per keletu dienų jie stininkai. Prancūzai ir nebe-j pavartojo, kaip matėme, 1916 
užtvanka prieš komunizmų ir kitas socialini užėmė Olandiją ir Belgiją, o atlaikė. [ metų rudenį; jie būtų galėję 
gyvenimą ardančias įtakas". po savaitės visas pasaulis di-j Dabar vokiečiai sąjunginin-j tą ginklą panaudoti kur kas 

kariukų į tankus žiūrėjo labai 
kreivai; kad tankai ilgai ne-

(Tęsinys 7 pusi.) 

http://nuusiS.ru*
http://Ialivid.uo.jami
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MUŠU MOKY LOS 
K A S S K A I T O , R A Š O — D U O N O S N * E P R A Š O . 
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Mariranapolio kolegijos, (Thompson, Conn., gražieji rūmai laukiafy rudenį atvykstant vaikų. 

Kiek Šiemet Lanke Ir Baigė Lietuvių 
Aukštesniąsias Mokyklas? 

Kas labiau domisi Ameri- 4) Šv. Pranciškaus Akade 

Ačiū Bendradarbiams 
Nuo šio numerio "Mūsų 

Mokyklų" puslapis ne d ei red. 

kos l ietuvių.kultūriniu <'vve-
nimu, be abejo kasmet seka 
lietuviškųjų mokyklų mok-nm 
migraciją. Iš mokinių skai
čiaus Keitimosi galima daryti 
atitinkamas išvadas apie tau
tini, religinį ir kultūiini lic 
uvių subrendime. Ankstes
niuose " M . M ' puslipiuos. 
daviau palyginomą straipsni 
apie Chicagos p ė d ž i o s moky
klų mokinių s k a i . u s pasikei
timų per kelelį »,etn, šį I.ar 
ta patieksiu kiek medžiagos* 
apie aukštesniu s iii, ir aukštą
sias Amerikos «;etuvių katali
kų mokyklas. (I . ik. nebuvo 
galima surinka tikrų davinių, 
kiek kasmet la*i.vė ir baigė! 
aukštąsias lieti'v 

miją — Mt. Providenee B. D. (.priežastie (sustabdome*. Tiki 
' • • •% _ • i i 

9, S. Hills, Pittsburgh, Pa.— 
lanke 150 ir baigė šiais me
tais 30 akademikių. 

5) Šv. Kazimiero'parapijos, 
Pit tsburgh, Pa. (kun. Kazė
no) aukšt. mok. lankė 75 ir 
baigė 8. 

6) Šv. Trejybes parapijos 
(prel. Amiboto) Hartford, 
Conn. aukšt. mok. lankė, G5, 
iš jų baigė 20. 

7) Šv. Petro ir Povilo par. 
— Gaj*nd Rapids> Mieli. (kun. 
Lipkaus) aukšt. mok. lankė 
64, baigė jų 24 mokiniai. 

8) Šv. Juozapo parap. , Du 
Bois, Pa. (kun.Urbono) aukšt.! 

mok\ kla*. 

masi, prasidėjus mokslo me
tams, rudenį, vėl įvesti " M . 
M. ' ' puslapį Drauge. 

Šiuo kartu, negalėdami 
niekuo kitu atsilyginti, taria
me nuoširdų ačių savo stro
piesiems bendradarbiams. 

Lakštingalai, Albinui Re-
neckiui, Antanui Dranginiui, 
P. Bernotui, P. Aikšnoriui. 
Galevičiui, Navickui, Račy-
lai ir visoms seselėms moky
klų vedėjoms ir mokytojoms, 
kurios visuomet maloniai tei 
ke reikiamų davinių. 

Tikime, kad rudenį " D r a u 
g a s ' ' dar daugiau susilauks 
medžiagos apie mūsų moky
klas. A. Skirius. mok. lankė 40, baigė 6. 

Tas darbe s rei ' iij uių daug' 9 Marijos Yilos, Ne\vtown, 
i laiko ir gilesnių studijų. Šie- Pa. — aukšt. mokykla lankė777Z ! ! 7~ ! 

. „. . S .^ _ . islaikvma visas kreditas ten-
! met pavyko surinku zimas, 40, baigė 3. , ' . , 
; T • , v. . , . v , ! ka liet. kat. vienuolynams n , kiek si pavasari per birželio 
; mėnesį (1940 m.) lauke ir bai

gė aukštesniąsias ir ankšta-

10) Sv. Jurgio parap . Chi- j parapijoms. Aukštųjų mokyk-
cagoj, Bridgeporte praėjusį | lų reikalų pirmiausiai suprato 
rudenį prel. M. Krušo įtseigta ' Šv. Kazimiero Seserys, Tėvai Į 
aukšt. mokykla (dar tik pir- ' Marijonai ir Šv. Pranciškaus 
mas dvi klases) lankė 27 mo-' Seserys. J i e trvs vienuolv-

i nai ir dabar išlaiko visas linkiniai. 
Iš viso Amerikos lietuvių • tuvių aukštesniąsias ir aukš-

| aukštesniąsias ir aukštąsias 1 tąsias mokvklas. Garbė lie-I ' . . . 
mokyklas šiemet lankė 974 tuvių tautos pionieriams ir 
studentai, iš jų baigė ir gavo kultūros darbininkams! 
diplomus 199. Į A. Stirius. 

si lietuviai). 
3) Šv. Kazimiero Akademi

ją, Chicagoje, 111. lankė 411 
mergaičių ir baigė 63 (dau-

Šv. P ranciškaus akademijos studentės džiaugiasi atostogomis į giau kaip pusė lietuvaičių). 

šias lietuvių mokyklas. Pra
dėsiu nuo aukše'ausjos Am. 
lietuvių mokslo institucijos -
Marijonų kuuign seminari
jos. | WĘ 

1) Marian Hills Reminary— 
Hinsdale, 111. lankė apie 20 
klerikų ir per du kartu šiais 
metais baigė ir buvo jšventin-j Tai gražus lietuvių mokslei-j 
ti į kunigus — 8 lietuviai. vijos būrelis, beveik tūkstan-j Į £ U r Lei&'ite V a i k u s 

2) Marianapolio Kolegijų ir tis. Bet jei mes galėtume \ jut UxrfZ ? 
High Sehool, Thompson/ tiksliai suskaityti, kiek lietu j ' 
Conn. lankė 82 studentai. Bai-j vių lanko viešąsias ankštes-
ge pilną kolegiją — 9; junior ! niąsias mokyklas, kolegijas, 
kol. — 18, high sehool 10, (vi- universitetus ir seminarijas. 

tai tikriausiai tas skaičius 
siektų 10 a r 15 tūkstančių, 
jaunuolių. 

Keikia čia pabrėžti, kad už 
lietuvių mokyklų steigimų ir 

Greit praslinks karštoji va
sara, ateis ruduo", mokslo 
metai. įveikęs savo vaikus 
išrengti mokvklos suolaa. 
Laikas susirūpinti, kur leisi
me savo vaikusmokytis ? Jei 
norite, kad vaikai būbj susi-

(Tęsinys 4 psl.) 

ŠVENTO KAZIMIERO MOKYKLA 
Kaip malonu vaikams mokytis 
Geru Seselių globoje! 
Jų gilia išmintim maitytis, 
Be to, dar augti doroje! 

Ke'la tik suskamba varpelis, 
Pranešdams pradžią pamoku. 
Tuojau mokvklos erdvios salės 
Kimšte prisikempa vaikų. 

Gera Seselė sklandžiai dėsto 
Jos žodžiai švelnūs ir rimti 
J i trokšta, idant mokslas šviestų 
Mums dabarty ir ateity. 

Mes žinom, kas iš aukšto žiūri 
I mūs jaunųjų darbelius, 
I r laimina vaikučių būrį 
Ir jų senuosius tėvelius. 

Tai mūs Globėjas stebuklingas, 
Tautos, tikybos atrama: 
Šventas Kazimieras maldingas 
Mus glosto meiles šiluma. 

J a u išauklėjo visą eilę . 
Geru dukrelių ir sūnų. 
Jiems įkvėpė tėvvnės meilę 
Tr daug pavyzdžių sektinų. 

Tr džiaugiasi geri tėveliai 
Kad mus čia moko taip kilniai. 
Kad pro*%\ lavina ir valių 
I r elgtis pratina švelniai. 

JYad pasišventusios Ses?lės 
Gerai auklėja ir auklės, 
Tš mūs sielų klaidas pašai j s 
Tr mus kaip motinos mylės. 

Širdis uolaus Klebono džiaugias, 
Kad nepakrika jau jo šeima: 
Jaunimas čia dorai užaugęs 
Bus jo darbuotės parama. 

Vaikučiai čia linksmi ir miklūs: 
Mat, t u r ' ramybę sąžinės 
Švento Kazimiero Mokyklos 
Auklėtiniai — auklėtinės. 

Mes mivlim Dievų ir tikybą 
Tr kalbą mūs senos tautos: 
Prieš mus tas idealas žiba 
Kol širdys plakti nenustos! 

— J. K mitas 

»SBT: "Iii 
jffU'^ ii? 

Šv. Kazimiero akademijos studentės mėgsta sportauti. 
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MOŠŲ MOKYKLOS 
Dievintojo A.L.R.K. f po viem) stipendija netur-

į tingum jaunuliui eiti inok.<ln 
Stud. Ir Prof. Sąjungos MaHanalH>lvje; 
Seimo Rezoliucijos 

Amerikos L. ii. K. Studen
tų ir Prof. Sąjunga, susirin
kusi \ Seimą Aluriunuijoly 
1940 m. liepos 2-3 dienomis, 

8). padėkoti Garb ina jam 
Lietuviui Jo Ekscelencijai 
Vysku. i \ Bučiui uz di>klę 
moralinę paramą ir aomčji-
masi Amerikos liet. k:it. or-

RAUDONOJI VĖLIAVA 
Vaizdeliai Iš Bolševikų Rojaus 

Sulietuvino St. Tautietis 

^ i — Mieli vaikeliai, - tariau, 
!— sunku yr visiems įtikti . . . 

Tik Jonelis, visą laiką ly-
lejęs, smarkiai atšovė: 

(Bus dengiau.) 

4> 
(Tęsinys) 

Užmiršo šia geroji mano 
žmonele, kad moteryste nau 

posėdžiavo ir apsvarstė eilę 'gankuotojo jaunimo gyveni- joj socialistiškoj tvarkoj pri 
aktualią klausimu ir nutarė: ! * • , W* už reikšu.ingą i h J vatus dalykas: be jokio kuni 

1). p avy t i Centro Yaldy- aktyvą dalyvavimą &-nie Sa
bai organizuoti kuopas į ra jo-; jungos Seime; 
nus, kurie galėtą išvystyti di
desnį bendradarbiavimą tarp 
kuopų, kartu pagyvinant vi 
sos Sąjungos veikimą ir reikš
me; 

J) , raginti kuopą valdybas 
ir narius organizuoti veikimą 
taip: a) , kad būtų išugdomi 
visuomeniškai savarankiškiau-
si ir sąmoningiausi žmonės, 
kuriais galėtą lietuviškoji vi
suomenė pasitikėti, b), kad 
kilę nesusipratimai dėl asme
niškumą neparaližiuotą ilges
niam ar trumpesniam laikui 
kuopę veikimo, c), kad kuopą 
valdybos griežčiau kontroliuo
tų narią pareikingumą, d) . 
kad kuopų valdybos Centro 
iVald. Sekretoriui kasmet pra
neštų narių adresus; 

3). paraginti Mananapolio 
Kolegijos Alumną kuopą arti
moje ateityje išryškinti savo 
veikimą taip, kad ji būtu jau
čiama kaip rimta pajėga Stud. 
ir Prof. Sąjungoje; 

4 Ateityje seimus tvarkyti 
taip: a) , kad juose būtą iš
keliamos svarbios mintys ne 
tik Stud. ir Prof. Sąjungos 
administraciniais reikalai s, 
bet ir ideologinėmis aktualijo
mis bei momento reikalais, 
b), kad Centro Valdybos ir 

i)) Prašyti Lietuvos atsto
vo Vašingtone pa reiks a Lie
tuvos (Yyriausybei ir visuo-
nienci, kad lietuviu kataliku 
jaunimas griežtai sto**i ū2 pil 
ną Lietuvos suverenume ir 
pasipiktinęs protestuoja prieš 
kaimyninės valstybės smur 
to aktus, paneigiančius liet n-j 
vią tautos laisvą apsispren
dimą. Taip pat prašo pra-

go ji iiali įvykti, be "jokio ku
nigo čia pat ji gali ir būti iš
ardyta. Apie tokias jungtu
ves jau rašė socializmo tėvas 
Bėbel'is savo veikale "Ivote-
ri.<kė,'' bet mano Barbutė, ma-
tyt, nevisas, ten išdėtas, pa
žiūras pastebėjo. 

