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T R U M P A I 
Rašo A SJnrins 

Naujausi ĮJitlerio žygiai 
stebina visą pasaulį. Anglai 
ir prancūzai desperatiškoje 
nuotaikoje. Mažosios valsty
bės ir net didžiosios Rumuni
jos ir Jugoslavijos valstybes 
mirties agonijoj, nes jaučia, 
kad didžiųjų valstybių planai 
juos okupuoti iki 1940 m. pa
baigos jau sėkmingai vykdo
mi. 

SANTARVININKAI ATSIIMA MIESTUS 

Siaurinės Prancūzijos daly
je vokiečių motorizuotos da
lys atkirto apie vieną milijo
ną karių, kurie arba žus arba 
turės pasiduoti vokiečiams. 
Vokiečiai paėmė, Abbeville 
uostą, esant) prie Anglijos 
sąsmaugos. Greit jų rankose 
bos visa šiaurinė Prancūzi-' Somme upės tiltus. 
jos dalis su Calais ir Os-i Premjeras ir karo 

VOKIEČIAI PALIAUJA 
SMARKAVĘ; GINASI 

Prancūzi ja daug pasitiki 
nauju vadu gen. VVeygandu 

PARYŽIUS, geg. 22. —. BERLYNAS, geg, 22. — 
Čia atslūgo nepaprastas įteri- Vokiečių vyriausioji karo va-

[ pimas gavus žinių, kad san - j dovybė praneša, kad šiaurva-
tarves kariuomenė kontratako kariniam fronte vokiečiai kas
inis nuo vokiečių atsiėmė kart smarkyn žnybia atkirstas 
Abbeville, už 12 mylių nuo an- santarvininkų jėgas tikslu pri 
gliškos sąsmaugos, ir Arras spirti jas prie angliškos sąs-
miestą. į maugos pakrančių. Pietiniam 

Be to informacijų ministe ! gi fronte atnaujintas žygiavi-
rija pranešė, kad vokiečių ver, mas Paryžiaus link. 
žimosi sulaikymui sprogdina Vokiečiai žino ten prieš juos 

sutrauktas gausingas prancū-
mims- zų tirštas jėgas. Tad ir ruo-

tende keleiviniais uostais, iš tras Reynaudas, kurs dieną ir šiasi su jomis apsidirbti. 
kurių Londonas yra visai arti 
(Calais-Dover — tik 22 my
lios). 

Pats Hitleris ir gen. Keitei 

naktį budi, pareiškia, kad jis Pranešta, kad vokiečių prie-
giliai pasitiki santarvės ka- šakinės sargybos įsiveržusios 
riuomenės nauju vyriausiuoju, į Reimso sritį. 
vadu gen. Weygandu. 

ANGLIJOJ PASKELBTA 
VALDŽIOS DIKTATŪRA 

Vyriausybė autorizuota 
visko griebtis šalies saugai 

LONDONAS, geg. 22. — ti šalies visus turtus. 
Anglijos parlamentas minis-Į Suprantama, šia. teisės vy-
tro pirmininko Churehillio! 
vyriausybei šiandien pripaži
no diktatūros teises. Karo vy 
kdymui ir šalies apsaugai nuo! 
vokiečių įsiveržimo autoriza 
vo šaukti karinėn prievolėn kaip tinkama tvarkysis 
darbininkus ir laisvai varto- Į parlamento. 

! nausybei pripažintos tik ka-
į ro laiku. Užsibaigus karui bus 

atšauktos. 

Dabar ministrų kabinetas 
be 

Per radiją premjeras pa
yra šio "blitzkrieg" strate- kartoja, kad jis pasitiki kiek-
gais. Jie surado pačias silp- vienu kariu, kurs su perve-
niausias priešų pozicijas ir, riančia energija eina savo' Nacių autoritetai ragina Vo-

NAOIAI SUSIMETA Į MI&-
KUS IEŠKOTI MAISTO 

BERLYNAS, geg. 22. 

Rodomas ruožas, kuriuo vokiečiai nepaprastu greičiu 
smogė į Anglijos sąsmaugos pakrantes, sunaikinę 9-ąjį pran
cūzų armiją ir perkirtę santarvininkų karo frontą. (Acme). 

pačias sėkmingiausias vietas 
atkirsti alijantų kariuomenės 
dalis. Taip padarė Norvegi-

prievolę. kietijos gyventojus miškuose 
Karo laukuose vakar smar-' susirasti reikalingo maisto. 

kiai palijo ir tas sulaikė vo-' Nurodoma, kad Vokietijos 
joj, Olandijoj. Toks yra ir kiečių mechanizuotus veiks- miškuose kas metai išauga iki 
paskutinis vokiečių prasi ver-, mus. Šiandien jie negali dide- 80 milijonų markių vertės 
žimas iki Anglijos sąsmaugos, 
kur reikia manyti, jie dabar 

liu greičiu su tankais pabai- grybų ir tik dešimtoji jų da-
sais stumtis per lietaus pras-' lis suvartojama. 

VOKIEČIAI GRASINA 
ANGLIJAI, PARYŽIUI 

BERLYNAS, geg. 22. — gus. Vokiečiai Paryžiaus link 
Hitlerio armijos vakariniam 
fronte grasina karą permesti 
į Angliją. 

Karo va<krey!bė paskelbė, 
kad vokiečių kariuomenė pra
siveržė į Anglijos sąsmaugą, 

patrauks palei tą sąsmaugąsu kiestus laukus. Vadinasi, jau? Be to, miškuose yra galy-'perkirto santarvės frontą ir 
savo tankais ir paims svar
biuosius uostus. Tuo bus at
kirstas vienas milijonas an-
glų-prancūzų belgų karių nuo 
susisiekimo su Anglija ir tu
rės pasiduoti. 

L 
ir oras pasigaili Prancūzijos; bės įvairių rūšių uogų ir mai-
ir nusisuka prieš vokiečius. ! sto produktams vartojamų au 

Kodėl Hitleriui taip sekasi! 
Yra keletas svarbių priežas
čių: 1) gerai išlavintos moto
rizuotas dalys, 2) didelis skai 
čius moderniškai ginkluotų 
orlaivių ir tankų, 3) naudo ji-
mas naujo kovos metodo pa
imant tvirtoves: pirma ataka-
vimas bombomis, paskui nu
leidimas parašiutininkų, var
tojimas nuodingų dujų ir nu
ginklavimas tvirtovių įgulų, 

Gen.s Weygando įsakymu 
prieš vokiečius iš pietinio šo
no sutrauktos gausingos pran
cūzų armijos taip tirštai, kad 
kaip čia spėjama, vokiečiai 
nepajėgs jų sumalti norėdami 
veržtis Parvžiaus link. 

Prancūzų naujas frontas 
yra apie 200 angliukų mylių 
ilgas. 

BRITAI VERČIAU ŽŪSIĄ, 
BET NEPASIDUOSIU j 

LONDONAS, geg. 22. — 
Yra baimės, kad britų karo 

galų. 

SULAIKYTAS VARIO SIUN
TIMAS Į VLADIVOSTOKĄ 

LONDONAS, geg. 22. — 
Karo ekonomikos ministras 
Hugh Dalton parlamente pra-

užtaisė spąstus apie vienam 
milijonui britų, prancūzų ir 
belgų karių. 

Perkirtus frontą^ vokiečių 
koliumna (viena iš trijų ar
mijų) iš naujo pasuko Pary
žiaus link. Kas momentas vo
kiečiai gali užimti Noyon ir 

NUMATO ITALIJOS -
ĮSIKIŠIMĄ KARAN 

BERLYNAS, geg. 22. — 
Čia vokiečių ir italų sluoks
niuose kalbama, kad arti
miausiomis dienomis Italija 
pakilsianti karan Vokietijos 
pusėje. 

Sako, premjeras Mussolinis 
fseniai veržiasi karan. Bet jo 
žygiui priešinasi karalius ir 
Italijos katalikų sluoksniai. 

Kai kurie nacių vadai no-verziasi nuo Laon ir Chemin* _A , _ _, . . . _ _ Į retų, kad Mussolmi nesikis-des Dames puses. «, ' ~ , ^r . . ... . tų i karą. Sako, Vokietija ir 
Čia kalbama, kad tomis die

nomis Hitleris įsakys pulti 
Angliją. 

Vokiečių astrologai esą iš-

be Italijos pagalbos galės ap
sidirbti su santarvės valstyi-
bėmis. 

Vokietijos viršūnėse pareiš-

nešė, kad britų laivyno pas
tangomis pagaliau nutrauktas 
iš J. A. Valstybių vario im
portas į Vladivostoką. 

Britai sako, kad seniau bol 
ševikų importuojamo vario 
žymi dalis tekdavo Vokieti-
jai. 

PREZ. ROOSEVELTO 
NUOSPRENDŽIAI 

Gompiegne geležinkelių maz-

^^^.^L^^i^^*'kad j e i i t a i iJ*a n e p r f 

sidės prie šio karo, ji netu
rės balso Europos patvarky
me po šio karo. Hitleris vie-

čiai, kad Hitleris laimėsiąs ka 
rą ir kad karas apie birželio 
4 d. užsibaigsiąs. 

Anot karo vadovybės, bri
tai, prancūzai ir belgai į vo
kiečių spąstus pakliuvę Ghen-
te, Belgijoj, Valenciennes, A-
rras. Amiens ir Abberville. 

nas išspręs visas problemas. 

AREŠTUOTAS ARGENTI
NOS VICEPREZIDENTO 
SŪNUS 

KARDINOLAS RAGINA 
BIAURĖTIS NACIŲ 
ŽYGIAIS 

LONDONAS, geg. 22. — 
Anglijos kardinolas Hinsley 

| SENATAS PRAVEDĖ,KA
RIUOMENĖS BILIŲ 

BUENOS AIRES, geg. 22. 
— Pereitą pusiaunaktį čia 
areštuotas Ramon S. Castillo/nių: 

ANGLIJA BIJO 
NACIŲ ĮSIVERŽIMO 

LONDONAS, geg. 22. - D. 
Britanija skubotai ruošiasi 
ginti ir saugoti imperijos cen 
trą — Anglijai, nuo vokiečių 
puolimo ir užplūdimo. Pačia
me Londone jau girdima na
cius šaukiant, kad sekanti jų 
auka turi būti Anglija. 

Britų spauda padavė ištisai 
Prancūzijos premjero Reynau-
do kalbą, sakytą senate ir pa
duoda žinių apie vokiečių pa
žangą Prancūzijoje. Kai ku
rie laikraščiai nurodo, kad 
tos žinios per daug iąpučia-
mos nacių propagandai. Pra
nešimai apie britų ir belgų ar 
mijų izoliavimą šiaurinėje 
Prancūzijoje yra labai drą-

| sūs. Juose gal tik dalis yra 
I tiesos. 

Nepaisant to, Anglijos vy
riausybė numato pavojų — 
bijo vokiečių susimetimo 
prieš britų salas, kurių per 
daugelį šimtmečių jokis prie
šas nedrįso pulti. 

Salų gynimui ir apsaugai 
vyriausybė imasi šių priemo-

AVASHINGTON, geg. 22. —l respublikos viceprezidento sū 
Senatas šiandien vakare pra- *"*»• Jis gatvėje susikovė su 
vedė šalies apsaugos bilių, 

Ministras pirmininkas Chur-
chill reikalauja parlamento 

italu Leonardo Fassano ir jį tuojau pravesti bilių, kuriuo 
atsišaukia į pasaulio katali- kuriuo numatyta ginklavimui-, pasove. 

8 3 E 5 A 3 ^ ™ « gali WASHINa.TON, geg. 22. -
dalių veržimasis alijantų ne- b f l t l p n s p i r t o s P r i e Anglijos! Prez. Rooseveltas pranešė, 

kus, kad jie žodžiu ir dar
bais biaurėtusi nacių žygiais 
dėl Belgijos, Olandijos ir Lu-
xemburgo užpuolimo. 

si išleisti 1,823 milijonai dol. 
remiantis bus galima įgink-

laukta kryptimi, 6) Italijos 
kariuomenės dalių sutrauk i -
mas prie Pietinės Prancūzi
jos reikalauja ten laikyti di
delio skaičiaus karinių pajė
gu 
ja neleidžia iš ten atitraukti 
geriausių karo pajėgų, 6) au
giai negali atkelti tiek daug 
motorizuotų dalių, kiek Hitle
ris jų vartoja, 9) anglai ir 
prancūzai neturi tiek daug 
orlaivių ir tankų. 

sąsmaugos pakrančių. Vokie- kad kataklizmo Europoje lai- JUGOSLAVIJOJE UŽGROB 
čiai siekia jas sunaikinti, jei kais jo vyriausybė neleis nė cTr*TtrVEŽIMIAI 
atsisakys pasiduoti. Į vienam asmeniui krauti mili-

gose. 

Patirta, kad jei įvyktų bri
tams tas pavojus, britų vado 

7) didžioji Sigfriedo Hnl V y b § n u s P r e n d u s i kovoti iki ginimų ir mažinti darbo va-^ grobė tūkstančius sunkvežl-
paskutinio kareivio, bet nieku 
būdu nepasiduoti vokiečiams. 

PRANCŪZIJA ŠAUKIA 
TARNYBON MOTERIS 

PARYŽIUS, geg. 22. — 
Prancūzijos vyriausybė nus
prendė šaukti pagalbinėn ka
ro tarnybon moteris nuo 21 
iki 55 m. amžiaus. 

Ko galima tikėtis! Kokia 
būtų išeitis atkirstos alijantų 
kariuomenės t 1) Ji stengsis 
pramušti tą įsiveržimo liniją, nepraleisti veržimąsi link Pa-
2) gali gauti daugiau pajėgų ryžiaus. Tai labai sunkus už-
i5 Anglijos ir atakuoti Belgi- davinys, nes labai ilgas fron-
jos frontą. Bet abi priemonės tas ir nežinia kurioje vietoje 

• 

abejotinos. 3) Prancūzai sten-, Hitleris vokiečių motorizuota 
gsis, jei suskubs, įsitvirtinti armija visa jėga ir žaibo grei 
naujame siauriniam* fronte ir į čiu pasileis link Paryžiaus. 

jonus, organizuotiems darbi
ninkams siekti didesnių atly-

SANTARVĖS KARIUOME
NĖS NENUGALIMOS 

LONDONAS, geg. 22. —j N E W YORKE KOMUNIS 
Britų informacijų ministras T A J gTjsiKIRTO SU 
Alfred Duff Cooper per radi 

Areštuotojo tėvas eina res-(luoti vieną ketvirtį milijono 
publikos prezidento Ortizo pa (savanorių krašto gynimui, 
reigas. Prezidentas yra atosto- Oro ministerija šaukia 35 

Jugoslavijos vyriausybė už

landų. 42 valandų ilgiausias mių ir motorinių dviračių, iš 
savaitės darbas turės būti pa • Vokietijos prisiųstų Jugosla-
laikomas. • vijos vokiečiams. 

Civiliniai gyventojai bėga 
iš Paryžiaus provincijon 

BELGRADAS, geg. 22. —į ją pranešė apie vokiečių armi 
jų pažangą Prancūzijoje. Ta
čiau jis 'pareiškė, kad nėra 
priežasties nusigąsti. Nes, 
anot jo, santarvės kariuome-
nes dar nenugalėtos ir jos ne
nugalimos. Vokiečiams dar 
klius tai, ką jie užsitarnavę. 

PAEYŽIUS, geg. 22. — 
Gavus žinių apie vokiečių ka-
ruomenės pažangą Prancūzi
joje, Paryžiaus civiliniai stai
ga susimetė bėgti į pietinę ir 
vakarinę Prancūziją. Vyrai ir 
moterys su vaikais nešina si 
automobiliais. Geležinkelių sto 
tys apgultos, traukiniai užsi-
grūdę. Kai kurios miesto da- to. 

lys per vieną parą liko api-
tuštės. 

Tik miesto centre žmonių 

virduliuoja. Vakarais už už
leistų langų kavinėse pilna 
žmonių. Mieste gauti taxi ne-

LOUVAINO BIBLIOTEKA 
GRIUVĖSIUOSE 

LOUVAIN, Belgija, geg. 
21. — Po pasaulinio karo a-
merikiečių pastangomis čia 
atstatyta garsi biblioteka iŠ 

POLICIJA 
NEW YORK, geg. 22. — 

Vakar vakarą šimtai komunis 
tų surengė gatvėse vaikštynes 
ir susikurto su policija. Su
prantama, raudonieji nukentė
jo ir pralošė. 