Lamina vienok būliu su Jo
neliu skirtis. Reik pagalbos 
ieškoti. Čia, kaip tik, prisi
miniau savo gerą draugą, (su 
kuriuo ĮTrieš keliolika metą 

nešti, kad lietuvių katalikiš- susipažinau ten . . . už geleži 
kas jaunimas pažada savo vi- j n i u g r u U . i ių dėlei socialistiš 
sišką paramą ir solidarumą kų jsįtįkinimą) jis dabar už 
visose lietuvių tautos pastan
gose atstatyti visiškai Lietu
vos nepriklausomybę. 

Iš džiaugsmo net pašokau; 
kaip-gi nenorėti taip geros 
tarnystės I . . . Padėkojęs 
"draugui ," grįžau linksma? 
namo, tik galvoj nedavė ra 
mybės dar viena mintis. Ma
no Barbutė buvo priimta 
vaiką auklėti, tik ne į tą prie-j j 
glaudą paskirta, 
priimta mūsų Onytė. Bet kar
tą pamokintas, žinojau, kas 
daryti, — paduoti prašymą ir 

1 tiek . . . Juk: ar pirksi ar ne, 
— derėtis galima. 

Dėlei tokią aplinkybių mi~i-
sų namuose viešpatavo sunki 
atmosfera. Jonelis visad ap-
siniaukęs^Birutė taip-pat, nes 
ir ji nepatenkinta: — priimta, 
ne už moJistę, bet baltiniu 
siuvėją. Aiškinau, kad nebe
reikalinga bus tiek daug ma
dų, kuomet visi iš valdžios 
gaus vienokius drabužius, 
bet nesuraminau. 

Kišeninis 
Lietuviškai—Angliškas 

ir 
Angliškai—Lietuviškas 

ZODYNEUS 
Jame yra 1S,000 reikalin-

buvo! gausių žodžiu. Dabar ge
riausia proga pirkti, nes 
parduodamas nupiginta kai
na, Galima gauti 'Draugo1 

knygyne dabar; kaina — 

tik #1.00 

" D R A U G Ą S" 
2334 South Oakley Ave,, 

Cliicago, Illinois 

ėmė aukštą vietą. Sumaniau 
jam išdėti savąjį reikalą. Bet 
jis buvo užimtas reikalais, ir j » 
aš turėjau grįžti atgal. Tik 
čia susitikau kitą gerą pažįs
tamą — "aukštą žmogų," 

kurs ir patarė paduoti prašy-, d a r o > ^ n o r i > _ g a l o p jį at

siduso. 

Kur leisite Savo 
Vaikus? 

(Tęsinys iš 3 pusi.) 
ma, kad Jonelį atgal perkeltą. 

pratę lietuviai, pasirinkime Padėkojęs už gerą patarimą, 
lietuvių aukštesniąsias mokyk a t v ėr iau jam ir kitą savąją 
klas, kurių visoje Ameiikoje ; << l iga: >, _ p e r t i e k l a i k p 

turime apie dešimt. Lietu- darbavęsis, kaipo savystovis 
vių pradžios ir aukštesnio- _ . knygrišys, tapau nūn pri
stos mokyklos yra valdžios ( i m t a s t i k pagelbininku . . . 
pripažintos ir yra anksčiau ž i n o t e k a > _ t a r 6 j i s pa_ 
pastatytos už panašias vai- l m i s t ęs , — pasirodo permažai 
džios mokyklas. v r p r į i m t a kontrolių — pri-

Lietuviai katalikai turėtų žiūrėtojų, o jų socialistinėj | 
labiausiai vertinti sa\ tarias j tvarkoj reik labai daug; gal j 
mokyklas, nes jose be mokslo ; tamstos paragauti norėtumėte j 
žinių teikiama katalikiškas ir1 tos laimės? . . 
lietuviškas aradėjimas Gi 

— Man vis tiek pat . . . Jei 
reik skirtis su Joneliu. — te-

LIETUVIS ADVOKATAS 

CHARLES E. ZEKAS 
ATTORNEY AT LAW 

Mieste Oiisas: 
11 South La Salle Street 
Suiite 1701 Tel. Randolph 033] 
Naujas namų adresas: 
7019 So. Artesian Ave. 

Tel. Hemlock 1940 

•y^-\,-

CONRAD 
Fotografas 

Studija Įrengta plr 
tuos rūšies su mo
derniškomis užlaido
mis Ir Hollyvvood 
šviesomis. D a r b a i -
G a r a n t u o t a s . 

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

Res. — ENGlewood 5840. 

NAUJAS APARATAS 
AKINIAMS PRITAIKINT 

kuopų raportai seime 
patiekiami raštu; 

būtų geras vaikų išauklėjimas ir 
didžiausiu tėvų rupesėiu ir 

5). raginti kuopų valdybas uždaviniu. Baisai ir patys 
rodyti didesne iniciatyvų I t G v a i * • • * • t o v a i k * • » ' * * • 
«Studentų Ž c x W rudakei- i " ^ t l ' a k u ^ P W » * tik tada, 
niuose ir administraeiniuose j k a i J a u ™ i k a i >'ra ™^> k a 1 

reikaluose; -Studentų ž u d y . | I * ™ l u - T a d a " JT-'** 
skaudžios šeimų tragedijos. 

Būtų geriau, kad 1" tuvia i 
tėvai apie tai rimčiau pagal
votų, suprastų liet. mokyklų 
reikšmę ir a,\'inar ii rudenį 
pasiustų savo vaikus j jas. 

4, Sk. 

j e " turėtų būti patalpinti 
kuopų valdybų adresui; 

6). pasirūpinti šalia stu«len
tų kuopų, kur tik yra galima, 
suburti lietuvius katalikus 
profesionalus ir palaikv ii su 
jais galudfžius santykius, su
rengiant per metus keletu 
bendrų susirinkimų; iniciaty
vos šiame darbe galėtu imtis 
Studentų Sųjungos kuopos bei 
atskiri profesionalai; 

PIRKITE ANGLIS DABAR -- KAINOS NUKRITO 
ALESAUSKAS & SONS 

7100 So . Ta lman A v e . 
TEL. PROSPECT 8742 

Mes iškraustome modernia būdu. 

Pardavinėjame tiktai geriausios kokybes 
(best quality) anglis. 

Mūsų likimas paeina n-lio 
mūs pačių. Mes galim būt 
tokie, kokie norim, ir daryti 
tai, kų norim, jei tik nepliau-
dami inanysim apie tai, ko 

7). rūpintis, kad lietuvių' m e s norim. Dievybė, tvarkan-
katalikų visuomenė atkreiptų'tį mūsų likimų, yra- mumyse 

tai mūsų ^acių Aš. 
O. Swett~Marden 

daugiau dėmesio į lietu
vių jaunuomenę ir jai pa
gelbėtų moksle; Stud;-:iiu kuo
poms kartu su proiVsionaiais (Irožis — t u į g a l ė s at
daryti žygių, kad kiekviena spindis. Tai nujautimas Die-
lietuvių kolonija skirtų bent Vo. 

HOJ^ 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 
*Ar Seno Morgičio Atmokejimo 
Ciceroj, Chicagoj ir Apylinkėse 

INSURED 

SAVE BT 
MAIL 

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

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

Tel. CICero 412 Jos. F. Gribauskas, Sec. 
VU.: Pirm., Ketvlr., fiaftad. • iki 8 T. T.; Antr., TreUmd. 9 iki S^PP. 

DABAR MOKAME 3 o ^ U 2 P A D £ T U S PlNIGUs| 

KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI $5,000. 
per Fed«T«l Savlngt and LOMI Insurance C'oru., Waahinftton, D. C 

Budriko Rakando Krautu
vėse rasite patyrusį akių 
daktarų (optometristu), ku
ris pritaikins jums akinius. 
Teisingas ir geras patarna
vimas. Aldų egzaminavimas 
dykai. 

1941 Metų Radios iškrautos 
ant parodos. $1)5,000 vertės 
gerų rakandų stakas. Elek-
trikinės Ledaunės, Pečiai, 
Karpctos. Teisingos Kainos. 

Lengvi Išmokėjimai. 

Dėl teisingo radio patarna
vimo šaukite: YARds 30S8. 

JOSEPH F, BUDRiK 
FURNITURE HOUSE 

3409-11 ir 3417-21 South 
Halsted Street 

BUDllIKO PROGRAMAI: 
WCFL — 970 li.il. Sekmadienio 
vakare 9 vai. 
WHPC — 14:10 kli.. Ketvirta
dienio vak. 7 va' 

f "TSYOUNEVER KNEW!.'J By Bob Dart 
J O * fU£ FACf fHAT 2500 PAfeNf5 HAVE 6£CH 

• fEO FOft AWVf£R(AlS RfPlAClMG VM0ODEN RAU.RO^0 -T|E5, 
IS S - f t U B C * * G£K£7AtLV 0^£P. 

'N, 

ILD ANIMALS INC£WA«N12f6ION5 OP 
rSOUfM AFCICA PIA60E DRlVfRS BV 

f dLOCKIHO ROA0S ANO BEC0AUNG BLINDED BVj 
rH£ADLWHrs...ONLY fflE RHINOCEROS IS COH-

/S10ERED DANCJERO^ PCOVI0ED MOl&RlSfS 5fAv/ 
'INSIDE fHlER CARS. — ^^ 

FIR£?J 

0«--WELL AND 
'PIPE-LIN£ WORKER$ VVEAR̂  

r\ <SH05f-tlK£ ZmC OX\D£ MAKE-L'P 
fO AMOiO BORNS ON fHElR Pr.Ct5. 

HALP/ )g% 
TH'Vvat IS\Jį ' 

HAUNffD')^ 

OR. VAITUSH, OPT. 
M'l .ClAl . lS lAis 

OFTOMJLT1UCAL.L.V AKIU 

Suvirs 20 uifiy praktikaviuiu 
Mano Oarniiut* Uiuo 

t'alenįjviaa akių ^teuipiuia, kaa e» 
1 prie&a&Umi t^aivo^ skaudejiiuo. 

svaigimo, akių įtempimo, r.arvuoiu 
aio, skaudama akių karšt}, atitaiso 
trumpait'gyatę ir tollresyslę. Priren
gia uiauifai aklumą. Viauoae atsiti-
Minuose cgzaminaviiuas daromas su 
elektra, parodančia mažiausia* klal-
laa. ap«ciaii atyda atKrelpiama | 
uioaykioe vaiaua Kreivo* aay« aU-
jju&omo*. 

Valandos; nuo 1(5 iki 3 vai. rak. 
-Nedėiiomia pagal sutartį 

Daugel} auuukuiių akya atitanso 
uioe. be aiunių. <iiunoB pigios kai|t 
pirmiau. 