Komunistai demonstravo už 
taiką, kad Amerika neįsikiš-
tų karan. Jie nė piršto nepa
kėlė kai Maskva žudė suo
mius. 

gyvenimas paprastu tempu naujo sudegusi ir pakeista 
griuvėsiais. Joje buvo apie 
700y000 tomų knygų. Matyt, 
visos sunaikintos. Griuvėsiai 

įmanoma. Vežikai užimti gy- kol kas neliečiami. Vokiečiai 
ventojų iškraustymu iš mies-' teisinasi, kad ne jie sugrio-

: ve ir sudeginę biblioteką. 

PUSĖ MILIJONO DOL. 
DAUGIAU Į EUROPĄ 

iki 45 m. amž. vyrus balionų 
baražui saugoti svarbiąsias 
sritis nuo priešo bombonešių 
žemojo nardymo. 

Pasiruošta į gresiančias pâ -
vojumi krašto dalis tuojau su 
traukti turimą namie poros 
milijonų kariuomenę. 

Į visas strategines krašto 
vietas paskirstomi kariniai 
patruliai, kurių pareiga budė 
ti ir pranešti karo vadovybei 
apie priešo pasirodymą. 

Laikraštis Daily Express 
pripažįsta, kad nacių įsiverži 
mas į Angliją yra galimas. 

PLATINKITE "DRAUGĄ f» 

ORAS WASHINGTON, geg. 22. — 
Amerikos Raudonasis Kryžius CHICAGO SRITIS. — Nu-
pusę milijono dol. daugiau pa įmatoma giedra; vidutinė tem-
siuntė nukentėjusiųjų nuo ka-! peratūra. 
ro 'prancūzų, belgų ir kitų šel-! Saulė teka 5:22, leidžiasi 
pirmu. 8:11. 
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Amerikos Katalikų Aukštosios 
Mokyklos 

Amerikos katalikai supranta ir žino moks
lo svarba. Jie žino, jog mokslui einančiam 
jaunimui reikia duoti grynąjį mokslą, neuž-
t .irstą marksizmo, komunizmo, liberalizmo 
purvu Kur uos gyvenimo tiesos žLnonės ne
suprato, — ten šalis apsiprausė krauju ir at
pirko kaltes sunaikinimo ugnimi. 

Jungt. Am. Valstybėse katalikai išlaiko 
187 aukštąsias mokyklas: universitetus ir 
kolegijas. Jose mokosi 143,817 studentų, t. y. 
65 nuoš. daugiau, negu prieš dešimtį metų. 

Vyrų studentų yra 100,480 ir merginų 43,-
137. 

Tai didele būsimų vadų, mokslininkų, dar
buotojų armija. 

1938 m. biri. 30 d. mokslo metus baigiant 
buvo suteikta 295 baigiantiems mokslus mo
kytojams liudijimai. Kitų sričių — baigė 
785 studentai mokslusir gavo užtarnautus 
laipsnius. Iš viso 1938 m. mokslo laipsnius 
gavo 27 mokslo įstaigose 1.486 ir garbes 
mokslo laipsnius 39 įstaigose 121 asmuo. Pir
mąjį laipsnį — bakalauriatą suteikė 151 
mokslo įstaiga 13,231 studentini. 

Tie skaičiai parodo augančią katalikų 
mokslinę jėgą. 

Amerikos lietuviai ka.nlikai gerai daro, 
pasiųsdami savo dukteris į d v. Kazimiero 
Akademiją ar kitas seselių vedamas aukš
tąsias mokyklas, ir pavesdami J>ei^kus mo
kyti ir auklėti Marianapolio golofųojMMū-
sų mokslo įstaigos gražios aplinkos ir pa
siektų rezultatų žvilgsniu yra gražiai įver
tinamos svetimųjų. Jie skverbiasi, kur gali, 
į lietuviškas mokslo įstaigas, Reikėtą kata
likams tėvams nepamiršti nei Marianapolio 
Kolegijos, nei Šv. Kazimiero Akademijos, be
siruošiant siųsti savo vaikelius į aukštesnįjį 
mokslą. 

Vietos bus lietuviams studentams tiek Ma-
rianapolyje, tiek šv. Kazimiero Akademijoje. 

APŽVALGA 
Drąsus Reikalavimas 

Geg. 17 d. "Laisvė ' ' praneša, kad JJoches-
terio, N. Y. ALDLD 50 kp. smarkiai užpro
testavusi prieš Lietuvos valdžią, kam ji lai
kanti kalėjimuose politinius prasikaltėlius. 
Rezoliucija pasiųsta Lietuvos Atstovui į 
Washingtoną. Toji kuopa kalba: "mes griež
tai reikalaujame, kad Lietuvos liaudies sū
nūs ir dukterys — politiniai kaliniai būtų 
kuogreičiausiai, besąlyginiai paliuosuoti iš 
kalėjimų ir koncentracinių stovyklų'\ 

P.. Bulis su Barausku pamiršo, kad Lietu
voje veikia teismas. Be teismo sprendimo nei 
vieno kalėjime nepaliks. Kas gi nusikalsta 
savo nerimtumu, kaimynams daroma žala, 
kiršinimais, kas sudaro valstybei ar pilie
čiams pavojų, — jie turį^but sudrausti. Lie
tuvą valdo ne kriminalistai ir ne politiniai 
agitatoriai, o rimti, šviesūs Lietuvos sūnūs. 

Kiek žinome, į koncentracijos stovyklas 
patenka daugiausia nenuoramos, tinginiai, 
su kalbininką i, k. a. lenkai legionkikai, sudar 
riusieji Lietuvos saugumui pavojų ir jiems 
panašūs. 

Jei Rochesteriečiai jaučiasi įpareigoti "pro 
testuoti" ir "reikalauti" , kad Lietuvos vy
riausybė paleistų jiems , artimus žmones iš 
kalėjimų, matyt, ir patys protestuojantieji 
netiki savo protestais. Netikim, kad Roches
teriečiai būtų tokie pat politiniai prasikaltė-

' liai Lietuvai, kaip tie, kurie Lietuvoje at-

Vilniaus Gyvenimas Sveiksta 
Kas galėtų abejoti, kad ka-j voje pabrango beveik 40 nuoš. 

ras visapusiškai palietė ir Lie Daug svarbių ir neatidėtinų 
tuvos gyvenimą! Didžiosioms klausimų atsirado žemės ūkio 
valstybėms vakaruose grumia-1 srityje, teisingumo ir susisie-
ntis, ir mūsų tėvų kraštui ten- kimo srityse. 
ka įvairiais atžvilgiais persi-1 Nepaisant to, kad daugiau-
orientuoti, tenka susirūpinti1 sia valstybes aparato jėgų rei-
dėl pakitėjusių prekybos san-| kia atiduoti viršuje suminė-
tykių, dėl ekonominės būklės 
ir t.t. Be to, ligi tam tikro 
laipsnio turėjo pasunkėti mū-

tiems persitvarkymo darbams, 
didžiausias dėmesys turi būti 
kreipiamas į Vilniaus krašto 

Po Švieti} Pasidairius 

sų gyvenimas ir dėl to, kad, reikalus. Šiandien jau kiek- T . 
. _ _ „ „ ! • TT-1 • ? • 4. 2 !_-*.! 1 - . J TTJ1 L A 1 

atgavome nualintą Vilnių ir j vienas gali pastebėti, kad Vii 
Vilniaus krašto dalį. Čia štai' nius ir atitekusi Lietuvai Vil-

CLEVELAND, Ohio. -
svamanių poperos "Dir-

>) 

ir reikalinga planingai ir daug 
dirbti įvairioms valstybes į-

niaus krašto dalis ajsigauna 
tarytum sveiksta, kaip ir h~ 

staigoms ir visuomenės orga- gonis, išbridęs iš sunkios Ii 
nizacijoms, kaįp pvzd. pirmo- gos. 
je eilėje Draugijai Vilniaus 
Kraštui Remti. į 

Jau septyni mėnesiai, kaip 
vakaruose eina 'karas , kurie 
padariniai gyvai jaučiami į-
vairiose gyvenimo srityse Lie
tuvoje. Dėl to būtinas yra di
delis sumanumas, atodairumas 
ir sugebėjimas pertvarkant 
visą eilę įvairių vidujinio Lie 
tuvos gyvenimo klausimų. 

Šiam persitvarkymo darbui 
padeda visuomenė, nors paties 
darbo branduolys, pati di-

gailauja už savo kaltes darbo ar koncentra- džiausioji našta tenka vyriau-
cijos stovyklose. 

Ministeris' Daktarę Mokina 
Dr. A. Graičiūnas negalėjo suprasti, kam 

Lietuva maitina, šelpia, globoja atbėgėlius 
lenkus. J is pasiuntė Užs. Reikahj Ministeriui 
paklausimą. "Sandara" įdėjo p . ministerio 
J . Urbšio laišką — atsakymą: 
• — "Lietuva, kaip ir kitos valstybės, turi 
pagal tarptautinę teisę tautų bendruomenėje 
ne tik teisių, bet ir pareigų. Viena iš tokių 
elementarinių pareigų yra prieglaudos sutei
kimo pareiga, Negi galėjo Lietuva atsukti 
kulkosvaidžius į tuos nuo karo bėgančius 

sybės pečiams. Šiandien viso 
Se valdžios įstaigose jau eina 
pagyvėjusiu tempu kūrybinis 
darbas. Net ir užsienio spau
da pastebėjo, jog niekuomet 
dar, nuo pat pirmųjų nepri
klausomojo gyvenimo dienų, 
nebuvo tokio tempo įstatimda-
vystės srityje, kaip kad da
bar. 

va ' redaktorius su pagarba 
(Supa Garba) nori žinoti, 
kaip funkcijonuoja Federaci
jos iždas: ar jis "išmeta'' ar-

te žingsnyje, įvairiose gtve- A - t jo " t a rp išinetimo ar- g ^ d r a u g i J 0 s k e l i a g y r a 

imo sritvse reiškiasi r y z t i n > a ^ ™ *J s t a l ° r f . P ^ a s šuntakių, ba prieš kiek 
nigų ir išmėtymo yra dide-. l a i k o d i n g ę p a s b u v u s į p r e z i . 
lis net gramatiškas skirtu- d e n t ą d r a u g i j o s pinigai ir po 
irias.'1 Pasiteiravus Federaci
joj sužinota, kad jos iždas vi 
siškai kitaip funkcijonuoja, 
negu laisvamanių iždai, kurie 
meta, tiesia ir mėto surinktus 
pinigus nezaliežninkų parapi
joms organizuoti ir laisvoms 

Lietuvėja sostinė kiekviena 
me 
nimo 
čiams valstybinio gyvenimo 
formų. 

Man jau teko būti penkiuš 
kartus Vilniuje po to, kai jis 
grįžo prie Lietuvos, ir kiek
vieną kartą galima buvo pa
stebėti pažangą perversmą ge-
rojon pusėn. 

Žinoma, kai eina Vilniuje 
šis pokarinis atkutimo ir at
sistatydinimo darbas, negali
ma tikėtis, kad kiekviename 
žingsnyje viskas būtų tobu
liausia juo labiau, kad ir da
bar Vilniuje dar y r a pasilikę 
keliasdešimt tūkstančių sveti- CH10AGO, 111. Sanda-
mo Lietuvai elemento, kurs riečių popera pastarame nu-
per 20 metų buvo stumiamas meryje išdrūkavojo akyvą pa-
į Vilniaus kraštą iš tolimes-' sikalbejimą sandariečio Bal
nių Lenkijos vaivadijų. Itramiejaus su Dėde Pakaušiu: 

Įdomu čia pastebėti ta f ak-! _ 0 k a i p g u t a i s m utUf 

CH1CAGO, 111. - Nekošer-
nas SLA. daktaras, kaip jis 
pats yra pasisakęs, dr. Grai
čiūnas "Tėvynėje" ištlumoei-
jo, kad šliupine LEKD (Lais
vamanių Etines Kultūros 
Draugija) yra tiesiausias ke
lias "artyn prie gerbūvio ir 

ba "patiesia" ant stalo, ar p a i a įnios ." Roselando laisva-
'išmėto" surinktus pinigus. m a n i a i l u i 8 l i j a k a i p t i k p r i e_ 

šiai dienai nesurandami. 

Vakarinėje Ukrainoje kas-
dien prie maisto parduotuvių 
stovi didelės žmonių virtinės. 

Štai vieną dieną, rašo " K i -
kapinėms Lietuvoj pirkti. F e - ! J e v o Žinios," kažkoks einas į 
deracijos iždas visus surink
tus Amerikoj pinigus siunčia 
į Lietuvą Vilniaus krašto lie
tuviams šelpti. 

ta, kad užsienio spaudoje pa-

Ir nestebėtina, kad taip yra.! **&** b a J s ^ k u r i e T * * k a d 

Į Lietuvos valstybės organiz
mą, teko įjungti Vilniaus kras-

Vilniaus krašto gyvenimas lie
tuvių šiandien tvarkomas vi-

žmones ir juos iššaudyti. To negali padalyti to dalį, kuriai okupantų lai-j siškai gera valia ir žmoms-
ir dabar esant jiems mūsų' krašte. Negali kais sąmoningai buvo kliudo- Kurnu. 
Lietuva taip pat ir leisti jiems čia mirti iš ma progresuok Ta nauja sri-i Prie xos geros valios ir žmo-
ba.do. > Į l+jįjmtis s u n*11!*18 gyventojais, su niškumo sąvokų įgyvendinimo 

Dėl šių priežasčių Lietuvos valstybė sten-'j savotiškais interesais yra rei-| prisideda ir įvairios organi-
giasi organizuoti jiems pagalbą, kur galima, j kalinga persitvarkymo, kad 
suteikdama darbo arba pristatydama J U O « Į ^ | | | Q sutapti su visu Lietu-
prie darbo, arba suteikdama jiems bent mini-Į v o s vai&tybės organizmu. Čia 
malę pašalpa. • i š k y l a ^ ^ e i l § ^ ^ ^ g , ^ . 

Mes esame labai dėkingi užjūrio broliams 

Giordano Bnuio 
Kas tai buvo Giordano Bruno, su kuriuo 

"Naujienos" norėtų katalikams akis ••išba
dyti"? 

Jis mirė 1600 metais. Jo gyvenimas, ma
nau, gali nustebinti net N." skaitytoją, jei 
tik jis žinoJų tikra tiesa. 

Pirmiausiai Ū. Bruno išsižadėjo Katalikų 
Bažnyčios ir prisidėjo prie kalvinų. Bot ten 
jis buvo nepakenčiamas savo elgesiu. 1580 
m. Genevos kalvinai išmetė jį iš savo tarpo, 
ekskomunikavo. Bruno išvyko į Angliją. Bet 
pajėgi išgyventi ten nepilnus 4 metus. Jis 
buvo intrigantas, ramybės ardytojas. Viešai 
įžeidė Oxfordo Universiteto profesorius, sa
kydamas, jog jie daugiau nusimaną kaip alų 
gerti, o ae graikų kalbą dėstyti. Iš Anglijos 
išvytas Bruno a.keliavo į Vokietiją. Prisi
dėjo prie liuterių. Bet ir liuteriai paa'ielbė 
jam ekskomuniką 1590 m. Neturėdamas kur 
vykti, grįžo. į Roma. Pradėjo skelbti, esą 
Jėzus Kristus buvęs gabus magikas. Panei į 
gė Kristaus Dievybę. Už viešą piktažedžia-
vimą Kristui jis buvo iš naujo ekskomuni
kuotas ir atiduotas civiles valdžios teismui. 

Valstybė žiūrėdama viešos gerovės, nutei-
susi Bruno mirti. Valstybes eismas jam pri
kišo valstybes išdavimą. Jis negalėjo išsi
teisinti ir žuvo, kaip žūva mūsų laikais pav. 
Vokietijoj už išdavystę kirviu nukertamas, 
kitose valstybėse — sušaudomas išdavikas i 
ir šnipas. ^ę£ j 

Kad G. Bruno teigė paskui Koperniką, jog 
žemė sukasi apie saulę, tai tiesa. Jis gyve
nime ir daugiau tiesu pasakė. Bet ne už tie
sos skelbimą, o už valstybės išdavimą G. 
Bruno buvo sudegintas 1000 m. 

zacijos, kurių pirmoje vietoje 
yra Lietuvos Raudonasis Kry
žius ir Draugija Vilniaus Kra
štui Remti. K. V-as 

už jų kritiką ir pamokinimus, kurių jie mums 
nešykšti suteikti. 