4/12 SO. ASHLAND AVE. 
T , . i o f n n W V A K r f * 1*7» 

LIETUVIAI DAKTARAI 
Td. YARds 3146 

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

Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9 
šeštadieniais: U iki 12 

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Taipgi akinius pritaikau. 
__ 3343 S. Halsted Street 
feL CANal 59C9 

DR. VVALTER PHILLIPS 
G ^ Y T O J A S IR CHIRURGAS 
2155 VVest Cermak Road 

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

ir paąai sutarti. 

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

VeMuvėiii, Krikštynom Ir kito
kiem liauk.i-uuu Suteikiam l'a-

laruavimų. 
JLuik^iuas i'ataiuaviinaa V i>itnis 

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

DR. F. C. ttINSKUNAS 
PHYSIC1AN AND SURGEON 
2158 VVest Cermak Road 

Ofiso teL CANal 2345 
Oiico VaL: 2—4 Lr 7—9 
2305 So. Leavitt St 

Res. tek CANal 0402 

A-li- i U V i H i 1>/4IY 1 JAKJ\i 

Telefonas: Hemlock 5849 

DK. F t l t K T. BRAZIS 
Lril>iXOjA.d i i i OMULiliUlna 
tf/57 So. Vvestern Ave. 

Oi įso \ uiandos: 
i'u piet — 1 iki 3 ; Vakarais 7 iki 9 

bekinudieniuia auiyjį sutartie^ 

DK. F. ATKUČIUNAŠT 
D A M T l S l A b 

1446 5 0 . ^ 1 4 1 ^ Ciceronui. 
Antradieniais, ivetvirtadieuiats 

ir reuktadiemais 
Valandos: 1U-1Z ryte, 2-ii, 7-9 P.Al. 
614/ a. naisieu Su, Chxago 

Pirmadieniais, TrečladieuiaU 
u1 beslauieiiuns 

Valandos: b — 8 popiet, 
ir 6:30—8:30 vakare 

Telefonas CANal 7329 

DK. FEIEK J. BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURiiAS 

2zuz VVest Cermak Koad 
OiliSO VA1AND08: 2-4 ir 7-9 

ir pagal sutartį. 
Sekmadieniais taipgi pagal sutartį. 

•hes. teieionair a£x.iey 0434. 
Tek Cicero 1484 

LIK. S. K. PALUTSIS 
GYDYTOJAS IR CHIRUliGAS 

Kamp. lDtos Oat. ir 49th Ct 
OF160 VALANDOS: 

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

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

DR. V. E. SIEDLINSKI 
DANTISTAS 

4143 Soutft Archer Avenue 
Telefonas LAPayette 3050 

Antradieniais, ketvirtadieniais ir 
Penk tadieuiaia. 

4631 So. Ashland Ave. 
Tek YARds 0994. 

Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais. 

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

(2-tros lubos) 
Tel MIDway 2880 Chicago, HL 

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

Sekmad. nuu lu iki 12 vai, ryto. 

DR. MADRIDE " S H T 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avenue 

TeL 1 Alius 0994 
Rez. tek PLAza 3200 

VALANDOS: 
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 \al. dmu% 

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR UHIRUBGAS 
2500 VVest 63rd Street 

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

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

Tel. YARds 5557 

DR. FRANK C. KttiNN 
(Kviecinskas) 

GYDYTOJAS l l i CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street 

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

ir pagal sutartį. 

DR. P. J. BEINAR 
(Beinarauskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. halsted Street 

TELEFONAI: 
Ofiso — WENtwortli 1612. 

Res. — YARds 3955. 
OFISO VALANDOS: 

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

pagal sutartį. 
Tel. YARds 2246 

DR. G. VEZELIS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47tn Street 

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

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

DR. J. J . SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2423 YV. Marąuette Road 

•AMI J|Į?*CS£*: 

•>V k 

\ - \ . . 

» -290 ^ Cop>ritht 

Of įHi A(U3Sf OMtftflOU* 5H0W-R1D£5 EVER 
rO€VI560JS FtATOgeo AT 1*€ NEW YORK VOB.LO'S 
PA«....V»<E WAtLOP DEAfH" 15 DEŽI6NE0 PRIMARILY 

FOR. PftOF£5JlONAC R»£RS BUf SP6CTAT0CS <WW PAlKlCIPAfE PROV(D£0 fM€Y 
CAN OUAUPY AS OAREDEVIL RIOERS... tME WALL GRADUAfES FROM A 70 0ŪxRE£ 
AMdLB A f 1WE BOffOM ro 9 0 DE6REES A f fH£ T0P. 

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

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

Office teL YARds 4787 
Namų teL PROspect 1930 

TeL CANal 6122 

DR. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 r. T, 

REZIDENCIJA: 
6631 S. California Ave. 

XaL JttfAfclif tm 

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

DR. J. J. KOVVAft 
(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 

Ofiso vaL: nuo 1-3; nuo 0:30-8£0 
756 VVest 35th Street 

Ofiso teL VIRginia 0036 
Rezidencijos teL: BEVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėliomis pagal sutartį. 
TeL CANal 0257 

Rez. teL: PROspect 6C59 

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

Rezidencija: 6600 So. Artesian Ava. 
VALANDOS: 11 • . ryto iki 3 nouiej 

• du fl 1*1, zakai* „ 

i, 
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IŠ TĖVŲ KRAŠTO 
^ 

patrijotais, eiti fe, lvaziinie-
ro ir Vvtauto Didi. išmintais 

» 

takais. Aukštai iškilusios ve-
liufvos plevėsavo, rodos, tų 
karžygių dvasios jas skaito. Į 
O įiUgę veidai ir spindinčios' 
jaunuolių akys .s liulėjo pasi-

nuosius į kaimus įvykdyti p 
sirvžinio. 

ATGARSIAI IŠ JAUNIMO SĄJUNGOS 
"PAVASARIS" KONFERENCIJOS 

Birželio S ir 9 dienomis vy- dalyvavo kartu ir Vilniaus1 ivž imi . Pavasarininkų ir tau-
ko L. K. J . "Pavasar io* ' Vy- krašto katalikiškasis jauni-! t o s himnų aidai palydėjo jau-
rų ir Mrr-air ių S-gtJ konf- mas — kaziniieriečiai. 
nac i j a Vilniuje. J a u iš va-' Antrą diena nuo pat ryto 
Iroro* Lietuvos keliais skam- lietus. Šv. Mišias lauke laike! Tuo paeiu laiku vvko Vil
ingo dainos, jaunatviški kryk- vysk. Reinys. Jauniems žino- niaus katalikiškojo jaunimo 
štavimai: pavasarininkai t r a i nems nebaisios audros, viešu- &v. Kaziiuiero dr-jos koniV-
kė į Vilnių. Pirmą kont\ n n- l a i I r vėl vėliavos nulinko' i^ nei ja. Ši draugija savo idė-
cijos dienų keli šimtai vėlia- žengiančiam " ant altoriaus j jomis artima yra pavasarinin-
vų pirmiausiai nulinko Auš- Kristui Mišių aukoj, nors de- kams. J i okupacijos laikais 
ros Vartuose .ir apie 70.0 juu- besys maišėsi padangėje, lie- rūpinosi, kad kaimo žmonėse 
nu širdžių pynė S t e b u k l i n e i tus taškėsi. Pamokslų sakė j n e užb lestų lietuviškumo liep-
Dirvo Motinai maldų vainikų.| vysk. Brizgys. Po p..maldų'isnelė, švietė xmones. Tais lai 
Niekada grįžus Vilniui Lie- pasirodC- saulė ir jaunųjų vei- kais sunkiau bu--o Sv. Kazi-
tuvai, Marija nematė tiek duos,- atsr.i indejo. Didžiosios mįero dr-jo< nariams veikti, 
daug lietuviško kaimo jauni- eitynės. Vilniaus miesto ga t - l n es skyriai buvo UAlaromi. Ir 

dabar ši draugija rūpinasi 
kaimo atl'n tnvinimu, jo švie 
tiniu, vaikų darželiu 

mo, niekada neginlėjo iš t i ek jv& sužydėjo mėlynomis pa-
daug krūtinių hesiveržiaiviu vasurininkų vėliavomis. Pro 
•'Marijai, Mari ja ' ' gitsmės garbės tribūnų slinko viena 
žodžių. | p ^ k u i ki tę 400 vėliavų i r j j į c ] a o a r j u : , lx])\0 ;;uni^ gfcy-

Po pamaldų darbas — po- tūkstančiai gelsvų varpų kai- rįU) tik cfcr nuo okupacijos 
>"džiai. M rgaitės savo posė- m o jaunimo. Matydami lietu- \afcu negali c t-įgauti Šv. Ka
dį i&irinko S-gos pirmininke v i y vilniečiai brolius £avo^ z įm lMo # ko'.'V'vncijoje daly 
O. Šoliūnaite, o vyrai — A. svečiais, verkė* džiaugsmo aša- Vavo vysk. Ueinys, vysk. Bri 
Valaitį. romis. J u k gal daugelis ne-

Kaip D e g ė Jurbarkas aP i e <>oo žmonių liko be pa
stogės. Gaisra gesinti suva
žiavo, be paties Jurbarko, dar JURBARKAS (El ta) . -

Sekmadienio vakarą Jurbar-1 

, . , ! . • • * , . , I K a s e i w u » Tauragės, š J u y , ko elektros stotvje kuo gaiš- ir^ji-i XT • v v • T" I K adi rkos \aunueseio, Kauno ra's, kuris bematant persime-, • v . , : . ._ . . . ' . * , . , L | i r > ilijampoles gaisrininkai, 
te į gretima maluna ir lent- trmatm , •, * 

. ° JZ f . * . .. : rvauno miesto savanoriai ir 
piūvę. \ įsa įmonė ir trijų ,,T,tnn i • - i_ 
1 , / : . . . . priešlėktuvines apsaugos rink 
oi.k*t„ narna, visa, B n d ^ . Į ̂  g , , ^ ^ ^ s 

IMIRI buvo vėjas, tai ug- v a W m e n į , u v a i a i n o ^ „ a ^ . sios armijos kariai, gelbėda
mi pradedančius degti namus, 
žmonių turtų ir išgabendami 
jį už gaisro paliestų vietų. 

Gaisrų užgesinti bepavyko tik 

Kai šilta, tai šilta! Ką žmogus bedarys] Je i reik pergy-
; venti karši 

daug dirbtuvėlių ir kt. 
._štį, tai patogiai kentėkime! Jaunoji 18 mėnesių, . XT .. _. • 

u.\ >i] 'L , . *7 *, , • ,-i • • • • • turto. .Nuostolių spėjama ĮDU
BTI, K Deeatur, (Ja., ka ip tik patogiai ir ramiai per-; . - f.J_ 

nis ūmai persimetė į kitus 
miesto kvartalus ir išsivvstė 
į milžiniškų gaisrų, kokio dar * 
nėra buvę Lietuvoje nuo Ne
priklausomybės pradžios. Veik 
visai išdegė Kauno, Mėsinės 
ir Valančiaus gatvės ir la- P° vl valandų siautimo. Ge
bai apdegė Vytcuto ir Da- s i n t i " S * * * * • buv<> Juo 
liaus ir (Jirfno gatvės. Per šį siuikbu, kadangi dauguma 
gaisrų sudegė 168 trobesiai n a m u . pastatyta iš neatspa-
— 110 gyvenamų ir 58 negy- r i ( f e u ^ ' n i a į medžiagos, be ug-
yenami pastalaį, Kiadangi 
gaisras siautė pačiame miesto 
viduryje, tai sudegė daug 
krautuvių su visomis prekė
mis 

Judv Ham, 
gyvena šiuos karščius. (Acme fceie^ihoto) 

Bendrame posėdy dalyvavo besitikėjo sutikti seseris, bro-
p^vas.r ininkų protektorius * ^ ° ™ k a r t u « h « « « f -
vysk. Reinys, vvsk. Brizgys, &™*m karininkas, a lPkabi 

sigys, Ir. J.ei'ncnas, i^ersęai-
čių ir vyrų p-ivaVarininkų at
stovai, kurie pasveikino l)io 
liūs vilniečius, jų kont'erenci-

Renka Žinias 
Apie Molį 

KAUNAS (E) , — Pramo

siant apie 3-4 milijonus litų. 
,„ I Jurbarkas turi apie 6,000 gy-

j>ramondnio tipo didelių ply-' Vciitojų ir buvq gana turtin-
tinių, kurias steigs savivaldy- g*ae miestas. Gaisro pašvais
t e s ir finansuos pati valsty- t,6 buvo labai toli matoma 
be. Bar šiemet numatomose, Lietuvoje ir Vokietijoje. Žmo 

niasienių, mediniais, gontų 
stogais. 