— Mes atsižvelgiame irgi, kiek tik objek
tyvios sąlygos leidžia, į jų pageidavimus, 
tačiau iš savo pusės pageidautumėm, kad ir 
užjūrio broliai nesitenkintų vien kritika ar 
paaiškinimais, bet ir savo ruožtu pagelbėtų, 
kuo kiekvienas gali, ištverti Lietuvai ir jos 
nepriklausomai valstybei tą nepaprastai di
delį sunkmetį, kuris šiuo metu yra užgulęs 
Europą'". — 

Pasakyta gražiai ir labai daug. 
Pati " S - r a " daro teisingą išvadą savo 

bendramaniams: " šalia polemikų reiktų pa
sirūpinti didesne pašalpa Vilniaus kraštui". 
Visai teisinga pastaba. 

Pažanga ir Atra 
L 

mų, reikalaujančių rimto su
sidomėjimo ir susirūpinimo. 

Vilniečių gyvenimui tvar
kyti ir jiems įtraukti į val
stybinį Lietuvos organizmą 
Vidaus Reikalų Ministerijoje 

'ruošiami nauji įstatymai, ku
rie turi nustatyti teisinę to 
krašto gyventojų būklę ir su
derinti ją, pašalinus ta£ for
mas, kurias per 20 metų buvo 
įgyvendinę okupantai. 

Finansų srityje įaip pat ne
maža darbo jau padaryta ir 
dar dirbama. Finansų Minis-1 
terijai teko netik susirūpinti: 
lenkų paliktų Vilniaus krašte; 
zlotų reikalu, kad apsaugojus1 

civilius krašto gyventojus nuo 
per didelių nuostolių ir kar
tu su tuo kad leidus jiems pa
laikyti vietos prekybos ir pra
monės įmones. Svaiįbus buvo 
ir pakrikusios užsiemo preky
bos atstatymas, turint galvo-

kuriuos tau atsiuntė Barbora? 
(Tuos pinigus Baltramiejui 
Barbora atsiuntė iš Lietuvos 
pardavus karvę, nes jis jai 
piršosi.) Ar juos grąžinai? — 
paklausė Pakaušis. 

— Kam juos grąžinsi. De
šimt litų daviau brolijai ant 
"apieros ," o kitus sau pasi-

darbą darbininkas, sustojo 
prie laukiančiųjų ir pasakęs: 

— Truputį pakentėkite, nes 
greitai visai nereikės stovėti 
eilėse: į Vakarų Ukrainą ga
bena net 600 vagonų prekių. 

— Kokių? — paklausė ke
letas vienu balsu. Darbininkas 
rimtai, nei kiek nesišypsoda-
mas paaiškino: 

— 150 vagonų " Stalino 
Konstitucijos,'* 150 vagonų 
"(Tegyvuoja Stalinas," 150 
vagonų — "Visa bus gera i" 
ir loO vagonų "Viso bus ga
na. D 

Stovėjusieji pasileido juo 
kais. Jis-gi pasakęs: 

— Linkiu viso gero, — pa
sišalino. likau. 

— Ei tu Baltramiejau, Bal- Padarytąjį pokštą nesupra-
tramiejau! — pareiškė jam to ten buvęs komunistas val-
Pakaušis. — Jei visi jūsų ' dininkas. Jis priėmė darbinin-
brolijos nariai yra tokie, kaip ko žodį už "gerą pinigą" ir Knygos yra galingesnės uz 

mano dinamitą: ko neįveikia" tu> t a i r e i k ^ t u J u s v i s l l s Pa* s t o v ^ s i a m s tvirtinęs: jog 
dinamitas, tą padaro knyga. < s i u s t i š u n i m s ^ k o P i a u t i ' 

A. Nobelis O ką. sako toji Barbora? 
Mano delnas žino. J i taip sa-

Ttisingumas yra aštresnis ko: 
už ištrauktą kardą. — Geriau buč turėjus kar-

(Prancūzų patarlė) vę, negu Baltramiejų. 

Vakarų Ukrainai reikia gauti 
daugiau Stalino konstitucijos 
knygų, negu duonos. 

Bet žmonės sako: — alkano 
skilvio konstitucija nepaso
tinsi, — 

\VAGNERIO AKTO LIKIMAS. 

Mūsų amžius yra stambios pažangos moks
luose ir atradimų laikotarpis. Paveidėjome 
mū'sų tėvų ir bočių turėtą mokslinį turtą. 
Toliau bevystydami žmogaus mintį ir besi
stengdami užvaldyti iki tol nežinomas že
mės jėgas, darome stambų žingsnį pirmyn. 

Deja, nevisuomet nauji atradimai pageri
na žmonių būklę. Nauji atradimai norima pa
daryti puolimo ginklas prieš savo kaimyną, je tai, kad Lietuvos ekspor 

Štai neseniai pavyko Minnesotos Univer
sitete išskirti naują elementą, uranijaufs dvy
nuką, chemijoj vadinamą U-235. Pažinus to j a į pasiūlytų rinkų f kaimynų 
elemento prigimtį, pakilo noras pasigaminti' v a i s tybėse. 
pakankamą uranijaus dvynuko kiekį, kad iš- § i a ndįe H , pvzd. Finansų Mi-
griovus priešų stipriausias tvirtoves. Mat ipa- n į s t e r i į a k a s d į e n a> skelbia 
sirodė, kad uranijaus dvynukas turi 30,000,-1 * , ^ . L ^ 
JV^ / . , • - * ' l naujus patvarkymus mokes-
000 kartų daugiau sprogstamos jėgos n e g u ! . J. . . . \ : •• W l l 
dinamitas - TNT. I c l * k l a u s u n a i s , k * i ** ^ b u t u 

tui užsidarė rinkos vakaruo
se ir teko pristaikyti prie nau 

Uranijaus dvynuko bombą, pav. 1 svaro, 
numetus į milijoninį miestą iš dausų, — to 

suderinti su pasikeitusiomis 
viso gyvenimo sąlygomis- Čia, 

miesto pėdsakų neliktų. Tui būtų vistiek kadį** abejojimo reikia .skaitytis 
kas būtų susprogdinęs 30,000,000 svarų di- ir su tuo faktu, kad n u s k a r o 
namito. pradžios prakyvenimas Lietu-

- - • -
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Ketvirtadienis, a-' D R A U G A S 

MUŠU MOKYKLOS 
KAS S K A I T O , RAŠO — D U O N O S N E P R A Š O . 

o . -

Lietuvių Mokyklos — Kultūros Tvirtoves 
Jaunimo edukacija, visuo- I pensionatu. Esant arčiau Phi-

menes nuotaikos nustatymas ladelphijos miesto, paklausk 
vienoje a r kitoje kryptyj t bet ką, kur y ra Holland Road, 
šiandien y ra labai aktualus nurodys, nes jis tęsiasi ta rp 
klausimas; j is svarstomas uni Philadelphijos ir Trentono. 
versitetuose^ valdžių apara- j Trumpas tai kelias, neilgesnis 
tuose, viešojoj spaudoj ; jis kaip t rys amerikoniškos my-
bažnyeios, kaip žmonių aukis. lios. Taigi važuok juo ; kai 
to jas , visais laikais gvildena- pamatysi t a rp kitų ūkių di-
mas. Akivaizdoje šių laikų džiausį su aukštais namais 
minčių chaoso, doros princi- j ant kalnelio, su daugel pastatų 
pų keitimo, a r visai jų panei- ir didžių medžių ilga alėja, 
gimo, tuo pačiu doriško žmo- žinok, tai bus Juozapo Ma
nių nupuolimo, tenka mąstan-1 rijos vila. Važiuojant pro ša-
čiam rimtai pagalvoti: pr ie . l į , tik užsimerkęs gali pra-
ko gi einama, to viso kokios I žiopsoti ir nepamatyti prie 
gali būti pasekmes. Galvoja
ma. Negalime ir mes lietuviai 
likti pasyviais, vien žiūrėti, 
kas dedasi pasaulyje, nepa-
mąstyti kaip apsaugojus lietu
vius nuo doriško iškrikimo, 
tikybines ir tautines dvasios 
netekimo. Mes Amerikoj gy
venantieji privalome ir turim 
galimybes ne tik mastyti , bet 
i r veikti, kad visuomene būtų 
išauklėta tinkamoje dvasioje. 
Žmonių dvasios ir nuotaikos 

kelio didžios iškabos su vilos 
pavadinimu. 

Vila tur i malonių ūkio pa
togumų. Platus kiemas su aik- į 
štemis žaisti, šalia kiemo di
delis vaisių sodas, už sodo 
miškas, iš šonų žaliuoją lau
kai. Nuo vilos iki plačiojo ke
lio tęsiasi senų, didelių me
džių ilga alėja, kuri vasarą 
teikia malonų pavėsį. Kadan
gi prie vilos randasi ir ūkis, 

I kuriame gaminama ūkio pro-

P O P , URBONAS: Ar atri-l M a i l O M o t i n ė l ė 

Juozapo Marijos Vilos Aukštesnioji Mokykla, Newtown, Pa. 

Šv. Cecilijos Nukankinimas 

formavime daug reiškia Baž- ' , , , . , v. .v l ., 
, ., . . i dūktai, tai studenčių įslaiky 

nycia, spauda, vaikų ir jau
nimo auklėjimas. Šį kartą nu-
kreipsim savo dėmesį į au-

(Tęsinys) 

SCENA 3. 

KATAKOMBOS -

mas žymiai papigintas. Ta
čiau iš studenčių mokomo už 
mokslą, butą ir pilną išlaiky
mą mokesčio toli gražu neuž-

įr visi šiandien mato, kaip . , , L1 . .¥1 ., ,. 
. : tenka mokyklai įslaikvti, uz-

gančios kartos auklėjimą. Vi
sur 
dideles svarbos tur i žmogui 
jo kūdikystes ir jaunystes ap
l inkuma; užtat visuomenėje 
eina srovių lenktynes, kat ra 
paims savo žinion jaunimo 
auklėjimą. 

Katalikiškoji lietuvių visuo
mene, teisingai orientuodamo-
si esamoje padėtyje, griebusi 
steįgti lietuviškas mokyklas, 
kur vaikai mokomi katalikiš
koje ir tautiškoje dvasioje. 
Daug j au turime pradžios 
mokyklų prie parapijų bažny
čių, turim aukštesniųjų (higb 
school) mokyklų Chicagoj, 

Pi t tsburghe, Marianapolyje, 
turim kolegiją Marianapoly
je, net savo kunigų Seminari
ją Hmsdale, 111. Už tas visas 
mokslo įstaigas reikia pripa
žinti garbę i r pasakyti ačiū 
katalikiškajai visuomenei ir 
jos vadams. 

Pedagogu pripažįstama, kad n™> lietuvio, 
jaunimui augti ir mokytis pa
togiausia vieta — sodžius 
(provincija), kame vaikai iš
vengia miesto papiktinimų, jo 
suvedžiojimų, be to, gauna 
gėrėtis gražia gamta, sveiku 
oru. Kas to nežino, jog gam
ta teigiamai veikia žmogaus 
psichikai, ypač gi jaunimo. 
Amerikoj, Anglijoj ir kituose 
kraštuose paskutiniais laikais 
High School, kolegijos, aka
demijos steigiama provincijos 
gražiose apylinkėse, kuriomis 
auklėtiniai galėtų gėrėtis ir 
džiaugtis. Amerikos lietuvių 
matomai principas "mokykla 
kaime** tinkamai įvertintas ir 
visos virš minėtos aukš t mo
kyklos kaime įsteigtos. 

Čia paminėsiu vieną tą mo
kyklų — Seserų Kazimieriečiu 
vedamą mergaičių Juozapo 
Marijos viloj Newtown, Pa. , 
High School su 40 asmenų 

tat j i reikalinga pašalpos iš 
visuomenes puses. Del paja
mų kasmet viloje rengiama du 
piknikai. Šiais metais, saky
sim, pirmasis piknikas įvyks 
birželio 9 dieną. 

- . 

Amerikos lietuviams laikas 
būtų suprasti mūsų mokyklų 
reikšme ir jas remti, esant 
progai i r galimybei. Reiktų, 
kad visi lietuviai be srovių 
skirtumo palaikytų tas moky
klas del to, kad jos lietuviš
kos. Pačioj Lietuvoj daug in
teligentų*, kad ir "priešingų 
katalikybei srovių, leidžia sa
vo vaikus į katalikų vienuolių 
vedamas mokyklas, nes mato, 
jog jose vaikai gerai ir svei
kai auklėjami. Reikėtų ir Ame 
rikos lietuviams rimtai pažiū- damas akis į dangų). Ačiū 
reti į dalyką, atsižadėti to fa-1 Tau, mano maloningas Die-
natizmo, kuris skiria lietuvį ve! Tu įdegei Cecilijos širdy-

Meškuitis., je sėklą, kuri atnešė vaisių. 

- Popie
žiaus Urbono kambarys. Pop. 
Urbonas sėdi ant paprasto 
suolelio prie stalo. 

PASIUNTINYS: (suklup
damas prieš popiežių). Šven
čiausiasis Tėve, svetimasis, 
vardu Valerijonas, kuris at
vyko Cecilijos siųstas, nori 
jus pamatyti . 

POP . URBONAS: Įleisk jį, 
sūnau. (Valerijonas įžengia). 
Kilnusis pone, kuo galėčiau 
jums patarnaut i? 

VAL.: Brangus Tėve, aš 
noriu tapti laimingu priimda
mas katalikų tikėjimo krikšte. 

POP. URBONAS: Ar tai 
tas žinias man atnešei iš Ce
cilijos ? 

VAL.: Taip, maloningas 
Tėve. J i man nurodė ir išaiš
kino krikščionių tikėjimo da
lykus. Aš noriu atsisakyti nuo 
pagonių tikėjimo ir trokštu 
garbinti krikščionių Dievą. 

P O P . URBONAS: (Pakel

s i P E T R A S : (įeina su di
dele knyga rankose). Valeri
jonai, Kristus, sūnus amžino
jo Tėvo, čia mane atsiuntė. 
Skaityk tą raštą, kad galėtu
mei tikėti į amžinojo gyveni
mo žodžius. 

VAL.: (Paima knygą ir 
garsiai skaito) "Vienas Vieš
pats, vienas Tikėjimas, vienas 
Kr ikš tas ; vienas visų Dievas 
Tėvas, kuris yra virš visų, ir 
per visus, ir visuose." 

ŠV. P E T R A S : (Pakeldamas 
savo rankas, kaip palaimini
mui) Valerijonai, a r tiki į 
Dievą Tėvą, kurs tave sutvė
rė, a r tiki į Jo Sūnų, mūsų 
Viešpatį Kristų, kuris už žmo
niją mirė ant kryžiaus: ar ti 
ki į Šventąją Dvasią, kurios 
jėga tu tapai Dievo kūdikiu! 
(Į Popiežių Urboną). Šv. Tė
vai Uroone, kitą ką aš palie
ku tavo globai. Dieve laimink 
Tave ! (Išeina). 

POP . URBONAS: Valerijo
nai, ar tiki viską,, ką tau vy-j 
riausiasis apaštalas apreiškė?, 

VAL.: Brangus Tėve, a š ' 
viską tikiu, ką man apreikė. 
Aš tikiu į krikščionių Dievą 
ir noriu įstoti į krikščionių 
šeimą. 

žadi pagonių dievų, savo tur
to, žemiškų nuosavybių, net 
savo gyvenimo dėl tikėjimo. 

VAL.: Taip, brangus Tėve, 
dėl krikščionių Dievo aš atsi
žadu visko, net savo gyveni
mo, dėl to tikėjimo, kurį da
bar priimu. 

POP. URBONAS: (Priei
damas prie Valerijono). Atsi-
klaup, mano sūnau! (Valeri
jonas atsiklaupia ir pop. iš
tiesia rankas virš galvos pa
laiminimui). Vardan Dievo 
Tėvo, ir Sūnaus ir šventosios 
Dvasios. Dieve palaimink Ta
ve, Valerijonai, ir gali eiti 
ramybėje. (Paliečia jo pe
čius). Kelkis, mano sūnau ir 
eik su mianim į koplyčią; ten 
aš tau suteiksiu Šv. Krikšto 
sakramentą. 

(Abu išeina). 

2* 

Valanda teisingumo reiškia 
daugiau kaip 70 metų maldos. 

(Turkų patarlė) 
POP. URBONAS: Dievas 

nori, kad tu Jį mylėtum visa 
savo širdimi, visa savo siela, 
visomis jėgomis, ir kad savo| Kas pirmą teisingumo min-
artimą mylėtum kaip pats tį turėjo, buvo dieviškas žmo-
save. Ar tu prižadi tai dury-, g U S ; bet dar dieviškesnis bus 
ti? j tas, kuris ją realiai išpildys. 