ės ir Prekyba. Departamen-' įsteigti plytinėse metinė ply- ^ ų aukų neluivo. Dėl gaisro nes 

H0LLYW00D I N N 
Svetainė renduojama susi
rinkimams, parems, vesta 
vėms ir visokiems kitiem! 
parengimams. 
ttykolas Ir Elzbieta RudauskaJ 

(Savininkai) 
2417-19 WEST 43rd ST. 

Phone Vlrginia 9780 

kun. Čibiras, i avasarininkijos • « • ***< v a U ^ ' verkdamas su- i o s p r o g a . &, Kazimiero Dr-
tėvai kan. Dogeli,, g a r b ė s ' * * 0 - "Tegyvuoja orgamza-
pirmininkas prof. Eretas ir c lJa* 
daug kitų g-.u'oingų a^nienų.!* Vel Katruros aikštėje ko-
Vyriau.-iu vadu išriniktas dr. votojų už Vilniaus krašto lais-
J . Leimun. s, kuris tVileraci- ve ir lietuvybę minėjimas. 
jai vadovavo 12 imtų, o genJ Kalbėjo nelaisvėje kentėję 
sekretoriumi — kun. A. La- vilnkeiai. Pasidalino išgyven-
pe tais vargais, pasiskundė ne-

Po posėdžio konferencijos I pagiBekimaia i r pasižadėjo sa-
dalyviai su orkestrais, pieves vo organizuotumu pri lenkt i 
suojam-iomis vėliavomis Vil-| net pavasarininkus. Pavasa-
niaus gatvėmis žvgiavo i Ka- rininkai karštais rankų plo-
tedroš aikštę "Vyt. Didžiojo ir jimais ir džiugiais " v a l i o " 
šv. Kazimiero pagerbti. St. sutiko ir palydėjo vilniečių 
Vanagaitė paskaito pavasai'i- kalbas. Prof. Eretus tarė bai-
ninkų pasiryžimo aktų. giamųji konferencijos žouį. 

Jaunos pavasarininkiškos J i s paskatino pavasarininkus 
širdys pasiryžta būti dar ge-: įš Vilnėaus išsivežti daugiau 
resniais organizacijos nariais.] dvasios pasiryžimų. Priminė 
V. Jasiukevičius 70(K) miniosj frontuose mirštančius jaunuo-| joj, nežinojo, kad už poros 
lūpomis prisiekia -tuzinai my' lįUs. šv. Kazimitrui ir Vytatt- savaičių gražus pavasariniu 
lėti i r gerbti l.ietuvų su jos' tui Didž., iškėlę p-vasarinin- kų veikimas bus likviduota, 
amžinųja o s t i n e VilniunuJ kai rankas i r vėliavas, pri- padiktuotų Maskvos komisą 
Vėliavos nuleidimo i š k i l m ė s siekė būti gerais katalikais,* rų Lietuvos bedieviams. 

jai vadovauja kun. Taškūn^s, 
kuris į veikimų yra įdėjęs 
visų sielų. 

Pavasarininkų eitynėse da 
lyvavo ir kazimieriečiai. Kon
ferencijos inetu pasižadėta, 
kad pavasarininkai ir kazi-
mieriečiai eis išvien, vieni ki-
tienas padėdami, pa,reuulamJ. 

Konferencija pasibaigė. Tik 
daugelio vilniečių lūpoje biu 
pavasarininkų vardas, o ža
liam kj.;me girdėsis minimas 
Vilniaus vardas. 

Visa tai įvyko išvakarėse 
baisios Lietuvai ndaimės - -
bolševikų okupacijos. Nei vie
nas dalyvavęs toj konferenci-

C L A S S I F I E D 
t a s skubiai renka žinias apie tų gamyba bus didesnė, kaip 
krašte esamus molynus ir mo- 00 milijonų plytų. Tuo pačiu 
lio išteklius. Dar šiemet nu-' smarkumu plytinių steigimas w w w w w w w w y 2 2 2 2 g g 2 2 į 
matoma pradėti statyti 20 tbus ir vtliau vykdomas. " D R A U G O " . LABOR DAY 

P I K N I K A S 
Rugsėjo 2 d., 1940 m. 

V Y T A U T O P A R K E CHARLES P. S U R O M S K I S 
REAL ESTATE INVESTMENTS & INSURANCE 

We Buy, Sell And Exchange City Property And Farm ^ands 
6921 So. Westem Ave., Chicago, 111. 

PHONE REPUBLIC 3713 

Namai, Farmos Eina Brangyn. Pusiskubiakite 
nusipirkti arba pasistatyti. Turime namų po vis;r 
Chicagą. Tkipgi uiažij ir didelių i'annij. Galima pigiai pirkt, mainyti. 

BAKGEXAI MARQUETTE PAKK APYLINIvJĖJ 

7 cottagiai, nuo $2300 ir aukščiau. 
12 bungalių, nuo $4o00 ir aukščiau 
17 2-t'k'tij, nuo $6,500 ir aukščiau. 
3 3-i*letų, nuo $7,500 ir aukščiau. 

11 4-i'letų, nuo $9,500 ir aukščiau. 
8 G-i'letų, nuo $15000 ir aukščiau. 
L5 10-tl., nuo $18,500 ir aukščiau. 
3 15-11., nuo $25,500 ir aukščiau. 

PARDAVIMIT AR MAINYMUI 
Parduosiu a.rba išmainysim gerai 

pusiatyla 5 fletŲ narna su krautuve-
Cicerojo. A Įsišaukite : 
2245 S. 56th Ave., 2 aukštas prieky
je, Ciecro. III. 

PAU1>AVIMUI NAMAS 
4 fletų mūrinis namas, 2' po 4 

kamb. ir 2 po 3 kamb.; dideli kam
bariai, shovvers, garu apšildomi, ge-
siniai pečiai. 3 karų mūrinis gara-
džius. 1 blokas nuo Marąuette par
ko. Atsišaukite: 

7210 So. Mozart St. , 

AtuaujinViie ir Pagražiukite 
Nxnių Grindis 

"DUSTLESS FLOOH KAADING" 
Apkainavimas Dykai — 

IS Metų Patyrimo 
Darbas G arantuotaa 

D€l Specialių Sa'ygų 
Šaukite Dabar 

COMPIJETE FIA>OR SKUVICB 
Telefonas Normai 4799 

PARDAVIMUI NAMAS IR BIZNIS 

Pardavimui namas, 6 kambariai vlr-
Suj; tavernas ir 4 pagyvenimui kam
bariai pirmame aukšte. Marinis ga-
radžius. "Davemo fiksčeriai vlai nau
ji. Parduosim pigiai. Randasi ani 
63-čios gatvės. Atsišaukite: Telefo-
nas RROspect S07&. 

^ ^ ^ 

Turime daug bizniavų namų, didelių ir mažų. Taipgi statom 
naujus nalnus ir taisom senus. Ant jūsų loto pastatysim mūrinį 
bungalow už $1,950.; 2 fletų mūrinį, po 4 kambarius, už $6,500. 

Jeigu jūs turite senų namų, priimsim į mainus. Statyti naują 
arba taisyti senų namų nereikia pinigų mokėti pakol nebus dar
bas pilnai užbaigtas. Pastorojanie paskolas ant lengvų išmokėjimų 
ir mažų nuošimčių. Apkainavimas veltui. Taipgi inšiūrinam na-" 
mus, automobilius ir rakandus. Visi mokesčiai namų arba inšiū-
rinių ant lengvų išmokėjimų. Kas nori pigiai pirkti, greitai par
duoti arba išmainyti, naują namų pastatyti, senų pataisyti, kreip
kitės pas C. P. SUROMSKIS CO., 6921 S. WESTERN AVE. 
Tel. Republic 3713; vakarais Prospect 0176. Ofisas atdaras nuo 
9 vai. ryto iki 9 vai. vak. Nedeliom nuo 10 vai. iki 3 vai. popiet. 

LARAI PIGIAI 
Storas ir 3 fletai — mūro namas. 
Karštu vandeniu apšildomas. Ken-
dos $50. į mėnesį. 18-tos gatvės a-
pylinkėje. Mainysiu ant lotų ar kel 
lių akerų žemės ar mažos farmos, 
netoli Chicagos. Rašykite arba at
silankykite: 4(144 So. Paulina SU 
(antrame aukšte). 

PARDAVIMUI AR MAINYMUI 

Norime išmainyti 2 fletu po C 
kambarius narna Brighton Parke 
ant mažesnio. Atsišaukite: 

3944 So. Artesian Ave 
1 1 ' •• • » • ' » 

CASH UŽ MORGIČIUS 
20 akerių farma netoli Chicagos, 
ant vieškelio (high\vay) — su ge- Aš moku "cash" už morgičius — 
rais namais ir geru stocku • par- apmokamus arba nemokamus, (de-

fauited). Mokame aukščiausias kai
nas, šaukite: MR, Hi^SS. Tel. 
S i Ale 7G53. 

PARDAVIMUI NAA: ̂ s 
Pardavunui JJ-fietų namas Bridge 
porte. Atsišaukite; Raznuleras Lau-
i l u s . 2H.HH S«nitū U ai I are Ntreei 

PARDAVIMUI 
26 apartmenlų namas — su steam 
heat. Neša nu nešinės rendos $980. 
Parduodame už $35.000., arba mai-
nysim ant mažesnio. Atsišaukite: 

\V. PAIU, 3&5tt .South HuUied St., 
tek YARds 5118. 

davimui arba mainymui. Atsišaukit: 
\V. PAUL., 355» South Halstcd St., 
Cliioago, Illinois. 

i 
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Burke Motor Sales Co. 
D E S O T O - P L Y M O U T H 

1 

CHICAGO'S MOST 11EL1ABLE N E W CAR DEALEJEl 
Trade-ins on New Plymouths and De Sotos are swamping us! 

Therelore We Are Oifering Our Tremendous Used Car Stock At 
R E A L B A R G A I N P R I i C E S . 

BUICKS — 1939-38-37-36, Sedans. Prices as Low as: 
Ali na ve Heaters and Trunks — some with Radios ^ 3 9 5 . 0 0 

CHBVROLETS — 1939-38-37-36, Sedans. 

Ali have Heaters and Trunks — some with Radios $ 1 8 5 . 0 0 

CHRYSLERS — 1939-38-37, Sedans. These look likę new.. $ 2 9 5 . 0 0 

DE SOTOS — 1938-37 36, in perfect condition. 
Wi th Heaters, Radio and Trunk. $ 2 7 5 . 0 0 
DODGES — 1939-38-37. Best Buvs in Chicago. 
Wi th Heaters and Radio. Ali have Trunks $ 2 9 5 . 0 0 

FORDS — 1939-38-37, with Heater; some have Radios. . . \ $ 1 9 5 . 0 0 

PONTIACS —1939-38-37-36, with Heaters, Radieft, Trunks, $ 1 8 5 . 0 0 

PLYMOUTHS — 1940-39-38-38-36, with Heaters, 
Radios and Trunks. AJ1 these cars are likę Brand New $ 2 9 5 . 0 0 
218 cars to choose from. Every car reconditioned by our factory 
trained mechanies and gnaranteed to be perfect throughout. 