! 

Mano motinėlę 
Myliu aš labai, 
Darau viską jai 
Labai širdingai. 

Nes ji mane užaugino 
I r daug vargo dėl manęs, 
Motinėlė mane išmokino 
Dievuli, meilę dėl Tavęs. 

Ačiū Dieve, už mamytę 
Aš taip Jam vis dėkoju, 
Per Mišias ir per maldelę 
Ją mylėti nenustoju. 

Emilija Petrilaite, 
Šv. Kryžiaus Mok., 

Šeštas skvr. 

Pokalbiai — tai irgi pani
ka; jie apima žmogų, jam 
nenorint ir nežinant, ir jis 
tampa kietas ir neteisingas 
tam, kas liko apkalbėtas. I r 
tas yra tikrai savarankus, kas 
pokalbių klauso visai laisvai, 
norėdamas pats viską patik
rinti ir ištirti, be jokios iš 
anksto nustatytos nuomonės. 

F . V. Foersteris 

VAL.: Prižadu. 

Savo knygomis aš valdau 
daugiau už patį galingiausią 

(Joh. Gotfr. Zeume).' valdovą. Julės Verne 

Prieš , 
Automatiška 

Po 
Automatiško 

' w r . „ oabandykite . 
:„: Vandero Šildyto]? 

Automatišką Gesini 
Dabar 

visiems v 

įstengiate įsigyt* 
Persitikrinkite, k a d j ^ ^ ^ y a n d e n S 

stebėtiną 

parankumą «* turėti visi 
naują au 

tomatišką gesnu 

«. r. t^j^ZZZ* * *8 tn; uz-
,andens šUdyto* uz bilos). Tuomet 

karšto va ims- ~ - 6nesinėS Geso 
mokėti balana, » n t JUSU „ ir kaštas per 

įsiimti, mes r»arankumą i r 

oa,vginkite smagumą, P n u t a r s i t e P* 

E i s i m e $ 5 - 0 0 J ^ ; P-irinkimas ^ • ~ 

arba Ruud ^ • «-*—• c e r a s 

kitę tuojaus __ Šis pas 
įgijimas geras 

TOOV-
^ I U VANDENS I*** p ^ i f B E B S 

GES1NIC J 1 V MASTE* D A f i 

fįt, PiAM 

PUBLIC SERVICE COMPANY 
OP N O R T H E R N ILLINOIS 

Akademikes biologijos pamokoje. 



Skaitytoja Balsai. 
ni ginklai" . Bet kas nedavė 
alijaiitaur^ pasidaryt geresnių 
ginklą! Juk Anglija ir Pran-

J Vokietijos Karas su 
Afijantais ir Hitleris 

Dabartinis Vokietijos su a * ' < * # i turėjo 100 nuoš. dau- | 
lijimtai> karas tiesiog "sįe- 1 ^iau pinigų, negu Vokietija. 
bukl ingas" , nesuprantamas J < * ^ ^ ° t a ii> apsiginkluoti, 
nepaprastas. j k a d b u t , i oa,:'JV pirma užpult 

Vokietija ir nušluoti nuo ie -
Karia Prancūzija k Angli- m a a p i o > k a į p k a d H i U e r i g m l . 

j a paskell* Ve kietijai karą, š | f t v § ^ ^ B e t d a b a r a l i . 
turėjo daug laiko taip apsi-: -aIįtų ^ ^ a t r o J o § m m 

ginkluoti, kad galėjo ne tik į L e l l k i j o s > 

laukt Vokietijos 1174 uolinio,, 
bet ir patys ja užpulti ir su- D a b a r k >' , a klanaimaa, kas 
triuškinti. Bet alijantai vis b u v o i r b u * k a I t a * u * šias 
laukė ir didžiavosi savo Ma--.skerdynes* Kalti alijantai, 
ginot linija bei kitom galy-j k a d P° tKdfiojo Karo, kada 
b£mį s# Į buvo nugalėta Vokietija, da-

Belaukiant vokiečiai užpuo- v § vokiečiams valią, nebuvo 
lė Belgiją ir Olandiją, o šian- stabdomas ginklavimąsi*, apie 
die vokiečių armija jau netoli! k a alijantai gerai žinojo. Da-| vęs eilinis kareivis, šiandie ( A m e j ^ ^ 
Parvžiaus. Padėtis a l i j a n t ų ' D a r W Į ° pagal lietuvių prie-į jo klauso aukščiausio mokslo ^ 
rimta. 

LIETUVIAI DAKTARAI 
Tel. CANal 5969 

DR. WALTER PHILIPS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 VVest Cermak Road 
OFISO VALANDOS 

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

I 

DR, F. C. VViNSKUNAS 
PHYSICIAN AND SURGEON 
2158 VVest Cermak Road 

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

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

Vokiečių tankų nesustabdo b a r i k a d a (Aerrit ^e e"p'40>fo) 

Hitteri* yra bemokslis, bu- Nežinoma Šalis Piety 

žodį: " P e r d a u g duesi valios, 
^ _ . , . . , tai patsai būsi neval ioj" . Ali-
Kyla klausuaas, kodėl Pra- j a n t a i n ž s i a u g i n o a n 

ncūzya ir Anglija neats.la.- m U g ^ U M a k ^ ^ 
ko prieš vokiečius? Atsaky- . U ^ J , ™ ^ „* v -r> , 

* . . skerdynes, uz uzpnolirng, Bei
mąs toks: vokiečiu tauta labai •• , i\\anAi\-^ ^ i i , • 

1 . i gijos, Olandijos, Oekoslovaki-
vienmga. Jo j nėra šnipų, nė
ra išdavikų, visi patrijotai. (Ii 

generolai, jį vadina Napoleo
nu, tiesiog dievina. 

Pirm Hitlerio jau yra buvę 

Prie kairiojo upės Parana 
kranto, Paraguayos komėje 
yra apie 800,000 kvadmlkiM-

pana&c, pa\ \ , Rusijos genero-j metrų plotas, pusantro r. 

begalo daug žVėrių, nuodingų 
uodų, gyvačių ir šiaip viso
kių biaurių gyvulių. Tas kraš
tas lig šiol dar neištirtas. 

Tel. YARds 3146 
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 

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

Šeštadieniais: 11 iki 12 

SR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Taipgi akinius pritaikau. 
3343 S. Halsted Street 

las Suvorovas, kuris t a ip pati didesnis, kaip Vokietija. Yra I p j į j j ^ . , 1 
yra bavęs .paprastas eilinis ta i kraštas, vadinamas " Gran j *> 

Vilniuje Dirbo 

Prancūzijoj ir Anglijoj turė
jo būti išdavikų ir šnipu, ta ip 
kaip Norvegijoj. Kitas, gal, 
sakys : **del to alijantai ne-

(XX) Krim. policija Vil
niuje sulaikė J . Borovskį, St. 
Rovaką ir J . Hevinskį, kurie 
dirbo netikras .5 litų monetas. 
Sulaikyti ir padirbtų monetų 

jo*, Austrijos, Lenkijos, Da- 'kareivis . Bet jisai užkariavo Chaso." Dar šiandien didele 
nijos, Norvegijos ir Klaipė-į pusę Rusijos. Už tuos nuopei-( jo dalis yra visai nepažįsta-
docs. Kaip matom, labai daug mis jis paaukštintas genero- i»a; dar ne vieno svetimo 
apžiojo, bet tuomi pačiu tu - ' l u . žmogaus koja neįženge į der-
res užspringt. Per rusų-turkų karą 1877 ir.Hngajį, milžiniškų girių ap-

Negalima spėlioti ar šis ka-! 1878 m. rusų armijos vadas: augusįjį kraštą. Svetimieji bi- platintojai Ed. Dzikovičius ir 
atsilaiko, kad vokiečių gerės- ^ ^ . t r u i n į p a s > a r i l g a s , bet buvo General Skobelev. Kai j josi ten apsigyventi, kadangi jo bendrininkė A. Ostrotfska. 
— — — ' karą. laimes alijantai. Kodėl karininkai nenorėjo ar bijojo 

alijantai? Todėl, kad jie turi bristi per Dunojų, Skobelev 
daug pinigų. O kas turi pini- (pirmas ant balto arklio brido 
gu, tas ir laimi. Tada puls ant per upę, prieš pragarišką tur-
Hitlerio ir visos vokiečių tau-| kų ugnį. Jį pasekė visi. Du-

aEKTRIKJNĖS 
LEDA1MS tos pasmerkimas. 

oras yra arba laimi sausas,1 j į e visi perduoti Vilniaus ap. 
arba ten ilgas savaites lyja tardvtoiui. 
taip, kad dideli žemes plotai i " • 
aptvinsta; upes yra labai plė-1^ 
šiančios, o girios tokios tam 

nojų užtvenkė lavonais, bet i kios, kad nei įžengti negali-

Pamatyki te visas visų ge
rųjų Amerikos išdirbysčių 
ledaunes k. t.: General Elec
tr ic, Westinghense, Philco, 
Norge, Kelvinator i r Cros-
ley. Kainos žemos. 6 pėdų 
ledaunę galima gauti už — 

#89.50, #114.95 
ir #14.50. 

Penkių m. garancija. Leng
vi išmokėjimai. (Jausite dy 
kai Kadio arba 100 šmotų 
indų setą. Šis pasiūlijimas 
geras t iktai šia savaitę. Da
bar laikas išmainvti savo 
radio ant naujos, geros ra-
dio. (iarasite iki $ J 0 . 0 0 nuo
laidos už savo seną radio. 

Josepk F. Bfflkik 
FunAure House 

340921 a HALSTED ST 
Tel. YARDS 3088 

Seniau vis būdavo rašoma,1 turkus nugalėjo. Tai vis dnj-
kodel alijantai negynė Čeko- sa. Su drąsa ir vieningumu 
Slovakijos ir Lenkijos, Dabar šiandie maršu©ja vokiečiai, 
•pasirodo labai juokingai: kaip To būtinai reikia ir alijan-
Prancūzija i r Anglija galėjo tams. A. P. 
ginti Čekoslovakiją ir Lenki-
ja, kad pačios neatsilaiko1 Popiežius Pijus XI I prisiu-
prieš vokiečius. Išeina, kad ntė padėkos laiškų Prisikėli-
alijantai džiaugėsi bile tik jų mo bažnyčios Kaune statyto-
"nebader iuo ja" . Dabar, nori, jams. 
nenori, priversti kariauti . | 

Vokiečiai nenueis toliau, 
kaip ligi Mainos upės. Ten 
v#l bus lemiamos kautynes. 
Bet alijantų armijoj reikia 
Jofrė'.s Petaino, ar kito jiems 
panašaus vado. O kareiviams 
disciplinos, tėvynės meilės ir 
vieningumo. 

LIETUVIS ADVOKATAS 

CHARLES E. M A S 
ATTORNEY AT LAW 

Mieste Ofisas: 
11 South La Salle Street 
Sūrite 1701 Tel. Kandolph 0331 
Naujas namų adresas: 
7019 So. Artesian Ave. 

Tel. Hemlock 1940 

ma. Be to, Gran Cliasoje yra 

AKIŲ GYDYTOJAS 

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 Atmokojimo 
Ciceroj, Chicagoj ir Apylinkėse 

INSURED 

SAVE B * 
MALL 

TAUPYKIT PER 
PAŠTĄ 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 Conrt, Cicero 

Tel. CICero 412 Jos. F. Gribauskas, Sec. 
VU.: Pina., KeUlr.. Seštad. t iid 8 v. T.; Aatr., Trečiad. 9 iki 5~pp, 

| DABAR MOKAAtt: &£%VŽ PADfiTUS PINIGUs| 

I 
KIEKVIENO TAUPYTOJO TAUPINIAI APDRAUSTI IKI $5,000. 

per Fed<Tal S*\Ln^ and Looa beunace (Jom., U'ashingtoa, D. O. 

DR. VAITUSH, OPT, 
SPECIALISTAS 

OPTOMETKICALLV AKJ\ 
LLETi'VIS 

Suvirs 20 metų yraktikATlmu 
mano Garanta*taui> 

Palengvina akių itempim%, kaa e» 
1 priežastimi galvos skaudgrjimo 
svaigimo, akių Jtempimo, r.grvuoru 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegyste ir toliregystę. Priren 
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas so 
elektra, parodančia mažiausias klai 
las. Speciali atyda atkreipiama 1 
mokyklos valkus Kreivos akys ati 
taisomos. 

Valandos: nuo 10 iki 8 vai rak 
Nedėliomis pagal su i artį 

Daugely atsitikimų a&.yi» atlt«iso 
mos be akinio. Kainos pigios kali 
pirmiau. 

4712 SO. ASHLAND AVE. 
Telefonas VARds IS7» 

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

Vestuvėm, Krikštynom ir kito
kiem Bankk'tam S^tteikiam Pa

tarnavimą. 
linksmas Patarnavimas Visiems 

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

DR, P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

144£So.49ttiCt, Cicero, Dt 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Piimadieiiiais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

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

Telefonas CANal 7329 

DR. PE1EK J. BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ir pagal sutartį. 
Sekmadiesiais. taipgi pagal sutartį. 

l\,es. teieionas a£±iiey 0434. 

Akiniai, visokių madų, už $4.45 
pritaikyti akims, M pilna garancija. 
Egzaminavimas akių veltui. Lensą 
sulaužytą padarome ni $1.0C. Nauji 
tempeliai 50c. Adjustavimas veltui. 

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

JOSEPH F. BUDRIK 
FŪENITURE HOUSE 

3409-11 S. Halsted St. 

KLAUSYKIME 
Saltimiero Rytmetiniu 
W a i l « • • J i • 

LIETUVIŠKU RADIO PROGRAMŲ 
RASTINE 

Telefonas HEMlock 2061 

UK. mm KELLA 
DANTISTAS 

6558 So. \Vestern Avenue 
VALANDOS: 

JNuo y ryte iki 8 vakare 
Sekmadieniais ir Šventadieniais 

pagal susitarimų. 

Tel. Cicero 1184 

OK, S. R. PALUTSIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

DR. A. JENKINS 
(Lietuvis) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2500 West «3rd Street 
OFISO VALANDOS: 

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

Ofiso teieionas ±*ROspect 6737 
Namų telefonas VlRginia 2421 

LIETUVIAI DAKTARAI 
Telefonu HEMlock 6286 

DR. A. G. RAKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHTRTJRGAS 

2415 VV. Mar-ąaette Road 
Ofiso valandos: 

10-12 vai. ryte 
J—4 ir ft-8 vai. vakar* 

Trečiadieniais ir Sekmadieniai 
susitarrus, 

DR. v. E. S u n 
DANTISTAS 

4143 South Areher Avenue 
Telefonas LATayette S650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ir 
Penktadieniais. 

4631 So. Ashland Ave. 
TeL YARds 0994. 

Pirniadieniais, Tročiadieuiais ir 
Šeštadieniais. 

• 

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

(2-tros lubos) 

TeL MIDway 2880 Chicago, I1L 

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

Selunad. nuo 10 iid 12 vai. ryto. 

DR. MAURIGE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So . Ashland Avenue 

TeL YARds 0994 
Rez. tel. PLAza 3200 

VALANDOS: 
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 
.Nedčliouiis iiuo Iv iki 12 vai. dieni} 

TeL YARds 5557 

DR. FRANK C. KWINN 
(Kviecinskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street 

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

ii' pagal sutartį. 

0fiL P. j . SEINAI) 
(Bemarauskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6900 So. Halsted Street 
TELEFONAI: 

Ofiso — WENtwortn 1612. 
Res. — YARds 3955. 

OFISO VALANDOS: 
2 iki 4 popiet. 7 iki 9 vakare. 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį. 

Tel YARds 2246 

DR. C. VEZELIS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47tk Street 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

10:00 VALAKDA RYTO 
1480 KIL. 

6912 So. Wes*ern Avenue PROspect 4050 

FACTS YOU NEVER KNEW!!J 
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>TOMAKE*flOrH£R 
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COLONEL.^ 

SHUCKS?6SOLP?) 
I'M AWFUL SOfiRV, . 

(^OB)PAL/BOO.'MOO.f 
KIN VEV6R (SNiff) 

ByBobDm 
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AS fH€ 'FOOTLESS ^ Q X T O > ^ ^ : 

0W£ FBOM PARAOSE^, 1MCa(PLANm-|ON ' ^ ^ C T K 
BEIN6 TrtAT MEW GUINfA *n?AD€RC SOLO S » C I N ? % ^ 

A i . A*H 
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\ r 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2423 VV. Marquette Road 

M . ŠIMULIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

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

Office teL YARds 4787 
Namų teL PROspect 1930 

»J 
HE ̂ ANOPACTURERS OF TME^ZlON 

|5HtNL£«fRANKfUf?fCR''AftE /WANU-
Wt*«i 1k£ LON6£Sr MOT D06IN fM£y 

^0®LD(24 PO <0 8E PR€S€*fT€0 TO 
[HE NATION'S NO.l MOT tXX> fw$ GAVE R(se xo rne LKEHO THAT -IWEY FIOATED ABOUT IN Ą I R T ^ J J ^ ^ ^ C O J^k1^ 

n&-

lRtQUOlS IN0IAN5 CON5tDEK£D ANfMALS 
\AS HAVING IAAM0ftfląLSO0tS...AWECK1LLlN6 

^AN ANIMAL, THE lR»QUOlS VWOULD B£G F<?2&1VE-
\t€9S,E*PLAIN|NG fHAf HE HtEDED fQO0 ANOCLOTHING" 
č— Copyright 1940 Lintoln Krw»; Nr*«pip«r F*«tur«», 

•^»e 
, 7>a^-
Ine. 

TeL CANal 6122 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—6 • . v. 

REZIDENCIJA: 
6631 S. California Ave. 

TeL R£Pubiw 7S68 

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

DR. J . J. KQWAR 
(Kowarskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 VV. ttfrd St., Cnicago 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutarta 

TeL YARds 5921. 
Res.: KENwood 5107. 

DR. A. I BERTASH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso teL VIRginia O036 
Rezidencijos teL: isEVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
O£iso vaL: 1—3 ir 6—*:30 P. M. 

Nedėliomis pagal sutartį. 
TeL CANal 0257 

Rez. tel.: PROspect 6659 

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

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

I iki 9 vai, vakare. 
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IŠ TĖVŲ KRAŠTO 
Gyvenimas Tarp 
DviejvMOanŲ 

(Iš kiek*) 

ŠVĖKŠNA. — Gyvenimas 
pa* mus slenka lėtai, bet ir 
be aiškaus rytojaus. Visi ži-

ko pilna ir pigu. Del to ko
munizmo rojus Lietuvos visuo 
menei, ypač ir čiabuviams ko
munistam* — išblyško. Eina 
kalboL> kad Lietuvoj gali bū
ti padvigubinta rūsy kariuo
mene. Dabar esamcs ruso ka
riuomenes dalis yra labai nuo 

nom, kad Luropoję siaučia .. . .. \ 
, . . , . dvii. gyv. izoliuota, ir saugo-
karo gaisras, kad grumias . 
milžiniškos jėgos ir kad toms 
jėgoms nėra užtikrintų ribų Šiais metais b'us pradėtas 
ir aukos apsauga. Nežiūrint išmatavimo linija plentui 
neramaus rytojaus, gyvenimas Švėkšna-Veviržienai ir Andri-
eko»ominiai slenka kol kas' javas — Žemaičių plentas. Šis 
pusėtinai. O įvairius žemes plentas Švėkšnai, tai gyvybes! Prancūzijos karo vadovybė vyksta posčdin pas prez. Lebruu. Iš kairės idešinen: jungtiniu 
ūkio giminius mokama ankš- arterija. Visi tranzitai čia pa- kariuomenių vadas gen^ Maxim Weygand; Prancūzijos Karo KOHL ^kre tarh is P«l l Sau-
tesnes kainas, būtent; už be-'reina ir išeina į Kretingę, Ku- d o l n ' • « « « • P a u l * * * * i r vice-premjeras maršalas Henri Petain. (Acme telephoto) 
kona, avanso 85 lit., lašinines korių plentu mažai judėjimo, 
į ce»t. I rūšis 65 lit., už ru
gius į cent. po 12 1. Taip pat 

Varšuvoje ypač 'suvaržius dabar sieną su 
paprastu liūd. perėjimu. Tur- r T i e s l S t O t m i a i 

gerokai pakilo linų, sviesto ir gadieniais klaipėdiškių čia re- A f k l l Ų K a p a i 
t.t. kainos. Bet daug daugiau tenybė. Daug iš M. Lietuvos 
pakilo įvairus fabrikatų pre-j šeimynų sugrįžo dėl ekono- KAUNAS (E). \ersvuo-
kės, pa v. zuperis apie 18 lt.,'minių sunkumų. į s e P r i e P a t Kauno, kur sta-
geležies kil. 74 cent., druskos ( Klaipėdiškių patrijotiš^u-
apie 10 lit. eent. manufaktūra mas, sako, esąs nusmukęs, 
(pabrango daugiau kaip dvi-| 

tybai imamas žvirgždas, pot-

Stambūs Palikimai 
Neturtit^iems 
Studentams 

KAUNAS (E). 

Tegul Bedieviai 
Pasigiria Tokia 
Draugija 

Vytautoj KAUNAS ( B > - . ~ & » * ! 
nes globos reikalais, kad Lie-Didžiojo Universitetas jau ne 

k a r t , gavo stambesnių ir smul *uv°:>* [ \ „ X ? ' atekusie* 
vvnio vanduo išgraužė kele- kesnių aukų ir palikimų, ski- " e a l n ^ ttn"'' *~ . . 
tos metrų pločio ir keliolikos: riaam, neturtingiems studen-1 *\ š a h a valstybės rūpinasi ir 

tams. 1938 metais buvo gauta P " v a t i n § s draugijos. Viena 
M. Bortkevieiaus p a l i k i m o . * ' 8 " * s r i t y j e S r a Z i m v e l k l a n

v
U 

pie 67,000 litų ir A. Garmaus ' i r l a b i a » s i a i savo veiklų iš, 
palikimo .1,000 dolerių, šiomis' P 1 § t oJ u s i °>Sa™acija yra Sv. 
dienomis gauta dar viena sta-1 Vincento a Paulo Draugija. 

metrų ilgio griovį, kurio kraš
tuose pasirodė keliolikos prieš 
istorinių arklių kapų žymes. 

Begelbstint pradėtas ardyti 

gubai. Iš tos priežasties pa- j ĮJį^gp E ž e r a s 
brango 50 nuoš. samdinių ai-: & 

gos. Ūkininkai, daugiau ga-j Zara&Ų. apskr. Imbrado vai. 
mindami ir labai taupiai g y - l ^ i Sniegiškių kadmo, bnvo 
veniamį, gali dar išsilaikyti, gražus Gulbinkos ežeras. Prieš' iįekanas, Veršvuose jau at-
Apie kokius nors -ūkio geri- trejos metus vietos gyvento- k a s t a a p i e 4 0 a r k l i ų k a p ų 

nimus iš to negali bebūti ga-[ jai pastebėjo, kad kažkodėl 
limnmo. Žinoma, čia "kattė tra- * M mažėti ežero vanduo. Po 
nzitas, sunaudojimas daug ko *™rio laiko vandens liko vi- ^ _ ^ ^ 
kare reikalams ir t.t. Bet ga- ^ k a i nedaug. Kažkur dingo j į e n e b u v o tiek turtingi. Da- k l a u ^ t o J a m s r e m t l 23>°°0 & 

Praeitais metais čia kaimy
nystėje jau bnvo ištirtas gana 
didelis kiekis arklių kapų, bet; 

mbi auka. Šiaulietis inž. Adol- I r u s i a m e Jos skyrių atsto-
fa's Murza mirdamas testa-

Žymūs Mirę Žmones 
Tarp Gyvijų 

KACJNAS (E). — Spaudos 
Fondas leidžia "Įiyjuiuju žmo 
nių -biografijų" biblioteką. 
Jau pradėta Dr, J , Basanavi
čiaus biografija, netrukus Ims 
baigta Si mano Daukanto bio
grafija, toliau numatyta iš
leisti Gedimino, Radvilos, K. 
Būgos, Vaižganto ir kt. žymių 
lietuvių ibiografies iš istorinių 
ir naujųjų laikų. 

Sovietų Sąjungos valstybi
ne literatūros leidykla prane
ša gavusi lietuvio rašytojo 
Petro Cvirkos rusų kalba pa
ruoštas lietuvių liaudies pa
sakas kurių 37 bus išleistos 
Sov. S-gos skaitytojams supa
žindinti su lietuvių liaudies 
kūrybą. Taip pa* Sovietų Š-
gos valst. leidykla dar šiais 
metais žada išleisti parinktas 
Vi^co Krėves apysakas atski
ra knyga. 

Kauno "Saka las" išleido 
Dr. Vinco Pietario "Algiman
to ' ' naują leidįnį. "Šis veikalas 
yra laikomas pirmuoju lietu
vių istorinu Tomanu. Tas pats 
Sakalas išleido prof. P. B. Ši-
vio'kio įdomų gamtos mokslų 
veikalai "<*jyvQJi gaonlta ir 
mes", parašytą plaktiems skai
tytojų sluoksniams i r jauni
mui. Spaudos Fondas !bai#ia 

15 Mėty nuo 
Įsteigimo Bažnytines 
Provincijos 

KAUNAS <£). iiegožės 13 
d. 1926 m. buvo įsteigta Lie
tuvos bažnytine provincija, 
kuriai kitais metais sueina 15 
metų. 1-941 m. geg. 13 d. bris 
suruoštas Kauno arkivyskupi
jos, kaip Lietuvos bažnytinės 
provincijos branduolio, 15 m. 
sukakties minėjimas, padarant 
apžvalgą, kiek nuo to laiko 
yra pažengta labdarybės, so-
•caarines globos, katalikiškos 
akcijos ir 'pastoracijos srity 
se. 

mentu užraše ir paliko V. D. 
TT • -i. + ± i.- ' žios draugriios sKynai labda-

! Universiteto neturtingiems ° wo ^ "^» JWO J 
rybes reikalams išleido: vai-

vų metiniame suvažiavime pa- . ' 
• v, -• •+• * • I leisti Dr. M. Vorobjovo pui-

aiskeio, jog praeitais metais . d . * 
kią knygą albumą apie Vil-

lima lankti ir dar •sunkesnių » to ežero žuvys. Retkarčiais 
ekonominių laikų. matyti, kaip jas mitroškusias 

nešioja varnos 
&nones šiuose laikuos (dei 

žinių) skaito daug laikraščių, 
naudojas, kur prieinama, ra-
cUo, kad tuo sekus karo veiks
mus. I r del to pasirodo daug 
kaimuose net moteris užsiima 
politika ir seka jos veikimus. 

Mes dabar esam kaip ma
žiukai tarp milžinų, t. y. rusų 
ir voMečių, su kuriais santy
kiai, kol kas kuo geriausi. Ir, 
jei pasitikėti sudarytomis sie-
tartimis mes kol kas turėtu-
mem būti ramūs. Bet žmones 
nelabai toms į t a r t i m s nori 
pasitikėti. Komunizmo pavo
jus Lietuvai, iš įgyvendintu 
ruso kaTTUomenes darių I i e -
tuvąje, tėra mažas dėlto, kad 
rusę kariškiai atvyko į Lie
tuvą labai skurdžioj išvaiz
doje, begalo nustebo ir apsi
džiaugė, kad Lietuvoje visa-

Pėrnai vasa
rą ežeras buvo visai sausas. 
Tik vandens išskalauti kran
tai liudijo, kad čia buvo -eže
ras. Anot gyventojų, ežeras 
turėjo maždaug 4-6 m. gylio. 
Dabar, nors ir pavasario me
tas, vandens ežere nedaug. E-
žeras buvo valdiškas ir tur 
rejo keletą; hektarų dydžio. 

Ne j Palestinę, 
KAUNAS (E). — Kai ku

rie laikraščiai paskelbė, kad 
San Domingo vyriausybe e-
santi nusistačiusi iš Lietuvos 
įsileisti tam tikrą atbegelių 
skaičių. Yra žinių, kad Ame 
rikos žydų organizacija ^oint-
esanti San Domingo saloje už 
pirkusi didelį plotą žemes Le
nkijos ir Vokietijos pabėgę 
liams • žvdams kolonizuoti. 

bar atrastame arklių kapiny
ne susidurta su ypatingai tur
tingais arklių kapais. Prie 
daugumos arklių kaukuolių y-
ra puikiai išlikusių odinių s 
kamanų, apkabinėtų įvairiau
siais sidabriniajs apkalais. 

Daugelyje kapų abejose ar
klių galvos pusėse prie ka
manų yra pririšta iki 10-12 
didelių apskritų žalvarinių 
skambalų. Arklių galvos vir
šugalvyje aptikta gražiai or
namentuotų susuktų žalvari
nių skardelių ir gintaro karo
lių. Nasruose įdėti įvairios 
formos geležiniai žąslai. Ke
liuose kapuose po arklių kak
lais rasta didelių geležinių 
skambalų. Daugumas rastų ar
klių kapų (priskiriama XI am
žiui. Netoli arklių kapų jau 
patikta keletas to paties lai

tų akcijomis. 

227 Pti«ne Į 
Lietuvos Pilietybę 

nių "Vilniaus Menas" su tur
tingomis iliustracijomis. kų prieglaudoms 59,100 lt., 

vaikų darželiams 158;000 lt.,! . "^ ~~~ 
vaikų aikštelėms 795 lt., sene-| " e f c l V H J M o k y k l o s 

Gausios Šeimos 
VILNIUS (E). Motinos Die 

nai ir Šeimos Savaitei Ruošti 
Komitetas iš Vilniaus krašto 
gavo per 30 prašymų motinų, 
turinčių daugiau kaip po 10 
sveikų gyvų vaikų. Viena to
kia motina Vilniuje atsirado 
gimdžiusi net 32 vaikus, ku
rių 10 dar esą gyvi. Du iš jų 
šiuo metu esą vokiečių ne
laisvėje. Pati motina yra gi
musi 1883 m. Gardine, lietu
viškos kilmės. Tuos 32 vai
kus pagimdžiusi -per 24 metus, 
nuo 1903 iki 1927 m. Iš tų 
32 vaikų buvę treji dvynu
kai ir vieneri trynukai. Prie 
motinos dar esą keli nepilna
mečiai vaikai,. 

KAUNAS (XX) — "Vy
riausybės Žini į" priede pa
skelbta, IcaU įjfLietirvos pilie
tybę priimta '217 lietuvių, ki 
lusių iš -Švenčionių bei Mar-
cinkonių sričių! Be šių priim
ta į pilietybę A&r 10 asmenų, 
išgyvenusių Lietuvoje ne ma
žiau kaip 10 metų, būtent, 
priimti 4 su Nanseno pasais, 
3 buv. Lenkijos piliečiai, 1 
Sovietų, 1 Amerikos ir 1 Len
kijos. Be to, paskelbta, kad 
pilietybė atimta iš 3 asmenų: 
M. Rapoporto, Ruv. Gorgelio 
ir Ruv. Budnįckio. 

lių prieglaudoms 475,47«6 lt., L a t v i j o j 
motinų ir vaikų globos oetft-' RYGA (E) tviioie v r a ' T " " Z ^ " T T , 
rui 4,751 lt., pZLmm-mlk+iu MnL^nZ^f^ ^ ^ IT t l k * ? ? 

. ' . I 1L l l exuvių pradinių mokyk-1 --adHAR ™tf$kw>»e *m« šal 

Žuvo Daug Stirnų 
KAUNAS (E). Miškų de

partamente gaunamomis ži
niomis, praėjusią žiemą irao 
šalčio ir gilaus sniego žuvę 

j * ir mokosi 446 vaikai. Be i r mxo ^ira49usiu vilkų, žuvę 
to, Rygoje yra lietuvių gim-

15,000 lt., šeimoms ir atsk. 
"asmenims šelpti 65,000 lt. Iš 
viso Šv. Vincento a Paulo dr-
ja varguomenės šeįpimui iš
leido .1,4^3,574 litus. Iš tų pi
nigų 321,000 lt. gauta iš vy
riausybės bei savivaldybių, ki
tas gi lėšas parūpino pati 

nazija su 107 mokiniais, 2 
draugijų išlaikomi vaikų dar
želiai m 43 vaikais ir 6 lat
vių mokyklos su 121 moki
niu, kur dėstoma ir lietuvių 
kalba. Iš viso Latvijoje lietu 

apie 160 stirnų. Daugiausia 
stirnų Lietuvoje 'sudraskę vil
kai. Be to labai daug yra žu
vusių 

draugija, daugiausia iš aukų.j ^ų mokyklose mokosi m Met 
Draugijos turto vertė šiais 
metais siekia 2,380,261 litų. 