YOUR CAR D0WN — BALANCE 18 MONTHS. 

Burke Motor Sales Co. 
D E S O T O - P L Y M O U T H 

6445 So. Western Ave. Chicago, 111. 
O P E N E V E N I N G S 

^ 

DUODAM PASKOLAS 
A N T 

MORGIČIŲ 
Chicagoj ir Apielinkej. Lengvais Išmokėjimais: Pir

kiniui, Pataisymui ir Statymui Naujų Karnų. 

MOKAME 0į% 
Dividendų Ua Padėtus Pinigus. %J *m / ^^ 

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

Washington, D. C. 

TURTAS VIRŠ # 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
Del informacijų kreipkitės j : 

; i 3562 SOUTH HALSTED STREET 
I Greitam patarnavimui šaukite: 

YAKDS 2793 j j 

I'AKDAVIMLI BLČliK\£ 
Turiu dvi bučernes ir noriu vien^ 
parduoti. Biznis gerai išdirbtas. At
sišaukite: 858 Wes,t 33nl fcilrcci, 
Cnuago, HliiioLs. 

PAIIDAVIMLI NAMAS 

Pardavimui moderniškas 2 fletų, 
po 4 kambarius mūrinis namas. 
Karštu vandeniu apšildomas. Atsi
šaukite vakarais po 5 vai. 

0825 So. Washtenaw Ave. 
(pirmas aukštas.) 

SUMANO IjftUKANTO 
FEDERAL SAVINGS 

-• 

• IAND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO 

2202 West Cerniak Rd. Chicago, 111. 
Tel. Canal 8887 • Ben. J . Kazanauskas, sec'y 
RAKTINĖS VALANDOS: 

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

3E 

PARDAVIMUI AR MAIM'MVI 
Parduosim arba išmainysim ant 

namo Marąuette Parke puiku ūkį. 
kuris randasi labai geroj vietoj 
Massachusetts valst., arti miesto, 
dirbtuvių ir lietuviu kolonijos. Su
virs 200 akerų žemės, didelis namas, 
miškas, šaltinio vanduo', labai svei
kas eras. Pritinama kaina. Dėl p.a-
tesnių informacijų a'si šaukite: 

M. Kalni CIK'. 
6230 S. Rockwell St. 

Prospect 9131 Chii-ago. 111. 

PARDAVIMUI NAMAS 
Puiki G kambariu rezidencija, tile 

bath; audek'ines sienos, virtuves ka
binetas. Randasi 7236 S. Franciseo Kais mažame krepšiukyje. Jei kas 

Ave. Atsišaukite pas savininką: rado, prašomas kreiptis j : 
Pctcr Maj. TEOFILIUS BABATORIUS 

5955 S. Campbell Ave., 1«9 Mariteon Street, 
Chicago, III. Hartford, Conn. 

PARDAVIMUI BEAUTY SHOP 

Pilnai įrengta. Trys kambariai užpa
kalyje. Steam heat apšildoma. 
Atsišaukite: — Y'ARds 5428. 

PAMESTA 

Liepos 4 d. nuvažiavau j Thompson. 
Conn., dalyvauti Lietuviu Dienoje. 
Ten būdamas pamečiau $104. pini-

\ 

J & 

Pastovumas 
Ta liudija įstaigos 44-rių metų gyvavimas* 

M bendrove, kaip mūsų; tauta, yra įsteigta aat 
aamn, kurie yra savininkę apgyventa. Nerasiu 
saugesnes vietot, taupyti savo pinigus. 

ĮSIGYKITE NA1L£ PEE MŪSŲ LENGVO 
IŠMOKĖJIMO PLANĄ, ANT ILGŲ METŲ! 

KEISTUTO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
3236 South Halsted Street 

Tel. Calumet 4118 Jos. M. HoseriB, Sec'y. 

L 
IndiUlal klekTleoo tmipyto|o 

iki »5,000.00 Pederallneje tstaigojo. 

• i •" •mm vmd& 
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PITTSBURGH LIETUVIU ŽINIOS 
^ 

4* 
Sukaktuvinis 
Bankietas 

kieto rengimo patarimais pri-
|skfeda kun. Kapel ir kun. J. 
Y. Skripku?. 

Sasipratę šv. Kazimiero Šiuo kviečiame ir kaimy 
parapijoms i, South Siiiv, Pitt> mis privedėti p»rie &ų iškilmiij, 
burgh, stengia?.! pareikšti pa- pagerhti savo konfrotrą ir 
garbą įsavo klebonui kun K> draugą. 
zenni, kuris ,v-,ia darbuojasi | Veikiančioji Komisija. 
per 20 metų. Jo uolu-: pa.si-į 
darbavimas toje parapijoje P j i f s b u r g h o 
rodo didelius vaisius, , , f l t e n t ' 1 p a c J a n g e į e 
jo rūpesčiu nupirktos gražios *? F 
Šv. Kazimiero kapines, kurio- Paskelbus per radio, kad 
se jis įciejo daug savo d rl>o Lietuva prijungta p%ie bolš;-
ir dabar yra gražir.usios ir vikiskos Rusijos, kad. Lietu-
tvarkingiausiai vi-IMUOS ka- vos nepriklausomybe žiauriai 
pines Pittsburgh. Kur Kaze sumindžiota, Pittsburgho He
lio pasidarbavimu j steigta tuviai labai nuliūdo. Tikrųjų 

bonas įsavo kalba palieto nuo
pelnus Loeaieių, kurie visuo
met savo darbu ir doleriu pri
sidėdavo prie parapijom pra
mogų ir nuoširdžiai jiems na-
linkejo ilgiausių ir lahiun 
giausių metų. Paskui iššaukei 
visą eilę kalbėtojų, kurie pa-į 
linkėjo jubiliatams laimingai 
sukukti auksinio jubiliejaus. 

Liepos 21 d. tsodalietčs ejo 
bendrai prie šv. Komunijos; 
taipgi laike mėnesini susirin
kimų. 

Respublikonų kandidatas į prezidentus, Wendell Willkie, 
tariasi su Charles Halleck iš Indianos, kuris dominavo Will 

Vyrukų suruoštas piknikas 
labai gerai pavyko. Svetelių! 
net iš Youngstown gana daug 
suvažiavo. Virš porog šimtu 
kų liks parapijos labui. 

Vyeiai-es 
aukštesnioji mokykla (4 me- lietuvių akyse ašaros i ;asiro- l k i e g į o m i s dienomis Willkie rengio kandidatūros priėmimo v a k ' kuris įvvks liepos2< 
tų), kuri yra valduos piipa-| de. Net ir bolševikuoją lietu-1 kalbų, kuri bus pasakyta rugpiūeio 17 d., Elwood, Ind. (Acrne'^ g p ^ v a k a r e * mokvkyto* 
žinta ir pilnai akredituota., viai jaučia, kad iš to Lietu- telephoto) < ' ' . .' .. _ , ' 
, „. _ . . . v. . . t v » ,_ , . • svetainėje. Pelnas eis parapi-

Anū Dievui, jau Siai^ metais; vos užgrobimo neguli ,buti nue- — — _ — ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

ruošia "birjgo" 
26 
os 

Liejos 16 d. Vyčių kuopa 

Aeiū Dievui, jau Siai.̂  metais; vos užgrobimo negali būti me-
8 jaunuoliai baigė tą mokyk-1 ko gero Lietuvai. Lietuva^ daugiau "zbitkų" pridaro, W e s t E n d 
la ir visi pasižymėjo. Jie dar- taps kapinynu, o katalikai tu- '^?gu tėvas. Atrodo, kad ir 
be užima žvmias r iete* | rės i»?14is rūsiuose — pože- bolševikai jau "byt ina" savo 

m . _. . . « . , ., vv • i «;«-u4*4^i„o G^joi;.h ; Un/in laike susirinkimcly kuriame honijos iš lauko p.:ivest$s M. 
Taipgi perdirbo iš senow miuose. Pirmųjų krikščioniu gimdytojus. Socialus 2 bando « A. . •* , L . . . , . , • . 

i i i •« ̂  iu-* i -«i i u *• *- tniK-mniit; \v T^tHintiynm »- koraifaja svarstė a,pi>? ritualci: Kuiiinui, 
nauja mokvkla, iš dulkėtų ka- katakombos atsiras mūsų te- -truksmauti ir patnjoiizmu a- . " ir

 t i 
, . * , - v. I _. rr-i ^ v . . . r fis-mti* kori Tiphiitn r.rUAai pnėmima ir pakėlimą Į auks- pradėjo, 

mbanu padare inraziausius vvneie. Tūkstančiai įnteh'gen- iisiotis, Kad nenutų prašai- r 

jos labui. 

Dažymas bažnyčios ir kle 
auk o parvestas M 
kuris darbų jau 

m barių padarė gražiausius vynėje. 
valgyklos kambarius ir švaria tų, dvasiškių ir svietiškių bus' *y t i kartais penktai kolumnai, 

išžudyti. Silpnesnieji taps ko kartais gero darbelio gali %ne-
munistais. " tekti. Dėde Šamas kreiva,! žiū

ri į penktų kolonų. Yrui sako-

pasilinksminimui vifta. 

Jo sumanymu pa*t;tytas 
naujas (parapijos namas (kle
bonija), kuri ant para pi jonų 
nei*2krovė jokios sunkenybės. 

Sunku yra aprašyti vilus 
_ k u n . klebono darbus. Bet 

smagu, basd Šv. Kazimiero pa-
rapijonai supranta ir įverti
na jo uolų veikimų. Pareiški
mui savo klebonui gilios pa-

tesnius laipsnius. Paskui tu 
r,6io draugiška vakarėlį. 

Sunkiai serga Masikuniene 
Elena. Visi linkime jai greit 

Liepos 18 d. Šv. Vincento' pasveikti, nes vra darbšti na-
Kai kurie kisvamaniai ir , ». . , . , F , w i _ _ '. 

r , , ., nia, kad. nėra to blogo Irane Motero klubas turėįo drauge re Šv. i\,mcento Moterų klū-
socialrstai pastaruoju laiku .v xT «v„. l . . ~, , . r. ' „• 

. . . . . . . . neišeitų ant gero. Nors sunku t a v akarėl , kurį Skrebionė bo. Vietims 
rodo dideli patrijotizma ir ... _,. . , T . . ^A i * ' • „ 
v , . • • - • Z T . yra tikėti, kad Lietuvos ne- 0 n a tvarkiai (suruošė saukia visus susirupnti Lie- , . . ., • . , ^_A * • laimes greitai (fasibaigtų, ta 
tuva. Būtų labai gera ir gra
žu, kad tų abejonių nebūtų. 
Abejojara ir abejoju a,pie so
cialisto patriotizmą. Labai su
nku yra įžiūrėti skirtumų tar

čiau tikėkime, kad mūsų te-
vyn(ks. vargai vienaui-kitam 
net bolševikui atidarys aki.-, 

, apmirus tėvynės meilė iš nau-

garbos, parapijonai rengia 20| pa socialisto ir komunisto. 
jo užspindės, gims nauji dva-

metų darbuotes bankieta, ku-

Tautos sūnus, iš jos kilę'-, 
Liepos 20 d. Locaitis Pet- 'J*0 >'ra savaime krauju su

ras ir Ona minėjo s idabr in , ' s i e t a * m jos praeitimi. Lie-
sutuoktuvių jubiliejų. Bankie- ka tik sąmoningai pnaieitį pa
tas įvyko mokyklos svetainė- ž i n t i» pamylėti. Dar lieĮta tau-
je. Svetelių suvažiavo virš 
penkiasdešimts. Klebonas da-Jei socialistas ir komunistai s i o s • * • ? • * ^ i m s ^ d a r ^ _ _ 

rį sumanė parapijos komite- nėra vienas ir tas pats, taij1Dai- Krikščionybė gi papras- l y m v o j p a m į n e j i n p įr Vedė 
tas. Bankietas bus rugp. 13, socialiste ,yra tikrai bolševi* tai klėsta ant krikščionių v a k a n j # Locaičių šžmyna pa-
d., 8 vai. vakare. Prie to ban-^lfltf tėvas." Vaikas paprastai kraujo. L. J. yyzdinga ir duosnd parapijos 

tos ateitis — su ja pač.iam 
susirišti galima tik per savo 
vaikus. Vladas Putvys 