HEALTHY, WEALTHY AND WISEJ 

rę žmonės buvo deginami ir 
laidojami negiloise duobotėse, 

kotarpio degintinių žmonių; 0 tų žmonių žirgai su visa 
kapų. Apie tą laikotarpį mi- apranga buvo laidojami nede

ginti ir visai atskirai ir kiek 
nuošaliau nuo žmonių kapų. 

Aikštėj Girdi 
KUPIŠKIS. — (XX) Ku

piškio smulk. kredito bankas 
iš 1939 m. pelno nutarė įreng
ti 'savo namuose galingą radio 
imtuvą su garsintuvu, kad 
pranešamos per Tadiją žinios 
būtų girdimos žmonėms, susi
rinkusiems Kupiškio aikštėje 

-j£r 
1 >r >•*• $395 *r auKsc,au 

LENGVOS SĄLYGOS. 

vaikų. Latviai Lietuvoje turi 
•13 -mokyklų su 19 mokytojų i r 
423 vaikais. Abiejuose kaimy
niniuose kraštuose, tiek Lat
vijos lietuvių, tiek Lietuvos 
latvių, tautinės mokyklos tvar 
komos abipusio palankumo 
principu. Susitarta ir .ateity
je tautinių mokyklų veikimo 
sąlygas *ne tik nebloginti, (bet 
abipusiai dar laibiau gerinti. 

TYPEWR!TERS 
/ L L' " ( 

- S M A L l MONTNLY PAYMINTS-

SOLD, RENTED 
AND REPAIRED 
out iiMiift ( t u i VMI-TIM tnm-mtmm MMAMTH 

*STAR T
c 
TYPEWRITER 

O M P A N Y 
199 W. MADKON ST. 

įvairūs lndčUal, kaip antai mėsa ir t.t., pasUiks šviežiame stovyje, 
tyri ir vesūs> nenubluks ir neapsitrauks ir patrauks kiekvieno skoni. 

DĖŽES, ŠALDYTUVAI, REFRIGERATORIAI — 
Groserninkamš — Mėsininkams — Delikatesininkams — 
Kepėjams — Gėlininkams — Degtinės Krautuvėms — 

Pienininkams ir Valgykloms. 

KASTNER'S R E F RIG E R A TIO N S A U S 
MES SPECIALIZUOJAME KARČIAMU ŠALDYTUVUOSE! 

4234 W. 26th St., Chicago Lawndale 2557 

.1 

ATLANKYKITE SVEIKATOS PIRTĮ 
PAULINA BATHS 

KUSHK^J IR TUKEIŠKŲ VIST/ 
Užlaikom oloktrikinj kabinetą, vėliausios mados akmenų krosnis, ir 
garo kambarius* Suteikiame elektrikinius ir Švedų masažus. Pagel-
bosime jūsų sveikatai VIOLET spinduliais ir STEROS vanota 
Kainos labai -prieinamos — o — Moterų dienos Trečiadieniais. 

1657 W. 45tii St., kampas S. Paulina St. 
Telefonas BOUlevard 4652. 

1 

v̂ ^ 

) 

Tą liudiji f&agos 44-d^f w&ą <ęywt%mias. 

AįpkY 

M bendra*, fcaip mfisų tauta, ym įsteigt* ant 
namu, -kurie yra -eavinmkų apgyventa, Nerasit* 
saugesnės vietas taupyti savo pinigus. 

ĮSIGYKITE KAM4 PER IfflSŲ I53NGVO 
tim&K&BimO f!DaK4, JLKT ILGŲ METŲ! 

KEISTUTI SAUKS i H M ASSKMTION 
3236 South Halsted Street 

Tel. Galnmet 4118 Jos. M. Mozeris, Sec'y. 
Iode'Ul kiekvieno taupytojo apdrausti 

Iki «,0O0.00 Federallnėje |stal«oJe, 
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PITTSBURGH'O LIETUVIŲ 2INI0S 
North Side 

Geg. 18 d. moterystes luo-
man įstojo Antanas Krikšto
nis ir Bertha Dovydaite. Pa
broliais buvo Albinas Uailis 
ir Lawrence Miller. Abu jau
navedžiai priklausė D. Ž. pa
rapijos chorui, taigi choras 
įteikė jiems dovanėlę. Bažny 
čioj iškilmės ypač buvo reikš
mingos, nes jaunavedžio tėvai 
ta paftą dieną minėjo 25 me
tų vedybinio gyveninio su
kaktį. Šv. Mišių laiku abu tė
vai klūpojo už grotelių sykiu 
su vaikais ir priėmė šv. Ko
muniją. Senajai ir jaunajai 
porelei linkiu daug laimingų 
gyvenimo metų ir Dievo pa
laimos. 

ge prie "May rrowning" geg. 
26 d. treeią valandą po pietų. 
Father Joseph Keener sakys 
pamokslą angliškai; kas sa-
kvs lietuviškai dar neteko su-
žinoti. 

Mūsų parapijoj sirguliuoja 
Mrs. Bajoras, Mrs. Pudžionis, 
Cha*. Angelis ir S. Marei. 
Linkiu visiems greitai pasver-
kti ir džiaugtis pavasario ir 
vasaros grožybėmis. Nenusi
minti, tai pirma pasveikimo 
taisvklė. 

Mūsų pirma gegužinė mo
terų klubui vadovaujant ir 
darbuojantis geg. 19 d. pavy-

, ko kuo geriausia. Šaltas oras, 
kuris baugino rengėjus, tą die
ną kaip tik atšilo. Tamsūs de-, 
besys, kurie šonais nesigailė
jo smarkaus lietaus, pro lie
tuvių Country Club praslin
ko ramiai tik pora lašų suvil
gė žemę. Visos abejonės ir 
klaidos nukrypo geron pusėn. 
Piknikas pavyko. Pavyko, a-
čiū moterų rūpestingumui, a-
eiū Country Club savininkų 
mums prielankumui ir ačiū 
abiejų radio mūsų gegužinės 
paskelbimui. Mūsų klebonas 
tą supranta ir visiems yra dė
kingas. 

Northsaidiečiai turi džiaug
tis, kad jų pramogos pavyks
ta svetimų prielankumu. Savo 
jėgomis ne visuomet dar ga
lima pasitikėti. Ims laiko kol 
patys parapijonys vienybės 
reikalą supras. Reikia pripa
žinti, kad dalykai eina geryn. 
Darome pažangą. 

Wcst End 
• 

Gegužės 16 d. šv. Vincento 
moterų klubas laikė susirin
kimą ir turėjo draugišką va
karėlį. Susirinkime dalyvavo 
skaitlingas būrelis narių ir 
gyvai svarstė, kad ruošiama 
kortavimo pramoga gerai pa
vyktų. Vakarėlį suruošė Ruz
gienė ir Rakietiene. 

i 
vo stambus parapijos rėmė|-| Dalis moterėlių, vadovystėj, 
jas. Paliki) dideliame nuliūdi- Dudėnienės, Motiejūnienės ir M CI į l T I C Re''eve 

L, ..-,_!.• :„ „^; o.; n :—.-., ,„., i ^ ,.,_r..: I I at V I I I UPainln Few me du sūnelius ir artimų gi
minių. Velionis buvo visų my
limas, tat ir skaitlingiausias 

Garnienės jau pradėjo ruošti 
"bingo" vakarą, kuris įvyks 
gegužės 31 d., 8:30 vai. vak., 

būrys žmonių palydėjo į Šv. mokyklos svetainėje. Darb* 
Marijos kapus. 

Rheumatism Minutes 
atMemySid 

To relieve torturing pain of Rheumatism, 
Neuritis, Neuralgia, or Lumbago in a few 
minutes, get NURITO, the splendid formula, 
used by thousand9. Dependable—no opiate?. 
Does the work quickly. Mu3t relieve crueV 
pain, to your satisfaction, in few minutes or 

cioms moterėlėms, be abejo, vour ™°ne,y Hac^TR?.n™8Uff7': A?k your 

druggist today for NURITO on this guiirantee. 

Rimtą ir išmintingą Zmogi 
suprasi iš jo kalbos. 

Duosnumas geram tikslui 
nepasilieka be naudos. 

vakaras gerai pavyks. 

Ai A 

Gegužės 19 d. sodalietės ėjo 
bendrai prie šv. Komunijos, o 
po Mišių laikė mėnesinį susi
rinkimą, kuriame nutarė reng
ti išvažiavimą. 

Gegužės 20 d. įvyko laidc-
Gegužės 19 d. Šv. Vincento tuvės š. a. Pelikso Samulio.? 

Gen. Andre Corap. vienas 
Prancūzijos generolą, kaltina
mų del "neįtikėtinu klaidų*'. 
(Acme telephoto) 

Peremba Ona labai daug pa
sidarbavo pramogos pasiseki
mui. Gi visos kitos narės pri-
gelbėjo visokeriopai. Pramo
goje turėjo svečių net iš Chi-

Klūbietės į savo įpr?.-
visuomet sutraukia 

daug žmonių, nes joms sekaisi 
surinkti daug gražių dovanų. 
Nuo šios pramogos liks pora 
šimtukų parapijos labui. 

cagos. 
mogas 

DOMICĖLĖ ČAPIENĖ 
(po tėvais Satkaitė) 

Mirė geg. 21. 1940, 5:40 va
landą, ryto, sulaukus puses amž. 

Gimus Lietuvoj, Tauragės ap-
skr., Šilalės par.. Debilu km. 

Amerikoje išgyveno 26 met. 
Paliko dideliame nuliūdime: 

vyrą Antaną, 3 dukteris: Ona, 
žentą Vladislovą Sragauskius, 
Rozaliją ir Barborą ir žentą 
Kazimierą Antikauskius, 5 anū
kus: Richard, Florence ir Ro-
bert Sragauskius, Helen ir Do-
nald Antikauskius ir kit?s gi-
nines Amerikoje. Lietuvof> pa-
'iko seserį Rozaliją šatkaitę, 
brolį Kazimierą ir brolienę Ma
rijoną, jų šeimą ir gimines. 

Kūnas pašarvotas 8638 South 
l'nion Ave.. tel. Yard« 2871. 

Laidotuvgs įvyks šeštad., geg. 
•ir> d. Iš namu 8:30 vai. ryto 
bus atlydėta j šv. Jurgio parap. 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lą. Po pamaldų bus nulydėta 
i šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, .draugus ir pažįstamus 
da'yvautf laidotuvėse. 

Nuliūdę: Vyras. Dukterys, 
žentai. Anūkai, Seserys, Bro
liai ir Gimines. 

Laidotuvių direktorius Anta
nas Phillips, tel. Yards 4908. 

ELZBIETA PAPLAUSKIENĖ 
(po tėvais Kupčinskaitė) 

Mirė geg. 21. 1«)40, 2 vai. po
piet, sulaukus pusės amžiaus. 

Gimus Lietuvoje. Mariampo-
lės apskr., Gliaukuvos parap., 
Tupekų kaime. 

Amerikoje išgyveno 35 m. 
Paliko dideliame nuliūdime: 

vyrą Vincenta. 3 sxnus: An-
tor-o rna^ią Marijoną ir jų 6 
vaikus, Vincentą ir Juozapa, 
™«niiH Petronėlę ir jų 2 vai
kus, 2 dukteris: Elzbieta, žen
tą Bruno Chonacki ir Juzefi-
ną, žentą Povilą Vesly ir jų 
dukrelę, seserį Petronėlę ir jos 
vyrą Povilą Daunorius ir ju 
šeimą ir kitas gimises. 

Lietuvoje paliko brolį Anta
ną Kupčinską. 

Kūnas pašarvotas namuose: 
4109 So. Campbell Avenue. 

Laidotuvės įvyks šeštad., ge
gužės 2 5 d. Iš namu 8:30 vai. 
rvto bus at 'vdėtas į Nekalto 
Prasidėjimo Svč. Panelės par. 
bažnyčią, kurioj įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta j Šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugu® ir pažįstamus 
da'yvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Vyrfis, Marčios, 
Žentai. Anūkai. Sesuo, Brolis 
ir Gimines. 

I-aldotuvių direktorius: J. 
Liulevičius, tel. Lafayette 3572. 

moterų klubo kortavimo pra
moga parap. naudai pavyko. 

Velionis buvo labai pavyzdin
gas parapijos narys. Priklau-

Rengejos Skrebiene Elena ir sė Šv. Vardo draugijai ir bu-

B U T K U S 
ĮUndertaking Co., inc.| 

William A. Pokorny 
I Laisntuotas Patarnavimas Dienai 

I r Naktį. 
1710 \TEST 18TH STREETI 

TEL. CANAL 3161 

URBA Gėlės Mylintiems,. 
Vestuvėms, BankJe-
tams. Laidotuvėms 
ir Puošimams. 

GĖLININKAS 
4180 ARCHER AVENUE 

Phone LAFayette 5800 

Sodalietės jau yra prisiren-

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

Fhona 9000 620 W. 15th Ave. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

John F. Eudeikis 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

AMBULANCE 
DIENĄ IR NAKTJ 

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

Tel. LAFAYETTE 0727 
4447 South Falrfield Avenue 

DYKAI koplyčios visose 
Chicagos dalyse 

Klausykite mūsų radio programo Antradienio ir 
šeštadienio rytais 10:00 valandą, iš \VHIP stoties (1480 k.) 

Su Povilu šalti mJeru. 

$ 2 5 , 0 0 0 V E R T E S UŽBAIGTŲ P A M I N K L Ų J Ū S Ų PASIŽ IŪRĖJ IMUI 

PIRKITE PAMINKLUS DABAR 
ATEIKITE Į ŠIO MIESTO MODERNIš-

KIAUSIUS PARODYMO ROMUS. 

PAMATYKITE MODERNIŠKIAUSIAS 
PRABAS GERIAUSIOS IŠDIRBYSTfiS. 

PADARYTI IŠ GERIAUSIOS MEDŽIA
GOS KĄ GALIMA GAUTI. 

• 

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUO
JAMAS SU GOLD BOND 

CER71FICATE. J. P. KAVAL (Kavala uokas), 
naujas pusininkas. Šaukite — 
REPublic 6590. 

VENETIAN MONU MENT COMPANY 
5 2 7 N. VVestern Ave. Chicago, Illinois 

TELEPHONE SEELEY 6103. 
Skyrius skersai Holy Sepnlchre Kapinio, 5900 W. l l l th St., 1 bL j rytus nno didžiųjų vartų. 

C F F I C I E N T 
Usc only onc lavai t t « -
ipoonful te a cup of sifttd 

flour fcr mest rcclptf. 

• f ^ B A K I N G 
•VVPCMDER 
Šame price today 
as 48 years ago 
25ounc«^>»'254 
Manufacturtd by baltinf powd«r 
ipccialiftt wko mak« nothini bul 
baking powd*r— undtr lupcrvition 
ef e ipcr t chcmittt o* nalienal j 

rwpulalion. 
MILLIONS O f POUKDS HAVE BEEN 

USED BYOUR G O V Z R N M E M T 

FOR DELICIOUS 
SNACKS . . • 

L 

KRAFT 
CHEESE SPREADS 
# Just Lring out several vari-
eties of Kraft Gheese Spreada 
and crackers . . . and company 
refreshmenta are all ready! 
Thet>e Spreads are grand for 
aandwicheg, appetizera and 
salada, too. Notice the amart 
new circle-dot design on the 
Swankyawig glasaea Kraft 
Spreada come in. 

Don't loott 

OLDER 
than your years! 

Why be your age? Look younger than your years with 
Clairoled hair . . . with hair that it soft. colorful youth-
fike! Those gray streaks can be to thoroughly erased 
with Clairol the famous Shampoo OU T i n t . . . a 3-in-l 
treatment that cleanses as it reconditions as it TINT&. 
See your hairdressef today and say: 

^cUu&cUlu. •. m£tn 
Wrft» noir hr te« booklet and tvm advic* on your hair problem t* 
/ocn C/aJr. Preaicfenf. Clairol. Inc.. 130 W. 46th St.. New York. N. T. 

Skaitykite Katalikišką Spaudą 

Kas skaito katalikiškus lai- Kiekvieno kataliko yra prie-
kraščius, tas platina Dievo derme skaityti vien ka-
karalyste čia ant žemes. talikiškus laikraščius. 