Meilė — tai angelų pasvei-
ir mokyklos užlaikymui. Kle-(kinimias žvaigždėms. V. Hugo 

A. A. Kun. Jono Jiškos Paminklo Fondas 

Atvaizduojamai paminklą:: buvo pastatytas Šv. Kazimiero kapmare prie a. a. Kun. J. Juškos kapo. 
Iškilmingos dedikacijos ceremonijos. įvyko sekmadieni, Liepos-July 7 d., 19-fO metais. 
Norėdami pagerbti įsteigėja ir parodyti meJę jn geraširdiiui vadui, Švento Kryžiaus C. Y. O. 
Jaunų Vyru kliubo nariai nutarė pastatyti paminklą jo atminčiai Kadangi neturi gana lėšų tą 
sumanymą įvykdintį jie kreipiasi į vi uomenę pagalbos; prašo visų prisidėti prie steigiamo fon
do. Visos aukos, taip didelės taip ir mažos, bos priimtos su dėkingumu. 
Norime 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. Trudinski ir sūnus 
Mrs. R. Telenie 
Mrs. A. Yucus 
Mrs. Dombrou ». , 
Mrs. Grananta . . . . . . 
DfTORMACI-; SAUKITE: 

5.00 
5.00 
2.06 
2.00 
1.00 
1.00 
r.oo 
1.00 

Mr. J . Kavaliūnas . 
Mrs. E. Dubrock . . . 
Mrs. Shulis i 
Mrs. Gregait . . . . . . . 
Mr. A. Dambrauskas 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
.50 

AL. 

Viso $338.50 
S, YARDS 6952; J. P. KAVALATJSKAS. REP. 6590 

VENETIAN MONUMENTCO. 
527 N. VVestenn A ve. Chicago, III. 

TEL. SEELEY 6103, ABBA SAUKITE TELEFONU BEPUBLIC 6590 

URBA Oėlės Myllnlleins.. 
Vestuvėms, Bankie-
taiiLS. Laidutuvčuiii 
Ir Puošimams. 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800 

MODEKN 

COMPLETE 

I V O I K S T U D I O 
1945 West 25* Street 

30— 
ADVANCED PHOTOGRAPHY 

LOWK6T POS81BLE VKK KS 

l'HONE LAFAYETTE 2X13 ' % 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 

A M B U L A N C E 
DIENĄ IR NAKTJ 

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

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South Fairfleld Avenue 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

Klausykite mfisu radlo programo Antrtulleulu ir 
fiestatlienio rytais 10:00 valandą, |g WHIP stoties (1480 k.) 

Su POvflo SalUmleru. 

KLAUSYKIME 
Saltimiero Rytmetinių 
W. H. I. P. 
LIETUVIŠKI) RADIO PROGRAMįj 

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

10:00 VALANDĄ RYTO 
1480 KIL. 

PROspect 4050 

JUOZAPAS NORGILAS 
Mirė liepos 24, 1940, 10:45 

vai. ryto, sulaukęs pusės amž. 
Gimęs Lietuvoje, Pajūrės 

apskrityje. 
Amerikoje išgyveno 39 met. 
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterį Marijona, po tėvais 
Sid-eikaitė, sūnų Kazimierą, 
marčią Lottie, ir jų šeimą, 

dukterį Oną, Lazauskas, žentą 
Vincentą ir jų šeimą, pusbrolį 
Juozapą Butkų, švogerką Do
micėlę Pauza.rienę ir jos šei
mą, švogerius: Nikodemą ir 
\ mcentą isudeikius ir kitas gi
mines. 

Kūnas pašarvotas J. Liule-
vičiaus koplyčioje, 4 34 8 South 
Oalifornia Ave. Laidot-ivės į-
vyks šeštad., liepos/ 27 d. 16 
koplyčios 8 vai. ryto bus atly
dėtas į Nekalto P.rasMėjimo 
Švenč. Panelės par. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėas į šv. 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, drauprus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Moteris. Sūnus. Duk
tė, Marti, žentas, Anūkai. Pus-
brolio švogerka, švogerlat ir 
Giminės. 

Laidotuvių direktorius: J. 
Liulevičius, tel. Lafayette 3572. 

\ . t 
ONA GLLLIENĖ 

(po pirmu yytu Pečiuliene po 
tėvais Morkcviftuif, — gyv»>uo 

po iium. 2947 Qu.nn St.) 
Mirė liepos 23, 1940. 1:25 

vai. ryto, sulaukus pusės aniž 
Gimus Lietuvoj. Su\alkų red . 

MarijumPoKs apskr.. Plutiškių 
Parapijoje. 

Amerikoje išgyveno 33 met. 
Paliko dideliime nu'iūdime-

4 dukteris — Oną Puidok'ene 
žentą Rapolą. Elzbieta G llie^ 
nę. žentą Antaną. Kotryna' 
Byrge, žentą Jur*ri ir 4 anūkus 
ir Jadvygą Dabulskiene, ž n-
tą Juozą, sūnų Andriejų po-
nukrę Oną Sugentienę. žen'a 
Vladą, posūni Jurgį. 3 seseris: 
Marijoną čižauskienę, Magda
leną Vyšniauskiene, ir Kn« s . 
tanciją Kudirkienę, švogeri Ka
zimierą ir ju Šeimas, broli Jo-
n» Morkevičių ir jo Šeima ir 
kitas g'mines. Lietuvoje paliko 
seserį Marcele Ališauskiene ir 
broli Antaną MorkeviČ u. 

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioje 3319 So. Lituanica 
Ave L<idotuv"s jvvks penk'a-
dieni, liopos 26 d. Iš koplvČ«nS 
I va». ryto bus at 'ydė'a i H 
Jurgio par. bažnyčia, kurioj i-
vvks ^edu'ingos pamaldos už 
velionės siela. Po pamaldų bus 
nuivrtg'a į Sv. Kazimiero kap 

Nuoširdžai kviečiame vl^us 
rimines, draugus ir pažvsfamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

_Nu'iQ^e: Dulf'crvs. Že-f« 
Rnnus Pndukro PnsūnK \**n-
kai AnrerTs. BrolDl. Gimines. 

laidotuvių direktorius S P 
Mažeika, tel VARds 1138-9. 

JUv'IT'S 1ASY »• a f l t 

tlllS 
SEff "AITIIMITIC 

ns T SIMPLY...CurlAsYouComb 
M«tV» M M lott word in «osy euritn* 
aiclhodk. H » th« new "Automolk** 
tollocorl. with o fgu\at comb oi oru 
•nd and o Ntaaic disoppearing co«b 
ot lh« ©lh«f Yow ttmply cwrl os yo« 
comb . . . wllh ono ond y©« comb. witb 
Mt« othor yo» curl oasily. onickly o* " 
wilh boouty thop perf«- On/y 
tion On solo ot yovr locol 
doportmont. yarioty or 
cho i« doro. 

\jniy 

25( 

GARY, IND. LAIDOTITVIŲ DIREKTORIAI 

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

Phone 9000 620 W. I5th Ave. 

LAIDOTUVIŲ 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ, T Į f | 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

h II D III » M O C PATARNAVIMAS 
H m D U L H f l U L DIENĄ IR NAKTĮ 

D V y r A T KOPLYČIOS VISOSE 
I i \ A l MIESTO DALYSE 

I. J. Zolp 1646 West 4Gth Street 
Phone YARds 0781 

Anthony B. Petkos 
6834 So. Western Ave. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Court 
CTOero 2109 
3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419 

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

m k t i 

2314 West 23rd Place 

Ladiawicz ir Simai K s s g f « % . * Phone PULlman 1270 Į 

4348 So. California Ąve. 
Phone LAFayette 3572 

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

Antanas M. Phillips 3307 Lituanica Ave. 
Phone YARds 4908 
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Ketvirtadienis, liepos 25, 1940 P B i n g i s SH 

KAS GIRDĖT KITUR 
<"ii) prieš šio krašto santvar
ka, kad nelikus "nužiūrla-
niu". 

Katalikai Įspėjami 
Westfteld, Mass. — Cia po 

* minus vaikštinėja "Jebovah 
i*itnetbes", vyrai ir moterys, ^ ^ ^ - -
jauni ir seni, platindami kny- LKP06 1 d- Pakulinėj Pa-
gutes prieš katalikiška tikė-l " " N tavo Ansongos diena, 
jima. Juos greit* galima pa-| t a i T k s t o s Ch*nb« ° f C o l»-
anti, nes kalba apie ftv. Baš- »>en* spengė traukantis ek-
ta ir sako, kad jie dirba Die- skursiją į paroda. Lietuvių 
vo darbą. Per įvairias kalbas pusėtinas skaitlius važiavo, 
stengiasi suklaidinti žmones. Teko pastebėti, kad lietuviai 
Dabar vaikštinėjo su anglis-! parodoje pasigedo Lietuvos 
komis knygutėmis. Nepriim
kite iš tokių blogos dvasios 
agen^ raštų. Pasakykite kuo 
greičiausiai palikti jūsų na
mus arba kreiptis prie poli
cijos. 
Serga pirmutinis 
miesto lietuvis 

Kasys Mereškevičius sun
kiai eerga namie, Miller gat-

4 veje. Šv. Kaz. Draugijos na
riai jį lanko kasdien. Jisai 
yra pirmutinis lietuvis, atvy
kęs į Westfiel4a ir, Šv. Kaz. 
Draugijos didelis rėmėjas. Ji
sai čia atvyko 1888 nietais. 
Kada lietuviai ieškojo Čia ap
sigyvenimo, jis gelbėjo kiek 
galėjo. Sako, kad sykį pas jį 
apsistojo 20 akmenų. Kada 
Sv. Kaz. Dr. (pradžioje turėjo 
sunkumų jisai nesibijojo už
statyti savo namo, kaijpo už
statą del jos pasisekimo. Lin
kime greitos sveikatos. K. 

Ir Pas Mus 
Šis-Tas Nauja. 

Ansonia> Conu. — Lietuvių 
parapijoj; įsteįgta vasarine 
mokykla. Mokytojauja dvi se
serys. Be relighnlf' painokų, 

% pamokina ir lietuvių kalbos. 
Beiketų visiems lietuviams 
leisti savo vaikus į minėtą 
mokyklą. 

pavilijono. Kur buvo parašy
ta* "Lithuanian", ten matosi 
užrašas "Poland". 

Rusijos diktavimas kaip 
Lietuva turi valdytis ir grū-
ilimas ten kariškų spėkų, čia 
ir laimi sujaudino vietos lie-l Detroit, Mieli., Worth Sti-
tuvius. Kur tik sueina būrys mits, iš Colorado, žaidžiant su 
lietuvių, tai apie tai kalba,' Ed. Furgol, iš Utica, N, Y., 
gineinasi, o kartais net ge- pastatė naują rekordą Natio-
raį pasibara. Didžiuma kajti- nal Public Parks golfo turny 
na bolševikų imperialistiškus ruose. (Acme telephoto) 
žygius, pavergiant kita^ tau-
tes, bet yra tokių, kurie reiš
kia džiaugsmo, ir peikia bu
vusią Lietuvos vyriausybę ir 
1.1. Ii>ar yra tokių, kurie ban
do pašiepi darbuotojus del 

CHICAG01E IR APYLINKĖSE J 
Įvairios Žinios 

Marąuette Parfc — Vili 
miene su sūnumi, Loyolos u-j R e z o r t e 
niversiteto studentu, išvyko į 
Devilts Lake, Wis., ątetogų. 

Dvi įžymios ARD 8 skyr. 
veikėjos, abi ^perys, viena 
jų Kilas, žmona biznierio, tu
rinčio valgomų produktų krau 
tuvę ant 69-tos g-ves, nebe
gali taip aktyviai dalyvauti 
veikime kaip seniau, nes biz
nis duiug laiko užima. Bet jos 
sesuo, Vilimiene, nuolat esti 
su rėmėjomis tai komisijose, 
tai parenginmpse. 

Linkime: Vilimienei malonių 
atostogų ir grįžti pilnai ener* 

Chicagieciai Gražiam 
Paw Paw Lake 

^Taukai h ]ą 
Frante 

(Tęsinys iš 2 pusi,) 
buvo tinkamai įvertinti, kalta 
buvo ir toji aplinkbė, kad ka
ro vadovybe neišmanė kaip 
reikiant juos panaudoti: pa-

Metinis Sportininke 
Suvažiavimas 

Kugpiūčio 8, 9 ir 10 dieno-
! mis visi Amerikoj lietuvių 

Lietuvos. Žinoma, būtu tokių, "Pfrtimnkai, dalyvavę Ol.m 
kurie .bandytų budąvotojus, 
jeigu čia įsibriautų koks prie-

• i 
tojas Naujas 

Worcester, Mass. — Dr. 
Petras P. Karpavičius, gyve
nantis 12 View gatves šiomis' Amerikos lietuvių sportinin 

pijadose, Kaune, 1935 ir 1938 
metais, suvažiuos į metinį su
važiavimą. Praeitais metais 
suvažiavimas įvyko Chicagoj; 
b šiemet pirm. Ed. Scliultz 
pakvietė į Pittsburgh. Šiame 
suvažiavime ,bus svarstomi 
sporto reikalai, stiprinimas 

Darbai čkai kiek pradėjo ge
riau eiti, gal, iš priežasties 
pradėjimo šio krašto ginkluo
tis. Kai kurioj djįrljtuvese 
surašinėja nepiliečius darbi
ninkus. Lietuviams mepilie-
čiams patartina stengtis pa
stoti piliečiais šio krašto. l ie
tuvių klebonas iš sakyklos ra
gino lietuvius išsiimti piliety
bes popieras ir priminė, kad 
neskaitytų laikraščių einan- ] 

dienomis sėkmingai užbaigė 
medicinos mokslą Hahnemann 
Medical Collcge ir pradėjo 
pmktikeiotis Memorial ligoni
nėje. Antanas ir Ona Karpa-
vičiai, gyveną 12 View gat
ves, išleido jau antrąjį sūnų 
į gydytojus. Dr. Petras Kar
pavičius mokeisi šv. Kryžiaus 
kolegijoj, kur pasižymėjo į-
vairiuose sportuose, buvo iš
rinktas savo klases iždininku 
ir dalyvavo įvairiose draugi 
jose. Dr. Petras yra dr. An
tano Karpavičiaus, gerai ži
nomo dentisto, brolis. Dentis-
tas iaiko savo ofisą adresu, 
14 Vernoni gatves ir jam pui
kiai sekasi. Linkime naujam 
gydytojui geriausio pasiseki
mo savo praktikoje. 

kuose lietuviškos dvasios ir 
būdai, kuriais galima būtų 
Lietuvai padėti vėl atgauti 
visišką laisvę ir nepriklauso
mybę. 

Kitais matinis ! sportinilnkų 
suvažiavimą® įvyks kuriam 
nors New Jersey valstybės 
mieste. t Koresp. . J. J. 

ijos, kad vel su ARD dar
buotis. 

i g 

Ištisos šeimynos randasi A 
RD ir ilgus metus veikią kil
nius darbus ir aukoja- nuolat 
ARD parengimams. 

Štai, E. Andreliūnienė, vie
na veikliųjų ir dosnių rėmėjų 
ARI) 8 sk. O jos mamyte O 
gentienė aukoją. ARD bran
gią ir didelę rankų darbo stal
tiesę. Jei. ją pirktum, reiktų 
mokėt keliasdešimt dolerių. 
Esame dėkingos Ogentienei 
Patogiu laiku leisime tą braitt 
gią dovaną laimėjimui Stoty-
fcos Fpnįuj^ . 

ARD 8 sk. .pirmininkauja 
rimta veikėja, Bronislava 
Strodom'skiene, viena tų, ku
rios prieš 21 metus stojo į 
pirmas eiles remejų. Dieve 
jai padek ir toliau taip gra
žiai ARD 8 tsfc. vairuoti. C 

I sitaikydavo, sakysim, kad tan 
Viena gražesnių atostogoms k a į D e l k š t o s e v ip t f tJJ w a 

vietų, lietuvių nuosavybė, y 
ra moderniškas Nortb Park 

kaį pelkėtose vietose, kur jie 
inklimpdavo ir nebeišsikaps-

™_- tydavo. Tokiu būdu Didž. ka-
ftgort, už 100 mylių nuo Chi- ^ F l w d r i j o s k a u Ę ; 
cagos. Vedėjas sio rezorto_yra lft. ^ ^ ^ n a u d o s . 

nese tankai puola dideliais 
būriais — iš viso leidžiama į 
darbą, net ligi 4,000 tankų, 
kurie puolą būriais po 3—400 
tankų, — tai su jais kovoti la
bai gera priemone yra vadina
mieji smingamojo bombarda
vimo lėktuvai, kuriuos vokie
čiai yra pravadinę "štukais;" 
jie šaudo į tankus iš specialių 
pabūklų arba juos naikina 
bombomis. 

teisėjo Zūrio brolis, Gr. Zūris. 
Apylinke miškuota. Čiai ,pat 

Paw Paw ežeras. Už kelių 
mylių ir Michigano ežeras. 
Krantai balto smėlio, kurio 
niekur kitur nematysi. Labai 
panašus Baltijos jūros kranr 
tams. 

North Park ficzorte šiais 
metais įvesta daug pagerini
mų: nauja teniso aikšte, "shu-
ffle board" ir kitų žaidimų, 
Netoli puikus Paw Paw Lake 
golfo laukas, Crystal Palace 
šokių salė ir roller rink. 

Rugpiūeio mėn, rezervaci-
jas jau turj pedąrę: dr. A 
Juozaitis su šeima, J. Sinkms 
adv. R. A. Vasalle, adv. K 
Savickas, dain. A. Juozaitie-
nše, J. Kaminskas, A. Nausė
da, J. Ensotft, J. Shimkus, 
Estelle Malyecas, J. Vilimas, 
A. Rudis, J. Mažeika, J, Ma-
tevich ir daug kitų. Tikrai 
lietuvių dainos skambės po 
Michigano laukuis ir girias &~ 
teinantį mėnesį. J> į . 

Vienas Mirė ir 
Trys Išgelbėti 
Iš Gaisro 

Kai gaisras iškilo name prie 
Madison ir Halsted gatvių, 
vienas vyras, Samuel Mc-
Keown, buvo rastrais negyvas. 
Kiti trys vyrai buvo gaisri-

j ninku nunešti kopėčiomis. 

dė labai daug tankų. 

Viena iš veikliausių prieš
tankinių priemonių ligi šiol 
bųdavo vadinamieji erlikonai 
— automatiški pabūklai, ku-| 
rių sviiedinuko skersmuo yra 
20 mm; tačiau pasirodė, kad 
dabar didžiųjų vokiečių tankų' 
šitie sviediniai neįkando. Ta j 
dą prancūzai ėmė vartoti! 
prieš juos savo lauko pairan-! 
kas 75 mm kalibro, iš kurių į 
tankus šaudoma tiesiu taiky
mu. Per tas kelias savaites, 
prancūzai pasigamino ir spe
cialių pabūklų tiems naųjie-J 
šiems vokiečių tankams šau
dyti, ir dabar prancūzai pra
neša, jog jie sąjungininkams 
padarą labai didelius nuosto 
liūs. 

Kadangi dabartinėse kauty 

Kas geria degtinę, geria 
drauge su ja būsimos kartos 
laimę ir sveikatą. 

DABAR LAIKAS ANGLIS 

UŽSISAKYTI ATEINAN 

ČIAI ŽIEMAI. 

Roseland Coat Co. 
343 W. 107th Ptece 

TKL. PULLMAn 6776 
A. Tumonis, Šav. 

Užsisakykite anglis iš šios 
lietuviškos kompanijos. Ge
riausios rūšies anglys už 
žemiausias kainas. Greitas 
patarnavimas. Pašaukite — 
PULLMAN 6776 šiandien! 

Į Padėti Pinigai kas Mėnesį iki 11 Dienos, Neš Nuošimtį Nao 1 Dieno* 
1 TURTAS VIRŠ - - - - #5,500,000.00 

j Gavo Leidinius 
A. • • Apsivesti 

Joseph Andrusyk su Azella Į Vienas išgelbėtų vyrų, George 

KAUNAS (E). — Central. 
Statistikos Biuro duomenimis, 
per pirmuosius šių metų 4 
mėnesius Lietuvos geležinke
liais ir vandens keliais buvo 
ipiervežta 42,1 tūkstantis tonų 
įvairių priekių. Praeitais me
tais per tą patį laiką buvo 
pervežta tik 9,5 tūkstamčia.i 
tonų, o užpernai tik 8,7 tūkst 
tonų. 

Olson. 
.<> j « \ * . -

BERLYNAS, 
— Slovakijos prezidentas 
Jįosef Tfco ir premjeras dr. 
Albert Tuha trumpam vizi 
tui, Vokietijos vyriausybes 
kviečiami, atvyko Berlynan, 

SLrilBP«UA»BBW 
PAN-AMERIKOS 
KONFERENCIJA 

draugus prieš ^šias iškilrain-
_ gas konferencijas inspiruoja

mas materializmo ir aukso 
verg/ijos." 

helmas išvyko iš Olandijos ir 
apsigyveno netoli Berlyno, 

MADEIDAS, liepos 24 d. 
— Madrido laikraščiai kar
čiai kritikuoja Pan-Amerikos 

BERLYNAS, liepos 24 d. 
— Hohenzollernų administra 
cijps biuras paneigia prane- konferencija ir įspėja lotynų 
šįmtts, jog buvę* kaizeris W«l Ameriką prieš tariamųsias 

Fotsdame. 

Jungtinių Valstybių machina
cijas. 

Keistučio Pašelpos 
Kliubo 

PRANEŠIMAS 
Lietuvių Keistučio Pašel

pos Kliubo Metinis Naktinis 
(Moonlight) Piknikas įvyks 
šeštadienį, Liejos (July) 27 

* • 

Benjamin Berris su Jose-
phine Zolkas. 

Edward Bartosievicz su He-
len Macjzek. 

Stanley Juraška su Anne 
Sukis. 

Stanley Dubis su Helen Me-
ger^ 

Frank Gurevičius su Cathe-
rine Laurinaitis. 

Munish, prieš šešis mėnesius 
tokiu pat būdu turėjp apleis 
ti namą, kai buvp kilęs gais
ras. Gaisrininkai niegalėjo. iš
aiškinti gaisro priežasties. 

KEMKITE, PLATINiaTE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ. 

KAPITALAS 
Dabar mokam 31/2% už pa

dėtus pinigus. Duodam pa- ^ 
skolas ant namn. 1 iki 80 m. 

FEDERAL 
SAVINGS 
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8AVINQ8 FEDERALLT 

INSURED 

4192 ARCHER AVENUB 
TEL. VTRGIN1A 1141 

V AL.: 9 iki 4 p. p. Trcčiad.: 9 iki 12:00 p. Šeštad.: 9 iki 8:00 v. T. 
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Laikraštis EI Alcazar par <įf I^Q m%> Liberty Grove 
j reiškė, jog Havanos konferen- j D a r ž e > ^ į n o w Springs, Illi 

Remkite Lietuvišką 
Žyduką 

NĄTHAN 
KANTER 
MUTUAL 
LIQUOR 

CO. 
Wbolesale 

4707 So. 

Halsted S t 
Tel. Blvd. 