LAIDOTUVIŲ 

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

AMD III AMPC PATARNAVIMAS 
A m D U L H I l u L D I E N Ą IR NAKTĮ 
D V T / Ą T KOPLYČIOS VISOSE 

1 K A I MIESTO DALYSE 

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

Anthony B. Petkos 

Alūert V. Petkus 
Ladiawitz ir Sanai 
J. Liulevičius 
S. P. Mažeika 
Antanas M. Pkjfps 

6834 So. Western Ave. 
GROvehill 0142 
1410 S. 49th Coart 
CTCero 2100 
3354 So. Halsted St. 
Telefonas YARds 1419 

4704 S. Western Avenue 
Phone LAFayette 8024 

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 25>15 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULlman 1270 

4348 So. Califomia Ave. 
Phone LAFayette 3572 

3319 Lituanica Avenue 
Phone YAEds 1138-1139 

3307 Lituanica Ave. 
Phone YARds 4908 

file:///TEST
file:///VHIP
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DEDIKAajA "DRAUGO" RADIO 
PROGRAMOS KUN. J. LIETUVNINKUI 
Kalba kun. J, Maciulionio, M.I.C pasakyta iš 

WGES stoties 
Kun. Juozapas Lietuvnin-j Muoji į lietuvių bažnyčią Bal-

kas, Sv. Alfonso lietuvių pa-! tiinorej ir pamatai jos klebo
nų/įjos, Baltimore, Maryland,] ną negali neprisiminti ano ple-

B B I Ū B I S 

klebonai yra tikras lietuviams 
Amerikoje patriarkas: viena, 

niario vyskupu susirinkimo. 
Be abejo jame ir būta daug 

jis amiium yra ar tik ne vy-' žilagalvių senelių vyskupų, 
riausias, o antra, klebonas, panašių į kun. Lietuvninką^ 
bažnyčios, kurią Amerikos hi-| kurių galvos mitrą vos pakel-
erarchija pleniariame susirin-j davo, o rankos krožerį vos iš-
kime 1864 metais naudojo į-i laikydavo. Jie čia meldėsi 
vairioms pamaldoms. Bažny-j kaip dabartinis klebonas kun-. 
čia graži savaime, bet kada į, Juozapas. 
ją susirinko pamaldoms 75 
vyskupai, tai jau toks puoš
numas kokio ne jokia kita 

Mus labai pradžiugino kun. 
Lietuvninko prisidėjimas šim
tine prie "Draugo'' spaustu-

lietuvių bažnyčia Amerikoje y § g ^ ^ f o n d o Ylsų p r i . 
iki šių dienų nėra maciu&iJ >3 id^ j imą m e s labai įvertina-
Kai skaitai Amerikos katah-, ^ ^ u 5 i m t i n 6 t a i rinkti-
kų bažnyčios istoriją tai šis. ^ a u k s o g a b a l a s > k u r i s p a -
faktas kaip medus pasidaro! ^ ^ .. J — ^ l i e t u v i a m s 

sakto kiekvienai lietuviškai, b r a n ^ a u s i o s v i e t o s į r nuo as-
įįrdžiai. 

Dievas taip surėdė kad ir 
po Šiai dienai puošnumą Šv. 
Alfonso bažnyčios palaiko ži
lagalvis senelis. Nors diena iš 
dienos mąžta klebono pajėgos, 
vis gi jis meldžiasi toje vie
toje ir tame name, už kurį 
lietuviai Amerikoje nieko bra
ngesnio neturi. Kaip nuva-

mens, kurį mums malonu pa 
vadinti Amerikos lietuvių ku 
nigų patriarku. 

Mes linkime gerb. klebonui g . y ^ M a r i j a 
Dievo palaimos ir viso gero, * T J ^ 
ko Jūsų širdi-a taip trokšta. 15e»dradarbiv 
Mes melsimės, kad Dievas pa- j S u s i r i n k i m a s 
laimintų Jums visuose Jūsų 
darbuose. 

Vokiečių pėstininkai keliasi per upę Belgijoj guminiais 
laiveliais, (Acme telephoto) 

Rėme jų Seimas 
Šv. Kazimiero Vienuolyno 

Rėmėjų seimas įvyks šį sek
madienį, geg. 26 d. Gimimo 
Panelės jparap. salėj, 68th ir 
Wafchtenaw Ave. Marąuette 
Parke. 

ARD seime tikimasi sulauk
ti gerbiamų svečių J. E. Vys
kupas Būčys ir gerb. kun. K. 
Rėklaitis. 

Seimo tvarka sudaryta kuo 
geriausia: bus įtaisytas gar
siakalbis, kad visiems būtų 
aiškiai girdėti raportai ir &vei 
kinimai. 

Nuoširdžiai kviečiame į šį 
seimą visus rėmėjus, draugijų 
delegatus ir pavienius žmo
nes. Rėmėjų seimai yra visa
dos malonūs ir pilni gyvumo. 
O čia bus ir gera proga įsi
rašyti į Rėmėjų Garbės ir Am
žinus narius. Lauksime jūsų 
brangieji kuo skaitlingiausiai 
atsilankant. E. A i 

'S 

Klausykite 'Draugo' Radio Programu 
Antradieniais 
WGES (1360 kil.) 
7:30 valandę vak. 

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

Kviečiame visus mūsų gerbiamus skaityto
jus pasiklausyti šių radio programų, nes bus 
dedamos pastangos padaryti jas kuopuikiau-
sias ir vertas jūsų pasiklausymo. 
WGES - Kiekvieną Antradienį - 7:30 v. vak. 

^ 

'Grenlandijos sala, kuri pra
šosi Dėdės Šamo, protekcijos 

, Lietuvių Dieną-, taigi reikia nuo nacių, yra didžiausia sala 
sudaryti planai, kad šiais me- j Atlanto vandenyne tarp Ka-
tais dar geriau ir sėkmingiau, nados ir Norvegijos. Gyven-
piisirengti ir padvigubinti; tojų joj yra tiktai 16,000, ku-

lietuviu. parapijoj prasidėjo 
Lietuvių Komos Katalikų Su
sivienijimo Amerikoje seimas, 
iškilmingomis pamaldomis. Šv. 
Mišias laike kun. Pranciškus 
Juras, LRKSA centro dvasios 
vadas; diakonu asistavo kun. 
Petraitis ir subdiakonu kun. 
Padvaiskis. Dienos momentui 
pritaikintų pamokslą, pasakė 
klebonas kun. Augustinas Pe
traitis. Per mišias giedojo Šv. 
Kazimiero liet. parapijos jau-
namečių choras, vad. mus. J. 

Gegužes 23 d., tuoj po pa
maldų "Draugo" name, 2334 

. . . .v . . . So. Oakley Ave., įvyks Mari-
Į Seimo pirmininku išrinktas Bendradarbių Chicagos 
jadv. Juozas Grish iš Clnca- j a p s k r i t i e s ^ ^ s u s i r inM-

mas 
kolonijų 
kuo skaitlingiausiai suvažiuo
ti. TiMuosi, kad bus parvykęs 

Iš LRKSA 52-jo 
Seimo 
Gegužff lo S & v ! ^ a i l n n ė r S t V i o ^ m i n i n k a s - * Į I * . J* 

gos. 

pastangas ir naudą.. Taigi, 
prašau visų kreipti dėmesio ir 
šį valcara būtinai dalyvauti. 

J. K. rast. 

rių didžiuma eskimai. 

, į kurį kviečiami malonūs' ~ . , - ^ . . . 
Jun atsjmd bei atstavžs,Pasidave Operacijai 

revLčius iš Pittston, Pa. 
Seimo sekretorius — Juo

zas B. Laucka; pagelbininkas ( ir mūsų; dvasios vadas, kun. 
— Pranas Katilius. Juozapas Dambrauskas daly-

BRIDGEPORT. — Povilui 
Balčiūnui savininkui Audito
rium restorano, geg. 17 d. pa
daryta sunki operacija. P. Bal
čiūnas randasi German Dea-

Pa tyrimas per daug dažnai 
mus moko, kad žmonėms sun
kiausia suvaldyti savo liežuvį. 

Spirtom. 

Rezoliucijų; ir Spaudos ko
misija — adv. Juškauskas, A-
ntanas F. Kneižys, M. Zujus, 
kun. Uradeckis, Julius Eakš-
tys. 

9 . , . . Įnešimų komisija, — Kazys 
Po pamaldų yiešbntyje' VibuskM, J. M.ckelnmas, V. 

"Bancroft" prasidėjo pašė-; Gnestoraitis. 
diiai. I posėdį atvyko apie 98 

. , vauti šiame susirinkime. Kaip 
Skundu ir prašyme komi-. ^ ^ b r a n g i e j i ) k a d dnmgi-j com ligoninėj 53 ir Morgan 

sija — Ed. Jasaitis, J. B. Sa-i .^ m e t i n i s j ž v a a a v i l n a s _ &į; k a m b a r i o n u m w i s 2Q2. 
liūnas, M. Šrupsiene, kun. IT. | c h i c a g Q S U e tuv iu Diena įvyk. | Linkime Povilui kuo greičiau-
Juškaitis, Vincas Kudirka. I „ ^ ^ ^ ^ ^ B e l i k o t i kj ^ i k t i K A 

Phone Virginia 9780 

Mykolas ir Elzbieta 
RUDAUSKAI 

HOLLYWOOD INN Prop. 
Svetainę rcnducjame Busirinki-
maius, parems, vestu\oms ir vi

sokiems parengimams. 
2417-19 WEST 43RD STREET 

Čfiicago, IU. 

tai pora mėnesių laiko, o dar
bas didelis ir gan sunkus, už ^ 
tai prašau visų kuo skaitlin
giausiai suvažiuoti, galutinai 
apsvarstyti kaip geriau ir sėk
mingiau tai įvykdyti. Atsime
nate iš praeitų metų, kaip sėk
mingai minėjome Chicagos 

atstovai ir daug svečių 
Seimas atidarytas malda, 

kuric atkalbėjo kun. P. Juras. 
įžanginę kalb^ pasakė LRK 

SA pirmininkas L. Šimutis. 
Gražią ir turiningą sveiki

nimo kalbą pasakė Worceste-
xio miesto majoras William 
Bennet 

Tuojau išrinkta mandatų 
komisija, kurion įėjo: Tanke-

\ ie ius , J. Vaičaitis ir Maro-
n i i 

Ženklelius prisegiojo Gird-
žiauskieuė, Katilienė, Morkū
nienė, 

Maršalkos — Svirskas ii 
Kaunietis. 

Balsų skaitymo komisija -
kun. Gradeekis, Aikšnoras, 
Monktfs, Šukienė. 

PIRKITE NAUJAUSI 

CHRYSLER AR PLYMOUTH 

Tel. W«low Springs 1067 
ŠVARI, JAUKI, LIETUVIŠKA U2EIGA 

FRAN & EDDIE S 
Archer 8C Keane Avės., Justice, I1L 

^ 

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

INSURED 

^ 

Tai yra geriausi ir granatui automobiliai Amerikoj, moderniškai iš
tobulinti, nužemintos kainos, 1 ng\i išmokėjimai, teisingas patarnavi
mas. Turime daugybę vartotų automobilių, vėliausios mados, prieina
momis kainomis. 

BALZEKAS MOTOR SALES 
"U WILL LJKE US" 

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

KONTRAKTORIUS 
NAMŲ STATYMO 

REAL ESTATb 
INSURANCE AND L0AN8 

Statau visokios roiirs naujus na
mus ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų. Darau visokį taisymo dar* 
b% be Jokio cash įmokejimo, ant 
lengvų mėnesinių Išmokėjimų 
(Išgauna geriausi atlyginime Ii 
Fire Insurance Kompanijų dėl tai
symo apdegusių namų),. Darau 
paskolas ant naujų ir senų namų, 
ant lengvų mėnesinių išmokėjimų 
nuo a iki 20 metų. Reikale 
kitas orto: 

ANT PIRMU MORGIČiy 
PINIGAI Apdrausti Iki $5,000 per Federal Savings and Loan Insurance 

Corporation, po U. S. Government priežiūra. 

MOKAME 3 ^ % UŽ PADĖTUS PINIGUS 

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

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

JOHN PAK£L, Secretary 

J O H N P A K E L 
6816 S. Westem Ave. Phone Gtovehill 0306 

SCHJRU l l - l i i b t A D U G 
m DONT GET EXCITED/ SNCTJOd 
fGILHOOLEyMlGHT ROB ANY 
OTHER BANK BUT H E 

,V#ON*T R D B . 
> T H I 5 O N E / 

By Teddy 
• • ! • I 

BERTHA PUZAUSKIS 
VVHOLESALE DEALER - (1UALITY MEATS 

MĖSOS IŠVEŽIOTOJA KRAUTUVĖM 
Pristatome visokios šviežios mėsos. 

Daug mėty patyrimo mėsos pristatymo 
biznyje 

Trokas naujausios isdirbystes su šaldymo 
įrengimais arba "Refrigerated" 

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

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

• 
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APLINK MUS 
Veda L. Gritis. 

Labai gražud būrys šv. Ka
zimiero akademikui atsilankė 
AVOES radio stotin antradie
nio vakarą ir sudainavo rink
tines, kiekvieno lietuvio pa
mylėtas, dainas per ".Drau
g o " radio programa. 

Oro bangomis nuskambėjo 
ir klausytojus žavėjo dainos 
— **Plaukia Nemunėlis; Dul-

IšPUOLUS NUO ANTRO 
AUKŠTO NESUSIŽEIDĖ 

7 metą Betty Campbell, 
5803 Ridge Ave., bežiūrėdama 
pro langą, atsirėmė į lango 
sietą ir išpuolė. 

Motina nuskubino ją ligo
ninėn, bet gydytojai nesura
do jokio sužeidimo. 

vo Liaudies — " K o Liūdi 
Putinėli / ' ir Adele Drnkteny-
te, kuri labai gražiai padaina
vo Gounod — " J e ve\ix viv-

dul-duldelė; Kur Bakūžė sa-| r e / , P r a n c i l z u k a I b o j e 

manot a ir Pamylėjau vakar,") • * • 

NENUMATOMA PIENO 
STREIKO PABAIGOS 

Užvakar valdžios atstovai, 
pieno pardavėjai ir išvežioto
je unijos atstovai buvo sušau
kę konferenciją, kuri baigėsi 
be pasėkų ir pieno išvežiotojų 
streikas tęsiamas. 

Būriai vyrų vaikščioja po 
miestą ir daužio maisto pro
duktų ir bendrai krautuvių, 
kur parduodamas pienas, lan
gus. Išdaužyta apie 40 krau
tuvių langų. Nė vienas nesu
imtas, i 

KARĄ LAIMĖS 

kurios buvo labai harmonin- »• g v Kazimiero Akademijos j * * * * • ^ * * * • * « • • 
gai sudainuotos. I baigiantysis skyrius labai su- SuSauktoj valstybės gynėjo 

Šiam gražiam būriui aka- i sįrūpinęs mokslo užbaigimo Courtney ir majoro Kellj 
demikių dirigavo Sesuo M.j šokiais "Senior Prom '9I pastangomis konferencijoj ne 
Simplicia. ^ kuris įvyks penktadienį, gegu-

I žės 31 d., Sherry viešbutyje, 
Šioji dienraščio " D r a u g o " į a n t 53čios gatvės prie Mich-

radio programa dedikuota . i g a n Ežero. Įžanga - i . $2.50 
kun. J . Lietuvninkui, šv. Al- p 0 r a į . 
fonso parapijos klebonui, Bal- Akademijos baigiančioji kla-
timore, M<L, kuris paaukojo Sp kviečia savo draugus es ir 
šimtine " D r a u g o " Spaustu- pažįstamus dalyvauti šiame 
vės Mašinų Fondui. 

Kunigas J . Lietuvninkas 
yra vienas seniausių lietuvių 
kunigų Amerikoje, ir taipgi 
klebonauja vienoj gražiausių 
ir seniausių lietuvių parapi
jų. 

prieita jokio sustarimo. Nu
matoma kitą pasitarimą su
šaukti prieš penktadienj. 

Pranešama, jog unija rei
kalauja $48 į savait*, o par
davėjai griežtai nusistatę su 
mažinti išvežiotoji^ algas iki 
$30. 

'*Dra^g)o,, radio programos 
išpildyme dalyvavo dvi aka 
demikės — solistės, — Jani
na Pikturnaitė, kuri padaina-

parengime. 
• * . • 

Muzikos ir dainos mylėtojai 
nepraleis progos atsilankyti 
Šv. Kazimiero Akademijos 
piano ir balso skyrių rengia-
man koncertan, sekmadienį, 
birželio 2 d., 3 vai. popiet — 
Akademijos auditorijoje. Įžan 
ga dykai ir seselės Kazimie-
rietės kviečia visus atsilan
kyti. 