0014 

SAVANA, liepos 24t d. —Įcija nieko nepasieksianti. 
lįrinktĄiis Kabos presiden- \ Manuel Azuar, žymus žur-
\8& Fnlgenck) Bausta pareis- nalistas, rašydamas savaitraš-
kė, jog pasitaikius progai, tyj Semana, ragina ispaną 
tori būti dedamos pastangos, 
kaii paliuosuoti Europos nuo 
savybes Amerikoj. 

Amerika būti pasiruošusiai. 

nok. Pradžia 4:00 vai. po 
pietų. • 

Pavasariniai 
Puošnys Drabužiai 
VYRAMS IR JAUNIEMS 

W*Ęk 

Visi Draugijos nariai esate j 
širdingai kviečiami atsilanky-

TYPEVvftlTERS 

T. . , • • v Iti i šį Pikniką ir prašome at- Į 
Jis tvirtina, jog zemvnov l "l x * * TV - I 

Vieningumas, kurio nori Jvmg 
iinės Valstybės yra 4tne kas 

«IO GRANIffi DO SUL, kita,, bet tik maniškas įrąn-
Ęiualija, liepos 24 d. — Čia. kis prieš centrai i ne. ir pietų 
atvyko du Jungtinių Valsty-j Amerikas šiaurinės Amerikos 
bių naikintuvai Walke ir naudai." 
W%inwright, kurie uoste iš- [ Aznar taip pat įspėjo visus 
bus iki pirmadienio. 'lotynų Amerikos Ispanijos | liūdesiu. 

įvest i feavo draugus. Įžanga 
visiems veltui. 

KOMITETAS. 
(SkelbJ 

Girto žmogaus džiaugsmas 
dažnai yra blaivaus žmogaus 

Danai. 

A O D i N G M A C H • N i 3 

- S M A U MONTHIY PAYMENTS — 

SOLD, RENTED 
AND R EPAI RED 
• M anants cata? o»i-Ti»t •vaaaMTH 

x t T A D TYPEWRITER X d l M I \ COMPANY 
C. OOIOUATT, 

1M W. MADISON ST 
Phone D E A R 3 0 R N 8 4 4 4 

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

Drabužių Pasipuošimui 
ir Darbui 

KAINA NEDIDELĖ 

PAULLEASES 
MEN'S WEA* 

3427 So. Halsted Street 
Chicago, Illinois 

I S T I M A T I S - I |—DEMONSTRATION 

zm 

KAUJU031US LIETUVOS 
ŽEMLAPIUS 

Galima gauti: 
"Draugo" Rastinėje 

Kaina tik 40 cent* 
Per paštą 50 centų. 

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO 

REALESTATfe 
INSURANCE AND LOANS 

Statau visokios ruUrs naujus oSr 
mus ant lengvų mėnesiniu ftftmo» 
kgjimu. Darau visokį taisymo d*#-
bą. be Jokio cash Jniokėjimo, mat 
lengvq mėnesinių išmokėjimą 
(Išgauna geriausi atlyginime Ii 
Flre Insurance Kompanijų dėl tai
symo apdegusių namų), Daraa 
paskolas ant naujų ir senų, namų, 
ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 

I nuo 6 iki 30 metų. Reikale 
kitės prte: 

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



štai, Puikios Darbo I 
Progos Išsilavinusiems; 
Dagininkams 

United States Civil Service 
Komisija siūlo daug gerų da
rbų tinkamiems asmenims iš
laikius kvotinius. Pirmos ar 
antros kartos Amerikos Ik tu
viai kaip tik turėtų domėtis 
tomis progomis, nes mūsų vi
suomenės gerovei reik daugf 
tokių išsilavinusių žmonių. 
M\M*ų toutos vyrai turi viso
kiausių gabumų ir tinkamumu 
prisirengimu lengvai gali to
kius kvotimus išlaikyti, tik 
reik noro. Gerai perskaityki
te reikalaujamų sąlygų sąra
šą, įsidėmėkite kvotinių die
nas ir griebkitės tų <g?rai ap
mokamų darbų. 

Booktv.nder, (iov't Printing 
Office — $1.20 TJD. hour. 

Bookbimler, Bureau of En-
graving and Printing — $10.-

^08 a dav. 
0 

(For apipointment in Wasli-
ington, D. C. onJy). 

Teaeher in Indtan Coinmu-
nity and Boarding Schools — 
$1,620 — $2,000 per annum. 

Senior Laboratory Mecha-
nic (Glassblower) — $2,000 
u Yesr. 

(Applications for above ,po-
sitions mušt be on file with 
tha U. S. Ciyil Service Com-
mission at AVashington, D. C. 
not later than August 12, 
1940). 

- $2,000 a 

R;;se,bolininkai visad linksmina žiūrovus savo puikiu lošimu, bet kartais del įdomumo 
prideda ir muštynių, kaip matome šiame atvaizde. Eugene Thompsonas nuvejiamas po to
kių susirfmimų. (Aeme telephoto) 

file not later than August 
oth, 1940). 

Principal Explosives Engin-
eer — $5,600 a Year. 

Senior Explosives Engine-
er — $4,600 a Year. -

Explosivc& Engineer — $3,-
800 a Year. 

(Applicartions will be rated K o l u m b o V y č i a i 
as received until Jlune 30,' ri •- - ^»r/w* 
1941) jPneme 2500 

Radio Operator — $1,620 N a u j u N a r i u 

Senior Cook -
Year. 

(Applications mušt be on 

Associate Explosives En-
gineer — $3,200 a Year. 

Assistant Explosives Engi
neer — $2,600 a Year. 

(Applications for above po-| Cbicago 
sitions mušt be on file rot 
later than August 19th, 1940). 

Badio Monitoring Officers 
— $3,200 a Year. 

Assistant Radio Monitoring 
Offieer — $2,600 a Year. 

and $1,800 a Year. 
(A.ppMcations will be rated 

as received until further no-
tice). 

Kas nori platesnių informa
cijų šių darbų klausimu, turi 
kreiptis į: The Manager, Se-
venth U. S. District Civil Ser
vice, Post Office Buildin'g, 

111. 

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

Rugsėjo 2 d., 1940 m. 
V Y T A U T O PARKE 

"Šaltai Mąstykite # 

Ir Bus Včsu", 
Sako Gydytojas 

I)r. Hernian Bundesen, Chi-
cago Sve.ikuitos Komfcijonie-
rius, visiems pataria 4 'šaltai 
mastyti ir bus vešu". Smulk-
ifteniškiau kalbant, jie sako, 
kad kiekvienas turėtų laiky
tis šių taisyklių karščio die
nomis: palenigva vaikščioti, 
niekad ndbegioti; greitai ne
gerti šalto gėrimo, juos reik 
palengva gerti; mažiau valgy
ti, be to, valgyti daugiau vai
sių ir daržovių; nesėdėti sau
lėje; saugotis skersvėjo nak
ties metu, ypatingai, jei var-. 
tojama elektrikinis fanas tuo 
laiku; nenorėti staigaus sau
les nudegimo, tai yra labai 
pavo j ingiai 

Šeimoms ,be elektrikinių ar 
ledinių šaldytuvų gydyįtojaB 
pataria pieną, pirkti mažomis 
bonkomis ar laikyti šaltame 
vandenyje. 

imant,1 tų čekių piln* vertė buvo tas, kuri s fcainde nema-
buvo $44,224,417 ir, bendrui j žiau kaip 8 darbininkus. Ir, 
imant, čekiai buvo po $13. ,kad gavus to bedarbio atlygi

nimą, darbininkas be darbo, 
turi užsiregistruoti artimiau
siam Illinois State Unemploy-
ment Service ofise. Toks už
siregistravęs darbininkas tu
ri būti prisirengęs priimti bet 
kokį darbą, pritaikintą jo ga
bumams, kurį Uneniploynient 
Service jam suras. Kol ne
dirbs, toks gaus atlyginimą 
iš valdžios. 

Sulig direktoriaus Durkino, 
tos įstaigos vedėjo, " t ie pini
gai buvo mokami darbinin
kams visoj valstybėj. Pinigai 
tuojau patek'o į krautuves už 
maistą, ir už nuomų mokėji
mą. Rekordai rodo, jog 92 
nuoš. tų čekių buvo suvarto
ti maisto pirkimui". 
Kaip gauti tų čekių 

Direktorius aiškina, kaip 
šios vaMybės darbininkai ga
li gauti tuos pinigus. Darbi
ninkas, kuris per 1939 metus 
uždirbo mažiausia $225 prie 
apdrausto darbdavio, gali gau 

Nemokyti žmones visuomet 
visu smarkumu demonstruoja 
savo žinias. S^evens 

Kas skaito katalikiškus lai-
ti bedarbio mokestį. Apdraus- kraščius, tas platina Dievo 
tas darbdavys 1939 metais karalyste čia ant žemės. 

Pavasario ir vasaros Ko
lumbo Vyčių vajus naujų nat
rių prirašymui gražiai sekėsi 
šiais metais, nieft šiomis die
nomis buvo priimtai 2500 nau
jų narių. Paskutinė grupė 75 
narių šiandien bus iškilmin-, 
gai įrašyta Šv. Pilypo salė
je, prie Jackson Blvd. ir Ke-
dzie ave. Ceremonijoms vado-! 
vaus apylinkės vadai Marco 
de Stefano ir Michael Gradv. 

ŠĮ vajų vedė teisėjas John 
F. Bolton. 

K I D S 

Illinois Vai. Išmokėjo 
44 Milijonus Dolerių 
Bedarbiams 

Darbininkai Illinois valsty 
beje per praeitus metus išė
mė virš 44 milijonus dolerių 
iš Unlemployment Compensa-
tion Fund-

Pirmas čekis buvo t išsiųsta 
tūlam Jokūbui Sredl iš Chi-

PTJLTTNKTTE «' DRAUGE» 

cago, liepos 24 d., 1939 m. 
Nuo tote dienos iki šiol virš I 
3,308,241 čekių buvo išrašyta 
bedarbiams. O smulkmeniškai lUTeKAATIOilAL CAfLTOOU Cfl-Af-T M&JZ 

CHICAGOS APIELINKĖS 

Sekmadienyj 
Š V Ę S K I M E 

lepos 28-fa Diena Metais 

POVILAS EITMONTAS, 
kurio vadovybėj orkestrą su
važiavusius svetelius — jau
nus ir senus linksmins gra
žiais lietuviškais ir ameriko
niškais šokiais. 

v 

TĖVŲ MARIJONŲ ŪKYJE, HINSDALE, ILLINOIS 
kurie rengia 

TČVŲ Marijonų Bendradarbių Dr-jos Chicagos Apskritis 

KAIP NUVAŽIUOTI: - Jei kas važiuos Cermak 
Road, važiuokite tiesiog apie penkiolika myliu iki pri-
važiuosite State kelią No. 54, tada sukite po kairei, 
tiesiog tuo keliu apie penkias mylias, privažiuosite 
Tęvi; Marijonu ūkį; Kitas kelias: - kam teks važiuoti 
Joliet Road, važiuokite iki 55-tos gatves, pasukite po 
dešinei ir tiesiog apie dvylika myliu iki privažiuosite 
State kelia No. 54, pasukite po kairei, už puses- mylios 
privažiuosite Tėvu Marijonų ūkį. 

Iškilmės prasidės pamaldomis U-tą, valanda ryto; pamok
slą, pasakys Marijonų Bendradarbių Chicagos apskrities 
dvasios vadas, gerb. KUN. JUOZAPAS DAMBRAUSKAS. 
Po bažnytinių apeigų prasidės pasilinksminimas Tėvų Ma
rijonų ūkyje, kur bus graži programa, dainos ir muzika. 