Tačiau streikui užsibaigus 
tikimasi, jog Chicagai pienas 
bus teikiamas popierinėse 
bonkose. 

V I E N A S 
trečdadis Chicagos negrų yra 
bedarbiai. Šiandie Chicago? 
negru bedarbių klausimu šau 
kiamas pasitarimas Morrisoi? 
viešbutyj. 

BIZNIERIAI! Padauginkite savo įeigas šię vasarę 
su mažai kainuojančiu 

Elekfrikiniu 
Krautuves Vedinfoju 

Garsus I. N. 8. reporteris 
Chicagoj. 

Šiomis dienomis Chicagoj 
lankėsi International News 
Service karo korespondentas 
W. W. Chaplin, kuris nese
niai grįžo iš Europos karo 
lauko. 

Kalbėdamas Sigma Delta 
Chi (žurnalistų draugovės) ir 
Inland Press Assn. susirinki
me jis pareiškė: 

" A š manau, jog nežiūrint 
visų klaidų, sąjungininkai ka
rą laimės. Anglija turi milži
nišką laivyną. Prancūzija ga- Jaunamečių namuose laiko-
lingą kariuomenę. Be to, rei- m a ^gį mokyklinio amžiaus 
kia nepamiršti žmonių dva- v a įkai, kurie prisipažino per 
šios, dvasios, kurią aš neti- paskutiniąsias šešias savaites 
kiu, kad kas galėtų supančio- p a da rę penkiolika apiplėšimų, 
ti- Kartu suimtas ir 34 m. Jos-

"Š i diena skaudi sąjungi- e p h Herman, 816 E. 47th St., 
ninkams, bet karas dar ne- k u r į s prisipažino pirkęs iš 

AUTO NELAIMĖJ ŽUVO 
NEŽINOMA MOTERIS 

Užvakar naktį Edge\vater 
ligoninėj mirė apie 75 m. mo
teris sužeista prie Grecnvio\v, 
Ave. ir Prat t B k d 21 metų 
auto vairuotojas, Harry Dav-
lantis, 6800 Kidge Ave. atsi
dūrė teisme už eatsargų va-
žiavmą. 

Taip pat auto nelaimėse sun 
kiai sužeista 4 m. Louise Fur-
lan, Jr., 1-0808 Calhoun Ave.; 
72 m. Charles AVinigluck, 
3006 Lloyd Ave. 

SUIMTA ŠEŠI VAIKAI 

Lhicagieciai 
Raudonojo Kryžiaus fondui 
jau suaukojo $104,391 nuken
tėjusiems nuo vykstančio Eu
ropoj karo. Chicagos kvota 
nustatyta $1,000,000. Visoj 
Amerikoj Baudonasis Kryžius 
karo nukentėjusiems šelpti ti
kisi surinkti nemažiau 
$10,000,000. 

i nauskai ir Jovaišai. Visi kal
tais prisipažino. 

V o g ė Kapy Kryžius 
VIEŠINTOS. (XX) Iš Vie

šintų kapinių vogė medžius 
ir kryžius. Nuov. virš. K. Vil-
konis vagis surado kapinių 
medžius bepianstant rūsy pas 
Pr. Ingaunį. Išaiškinta, kad 
be jo kapinių medžių ir kry
žių vogimu užsiėmė dar Baru-

Be laisvės nėra pažangos. 
(Rudolfas von Gotšald). 

Listen to 

• A L A H P C V T I # 

TBfiOSLAVAMERICAR 
RADIO BROA0CAST 

Every S»turday, 31* 4 P. M. 
STATION W H I P , 

1480 Kilocyeles 
(First Statkų on Yoar DU) 

A n n o u n c e d in Engl i sh 
Featuring a Program of 

GLASSICAL AND FOU MUSIC 

C L A S S I F I E D 

pralaimėtas 
"Bet pirmajam kare prie 

Marnos, kai Vokietijos legi-
jonai buvo daug arčiau Pary
žiaus negu dabar, beveik pusė 
milijono karių žuvo. 

Chaplin praleido žiemą Ar-
ras, kurį užvakar buvo paė
mę vokiečiai, bet šiandie^ sa
koma, prancūzai atgavę. 

Kalbėdamas apie Arras jis 
nežinojo, kad prancūzai jį at
siėmė. 

"Norėdami Arras išlaikyti, 
vokiečiai turėtų prisiminti 
praeitį ir pažiūrėti, kas įvyko 
didžiajam karė. 

"Vokiečiai pamiršo ar ne
žinojo, jog miestas pastaty
tas ant milžiniškų senų ka
syklų. 20,000 anglų karių po
grindžiais užėjo 20 mylių į 
vokiečių užnugarį ir paėmė 
miestą. 

vaikų vogtuosius daiktus, bet 
užginčijo žinojęs, jog daiktai 
buvę vogti. 

NAUJUOSIUS' LIETUVOS 
2EMLAPIUS 

Galima gauti: 
"Draugo" Raštinėje 

Kaina tik 40 centų. 
Per paštą 50 centų. 

W O L k S T U D I O 
1945 West 3 5 * Street 

PASKOLOS ANT NAMŲ 
SIMANO DAUKANTO F E D E R A L 

SAVINOS & LOAN ASSOCIATION 
of Chlcasro 

2202 West Cermak Road 
TEL. CANAL, 8887 

Ben. J. Ramanauskas. Raštininkas 

MODERN 
COMPLETE & & 
ADVANCED PHOTOGRAPHY 
LOWEST POSSIHLE PR1CES 
PHONE LAFAYETTE 2813 

<%į 
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• Duokite savo kostumeriams vėsumo patogume! 

Visoms Mažoms Krautuvėms 
ir kitiems bizniams 

Vedina, valo džiovina ir 
cirkuliuoja orą. 

• Turėkite vesią, jaukią biznio vie
tą šią vasarą — tada JŪSŲ regu-
liarrai kostumeriai sugrįš . . . k 
nauji kostumeriai bus patraukti! 

Jtaisymo kaina žema, operavi-
mas ekonomiškas, ir krautuves 
vedintojas teužima mažai vietos. 

Greitai įtaisomas be pertruakos 
biznio ir be pastatymo permainų 
bute. 

• 

Dėl pilny informacijų, šaukite 
RANdolph 1200 —Local 3626 

COMMONWEALTH EDISON COMPANY 

Šj VAKARĄ LIETUVOS 
VYČIU CHORO VAKARAS 

Šj vakarą, gegužės 23 d., 
8:30 vai., Aušros Vartų par. 
salėje, 2323 W. 23r<L PI., įvyk
sta Liet. Vyčiu. Chicagos Ap- f ^ 
skričio Choro 1939 - 40 metų 
sezono užbaigimo vakaras. 

Choras padainuos eilę rink
tinių dainų, daiuos taipgi vy
rų ir merginų chorai, solistai 
ir solistės. 

Po koncerto, apie 9 vai. bus 
šokiai, griežiant L. Šimučio, 
Jr., orkestrai. " The Deans of 
Buvium.'* 

Įžanga koncertui ir šokiams 
tiktai 25c. 

Verta visiems muzikos ir 
dainų mėgėjams atsilankyti ir 
smagiai praleisti keletą va
landėlių. 

S A L U t A f e A S B I T T E R S 
Jeigu nori būti sveikas nepamiršk, 
kad Salutaras Bitteris duoda ge
rą apetitą ir prašalina užkietė
jimą vidurių, užlaiko juos švariai: 
prašalina v i s u s nereikalingus 
daiktus, kurie nuodija kūną, su
teikia gerą virškinimą ir sutvir
tina visą sistemą. Vartok Saluta
ras Stomach. Bitters, būsi svei
kas. Galima gauti aptiekose, vi
sose užeigose, arba nuo išdirbėjų. 

S A L U T A R A S STOMAOH 
BITTERS 

639 West 18tfh St., Chicago, I1L 
Tel. CANAL 1133 

REJTDON TAVERNAS 
Rendon' pilnai jrengrtas tavernas pa-
tikimui žmog-ui. dera vieta geram 
žmogui. Pusė bloko nuo bažnyčios 
Biznis gerai ISdirbtas. Atsišaukite J 
savininką; 2257 West 2Srd Place, 
trečias aukštas. 

PARDAVIMUI NAJC^S 

Pardavimui 3-fletų namas Brldge-
porte. Atsišaukite.- Kazimieras Lau
cium. 2RJM» South W»1!a«»«* RtwH»» 

PARDAVIMUI NAMAS 
5 kamb. mūrinis namas, furnace 
heat, 2 car garage, Marquette Pk., 
$4,200. Atsišaukite: Antanas Meš
kauskas, 6830 Ko. Arteslan Avenue. 
Tel. RcTMiblio 7914. 
PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI 

Pardavimui bizniavas namas ant nc-
bizniavo. 2 krautuvės ir 8 fletai. 

4723-25 South Halsted Street. 

PARDAVIMUI NAMAS I R BIZNIS 

Pardavimui namas, 6 kambariai vir
šuj; tavernas ir 4 pagyvenimui kam
bariai pirmame aukšte. Mūrinis ga-
radžius. Taverno fiksčerial visi nau
ji. Parduosim pigiai. Randasi ant 
63-čios gatvės. Atsišaukite: Telefo
nas PROspect 8078. 

PARDAVIMUI 

Pardavimui grosemė ir delicates-
sen, ir namas, Ciceroj, arba par
duosim vien biznj. Biznis išdirbtas 
per daug metų. 4 pn gyvenimui kam
bariai užpakalyje, šaukite eavinin-
ka: TPI. Cicero 1692. 

PARDAVIMUI NAMAS 
Marquette Parke: 7 kambarių 

mūrinis bungalow. Lotas 37 1-2 | 
pėdų. Ka r š to vandenio šiluma. VI- , 
sas med i s ąžuolo. Langai su , 
weather strips. 

Atsišaukite: 
7004 So. Fairfield Ave. 

APDRAUDA—INSURANCE 

Apdrausk savo Automobilj arba 
Troką šiandien, nes rytoj gali 
būti pervėlaL Mes apdraudžiam 
Automobilius už numažinta kal
ną, ir galiama išmokėti per S 
mėnesius, be komiso. Pavyzdžiui: 
Liability nuo $5,000. iki $10,000 
ir Property Damage iki $5,000, 
kainuoja dabar tik $30.60 arba 

$7.66 1 mėnesi. 

Taipgi apdraudžiam Storų 
Langus, Rakandus, Namus ir 
kitą turtą 20 procentu pigiau. Ir 
atsakomingoj Apdraudos Bendro
vėj. Dėl platesnių informacijų, 
kreipkitės prie įgaliotinio: 

K. J. MACKE-MACIUKAS 
2346 W. 60th St., 2-ros lubos 

Tel. Prospect 3140 

Atnaujinkite ir Pagražinkite 
Namų Grindis 

"DUSTLESS FLOOR SANDING" 
Apkainavimas Dykai — 

15 Metų Patyrimo 
Darbas Gvarantuotas 

DS1 Specialių Sąlygų 
šaukite Dabar 

COMPLETE FLOOR SERVICE 
Telefonas Normai 4799 

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

15 bungalows nuo $2500.00 ir au-

27 dviflačiai nuo $6000.00 Ir a u - ' 
kščiau. 

18 keturflačiu nuo $9500.00 ir 
aukščiau. 

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

O P. SUROMSKIS, 
6921 So. Westera Avenue 

Tel. Republic 371S 
Vakarais Prospect OI76. 

n 

P i r m o s R ū š i e s 
JUODŽEMIS 

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

15 bušelių $2.50. 
STANLEY GAVCUS, 

110 So. Ridgeland Ave. 
W O R T H , I L L I N O I S 

Tel. Oak Lawn 193J-1 

MARQL ETTE P A R K E 
Savininką* apleidžia Chlcagą. I H 

- dienų turi būti parduotas bungalow 
PARDAVIMUI j (5832 S. Maplewood Ave.; 6 po I 

Marauette Parke, 5 kambarių mū- , J ^ ^ T ^ j f i S L v a n d e n l u i l l d 0 m a * 
S S 2 S H ~ *£JĮ&±JJf*2. ^. lI- T a i p i U 4 ^ 0 8 S Maplewood A v . . 1 

fletų namas; 4 po 5 kambarius, lo
tas 50 pėdų pločio, 2 garadžiai, ren-
dos { mėn. $50.00. Abudu namui 
parduosiu už teisingą pasiūlljlmą, su 
mažu Jmokėjimu. C P. Suromskis 
mansger, 6921 8. Western Ave., t e l 
Republic 8718. Namų telefonas — 
Prospect 0176. 

J r inis n a m a s a r t i gratvSkarių ir baž 
nyčios; garadžius; tiktai $3.500. 
60 akerių ūkis, arti Chicagos. Par
duosim pigiai arba mainysim. 

Per mane pigiau nusipirksi! bile 
kokį namą, didelį ar mažą. išmainy
site gerau arba parduosit greičiau. 
Teising-as patarnavimas. 

Charles Urnich (Kazys Urnlkas) 
2500 West 63rd S t , 2-ras aukštas 

TeJefonas Prospect 6025 
Vakarais 

V A K A R 
Sawyer Ave. mokykloj, 5248 
S. Sawyer atidengta peniu 
paveikslai, kuriuose vaizduo
jama Chicagos istorija nuo 
kun. Marauette ir Joliet die
nų iki šių laikų. 

A U T O 
nelaimių skaičius per šių me
tų balandžio mėnesį Chicagoj 
sumažėjo 35.7 nuošimčiais. 
Pereitą mėnesį auto nelaimė
se žuvo 42, o tuo tarpu per
nai balandžio men. 52. 

Remkite Lietuvišką 
Žydukę 

NATHAN 
KANTER 

MUTUAL 
LIQUOR 

CO. 
Wholesale 

4707 So. 

Halsted St. 
Tel. Blvd. 

0014 

PASKOLOS ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ 

nuo 1 iki 20 metų. Visai lengvais 
mėnesiniais atmokSjimais. D§1 pla
tesnių informacijų, kreipkitSs J: 
GEDIMINAS BUILDING & 

LOAN ASSOCIATION 
4425 South Fairfield Avenue 

Tel. LAFayette 8248 

Pamoki: turėdamas aukso, 
nepaniekink ir vario, szvino 
bei geležies, nes ir tas viskas 
žmonijai reikalingas. 

PARDAVIMUI 
Brighton Park Biznio Namas 

Storas ir fletas pagyvenimui ir dviejy 
karų garadžius. Parsiduoda viaai pi
giai. 

CHARLES ZEKAS 
4425 South Fairfield Avenue 

Tel. IiAFayette 8248 

REIKALINGA DARBININKAS 
Reikalingas darbininkas ūkio darbut 
Turi mokSti melžti karves. Pagei
daujamas nevedęs žmogus Atsišau
kite laišku: "Draugas", 2S34 South » 
Oaklev Avenue, Chicago, III- Bo* 
No. 073B. 

PARDAVIMUI NAMAI 
Marauette Parke didelis bargenas; 

namas, 2 fletai po 6 kambarius; du 
boileriai; 2 karų garadžius. 

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

Atsišaukite 3553 So. HaLsted St., 
arba telefonuokite YARtLs 5118. 

CONRAD 
Fotografas 

Studija {rengta plr 
mos rūšies «m mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywood 
Šviesomis. D a r b a s 
G a r a n t u o t a s . 

Padėti Pinierai kas Mėnesi iki 11 Disnos. Nei Nuošimti Nno 1 Dienos. 

ATSARGOS KAPITALAS - 040,000.00 
' TURTAS VIRŠ ^4,700,000.00 

Dabar mokam 3Vį% °* P*" 
dėtus pinigus. Duodam pa-

>*F 

PLATINKITE "DRAUGĄ* \ 

420 VVest 63rd Street. 
Tei: Biznio — ENGlewood 5883., 

Res. — ENGlewood 6840., 

< 

• 

skolas ant namu 1 iki 20 m. 

STANDARD 
"FEDERAL1 

SAVINGS 
and 

LOAIT ASSOOIATIOlf 
O P CHICAGO 

/USTTN MACKIEWICH, Pres. 

Cbartered by U. 8. 
8AVTNG8 FEDERALLY 

TNSTJRED 
• 

4192 ARCHER AVENI71 
TEL. VTRGINIA 1141 

V AL.: t Iki 5 p. p . Treaad. : t Iki 11:00 p. Aestad.: t iki • ; • • • . • . 
I. • ! _ _TJ 

- — -} 


